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Özet

Bu makalede “idi oksuz” ve “bulun ” kelimeleri inceleneccktir. İlk kelimenin kökeni 
ve anlamı uzun yıllar çalışılmıştır ancak ikinci kelimenin kökeni konusunda neredeyse 
hiçbir fıkre sahip değiliz. İlk olarak, Tonyukuk ve Bilge Kağan Yazıtları’nda sadece iki kez 
aynı durumu anlatmak için geçen “idi oksuz” kelimesinin oluşumunda yokluk belirten vur
ğulu yapmın olduğu ve bunu doğrulayacak şekilde Çinceden eski Uygurcaya çevrilen 
çalışmalarda benzer kelimelerin bulunduğu açıklanacaktır. Daha sonra, “ok" kelimesinin 
esas anlamı - “idi oksuz” yapışının kök kelimesi -  tarihsel çalışmalar, belgeler vc Türk dil- 
lerinden ömekler temelinde açıklanmaktadır. Son olarak, eski tarihsel çalışmalarla bağlan- 
lılı yorumlar esasmda “idi oksuz” kelimesinin geçtiği iki yazıtta amacı ve anlamı açıklana- 
caktır.

Bu makalede incelenen ikinci keliıııe ile ilgili çeşitli okumalar, ve bugüne kadar 
yüıütülmüş çalışmalar konusunda kısa bir girişten sonra en eski tarihsel kaynaklarda, hatta 
dini çalışmalarda geçtiği yerlerde kelimenin (savaş tutsağı anlamında) kaynağı araştırılarak 
kelimenin gerçek anlamı konusunda daha anlaşılır bir görüş geliştirme yönünde çalışma 
yÜTİıVülecektir.

Anahtar kelimeler: E ski Türkçe, E sk i U yg u rca ,O rta  Ç ince, Ç eviri, Türk 
İslam  E deb iva tı.

G İR İŞ

Eski Türk Dili araştırınalarmda, dil bilimcilerimizin her biri kendi bilgi ve il- 
gilcrine dayanarak, kendi araştırma yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntcmlcrdcn şim- 
diye kadar en çok kullanılam ise, tarihi filoloji yönteıniyle, söziin bilinen en eski 
biçimi ve yeni biçimlerindeki ses değişimi özelliklerine dayanarak anlam vc biçim 
özelliklerini incelemek olmuştur. Bir diğeri ise çağdaş Türk dillerinde korunan söz 
ve söz anlamından yararlanarak, eski sözün anlamını aramak olmuştur. En son vön-
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temlerden biri ise, Moğoica ve Macarca gibi dillerde korunan eski biçimlerden yola 
çıkarak, eski söze anlam ve biçim vermek olmuştur. Son zamanlarda ise, neşredilen 
tercüme özelliğindeki Eski Türkçe dil malzemelerinin yardımıyla Eski Türkçe söz- 
leri. tcrimleri daha iyi anlamaya çalışmak yeni bir eğilim olmuştur. Eski Uygurca 
çeviri dili derken, çoğunluğu Çinceden çevrilen dim metinlerin dili ile ondan sonra, 
miktarları bakımından bir sıralamayla Toharca, Soğutça ve Tibetçe gibi dillere ait 
metinlerin dilini kastediyorum. Sadece sözün biçimi ve anlamını değil, farklı ka- 
vimlerin kültürel özelliklerinin nasıl anlaşıldığını ortaya çıkarmak da burada 
önemli olmaktadır.

Biliyoruz ki, Türklcr eski zamanlardan itibaren diğer komşu kavimlerin dil- 
lerini öğrenmeyi ve o dillerden kendi dillerine kelime almayı veya yabançı bir keli- 
meye Türkçe karşılık vermeyi çok iyi bilen bir millettir. Tercüme eserlerimizin di
lini asli metinlerin diliyle karşılaştırdığımızda, Türkçenin kaynak dildeki metni ke
lime kelime tercüme etmediğini, yeri geldiğinde metni açıklayarak serbest bir şe- 
kilde tercüme ettiğini görüyoruz.

Sayısı epey çok olan bu çeviri metinlerinin söz varlığı, eski Türk yazıt- 
larımızın dilini daha iyi anlamamız için çok önemli bir kaynaktır. “Eski Uygurca 
Çeviri Metinleri işığında Orhun Yazıtlarınm Söz Varlığı” konulu bir dizi maka- 
lede, şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda yeterince anlaşılmayan kelime ve kav- 
ramlar üzerinde çalışılarak elde edilmiş sonuçlar tanıtılacaktır. Bu ilk bölümde “idi 
oksuz ” vc “bulun ” sözcüklerinin tam anlamı aydınlatıİmaya çalışılacaktır.

1. Kül Tcgin vc Bilge Kagan Yazıtında gcçen idi oksuz sözünün anlamı

Kül Tegiıı yazılında yer alan idi oksuz kök türk bodun ibarcsi bildiğimiz ka- 
darıyla anlamı tam anlaşılamayan bir ibare olmuştur ve bu ibare hakkında günii- 
müze değin pek çok görüş i 1 eri sürülmüştür. Uzun süre yazıtların dilinin genel adı 
ve bu dilin sahibi olan kavmin adı olarak anlaşılan kök türk sözünün önünde gelen 
idi oksuz sözü de kök türk deyimi yanında ele alınmıştır.

Bu söz üzerinde son olarak cn kapsamlı araştırmayı Ccval Kaya yapmıştır 
(Kaya 2011: 363-467). Kaya, bu sözcük üzerinde günümüze kadar yapılmış bütün 
çalışmaları ve görüşleri incelemiş, değişik okuma teklifleri ve anlamlandırma tek- 
liflcrini çok detaylı biçimde karşılaştırarak idi oksuz şeklindc okumanın doğru ola
cağını ve sözün anlamının “hiç bağsız, tamamıyla hür, tam bağımsız” olması 
gerektiğini ileri sürmüştür (Kaya 2011: 463-465). Marcel Erdal haklı olarak 
Gabain’in bu sözün ıd- “göndermek” fiilinden geldiği görüşünü kabul etmemiştir. 
(Gabaın 1935: 176b). Erdal çalışmasında kendisinden önce ifade edilen görüşleri 
incelemiş, ama yeni bir görüş sunmamıştır. (Erdal 2004: 345-346). Erdal’ın son ki
tabının indeks bölümünde burada bahsi gcçen idi sözünü “sahip, iye” anlamındaki 
idi sözüyleaynı yere koyması (Erdal 2004: 567) bizi sözün bununla ilgili olabilece- 
ği düşüncesine sevk etmektedir. Hatice Şirin User ise bu iki sözü haklı olarak ayırt 
etmiştir (User 2010: 523).
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Gabain, idi sözünü “olum suzun kuvvetlendiricisi” olarak tanımlıyor (Gabain 
1998: 274a).

Erdal’ın gösterdiği gibi, idi ...suz sözü her zaman olumsuz anlamlı söz ya da 
olumsuz anlam yapan söz yada eklerle beraber kullanılıyor (Erdal 2004: 345).

Kanaatimce, burada geçen Eski Türkçe idi/edi sözünü “hiç, tamamen, 
bütünüyle, hepten (User 2010: 179b) “asla, mutlaka, kuşkusuz, tümüyle” (Ölmez 
2012: 312) diye çevirmemizin nedenini, bu sözden sonra gelen isme uyan anlamda 
bulabiliriz. Orhun yazıtlarmda 7 defa geçen bu sözcüğün kullanım yöntemini aşağı- 
daki gibi üç ayrı biçimde özetleyebiliriz.

1.1.... id iy o k ......... id i . . .y o k . . .
Bu biçim KT ve BK yazıtlarınm  her birinde bir defa ve T yazıtında ise üç 

defa geçiyor.

ötükän yışda yeg idi y o k  ärmiş. “Ötüken topraklanndan daha iyisi yok- 
muş.” (KT G4, BK K3).

türk sir bodun y(e)rintä id i yorım azun , us(a)r idi yo k  kış(a)l(ı)m t(e)r m(ä)n 
“Türk Sir halkı yerinde yaşanmasınlar, (yaşaya) bilirlerse tüm üyle gözden yok 
edelim derim .“ (TG 11-12).

üçägün k(a)vış(ı)p sül(ä)l(i)m : (i)di yo k  kış(a)lım t(e)m(ı)ş (T  21) “Üçümüz 
birleşip (onlara karşı) ordu gönderelim  tümüyle yok edelim demiş.” (Ölmez 2012: 
172).

türk bod(u)n t(ä)m(i)r k(a)p(ı)gka t(e)nsi oglı (a)yt(ı)gma t(a)gka t(ä)gm(i)ş 
id iy o k  (ä)rm(i)ş (T  46-47) “Türk halkı Temir Kapıg’a ‘Tanrı Oğlu’ denen dağlara 
(kadar) hiç ulaşmamış.”

elt(e)r(i)ş k(a)g(a)n k(a)zg(a)nm(a)s(a)r yok (ä)rti (ci)rs(ä)r b(ä)n öz(ü)m 
bilgä tomıkuk k(a)zg(a)nm(a)s(a)r b(ä)n yok (ä)rt(i)m (ä)rs(ä)r k(a)pg(a)n 
k(a)g(a)n türk sir bod(u)n y(e)rin tä  bod y(e)mä bod(u)n y(e)mä kişi y(e)ma idi yok 
(ä)rt(ä)çı (ä)rti “Elteriş Kağan başarılı olmasaydı, o olmasaydı, ben, kcn- dim 
Bilge Tunyukuk başarılı olmasaydım, ben olmaysaydım, Kapgan Kağan, Türk Sir 
halkı topraklarmda boy da, halk da, insan da asla olmayacaktı.” (T 59-60).

Eski Uygurca döneminde idi / yok sözü daha fazla kullanılıyor: yaguru 
södäbärü mum täg idi muqadınçıg sav bolmış yok “yakın (ya da) eski zamandan 
buyana bunun gibi olağanüstü iş olmamıştı” (HT VII 1266-1267). Çince aslı: 
i ( C E Z  260a06).
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1.2. idi...+sUz
ekin ara idi oksuz kök türk arıça olurur ärmiş (KTD 2-3; BfC D 4) “Kök 

Tiirkler (bu) ikisinin arasında(ki bölgede) dağınık halde öylecene yaşıyormuş” 
(Ölmez 2012: 92).

Bu biçim Toharcadan çevrilen Maitrisimit gibi eski dönem çeviri metinlerin- 
de görülür: idi mwjsuz “üzüntüsüz” (Maitr Qomul, 5. Bölüm, 7 v22).

Ama idi ...+sUz daha sonra Çinceden çevrilen metinlerde artık kullamlmıyor. 
Ancak bu şeklin genişlemiş häli kullamlmıştır. Mesela, idi Orhun yazıtlarında 
kendisiyle aynı şekilde kullanılmış olan närj ile birleşerek närj idi ...+sXz şeklini 
almıştır.

Çeviri metinlerinden Xuanzang’ın yaşam öyküsünde geçen bir ömekte böyle 
geçiyor: nätj idi sözlägülüksüz tetir “her hangi bir şey denilecek değildir” (HT VIII 
1018-1019). Çince aslı: # < ltt> F fr^ -fe  (CEZ 265al5).

1.3. id i...-m A -
türk sir bodun yerinde idi yorumazun (T 11) “Türk Sir halkı topraklarında 

yaşamasın.”
Bu biçim Çinceden çevrilen metinlerde näp ile genişleyerek närj i d i ... -  mA- 

olarak karşımıza çıkıyor: näıj idi edizin täriqin tärjlägäli bolmaz (HT VI 1364- 
1365) Çince aslı: (CEZ 256a07).

HT V l’da Çince Acüm lesi tam altı defa tekrarlanıyor: närj idi kişi
yal(a)rjokka tayanmış bilig ärmäz (HT VI 1081-1082). Çince aslı: 
^ (fü lJS A “kimseye dayanma yok” (CEZ 255b08). näq idi kişi yal(a)rj okka 
tayanmakdın ärmäz cümlesinin Çince karşılığı ^ ( |§ İ i$ A  (CEZ 256a07) “kimseye 
dayanmak yok” (HT VI 1364-1365).

Aynı Çince cümlc bir sonraki satırda tekrarlanırkcn bu defa idi 
kullanılmadan Eski Uygurcada Orhun yazıtlarındaki gibi ifade edilmiştir: närj kişi 
yal(a) rjokka tayanmakdın ärmäz (HT VI 1432-1433). Çince aslı: A  (CEZ
255b26) “kimseye dayanmak yok”. Yani buradan anlıyoruz ki, burada idi olsa da 
olmasa da cümlenin anlamı değişmeyecektir.

Görüyoruz ki, närj ... - mA- ve närj i d i ... -m A - Çincedeki tek işarct H  mo, 0  
fei, ^  wu işaretlerinin tercümesidir ve tek bir olumsuzluk ya da yokluk anlamım 
veriyor. Burada idi sözü için “hiç, fakat” gibi anlamları yüklemcmiz aslında gerck- 
memektedir. Burada esas söz olan ok konusunda Kaşgarlı Mahmud şöyle bir açık- 
lama yapıyor: “paylar ve toprak hisseleri üzerine üleşmek için atılan ok; çekilen 
kur’a; mirasta düşen pay” (DLT I: 37-9; 48-9; 48-10). Ok sözünün bu anlamı bazı 
Türk dillerinde yakın zamana kadar yaşamıştır. Örneğin, Doğu Türkistan’nın Üstün 
Artuş kasabasında 1897-1898 yıllarında kaleme alınmış bir belgede “Medrese 
Mahmudiye” admdaki bir medreseni vakıf tarlalarından elde edilmiş hasilatın 
tuksimatı şöyle yazılmıştır: yäri iğarägä alıp tarıguçılardın kälgän kirim on ok 
kılınıp, bäş oknı mädräsä mudärrisi özläri sä r f  etädur. Üç oknı mädräsä talibläri, 
bir oknı üç ok kılıp, iki okı mädräsänin bozulgan yerlirigä işlätilir (mäshädi 2012:
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160). Bu örnekte aynı anlamın çok iyi korunduğu oldukça açık görülüyor. Yanı id: 
oksuz sözü “oklara (kabilelere) bölünmeyen, kabileler şeklinde olmayan” diye anla
şılırsa dağa da uyğun olacaktır.

Böyle bir açıklama yapma nedenimizi daha da iyi anlatmak için bazı tarihi 
konulara temas etmemiz gerekiyor. Çinliler tarafından 1065-1084 yıllar arasında 
yazılan “Halkı idare etmek için yararlı genel ömekler” kitabında Batı Türk 
Kağaıılığı hakkmda yazılan şöyle bir kisim  bulunur:

n l - z F ’ A t i — mf » ’ A S A  
f A  A A  ' A  : ’ S E A ^  > IgA A A A  : >
m s x & j f .  M T W - m ə - s m ,

Tercümesi:

(Batı Türklerinin kağanı Elteriş) kağan devletini on bölüme ayırdı. H er bir 
bölüme bir tane başkan seçti ve onların her birine bir tane ok verdi ve onları on ok 
diye adlandırdı. Yine sağ ve sol kanatlara ayırdı. Sol kanadı 5 tuğluğ olarak ve 
onlardan beş tane Çor tesis ederek Tokmak’ın doğuşuna yerleştirdi. Sağ kanada 5 
Nuşibi atadı ve onlardan 5 büyük İrkin tesis ederek Tokmak’ın batısına yerleştirdi. 
Sonra her bir ok bir soy olarak atandı. (Böylelikle) onların hepsi birlikte 10 soy 
diye adlandırıldı. ”

Bir başka tarih kitabı JS ä I I  Tang huiyao’da da benzer bir konudan 
bahsediliyor:

ff  £  A

ä ! S £ + * ! S l i £ .

Tercümesi:
Zhen Guan 12. yılı (yıl 638) 12. ay batı Türkleri 10 bölüme ayrıldı ve her bir 

bölüm başkanma bir tane ok verildi ve (hepsi beraber) on ok olarak adlandırıldı. 
Yine sol ve sağ kanatlara ayrıldı. Sol kanat 5 tuğluğ olarak adlan- dirildi ve (on
lardan) 5 tane Çor tesis edildi. Sağ kanat 5 Nuşibi olarak adlan- dirildi ve onlar
dan 5 büyük İrkin tesis edildi. (Ve onların) hepsi beraber 10 soy diye adlandırıldı

Bu kaynakta ifade edildiğine göre, bir yeri bölgelere ayırarak idare ctmc 
çalışması 638 yılının aralık ayında yapılmıştır. Yani yazıtta geçen idi oksuz sözüyle 
638 yılı aralık ayından önceki Batı Türkleri daha yönetim bölgelerine bölünmemiş 
olarak mevcudiyetlerini sürdürüyordu. Bu söz, 638 yılı aralık ayına rast gelen Türk 
tarihinde ilk defa Türk devletini soyları arasında yönetim birliklerine ayırarak idare 
etmek gibi çok önemli bir hadiseden bizi bilgilendiriyor.

Sonuç olarak, ekin ara idi oksuz kök türk ança olurur ärmiş (KT D 2-3, BK 
D 4) cümlesini “İkisinin arasında soylara (soylarına göre yönetim bölgelerine) bö
lünmeyen kök Türkler yaşıyormuş” diye anlamanın daha doğra olacağını düşünü- 
yorum.
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2. Küli Çor yazıtında geçen bulun “esir” sözü üzerine

Ortıun yazıtlarında bulun “savaş tutsağı” sözü önemli bir kelime olarak kar- 
şımıza çıkmaktadır. Orhun yazıtlarmın birçok yerinde karşılaştığımız buluna-, kul 
bol- (KT D7, KT D24, BK D36) ve kulad- (KT D13 ve BK Dİ 1-12) sözlerinden 
anlıyoruz ki, Türklerin savaşta elde ettiklcri maddi ganimet dışın- da ne kadar 
düşmanı tutsak etmiş olduğu da başarısmın bir işaretidir. Bu anlayışın Türkler 
arasında çok önemli olduğunu, Roma elçisi Valantin 576 yılmda Türkler arasında 
yaşadıklarını anlatırken şöyle gösteriyordu: “Türkler, kağan için at binen, savaşa 
katılan ve dört düşman askerini tutsak yapan kişinin vefatından sonra onun için 
biivük cenaze töreni düzenliyorlardı ” ( Chen 1958: 111).

Çin kaynaklarmdan anlıyoruz ki, Türklerin ekonomisinde “savaş tutsakla- 
ı r 'n ın  çok önemli bir yeri vardı. Türkler elde edilen tutsaklarını göç ettikleri yerlcrc 
yanlarında götürüyor ve onları çiftçilik gibi işlerde kullanıyordu. Gerektiğinde de 
bu tutsakları geri isteyenlere satarak devlet için büyiik gelir elde ediyordu. Çin tari- 
hiyle ilgili kitaplar, sadece Tang Hanedanlığı döneminde birçok defa böyle ticaret- 
lerin yapıldığını bize haber veriyor.

Eski Türkçe bulun sözünün fıil gövdesi olan bulna- Küli Çor yazıtının 5. ve
22. satırında karşımıza çıkıyor. Näşirlerin hepsi 22. satırdaki biçimi bulnadı oku- 
yup aynı fikri paylaşsa da, 5. satırda yer alan sözü okumakta tam bir mutabakata 
varılamamıştır.

Her iki sözün son bölümü epeyce yıprandığı için sözcüğün dcğişik okumala- 
n ortaya çıkıuıştır. Clauson sözlüğünde önceki çalışmalara dayanarak oglın kişisin 
hulun kı[hp\ (Clauson 1974: 343a) olarak okumuştur (User 2010: 382). Fakat daha 
sonra Mehınct Ölmez oglın kişisin bulna[dı\ (Ölmez 2012: 198, 200) ve Erhan 
Aydın oglın kişisin buln [adıp] (Aydın 2012: 144) şeklinde düzeltmiştir. Ben bu 
okumalar arasında Erhan Aydın'ın buln [adıp] okumasını doğru buluyorum.

Ancak cümlcnin tercümesinde kullanılan zaman tercümclerdc farklılık 
gösterir. C’lauson’un “making his childreıı and wife prisoners"  çcvirisine Mchmct 
Ölmez “evlatlarini kadinlarini tutsak ctti” diyc karşilik veriyor. (Ölmez 2012: 203) 
Mareel Erdal, Clauson’nun bulun sözünün kökünde bul- fiilinin olduğu fikrini 
savunuyor (OTWF I: 305). Ama Clauson, bu sözündc ikinci u lıarfinin yazılmadı
ğını sebep göstererek kendi açıklamasından duyduğu şüpheyi ifade etmek zorunda 
kalınış ve “iki sözün anlam bağı yakın dcğildir” demişti (Clauson 1975: 343a). 
Yani, bir şeyi normal biçimde “almak” ile “düşmana täbi olan birini savaşarak, zor- 
lukla düşman elinden almak” arasında fark olması gerektiğini düşünmüştür.

bulna- fiili Uygur budizminde bulun al- şeklinde görüliiyor. İslami dönem 
metinlcrindc isc öncelcri çoğunlukla bulun kil- (KB 3636, KB 491, KB 541 I) vc 
hulun bol- (KB 1438, KB 2402, KB 2723) şeklinde ve sonradan bulun eyle- (KE, 
56/6), bulun ol- (KE, 549/10) şeklinde görülüyor.

Aşağıda, Eski Uygurca çeviri metinlerindc geçen bulun sözünle ilgili birkaç 
örnekc bakacağız: altı kızlarıg bulun alıp kisilendi ärti. “altı kızı tutsak alarak ev- 
lenmişti” ; ... otuz tümän kişisin bulun alı y(a)rlıkadı (HT VI: 1193).
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“300 bin insanını tutsak aldı” [Çince: (CEZ 255c02.
Mayer 2001: 64). Burada bulun al- fiilinden teşkil edilen bulun alı Çince f u  fŞ 
“savaşta tutsak almak” karakterinin tercünıesi olarak geçiyor (M athews 193!: 
286c). Eğer burada biz bulun sözündeki bu'nun ses ve anlam bakımından aradığı
mız söz olduğundan emin olursak, diğer parça olan lun kısmmı çözmemiz gereke- 
cektir. Bunun için, Türk tarihi için önemli bir kaynak olan “Yeni Tangname” 
($frJS4$ Xin tang shu) kitabında yer alan “Türkler Tezkiresi”nden bir cümleye 
bakalım. Bu cümle El Bilge Kutlug Kagan’nın 642 senesinde Soğutlulann Mı' 
devletine (^S H  mi guo) hücum etmesinden bahsetmektedir: fiPüfltiZ
i&IÄÄ A  “Mi devleti (Türkler tarafmdan) hücuma uğradı, adamları tutsak edildi”.

Buradaki Çince jft lu karakteri “savaşta tutsak almak” anlam ındadır (ma- 
THEWS 1931: 596b). Edwin George Pulleyblank’a göre bu Çince karakterin Orta 
dönem Çincedeki seslik häli luo’ şeklindedir (Pulleyblank 1991: 200).

Bu karakter sonradan anlamı kendisiyle aynı olan #  fu  karakteri, ki bunun 
orta Çincedeki häli bue (Pulleyblank 1991: 97). ile birleşerek {$lM fu lu  yani Horta 
Çince telaffuzuna göre bulu biçimini almıştır. Türkçedeki bulun ise bu bulu- Hili
nin üzerine fıilden isim yapan -(X)n eki getirilerek teşkil edilmiştir. Buna benzer 
yapıdaki bir ömek olarak san “sayı” kelimesini gösterebiliriz (OTWF I: 306). Bu 
iki eşanlamlı işaretin beraber geçtiği ömeklerden Tang Hanedanlığı dönemi 646 se
nesinde Fang Xuanling (579-648) tarafmdan kitap haline getirilen Çince kaynaklar- 
dan biri “Jinname” (114$ .İın shu) kitabında yer alan “Zudi’nin yaşam öyküsü” 
(ifijüif1/  Zudi zhuari) bölümünde de şöyle geçiyor:

Ä, HSKB1İH8Ä. SiBSgfölMII. çmifr
! Görülüyor ki sonradan yaygın olarak kullanılan eş anlamlı ve lM 

işaretlerinin bir araya gelerek tek bir söz olarak kullanılma zamanı çok önceleıe 
gidiyor.

Buraya kadar ifade ettiklerimizden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz:

1. Eski Türkçe bulun sözünün kökeni bul- değil belki de bulu- olması 
gerekir.

2. Günümüze kadar bulunmuş Eski Türkçe metinlerin sözvarlığına ve sonra- 
ki dönemlerdeki değişmeleri göz önümüzde bulundurarak, bu kelimenin fiil olarak. 
daha sonra da isim olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Eski Türkçede Orta Çince ile 
ses benzerliği olan bul- fiili aynı zannedildiği için bulun sözünün kökeni doğru tes- 
pit edilememiştir. Aslında bulun sözünün kökü Çinceye gitmektedir. Ancak üzerine 
gelen -(X)n eki Türkçedir.

SONUÇ:

Zaman bakımından Eski Türk Yazıtları dönemine en yakın olan, böylelikle 
içerdiği anlam ve biçim yönünden o kadar böyük değişikliğe uğramamaş olan söz
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varlığı özelliklerini daha da iyi anlaınak için, komşu ve bazen bir birine karışık 
vaşayarak bilgi ve düşünce alış verişinde olan milletlerin dil ve kültüründen çok iyi 
biçimde yararlanmayı bilen Eski Uyğurlar başarıyla geliştirmiş çeviri edebiyati dili 
yardemiyle şimdiye kadar çözülmemiş daha da çok sorunları çözer ve biliriz. 
Üzerinde çalışılmış Eski Uygurca Çeviri Metinler sayısının çoğalması ve bu alanda 
yapılmış araştırmaların derinleştirilmesiyle elde edilmiş başarıları, Eski Türk Dili 
söz varlığı araştırmaları için hizmet ettirerek Türk Dili tarihi araştırmalarma daha 
da böyük katkı sağlaya biliriz.
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А  б е т  С а м е т  (Г ер м ш ш я )

С ловарны й  состав орхоно-енисейских п ам ятников  в свете 
древнеуй! урских переводных текстов

Резюме

В данной статье рассматриваются слова «idi oksuz» и «bulun». Происхождение 
и значение первого слова неоднократно исследовались, что же касается второго, то о 
нем у нас не имеется какого-либо определенного мнения. В первую очередь, в памя ı- 
никах «Тонйукук» и «Бильге Каган» появление слова «idi oksuz», употребляемом! 
для описания одного и того же события дважды, объясняется наличием схожих слои 
в переводных текстах с китайского на древнеуйгурский язык. Затем на основе исто
рических исследований, документов, а также благодаря примерам, взятым из тюрк
ских языков, исследуется основное значение слова «ок» (« id i oksu z») И наконец, на

http://www.cbeta.org/result/T50/T02nl503.htm
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основании древних исторических исследований изложены цель и значение слова «idi 
oksuz» в обоих памятниках.

В отношении второго слова, рассмотренного в данной статье, будет проведено 
более подробное исследование относительно его точного значения, выявлено его 
происхождение (в значении «пленник») на базе очень древних исторических и даже 
религиозных фактов и источников, в которых оно упоминалось.

Ключевые слова: древнет ю ркский  я зы к , древнеуйгурский , кит айский, 
п еревод , т ю ркская ислам ская лит ерат ура.

Abet Samet (Germany)

The Vocabulary of Orkhon-Yenisey Monuments 
on the Basis of the Old Uyghur Texts

Abstract

The article deals with the word “idi ogsuz” and “bulun”. The origin and meaning of 
the first word have been studied for many times, but concerning the second one, we don’t 
have any definite ideas. First of all, in the monuments “Tonyugug” and “Bilge Qaghan” the 
word” “idi ogsuz” appeared twice for the description of one and the same event will be 
given about the number of similar words in translations fro m  Chinese into Old Uyghur. 
Then on the basis of historical tudies, documents, as well as, due to the patterns, taken from 
Turkic languages, the main meaning of the word “og” (“idi ogsuz”) is researched. And at 
last, according to the Old historical researches, the purpose and sense of the word “idi 
ogsuz" were explained in both monuments.

But coming to the second word, studied in the given article, a more thorough 
research will be made to know its exact sense, and origins (in the meaning “prisoner") 
relying on very old historical and even religious facts and sources, where it was mentioned.

Key words: O ld  Turkic, O ld  Uyghur, C hinese, tran sla tion , Turkic Is la m ic  
Translation .


