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Yayına hazırlamakta olduğum ünlü Dun-Huang mağarasında bulunmuş 

olan Uygur harfli yaklaşık otuz kadar Türkçe el yazması ve fragman 

arasında, büyük bir olasılıkla X. yüzyılda, Hotanlılar tarafından yazılmış 
iki el yazması bulunmaktadır. 2 Bunlardan birincisi "burada Hotan'da" 

meydana gelen olaylarla ilgili bir mektuptur; ikincisi ise Şa-çeu (Dun

Huang)'da "Altın Devlet" (altun el)'in bir elçisi tarafından bir Çin sütra 

rulosu arkasına yazılmış bir dizi notlardır. Altun el deyiminin Hotan'ı3 

tanımladığı, Hotanca Dun-Huang el yazmalarında net olarak görül

meldedir. 

Bununla birlikte, Hotan Türkçesindeki bu iki yazmada, onları diğer 

bütün Dun-Huang Uygur yazmalarından farklılaştıran ortak bir özellik 

"Nasales instables en turc khotanais du Xe siecle" (Bulletin o/the School of 
Driental and African Studies, University of London, Vol. 40, No. 3, 1977, ss. 
508-521) adlı yazıdan Sonel Bosnalı (Boğaziçi Üniversitesi) çevinniştir. 
Yazının aslında başta bulunan kısaltmalar çeviride sona alınmıştır 

[yayımlayan] . 
Söz konusu yazmalar Uygurca Pelliot 2 ve Çince Pel1iot 2998 vo, dir. 
H.W. Bailey, Dun-Huang Hotan el yazmaları üzerine yaptığı değişik 

incelemelerde, "Altın Devlet" veya "Altın Ülke" ile Hotan'ı ama bazen de Şa
çeu'yu aynı olarak değerlendinniştir (BSDAS, X, 3, 1941,602; AM, I, 1, 1949, 
37, XI, 1, 1964, 10, IX, 2, 1965, 110; BSD AS, XXX, 1, 1967,95). Oysa bizim 
el yazmamızda, altun el "Altın Devlet", hiçbir şekilde Şa-çeu'yla bir olamaz; 
çünkü elçiler Altın Devlet'ten Şa-çeu'ya gönderilmiştir. Diğer taraftan, bu 
konuda kendisine danıştığım Prof. R.E. Emmerick, geçtiği bütün bölümlerde 
Altın Devlet'i Hotan olarak yorumlama eğilimindedir. 
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472 JAMES HAMILTON 

bulunmaktadır. Bu özellikle gırtlaksı genizli LJ sesinin ng olarak 
yazılışında "n" harfinİn çok sık olarak yazılmamasıdır. Birİnci yazmanın 

on iki satırında, iiwilJii için iiwigii, tayalJu için tayagu veya tiiyiigü4
, 

menilJ İçin menig, istiilJ-liir için istiig-liir yer alırken oglılJa için bir defa 

bu yazım, bir defa da oglıga şekli geçmektedir. İkinci yazmanın on sekiz 

satırında, (kelJ için qılJ yanında) mulJsuz için mugsuz, kelJiişlig için 

kegşlik, yürülJ için yürüg, yalJılmaz için iki defa yagrmaz5 geçmektedir. 
Bununla birlikte beşinç için beşiç, suwında için suwıda, sarıgınta için 

srgıta bulunmaktadır. 

Ayrıca, kalın ve ince gırtlaksıları karıştırma eğilimi gözlenmektedir. 

Bu eğilim birinci yazmada (tayagu-kii de) daha zayıf iken ikinci yazmada 

daha güçlüdür. Bunun dışında, her iki belgenin gramer ve sözcük ba

kımından gayet normal bir Türkçe ile yazılmış olduğu görülmektedir. Bu 

da yazarlarının Türk dilli olduklarını (turcophonie) kanıtlar niteliktedir. 

Nitekim Çin rulosunun arkasına beceriksizce yazılmış notlar, daha çok 

acemi bir elden çıkmış gibi görünürken; mektubun Uygur yazısındaki hali 

deneyimli bir elin izlerini taşır. Dolayısıyla, her iki yazma da Türkçe 
bilen ve Uygur yazısında az çok deneyimi olan Rotanlılar tarafından 

yazılmış olmalıdır. 

Kalın ve ince gırtlaksılları karıştırma eğilimi, özellikle ikinci yazmada 

gözlemlenmektedir. Bu durum Uygur yazısının yeterince bilinmeme

sinden kaynaklı olabileceği gibi sadece alfabe (grafik) ile de ilgili olabilir. 

Ratta bu eğilim, Rotanca gibi Türkçenin ikili ses sistemi ayrımının, yani 

kalın ve ince gırtlaksılar arasındaki ayrımın, bulunmadığı ve bu iki yazar 

üzerinde etkisini bırakan yabancı bir yazı sisteminden kaynaklanıyor da 

olabilir. Dahası söz konusu halkın, ilişki içinde bulunduğu Rotan dilinin 

etkisiyle iki farklı ses sisteminin kaybolduğu bir Türkçe de konuşuyor 

olması mümkündür. 

Özellilde ng yazımındaki n harfinin yokluğunu açıklamak için (ki bu 

yazım genellikle Uygur yazısında gırtlaksı genizli lJ'ye karşılık gelir) 

birçok varsayım öne sürülebilir. Birinci varsayıma göre, nasıl ki bu ses 

4 
Sanırım 1. 5 deki T'Y'KW ve ı. 12 deki T'Y'KW K' ince okunmalıdır. 
y(a/IJllmaz için 1 ı. 17 ve 18 deki Y' (=N)KRM' 2 şekli yngrmaz olarak da 
okunabilir. 

http://www.turkdilleri.org/



X. YÜZyıL HOTAN TÜRKÇESİNDE DEGİşKEN GENİZLİLER 473 

Osmanlı Türkçesinde Arap alfabesinin sağır nun veya ka! harfleri ile 
karşılanmaktaysa, Uygur alfabesinin kaph harfi tek başına bu gırtlaksı 

genizliyi karşılıyor olabilir. Ancak bu iki yazma dışında Uygur yazısında 

bu tür kullanıma rastlandığını sanmıyorum. 

Geniz sesinin g ve diğer sessizlerin önünde yazılmamasının, Hotan 
yazı sisteminden esinlenen bir alışkanlık olduğu varsayımı daha tutarlı 

gibi görünüyor. Gerçekten de, daha eski metinlerde mg veya n ile gös

terilen gırtlaksı genİzli l), X. yüzyıl dolayları son dönem metinlerinin Ho

tanca yazımlarında çoğu zaman sadece g ile gösterilmekteydi. Profesör R. 

E. Emmerick, 12 Şubat 1976 tarihinde bana gönderdiği bir mektupta bu 

konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır: "As for the writing of g for l), 

that is not surprising since lJ1g tended to replace li in the later texts in 

Khotanese and they were from beginning altemative graphs, e.g. alJ1gga

beside aliga-. Since İntervocalic stops were lost in Khotanese except 

when preceded by nasalization, -g- tended to imply -lJ1g- or else the 

glottal stop resulting from the hiatus that developed af ter loss of the stop. 

Your mung may well have appeared therefore in Khotanese as *mugii". 6 

Demek ki, iki Uygur el yazmasında g önünde ve ayrıca ikinci el 

yazmasında ç, d ve t önünde m harfinin yokluğu ile son dönem Hotan ya

zısında g, j, d, t vb. önünde genizlilerin yazılmaması arasında büyük bir 

benzerlik bulunmaktadır. Belki şöyle bir sonuçla bağlamak gerekir: bu iki 

H.W. Bai1ey, Prolexis to the bo ok of Zambasta, Khotanese texts, VI, 1967 
kitabından alınan -rrıg- veya -ng- ~ g değişkesine birkaç örnek: aysarrıgga ~ 
aysaga, s.5; cinga ~ ciggu, ciga, ps. 82 (ayrıca bkz. BSOAS, xv, 3, 1953,537; 
ve BSO AS, xxx, 1, 1967, 99: cirrıga, caiga, caga, vs.); palarrıggana, palrrıggu 
~ palaggu, s. 170; pastunga, pastwrıgga, pastarrıga ~ pas taga , s. 187; 
barrıggamu, barrıgam ~ bagau, s. 220; byürrıgga ~ byügga, s. 262; rarrıga- ~ 

raga, s. 299; larrıgga ~ laga-püra, lagi, s. 314; ve sarrıgga ~ sag'ija, sagüçla, s. 
354. Bu vesileyle, eski dönem Hotancada bir genizlinin -g- dışındaki 

sessizlerin önünde yazılmadığına çok sayıda örnek bulunduğunu belirtmek 
İsterim: cambuve ~ cabvana, Prolexis, s. 82; tcarrıjsi ~ tcajsa, age., s. 93; 
palJ1justa ~ pajüsta, s. 153; sarrıdakyi ve şaudakye, şadakye, s. 352; 
sarrıdavata, sarrıdvaina ~ sadvaina, s. 36; skmJ'lphaina ve skaphai, s. 367; 
hirrıduvau ve hıdva, hıdü, s. 414; ve ayrıca kanthe ~ katha, "kent", H. W. 
Bailey, "The Stael-Holsteİn miscellany", AM, II, 1, 1951, 10; ve Türkçe inçü 

sözcüğünün çeviriyazımı için ilJ1jü ~ ijüva, age., 17. 
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474 JAMES HAMILTON 

Uygur el yazmasının Hotanlı yazarları, Hotanca yazı kurallarının özel

liklerine o kadar alışıklardı ki bu özellikleri Uygur yazısına da aktar

mışlardır. 

Bu n' siz Uygur notlarına bir açıklık getirebilmek için son bir var

sayımı daha göz önünde bulundurmak gerekir; bunlar X. yüzyıl do
laylarında Türk dilinin herhangi bir değişkesinde kendini gösteren geniz

sizleşmeyi yansıtıyor olabilirler. Gerçekten de Türkçede, özellikle gırt

laksı genizli olmak üzere, bazı genizlilerin genelolarak bir değişkenlik 

eğilimi içinde olduğu gözlenebilmektedir. Hatta daha VIII. yüzyıldaki 
Türk yazıtları, ikinci kişi eklerinde 1j ve g i g değişimi olarak önemli 

sayıda değişkenlik örneği görülmektedir. Örneğin bardz1jız ~ bardzgız, 
SÜ1jükü1j ~ SÜ1jüküg, törü1jin ~ törügin, vs. (T. Tekin, A grammar of 

Orkhon Turkic, § 2.2521, s. 92). XI. yüzyılda Kaşgarı (II, 167), tapzndz1j 

yerine tapzndug; qaçurdu1j yerine qaçurdug örneklerinde olduğu gibi, 

ikinci kişi gırtlaksı genizlinin genizsizleşmesine benzer olgulara Argu 

dilinde rastlanıldığına değinmektedir. İkinci kişi eklerindeki bu 

genizsizleşme, yani -i1jl-ı1j için -igl-zg ve -i1jizl-z1jzz için -igizl-zgız, ayrıca 
a1jar için aar veya agar ve yal1juz için yalgız veya yalguz biçimleri, xıv. 

yüzyılda yazılan Codex Cumanicus'ta sıkça rastlanır (K. Gr0nbech, 

Komanisches Wörterbuch, III ve 175; A. von Gabain, "Die Sprache des 

Codex Cumanicus", PTF, I, 55). Söz konusu genizsizleşme, özellikle 
ikinci çoğul kişi ekinde (-igizl-zgız) yal1juz için yalgız; ya1jlış için yalgzş 

gibi birkaç sözcükte Kazan Tatarcasında da bulunmaktadır (Kare 

Thomsen, "Das Kasantatarische ... ", PTF, I, 413, 416, 419). 

VIII. yüzyılın sonu ile xıv. yüzyılın ortaları arasında Uygur yazısında 

kaleme alınmış yazmalarda ise gırtlaksı genizlinin değişken özelliği daha 

nadir olarak görülmektedir. Aslında, belki de Uygurların sahip oldukları 
çok köklü yazım geleneği, bu tür telaffuz değişkelerini maskelemekteydi. 

Oysa X-XV. yüzyılda yazılmış olan diğer Türk kaynaklarına bakıl

dığında, özellikle XI. yüzyılda Kiişgarı olmak üzere, Türkçede gırtlaksı 

genizlinin belli ölçülerde değişken olduğunu gösteren önemli sayıda 

örnek görülebilir. Aşağıda, gırtlaksı genizli 1j ile bir taraftan 0, glg 

arasında ve diğer taraftan n veya m arasında dönüşümün tespit edildiği 
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oldukça eski dönemlere ait Türkçe sözcüklerin kapsayıcı olmayan bir 

listesi verilmektedir. 

(1) GlJar, ol adılı yönelme durumu, ~ ağar ~ aar (CC, 175). 

(2) SalJa, sen adı lı yönelme durumu, ~ sa (K, III, 208.2). 

(3) tiilJrim, kadın unvanı, ~ tarim (Uygurcada tespit edilmiştir; K I, 

396.3; CC, 241; XIV. yy. Nest. Siriak yazıt.; Çag.; VS.)7 

(4) salJun, erkek unvanı, Çince tsiang-kiun (general)dan ödünçleme 

(yazıtlarda, salJün / salJun ve Uygurcada tespit edilmiştir) ~ sagun (K, I, 

403.3; QB, 1. 5111; CüvevnI; Rotanca; Çince).8 

(5) yalJa "fil" (Uyg.: bkz. EDPT, 943) ~ yayan (K, II, 210.8 ve III, 

295.19, 376.18) ~ yagan (K, III, 29 ve 50; At., Rbg., Muhanna, Qutb).9 

(6) salJir "sırt, bayır, tepecik, sıra dağlar", (Rün., Uyg., K, CC, vs.: 

bkz. EDPT, 840; VEWT, 410) ~ sagir / *sagur (Anadolu seğir: bkz. SDD, 

1199; Mo. seger: bkz. N. Poppe, Vergı. Gram., 73; Qum-salJir için 

Ermenice gumsğur'da *sagur / *szgır).ıo 

10 

bkz. EDPT, 549; TMEN, II, no 1000; P. PeUiot, "Tangrim ~ tarim", T'oung 
Pao, XXXVII, 5, 1944, 165-85; D. Chwolson, "Syrisch-nestorianische 
Grabinschriften aus Semirjetschie", Mem. Acad. Imp. Sciences St.-Peters
bourg, XXXVII, 8, 1890, 136. 
Sa1Jun hakkında bkz. EDPT, 840; TMEN, III, 1274 ve 1221. sagun hakkında 
bkz. EDPT, 811; TMEN, III, 1214; lA. Boyle, The history of the world-conq 
eror, I, Manchester, 1958, 48, 49 n., 288; H.W. Bailey, "The Stael-Holstein 
misceUany", 21; J. Hamilton, Les Oui"ghours ci l'epoque des Cinq Dynasties, 
Paris, 1955, 155; ve infra. QB=KB in EDPT, ss. xxxıv ve xvııı. 
bkz. EDPT, 952 ve 904; L. Ligeti, "Un vocabulaire sino-ouigour des Ming", 
AOH, XIX, 3, 1966, 280. Les sources musulmanes At., Rbg. Muh., Qutb, vs. 
EDPT'den alıntı yapımıştır. 
bkz. lA. Boyle, "The journey of Het'um 1' .. ", CAJ, IX, 3, 1964, 181; L. 
Ligeti, "Le lexique mongol de Kirakos de Gandzak", AOH, XVIII, 3, 1965, 
260: J. Hamilton, "Autour du manuscrİt Stael-Holstein", T'oung Pao, XLVI, 
1-2, 1958, 146. Kısaltma Run.= runik yazıyla Türkçe kaynaklar; Uyg.=Uygur 
yazısıyla. 
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(7) siil)il "çiI" (K, I, 483.1) ~ silJ1)il "siğil" (Türkm.; Anad. sinğil: bkz. 
SDD, 1231) ~ sigil "siğil" (K, I, 394) ~ söğül (K, III, 301; Uyg., 

Heilkunde I, II. 73 ve 74).11 

(8) yUl) /yü1) ("yün" Uyg.: bkz. Hamilton, Conte bouddhique ... , 9,65, 

138; "yün" K'da, III, 361 ve "pamuk", 362.1; "yün, tüy" CC'de, 129, 

Çag.'da, vs.: bkz. EDPT, 941) ~ yum / yüm (TeL. yum., Şor çum, Soyot 
yüm "tüy"; Çuv . .fim "yün, tüy,,).12 

(9) ye1)il / y(1)ül "hafif (tüy gibi ?)", (Xıv. yy. Uygurcası, TT, Vıı, no: 

42.3; CC, 122; Çag.; vs.) ~ YÜ1)ül (Tef, 162; CC, 131; Muhanna, vs.) ~ 

yügül / yeğil (Te! 164; Anadolu yeğil: SDD, 1504 ~ *yümül (Çuvaş 

sımıl).13 

(10) t01) "don, soğuk", (K, III,356, vs.; ve t01)- "donmak", rün., K, vs.) 

~ tom "soğuk" (K, I, 338; ve tomlzg, tomlz- Uyg., K, QB, İslam 

kaynakları, XIII-XIV; Çuv. tım) ~ tog (bkz. Çor, Leb. tog- "donmak" R, 

III, 1157; Anad. doğ taşı Der. SÖZ., 1538) ~ don (Az., Osm.).14 

(11) q01)ur "al, kırmızımsı kahverengi" (K, III, 363; Houtsma, 93; 

çag., vs.) ~ qogur (Yak. xogor: bkz. VEWT, 280; Anad. koğur: bkz. Der. 

SÖZ., 2902) ~ qomur (bkz. Çuv. xımır; Az. gomur).15 

(12) SÜ1)ük "kemik" (Run., Uyg., K, vs.) ~ sümük (Çag., Az., Osm. 

sümük / sümak; Çuv. sım ı, Yak. umuox) ~ sügük (Anad. söğük ve süğük 

11 

12 

13 

14 

15 

bkz. EDPT, 839 ve 820; VEWT, 429. Heifkunde i hakkında EDPTye 
dayanılarak alıntı yapılmıştır, bkz. age., s. xvii. SDD hakkında bkz. EDPT, s. 
xxxvi. 
Ayrıca bkz. VEWT, 211; TMEN, IV, no:1931. 
bkz. EDPT, 950; VEWT, 198; G. Doerfer, Khalaj materials, Bloomington, 
Indiana, 1971, s. 309; age., "Tschuwaschisch -m < turilirkisch *-m ... ", UAJ, 
XLV, 1973, 175; E. Hovdhaugen, "Some remarks on the development of 
nasal phonemes in ehuvash", UAJ, XLIV, 1972,209. 
tol) hakkında bkz. EDPT, 513 ve 515; VEWT, 488. tom hakkında bkz. EDPT, 
503 ve 506 ve J. Hamilton, "Un acte ouıgour de vente de terrain ... ", Turdea, 
I, 1969,38-42. 
qol)ur hakkında bkz. EDPT, 639; TMEN, III, 1536; VEWT, 280. qomur 
hakkında bkz. G. Doerfer, "Türkisch -n > tschuwaschisch -m?", UAJ, 
XXXIX, 1-2, 1967,53 ve 57; age., "Tschuwaschisch -m < urrurkisch *-m ... ", 
204; ve M. Şiriiliyev, Azarbaycan dialektologiyasznzn asasıarz, Bakı, 1967, 
93. Houtsma hakkında bkz. EDPT, s. xxv. 
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SDD'de, 1248 ve 1259; CC söwak, Id. süwük, Kav. Tuh. süwak 

< *sügÜk). 16 

(13) kÖ1)üZ "gönül (kalp), duygu, tin", Run., Uyg., K, CC, Xııı-xv. 

yy. İslam kayn.: bkz. EDPT, 731) ~ kömüZ (Çuv. kımll, Hot. kamüZii; 

ayrıca bkz. kömüZdürük "(göğüs, göğüs kayışı (atta)), K, I, 17 ve 530; 

CC, 151, Houtsma, 98, vs.; kömZak "gömlek", xıv-xv Rif. Ve Kav. ve 

köwliik CC' de, 156. l7 

(14) tÜ1)ür "evlilik bağıyla akrabalık" (Run., Uyg., K., vs.) ~ tügür / 

dügür (Yak., Anad.) ~ tümür (Yak.).18 

(15) üJir "tan, sis" (Uyg.; K, I, 94.12; değişik çağdaş lehçeler) ~ imir 

(K, I, 54.15, amir ve 94.12; çag. ve değişik lehç.).19 

(16) tır1)aq " tırnak, pençe" (Run., Uyg., K; Yak. tı1)zrax) ~ tzrnaq 

(Tej, 304; Houtsma, s. 67; Muhanna, Qutb, çag., vs.) ~ tırgaq / dzrgaq 

(Houtsma, 73; Sagay, Koybal, Kaçin, Küerik; Tuva tzrgaq / tzrbaq) ~ 

tzrmaq (CC, 263; Kırgız; TeL., Alt., Çor, Bar.; Osm. Tzrmzq, Türkm. 

dzrmzq, Tuva dzrbaq) r--' tarmaq (K, I, 467.25, "Kedi tırmığı, pençe"; 

Kırg., TeL., Tat., vs. "tırmık, dal, ağ (file )"; Yak. ve Kaz. tarbaq 

"parmak", Çor tarbaq "deri eldiven").2o 

(17) iir1)iik "parmak" (Uyg.; K) ~ arnak (K, I, 104.20; Rabg.; Çaq.) r--' 

argiik (Tuva, Hakas, vs.) ~ arbiix (küçük parmak Yakutça).21 

(18) iir1)an "bekar" (K, I, 117.3) ~ argan (Houtsma, 45; Muhanna, 

Tuh.; Osm.: bkz. EDPT, 235; Tar. söz. 1497). 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

bkz. EDPT, 839; R, IV, 589 ve 854; VEWT, 437. 
Kömül ve türemeleri hakkında bkz. W. Bang, "Beitrage zur türkischen 
Woıiforschung", Turan, 1918,294,299,310; EDPT, 732; TMEN, III, 1652; 
ve in/ra. 
bkz. EDPT, 523; VEWT, 505; J. Hamilton, Le conte bouddhique du bon et du 
mauvais prince en version ouigoure, Paris, 1971, 134. 
bkz. EDPT, 188 ve 162; VEWT, 172. 
tmJaq ve tırnaq hakkında bkz. EDPT, 551; TMEN, III, no: 1182. tırgaq 

hakkında bkz. R, III, 1325; Pal'mbax, Tuvinsko-russkij slovar', 180. tırmaq 
hakkında bkz. VEWT, 465; R, III, 872. 
bkz. EDPT, 234; Pal'mbax, Tuvinsko-russkij slovar', 585; Böhtlingk, 
Jakutisch-Deutsches Wörterbuch, 18. 
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(19) yal1Jus / ya L1J uz "yalnız" (Run., Uyg., K, QB, Te!, Muhanna, Idr.) 

~ yalguz (Tef, 138; CC, 111; Oguz name; Qutb; çag., VS.; bkz. EDPT, 

930). 
(20) aqsUl) "sarhoş, dağınık" (K, I, 116) ~ aqsum (K, I, 11; çag., 

Yak.) ~ aqsın (Çag., Az., "haylaz,,).22 

(21) qaZı1J "başlık, kadının bedeli, bir kadına sahip olmak için hediye" 

(Run.; K, III, 371; Osm.; Alt., TeL. Çor, Leb., Kırg., vs.) ~ qaZım (Çag., 
Sag., oib., Kaz., Yak.; Çuv. xullm, Rus. kaZım) ~ qaZın (Houtsma, Idr., 

Tuh.; Çag.; Tob., Kaz.; Çuv; xulln; VS.).23 

(22) qalqa1J "kalkan" (K, III, 386.6; QB, 1. 4163 Caire) ~ qalqan (K, 

I, 441.4; Houtsma, Tef, Muhanna, Oguz name, CC, Çag. Osm., vs.) ~ 
qalqa (Mo., Yak., VS.).24 

(23) otu1J "odun" (Uyg., K, Te!; Hak.) ~ otun (Tef, Muhanna, 

Houtsama, Idr.; vs.; Çag., Türk., Osm., vs.is 

(24) tapça1J ~ tapçan "üzüm toplarken kullanılan tepsi", (K, III, 
385.13 ve I, 435.26). 

(25) yata1J ~ yatan " pamuk ve yün atmada kullanılan yay", (K, III, 

372 ve 21: bkz. EDPT, 892). 

Atıfta bulunulan çok çeşitli Türkçe kaynaklar, eski Türk gırtlaksı 

genizlisinin, X. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan çeşitli Türk Leh

çelerinde ya düşme eğilimi ya da gırtlaksı, basit genizli veya dudaksıl 

genizli arasında değişme eğilimi gösterdiğini kanıtlamaktadır. Ancak, X. 

yüzyıl Dun-Huang Hotanca el yazmalarında korunmuş Hotan çeviri yazılı 
bir Türkçe sözcük kaynağı da bulunmaktadır; 26 bu el yazmaları bu 

22 

23 

24 

25 

26 

bkz. EDPT, 95; TMEN, II, no: 510; VEWT, 13. 
bkz. EDPT, 622; TMEN, III, no: 1407; VEWT, 226. 
bkz. EDPT, 621; TMEN, III, no: 1518; VEWT, 227. 
bkz. EDPT, 60; TMEN, II, no: 585; VEWT, 366. 
Türk terimlerinin çeviri yazılarını içeren ve muhtemelen hepsi X. yüzyıla ait 
olan Dun-Huang Hotan el yazmalarının en önemlileri şunlardır. 

P 2892 (Bibliotheque Nationale (Milli Kütüphae) PelIiot Fonu), Hotan 
çeviri yazısında ve kısmen çevrilmiş 19 satırlık Türkçe terimleri sözcük 
dağarcığı. H.W. Bailey tarafından yayınlanmış "A Türkish-Khotanese 
vocabulary", BSOAS, XI, 2, 1944,290-6 [kısaltılmış olarak ''TKV'' olarak atıf 
yapılmış] ve Khotanese texts [KT}, III, 81-2 (no:33)'de bazı farklılıklarla 
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yeniden çeviri yazısı yapılmış. Başka Hotan el yazmalarından gelen çeviri 
yazılı Türkçe yapılarla birlikte, söz dağarcığının bütün Türkçe yapıları, Even 
Hovdhaugen tarafından incelenmiştir, "Turkish words in Khotanese texts: a 
linguistic anaysis", Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, XXIV, 1971, 163-
209. Hemen hemen bütün yapılar, çoğu zaman daha önemli bir doğrulukta 
Gerard Clauson tarafından tespit edilmiştir, "The Turkish-Khotanese 
vocabulary re-edited" ["TKVR"], İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, V, 1973, 
37-45. 

925 tarihli Stael-Holstein el yazması [S-H]. F.W. Thomas ve Sten Konow 
(Ed.), "Two medieval documents from Tun-huang", Publications of the 
Indian Institut, I, 3, Oslo Etnografike Museums Skrifer, III, 126-60, 3 
planches, 1929. G. Clauson tarafından kısmi inceleme, "The geographical 
names in the Stael-Holstein scrall", JRAS, 1931, pt. 2,297-309; H.W. Bailey, 
"Ttaugara", BSOS, VIII, 4, 1937, 884 ve devamı; W.B. Henning, "Argi and 
the "Toklıarians"", BSOS, IX, 3, 1938, 553-9; Sten Konow, "The Khotanese 
text of the Staeı-Holtein scroll", Acta Orientalia, XX, 2, 1947, 133-60; H.W. 
Bailey, "The Stael-Holtein miscellany", AM, NS, II, 1, 1951, 1-45; E.G. 
Pulleyblank, "The date of the Stael-Holtein rall" AM, NS, IV, 1, 1954,90-7; J. 
Hamilton, "Autour du manusctrİt Staeı-Holtein", T'o ung-Pa o , XLVI, 1-2, 
1958, 115-53. El yazmanın Hotanca metninin çeviri yazısı Khonanese texts, 
II, 72-6' da yapılmıştır. 

Ch. 00269 (British Museum Stein Fonu). Muhtemelen X. yy. son 
çeyreğinde yazılmış resmi mektuplar. Çeviri yazısı ve bir çevirisi H.W. Bailey 
tarafından yayımlanmıştır: "The seven princes", BSOAS, XII, 3-4, 1948, 616-
24. Çeviri yazısı: KT, II, no:9, ss. 42-8. 

P 2741. Muhtemelen X. yy. son çeyreğinde yazılmış resmi mektup. BSOAS, 
XII, 2, 1948' de yayımlanan ilk çeviri yazısından sonra, bu el yazması çeviri 
yazısı, çevirisi ve açıklama ile birlikte H.W. Bailey tarafından yayımlamıştır: 
"A Khotanese text conceming the Turks in Kantsou", AM, NS, I, 1, 1949,28-
52. KT, II, no: 54, ss. 87-92. Saka documents. Plates, II (1961), du Corpus 
inscriptionum iranicarum. 

P 2790. Muhtemelen X. yy. ikinci yarısında yazılmış resmi mektup. Çeviri 
yazı in KT,"ıı, no:60, ss. 110-14. Çeviri ve açıklama H.W. Bailey, "SrI ViSil 
Süra and the Ta-uang", AM, NS, XI, 1, 1964, 17-26. Saka documents. Plates, 
II (1961), du Corpus inscriptionum iranicarum. 

P 2958. Resmi mektupların devamı. Çeviri yazısı, KT, II, no:63, ss. 117-21. 
Çeviri ve açıklama, H.W. Bailey, "Altun Khan", BSOAS, XXX, 1, 1967, 95-
104. 
Ayrıca, hepsinin çeviri yazısı KT, II'da yayımlanan P 2024, P 2031, P 2786, 

P 2898 ve Or. 11344 el yazmaları, çok sayıda Türkçe ad ve unvan çeviri 
yazısı içermektedir. Değişik Hotan el yazmalarında çeviri yazısı yapılmış ad 
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çalışmada ele alınan ve x. yüzyılda Hotan çevresinin ürünü olan iki Dun
Huang Uygur el yazması ile aynı köken ve aynı döneme aittir. Bununla 

birlikte, Hotan çeviri yazısında korunmuş bu az sayıda Türkçe sözcük 

içerisinde gırtlaksı genizlinin genizsizleşmesi veya dudaksıllaşmasına 

oldukça yüksek oranda örnek bulunması, ilgi çekicidir. 

Gırtlaksı genizlinin genizsizleşmesine ilk örnek olarak, Türkçe SalJun 

unvanının genizsizleşmiş biçimi olan sagun' a Hotan çeviri yazısında 

karşılık gelen sahq:na, sahqna veya sahauna gösterilebilir. Çince tsiang

kiun #%LJ M*tsfcl1J-kfuôn "general, askeri şef' unvanından ödünçlenen 
bu terim, VIII. yy. Türk yazıtlarında salJün biçimiyle ince sesli sınıfında 

görülmektedir. Gerçekten, yabancı dillerden alınan Türkçe sözcüklerin 

sesli sınıfı değiştirmesi nadir bir durum değildir.27 Aynı unvanın salJun 

biçimi, ıx-x. yy. belgelerinde bütün Türkçe unvanlardan daha sık geçer. 

Bu belgeler arasında, çok sayıda Yenisei runik yazıtlarının yanı sıra28 , ıx
x. yüzyıla ait birçok Dun-Huang ve Miran runik el yazması29 , ıx. yy. 
başlarına ait Uygur veya Manihey alfabesinde birkaç Maniheist kitap 

fragmanı30 , 899 ve 948 yıllarına ait Uygur alfabesinde Qoço yatağı üze-

27 

28 

29 

30 

ve unvanlar için ayrıca bkz. H.W. Bailey, "Turks in Khotanese texts", JRAS, 
1939, pt. 1, 85-91; age. "Turkish proper names in Khatanese", Zeki Velidi 
Toğan 'a Armağan, İstanbul, 1955,200-3; ve E. Hovdhaugen, "Turkish words 
in Khotanese texts", yukarıda atıf yapıldı. 
bkz. "Le nom de lieu K.c.n dans les inscriptions turques runiformes", T'oung 
Pao, LX, 4-5, 1974, 302-3 makalemdeki yorumlar: H. Ecsedy, "Old Turkic 
titles of Chinese origin", AOH, XVIII, 1-2 1965, s. 87, no:22. 
Bu yazıtlar için bkz. S.E. Malov, Jenisejskaja pis 'mennost' Tjurkov, no:7, 12, 
24, 32 ve 48. Bu yazıtlardaki Sa7Jun yazısını, G. Goerfer'in TMEN, III, 278'de 
yaptığı gibi, şa7Jun olarak çevirmek doğru değildir. çünkü Touen-houang ve 
Miran runik yazıtlarında olduğu gibi söz konusu yazıtlarda da ş ve s için aynı 
harf kullanılmıştır. 
bkz. Vilhelm Thomsen, "Dr. M. A. Stein's manuscripts in Turkish Runic 
script from Miran and Tun-huang", JRAS, 1912, pt. 1, indekste, s. 225, Sa7Jun 
başlığı altında. 

bkz. özellikle P. W. K. Müler, Ein Doppelblatt aus einem Manichaischen 
Hymenbuch (Mahrnamag), (APAW, 1912), Berlin, 1913, 10; A. von Le Coq, 
"Ein Manichasches Buch-Pragment aus Chotscho", Festschrift V. Thomsen, 
Leipzig, 1912, 148: Kül (=Köl) sagun; P. W. K. Müller, "Der Hofstaat eines 
Uiguren-Königs", Festschrift V. Thomsen, 210-11: Köl sangun tirak; ve 
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rinde iki yazıe ı , yayım aşamasında olan X. yüzyıla ait birçok Uygurca 

Dun-Huang el yazması ve X-XııI. yüzyıllara ait çok sayıda satış, borç 

belgeleri gibi hukuki belgeler32 bulunmaktadır. Oysa xan, xagan, xatun, 

tegin, bruq, totoq, çiqşi, tarqan, öga, çor, ınal, bag gibi çok sayıda Türk 

unvanının bulunduğu X. yy. Dun-Huang Hotan el yazmalarında, çok 

yaygın olan SalJun unvanına tek bir örnek bile bulunmamaktadır. Buna 

karşın, sagun unvanı, sahana, saha:na ve sahauna değişik biçimleriyle 

en az sekiz defa geçmektedir. 33 Dolayısıyla, çok yaygın olan SalJun Türk 

unvanının X. yy. Hotan el yazmalarında genizsizleşmiş sagun değişkesi 

ile temsil edildiği konusunda bana göre şüphe yok gibidir. 

X.-XI. yy. Çin tarih kaynakları iki ayrı biçimi kaydetmektedir: siang

wen f§1mı. (M*siiilJ-'uan) olarak çevrilen salJun, Beş Hanedan dönemi 

kaynaklarında 935, 948 ve 953 yıllarında Kan-çeu Uygurlarından gönde

rilen üç değişik elçinin unvanı olarak verilmektedir; oysa sayun So-wen 

~1mı. (M eski * say-yual'1), So-wen ~1mı. CM e. * sa-yuan), Sseu-wen OOT1mı. 
(M e. * sz-yuan), Tso-wen lC1mı. (M e. *tsa-yuan) ve Sa-wen mx1mı. (M e. 

*sar-yuan) olarak farklı biçimlerde yazılmakta ve Song dönemi kaynak

larında totoq, 981 'de Qoço Uygurları elçisi, 1008'de Kan-çeu Uygurları 

bakanı, 1009'da Hotan Karahanlı hükümdarının Uygur elçisi, 1010'da 

Kan-çeu elçisi, i 025' de Kan-çeu bakanı ve ı 063' de Hotan elçisi unvanı 

31 

32 

33 

Haneda Töru, "A propos d'un texte fragmentaire de piere manicheenne en 
ouigour provenant de Tourfan", Reeueil des oeuvres posthumes, II, Kyöto, 
1958, 89, burada sangün değil sangun okumak gerekir. Bu son fragman 
muhtemelen IX. yüzyılın birinci yarısından daha geç bir döneme aittir. 
Bu yazıt1ar için bkz. F. W. K. Müler, Zwei Pfahlinsehriften aus den 
Turfanfuden (APAW, 1915, 3), Berlin, 1915, 22 ve 6. Tarih haldeında bkz. 
Louis Bazin, Les ealendriers tures anciens et medievaux, Service de 
Reproduction de Theses, Universite de Lille III, 1974,332-3. 
Hukuki nitelikli Uygur belgeleri haldeında kaynak bilgilerine şu yazıında 

ulaşılabilir: "Un acte ouıgour de vente de terrain provenant de Yar-Khoto", 
Turciea, I, 1969, 28 seq. Ayrıca yayımlanan belgede sa1Jun örnekleri bulmak 
mümkündür. 
Bu örnekler Ch. 00269, II. 60 ve 73, P 2741, II. 12, 67 ve 103 ile P 2786, II. 
34, 119 ve 121 el yazmalarında görülebilir. Ayrıca bkz. H. W. Bailey, "Turks 
in Khotanese texts", JRAS, 1939, pt. 1, 91; ve E. Hovdhaugen, "TWKT", 196. 
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olarak kullanılmıştır.34 Çin kaynaklarında sadece 935-953 yılları arasında 
Kan-çeu bölgesi için kullanılan smJun biçimine göre, sagun biçiminin 

daha geç bir dönemde, yani 981-1063 yıllarında Kan-çeu, Hotan ve Qoço 

gibi daha batıda kalan bölgelerde kullanıldığı görülmektedir. 

XI. yüzyılda, biraz daha batıda ise KaşgarI (1, 403) tarafından sadece 
sagun biçimine değinilmektedir. Ona göre bu, Karluklarda büyük kim

selerin unvanıdır. XII. yüzyılda, Semerkand'ın bir Karahanlı hükümdarı, 

köl sagun ile ilişkilendirilebilecek olan kük siigr veya siigün unvanıyla ta

nındığı aktarılmaktadır. 35 XIII. yüzyılda, Beş-balık Uygurlarından önemli 

bir şahsiyet, Saqun adı veya unvanı ile nitelendirilmektedir; kuşkusuz bu 
da sagun yerine kullanılmaktadır. 36 

Böylece, ilk biçim olan siiIJünlsa7Jun VIII. yüzyıldan yaklaşık XIII. 

yüzyıla kadar olan dönemde Moğolistan ile özellikle Kan-çeu ve Qoço 

bölgeleri olmak üzere, Türkistan'ın doğusunda tespit edilirken37
, sagun 

biçimine X. ve XIII. yüzyıl arasında, daha çok Hotanlar ve batıdaki Müs
lümanlarda olmak üzere, yaklaşık olarak bütün Türkistan'ı kapsayan 

bölgede karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, saIJun 'un sagun olarak genız

sizleşmesinin, X. yüzyılda Hotan bölgesinde veya en azından Tarım 

ovasının batı yakasında gerçekleşmiş olması muhtemel görünüyor. 

34 

35 

36 

37 

Bu farklı Çince çeviri yazıları için bkz, benim kitabım Les Oui"ghours ci 
l'epoque des Cinq Dynasties, 155; H. Ecsedy, "Old Turkic titles of Chinese 
origin", AOH, XVIII, 1-2, 1965, 87; ve E. Pinks, Die Uiguren von Kan-chou 
in der Frühen Sung-Zeit (960-1028) (Asiatische Forschungen, XXIV), 
Wiesbaden, 1968, s. 145, n. 223. H. Ecsedy salJun ve sagun arasında 

muhtemel bir ilişki olduğunu düşünürken, E. Pinks, O. Pritsak'ın 

Karachanidische Studien, Dissertation, Göttingen, 1949, 98-100, §§ 219-22 
eserinden sonra, sagun'un sa!]un'dan türediğini ileri sürmektedir. Pritsak'ın 
çalışmasını doğrudan inceleyemedim. 
bkz. TMEN, III, no: 1214. köl sagun unvanı, ayrıca IX. yy. başları Qoço 
kaynaklı iki Maniheist kitap fragmanında geçen iki. şahsiyet için kullanılan 
unvanı hatırlatmaktadır; yani köl sa!]un ve köl sa!]un tirak bkz. no:30 supra. 
bkz. TMEN, III, no:1214; J. A. Boyle, The history of the world-conqueror, I, 
48 ve 49, no: 6. 
P. Pelliot, T'oung Pao, XXVII,I, 1930,46; TMEN, III, no:l221; ve L. Ligeti, 
AOH, XXI, 1, 1968, 123-5'e göre Çince siang-kong ~§0 kökeninden Moğol 
dönemindeki sangün veya sanggüm unvanını bir tarafa koyuyorum. 
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Bu çerçevede, bence, incelenmesi gereken bir diğer örnek ttauggara 

yazılışıdır. Bu biçim hakkında çok mürekkep akıtıımıştır. Ttauggara, 925 

tarihli Stael-Holstein 1.29 el yazmasında, Uygur veya Toquz-oguz boy

larının bir listesinde geçmektedir.38 H. W. Bailey, ttauggara'da *Togara, 

Toharlılar, yerli adını gördüğünü zannetmiş ve bu ismi, MÖ II. yüzyılda 
bu halkın büyük bir bölümünün batıya göçmesinden sonra Dun-Huang 

bölgesinde kalan ve Siao Yue-çe I}Jj ~ "Küçük Yue-çe" adıyla tanınan 

Ta Yue-çe jeJj ~ "Büyük Yue-çe" ile eşleştirmeyi önermiştir. 39 Çin 

kaynaklarına göre Hiong-nular tarafından MÖ 176 yılında bozguna 
uğratılan Ta Yue-çelerin Sır-Amu? Derya'ya hareketleri sırasında, 

"onlarla birlikte gidemeyen diğer küçük boylar, Nan-çan dağlannda 

(Yuen-huang'ın güneyinde) yaşayan K'ianglann yurduna yerleşmişler ve 

onlara Küçük Yue-çe adı verilmişti".40 Diğer taraftan, 939 yılında bir Çin 

elçisi, Dun-Huang'ın güneybatısında Hotan yolu üzerinde yaşayan Küçük 

Yue-çelerin torunları olan ancak *Togara değil Çung-yun 19:ı~41 olarak 

adlandırılan bir halktan bahsetmektedir. 

Ciddi ipuçlarının yetersizliğinden dolayı X. yüzyılda Dun-Huang ve 

Kan-çeu dolaylarında *Togara adında Tohar boylarının olduğuna inan

mıyorum. Bu inancım gittikçe güçleniyor çünkü söz konusu Ttauga

raların hepsi On Uygur konfederasyonuna bağlı olduğu sanılan Türk 

boylarının bulunduğu bir listede, daha doğrusu W. B. Hening'in "Argi 

and the "Tokharians"", BSaS, IX, 3, 1938, 553-9 çalışmasında doğru 

olarak gördüğü gibi, bu konfederasyonun beş Töliş ve beş Tarduş 

38 

39 

40 

41 

Stael-Holstein el yazması üzerinde, 26. nota bakınız. 925 tarihi, E. G. 
Pulleyblank, "The date of the Stael-Holstein rall", AM, NS, IV, 1, 1954, 90-7 
tarafından verilmiştir. 

bkz. H. W. Bailey, "Ttaugara", BSaS, VIII, 4, 1937,883-921; "Recent work 
in "Tokharian"", Transactions o/the Philological Society, 1947 [pub.] 1948, 
126-53; "A Khotanese text concerning the Turks in Kantsou", AM, NS, I, 1, 
1949,43-4; "The Stael-Holstein miscellany", AM, NS, II, 1, 1951, 19; 
"Ariaca", BSOAS, XV, 3, 1953,535; "Harahuna", in 1. Schubert ve U. 
Schneider (ed.), Asiatica: Festschrift F. Weller, Leipzig, 1954, s. 19, n. 73. 
bkz. P. Pelliot, "Tokharien et koutcheen", JA, CCXXIV, jan.-mars 1934, 37; 
E. Chavannes, "Les pays d'Occident d'apres le Wei Lio", T'oung Pao, VI, 5, 
1905, 527. 
bkz. Chavannes, age. 527-8. 
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boylarından oluşan çift listede bulunmaktadır. Stael-Holstein el 

yazmasında (II. 27-3 ı) geçen Hotanca metin şöyledir:42 

(27) 'ijüva yaha:daka 'ra adapahütta bakü basa 

(28) katta kurabıra karabara tta ttüZlsa ştare 

(29) .. 'irrıjü sıka 'ra ttaugara ayabıra caraiha: yabü 

(30) ttakara afiaha:dapahütta kara tah ta-pa ta tta ttaradüsa 

(3 ı) hüta (saçliimıya) ttrükii bayarkata cÜ1Jüçla 

Henning'e uygun olan benim kendi açıklarnam şöyledir: "Ençüler 

'tırnar sahibi beylikler' dir: 43 Yaglaqar (ve) alpagut 'savaşçılar', (yani) 

*Boqular,44 *Bosqotlar,45 Küdibirler 46 ve Qorbarlar 47 bunlar Tölişdir. 

42 

43 

44 

45 

46 

H. W. Bailey, BSaS, VIII, 4, 1937, 884; AM, NS, II, 1, 1951, 3; ve KT, II, 
74'deki çeviri yazısına göre. 
'ijüva, 1. 29'da, Türkçe ençü "yurtluk, tımar, beyin özel ihtiyaçları için 
ayrılmış alan" ve bunun uzantısı olarak "tım ar sahibi beylik" veya "bir beyliğe 
bağımlı olan veya beyliğin esiri" (bkz. TMEN, II, no: 670 ve EDPT, 173) 
sözcüğünün genizlisi düşmüş hali olan 'ilrıjü'nun çoğulu olmalıdır. Birinci 
boy listesinin başındaki 'ijüva sözcüğünün, ikinci boy listesinin başındaki 
'ilrıjü gibi "tımar sahibi" boylardan sonra adı geçen bütün boyları nitelediği 
anlaşılıyor. Veya W. H. Henning'in anladığı gibi söz konusu nitelerneler, 
"Hükümdara ait boylar" anlamıyla sadece her listenin ilkboyu için geçerlidir; 
yani Kan-çeu Uygurlarının hakim obası olan Yaglaqarlara ve *Sıqarlara; 

ancak bu son boyun böyle bir hakimiyeti olduğu bilinmemektedir. Hotan 
yazısında ''icıırıjüva (Pelliot 2741.72) ve ''icii 'lrrıjüva (Ch. 00269.76) 
görülmektedir. Bunlar H. W. Bailey'in işaret ettiği gibi (AM, NS, II, 1, 1951, 
17) Türkçe üç ençü'nün değil; E. Hovdhaugen'in önerdiği gibi ("TWKT") iç 
ençü'nün çoğulu olmalıdır. İç, Çince nd jAJ "içeri, iç saray, hükümdar" 
sözcüğünün Türkçe karşılığı olup iç ençü "tırnar sahibi hükümdara yakın 
beylikler" anlamına gelmelidir. 
Biikü veya *Boqu, kuşkusuz bir Tokuz-Oguz boyu olan P 'o-ku 1~11!ll *b 'uok
kuo adına denk gelmektedir. Bkz. W. B. Henning, age. 555 ve benim 
makalem "Tokuz-Oyuz et On-Uyyur", JA, CCL, i, 1962,45. 
Biisakiitta veya *Boskot, W. B. Henning'in işaret ettiği gibi (age.), Mo-ko-si
ki ~B~)~,§Z: *mak-ka-s{ak-k{at (* Baqasıqıt) adındaki Uygur obasına biraz 
benzemektedir. Ts '8 Ju yuan kuei'nin bir edisyonunda, ch. 956, (1938'de 
Töhö Bunka Kenkyüjo tarafından yayınlanan bu eserin Japonca indeksine 
göre (sakuin) ss. 837 ve 860), Mao-hie-si-ki mıı~t~,§z:, *mau-x{at-s{ak-kiat 
şeklinde değişik bir biçim bulunmaktadır. 
Uygur obası olan Kürabir veya Kürawir adı, Çin yazılışında olduğu gibi Türk 
runik yazısında da tespit edilmiştir. bkz. özellikle Kürabir Urul]u SalJun, MJ. 
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Ençü: *Sıqarlar,48 Ttaugaralar, * Ayabırlar,49 ÇarıqlarSO ve YabutqarlarS1 
-

afiag (a)lpagut, "çok iyi savaşçılar". Bunlar Qara-tag'da oturur ve adları 

Tarduş'tur. Solmılar (üzeri çizilmiş), Türk Bayarqu, ÇUIJullar". 

47 

48 

49 

so 

SI 

xxxii, 006, Miran, yaprak b ra, 1.9 el yazmasında geçen şahıs, (bkz. V. 
Thornsen, JRAS, 1912, pt. 1, 187). Ayrıca bkz. W. B. Henning, age., 555 ve 
"Tokuz-Oyuz et On-Uyyur" adlı makalem JA, CCL, 1, 1962,42. 
W. B. Henning, age., 556, Hotan yazısında *Qorbar'la hemen hemen aynı 
olan karabara boyadı ile Toquz-Oguz boyları adlarından biri olan Çin 
yazısıyla K'i- veya K'ie-pi ~&\ M *kei- veya k'et-pyiat veya -:;s.-byiat 
(=*Qırbır?) arasındaki olası benzerliğe değinmiştir. Belki ayrıca, Töliş, Türk 
Bayarqu ve iç en çü ile birlikte Hotanca mektupta (Ch. 00269, 1. 76) adı geçen 
Hattabara boyadı, yani *Xotbar veya Qotbar, ile karabara arasında da bir 
yakınlık kurmak gerekir (bkz. H. W. Bailey, BSOAS, XII, 3-4, 1948, 618 ve 
622). Örneğin, karabara biçiminin, Hattabar adının Türkçe biçiminin daha 
eski dönem Çince yazısının X. yüzyıldaki Hotanca telaffuzuna denk geldiği 
ileri sürülebilir. 
Toquz-oguz *Sıqarlar/Sıqırlar boyu hakkında, bkz. "Tokuz-Oyuz et On
Uyyur", adlı makalem JA, CCL, 1, 1962, s. 54, no:20. 
bkz. H. W. Bailey, AM, NS, II, I, 1951, 20. *Ayawır veya Ayarnurlar bir 
Uygur boyu idiler, bkz. "Tokuz-Oyuz et On-Uyyur", adlı makalem JA, CCL, 
1, 1962,44. 
Ayrıca P 2741, 1. 102 nolu Hotanca el yazmasında Caraiha veya CaraihiJ 
uha, yani Çarıq veya Çarıg öga adında bir şahsa rastlanmaktadır (bkz. H. W. 
Bailey, AM, NS, I, 1, 1949, 32, 35 ve 50). Kaşgari (I, 28 ve 381), Çaruq'u, 
batısında Yagmalar ve Igraqlar; doğusunda Çomullar ve Uygurlar bulunan 
Barçuq adında bir kentte yaşayan bir boyolarak vermektedir (ayrıca bkz. W. 
B. Henning, age. 557). Bunun yanında, Kaşgari'ye (I, 58 ve 59) göre, 
Çaruqlug, Oğuz boylarından birinin adıdır. Yaklaşık olarak ıx. yy.'a ait 
Uygurca bir kolofonda Uygurca ile hemen hemen aynı olduğu söylenen bir 
dilin adı olarak da geçen Barçuq kentinin Maralbaşi olduğu tespit edilmiştir 
(bkz. F. W. K. Müller, "Toxri et Kuisan", SPAW, 1918, 580; P. Pelliot, 
"Tokharien et koutcheen", JA, CCXXIV, jan.-mars 1934, 57-60). 
Bir Uygur aşireti olan *Yabutqar adı, aynı zamanda Çince Yo-wou-ko ~W~ 
(*iak-miuat-klit) yazılışında da görülmektedir (bkz. W.B. Henning, age., 557; 
1. Hamilton, "Toquz-Oyuz et On-Uygyr", 43-4. Ayrıca, *Yabutqar veya 
*Yamıtqar ile Köl tegin yazıtı, doğu yüzü, 1.33'de bir at adı (İşbara 
Y amatarN amıtar boz at) ve Bilge qagan yazıtı, doğu yüzü, 1.40' da da bir kişi 
adı (Tudun YamatarN amıtar) olarak geçen runik yazılı Türkçe metinlerdeki 
YMTR, yamatar veya yamıtar, arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Nitekim 
Bulgar ve Bular, Yazgır ve Yazır, Salgur ve Salur vs. gibi önemli sayıda Türk 
boyadları çiftlemesi bilinmektedir. (bkz. P. Pelliot, Notes sur i 'histoire de 
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w. B. Henning'in makalesinden yola çıkarak, age., 558-9, Ttaugara 

adının saf Türk olan boyların listesinde, daha açık bir ifadeyle ya on 

Uygur oymağına (On-Uygur) ya da Uygurların buyruğu altındaki Dokuz 

Boy'a (Toquz-Oguz) mensup boyların bulunduğu listede, yer aldığı 

görülmektedir.52 Gerçekten burada, Tö!iş olarak adlandırılan beş boyun 

bulunduğu birinci liste ve aralarında Tarduş olarak adlandırılan Ttauga

raların da bulunduğu beş boyun yer aldığı ikinci bir liste görülmektedir. 
Ayrıca bu ikinci listenin sonunda, herhangi bir grupla özdeşleşmeyen iki 

veya üç etnik grup (Solmı adının üstü çizilmiştir) bulunmaktadır. Oysa 

şimdi biliyoruz ki, eski Türklerde tö!iş ve tarduş terimleri, sağ ve sol, batı 

ve doğu ve bir konfederasyon olmak üzere herbiri genelolarak beş 
boydan oluşan iki kanat için kullanılmaktaydı. 53 Dolayısıyla, W. B. 

Henning (age.) ttaugara adının ve hatta tarduş'un bile, "Tohadar" veya 

"Küçük Yue-çeler" ile hiçbir ilişkisi olmayan saf Türk boyları listesinin 

ortasında yer aldığına işaret ettikten sonra, şöyle bir sonuca varmaktadır: 
"eğer Thaugaralar bir Türk boyu ise, ki bu kesin gibi görünüyor, 

ttaurrıgara = tongra, yani Toquz-Oguzların önemli bir boyu olan ünlü 

TOIJralardır, bu sonuca ulaşmak için birinci akşara'ya bir anusviira 

eklemek yeterlidir". 

52 

53 

l'Horde d 'Or. Suivis de quelques noms turcs d'hommes et de peuples 
(Oeuvres Posthumes, II), Paris, 1949, 228-9). Belki, *Yamıtqar ve Yamıtar 
adları bu tür çiftlemelerden birini oluşturmaktadır. 
Bu iki boy gruplaşması hakkında bkz. "Toquz-Oyuz et On-Uyyur", JA, CCL, 
1, 1962,23-63. 
Türklerde Töliş ve Tarduş bölünmesi hakkında bkz., özellikle, K. Czegl6dy, 
"On the numerical compasition of the Ancient Turkish tribal confederations", 
AOH, XXV, 1972,278; Chavannes, Documents sur les Tou-kiue Ocddentaux, 
282 ve age., Notes additionnelles, 13; V. Thomsen, "Tureica", Memoires de la 
sodete Fino-Ougrienne, XXXVII, 1916,98 ve age., ZDMG, LXXVIII, 1924, 
130 ve 174 ve ayrıca E. G. Pulleyblank, "Same remarks on the Toquzoghuz 
problem", UAJ, XXVIII, 1956, 35-6. Bir taraftan Töliş ile T'ie-Io.~iJ 

(*Tagrak?) konfederasyon adının ve diğer taraftan Tarduş ile (Sie) Yen-t' o ~ 
~'ffi boyadının yanlış olarak özdeşleştirilmesi, bu sorunu uzun zaman boyunca 
içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. (bkz. Pulleyblank, age.; age., AM, NS, 
IX, 2, 1963,230; ve "Toquz-Oyuz et On-Uyyur", 25-6 ve n. 6). 
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ilk aşamada Henning'in bu görüşüne katılan H. W. Bailey, daha sonra 

bu görüşünden geri dönmüştür. Profesör Bailey'in Henning'in yorum

larına karşı değişik yayınlarda dile getirdiği itirazlarının özeti şöyledir: 

(l) Henning'in saptamaları, yanlış varsayımlara (jallacious assump

tions) dayanmaktadır. Bunlardan en önemlisi de çok farklı halkların Kan

su'ya akın akın gittiği bir dönem yerine, sanki salt Türklerin yaşadığı bir 

toprak ve salt bir Türk dönemi söz konusuymuş gibi, Hotanca listenin 

daha çok Uygur boylarını içermesi gerektiği varsayımıdır. 54 Oysa yuka

rıda bir kez daha saptadık ki, söz konusu liste, gerçekten Kan-çeu 

Uygurlarının aşiret teşkilatının Töliş veya Tarduş olarak iki kanadını 

oluşturan Uygur ve Toquz-oguz boylarının adlarını içermektedir. 

(2) ttaradüsa adının "Tarduş" ile özdeşleştirilmesi konusunda, ş 

yerine s oluşu şüphelidir (bkz. AM, NS, II, 1, 1951,21). Buna karşın, aynı 

el yazmasında, 1. 28'de Töliş için ttülisa55 ve 1. 12'de Cheu-ç'ang için 

54 

55 

bkz. H. W. Bailey, "Recent work in "Tokharian"", Transactions of the 
Philological Society, 1947, [pub.] 1948, 148. 
Hotanca Töliş (veya Tüliş?) başka her yerde -s- ile görülmektedir, yani 
ttu(/isa, ttüçlfsa: bkz. AM, NS, I, 1, 1949, 48; E. Hovdhaugen, "TWKT", 201. 
Runik yazılı Türkçe metinlerde s=ş harfi karışıklığı nedeniyle, Runik Türk 
yazıtlarındaki twls/ş yazısı çoğu zaman Töliş yerine "Tölis" okundu, ancak 
Abakan yazıtlarında tWlş 1.7 tereddütsüz Ş iledir (bkz. S. E. Malov, 
Yeniseyskaya pis 'mennost' Tjurkov, 95-6). Çincede, Kağanın ülkenin doğu 
bölgesini yönetmekle görevlendirilmiş oğlunun adı olarak kullanılan Töliş'in 
karşılığı olarak T'ou-li-che ~fU* (*t'uôt-lji-s~et) görülmektedir (bkz. Ts 'ö 

Jou yuan kouei, ch. 964, 6 vO; Chavannes, Notes additionnelles, 13; E. G. 
Pulleyblank, "Some remarks on the Toquzoghuz problem", 36). Bir başka 
Töliş, 930 dolaylarında Kağanın Kan-çeou temsilcisinin adı olan T'ou-lu-sseu 
~1f;{J1, (*t 'uôt-l{uet-zi) yazısında görülmektedir. Pelliot el yazmaları 2992 
vO'de geçen bu yazıyı, Les Oui"ghours ci l'epoque des Cinq Dynasties (118-9) 
kitabımda, yanlış olarak Yao-lu-ts'eu olarak okumuştum (bkz. Fujieda Akira, 
"Shashü Kigi-gun setsudoshi shimatsu", Töhö Gakuhö, XIII, 1942, 224 ve 
226; E. G. Pulleyblank, JRAS, 1957, 1-2, I04'de yayımlanan kitap tanıtımı). 
Gerçekten bunu kesinlikle Töliş (veya Tüliş) okumak gerekir ve ayrıca, Eski 
Türkçede ünlü sonrası - Os ile biten biçim neredeyse yoktur. Tö1iş belki, töl 
"döl" kökünden, - oş isim yapım eki alarak genişlemiştir; aynı durum uluş 
"toprak, bölge" örneğinde de vardır: burada uZ "zemin" anlamındadır. 

Konfederasyonu oluşturan boyların diğer kanadı olan Tarduş adına gelince, 
tart- kökünden - oş fıil yapım ekiyle türemiş olmalıdır: aynı kök üzerinden 
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sucqna ;; ~ *ii~u-ts 'iang56 bulunmaktadır. Profesör Bailey, aynı vesı
leyle, age., Henning'in (age., 554) hüta biçimini açıklamak için bu biçi

min farklı yazılışlarından biri olarak hvata "çağrılmışlar" önerisini kabul 

etmenin çok az mümkün olduğunu düşünmektedir. Çünkü ona göre, 

hvata sözcüğünün, -va- yerine kullanılmış -ü-'lu şekliyle karşılaşılma

mıştır. Ancak, Hotan dili üzerine tartışmak için hiçbir yetkinliğim ol

mamasına karşın, R. E. Emmerick' e (Saka grammatical studies, 56) da
yanarak, hviin- "konuş-" fiilinin 3. t.k. hvqne biçiminin, eski Hotanca 

hlf:ne varyantı yerine kullanıldığına dikkat çekmek isterim.57 Sonuç ola
rak, tta ttaradüsa hüta "bunlar Tarduş adlandırılırlar" yerine, H. W. 

Bailey, bu akşara dizisini ttattara dü sahüta "Tatar, Dü (Düll1 yerine), 

* sagut" olarak yorumlamayı tercih etmiştir (bkz. AM, NS, II, 1, 1951, 20-

1). Oysa, bu son varsayımda ttattara'nın Tatarların adı olan ttattara'nın 

tespit edilmemiş bir yazım değişkesi olduğunu; dü'nun sık rastlanan DÜf!1 

halkının adının tespit edilmemiş bir değişkesi olduğunu ve * sagut'un 

Türk unvanı olan sagun 'un yine hiç tespit edilmemiş bir çoğul şekli oldu

ğunu (ki bunun Çin kökenli olduğuna yukarıda değinildi) kabul etmek 
gerekir. 

(3) Son olarak, Profesör H. W. Bailey (bkz. BSOAS, XV, 3, 1953, 

535) orta dönem Hotanca olarak nitelediği Stael-Holstein el yazması gibi 

bir metinde, ttaugara örneğinde -iif!1g- için -aug- gibi bir yazımın kabu

lünün zor olduğunu öne sürmektedir. W. B. Henning'in, bir anusviira'nın 

56 

57 

tartın türemiştir "Bir boyun, reisIerinin devamını oluşturan ya da onun 
buyruğu altındaki üyelerinden bir grup" (bkz. EDPT, 535; K, I, 435.16), 
tartın- "(birine) bağlanmak" (bkz. EDPT, 536-7; TT, VII, no: 37, II. 13-14; K, 
II,240.2). 
Stael-Holstein el yazmasının bir sonraki satırında, 1.13, Tch'ang-Io 'm'S!f!2 * 
iiang-l6k için salaha örneğinde aynı kelime başı harfinin *i, Hatanca karşılığı 
s ile değil s ile verilmiştir. bkz. makalem "Autour du manuscrit Stael
Holstein", T'oung Pao, XLVI, 1-2, 1958, 122. 
bkz. P 3513, faL. 4 vO, 2 ve faL. 4 rO, 4, KT, III, 113 içinde. Bu konuda Profesör 
Emmerick bana, ayrıca, Sudhana masalında başta olmak üzere (ki P 2025' de 
nva biçimi bulunmaktadır), eski Hatanca nuva, nva "arkasında" son edat ve 
adılının geç dönem Hotancasında hem nva hem de nü biçiminde görüldüğünü 
hatırlatmıştır (bkz. H. W. Bailey, Khotanese Bushist texts, p. 17, 1. 173) ve 
Ch. 00266'da nü biçimi vardır bkz. age., s. 25, 1, 111). 
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dildcatsizlik nedeniyle konulmamış olabileceği önerisine de yanaşmak 

istemediği anlaşılmaktadır. 58 Ona göre "anusviira işaretinin biçim olarak 

-au- 'nun üst kısmından farklı olduğu metinlerde (ki bu iyi yazılmış 

metinlerde alışılmış bir şeydir) ttaugara'nın -au-'su nettir (bkz. age., 

"Harahüna", J. Schubert ve U. Schneider (ed.), Asiatica, Festschrift F. 

Weller, 1954, s. 19, no: 73). Bununla birlikte, yukarıda atıf yapılan 

Profesör Emmerick'in eski Hotanca metinlerde -g-'nin -l?1g-'yi içerdiği 

konusundaki açıklamalarını hatırlatmam yeterlidir ve ayrıca Stael

Holstein el yazması 925 tarihli olduğuna göre, bunun eski bir metin 

olduğunu da artık bilmekteyiz. Hotan ünlü fonemi -au- 'nun yabancı 

sözcüklerde -0- 'ya dönüşmesini ise Profesör Bailey'in kendisi de kabul 

etmektedir; çünkü tta uga ra , *togara, ttauçlagara 'yı Tibetçe *Thod-gar 

ile, bauta 'yı Sanskritçe bhota ile (bkz. AM, NS, I, 1, 1949, 43-4) ve 

bauha:na 'yı Türkçe bogun ile (bkz. age., "TKV", BSOAS, XI, 2, 1944, 

29) kurmayı önermektedir. 59 

58 

59 

R. E. Emmerick'e göre, S.-H. el yazmasında anusviira eksiltmesinin en az bir 
örneği daha vardır: 1. 42' de parste padınde yerine paste padaide. 

Diğer taraftan H. W. Bailey'in, "Vajra-prajfHi-paramita", ZDMG, XCII, 2-3, 
1938, 581 'da belirttiği şeye dikkat çelmıek isterim: "It has long been noted 
that in later Khotanese ii, ii1]1, and au as Ü, ii1]1, and au, alternate freely .... it is 
clear that ii1]1 and au had come to have an identical value, which was probably 
(open) o with or without following nasal. .. " (ayrıca bkz. Emmerick, Saka 

gram. st., 267, § xiii); bununla birlikte BSOAS, XV, 3, 1953, 535'de şöyle 
yazmaktadır: " ... in a text in the midle stage of Khotanese one cannot assume, 
without supporting evidence in the same text, confusion, as of -au- for older -
ii1]1- ... we cannot easily admit in the docementary part of the Stael-Holstein 
text a spelling -aug- for -iimg- in ttaugara. i should now on this ground alone 
feel sure we must exclude the name Tongra ... "; ve yine "Harahuna", s.19, no: 
73' de: "This use of -iilJ1g- for Turkish -ong- makes it unlikely that the 
ttaugara of the Staeı-Holsteİn ro1129 should be equated with tongra". 

Türkçe -o-'nun Hotanca -au- karşılığı için ise, Türk-Hotan kelimelerİnden 
bogun için bauhü:na (bk. E. Hovdhaugen, "TWKT", 184; G. Clauson, 
"TKVR", 41) ve ovrug için auvüarüha (bkz. G. Clauson, age., 40; EDPT, 90). 

Ayrıca, S.-H. el yazmasında Sou-çeou (M *sfouk-cfu) için sauha:cü 

görülmektedir; oysa aynı dönemdeki başka Hotanca el yazmalarında siihacü, 

süha:cü ve sühi:cü bulunmaktadır (bkz. H. W. Bailey, AM, NS, I, 1, 1949, 51 
ve II, 1, 1951, 12). 
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Bununla birlikte, Hatanca -aug- yazılışının, her şeye rağmen yabancı 

genizli heceyi gösterme yeteneğinden yoksun olması gerektiği varsa

yımından hareket edilirse, ttaugara; TOlJra'nın genizsizleşmiş bir Türkçe 

varyantının, yani * Togra'nın, yazılışı olarak pekala karşımıza çıkabilir. 

Dolayısıyla, bu da gırtlaksı genizli Türkçe bir biçimin genizsizleşmesiyle 

ilgili bir örnek daha sunmaktadır. Nitekim, kanımca, kesinlikle ttaugara60 

ile aynı adı taşıyan bir boyadını temsil etmesi gereken ttauçiagara ya

zılışı, Türkçe bir adın genizsizleşmesi hadisesiyle açıklanabilir; çünkü 

ttaudagara'nın -çi-'si, genizsizleşmeyle birlikte TOIJra, yani *TtaUlrıgara, 

yerine geçen *To~gra'nın ~'sine denk düşmektedir. 

Bu durumda eğer ttaugara TOIJra'yı temsil ediyorsa, Hatanca Ttiigutta 

yazılışının da, Kuzey-Batı Çin seddi halklarından birinin Eski Türkçe adı 

olan TalJut'u temsil etmesi gayet mümkün görünüyor. H. W. Bailey, 
Ttiigutta 'yı *togut veya *togut olarak kurduktan sonra, bunda bir Tibet 

adı bulmakta ve Türkçe twypwt, Orta Farsça twpyt, Arap-Farsça tubbat, 

vs. ile karşılaştırmaktadır. 61 Bunu yaparken, Hatanca -ii-'nın, Türkçe 

veya Tibetçe -a- 'ya değil de, -0- 'ya denk geldiğini düşündüğü için, TalJut 

veya *tagut, tagut, tangut, vs. ile her türlü eşleştirmeyi reddetmektedir. 

Oysa, eğer gerçekten Hatanca -ii-, istisnalar dışında,62 Türkçe ve Tibetçe 

-0-, -U-, -ö- veya -ü- 'ye denk geliyorsa, aynı Hatanca -ii-, Çince kalın -a-

60 

61 

62 

Ttaudagara P 2741, L.78'de yer almaktadır. Bailey'e göre "A Khotanese text 
... , AM, NS, I, 1, 1949, 35, "going to Qaratay to the Tarduş". Oysa S.-H. el 
yazmalarındaki Ttaugara açıkça Qara-tag' da oturan Tarduşların bir 
kabilesidir. 
bkz. H. W. Bailey, "Ttfigutta", BSOAS, X, 3, 1940, 599-605 ve X, 4, 1942, 
924; AM, NS, II, 1, 1951, 9; KT, IV, 74, 88 ve 126. Twypwt ~ Ttfigutta 
konusunda, Profesör Bailey Hotancada dudaksıl ve gırtlaksı değişimine başka 
örnek vermemiştir. Bundan dolayı, bu konuda Khema~Phema (bkz. J. 
Brough, "Comments on third-century Shan-shan", BSOAS, XXVIII, 3, 1965, 
593) veya Nfika/Nfiha~Nob (bkz. H. W. Bailey, AM, NS, II, 1, 1951, 11) gibi 
örnekleri vermeye tereddüt ediyorum. Tibet adına gelince, bunun kökeninde 
Türk veya Altaysı Töpat biçiminin olduğuna ve H. W. Bailey'in belirttiği 
Töböt (BSOAS, X, 3, 1940,605) biçiminin kesinlikle olmadığına inanıyorum. 
En belirgin örnek şüphesiz Türkçe bilgd sözcüğünün Hotanca bidigfi ve 
bidagfi yazılışıdır. (bkz. H. W. Bailey, JRAS, 1939, pt. 1, 85 ve AM, NS, I, 1, 
1949,51). 
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ile de eşleşmekte; ve bu -a- da, Tang-hiang ı\Jffi! (*tang-yang) veya 

T'ang-kuo mı5 (*d'iing-kuo) gibi yazılışlarda Tangut'un -a-'sına denk 

gelmektedir. 63 Gerçekten de, Ta1Jut adının Hotan' da alışılmış telaffu

zunda, birinci hecedeki -a- ünlüsünün ikinci hecedeki kalın ünlüyle uyum 

sağlayarak * TOJ)ut biçimine dönüşmüş olması ihtimal dışı değildir. Diğer 

taraftan, IX.-X. yüzyıllara ait olduğu sanılan Turfan bölgesi Sogutça bir 

metinde tespit edilen t 'gwt, yani *Tagut yazılışı, Ta1Jut adının genizsiz 

telaffuzuna tanıklık eder niteliktedir. 64 Dolayısıyla, Hotanca Ttagutta ya

zılışının temelinde, Ta1Jut adının *TolJut veya *Tagut veya hatta *Togut 

gibi bir biçimin bulunabileceği olasılığı dışlanamaz.65 

Son olarak, Türkçe biçimlerin Hotanca yazılışIarında gırtlaksı ge

nizlinin dudaksıllaşmasına birkaç örnek gösterilebilir. Türk-Hotan söz

cükleri arasına (P 2892), özellikle kölJüI "gönül, göğüs, duygu" için 

kqmülii, yani kömül ve yürülJ "süt beyazı" için yürıjlnii, yani yürüm, bu

lunmaktadır. 66 Ayrıca Ch. 00269, P 2741, P 2790 ve P 2031 el 

yazmalarında bir halk veya boyadı olan cimüçla, cimuçla veya cumuçla 

sözcükleri geçmektedir. Belki bu yazılış, Stael-Holstein el yazmasındaki 

63 

64 

65 

66 

Örneğin, S.-H. el yazmasında Hotanca -a- ile Çince kalın -a- arasındaki 
karşılık (bkz. makalem "Autour du manuscrit S.-H.", T'oung Pao, XLVI, 1-2, 
1958, 122 seq.): 1. 16, Cho-fangifi)jj] *şak-pfwang için sahva, ama başka 
yerde sahva (bkz. AM, NS, I, 1, 1949, 49); 1.25, Chang-chou #ITw *ifang

sfwo için samsı; 1. 13, Tch'ang-lo 1t~ *ifang-Idk için salaha; ve 1. 20, 
Tch'ang-ts'iuan 1{* *d'[ang-dz'[wan için tcyam-tsvaina; Oysa daha önceki 
işaretlerle aynı sondaki (final) *-fang (M*-[d?J),a sahip olan tch 'ang ~ 
*ts '[ang işareti sucana ve phücqna örneğinde -cqn- olarak, sznase örneğinde 

ise -se olarak karşılanmıştır, II.12, 18 ve 13. 
T'ywy hakında bkz. W. B. Henning, Sogdica, 8 (no:19) ve 11. T?JWT, Ta1Jut 
biçimi Türklerde, VIII. yy. başlarından itibaren, Bilge kagan Yazıtı Doğu 
yüzü, 1.24' de tespit edilmiştir. 
Söz konusu biçim, Ta1Jut adından gelmekle birlikte, ıx-x. yy. Hotancasında, 
gerçek anlamda Kan-su Ta1Jutlarını tanımlamak için artık kullanılmıyor 

olabilir (bunlar Tarrıgata olarak adlandırılmaktadır). Buna karşın bazı 

bağlamlardan çıkarsamaların işaret ettiği gibi Tsaidam, Nan-chan, Altın-tag 
veya Lob-nor benzeri Tibet halkları için kullanılıyor olabIir. 
bkz. H. W. Bailey, "TKV", 291, no:21 ve 292, no: 39; E. Hovdhaugen, 
"TWKT", 193 ve 206; ve G. Clauson, "TKVR", 39, 171 altında ve dipnot, s. 
42 ve 40, 174 altında. 
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CÜ1Jüçla adının dudaksıllaşmış bir biçimi olan *ÇumullÇımul sözcüğünü 
temsil etmektedir.67 Gerçekten de bana öyle geliyor ki, bu son biçim Dun

Huang ve Toyug Uygur el yazmalarındaki CWNKWL, ÇUlJul adına ve 

Wang Yen-tö'nün 981 'deki seyahatnamesinde Qoço Uygurları 

boyunduruğu altındaki boylar olarak zikredilen Büyük ve Küçük Çong

yu *~ *tsiung-·iuôt, yani *ÇUlJu-l/r/t adına karşılık gelmektedir. 68 

Bununla birlikte, Dun-Huang'ın Güneybatısında, Lob-nor ve Nan-çan 

veya Altın-tag arasında, Hotan yolu üzerinde yaşayan ve Küçük Yue

çe'lerin devamı oldukları sanılan bir halkın adı olarak Çin kaynaklarında 

geçen cÜ1Jüçla adı da (genizsizleşmiş?) kelime sonu -çi dışında, Çong-yun 

{ı:p~ *d'fung-jfuôn, Çong-yun *~ *tsfung-jfuôn, Çong-wen f.i~i 

*tsfwong-·uôn adına çok yakındır. 69 Oysa, H. W. Bailey'in Hotanca Ch. 

00269 ve P 2741 el yazmalarının çevirisinde de açık bir biçimde 

görülmektedir ki Çumullar veya Çımullar Hotan yolu üzerinde Dun

Huang'ın Güneybatısında bulunmaktaydılar. 70 Öyleyse, bugünlerde 

hazırlamakta olduğum bir incelemede kanıtladığımı umduğum gibi, bütün 

67 

68 

69 

70 

Bu biçimler hakkında bkz. H. W. Bailey, AM, NS, I, 1, 1949, 47; ve II, 1951, 
22; ayrıca E. Hovdhaugen, "TWKT", 188. 
Touen-houang Uygur el yazmalarındaki Çungul ve Song che'nin Tchong-yu, 
ch. 490, fol. 10 VO hakkında bkz. makalem "Autour du manuscrİt Staeı

Holstein", 152. Toyug Uygur el yazmasındaki Çungul haldeında bkz. P. 
Zieme, Manichiiisch-türkishe Texte (Berliner Turfantexte, v), Berlin, 1975, s. 
64, no: 665. 
Tchong-yun hakkında bkz. makalem "Autour du manuscrİt Stael-Holstein", 
152. Tchong-wen Song-houei-yo kao'nun bir "güzergahında" geçiyor (Fan-yi, 
IV, 19 a). R. A. Steİn tarafından atıfyapılmıştır Recherches sur l'epopee et le 
barde au Tibet, Paris, 1959, 240: 1083 yılında Hotan sınırlarından Çin'e 
gitmek için Sarı Kafalı Uygurlar, Tatarlar ve Tchong-wen yurtlarından 

geçiliyordu. 
bkz. H. W. Beiley, "The seven princes", 621-2; age., "A Khotanese text 
conceming the Turks in Kantsou", 3 3. Ch. 00269 el yazmasının Bailey 
tarafından yapılan çevirisine göre, "The seven princes", s. 621, 1. 40 seq., öyle 
anlaşılıyor ki, *Çumullarla karşılaştıktan sonra "Ysbarjiiparrüm' dan Cha
tcheou'ya kadar herkes yaya gitti". Oysa, Stael-Holstein el yazmasının 

"güzergahında", 1. ll, geçen Ysbat;iiiparrüm'un Hotan yolu üzerinde, Lob-nor 
bölgesinde, Çerçem yakınlarında olduğunu biliyoruz (bkz. makalem "Autour 
du manuscrit Stael-Holstein", l2l). 

http://www.turkdilleri.org/



X. YÜZYIL HOTAN TÜRKÇESİNDE DEGİşKEN GENİZLİLER 493 

bu * Çumul, ÇUlJul ve * ÇUlJun biçimlerinin aynı halkı belirttiklerine 

inanmak için çok önemli nedenler bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada ele aldığımız değişik örnekler, gırtIaksı 

genizlinin eski Türkçede, özellikle de X. yy. Hotan çevresinde konuşulan 

Türk lehçesinde, belli bir oranda değişken olduğu varsayımını destekler 

niteliktedir. Hotan halkı tarafından yazılmış söz konusu iki Uygur el 

yazmasındaki "gırtIaksı genizli n" olmayan yazılışlan açıklamak için, X. 

yy. Hotan Türklerinde gırtlaksı genizlinin sergilediği bu değişkenlik veya 

eğretilik belki de yeterli bir nedendir. İkinci el yazmasında, suwznda 

yerine suwzda, sarzgznta yerine sarzgıta örneklerinde n' siz yazılışlara ge

lince; zamirlerle ilgili olarak adlandırılan bu n, ayrıca, genellikle çağdaş 

Uygurca ve çagataycada, yani Hotan'da daha sonraları konuşulan lehçe

lerde de bulunmamaktadır. 

AOH 

CC 

Der. söz. 

EDPT 

K veya KaşgarI 

PTP 

R 

SDD 

Tar. söz. 

Acta Orientaha Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapeşte). 

Codex Cumanicus, K. Gmnbech tarafından, Komanisches Wörter

buch, Kopenhagen, 1942. 

Türkiye 'de halk ağzından derleme sözlüğü (TDK Yayınları, 211), Cilt 

I (A)-VIII (K), Ankara, 1963-75. 
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H. W. Bailey, Khotanese texts, Cilt ı-vı, Cambridge, 1961-9. 
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Chinese'" yazısına dayanmaktadır, AM, NS, IX, 1, 1962, 58-144; IX, 
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Çince, B. Karlgren'in Eski Çincesine dayanmaktadır, Grammata 

serica recensa, Stockholm,I 957. 

1. Deny ve diğ. (Ed.), Philologiae turcicae fimdamenta, I, Wiesbaden, 

1959. 

W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, Cilt I-IV, 

St. Petersbourg, 1893-1911. 
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Tarama sözlüğü, (TDK Yayınları, 212), cilt ı-Vıı, Ankara, 1963-74. 
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'TKV' 

'TKVR' 
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'TWKT' 

VEWT 
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