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Özet
Tarihteki adyla Uç, bugünkü adyla Uç-Turfan ehri Dou Türkistan’da eski
pek Yolu üzerinde bulunan önemli ehirlerden birisidir. Eski çalarda yazlm
birçok kaynakta olduu gibi, Divanü Lügâti’t-Türk’te de bu ehirden söz edilmektedir. Divan üzerine yaplan çalmalarda, Uç’un günümüzde neresi olduu
konusuna ya deinilmemi ya da yanl olarak Fergana bölgesindeki O ehriyle
denkletirilmitir. Yaplan aratrma sonucunda, Divan’da geçen Uç aykoniminin
günümüzde Uç-Turfan adyla bilinen yerleim birimi olduu, Kutadgu Bilig’de
anlan ‘uç ordu’ ifadesinin de yine Uç ehrini karlad ve son olarak söz
konusu ehir adnn “uç, ilk (ba), son, snr” anlamna gelen Türkçe ‘uç’
kelimesiyle ilgili olduu sonucuna ulalmtr.
Anahtar Kelimeler: Divanü Lügâti’t-Türk, toponimi, Uç (Uç-Turfan), Kutadgu
Bilig, Uç Ordu.
THE PLACE AND THE MEANING OF THE UCH CITY
IN DIVAN AL-LUGAT AL-TURK
Abstract
The historical city of Uch, which is today’s Uch-Turfan, was an important city
on the Silk Road. We can notice this city in Divan al-Lugat al-Turk as well as
other historical sources. Researchers either didnot mention where the place of
Uch today or wrongly claimed that it is today’s Osh. In this article I argue that
Divan al-Lugat al-Turk’s Uch and Qutadgu Bilig’s Uch Ordu are both today’s
Uch-Turfan. The word Uch is from the Turkish word uç which has the
meanings of “the end”, “the beginning” and “the boundary”.
Key Words: Divanü Lûgati’t-Türk, Divan al-Lugat al-Turk, toponymy,
Kutadgu Bilig, toponymy, Uch (Uch Turfan), Qutadgu Bilig, Uch Ordu.

Giri
Eski çalarda yazlm eserlerde geçen yer adlarnn günümüzde nereye tekabül
ettiklerinin tespiti bata tarih, medeniyet tarihi, tarihî corafya, arkeoloji olmak üzere
pek çok sosyal bilim dal için oldukça önemlidir. Fakat bu eserlerde geçen yer adlarnn
tespitini zorlatran önemli sorunlar vardr. Eserin yazld alfabenin Türkçe fonetii
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tam olarak yanstmamas sebebiyle meydana gelen yanl okumalar, kullanlan ölçü
birimlerinin günümüzde kulanlanlardan farkl oluu ve son olarak müelliften
kaynaklanan çeitli hatalar bu zorluklardan bazlardr. XI. Yüzylda kaleme alnm
olan ve içinde yaklak 180 yer ad barndran Divanü Lügâti’t-Türk (DLT)’te geçen Uç
ehri de bu çerçevede aratrlmas gereken yer adlarndan biridir.
1.Uç ehrinin Konumu Meselesi:
1.1. DLT’de anlan Uç ehrinin Yeri
DLT’yi Türkiye Türkçesine çeviren Atalay, yer adn ‘Uç’ biçiminde okumu ve
Kagarl’nn ehirle ilgili ifadesini aynen kullanarak “Tannm bir ehir ad” açklamasyla vermitir (Atalay, 1991/IV: 856). Divan’n Özbekçe çevirisini yapan Mutallibov, yer
adn ‘Oç / Uç’ (Mutallibov, 1967: 399) ve ngilizce çevirisini yapan Dankoff da ‘Uç’
biçiminde transkripe etmi (Dankoff, 1985: 239); onlar da ehrin bugünkü yeri konusunda
fikir beyan etmeksizin Kagarlnn verdii bilgileri aktarmakla yetinmilerdir. Dier
yandan Krgzistan’da 1987 ylnda hazrlanan Atlas Kirgizskoy SSR I (KrAtlas)’de söz
konusu ehrin Fergana Vâdisi’nde bulunan O ehri olduu ifade edilmitir. Bu nazariyeden
hareketle Divan’da geçen ve aratrmaclar tarafndan ‘Uç’ biçiminde okunan kelime ile
Fergana’da bulunan ‘O’ ehrinin adlar yaknlatrlmaya çallm; bu iki kelimenin ayn
kökten kelimeler olduu noktasndaki düüncelere yer verilmitir: KrAtlas’ta, halkn bir
ksmnn O’a U dedikleri; yine O’taki Süleyman dann ucunda yer alan noktalardan
birinin ‘Uç’ adn tad dile getirilmek suretiyle ‘Uç’ ve ‘O’ kelimeleri birbirine
yaknlatrlmaya çallmtr (KrAtlas, 1987: 24). Atlas’ta yer adnn Saklara ait ‘U’
etnoniminden ya da Hakasça’da “titrek kavak” anlamna gelen ‘o’1 sözüyle ilikili
olabilecei, ve bunlar olurken ‘o’-‘u’ fonemleri ve ‘uç’/’u’-‘oç’/’o’ sözleri arasnda
geçilerin ve deiimlerin yaanm olabilecei ifade edilmitir (KrAtlas, 1987: 24).
DLT’te kelime    eklinde yazlmtr. Arap harflerinin Türk dilinin fonetiini tam
olarak yanstamadn dikkate alan Kagarl, kelimenin ünlü sesinin kalnca ve tokça
söylendiini kaydetmitir.2 Fakat buradaki ünlü sesin ‘o’ mu yoksa ‘u’ mu olduunu
kaydetmemi veya Arap dilinde ‘o’ sesi ve dolaysyla ‘o’ sesini karlayan bir harf
bulunmamas sebebiyle böyle hareket etmitir. Bu durumda ehrin adn ‘U:ç’ ya da
‘O:ç’ eklinde okumak mümkündür. Nitekim yukarda gösterildii gibi, aratrmaclar
tarafndan her iki ekilde de okunmutur.
Divan’da bu ehir alt yerde anlmaktadr. Bunlardan ilki madde ba olarak dorudan
‘Uç’ ehri hakknda bilgi vermeye yöneliktir: Uç: ( (elif)= u: kalnca, tokça söylenerek)
Tannm bir ehir ad (DLT I: 35-17). Dierleri baka ehirler ya da yerlerden söz
edilirken anlmaktadr. ehrin bugünkü yerini belirlemek açsndan bu bilgiler son derece
önem tamaktadr. DLT’te ehir adnn anld söz konusu yerler unlardr:
Bedel-Art: Uç ile Barsgan arasnda sarp bir yer, bir tepe (DLT I: 392-22);
Çala: Uçta, snrda bir yer ad (DLT I: 431-5);
Tawugan-Öküz: Uç ehrinde akan bir derenin ad (DLT I: 513-15);
Ay-Köl: Uç yaknnda bir yerin ad (DLT III: 135-14);
Bay-Ygaç: Küçe ehriyle Uç arasnda Uç’a yakn bir yer ad (DLT III: 158-3 / 4).
1
2

Kelime ‘os’ olmaldr (bk. HRS: 1953).
Divan’n bu ksmn Besim Atalay u ekilde tercüme etmitir: Uç: (
söylenerek) Tannm bir ehir ad (Atalay, 1991/I: 35-17).

= u: kalnca, tokça
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Bu yer adlarndan Bedel-Art hâlen Krgzistan’dan Dou Türkistan’a geçilen yol
üzerinde, snrda bir geçit olup eski devirlerde pek yolu üzerinde önemli bir mevkidir.
Barsgan, Iskköl’ün güneyinde, göl kysnda eski pek Yolu üzerinde bulunmaktadr.
Tawugan-Öküz ise günümüzde Krgzistan’n güneydousundan, Çadr-Köl bölgesinden
doarak kuzeybatya doru akan ve Dou Türkistan topraklarna indikten sonra
Krgzistan snr boyunca kuzeydou istikametinde, dalara paralel olarak ilerleyen, Aksu
nehriyle birleerek Tarm nehrine dökülen, günümüzde Kakaal adyla da bilinen nehirdir.
Bedel-Art ve Tawugan-Öküz ile ilgili olarak verilen bilgiler Divan’da anlan söz
konusu yerleim birimini iaret etmeleri bakmndan çok önemlidir. Bu ehir, Iskköl’ün
güneydousuna düen, Bedel-Art’tan Dou Türkistan’a inilen bölgede dalarn eteinde
bulunan ve eski pek Yolu üzerindeki Uç-Turfan’dr. Bedel-Art’n kuzeybat tarafnda
Barsgan, güneydou tarafnda ise Uç-Turfan ehri bulunmaktadr. Tawugan-Öküz
nehri de yine bu ehirden akmaktadr. Ay-Köl, Uç ehrinin yaknlarnda güneyde bir
yerleim biriminin addr. Bay-Ygaç da Aksu’nun dousunda bulunan Bay adl ehir
olmaldr ( ahin, 2006: 81).
pek Yolu üzerinde önemli duraklardan biri olan Uç ehrinin Uç-Turfan adn almas
XVIII. yüzyla denk dümektedir. 1758 ylnda bölge, Kalmuklarn hâkimiyetinden
Ktaylara geçmitir. ehir halk 1765’te Ktaylara kar ayaklannca ehir nüfusu
bütünüyle öldürülmü ve daha sonra ehri yeniden canlandrmak için baka ehirlerden,
özellikle Turfan’dan çok miktarda çiftçi Uygur, Uç’a göç ettirilmitir. Bu tarihten sonra
ehir Uç-Turfan adyla anlmaya balanmtr (Bartold, 2002: 522; Kurban, 1995: 1).3
1.2. slâm Corafyaclarnn Eserlerinde Uç:
slâm corafyaclarnn eserlerinde yazllar birbirine yakn iki ehir ad geçmektedir.
Bu ehirler aratrmaclar tarafndan çou kez ‘U’ ya da ‘Uç’ biçiminde transkiripe
edilmektedir.
X. yüzyln sonlarnda (982) tamamlanm olan Hudûdü’l-âlem’da Halluh (Karluk)
ülkesinin ve kasabalarnn anlatld bölümde, Uç adnda bir yerden “Dada bulunur.
Burada iki yüz insan vardr.” bilgileriyle söz edilmektedir (Minorsky, 1970: 98). Bu
ehrin Iskköl ve Barskan’dan hemen sonra zikredildiine baklrsa4 Hudûdü’l-âlem’de
bahsedilen bu yer bugünkü Uç-Turfan olmaldr.
XII. yüzyln ortalarna (1154) ait olan El drîsî’nin Nüzhetü’l-mütâk adl corafya
eserinde de Uç adnda bir ehirden bahsedilir. Bu eserde Uç ehri, Tibet’in mehur
merkezlerinin arasnda anlr ( een, 1998: 97). drîsî, Tafgaç’tan douya doru Barvân
gölüne, Tibet Türklerine ait köyler ve ormanlar arasndan geçen 5 konaklk yol
olduunu, bu bölgede müstahkem kalelerin bulunduunu ifade ettikten sonra, Barvân
gölünün 40 (krk) fersah uzunluunda, 72 mil geniliinde büyük bir göl olup suyunun
tatl ve gölde çok miktarda balk bulunduunu, Barvân ve Uç ehirlerinin bu gölün
kenarnda tepelerde kurulmu olduklarn kaydetmektedir. drisî devamla, bu ehrin
insanlarnn göldeki balklar avlayarak geçindiklerini, ehirlerde yeterli çarlarn
3

Bartold, eserlerinde Uç ehrinin adndan bahsederken Uç-Turfan eklinin yan sra U-Turfan
biçimini de kullanmaktadr (Bartold, 2002: 522), fakat U-Turfan ekli asli deildir. Bu makalede
genel olarak vurguland gibi, ehrin 1765 ylnda yaanan olaylara kadarki ad Uç, bu tarihten
sonraki ad ise Uç-Turfan olmaldr.
4
ehrin ngilizce transkripsiyonu ‘ J’ eklinde yaplmtr, bk. Minorsky, 1970: 98.
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bulunduunu, kendi sanatlarnn kendilerine yettiini anlatr. Yine drisî, Uç ehriyle
Barvân arasnda 12 sind fersah yani 5 mil mesafe bulunduundan, Uç ehrinden Kuça
ehrine ise deve yürüyüüyle 10 konak mesafe olduundan bahseder ( een, 1998: 99).
Burada bahsedilen Barvân gölü Iskköl olmaldr, zira Kagarl da Iskköl’den bahsederken aa yukar El drisî’ye yakn bir ölçü kullanarak gölün uzunluunu 30 fersah olarak
göstermektedir ki bu bölgede, bu çapta Iskköl’den baka göl bulunmamaktadr. drisî’nin
Uç ehrini bu gölün çevresinde göstermesi ilginçtir. Zira bugün Uç-Turfan adn tayan
‘Uç’ ehriyle Iskköl arasnda bir hayli mesafe bulunmaktadr. Burada drisî’nin bir
yanlgs olmaldr. Zira baka hiç bir kaynakta o devirde Iskköl’ün kysnda ‘Uç’ adnda
bir ehirden bahsedilmemektedir. Söz konusu ehir muhtemelen bugünkü Uç-Turfan’dr.
Müellifin Uç ehrini Iskköl’ün kysnda göstermesi, bölgeye bizzat gelmemesi ve bu
bölgeyle ilgili bilgileri, bn Hurdâdbih, bn Havkal gibi dier corafyaclarn eserlerinden
ve bölgeden gelen insanlardan almasyla açklanabilir.
X. yüzylda (973) El Bîrûnî tarafndan kaleme alnm olan El-Kanûnü’l-Mes’ûdî adl
eserde de bu ehir anlmaktadr. Bu eserde Çin’e giden yol tarif edilirken bir yerde;
“Pârâb, Tarâz, U, Özkendi” ehirleri zikredilmekte; baka bir yerde ise “Balâsagûn,
Kaçgâr-ba, Iss göl yaknndaki Barshân, At-ba, Ordukend (Kâgar), Uc, Ahma:
Hoten’in merkezi, Pârmân, Koçâ...” ehirleri zikredilmektedir ( een: 1998, 196).
El Bîrûnî’nin bahsini ettii ve ‘U’ biçiminde transkripsiyonu yaplan ehrin Fergana
bölgesindeki O ehri olduu açktr. Müellif bu ksmda Fergana bölgesindeki ehirleri
bat istikametinden dou istikametine doru zikretmektedir. ‘Uc’ biçiminde zikredilen
ehir ise Uç-Turfan olmaldr. Burada müellif Çuy bölgesinden geçerek Iskköl’e, gölün
güneyinden geçerek Bedel-Art’a ve dalar atktan sonra Dou Türkistan’a ulaan ve
oradan Turfan’a giden yol üzerindeki ehirleri zikretmektedir.
bn Havkal’n Sûrat el-arz adl eserinde hem ‘U’ hem de ‘Uç’ biçiminde anlan ehir
bugünkü O ehridir.5
1.3. Baka Kaynaklarda Uç ehri:
Kutadgu Bilig (KB)’de üç yerde ‘uç ordu’ eklinde bir ifade geçmektedir.6 Fakat ifade
KB’nin indeksine yer ad olarak alnmam; ‘uç’ sözcüü “uç, tepe” açklamasyla ‘ordu’
sözcüü ise “saray, ehir” açklamasyla alnmtr (Arat: 1999/III: 487, 344). Buradan ‘uç
ordu’ ifadesinin “uç ehir, tepe ehir” anlamna geldii sonucu çkmaktadr. Fakat söz
konusu ifadenin geçtii cümlelere bakldnda burada bir beyden söz edildii
görülmektedir. Bu bey de ‘uç ordu’ diye bir yerin beyi olmaldr. Nitekim KB’deki ‘uç
ordu’ ifadesi Drevnetyurkskiy Slovar (DTS)’a corafî ad olarak alnm (Nadelyayev,
1969: 603); fakat bakaca bir bilgiye yer verilmemitir. Uç’tan sonra ‘ordu’ ifadesinin
kullanlmas da, burasnn karargâh merkezi olduunu göstermektedir.7 Bilindii gibi
Karahanllarn bakenti Kagar’dr ve Kagar’n o devirlerdeki bir dier ad da
5

“...Buras Harezm’den 10 konak, Bârâb’tan 20 konak uzaklktadr.... U ehrinin kale dnda
rabaz ve bu rabazn etrafnda bir sur bulunur. ehir, üzerinde Türklerin gözetleme yeri bulunan
bir daa bitiiktir.... Özkend, Fergana ehirlerinin Dâr el-Küfr kysnda en sonuncu olandr.
Buras Uç’un üçte ikisi büyüklüünde olup rabaz ve müstahkem ehir ksm, rabaz ve çarlar
vardr....” ( een, 1998: 173).
6
Negü tir eitgil uç ordu begi / Bilip sözlemi sözke yetrüp ögi (KB: 1594). KB: 2966; KB: 3815.
beyitlerde de ayn ‘uç ordu’ ifadesi geçmektedir (bk. Arat, 1999/I).
7
Bilindii gibi ‘ordu’, kaan otann, saraynn, ordu karargâhnn bulundu yerler için kullanlan
bir terimdir (Nadelyayev, 1969: 370).
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Ordukend’tir.8 ayet ifade edildii gibi KB’de geçen ‘uç ordu’ bir yer ad ise, buras
Hakann yazlk bakenti olmaldr. Kagar’dan daha kuzeyde ve dalarn eteinde
bulunmas ve ayrca pek Yolu üzerinde önemli bir mevki olmas itibaryla, Uç (UçTurfan) yazlk karargah olmaya müsait konumdadr.
XIX. yüzyln ortalarnda bölgeyi âdeta kar kar gezen Valihanov, Uç (Uç-Turfan)
ehrinden bahsederken Uç, U-Turfan Uç-Turfan adlar dnda özellikle U adn
kullanmakta ve Uç (U) biçiminin Uç-Turfan’n ksaltmas olduunu kaydetmektedir
(Valihanov, 1985/II: 8, 277).
Valihanov’un eserlerinde kelimenin U eklinde geçiyor olmas, Valihanov’un Kazak
olmasyla ilgili olmaldr; zira yukarda bahsedilen kaynaklardan ve ehrin bugünkü
adndan da anlalaca gibi yerleim biriminin ad ‘’ li deil; ‘ç’lidir. Öyle anlalyor
ki, Valihanov’un eserlerindeki U, ehrin bölgede yaayan Kazaklarn dilindeki söyleyi
biçimidir.9
B. Uç Adnn Anlam ve Sonuç:
DLT’de ‘uç’, “Türklerin kalem yaptklar, kirmen, baston gibi eylerin yapld,
dalarda yetien bir aacn ad” olarak geçmektedir (Atalay, 1991/I: 35-17). Bunun
dnda yine DLT’de ‘uç’: 1. bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; ‘uç el’: “snrdaki halk”
2. uç; 3. kenar anlamlarna da gelmektedir (Atalay, 1991/I: 44). Eski Uygur Türkçesi
Sözlüü (EUTS)’ne bu sözcük “1.uç, ba; 2. uzak” anlamlaryla (Caferolu, 1968: 261)
alnmtr. DTS’de de kelime “1. son, doruk; 2. uç, kanat” ve “uç el” snrda yaayan
halk anlamlarnda geçmektedir (Nadelyayev, 1969: 603).
Yer ad DLT’de bahsedilen ‘uç’ aacndan gelebilir mi? Bu pek mümkün
görünmemektedir. Eer ehrin ad söz konusu aaç adyla ilgili olsayd ya /+LIK/ ,
/+LI/, vb. bir yapm eki alarak (meselâ Almalk, Zeytinlik, Erikli, gibi) Uçluk, Uçlu, vb.
bir ad almas; ya da önüne veya arkasna bir kelime gelerek sfat tamlamas yapsnda
(meselâ Uç-Aaç, Büyük-Uç, vb) görülmesi beklenirdi, çünkü yer adlarnda geçen aaç
isimleri tek balarna kullanlmaz.
Yer adnn bir say ad olan üç (3) ile ilgili olduunu da düünmek pek mümkün
görünmemektedir. Zira yer adlarnda görülen say sfatlar da tek balarna
kullanlmazlar. Kuruluunda say ad olan yer adlar ise isim tamlamas eklinde
görülürler (Dörtyol, Bingöl, Cedi Öküz, vb.). Nitekim, bu bölge tarihçilerinden olan
Kurban da kelimenin Üç-Turfan biçiminde söylenmesinin yanl olduunu; dorusunun
Uç-Turfan olmas gerektiini ifade etmektedir (Kurban, 1995: 1).
Afganistan yer adlarnn oluumunda görülen “kuru, kurumu” anlamna gelen ‘ç / uç’
biçiminde görülen sözün de (Gavrilova, 1988: 161, 374) ilginç olmakla birlikte sfat
olmas dolaysyla yer adlarnda tek bana kullanlmas pek mümkün görünmemektedir.
Ayrca Uç-Turfan, dalarn eteinde bulunmas sebebiyle Dou Türkistanda, özellikle
daha güneyde bulunan bölgelere göre suyu bol bir bölgedir.
Söz konusu yer ad, Mahpirov’un da daha evvel tahmin etmi olduu gibi (Mahpirov,
1997: 266); “ba, snr, son” anlamna gelen ‘uç’ sözüyle ilikili olmaldr.
8

Bununla ilgili olarak DLT’de u bilgi geçmektedir: Ordu: Hakann oturduu ehir. Burdan
alnarak Hakanlarn oturduklar Kagar ehrine ‘ordu kend’ denilmitir (DLT I: 124). X. yüzylda
El Bîrûnî de bu ehirden ‘Ordukend’ adyla bahsetmiti (bk. Elinizdeki makalenin 1. 2. bölümü).
9
Umumî Türkçede ‘ç’ li ifade edilen kelimeler Kazak Türkçesinde ‘’ li ifade edilmektedir.
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Merkezî Tanr Dalar’nn Alay ve Kakaal sradalar, Türkistan’ ikiye bölerek (Bat
Türkistan ve Dou Türkistan olarak) tarih boyunca bu bölgede âdeta doal bir snr
tekil etmitir. Bat Türkistan snrlar içinde bulunan Çuy ve Iskköl bölgesinden Dou
Türkistan’a geçmek için kullanlan üç yoldan en ilek olan ‘Bedel-Art’ geçidinin
üzerinden aan yoldur. Dou Türkistan açsndan bakldnda kervanlarn bu dalara
trmanmadan önceki son duraklar, dier bir deyile en uçtaki duraklar Uç ehridir. Bat
Türkistan’dan bakldnda ise kervanlarn Tanr Dan ap Dou Türkistan’a indikleri
noktadaki ilk yerleim birimi yine Uç ehridir. Dolaysyla ‘uç’ doudan batya giden
kervanlar için “son” anlamna gelirken; batdan douya gidenler için “ilk, ba” anlam
tamaktadr; çünkü Tanr da bulunduu noktada daima doal bir snr olmutur. Uç
ehri bu doal snrda öylesine belirgin bir ilk nokta ve son noktadr ki, baka yer
adlaryla kartrlmas mümkün olmadndan, kendisinden önce veya sonra gelecek her
hangi bir kelimeye gereksinim duymadan (Uçhisar, ..vb yer adlarnda olduu gibi) tek
bana Uç biçiminde uzun süre varln korumutur.
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