“UYGUR” SÖZCÜöÜNÜN KÖKENø VE ANLAMI ÜZERøNE YENø BøR YAKLAùIM
Prof. Dr. Alimcan ønayet
“Uygur” sözcü÷ünün etimolojisi ve anlamlarıyla ilgili çalıúmalar 19. yüzyılın
sonlarından itibaren baúlamıú ve üzerinde büyük çabalar sarf edilmiú olmasına ra÷men, bilim
dünyasında kabul gören ortak bir fikir henüz oluúmuú de÷ildir. Son dönemlerde, Çin’de
Türkoloji sahasında konuyla ilgili tartıúmalar yeniden gündeme gelmiú, bir çok dilbilimci,
tarihçi ve halkbilimci konuya de÷iúik açılardan bakarak açıklık getirmeye çalıúmıú, bundan
sonraki çalıúmalar için ufuk açıcı görüúler ortaya koymuúlardır. Ortaya konulan bu görüúleri
maddeler hâlinde úöyle özetlemek mümkündür:
A. “Uygur” Sözcü÷ünün Çince Tarih Kaynaklarda Bulunan Biçimleriyle ølgili
Görüúler
1.

Shang Hanedanlı÷ı (M.Ö. 16 – M.Ö. 11.yüzyıl) tarihine ait belgelerde geçen

Çince Gui-fang ֱ adındaki “gui”  karakteri Oguz sözcü÷ünün en eski Çince
transkripsiyonudur. Gui  karakteri o dönemde “gür”, “ügü”, “wuku” úeklinde telaffuz
edilmiú olup, aslında Ogur sözcü÷ünün Çincedeki transkripsiyonudur. Oguz, Ogur sözcükleri
ise Uygur sözcü÷ünün mukabilidir.1
2.

Zhou Hanedanlı÷ı’nın ortalarına gelindi÷inde, Gui-fang (ֱ)lara Yi-qu 㠼྄

denmiútir. Yi-qu 㠼྄ aslında Ogur diye telaffuz edilirdi. Gui , Wei 呸, Hu 䮍 “çevik”
anlamındaki ƥur, gur kelimesinin Çincedeki ilk ahenk tercümesidir.2
3.

Çince tarih kaynaklarında, M.Ö. 2. yüzyılda kaydedilen Wu-jie 䢦༿ ya da Hu-

jie ࡅ༿ adı Oguz ya da Uygur kelimesinin Çince transkripsiyonudur3.
4.

Han döneminde Kumul bölgesi Yi-wu-lu ْܠ䦄 diye adlandırılmıútır.

Buradaki Yi-wu-lu “Uygur” sözcü÷ünün bir baúka transkripsiyonudur4.
5.

M.S. 2. yüzyılda yaúayan Yunanlı co÷rafyacı Claudus Ptolemy’nin “Co÷rafya”

(Geographice Hyhegesis) adlı eserinde bahsedilen Oechurdas – Oikhardai kelimesi Uygur
sözcü÷ünün karúılı÷ıdır. Ptolemy Tarım nehrine Oechurdas demiútir5.
Abdurehim Hebibulla, Uygur Etnografiyisi, ùincang Helk Neúriyatı, Urumçi, 1993, s. 49; Gayretcan Osman,
Uygurlar ùerkte ve öerbte, ùincang Helk Neúriyatı, Urumçi, 2002, s. 32
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Turgun Almas, Uygurlar, ùincang Yaúlar-Ösmürler Neúriyatı, Urumçi, 1989, s. 15
4
Abdurehim Hebibulla, age., s. 50; Sang Rong, “Uygur Tarihi ve Kültürüne Dair Araútırmaların Genel
Durumu”, Çinde Uygur Tarihi ve Kültürü Araútırmaları (Toplam), 1, ùincang Helk Neúriyatı, Urumçi, 1998,
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Çince tarih kaynaklarında M. S. 4-5. yüzyıllarda görülen Wu-hu 䢦䮍, Wei-he

6.

呸仾, Hui-he ڃ仾 adları O÷uz veya Uygur adının Çince transkripsiyonudur6.
Çince tarih kaynaklarında geçen Yuan-he ಒ仾 “On Uygur” adının Çince

7.

transkripsiyonudur7.
8.

Çince tarih kaynaklarında M.S. 6. yüzyılın sonlarından itibaren görülen Wei-he

呸仾, Hui-he ڃ仾, Hui-hu/Hui-gu ڃ噲 “Uygur” sözcü÷ünün Çince transkripsiyonudur8.
9.

M.S. 8. yüzyıla ait Orkun Yazıtlarında “Uygur” sözcü÷ü bir kavim adı olarak

yer almaktadır.
Song Hanedanlı÷ı döneminde Uygur adı Çince’ye Hui-hui  ڃڃolarak

10.

transkripsiyon edilmiútir9.
11.

13. yüzyılın ikinci yarısından 17. Yüzyılın ortalarına kadar Uygur adı Çince’ye

Wei-wu-er  ۖܠúeklinde transkripsiyon edilmiú; 17. yüzyılın ortalarından 20.yüzyılın
baúlarına kadar Hui-bu ڃຝya da Hui-min  اڃúeklinde ifade edilmiútir10.
“Uygur” sözcü÷ünün Çince tarih kaynaklarında bulunan biçimlerini bir araya getirip
kategorize edecek olursak úöyle bir tabloyla karúılaúırız:
Gui (fang)
Gui-gu

ֱ

ጇײ

Yuan-he ಒ仾

Wei-he 呸仾

Hu-jie ࡅ༿

Yi-qu 㠼྄

Wu-he 䢦仾

Hu-gu 䮍

Yi-wu-lu ْܠ䦄

Wu-jie 䢦༿

Hui-he ڃ仾

Wu-hu 䢦䮍

Hui-hu/Hui-gu ڃ噲

Wei-wu ܠ

Hui-hui ڃڃ

Wu-ge 䢦噗

Hui-he-er

Wei-wu ࡡՌ

Hui-he

剳ࡉ㢒
剳ࡉ

Wei-wu-er ۖܠ
Wei-gu-er 䦈ພ㢒
Abdurehim Hebibulla, age., s. 47; Ehmed Sulayman Kutluk, Orhun Uygur Hanlıkınıñ Kıskıçe Tarihi, ùincang
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transkripsiyonu oldu÷unu ifade etmektedir.”
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Wei-wu-er 位ܠ㢒

Tabloda görüldü÷ü gibi, “Uygur” sözcü÷ü Çincede farklı biçimler arz etmektedir. Ancak
bunlar Çincenin de÷iúik tarihi dönemlerde kazanmıú oldu÷u farklı telaffuz özelliklerinden ileri
gelmiútir. Tabloda yer alan biçimlerin tümünün “Uygur” ya da “O÷uz” sözcü÷ünün Çince
transkripsiyonu oldu÷unda birleúen bilim adamları, “Uygur” ile “O÷uz”un ayni sözcü÷ün
farklı telaffuzu ve yazılıúı oldu÷unu da kabul etmektedirler. Öyleyse bu iki sözcü÷ün kökenini
aynı kelimeden aramak gerekmektedir.
B. “Uygur” Sözcü÷ünün Kökeniyle ølgili Görüúler
1.

Uygur ile O÷uz aynı kelimenin de÷iúik biçimleridir. Uygurların Tanrı Da÷ları

civarına yerleúenleri wu-hu 䢦䮍, Altay da÷ları civarına yerleúenleri Wu-he 䢦仾, yani O÷uz;
Selenga nehri vadilerine yerleúenleri Wei-he 呸仾, sonra Hui-he ڃ仾, yani Uygur diye
adlandırılmıútır. Hui-he (ڃ仾)ler O÷uzlardır. Türk yazılı belgelerde “Dokuz O÷uz”lar “Dokuz
Uygur”lar diye de adlandırılmıútır11.
2.

Uygur ya da O÷uz kelimesinin ilk úekli “çevik” anlamındaki ƥur, gur dur.

Çincedeki Gui , Wei 呸, Hu 䮍 karakterleri “çevik” anlamındaki “÷ur, gur” kelimesinin
transkripsiyonudur. Bugünkü “Uygur” sözcü÷ü eski Gur, Ogur adı temelinde ƥur – oƥur –
onƥur – oyƥur – uiƥur úeklinde oluúmuútur12.
3.

Uygur sözcü÷ü Orta Dönem Türkçesindeki Udgur kelimesinden gelmiútir. Bu

kelime aslında Hudgur olabilir. Bu ad eskiden Hudgur – Udgur – Uygur úeklinde fonetik
de÷iú
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5.

“Uygur” sözcü÷ünün eski úekli Ogur – Ugur (oghur) ya da gur(ghur)dur.

Çince kaynaklardaki “Gu-shi”, “Che-shi”

guz – kus (guz – ghuz)

adının Çince’deki

15

transkripsiyonudur .
6.

“Uygur” sözcü÷ü Uygurların yaúadıkları yer olan Ughei Nor adından gelmiútir.

Ughei Nor Karakurum úehrinin kuruldu÷u yerin 30-40 km kuzeybatısında bulunan Orhun
nehridir. Ughei Nor “Yüksekte oturan insanlar”, “asilzade” anlamına gelir16.
7.

“Uygur” sözcü÷ündeki gur bo÷a ile alakalıdır. Nitekim Ogur boy adındaki gur,

O÷uz’daki guz’la aynıdır. Mesela Ogur, Ögür, Gur. W. Radloff’a göre, Uygur adının ilk
biçimi Ut-gur’dur. V. Thomsen’e göre de Uygur adının ilk úekli ud tur. Ut/ud eski Türkçede
inek, bo÷a anlamlarına gelir. O halde Uygur, Kutrigur, Utigur adları bo÷a kabilesi anlamına
gelmektedir17.
C. “Uygur” Sözcü÷ünün Anlamlarıyla ølgili Görüúler
“Uygur” sözcü÷ünün anlamlarıyla ilgili çeúitli görüúler ileri sürülmüútür. Bu görüúleri
úöyle özetlemek mümkündür:
1.

“Uygur” sözcü÷ü “kendi azı÷ını kendileri bulup yiyenler” anlamındadır. Bu

görüú Kaúgarlı mahmud’un “Divanü Lügati’t-Türk” adlı eserinde Uygur maddesini açıklarken
verdi÷i bilgilere dayanmaktadır18.
2.

“Uygur” sözcü÷ü “katılaúmak, uyuúmak” anlamına gelir. Bu görüú Reúidüddin

Fazlullah’ın “Cami’üt-tevarih” adlı eserine dayandırılmıútır19.
3.

“Uygur” sözcü÷ü “tabi olmak”, “yapıúmak” ya da “birleúmek” anlamındadır.

Bu görüú Ebulgazi Bahadirhan’ın “ùecere-i Türk” adlı eserindeki O÷uz Ka÷an Destanı’nın
øslami rivayetine dayanır20.
4.

“Uygur” sözcü÷ü “yükseklik adamı”, “asilzade” anlamına gelir. Bu görüú

Japon bilim adamlarının ortaya attıkları yer adı “Ughei nor”a dayandırılmıútır. 21
5.

“Uygur” sözcü÷ü “úahin gibi uçan”, “úahin gibi çevik, batır” anlamındadır.

Çince tarih kaynaklarına göre, M. S. 788 yılının Ekim ayında Uygur Ka÷anı Çin sarayında
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“düúünmek” anlamına gelen o- fiil köküne ve “akıl, tefekkür” anlamına gelen ög kelimesine
ba÷lamaktadır27. Bize göre, bu kelime eski Türkçe’deki “nehir” anlamına gelen ögüz/ügüz
kelimesinden baúka bir úey de÷ildir28. Bu kelimenin ögüz – oguz; ögür -ogur úeklinde bir
de÷iúim gösterdi÷i anlaúılıyor. Tayvanlı Türkolog Liu Yi-tang’a göre, UjGur, Uyghur
sözcü÷ü UGur, Ughur, U÷ur, ugur úeklinde okunabilir ve bu UGuz, Ughuz, Oghuz, U÷uz,
Uguz úeklinde de÷iúebilir. Ughur, Oghur sözcü÷üne j = y sesi ilave edilirse UjGur, Uyghur
olur. Aynı úekilde, Oghuz, Ogur, Uguz sözcü÷ü de Oghur, Ogur, Ugur olur29. Türkologların
ortaya koydu÷u bu görüúlere dayanarak ögüz/ügüz sözcü÷ünün ögüz/ügüz – oguz/uguz;
ögür/ügür – ogur/ugur - uygur úeklinde bir de÷iúiklik geçirdi÷ini rahatlıkla anlayabiliriz.
Sonuç: O÷uz = Uygur <ögüz/ügüz “nehir”dir.
Bu görüúü destekleyen iki kanıt bulunmaktadır. Biri, øranlı tarihçi Reúideddin’in
Camiü’t- tevarih adlı eserindeki bir rivayetir ki: “Söylendi÷ine göre, Uyguristan vilayetinde
iki büyük da÷ olup, biri Bokratu Tuzluk denirmiú, di÷eri Uçkunluk Tanrım denirmiú.
Karakurum o iki da÷ın ortasındaymıú, Ugedeyhan’ın yaptırdı÷ı úehir de o da÷ın adıyla
anılmıú, bu iki da÷ın yanında Kut Da÷ denen di÷er bir da÷ varmıú, bu da÷lı bölgenin bir
yerinde on nehir, di÷er bir yerinde dokuz nehir varmıú. On nehir vadisinde yaúayan Uygurlara
“On Uygur”, dokuz nehir vadisinde yaúayan Uygurlara “Dokuz Uygur” denirmiú.”30 Uygur
Türeyiú mitinde anlatılan olaylar da bu rivayettekiyle örtüúmektedir. Buradaki “On Uygur”,
“Dokuz Uygur” adlarının aslının On Ögüz/Ügüz, Dokuz Ögüz/Ügüz olması mümkündür. 4F/JT])d(5.3r98-uka12oc 1 71.0fT 0 0DT 16/JT])zügÜ(c 1 4f3.T 40.-DT 6913.4c 4me(6-)a.tP .-DT 498.DT oC2.-60 4F/JT])d(5.3r98-6tp2a01y 1 71.0fT 0 0DT 0cT ( 4352JT]) f-DTsgo340 (lyO ub ÷(w57/JT]) jT) 984.7-)r(31a6[wTdmenö0D
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arasında günümüzde, yani 332 (943/44) yılında, onlardan daha savaúçısı, daha kudretlisi ve
daha iyi teúkilatçısı yoktur. Hükümdarlarının adı Uygur-han’dır”31 der. Buradaki “Uygur-han”
unvanının “kudretli han, “büyük han”, “yüce han” anlamında geldi÷i anlaúılıyor. Ayrıca, O÷uz
sözcü÷ünün ikinci ögesi olan “÷uz” ba÷ımsız kullanılabilmektedir (öuz, Guz, Dokuz-öuz,
Tokuz-Guz). Buradaki ÷uz un kuz/küz; kur/kür; gur/gür; köl/kül gibi biçimleri de “kudretli”,
“büyük”, “yüce”, güçlü” anlamlarına gelir.32
Sonuç itibariyle, “Uygur” ve “O÷uz” sözcü÷ünün kökeni Ögüz/Ügüz olup ilk ve asıl
anlamı “nehir”dir. Aynı adı taúıyan bu kavimler uzun tarihi süreçte farklı co÷rafya ve kültürel
çevrede yaúamalarından dolayı farklı istikamette geliúim göstermiú ve nihayet birbirlerinden
farklı iki kavim olarak ortaya çıkmıútır. “Uygur” sözcü÷ü tarihin çeúitli dönemlerde farklı
anlamlar kazanmıútır.
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