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Özet 

Tarihteki ad�yla Uç, bugünkü ad�yla Uç-Turfan �ehri Do�u Türkistan’da eski 
�pek Yolu üzerinde bulunan önemli �ehirlerden birisidir. Eski ça�larda yaz�lm�� 
birçok kaynakta oldu�u gibi, Divanü Lügâti’t-Türk’te de bu �ehirden söz edil-
mektedir. Divan üzerine yap�lan çal��malarda, Uç’un günümüzde neresi oldu�u 
konusuna ya de�inilmemi� ya da yanl�� olarak Fergana bölgesindeki O� �ehriyle 
denkle�tirilmi�tir. Yap�lan ara�t�rma sonucunda, Divan’da geçen Uç aykoniminin 
günümüzde Uç-Turfan ad�yla bilinen yerle�im birimi oldu�u, Kutadgu Bilig’de 
an�lan ‘uç ordu’ ifadesinin de yine Uç �ehrini kar��lad��� ve son olarak söz 
konusu �ehir ad�n�n “uç, ilk (ba�), son, s�n�r” anlam�na gelen Türkçe ‘uç’ 
kelimesiyle ilgili oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. 

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 ça�larda yaz�lm�� eserlerde geçen yer adlar�n�n günümüzde nereye tekabül 
ettiklerinin tespiti ba�ta tarih, medeniyet tarihi, tarihî co�rafya, arkeoloji olmak üzere 
pek çok sosyal bilim dal� için oldukça önemlidir. Fakat bu eserlerde geçen yer adlar�n�n 
tespitini zorla�t�ran önemli sorunlar vard�r. Eserin yaz�ld��� alfabenin Türkçe foneti�i 
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tam olarak yans�tmamas� sebebiyle meydana gelen yanl�� okumalar, kullan�lan ölçü 
birimlerinin günümüzde kulan�lanlardan farkl� olu�u ve son olarak müelliften 
kaynaklanan çe�itli hatalar bu zorluklardan baz�lar�d�r. XI. Yüzy�lda kaleme al�nm�� 
olan ve içinde yakla��k 180 yer ad� bar�nd�ran Divanü Lügâti’t-Türk (DLT)’te geçen Uç 
�ehri de bu çerçevede ara�t�r�lmas� gereken yer adlar�ndan biridir.  

1.Uç �ehrinin Konumu Meselesi: 
1.1. DLT’de an�lan Uç �ehrinin Yeri 
DLT’yi Türkiye Türkçesine çeviren Atalay, yer ad�n� ‘Uç’ biçiminde okumu� ve 
Ka�garl�’n�n �ehirle ilgili ifadesini aynen kullanarak “Tan�nm�� bir �ehir ad�” aç�klama-
s�yla vermi�tir (Atalay, 1991/IV: 856). Divan’�n Özbekçe çevirisini yapan Mutallibov, yer 
ad�n� ‘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 Ka�garl�n�n verdi�i bilgileri aktarmakla yetinmi�lerdir. Di�er 
yandan K�rg�zistan’da 1987 y�l�nda haz�rlanan Atlas Kirgizskoy SSR I (KrAtlas)’de söz 
konusu �ehrin Fergana Vâdisi’nde bulunan O� �ehri oldu�u ifade edilmi�tir. Bu nazariyeden 
hareketle Divan’da geçen ve ara�t�rmac�lar taraf�ndan ‘Uç’ biçiminde okunan kelime ile 
Fergana’da bulunan ‘O�’ �ehrinin adlar� yak�nla�t�r�lmaya çal���lm��; bu iki kelimenin ayn� 
kökten kelimeler oldu�u noktas�ndaki dü�üncelere yer verilmi�tir: KrAtlas’ta, halk�n bir 
k�sm�n�n O�’a U� dedikleri; yine O�’taki Süleyman da��n�n ucunda yer alan noktalardan 
birinin ‘Uç’ ad�n� ta��d��� dile getirilmek suretiyle ‘Uç’ ve ‘O�’ kelimeleri birbirine 
yak�nla�t�r�lmaya çal���lm��t�r (KrAtlas, 1987: 24). Atlas’ta yer ad�n�n Saklara ait ‘U�’ 
etnoniminden ya da Hakasça’da “titrek kavak” anlam�na gelen ‘o�’1 sözüyle ili�kili 
olabilece�i, ve bunlar olurken ‘o’-‘u’ fonemleri ve ‘uç’/’u�’-‘oç’/’o�’ sözleri aras�nda 
geçi�lerin ve de�i�imlerin ya�anm�� olabilece�i ifade edilmi�tir (KrAtlas, 1987: 24). 
DLT’te kelime � � �	 �eklinde yaz�lm��t�r. Arap harflerinin Türk dilinin foneti�ini tam 
olarak yans�tamad���n� dikkate alan Ka�garl�, kelimenin ünlü sesinin kal�nca ve tokça 
söylendi�ini kaydetmi�tir.2 Fakat buradaki ünlü sesin ‘o’ mu yoksa ‘u’ mu oldu�unu 
kaydetmemi� veya Arap dilinde ‘o’ sesi ve dolay�s�yla ‘o’ sesini kar��layan bir harf 
bulunmamas� sebebiyle böyle hareket etmi�tir. Bu durumda �ehrin ad�n� ‘U:ç’ ya da 
‘O:ç’ �eklinde okumak mümkündür. Nitekim yukar�da gösterildi�i gibi, ara�t�rmac�lar 
taraf�ndan her iki �ekilde de okunmu�tur. 
Divan’da bu �ehir alt� yerde an�lmaktad�r. Bunlardan ilki madde ba�� olarak do�rudan 
‘Uç’ �ehri hakk�nda bilgi vermeye yöneliktir: Uç: ( 
	�  (elif)= u: kal�nca, tokça söylenerek) 
Tan�nm�� bir �ehir ad� (DLT I: 35-17). Di�erleri ba�ka �ehirler ya da yerlerden söz 
edilirken an�lmaktad�r. �ehrin bugünkü yerini belirlemek aç�s�ndan bu bilgiler son derece 
önem ta��maktad�r. DLT’te �ehir ad�n�n an�ld��� söz konusu yerler �unlard�r:  
Bedel-Art: Uç ile Barsgan aras�nda sarp bir yer, bir tepe (DLT I: 392-22);  
Ça�la: Uçta, s�n�rda bir yer ad� (DLT I: 431-5); 
Tawu�gan-Öküz: Uç �ehrinde akan bir derenin ad� (DLT I: 513-15); 
Ay-Köl: Uç yak�n�nda bir yerin ad� (DLT III: 135-14); 
Bay-Y�gaç: Küçe �ehriyle Uç aras�nda Uç’a yak�n bir yer ad� (DLT III: 158-3 / 4). 
                                                 
1 Kelime ‘os’ olmal�d�r (bk. HRS: 1953). 
2 Divan’�n bu k�sm�n� Besim Atalay �u �ekilde tercüme etmi�tir: Uç: ( 
	 � = u: kal�nca, tokça 
söylenerek) Tan�nm�� bir �ehir ad� (Atalay, 1991/I: 35-17). 



Divanü Lügâti’t-Türk’te Geçen Uç �ehrinin Yeri ve Anlam� 119 

Bu yer adlar�ndan Bedel-Art hâlen K�rg�zistan’dan Do�u Türkistan’a geçilen yol 
üzerinde, s�n�rda bir geçit olup eski devirlerde �pek yolu üzerinde önemli bir mevkidir.  
Barsgan, Is�kköl’ün güneyinde, göl k�y�s�nda eski �pek Yolu üzerinde bulunmaktad�r. 
 Tawu�gan-Öküz ise günümüzde K�rg�zistan’�n güneydo�usundan, Çad�r-Köl bölgesinden 
do�arak kuzeybat�ya do�ru akan ve Do�u Türkistan topraklar�na indikten sonra 
K�rg�zistan s�n�r� boyunca kuzeydo�u istikametinde, da�lara paralel olarak ilerleyen, Aksu 
nehriyle birle�erek Tar�m nehrine dökülen, günümüzde Kak�aal ad�yla da bilinen nehirdir. 
Bedel-Art ve Tawu�gan-Öküz ile ilgili olarak verilen bilgiler Divan’da an�lan söz 
konusu yerle�im birimini i�aret etmeleri bak�m�ndan çok önemlidir. Bu �ehir, Is�kköl’ün 
güneydo�usuna dü�en, Bedel-Art’tan Do�u Türkistan’a inilen bölgede da�lar�n ete�inde 
bulunan ve eski �pek Yolu üzerindeki Uç-Turfan’d�r. Bedel-Art’�n kuzeybat� taraf�nda 
Barsgan, güneydo�u taraf�nda ise Uç-Turfan �ehri bulunmaktad�r. Tawu�gan-Öküz 
nehri de yine bu �ehirden akmaktad�r. Ay-Köl, Uç �ehrinin yak�nlar�nda güneyde bir 
yerle�im biriminin ad�d�r. Bay-Y�gaç da Aksu’nun do�usunda bulunan Bay adl� �ehir 
olmal�d�r (�ahin, 2006: 81).  
�pek Yolu üzerinde önemli duraklardan biri olan Uç �ehrinin Uç-Turfan ad�n� almas� 
XVIII. yüzy�la denk dü�mektedir. 1758 y�l�nda bölge, Kalmuklar�n hâkimiyetinden 
K�taylara geçmi�tir. �ehir halk� 1765’te K�taylara kar�� ayaklan�nca �ehir nüfusu 
bütünüyle öldürülmü� ve daha sonra �ehri yeniden canland�rmak için ba�ka �ehirlerden, 
özellikle Turfan’dan çok miktarda çiftçi Uygur, Uç’a göç ettirilmi�tir. Bu tarihten sonra 
�ehir Uç-Turfan ad�yla an�lmaya ba�lanm��t�r (Bartold, 2002: 522; Kurban, 1995: 1).3  

1.2. �slâm Co�rafyac�lar�n�n Eserlerinde Uç: 
�slâm co�rafyac�lar�n�n eserlerinde yaz�l��lar� birbirine yak�n iki �ehir ad� geçmektedir. 
Bu �ehirler ara�t�rmac�lar taraf�ndan ço�u kez ‘U�’ ya da ‘Uç’ biçiminde transkiripe 
edilmektedir. 
X. yüzy�l�n sonlar�nda (982) tamamlanm�� olan Hudûdü’l-âlem’da Halluh (Karluk) 
ülkesinin ve kasabalar�n�n anlat�ld��� bölümde, Uç ad�nda bir yerden “Da�da bulunur. 
Burada iki yüz insan vard�r.” bilgileriyle söz edilmektedir (Minorsky, 1970: 98). Bu 
�ehrin Is�kköl ve Barskan’dan hemen sonra zikredildi�ine bak�l�rsa4 Hudûdü’l-âlem’de 
bahsedilen bu yer bugünkü Uç-Turfan olmal�d�r.  
XII. yüzy�l�n ortalar�na (1154) ait olan El �drîsî’nin Nüzhetü’l-mü�tâk adl� co�rafya 
eserinde de Uç ad�nda bir �ehirden bahsedilir. Bu eserde Uç �ehri, Tibet’in me�hur 
merkezlerinin aras�nda an�l�r (�e�en, 1998: 97). �drîsî, Tafgaç’tan do�uya do�ru Barvân 
gölüne, Tibet Türklerine ait köyler ve ormanlar aras�ndan geçen 5 konakl�k yol 
oldu�unu, bu bölgede müstahkem kalelerin bulundu�unu ifade ettikten sonra, Barvân 
gölünün 40 (k�rk) fersah uzunlu�unda, 72 mil geni�li�inde büyük bir göl olup suyunun 
tatl� ve gölde çok miktarda bal�k bulundu�unu, Barvân ve Uç �ehirlerinin bu gölün 
kenar�nda tepelerde kurulmu� olduklar�n� kaydetmektedir. �drisî devamla, bu �ehrin 
insanlar�n�n göldeki bal�klar� avlayarak geçindiklerini, �ehirlerde yeterli çar��lar�n 

                                                 
3 Bartold, eserlerinde Uç �ehrinin ad�ndan bahsederken Uç-Turfan �eklinin yan� s�ra U�-Turfan 
biçimini de kullanmaktad�r (Bartold, 2002: 522), fakat U�-Turfan �ekli asli de�ildir. Bu makalede 
genel olarak vurguland��� gibi, �ehrin 1765 y�l�nda ya�anan olaylara kadarki ad� Uç, bu tarihten 
sonraki ad� ise Uç-Turfan olmal�d�r. 
4 �ehrin �ngilizce transkripsiyonu ‘J’ �eklinde yap�lm��t�r, bk. Minorsky, 1970: 98. 
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bulundu�unu, kendi sanatlar�n�n kendilerine yetti�ini anlat�r. Yine �drisî, Uç �ehriyle 
Barvân aras�nda 12 sind fersah� yani 5 mil mesafe bulundu�undan, Uç �ehrinden Kuça 
�ehrine ise deve yürüyü�üyle 10 konak mesafe oldu�undan bahseder (�e�en, 1998: 99).  
Burada bahsedilen Barvân gölü Is�kköl olmal�d�r, zira Ka�garl� da Is�kköl’den bahseder-
ken a�a�� yukar� El �drisî’ye yak�n bir ölçü kullanarak gölün uzunlu�unu 30 fersah olarak 
göstermektedir ki bu bölgede, bu çapta Is�kköl’den ba�ka göl bulunmamaktad�r. �drisî’nin 
Uç �ehrini bu gölün çevresinde göstermesi ilginçtir. Zira bugün Uç-Turfan ad�n� ta��yan 
‘Uç’ �ehriyle Is�kköl aras�nda bir hayli mesafe bulunmaktad�r. Burada �drisî’nin bir 
yan�lg�s� olmal�d�r. Zira ba�ka hiç bir kaynakta o devirde Is�kköl’ün k�y�s�nda ‘Uç’ ad�nda 
bir �ehirden bahsedilmemektedir. Söz konusu �ehir muhtemelen bugünkü Uç-Turfan’d�r. 
Müellifin Uç �ehrini Is�kköl’ün k�y�s�nda göstermesi, bölgeye bizzat gelmemesi ve bu 
bölgeyle ilgili bilgileri, �bn Hurdâdbih, �bn Havkal gibi di�er co�rafyac�lar�n eserlerinden 
ve bölgeden gelen insanlardan almas�yla aç�klanabilir.  
X. yüzy�lda (973) El Bîrûnî taraf�ndan kaleme al�nm�� olan El-Kanûnü’l-Mes’ûdî adl� 
eserde de bu �ehir an�lmaktad�r. Bu eserde Çin’e giden yol tarif edilirken bir yerde; 
“Pârâb, Tarâz, U�, Özkendi” �ehirleri zikredilmekte; ba�ka bir yerde ise “Balâsagûn, 
Kaçgâr-ba��, Iss� göl yak�n�ndaki Barshân, At-ba��, Ordukend (Kâ�gar), Uc, Ahma: 
Hoten’in merkezi, Pârmân, Koçâ...” �ehirleri zikredilmektedir (�e�en: 1998, 196).  
El Bîrûnî’nin bahsini etti�i ve ‘U�’ biçiminde transkripsiyonu yap�lan �ehrin Fergana 
bölgesindeki O� �ehri oldu�u aç�kt�r. Müellif bu k�s�mda Fergana bölgesindeki �ehirleri 
bat� istikametinden do�u istikametine do�ru zikretmektedir. ‘Uc’ biçiminde zikredilen 
�ehir ise Uç-Turfan olmal�d�r. Burada müellif Çuy bölgesinden geçerek Is�kköl’e, gölün 
güneyinden geçerek Bedel-Art’a ve da�lar� a�t�ktan sonra Do�u Türkistan’a ula�an ve 
oradan Turfan’a giden yol üzerindeki �ehirleri zikretmektedir. 
�bn Havkal’�n Sûrat el-arz adl� eserinde hem ‘U�’ hem de ‘Uç’ biçiminde an�lan �ehir 
bugünkü O� �ehridir.5 

1.3. Ba�ka Kaynaklarda Uç �ehri: 
Kutadgu Bilig (KB)’de üç yerde ‘uç ordu’ �eklinde bir ifade geçmektedir.6 Fakat ifade 
KB’nin indeksine yer ad� olarak al�nmam��; ‘uç’ sözcü�ü “uç, tepe” aç�klamas�yla ‘ordu’ 
sözcü�ü ise “saray, �ehir” aç�klamas�yla al�nm��t�r (Arat: 1999/III: 487, 344). Buradan ‘uç 
ordu’ ifadesinin “uç �ehir, tepe �ehir” anlam�na geldi�i sonucu ç�kmaktad�r. Fakat söz 
konusu ifadenin geçti�i cümlelere bak�ld���nda burada bir beyden söz edildi�i 
görülmektedir. Bu bey de ‘uç ordu’ diye bir yerin beyi olmal�d�r. Nitekim KB’deki ‘uç 
ordu’ ifadesi Drevnetyurkskiy Slovar (DTS)’a co�rafî ad olarak al�nm�� (Nadelyayev, 
1969: 603); fakat ba�kaca bir bilgiye yer verilmemi�tir. Uç’tan sonra ‘ordu’ ifadesinin 
kullan�lmas� da, buras�n�n karargâh merkezi oldu�unu göstermektedir.7 Bilindi�i gibi 
Karahanl�lar�n ba�kenti Ka�gar’d�r ve Ka�gar’�n o devirlerdeki bir di�er ad� da 

                                                 
5 “...Buras� Harezm’den 10 konak, Bârâb’tan 20 konak uzakl�ktad�r.... U� �ehrinin kale d���nda 
rabaz� ve bu rabaz�n etraf�nda bir sur bulunur. �ehir, üzerinde Türklerin gözetleme yeri bulunan 
bir da�a biti�iktir.... Özkend, Fergana �ehirlerinin Dâr el-Küfr k�y�s�nda en sonuncu olan�d�r. 
Buras� Uç’un üçte ikisi büyüklü�ünde olup rabaz� ve müstahkem �ehir k�sm�, rabaz� ve çar��lar� 
vard�r....” (�e�en, 1998: 173). 
6 Negü tir e�itgil 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 Bilindi�i gibi ‘ordu’, ka�an ota��n�n, saray�n�n, ordu karargâh�n�n bulundu yerler için kullan�lan 
bir terimdir (Nadelyayev, 1969: 370).  
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Ordukend’tir.8 �ayet ifade edildi�i gibi KB’de geçen ‘uç ordu’ bir yer ad� ise, buras� 
Hakan�n yazl�k ba�kenti olmal�d�r. Ka�gar’dan daha kuzeyde ve da�lar�n ete�inde 
bulunmas� ve ayr�ca �pek Yolu üzerinde önemli bir mevki olmas� itibar�yla, Uç (Uç-
Turfan) yazl�k karargah olmaya müsait konumdad�r. 
XIX. yüzy�l�n ortalar�nda bölgeyi âdeta kar�� kar�� gezen Valihanov, Uç (Uç-Turfan) 
�ehrinden bahsederken Uç, U�-Turfan Uç-Turfan adlar� d���nda özellikle U� ad�n� 
kullanmakta ve Uç (U�) biçiminin Uç-Turfan’�n k�saltmas� oldu�unu kaydetmektedir 
(Valihanov, 1985/II: 8, 277).  
Valihanov’un eserlerinde kelimenin U� �eklinde geçiyor olmas�, Valihanov’un Kazak 
olmas�yla ilgili olmal�d�r; zira yukarda bahsedilen kaynaklardan ve �ehrin bugünkü 
ad�ndan da anla��laca�� gibi yerle�im biriminin ad� ‘�’ li de�il; ‘ç’lidir. Öyle anla��l�yor 
ki, Valihanov’un eserlerindeki U�, �ehrin bölgede ya�ayan Kazaklar�n dilindeki söyleyi� 
biçimidir.9 

B. Uç Ad�n�n Anlam� ve Sonuç: 
DLT’de ‘uç’, “Türklerin kalem yapt�klar�, kirmen, baston gibi �eylerin yap�ld���, 
da�larda yeti�en bir a�ac�n ad�” olarak geçmektedir (Atalay, 1991/I: 35-17). Bunun 
d���nda yine DLT’de ‘uç’: 1. bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; ‘uç el’: “s�n�rdaki halk” 
2. uç; 3. kenar anlamlar�na da gelmektedir (Atalay, 1991/I: 44). Eski Uygur Türkçesi 
Sözlü�ü (EUTS)’ne bu sözcük “1.uç, ba�; 2. uzak” anlamlar�yla (Cafero�lu, 1968: 261) 
al�nm��t�r. DTS’de de kelime “1. son, doruk; 2. uç, kanat” ve “uç el” s�n�rda ya�ayan 
halk anlamlar�nda geçmektedir (Nadelyayev, 1969: 603).  
Yer ad� DLT’de bahsedilen ‘uç’ a�ac�ndan gelebilir mi? Bu pek mümkün 
görünmemektedir. E�er �ehrin ad� söz konusu a�aç ad�yla ilgili olsayd� ya /+LIK/ , 
/+LI/, vb. bir yap�m eki alarak (meselâ Almal�k, Zeytinlik, Erikli, gibi) Uçluk, Uçlu, vb. 
bir ad almas�; ya da önüne veya arkas�na bir kelime gelerek s�fat tamlamas� yap�s�nda 
(meselâ Uç-A�aç, Büyük-Uç, vb) görülmesi beklenirdi, çünkü yer adlar�nda geçen a�aç 
isimleri tek ba�lar�na kullan�lmaz.  
Yer ad�n�n bir say� ad� olan üç (3) ile ilgili oldu�unu da dü�ünmek pek mümkün 
görünmemektedir. Zira yer adlar�nda görülen say� s�fatlar� da tek ba�lar�na 
kullan�lmazlar. Kurulu�unda 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�� oldu�unu; do�rusunun 
Uç-Turfan olmas� gerekti�ini ifade etmektedir (Kurban, 1995: 1).  
Afganistan yer adlar�n�n olu�umunda görülen “kuru, kurumu�” anlam�na gelen ‘�ç / uç’ 
biçiminde görülen sözün de (Gavrilova, 1988: 161, 374) ilginç olmakla birlikte s�fat 
olmas� dolay�s�yla yer adlar�nda tek ba��na kullan�lmas� pek mümkün görünmemektedir. 
Ayr�ca Uç-Turfan, da�lar�n ete�inde bulunmas� sebebiyle Do�u Türkistanda, özellikle 
daha güneyde bulunan bölgelere göre suyu bol bir bölgedir. 
Söz konusu yer ad�, Mahpirov’un da daha evvel tahmin etmi� oldu�u gibi (Mahpirov, 
1997: 266); “ba�, s�n�r, son” anlam�na gelen ‘uç’ sözüyle ili�kili olmal�d�r.  

                                                 
8 Bununla ilgili olarak DLT’de �u bilgi geçmektedir: Ordu: Hakan�n oturdu�u �ehir. Burdan 
al�narak Hakanlar�n oturduklar� Ka�gar �ehrine ‘ordu kend’ denilmi�tir (DLT I: 124). X. yüzy�lda 
El Bîrûnî de bu �ehirden ‘Ordukend’ ad�yla bahsetmi�ti (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� Da�lar�’n�n Alay ve Kak�aal s�rada�lar�, Türkistan’� ikiye bölerek (Bat� 
Türkistan ve Do�u Türkistan olarak) tarih boyunca bu bölgede âdeta do�al bir s�n�r 
te�kil etmi�tir. Bat� Türkistan s�n�rlar� içinde bulunan Çuy ve Is�kköl bölgesinden Do�u 
Türkistan’a geçmek için kullan�lan üç yoldan en i�lek olan� ‘Bedel-Art’ geçidinin 
üzerinden a�an yoldur. Do�u Türkistan aç�s�ndan bak�ld���nda kervanlar�n bu da�lara 
t�rmanmadan önceki son duraklar�, di�er bir deyi�le en uçtaki duraklar� Uç �ehridir. Bat� 
Türkistan’dan bak�ld���nda ise kervanlar�n Tanr� Da��n� a��p Do�u Türkistan’a indikleri 
noktadaki ilk yerle�im birimi yine Uç �ehridir. Dolay�s�yla ‘uç’ do�udan bat�ya giden 
kervanlar için “son” anlam�na gelirken; bat�dan do�uya gidenler için “ilk, ba�” anlam� 
ta��maktad�r; çünkü Tanr� da�� bulundu�u noktada daima do�al bir s�n�r olmu�tur. Uç 
�ehri bu do�al s�n�rda öylesine belirgin bir ilk nokta ve son noktad�r ki, ba�ka yer 
adlar�yla kar��t�rlmas� mümkün olmad���ndan, kendisinden önce veya sonra gelecek her 
hangi bir kelimeye gereksinim duymadan (Uçhisar, ..vb yer adlar�nda oldu�u gibi) tek 
ba��na Uç biçiminde uzun süre varl���n� korumu�tur. 
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