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rin özlərinin və onlarm dilinin araşdmlması tarixi nəzərdən ke- 
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Bu abidələrin əksəriyyəti Yenisey çayı hövzəsində tapüdığı 
üçün bunlara bir yerdə Yenisey abidələri deyilir. Mütəxəssislərin 
böyük əksəriyyəti bu fıkii'dədir ki, Orxon abidələrinə nisbətən 
Yenisey abidələri daha qədimdir. Lakin qeyd etmək lazırndır ki, 
bu fıkrin əksini söyləyənlər də vardır. Mən bu fıkirdəj'əm ki, 
Yenisey abidəiərinə nisbətən Orxon abidələri xeyli cavandır. 
FikTİmcə, Orxon abidələrinə nisbətən Yenisey abidələrinin dil 
baxmımdan bəsitliyi buım sübut edir. Mən Orxon abidələrində 
hərfiərin daha mükəmməl, daha qaydah, Yenisey abidələrində 
isə, necə deyərlər, bir az qaba yazıldığmı fikrimi təsdiq etmək 
üçün şahid çəkmək istəməzdim, çünki mən Orxon abidələrinin 
yazıhşmda dövlət siyasətini, dövlətin material və mənəvi 
qüdrətini görürəm, Yenisey abidələrinin sahibləri və müəllifiəri 
isə, nə qədər varlı olsalar da, hər halda dövlətin, xaqanın 
qüdrətinə çata bilməzdilər. Buna görə də mən yeganə meyar kimi 
Yenisey abidələrində, Orxon abidələrinə nisbətən, dilin bəsitliyi 
məsələsini irəli sürürəm.

Yenisey abidələrinin varhğı haqqmda avropalılara ilk 
məlumatı Niderlandm Arnsterdam şəhərinin burqomisrtri Nikolay 
Vidzen vermişdir. O, 1692-ci ildə Verxoturye çayı sahilində 
qayalarda şəkillərin və naməlum hərflərlə yazılarm olmasmı 
yazırdı.

İ.F.T.Strenberqin yazdığma görə, Yenisey abidələrindən ilk 
tapılanı III Uybat abidəsidir. Onu Dansiq (indiki Qdansk- Polşada- 
dır) şəhərindən olan gənc təbiətşünas Daniel Qoüib Messerşmidt 
kəşf etmişdir. Birinci Pyotrun tapşırığı ilə Messerşmidt I720-ci il- 
dən 1727-ci ilədək Sibirə səyahət etmişdir. O, I721-cı ildə 
Tomsk şəhərindən çıxmış, Abakan çayma tökülən Uybat çayı sa- 
hilində bir qəbiristana təsadüf etmişdir. Dağlar arasmda yerləşən 
bu qəbiristanı yerlilər Suburqan adlandırırlar. Messerşmidt Uyba- 
tm qolu Bey çayma tərəf hərəkət etdikdə bir təpə üzərində 
sonralar III Uybat abidəsi adlandınlmış kitabəni kəşf etmişdir. 
Messerşmidti müşayiət edən gənc bir İsveç zabiti abidənin surətini 
cızmışdır, ancaq som-alar bu surət itmişdir. O zaman bu abidənin 
hündürlüyü 305 sm, eni 39 sm, qalınhğı isə 5 sm olmuşdur.

Yenisey kitabələrinin tapıldığı ərazi



Uybat-Bəydə məzarlar

Messerşmidt Abakanda (Xakasiya) dostıı İohaıın-Filipp 
Tabbet Stralenberqə rast gəlir. Stralenberq 1709-cu ildə Poltava 
döyüşündə ruslära əsir düşmüş və Birinci Pyotr tərəfindən Sibirə 
sürgün edilmişdi. O, 13 il voqullar, ost>'aklar, samoyedler, yaqut- 
lar, tatarlar və monqollar arasmda yaşamış, Sibirin keçmişi və 
indisi haqqmda tədqiqat aparmış, 1722-ci il Niştadt sülhünə görə 
azad edilmiş və İsveçə qayıtmışdır. 1730-cu ildə o, «Das Nord und 
Ostliche Theil von Europa und Asia» adh əsər nəşr etmişdir. Bu 
kitabda o, ilk dəfə göytürk əlifbası ilə )^azılmış bir neçə abidənin 
şəklini çap etmişdir.

1721-ci ilin qışmda yerlilərdən bir nəfər Misserşmidtə Tes 
yanmda yazıh daş olduğunu söyləyir. Messerşmidt Stralenberqə 
bir xidmətçi, bir bələdçi və 15 yaşh isveçli Karl Şulmanı qoşub 
həmin abidəni axtarmağa göndərir. 1722-ci il 24 yanvarda Stralen- 
berqin dəstəsi Yeniseyin qolu Tes çaymm sahilində, çaydan 1,5 
km arah qəbiristanda üzü şərqə doğru olan bir qocanm heykəlini 
tapır. Abidənin hündürlüyü 110 sm, aşağıdan eni 39 sm, ortasında 
eni 30 sm idi. Heykəlin qərbə olan arxasmda göytürk əlifbası ilə 
yazı vardı, lakin yazmm çox hissəsi aşmmışdı. K.Şulman 3,5 saata 
abidənin surətini (heykəli də, yazım da) çıxarmışdı.

Messerşmidt 1727-ci ildə səayhətini bitirib 
Peterburqa qayıdır və topladığı rəsmləri Elmiər 
Akademiyasma təqdim edir. Akademiya 1729-cu 
ildə həmin rəsmləri nəşr edir.

1734-44-cü illər arasmda İrkutsk general- 
qubematoru general Yakobi bir zabitə göytürk 
əlifbası ilə yazılmış beş daşm surətini çıxartdır- 
mış və imperatoriçəyə təqdim etmişdir; akade- 
mik P.S.Pallas onlan nəşr etmişdir. Həmin abi- 
dələr bunlardar: Birinci abidə Yehisey çaymm 
sol sahilində, çaydan təxminən 8 km aralı Sayan 
torpaq istehkammm cənub-qərbindədir, cənub 
üzündə üç, kiçik üzündə iki uzun və iki qısa sətir 
vardır. İkinci abidə Uybatm sol sahilində tapıl- 
mış başdaşıdır. Üçüncü abidə də ikincinin ya- 

“I h-H • xmhğmda tapılmışdır. Dördüncü abidə Yenise- 
m go a 1 əsı sahilində, Tuba çaymm Yeniseyə tökül-

düyü yerdə tapılmış baş daşıdır. Beşinci abidə Kamışta dərəsinin 
sağ tərəfində tapılan bir daşdır. Tapılmış və nəşr edilmiş abidələr, 
onlarm yazıldığı əlifba haqqmda həmin dövrdə P.S.PalIas, Olaf 
Cerard Tişsen, T.S.Bayer və İ.F.T.Stralenberq müxtəlif rəylər irəli 
sürürlər. 1818-ci ildə Qriqori Spasski də «Sibirski vestnik» juma- 
Imda bu abidələr haqqmda məqalə yazır: məqaləyə iki yeni abi- 
dənin surəti də əlavə edilmişdir. Birinci abidədə bir dişi keyik 
şəkli çəkilmiş və 56 işarədən (hərfdən) ibarət üç sətir yazı yazıl- 
mışdır. Q.Spasskinin yazdığma görə, bu abidə Çanş və Popereçni 
çaylarmm sol sahilində qaya üzətindədir. İkinci abidə uzımluğu 
234 sm, eni 100 sm olan daşdır; daşm üzərində 13 hərfdən ibarət 
olan yazı vardır.

1824-cü ildə Klaprot nəşr etdirdiyi əsərdə o vaxtadək mə- 
lum olmayan Uybat çay  ̂hövzəsindəki bir heykəldən bəhs edir.

Təfərrüatma varmadan belə bir faktı qeyd etməyi lazım bili- 
rəm ki, sonralar Orxon-Yenisey abidələri adlandınlan bu abidələr- 
dən az-çox bəhs etmiş bütün tədqiqatçılar, o cümlədən P.S.PalIas,
O.C.Tişsen, T.S.Bayer, İ.F.T.Stralenberq, Q.Spasski, Abel Remü- 
zə, Klaprot onlan müxtəlif xalqlara aid etsələr də onların türklərə 
ınənsub olması haqqmda bir söz belə deməmişlər.



Yenisey çayı hövzəsində tapılan bu 
sirli yazılara maraq sönməyə başlayır.
Məhz bu zaman fln alimi M.A.Kastren Si- 
birə səyahətə çıxu:, 1847-ci ildə Uybat ça- 
yı hövzəsində Pallas və Spasskinin nəşr 
etdikləri abidələri axtarmağa başlayır. O, 
kənd-kənd, oymaq-oymaq gəzərək abidə- 
ləri axtaru- və bir dəfə Uybatm sağ sahi- 
lində bir kənddən çıxıb başqa kəndə ge- 
dərkən yol üstündə Oznaçennaya abidəsi- 
ni kəşf edir. Bu abidə Uybatm mənsəbin- 
dən 12km məsafədə, çaym sağmda, sahi- 
lindən 4 km aralı Qara-kurqanm ətəyində 
yerləşmişdi. Kastren bu abidəni Şuşa kən- 
dinə göndərir. Avqust aymda yenidən Qa- 
ra-kurqana dönən Kastren burada Tuba 
abidəsini tapır. Bir qədər sonra Rus Ar- 
xeoloji Cəmiyyəti Oya abidəsinin surətini 
əldə edir. Oya abidəsi uzunluğu 32 srn, 
eni 23 sm, qahnhğı 18 sm olan dördguşəli 
daşdır: onun iki tərəfi dərin qazılrnış 
hərflərlə örtülüdür. Bundan sonra Abaktm 
çaymm sol sahilində Açura kəndinin 20 
kilometrliyində Koybal çölündə daha bir 
abidə -  Açura abidəsi kəşf edilir. Kastre- 
nin göstərişinə əsasən bu abidəni Şuşa 
kəndinə göndərirlər.

K əşf edilən abidələrin saymm çoxalması ilə əlaqədar olaraq 
1877-ci ildə Minusin şəhərində bir muzey təşkil edilir və tapüan 
abidələr həmin muzeydə toplanu:.

Minusm muzeyi açılandan bir qədər sonra Yudinaya 
kəndindən olan Korçakov adlı bir kəndli oraya iki abidə gətkir 
(Almn-köl abidələri). Abidələr Altun-göl adh kiçik bir gölün sa- 
hilində tapılmışdı. İki daşdan daha yaxşı qorunmuşu yıxılı vəziy- 
yətdə olmuşdu: yazılı üzü torpağm içində olmuşdur. Daşm birinin 
uzunu 138 sm, eni 43 sm, qalmhğı 18 sm, digərinm uzunluğu 195 
sm, eni 40-60 sm, qalmhğı 18 sm-dir.

Uybat. 
Baş daşı

Munisin muzeyindəki abidələr

Munisin muzeyindəki abidələrin ekspozisiyası



Uybat. Çırkov abidəsi
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Kamışta. Baş daşı

1881-ci ildə gənc təbiətşünas Aleksiindr Adrianov Sayan dağlan- 
mn cənubunda bir abidə tapmışdır. Adrianov Rus Coğrafiya Cəmiyyəti- 
nin göstərişi ilə Altay yaylasmdan Kemçü: çaymm mənbəyinədək gəl- 
miş, ancaq soyotlarm düşməncəsinə hərəkətləri ıÖ2&ıdən geri qayıtmağa 
məcbur olmuş və geri qa^adgtrkən Qaya-başmdii olan abidənin surətini 
çıxamuşdı. Bu abidə Kemçik çaymm sağ sahilində yerləşirdi. Adrianov 
abidənin surətini Peterburqa göndərmiş, N.M.Yadrintsev onu nəşr 
etmişdir. Həmin ildə (1881) İ.P.Kuznetsov Uybat çaymm sağ sahilində 
n  Uybat abidəsini aşkara çıxanr. Kuznetsov bir İ1 sonra (1882) Uybat 
çaymm sol sahilindən bir kilometr aralı, çöldə bir təpəciyin üzərində 
Messerşmidtin hələ 1721-ci ildə tapdığı III Uybat abidəsinin (yenidən) 
kəşfr edir, həmin ili o, çaym sağ sahilində əwəlkinə bənzəyən və 
yıxılmış vəziyyətdə olan daha bir yazılı daş -  I Uybat abidəsini tapır. 
Kuznetsov hər üç daşı Minusin muzeyinə göndərir.

Fin alimləri Minusin muzeyindəki abidələrin surətini çıxarmaq 
üçün oraya ekspedisiya göndərir və eksp&disiya abidələrin yaxşı hazır- 
lanmış surətini çrxanr. Finlər Sibirdə hələ öjnrənilməmiş çoxlu abidənin 
mövcud olması qənaətinə gələrək 1888-ci ildə Sibirə ildnci bir ekspedi- 
siya təşkil edirlər. Ekspedisiya Spasskinin tapdığı əsərləri axtarmaq üçün 
Altaya doğru hərəkət etmiş və Kemçik çayı hövzəsində əwəllər Adria- 
novun üzünü çıxardığı, Yadrintsevin isə nəşr etdiyi abidələrin surətlərini 
çıxarmışdı. Sonra ekspediya Ç̂ akul çayı sahillərinə gəbniş, əwəlcə II və 
VI Çakııl abidələrini, sonra VII Çalcul abidəsini kəşf və tədqiq etmişdi. 
Ekspedisiyanm verdiyi məlumata görə, soyoüar bu daşlan müqəddəs 
hesab edir və onlarm qarşısmda ibadətlərini yerinə yetirirdilər, bıma gö- 
rə də onlar yadlarm bu daşları öyrənməsinə majn.e olurdular. Tatarlar isə 
əksinə, abidələri tapmaqda elcspedisiya üzvlərinə kömək edirlər. Məhz 
bir nəfər tatarm köməyi ilə ekspedisiya soyotlarm qarşısmda dik vəziy- 
yətdə olan iki yazıh daş -  EX və X Çakul abidələrıini kəşf edir. EIə bu 
abidələrin yanmda V və XI Çakul abidələri, orJardan 150 metr şimal- 
qərbdə yerə yıxılmış və smrojş vəziyyətdə olan düz, nazik və uzun bir 
yazıh daş -  IV Çakul abidəsi tapılır. Ekspedisiya bülün bu abidələrin su- 
rətini çıxardıqdan sonra Ulu-kem-Kuli-kem abidəsini kəşf və tədqiq 
edir, surətini çıxanr. Ekspedisiya Ulu-kem vadisində Çakul yolu ilə hə- 
rəkət edərək Ottok-taş (güman ki, Otluq-daş, ya da Otlu-daş deməkdir) 
deyilən bir dağm ətəyinə gəlir və burada dik durmuş üç daşa rast gəlir; 
bu daşlardan biri -  Ottok-taş abidəsi qısa yazılı mətnlə örtülmüşdü.

II
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Qara-yüs. Baş daşı.

Bu düşərgədən və üçüncü abidədən 3 km məsafədə yolun 
kənarında Elegeş çaymm sahilindən 2 km aralı Elegeş abidəsi kəfş 
edilir. Bu, Yenisey abidələrinin ən uzunudur; onun uzunluğu 3 m 
20 sm, ortada eni 66 sm-dir. Ekspedisiya yoluna davam edərək Qa- 
rasu çaymm Ulu-kem çayma töküldüyü yerdən 10 km yuxarıda Ulu- 
kem -  Qarasu abidəsini tapır. Ulu-kemin şimalmda dağ yolunun 80 
kilometrliyində Sisterlik, Vaymqol, Berge və Tok çaylarmm

Qara-yüs abidəsi
Qara-yüs. Qaya şəkli

13



hövzəsində də bir neçə daş vardır. Turan çaymnı civarmda Uyu  ̂
çaymdan 4 km məsafədə çaym sağ sahilindən beş metr aralı 
üzərində keyik şəkli və yazısı olan daha bir daş tapıhr. Uyuğun I 
kilometrhyində, sol sahildə daha yaxşı mühafizə edilmiş və dil 
vəziyyətdə olan daha bir daş -  Uyuğ-Arxan abidəsi tapılmışdır 
Abidənin üzərində keyik və qaban şəkilləri, habelə göytürk yazısı 
vardır. Daşm cənubunda böyük bir təpəcik vardır, soyotlar onur 
üstünə cadır çəkib burada dini mərasimlərini yerinə yetirirlər.

Ekspedisiya Tarhkda daha bir abidə tapır.
Tuba çayı yanmda Tes kəndindən böyük Kinia kəndins 

gedən yolun 3 kilometrlyində yolun şərqində iki böyük təpəcili 
vardır. Oniarm şimahnda Tes kəndinə daha yaxm məsafədə dikine 
durmuş bir yazılı daş vardtt. Elə orada Tuba çaymm sağ sahilinde 
qaya üzərinə həkk edilmiş daha bir yazı mövcuddur. Fin ekspedi- 
siyası bir tələbə tərəfindən Uybat yaxmiığmda tapümış bir abideni 
tədqiq etdikdən sonra özü də Uybat çaymın 15 kilometr qərbinds 
qısa yazıss olan iki abidə tapır. Sonra ekspedisiya Ak-yüz çaymıi] 
sağ sahilində indi bu adla tanman abidəni kəşf edir. Finlər bütün 
bu abidələrin surətlərini çıxarır və bununla da elm aləminə, 
türkologiyaya mühüm xidmət göstərmiş olurlar. 1889-cu ildə fın 
alimlərindən Aspelin bu abidələrin surətlərindən ibarət atlas, Otto 
Donner isə 1892-ci ildə abidələrin lüğətcəsini nəşr edir. 1892-ci 
ildə rus alimi V.V.Radlov ruslarm bu abidələrin öyrənmək üçün 
Sibirə təşkil etdikləri ekspedisiya nəticəsində hazırladıqlan 
surətlərin atlasmı nəşr edir.

V.V.Radlovun təhriki ilə rus alimləri də Yenisey abidələri- 
nin tədqiqi ilə ciddi şəkildə məşğul olmuşlar. 1891-ci ildə Kle- 
ments Yenisey hövzəsinə səfər edərək tapdığı abidələrin surət- 
lərini çıxarmaqla yanaşı, hələ o zamana qədər elm aləminə məluw 
olmayan bir neçə abidə də tapmışdır. 1892-ci ildə Oşurkov 
Yenisey hövzəsindəki abidələrin tədqiqi ilə məşğul olmuş, sonra 
Yevstifeyev və Martmov bu abidələrin surətlərini çıxarmışlar. Rus 
alimlərindən N.Popov (o, 1874-cü ildə bu yazılarm qot mənşəli 
olması haqqmda nəzəriyyə irəli sürmüşdü) və İ.S.BoqoIyubski de 
Yenisey abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Uyuq-Arxan. Baş daşı



Ak-yüs. Baş daşı Bey. Baş daşı
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Tuva muzeyindəki abidələrin sxemi
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Tuva muzeyinə son zaman gətirilmiş abidələr

Sonralar da Yenisey abidələrmin tapılması, oxunması, tərcü- 
məsi və nəşri ilə intensiv şəkildə məşğul olmuşlar. Bu sahədə 
S.Y.Malovun, İ.A.Batmanovun, L.R.Kızlasovun, H.N.Orkunun 
xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. 1983-cü ildə D.D.Vasilyev 
Yenisey abidələrinin korpusunu nəşr etnıişdir.

İndiyədək Yenisey çayı hövzəsində 160-a yaxm kitabə 
tapılmışdır.

Mən bu abidələri nəşrə hazırlayarkən S.Y.Malovun «Ehh-
ceöcKaa nHCtMeHHocxt TiopKOB» (M.-L.1952), H.N.Orkunun «Es-
ki türk yazıtlan)^ (1987) və İ.A.Batmanov və A.Ç.Kunaanm
«riaMaTHHKH ÄpeBHeTIOpKCKOH nHCBMCHHOCTH TyB&ı» (Kızıl, I bu-
raxılış, 1963; II buraxılış, 1963; III buraxılış, 1965) adlı əsərlərin-
dəki mətalərdən, habelə D.D.VasiIyevin «Kopnyc t io p k c k h x  py-
KHHecKHx naMHTHfKöB'^5äcceHM“̂ ^HiHceI>TW istifadə et-
mişəm., ;....orbnycan 'm;;'
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tıĵ  T (çOI c/  ̂^ ̂
Yenisey Idtabələrində ən çox işlənən damğalar

UYUK-TARLIK ABİDƏSI

Bu abidə fin ekspedisiyası tərəfındən Uluğ Kem çaymm 
qolu Uyuk-Tarhk çayı sahilində Mixaylovo kəndinin 3 kilometrH- 
yində tapılmışdır. Boz slants daş üzərində yazılmış iki sətirdən 
ibarətdir. Abidənin ətraflı təsvirini D.A.Klements vermişdir. 
Abidə bir sıra türkoloqlar, o cümlədən V.V.Radlov, H.N.Orkun, 
S.Y.Malov, İ.A.Batmanov və b. tərəfindən tərcümə və nəşr edil- 
mişdir. Daşm yuxarı hissəsində damğa işarəsi vardır.

Mətn

: >r>^Y5:4ırı ı
r. 7 I. u 4 a 3 1

a D
m  •.:ı

:i ?  ü 1 ;» 'J ı

ı ; ı  r.:

Transkripsiya
1. Siz ehmə kunçuyuma oğlanıma bodunıma sizimə altmış ya- 

şımda (adırıldım).
2. Atım E1 Toğan tutuk. Bən tegri cHmkə elçisi ertim, altı bağ 

bodunka bəg ertim.

Tərcümə
1. Sizdən elimdən, xanımımdan, oğuUarımdan, xalqımdan, siz- 

dən altmış yazımda (aynldım).
2. Adım -  E1 Doğan tutuk. Mən müqəddəs elimə elçi idim, altı 

qəbiləli xalqa bəy idim.

Qeydlər
I. Kunçuy sözünü S.Y.Malov zocnootca (n p H H ije c c a ), H.N. Orkun 

prenses kimi tərcümə edir. Məncə, xamm kimi tərcüməsi daha 
uyğundur.
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2 .

3.

4.

5.

Abidədə olmasa da sətir admldım «:ayrıldım» sözü ilə bitmə- 
lidir.
Teıjri «tanrı, göylər, allah» sözünü mrkoloqlar ilahi (Malov), 
səmavi (Orlcun) və s. kimi tərcümə edirlər. Düzdür, göytürk 
abidələrinin dilində müqəddəs məfhumunu ifadə etmək üçün 
ıduk sözü işlənir, amma hər halda mən el sözündən əw əl hər 
yerdə teıjri sözünü Azərbaycan dilində müqəddəs sözü ilə 
tərcümə edəcəyəm.
E1 Toğan tutuk şəxs admdakı tutuk sözünü ona görə kiçik 
hərflə yazdım ki, bu söz vəzifə adı bildirir: tutuk «işğal edilmiş 
əraziyə təyin edilən rəis» deməkdir.
H.N.Orkun bağ sözünü müttəfiq kimi tərcümə edir, ancaq bu 
sözü «hissə, soy, tayfa, qəbilə» kimi tərcümə etmək daha 
doğru olardı.

UYUK-ARXAN ABIDƏSİ

Bu abidə Uyuk çaymm sol sahilindən 2 kilometr aralıda 
tapılmışdır. Abidə çay daşmdan ibarətdir. Göytürk əlifbası ilə ya- 
zılmış beş sətirlik yazmm üstündə maral və qaban şəkilləri vardır. 
Uyuk-Arxan abidəsi qədim türk run abidələrini tədqiq edənlərin 
bir çoxu tərəfindən tərcümə və nəşr edilmişdir.

Mətn 

ı^»A4,U-r -»-A 5 I

4,rıfÄ »-(ftXTT 3
3 t

) t t f r O X T T : t » '5 » W  1 

rf'«MHA(IO-ri*sT 5

Transkripsiya
1. Eşim, marımız, şadım.
2. elim esindim, ad(ırıltım)
3. ər ərdəmim ebimiz
4. açad bən ər ərdəmim akun...
5. Ər atım Yaş Ak Baş bən.

Tərcümə
1. Dostum, ustadımız, şadım
2. elim öyrəndim, ayrıldım
3. İgidlik, rəşadətim, evimiz
4. ... mən. İgidlik rəşadətim, hücum...
5. İgid adım -  (mən) Yaş (gənc) Ak (ağ) Başam.
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2.

Qeydlər

Dördüncü sətirdə H.N.Orkun açden, S.Y.Malov açda ben oxu- 
yur. Orkunun oxusunu heç cür qəbui etınək olmaz: 1. Göytürk 
abidələri dilində saitlərin damaq ahəngi heç bir istisnaya 
dözmür. Buna görə də bir sözün tərkibində qalm [a] və incə 
[e] saitləri ola bilməz. 2. Mən gö}4ürk əlifbası ilə yazılmış 
mətndə qahn d hərfindən sonra b incə hərfini, sonra isə incə n 
hərfini görürəm. Malovun oxusu ilə ona görə razılaşmaq 
olmaz ki, göytürk abidələrinin orfoqrafıya qanunlarma görə a 
səsi sözün sonunda işlənirsə, özünün qrafık əksini tapmahdır. 
Göytürk əlifbası ilə yazılmış mətndə mən a səsini ifadə edən 
hərfı görmürəm. Bütün bunlara görə mən bu sözü açadbən 
{bən şəxs şəkilçisi «arn-əm» flınksiyasında) kimi transl^ipsiya 
edib tərcüməsini hələlik açıq saxlayırarn.
H.N.Orkun kimi, mən də eçindim (2-ci sətir) oxuyuram və 
doymaq (həyatdan doymaq) məfhumunu ifadə edən öyrəndim 
sözü ilə tərcümə edirəm.

ÜYUK-TÜRAN ABIİDƏSI

Abidə Uyuk çaymm sol qolu Turan çayınm sağ sahilində 
Turan kəndinin yaxmhğmda Minusin taciri N;ikoIay Byakovun 
kontonı və dəyirmanmdan 2 kilometr aşağıda tapılmışdır. Abidə 
tünd qəhvəyi rəngli əhəng daşmdan ibarətdir. Daşm hündürlüyü 
255 sm, eni 33 sm, qahnhğı 25 sm-dir. Daşm iki enli üzü göytürk 
əlifbası ilə yazılmışdır: hər üzdə üç sətir yazı vardır. Daşm şimal 
tərəfə olan üzündə heyvan şəkli vardır: güman ki, qaban şəklidir. 
Həmin üzdə xaç şəkli, şəklin altmda yarımda:irə vardır; güman ki, 
damğa şəklidir. Daşm o biri üzündə dərin qazılmış xaç şəkli 
vardır. Qədim türklər xaçpərəst olmadıqları üçün güman edirəm 
ki, bunlar ya damğadır, ya da sonralar xaçpərəstlər bu yerlərə 
gəldikdə onlar terəfindən qazümışdır.

Mətn

Ön tərəf

: : eY)f9 : J'H : m : r r s h : : f T t h : (■ yn=i : Ĥ rAr* 3

1. Kuyda kunçuyım, sizdə, oğhm, yıta (bəzi tədqiqatçılar, o 
cümlədən V.Tomsen və H.N.Orkun ayıta «deyərək» oxuyur- 
lar), sizimə, yıta, bökmədim, adırıltım. Künim, kadaşım, yıta, 
adnıltım.

2. Altun əlig keşig belimtə bantım. Tegri elimkə bökmədim. 
Sizimə yıta.

3. Üçin Külig tirig bən. Tegri elimtə yemlig bən.
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Tərcümə
1. Sarayda xanımım, siz;dən, oğlum, əfsus, sizdən efsus, doy- 

madım, aynldım. Arxadaşlarım, yoldaşlanm, əfsus, ayrıldım.
2. ƏIli qızıl pullu kəməri belimə bağladım. Müqəddəs eJimdən 

doymadım. Sizdən əfsus.
3. Üçin Külük (məşhur) Tirikəm (diriyəm). Müqəddəs elimdə 

(yaxud elimdən) qurbanlığam.

Qeydlər
4. Kuy sözıänü «saray» kimi tərcümə etməyi lazım bildim (bax- 

türkcə köy «ev»).
5. Yıta sözünü Orkun ayıta «söyleye» kimi verir. Mən bu sözü 

mda {əfsus) hesab edirəm.
6. Kunım -- hərfən «ardımca gələn» deməkdir. Azərbaycan 

dılmdə ikinci (ümumiyyətlə, birinci arvaddan sonra gələn) 
arvad günü adlamr.

7. Ahun əhg keşig - türk dillərinin qrammatik quruluşu üçün 
duzgun olmayan söz sırasıdır: qanunauyğun hal əvvəlcə saym, 
sonra sifətin işlərmıəsidir. H.N.Orkun bunu «altımhq keşik»

oxuyyr. Lakin altun sözündən som-a gələn işarə incə l 
səsmı bildirir, sonda isə ğ  deyil, g  işarəsi dıırur. Buna görə də 
həmm oxunu qəbul etmək olmaz.

8. Yemlig sözünü S.Y.Malov udel «pay», H.N.Orkun yemlik kimi 
tərcumə edır. Məncə, gurbanhq daha doğru tərcümədir.

Arxa tərəf

>Ä;>D.>r«rÄj;wv>;4,>K>jrKı^wv4H;j-wVı;rT|.|, s 
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Transkripsiiya
4. Uç yetmiş yaşımJca adırıltım. Əgük katıın yerimkə adınltım.

. Tegri elimkə, kızğakırn, oğhm, öuz oğhm, altı big yontırn.
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Tərcümə
4. Altmış üç yaşımda ayrıldım. Əgük xatun yerimdən ayrıldım.
5. Müqəddəs elimdən, qızlanmdan, oğlumdan, öz oğlumdan, altı 

min ilxımdan.
6. Xanımm ... qara camaatdan, məşhur dostumdan, sizdən, el 

dostum ərdən, çoxlu igidlərdən, oğlan igiddən, kürəkənlərim- 
dən, qız-gəlinlərimdən doymadım.

Qeydlər
1. Katun -  Sibirdə çoxlu çay adı bu sözlə ifadə edilir (bax: Ob 

çaymm qollarmdan biri də belə adlanır)
2. Kızğakım sözü mənə şübhəli görünür. Orlcun bunu övladhq 

qmm  kimi tərcümə edir. Yumşaq desək, qəribə ifadədir; ada- 
mm başqa cür də qızı olur? Malov « m o u x  donepeü» kimi tər- 
cümə edir. Mən də qızlarım kimi tərcürnə etsəm də qeyd et- 
məyi lazım bilirəm ki, nə sözün oxunması, nə də tərcüməsi 
məni təmin etrnir.

3. Öuz oğhm -  türk dillərinin qrammatik quruluşuna görə öuz sö- 
zü ola bilməz. Bundan başqa, göytürk əlifbası ilə olan mətndə 
ö işarəsindən sonra açıq şəkildə səslərini ifadə edən 
işarənin yazıldığı göstərilir.

4. Tülbəri -  S.Y.Malov «daç» kimi tərcümə edir, H.N.Orkun isə 
xüsusi isim, xanm arvadmm adı kimi qəbul edir, hər iki fıkirlə 
razılaşmaq olmaz. Malovla iki səbəbdən razı olmaq olmaz; 
1) Qədim türklər əkinçilik, xüsusən bağçılıqla məşğul olma- 
mışlar. Buna görə də onlarm bağı ola bilməzdi; 2) Bağdan doy- 
maq ifadəsinin qəribə səslənməsi bir tərəfə qalsm, məntiq qa- 
nunlarma əsasən bağ xalqdan, dostkırdan, igidlərdən, kürəkən- 
lərdən, qız-gəlinlərdən əvvəl sadalana bilməz. Orkımla ona 
görə razılaşmaq olmaz ki, xanm arvadmdan doymamağı bu şə- 
kildə xatırlatmaq, dünyaya car çəkmək, yumşaq desək, türkə 
xas xasiyyət deyildir.

6. Kanım tülbəri, kara bodun, külüg kadaşım, sizimə, el eşim ər,
üküş ər, oğlan ər, küdəgülərim, kız-kəlinlərim, bökmədim.
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Tərcümə
1. Sarayda xanımım, sİ2;dən, oğlum, əfsus, sizdən əfsus, doy- 

madım, ayrüdım. Arxadaşlanm, yoldaşlanm, əfsus, aynldım.
2. Əlli qızıl puliu kəməri belimə bağladım. Müqəddəs elimdən 

doymadım. Sizdən əfsus.
3. Üçin Külük (məşhur) Tirikəm (diriyəm). Müqəddəs elimdə 

(yaxud elimdən) qurbanlığam.

Qeydlər
4. Kuy sözı’inü «saray» kimi tərcümə etməyi lazım bildim (bax; 

türkcə köy «ev»).
5. Yıta sözünü Orkun ayıta «söyleye» kimi verir. Mən bu sözü 

nida {əfsus) hesab edirəm.
6. Künim -  hərfən «ardımca gələn» deməkdir. Azərbaycan 

dilində ikinci (ümumiyyətlə, birinci arvaddan sonra gələn) 
arvad günü adlanır.

7. Altun əlig keşig - türk dillərinin qrammatik quruluşu üçün 
düzgün olmayan söz sırasıdır: qanunauyğun hal əvvəlcə saym, 
sonra sifətin işlənməsidir. H.N.Orkun bunu «altunhq keşik» 
kimi oxuyur. Lakin altun sözündən sonxa gələn işarə incə l_ 
səsini bildirir, sonda isə ğ deyil, g işarəsi durur. Buna görə də 
həmin oxunu qəbul etmək olmaz.

8. Yemlig sözünü S.Y.Malov ııdel «pay», FI.N.Orkun yemlik kimi 
tərcümə edir. Məncə, qurbanlıq daha doğru tərcümədir.

Arxa tərəf

: :>rHH:rT İ̂Yf<H: 6
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Transkripsiiya
4. Üç yetmiş yaşımlca adınltım. Əgük katıan yerimkə adırıltım.
5. Teqri elimkə, kızğakım, oğhm, öuz oğlım, altı biq yontım.
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Tərcümə
4. Altmış üç yaşımda aynldım. Əgük xatun yerimdən ayrıldım.
5. Müqəddəs elimdən, qızlarmıdan, oğlumdan, öz oğlumdan, altı 

min ilxımdan.
6. Xanımın ... qara camaatdan, məşhur dostumdan, sizdən, el 

dostum ərdən, çoxlu igidlərdən, oğlan igiddən, kürəkənlərim- 
dən, qız-gəlinlərimdən doymadım.

Qeydlər
1. Katun -  Sibirdə çoxlu çay adı bu sözlə ifadə edilir (bax: Ob 

çaymm qollarmdan biri də belə adlanır)
2. Kızğakım sözü mənə şübhəli görünür. Orlcun bunu övladlıq 

qızım kimi tərcümə edir. Yumşaq desək, qəribə ifadədir; ada- 
mm başqa cür də qızı olur? Malov « m o k x  donepem kimi tər- 
cümə edir. Mən də qızlarım kimi tərcüraə etsəm də qeyd et- 
məyi lazım bilirəm ki, nə sözün oxunması, nə də tərcüməsi 
məni təmin etmir.

3. Öuz oğlım -  türk dillərinin qrammatik quruluşuna görə öuz sö- 
zü ola bilməz. Bundan başqa, göytürk əlifbası ilə olan mətndə 
ö işarəsindən sonra açıq şəkildə o/y, səslərini ifadə edən 
işarənin yazıldığı göstərilir.

4. Tülbəri -  S.Y.Malov «daç» kimi tərcümə edir, H.N.Orkun isə 
xüsusi isim, xanm arvadmm adı kimi qəbul edir, hər iki fıkirlə 
razılaşmaq olmaz. Malovla iki səbəbdən razı olmaq olmaz: 
1) Qədim türklər əkmçilik, xüsusən bağçıhqla məşğul olma- 
mışlar. Buna görə də onlarm bağı ola bilməzdi; 2) Bağdan doy- 
maq ifadəsinin qəribə səslənməsi bir tərəfə qalsm, məntiq qa- 
nunlarma əsasən bağ xalqdan, dostlardan, igidlərdən, kürəkən- 
lərdən, qız-gəlinlərdən əvvəl sadalana bilməz. Orkunla ona 
görə razılaşmaq olmaz ki, xanm arvadmdan doymamağı bu şə- 
kildə xatırlatmaq, dünyaya car çəkmək, yumşaq desək, türkə 
xas xasiyyət deyildir.

6. Kanım tülbəri, kara bodun, külüg kadaşmı, sizimə, el eşim ər,
üküş ər, oğlan ər, küdəgülərim, k].z-kəlmlərim, bökmədim.
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Abidə Uluğ Kem çayının yanında Ottuk-taş adlanan dağm 
ətrafında Oşurkov tərəfindən tapılmışdır. Daşın uzunluğu 86 -  87 
sm-dir. İlk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən nəşr edilmiş, sonralar da 
bir sıra nəşrlərə (rus atlasma, fin atlasma, H.N.Orkımun və
S.Y.Malovun əsərlərinə) salmmışdır.

Mətn

n T A r  )YDrn m
1 2 3

OTTUK -  TAŞ ABİDƏSİ

Transkripsiya
Küç Kıyağan içrəki.

Tərcümə
Güc Qıyağan (yəni: doğrayan -  qıymaq «doğramaq») içrəki.

Tııran çayı sahilində biı- abidə

Ottuk-taş yazısı 

Qeyd
İçrəki -  saraym (yaxud dövlətin) daxili işlərini idarə edən 

məmur deməkdir. Müqayisə et: Qarabağ xanhğmda M.P.Vaqif 
eşik ağası, yəni xarici işlər naziri idi.
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BİRINCI BARLIQ ABIDƏSl

Abidə Barhq çayı sahilində D.A.Klements tərəfindən tapıl- 
mışdır (Barhq çayı Eleqeşdən 60 km aşağıda Ulu Kem çayma tö- 
külür). İlk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Abidə hündürlüyü 171 sm, eni 56 sm, qahnlığı 9,5 sm olan 
qırmızı qum daşmm şərq tərəfmdən yazılmış üç sətir yazıdan 
ibarətdir.

Mətn

;

-  -  i  

Transkripsiya
1. Ər ərdəmi atım tabdım ərdəm i... (üçün)
2. Öz Yigin Alp Turan altı bağ bodunda üç yegirmi (yaşımka) 

adırıldım.
3. Bəg erkimə sizisə adırıldım.

Tərcümə
1. İgidlər igidi admı tapdım (qazandım). İgidliyi... (üçün)
2. Öz Yigin AIp Turan altı qəbiləli xalqdan on üç yaşımda aynldım.
3. Bəy olmağımdan sizdən aynldım.

Qeyd
İkinci sətirdəki bağ sözünü V.V.Radlov, onun ardmca

H.N.Orkun oğuz kimi oxuyur. Orkunun verdiyi şəkildə nə bağ, nə 
də oğuz sözləri vardır: şəkildə altı sözündən sonra o / y  səslərini 
bildirən işarə, sonra incə n və incə _m işarələri görünür.

Bağ sözü cümlənin mənasma daha uyğun gəldiyi üçün mən 
də həmin sözü qəbul etməyi lazım bildim.

Abidə Barhq çayı sahilində D.A.Klements tərəfindən tapıl- 
mışdu-. O, hündürlüyü 140 sm, eni 56 sm olan qırmızı qum daşm- 
dan ibarətdir. Abidə göytürk əlifbası ilə yazılmış dörd sətir yazı- 
dan ibarətdir. Yazıdan aşağıda Yenisey abidələrinin əksəriyyəti 
üçün səciyyəvi olan yanmdairə və ona bitişdirilmiş xaç şəkli var- 
dır. İlk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Mətn

: ı t* rY o > ı: j - i i ı j - A D A r ' : e T r h r t < J R  

r « j r n  : t A n  : ı» -A r :

W x t : - r x T : ı f  > y > o m

Transkripsiya
1. Küni tirig üç yaşımda kagsız boldım.
2. Külüg tutuk içim kişi küdı.
3. Buqusuz ərdə bən ərdim.
4. Kuydakı kunçuyımğa adu'ildım. Apama.

Tərcümə
1. Küni Diri üç yaşımda atasız oldum,
2. Böyük qardaşım Külüg (məşhur) tutuk (məni) adam etdi.
3. Kədərsiz igidlər arasmda mən də (bir) igiddim.
4. Saraydakı xammımdan ayrıldım. Böyük bacıma...

İKINC! BARLIQ ABİDƏS!
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ÜÇÜNCÜ BARLIQ İ^BIDƏSI

Barhq çayı sahilində D.A.Klements tərəfındən tapılmışdır; 
hündürlüyü 140 sm, eni 56 sm olan qırmızı qum daşmm bir 
tərəfmdən dörd sətir run yazısı, yazmın aşağısmda yanmdairə və 
ona bitişdirilmiş xaç şəkli vardır. Bu, güman ki, damğadır. Abidə 
ilk dəfə V. V.Radlov tərəfindən nəşr edilmişdir.

Mətn

H u e N Y M :N V > :) > o Y ^ ) o a  ı 

A>^T>cjo>ü: ^  : h>y >o >6 2

: n x T 9 : s T ' q r f : m m u  3 

: s m t i : jrrfiv>^o^>H : >riJO>ri <5

1. Üçüncü sətirdə terjri sözünü burada «göy, səma» kimi 
tərcümə etməyi lazım bildim.

2. Dördüncü sətirdə özdə sözünü S.Y.Malov «co 6 cT B eH -

H.N.Orkun vadidə kimi tərcümə etmişdü:. Hansı bir
intuisiya isə mənə deyir ki, hər iki tərcümə doğru deyildir. Sözün 
kökü nə isə başqa mənam ifadə edii" güman ki, Azərbaycan 
dilindəki özək sözünün kökü özdə bu sözdən törəmişdir; göytürk 
abidələri dilindəki özlək sözü də həmin kökdən yaranmışdır. 
Birinci Barhq abidəsindəki Öz Yigin Alp Turan xüsusi ismindəki 
öz sözıä də bunun öz şəxs əvəzHyi ilə bağh olmadığmı göstərir. Bu 
sözdə nə isə bir igidhk, cəsurluq, əyilməzlik, məğrurluq məfhumu 
hiss edirəm, hələhk həmin sözün dəqiq mənasnu deyə bilmərəm. 
Buna görə də onu hələhk (yenə deyirəm: hələhk) cəsur sözü ilə 
verməyi üstün tutdum.

Qeydlər

1.
2.
3.
4.

Transkripsiya

Bayna Sarjun oğh Külüg Çor 
Bugusuz ulğatım. Bug, bu ermiş;
Tegridəki künkə, yerdəki ehmlcə bökmədim. 
Kuyda kunçuyımğaka, özdə oğhmka adınldım.

Tərcümə

1. Bayna Sanun oğlu Külüg Çor.
2. Dərdsiz böyüdüm. Dərd bu imiş:
3. Göydəki gündən, yerdəki elimdən doymadım.
4. Saraydakı xanımımdan, cəsur oğlumdan ayrıldım.
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DÖRDÜNCÜ BARLIQ ABIDƏSİ

Bu abidə də Barlık çayı sahilində D.A.Klements tərəfin- 
dən tapılmışdır. Daşm hündürlüyü 92 sm, eni 68 sm-dir. Daş çox 
aşınmışdır. Göytfirk əlifbası ilə yazılmış mətn olan səthin uzun- 
luğu 75 sm, eni 41 sm-dir. Abidədə bəzi yerləri pozulmuş cəmi üç 
sətir vardır. Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfindən nəşr edilmişdir.

Mətn

: c1j y o [ h ] . j

Transkripsiya
1. (Kanımka), elimkə bökmədim.
2. (Ku)yda kunçuyırnka adınldım.
3. (K)agsız (kaldım)

Tərcümə
1. (Xanımdan), elimdən doymadım
2. Sarayda xammımdan ayrıldım.
3. Atasız (qaldım).

m M
4 !f <

I Barhk IIBarhk
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D.A.Klementsin yazdığma görə, bu daş Qarasu çayınm ax- 
dığı vadidədir. Qarasu çayı Elegeş çaymm Ulu Kem çayma tökül- 
düyü yerdən təxminən 2 lon arah sağdan UIu Kemə qovuşur. Qa- 
rasu boyunca joıxarı getdikdə vadinin bir dağ vasitəsilə iki yerə 
ayrıldığı yerdə -  Saik adlajnan yerdə dağm qərb tərəfində yarısı 
torpaqda olan əyilmiş bir daş vardır. Daşm hündürlüyü 152 sm, 
dairəsi 91 sm-dir. Həmiıı daşm şərq üzündə yarısı aşmmış iki 
sətir, qərb üzündə yenə də yansı aşmmış üç sətir göytürk əlifbası 
ilə yazılmış məta vardır, Oşurkov abidənin estampajmı çıxanb 
V. V.Radlov göndərmişdir. Klementsin retuşladığı variant isə ciddi 
səhvlərlə doludm-.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfindən nəşr edilmişdir.

Mətn 

Şərq tərəf

ULU KBM'QARASU ABİDƏSİ

..............

inBarlık IVBarlık

Transkripsiya
 1.............. (oğla)nıma, sizimə admldım.
 2...... t oğdım bən

Tərcümə
1....... oğlanlarımdan, sizdən aynldım.
.... Nəsli artırdım (yaxud: yüksəltdim). Mən
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>^r

Transkripsiya
^........ M.......da .... Beq üsü yox ermiş yılınd(a) yüz əligd(ə)
 4............. kmı....... üzə
 5......... ərm............a

Tərcümə
 3..... Abidəsi yox imiş. İlində yüz əllidə....
 4..............
 5..............

Qeyd
H.N.Orkun və S.Y.Malov şərq tərəfmdəki ikinci sətri toğ- 

dm  ben kimi oxuj^lar. Mətndən aydm görünür ki, o işarəsindən 
əvvəl incə t işarəsi işlənir. Buna görə də həmin t sonra gələn sözə 
birləşə bilməz, sonra gələn söz şühvıdi keçmiş zaman birinci 
şəxsdə işlənən oğ felidir; bu felin mənası mənə qaranlıq olduğu 
üçün təxmini mənada tərcümə etdim.

Qərb tərəf

............. }

■rviPi.

10

Elegeş abidəsi hündürlüyü 3 m 20 sm, eni aşağıdan 66 sm, 
yuxarıda 15 sm olan qnmızımtraq qum daşmdan ibarətdir. Daşda 
yuxandan aşağıya d o ^  qalm çatlaqlar vardır. Daşda əvvəlcə şə- 
killər çəkilmiş, som-a göytürk əlifbası ilə 12 sətir yazı yazılmışdır. 
Daşm bir tərəfində eninə dərin şurım vardır, onun üstündə xaç 
şəkli çəkilmişdir.

Fin atlasmdakı şəklə, habelə Klements və Oşurkovun estam- 
pajlarma əsasən Elegeş abidəsini ilk dəfə V.V.Radlov oxumuşdur. 
Soıu-alar onu V.Tomsen, H.N.Orkun, S.Y.Malov da tədqiq 
etmişlər.

ELEGEŞ ABİDƏSİ

Mətn

>^kT: t>D : vjh^4ı=̂ ı: ̂ J tD : ^
:j*»^^ı:T A rD :ı^xY r‘ :iıfTÄcJ ( h v e y a  )r=a:>r^<>:<>>‘> 10

)DJ*HJD
. .T J 'Ä j r D Y y  ,> ;  )DJH^K*>)jrH: 9

:j x̂çxy« a : jd i^bxW y t  : iJ> < ) : n i : j - ^ ) hy> : »
)̂ ’x T T : 4 ı = l i : J ^ 6 m T ^ İ» S ' ’

w »ı;frY 4ıi;j-Ä rD >ı^«r:M Tf!hY 5;H )J)'Ä H»8><»:J-H H  ^
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; .........Trf'Ä

: m : w r .  > ^Ä )jrf< ^(^ :y4> ^4 :> w i4 :)H Y ftT f'= ı 5

t^p:rfM N :4İH >Ä

:4‘^ r o : >^^xh^bİ^:4':?^/d:mi :4'>^Y5:)i')rf 4

: j'xm hBN ^ ^

:rf'A^«x^h:fi'4^^f':6Y:rHT4ıfi9:rPAr<:)HD>:)^^Y^M:THff<? 2

Transkripsiya
1. Bvuyda kunçuyıma sizə, yıta, özdə oğlım, sizimə, 

adırıltım.
2. Yüz ər kadaşım uyarm üçüıı yüz ərən (ə)lig öküzün 

təgdük üçün adınltım
3. Kök tegridə gün, ay azıdım, yerimə, yıta, sizimə adınl- 

tım.
4. Kanım (a) elimə sizima bölanədim... (kanım (a), elim(ə) 

yıta adırıltım.
5. Kört el kan al(p) uruqu altunluğ keşig belimkə bantım. 

Yerdə elim tokuz kırk yaşım(ta).
6. Urunu, külig Tok Bögü(t) ərkigə kaqım bəg erdəm üçün 

bən ər(ki) bardım.
7. Kara bodunım, katığlanıq. E1 törüsü ıdmış (?ıdman), yıta 

şizə, elim, kanım.
8. Elim uğrunta sü bolup ərlərim edküm yok çəlig (Aç 

əlig)də (Orkun:biIdikdə) bir təgmə (Orkun-bertigimə) 
səkiz ər ərdəm (Orkun: erdim).

9..........ron bəriyə .... kılunu adınlmaym un.... b ...ş yılta
ər...

10. bug baga bat ermis, öldim," yıta, sizimıə yolukaym.
11. Tört adak(lığ) yılknn, səkkiz adaklığ banmım buqmı yok 

erdim.
12. Kadaşıma, keşimə, adak(hğ) atnna, yıta, kara bodunıma 

adırıltım, yıta, mtm.

Tərcümə

1. Sarayda xanımımdan, sizdən, əfsus, cəsur oğlumdan, 
sizdən ayrıldım.

2. Yüz igid dostum güclü (olduğu) üçün, yüz ərən əlli 
öküzə hücum etdiyi üçün aynldım.

3. Mavi göylərdə günü, ayı itirdirn (görmədim), yerimdən, 
əfsus, sizdən ayrıld:ım.

4. Xanımdan, elimdən, sizdən doymadım... xanımdan, 
elimdən əfsus, yarıldım.

5. Qalib elin, xanın məğrur bayrağını qızıllı kəmərimi 
belimə bağladım. Yerdəki elimdən omz doqquz yaşımda.

6. Bayrağı məşhur Tok Bökü tərkinə atası bəy cəsur 
(olduğu) üçün mən ər...

7. Qara xalqım, məhkəmlənin. EI qanununu dağıtmış, 
əfsus, siz, elim...

8. Elim uğrunda qoşun olub döyüşçülərim, bəxtim yok. Bir 
döyüşdə səkkiz döyüşçü igidliyi

9.........Cənuba.... edərək ayrılmayın. Bars ilində igid...
10. Kədər mənə batmış (qalib gəlmiş), öldüm, əfsus, sizi, 

yoluxaq.
11. Dörd ayaqlı ilxım, səkkiz ayaqlı dövlətim (olduğu üçün) 

dərdim yox idi.
12. Dostlarımdan, kəmərimdən, ayaqh (sürətli) atlarımdan, 

əfsus, qara xalqımdan (camaatımdjm) ayrıldım, əfsus, 
mən.
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1. İkinci sətirdə yüz ərənin əlli öküzlə döyüşməsi inandıncı 
deyildir. Bu, mühabirə səlınəsinə oxşamır. Bu, torredo da 
deyildir, çünki torredoda bir öküzlə bir adam mübarizə edir. 
Bir sözlə, mən bu ifadənin yazılışmdan da, tərcüməsindən də 
şübhələnirəm. Daha doğrusu, yazıhşma inanmıram, tərcümə 
isə məcburiyyət üzündəndir.

2. Beşinci sətirdə Kört el kan alp urwju ifadəsi məndə şübhə 
oyadır. S.Y.Malov kört sözünü körklə, körtlə «qəşəng, rənga- 
rəng» sözləri ilə müqayisə edir. Uruıj «bayraq» deməkdirsə, 
onda əvvəl alp sözünü işlətmək mənasızdır. Buna görə də
S.Y.Malov bu sözün əvəzinə al «qırmızı» sözünü işlədir; 
iiKpacueoe ajıoe sh ü m h  ?.ocydapmc6a». Onda bəs kan «xan» 
sözü necə olsun?

3. V.V.Radlov və S.Y.Malov altırıcı sətirdə Tök Böküt deyə 
oxuyurlar. H.N.Orkunun ardınca mən də t hərfini sonrakı sözə 
aid edib Tok Bökü kimi oxuyuram.

4. Səkkizinci sətir çox qarışıq olduğundan tərcümə də diqqəti 
cəlb edən alınmadı.

5. Onuncu sətirdə səkkiz adaklığ barım «səkkiz ayaqh dövlətim» 
qəribə səslənir. Lakin S.Y.Malown verdiyi məlumata görə 
qırğızlarda altı ayakiu ala at «altı ayaqlı ala at» və ceti ayaktu 
cerep at «yeddi ayaqlı kəhər at» ifadələri vardır. Bunu nəzərə 
alsaq, onda qədim türk qəbilələrinin dilində səkkiz ayaqlı at 
ifadəsinin işlənməsini güman etmək olar.

Qeydlər

Elegeş abidəsinin sol (yazılı) tərəfi
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BBRQE ABİDƏSI

Bu abidəni Oşurkovun estampaj:ı əsasmda ilk dəfə V.V.Rad- 
lov oxumuşdur. Abidənin uzunluğu 152 sm-dir, bundan 133 sm 
yazı ilə örtülüdür. Daşm bütün dörd tərəfı yazılıdır. V.V.Radlovuıı 
yazdığma görə, işarələr çox dərin qazılmışdır və aydm oxunur.

Qabaq tərəfİ 

Mətn

i ^ A ^ ( r i ^ ^ Y D r ı« 'm A j ^ H " i ^ r = i T A r 4 'i T n ı  ı

Transkripsiya
1. Tör apa içrəki bən. Beş yegirmi yaşda almmışam. Kunçuyıma 

buga adınldmı. Sizimə gün, ay azıdım.
2. Üç oğhma adınldım, yata, bökmədim, kahğlanğıl!

Tərcümə
1. Tör apa içrəkiyəm. On beş yaşda almmışam. Xanmumdan 

kədərlə ayrıldım. Sizi, günü, ayı görmədim.
2. Üç oğlumdan ayrıldım, əfsus, doymadım, möhkəmlən!

Qeydlər
1. H.N.Orkun sətirlərin yerini tərsinə -  1-cini 2-ci, 2-cini 1-ci 

oxuyur.
2. Berqe abidəsində sözləri bir-birindən ayırmaq üçün J" işarəsi 

işlədilir, bəzən bu işarənin yanmda bir nöqtə işarəsi də 
qoyulur. Başqa abidələrdə sözləri bir-birindən ayırmaq üçün 
bəzən üst-üstə iki nöqtə (:), bəzən isə işarəsi qoyulur.

3. V.V.Radlov və H.N.Orkun almmışım sözünü inim, eçim kimi 
oxuyurlar. S.Y.Malovun oxusu düzdür, çünki, əvvələn, abidə- 
də incə n deyil, qahn n işarəsi işlənir, ikincisi, on beş yaşmda 
olan adamm arvadı, hələ üstəlik üç oğlu da ola bilməzdi.

Sol tərəf 

Mətn

« 1 6 1 ;ı J  I

13 II 10 9

Transkripsiya
3. Səkkiz adakhğ barımığ üçün yılkı tükəti bardım, anta 

bökmədim, yıta, örüqümig, karamığ azıdım a.

Tərcümə
3. Səkkiz ayaqh dövlətim üçün ilxı tükənənə qədər getdim, 

orada doymadım, əfsusu, işığı, qaranhğı görmürəm.

Qeydlər
1. Daşm sol tərəfmdə iki sətir görünsə də əslində bir sətirdir: 

yazı daşm aşağısmdan başlayır, yuxarıya çatdıqdan sonra əyilib 
apğıya doğru gəlir.

2. Örüıjümig, karamığ, azıdm  ifadəsini H.N.Orkun iyi ruh (?), 
fəna ruh (?) azdım, S.Y.Malov isə menepb h  enyx (u cnen) k  

MOUM cmadoM kimi tərcümə edir. Mənə elə gəlir ki, burada 
örürj, kara sözləri işığa, qaranlığa aiddir. Mən tərcümədə işıq 
və qara sözləri ilə verdim, ancaq bir az sərbəst tərcümə etsə 
idim, gündüz (günün işıqh hissəsi) və gecə (günün qaranhq 
hissəsi) sözləri ilə verərdim: gündüzü, gecəni görmədim. Bu 
cümləni Yenisey kitabələrində tez-tez təsadüf edilən və bu 
abidənin də birinci sətrində işlədilən gün, ay azıdım «günü, ayı 
görmədim» cümləsi ilə müqayisə etsək, bu, mənim fikrimi bir 
daha təsdiq edər: gün (günəş, səhər) -  örüg, (işıq), ay (gecə) -  
kara.
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Arxa tərəf

Mətn

>ro>a (j'm uH ^K >r>^c)>Y :j'Ä rD :>rı^T‘? 4 

(4')>ffT=ırft W 5  ^
■' *  ': 1  I

>rı^>ThNh>r^^f:D 7

A N fx J '^ ^ riO  sT>^(^r,'JO 8
* J  J  I

Transkripsiya
4. Yerimə, yıta, subıma adırıldım, buqa, sizimə, yıta
5. Bodunıma, kunimə, kadaşıma adınldım, bökmədim.
6. Elimə, kamma bökmədim. Yaşım yeti yetmiş azıdım.
7. Yatda tün ürimə adu-ıldım.
8. Anta alığ adaşıma, anta sizimə, edgü eşimə adınldım.

Tərcümə
4. Yerimdən, əfsus, suyumdan aynldırn, kədərlə, sizdən əfsus
5. Xalqımdan, ardıcıllanmdan, dostlanmdan ayrıldım, doy- 

madım.
6. El’.mdən, xammdan doymadım. Altmış yeddi yaşmda gö- 

zümü yumdum.
7. Yadda qohumlanmdan aynldım.
8. Onda süd qardaşımdan, onda sizdən, yaxşı dostlanmdan 

ayrıldım.

Qeydlər
1.V.V.Radlov, ondan sonra H.N.Orkun və İ.A.Batmanov 

altmcı sətirdə yeti yetmiş əvəzinə betjgü tikdim oxuyurlar. Mən
S.Y.Malov kimi oxumağı üstiin tuturam.

2. V.V.Radlov, H.N.Orkun və İ.A.Batmanov yeddinci sətir- 
dəki tünür sözünü (şaman) baraban, təbil kimi tərcümə edklər.

Sağ tərəf 

Mətn

:rt^AK)^‘)fxT T  fj'))f,^HiJ:j'YCHAY‘SÄ:j'^^)t'^D:r)fTÇ9AÄ 9

(4*) ıf ̂KTHıH: r AN=ı: j'x y5 :mre: f aî n̂  :ô r, cmj
\'A IV  n  '  M »

: » b 9  : y y h ü  u m r x t * : n n : r u ı  10

Transkripsiya

9. Beş yegirmi yaşnnda tabğac kanka bardım. Ər ərdəmim 
üçün, alpun üçün altun kümüşig əgritəb eldə küçı kazğandım a.

10. Yeti börü öldürdüm a barsığ, kökməkig ölürmədım a.

Tərcümə

9. On beş yaşımda Tabğaç xanmm (yanma) getdim. İgidliyim 
üçün, alp olduğum üçün qızıl-gümüş, xal-xalçam, eldə gucu

^ 10. Yeddi canavar öldürdüm, bars, xallı maral öldurmədim.

Qeydlər

1. Abidənin doqquzuncu sətrindəki küçi sözünü S.Y.Malov
və İ.A.Batmanov kişi kimi oxuyurlar. .........

2. Onuncu sətirdəki kökmək (xalh maral) sözunu H.N.ür-
kun yükmək (yüklik?) kimi oxuyur.
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12

təsvirmi D.A.Kleraents vermişdir. Abidə hün- 
durluyu 138 sm olan kvjirs damarlı yaşıl slans daşdır. Epitafmin 
hərflərı pıs mühafizə edilmişdir.
,. j-A-Batmanovım yazdığma görə, bu abidə ilci daşdan ibarət- 

dır. Bırmcı daş Yenısey çaymm sağ tərəfmdə Eylik-Xemdən bir 
neçə kılonıetr aşağıdadır. Onun ölçüləri 175x27x37 sm-dir. Ücinci 
daş bırmcıdən 5 m qərbdədir. Bu daşm ölçüləri 95x29x13x18 sra-

ALDI-BEL ABİDƏSİ

Mətn

'  1 1 

xTD  4

Transkripsiya
1. Çoçuk Böri Sagun
 2............un katun tarlağım
 3....... m tarlağ...... r
4. əkəm, katunım yurd

1. Çoçuk Eiöri Sənün
 2........... xatun tarlam
 3........... tarla.......
4. xalam, xatunum ....

Tərcüınə

1. Tədqiqatçılar (məsələn S.Y.Malov, H.N.Orkun) ikinci 
sətirdəki katun və tarlağım sözlərini bir-birindən ayınrlar.
S.Y.Malov katun sözündən sonra nöqtə qoyub yeni cümləni tarla- 
ğım sözü ilə başlayır, H.N.Orkun isə bu sözlərin arasmda vergül 
qoyub onları həmcins üzv kimi qəbul edir. Mən bu fikirdəyəm ki, 
İcatun «xatun» sözü tarlağ «tarla» sözünün təyinidir. Xatun sözü 
yaraşıqh, istəkli, sevimli məfhumlarmı da ifadə edir. Məsələn, 
Azərbaycan dilində xatun-xamm arvad ifadəsi. Güman ki, katun 
tarlağım ifadəsində də xatun sözü göstərdiyim mənalardan birini 
ifadə edir.

2. V.V.Radlov və H.N.Orkun dördüncü sətirdəki əkəm sö- 
zünü öküm «anam» kimi oxuyurlar. Sonralar V.V.Radlov ilk oxu- 
dan əl çəkmiş və sözü akam kimi oxumuşdur. H.N.Orkun isə fıkri- 
ni dəyişməmişdir. Həmin sözü öküm kimi («ana» mənasında) oxu- 
maq səhvdir, çünki qədim türklərin dilində ana məfhumu ög 
(anam -  ögim) sözü ilə ifadə edilir.

3. İ.A.Batmanovun oxu və tərcürnəsi əvvəlki tədqiqatçılar- 
dan fərqlənir.

Qeydlər

I daş 
Mətn

f r  >  >

: ) > O Y  P Y H

50

Transkripsiya
1. Əkəm, katım.....y ... .y... .ər... .g
2. Çoçı Böri sagım.

Tərcümə
1. Xalam, qaynatam..... igid
2. Çoçı Böri sanun
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I ld a ş
MətlQ

>Dt V4M 
)>^/l f>A

Transkripsiya
1. K ınğtyu....
2. çu ş katuıı tarlağım

1. Çöl, əfsus.....
2........ Xamm tarlam.

Tərcümə

13

Bu abidəni Oşurkov tapmışdır. Abidə ən möhkəm slans 
daşdan ibarətdir, hündürlüyü 152 sm, ən qahn yerində eni 21 sm- 
dir. İki enli və bir dar, habelə, böyür tərəfi göytürk əlifbası ilə 
yazılmış mətnlə örtülüdür. Daşda kobud çəkilmiş insan şəkli də 
vardır. İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən tədqiq edilmişdir.

Qabaq tərəfi

Mətn

>Dr:wH i^
: .rç  ^ : w y j  : » )h  • • •»• ■ 2

BİRİNCİ ÇAXÖL ABIDƏSI

Transkripsiya
1. Kadaşım adırıldım, lyu kuyda kunçuyım adırıldım, səkiz oğhm 

adınldım, lyu.
2. m....kanım, elimkə tapdım, bilgə ögəm tapdım, kadaşım, 

tapdım, ərdəmim.

Tərcümə
1. Dostumdan ayrıldım, heyhat, sarayda xanımımdan aynldım, 

səkkiz oğlumdan aynldım, heyhat.
2......... xanıma, elimə xidmət etdim, müdrik öyüdverənimə xid-

mət etdim, dostuma xidmət etdim, igidliyimə.

.52 53



Qeydlər
1. lyu sözü mənim üçün qaranlıqdır. Güman ki, feli bağlama 

mənşəlidir: ly-u, Mən onu heyhat kirni tərcümə etdim.
2. tap sözü bəzi türk dillərində «xidmət etmək» mənasmda 

işlənir.

Arxa tərəf 

Mətn

: x o n r i ; v r « : ri^NAN: ı

Transkripsiya
1. Kagım üçün Bilgə Çikşən kanma, tapdrm, bodunım.
2. Ər ərdəmim elimkə tapdım, tegrig... edgü kadaşım adı- 

nltım.

Tərcüraə
1. Atam üçün Bilgə Çikşən xanma xidmət etdim. Xalqım.
2. Cəsurluğumla elimə xidmət etdim, tanrmı... yaxşı dos- 

tumdan ayrıldım.

Böyür tərəf 
Mətn

A i^T  r^l • rA lJ 'O M

İKINCİ SAXÖL ABİDƏSİ

İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən nəşr edilən bu abidə 154 sm 
hündürlükdə olan daş.üzərində yazılmış üç sətırlık yazıdır. 
D.A.Klementsin çıxardığı və retuşladığı surət qüsurludur. 
V.V.Radlov Oşurkovun çıxardığı estampajdan da istifadə etmışdır.

Mətn

YM<fAr‘=i:H>-AAY5 ı 

u-xij-BÄ; j-rf : t « ı i : 4 -frD »H : 2

!«•» J H » : ı .= )W T : j '» A o j > : i»-y5 : i 'T ^ h  3

Transkripsiya
1. Elçi çor küç Bars
2. Kuyda kunçuyuma sizim oğlumka bökmədim.
3. Teqri elim Ulun-Şada ərimkə adınldım.

Tərcümə
1. EIçi Çor Güc Bars
2 Sarayda xammımdan, sizdən, oğlumdan doymadım.
3’ Müqəddəs elimdən, Ulun-Şada qəhrəmanımdan ayrıl-

dım.

14

Transkripsiya
4. Buga Çiksin bən beg(g)üm ermiş

Tərcümə
5. Kədərli Çiksinəm. (Bu) mənim əbədi daşımdır.
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Üçüncü Çaxöl daşı Çaxölün axarı istiqamətində 8 kilometr 
yuxarıda, çayın sol sahilində tapılmışdır. Abidə hündürlüyü 193 
sm, eni 21 sm olan tünd qırmızı qum daşmdan ibarətdir. İlk dəfə 
V.V.Radlov tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Mətn

H >: w : h i hd : ı

• :rm>:e y ü : .j>j: 3

Transkripsiya
1. Ər atım Yaruk tigin. Bən bir otıız yaşımda sizimə
2. kitim. Bələ Tuğma erdi, oğh bən. Edgügə bökmədim.

Sizə.
3. Bodun ara bolmış üçün əhg uyamğa adırıltım, esni.

ÜÇÜNCÜ ÇAXÖL ABİDƏSİ

1.

2.

Tərcümə
İgir adım-Yaruk tigin. Mən iyirmi bir yaşırndan sizdən 
getdim. Bələ Tuğma vardı, oğlu mən (mən onun 
oğluyam) (həyatm) nemətlərindən (yaxşıdan) doymadım. 
Sizə.
xaiq arasmda olduğu üçün əlh qohumumdanayrıldım...

İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən Heisinqfors (indiki Helsinki) 
şəhərində oian muzeydəki estampaj əsasmda nəşr edilmişdir.

Mətn

:  ̂n : )jY>r^: d >̂h : d t  > a : >©h >i j  j

u m : r > o T i >

> f x ) f r : : j ' s f : ^ r o r A: ^ r ?  3 

:<HHr;f ihHrh:T>f^rı:)fx)^>B;^:j'^)fe'5^:j'i^''M:.n>fY$:rTSit 3 

()f A)AH:J'i^ifOD

DÖRDÜNCÜ ÇAXÖL ABİDƏSİ

Transkripsiya
1. Alp urugu tutuk bən. Kuyda kunçuymı, eki oğlanıma, 

sizimə, yagus kızmıa,
2. Yış eçi işim kadaşlarıma adıralu bardım. Kazan ərimə

bökmədim.
3. Teqri ehmkə başda (yaxud yaşda) bəgimkə böicmədim, 

sizimə kırk yaşımda kaçdım.

Tərcümə
1. Alp (igid) bayraq tutukam. Sarayda xanımımdan, iki 

oğlanımdan, sizdən, yalnız (təkcə) qızımdan.
2. Saysız böyük dostlarımdan, yoldaşlarımdan aynlaraq 

getdim (öldüm). Kazan igidimdən doymadım.
3. Müqəddəs elimdən başda bəyim (olmaqla) doymadım. 

Sizdən qırx yaşımda kaçdım (öldüm).
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1. S.Y.Malov birinci sətirdəki alp «igid, nəhəng» sözimün^ 
hərfıni mötərizəyə ahb al «al» kimi oxuyur və ^  mymyK anozo 
SHüMeHu «Mən al bayrağm tutukuyam» kimi tərcümə edir. Lakin 
söz al şəklində olsa idi, yəni sifət olsa idi, onda urwj sözü nıənsu- 
biyyət şəkilçisi qəbul edə bilməzdi və birləşmə al urwj «al bay- 
raq» olardı. Urufj sözünə əlavə edilən u üçüncü şəxs mənsubiyyət 
şəkilçisi göstərir ki, ondan əvvəl gələn söz sifət deyil, isimdir: alp 
ururju «alp(ın) bayrağı». Məncə, qədim türk al sözünü elə al da 
yazardı, izafı zəhmət çəkib əlavə bir işarə -  ^  işarəsini yazmağa 
ehtiyac yox idi. Buna görə də mən həmin sözü olduğu kimi saxla- 
yıb alp oxuyuram.

Alp urufju ifadəsini isə belə izah etmək olar: qədim türk 
qəbilələrinin dilində çox vaxt isimlər cəm şəkilçisiz (ümumiyyət- 
lə, şəkilçilərin ixtisarı göytürk abidələrinin dili üçün səciyyəvidir) 
yazıhr, ancaq cəm nəzərdə tutulur. Burada da alp uruıju «alplarm 
(nəhənglərin, igidlərin) bayrağı» deməkdir. Alp ururju tutuk bən 
«AIpIarın bayrağmı tutanam», «Alpların bayraqdarıyam» demək- 
dir. Bayraqdar hərn də qabaqda gedən deməkdir. Buna görə də be- 
lə də demək olar: Alplarm qabağmda gedənəm:Jgidlər igidiyəm 
və s.

2. V.V.Radlovun nəşrinə görə həmin ifadəni Alp uruıju 
oxusundan əlavə Alp uruşu və Alp urundu kimi də oxumaq olar.

3. V.V.Radlov ikinci sətirdəki ərimə sözünün əvvəlinə y 
artınb Kazan yerimə kimi oxuyur.

4. H.N.Orkun ikinci sətirdəki Kazan sözünü kızın kimi 
oxuyur. Bu, iki səbəbdən doğru deyil; əvvələn, kızm olsa idi, onda 
k və z işarələri arasında ı səsini göstərən işarə də yazılmalı idi, 
halbuki mətndə həmin işarə yoxdur: ikincisi kızm sözü mənaca da
o biri sözlərə qovuşmur -  kızm igidimdən doymadm nə deməkdir?

5.S.Y.Malov Kazan sözünü toponim (yer adı) hesab edir. 
mən belə hesab edirəm ki, bu antroponimdir (şəxs adıdır) və şəxs 
adı kimi də tərcümə edirəm.

Qeydlər

BEŞİNCİ ÇAXÖL ABİDƏSİ

Bu abidə dağ silsiləsinin cənubunda Soyon aulunun qarşı- 
smdadır. V.V.Radlov fın atlası və Helsinki muzeyindəki estampaja 
əsasən nəşr etmişdir.

Mətn
fYN^;YMc3AN=i:Dü4ıf^}ı ı 

D:>TH>^Ai>D>rAr; ^

A A i H H D > ; :  >r^»^re5^HD> ^

Traaskripsiya
1. Tüz Bay Küç Bars külüg
2. Uyar kadmım üçün ükdim yıta içim yurçımka y ...
3. Uyar bəgimkə adınltım, uyar kadaşımka adırıltım.

Tərcümə
1. Düz Bay Küc Bars məşhur
2. Məşhur arvadıma görə (mətndə: arvadım üçün) varlan- 

dım, əfsus, böyük qardaşımdan, qaynımdan...
3. Məşhur bəyimdən ayrıldım, məşhut dostumdan ayrıldım.

Qeydlər
1. S.Y.Malov ikinci sətirdəki kadmım sözünü qaynatam 

kimi tərcümə edir, mən «qadın, arvad» mənasını (elə 
sözün öz həqiqi mənasıdır) saxlamağı üstün tuturam.

2. İkinci sətirdəki son sözü V.V.Radlov yupçmka kimi
oxuyub tərcüməsiz saxlayır. H.N.Ork-un acamka
kimi oxuyub «söyləyip ablama söyle» kimi tərcümə edir. 
Mahmud Kaşğaridə yurç «arvadın kiçik qardaşı» (yəni, 
kiçik qaym) kimi izah edilir. Mətnə uyğun gəldiyi üçün 
mən də yurçm  oxudum.

17
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18 Tərcümə

ALTINCI ÇAXÖL ABİDƏSİ

İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən Oşurkovxm estampajı əsasm- 
da tərcümə və nəşr edilmişdir. Epitafmin birinci üç sətri əks qay- 
dada (güzgü üsulu) yazılmışdır. Axırmcı dəfə İ.A.Batmanov təre- 
fmdən nəşr edilmişdir. Müəllif yazır: «Çox pis mühafızə edilmiş- 
dır. Sətırlənn çoxu görünmür, hərflər əks qaydada düzülmüşdür», 

estampajdan verdi^i şəkildə cəmi üç sətir gö- 
rünür. müəllif iki sətrin transkripsiyasmı və tərcüməsini vermişdir.

Mətn

' h < a ^ rı ^ iiA ^ a  a ı^ :^x :(> H i<  m H ı ¥

. Y> - . , r « r D ) ^ y r o j 4

1 ............Çor atası gedir (ölür)
2. kiçik qardaşım, böyük qardaşım, əfsus, ayrılaraq getdik 

(öldük), əfsus.
3. Sarayda arvadımdan, əfsus, ayrılaraq getdik (öldük)
4. Dərdi: dostumdim, yoldaşımdan, əfsus .... Oğlumdan.
5. Dərddə oğlanım, əfsus.

Qeydlər

1. Birinci dəfədir ki, kuyda kişim (üçüncü sətir) ifadəsinə 
rast gəlinir, adətən, kııyda kunçuyım trafareti işlənir. Kişi 
qədim türk qəbilələrinin dilində adam deməkdir. Lakin
S.Y.Malovun ardmca mən də arvadım kimi tərcümə 
etdim.

2. Beşinci sətirdəki buıjda sözünü H.N.Orkun orada kimi 
oxuyur. Qeyd etməyi lazım bilirəm ki, göytürk abidələri 
mətnlərində heç yerdə ora, bura əvəzlikləri və onlarm 
törəmələri işlənmir.

3. V.V.Radlov dördüncü və beşinci sətirlərdəki huyı və 
buıjda sÖ7\i3xm\ baş vdhaşda kimioxuyur.

1.
2.
3.
4.
5.

Transkrip.siya

; • ......... t Çor apası barur.
itim, eçim yıta adırılu bardımız yıta.
Kuyda kişimə yıta adıralu bardımız.
Buqı eşim, kadaşım yıta, .... Oğ(hm) ...tma 
bugda oğlanım yıta.
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YEDDİNCİ ÇAXÖL ABİDƏKİ

Abidə 157 sm hündürlükdə daşdan ibarətdir. İlk dəfə Oşurkovun estampajma görə, abidə daşmm hündürlüyü 130

SƏKKİZİNCİ ÇAXÖL ABİDƏSİ

V.V.Radlov tərəfmdən fmlərin çəkdiyi şəkil və Oşurkovun estam- sm-dir. Daşm aşağısmda, yazmm başlanğıcmda damğa şəkli vardır: 
pajı əsasmda tərcümə və nəşr edilmişdir. Yazı əks istiqamətdə ya- bir-birindən bir qədər aralı və arxaları üstə duran iki qövs ortadan
zılmışdır.

Mətn

Transkripsiya
1. Kutluğ Çikşi bən kadır yağıda
2. kara bodunıma yıta sizimə
3. elimə sizimə (adınltım)

Tərcümə
1. Kutluq (xoşbəxt) Çikşiyəm. Qəddar yağıda
2. qara xalqımdan, əfsus, sizdən.
3. elimdən, sizdən (aynldım).

xətlə birləşdirilmişdir, xətdən yuxanya yazıya doğru bir xətt də 
çəkilmişdir (damğa, təxminən ä  hərfinə oxşayır).

Daşm ucu smjnışdır, İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən tərcü- 
mə və nəşr edilmişdir.

Mətn

( m n h

r t ' Ä i n e Y R  2

Transkripsiya
1. Tört oğlum bar üçün beggümin ti(kti)
2. Külüg apa bən.

Tərcümə
1. Dörd oğlum olduğu üçün əbədi daşımı tikdi
2. Məşhur apayam.

Qeyd
İkinci sətirdəki Kü/üg apa sözlərini xüsusi ad kimi də 

götürmək olar. Onda tərcümə belə olar: Külüg Apayam.
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İlk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən fm atlasmdakı surət və V.V.Radlov' tərəfmdən Helsinki muzeyindəki
m^şdk^^ “ ^^^y“ dəki estampaj əsasmda tərcümə və nəşr edil- ^stampaj əsasmda tərcümə və nəşr edilmişdir.

DOQQUZUNCU ÇAXÖL ABİDƏSİ ONUNCU ÇAXÖL ABİDƏSİ

Mətn

■■■■«-8 «;j'i«-4, r ı . . . .

Transkripsiya
1. Kadaşımda bökmədim
I ........... eki əlig yaşım(da) bökrnədim.

..........sizimə bökmədim.

Tərcümə
1 • Y oidaşımdan doymadım.
 2..............qırx iki yaşımda doymadmı
^........ sizdən doymadım.

Mətn

A J 'm o 'x n  1

Transkripsiya
1...........kuyda kunçuyım, kız oğlnn.
2. bəgimkə, kadaşımka bökmə(dim)
3. üç əlig yaşım adırıl(dım) b(en)
4............ Inan Uğraç bən.

Tərcömə
1 sarayda xanımnn, qızım.
2. bəyimdən, yoldaşırndan doymadım.
3. Qırx üç yaşım(da) aynldım. Mən.
4 ......... İnan Uğraçam.

Qeydlər
1. Qədim türklər oğu/ deyəndən həm ümumiyyətlə övladı 

(cinssiz), həm də kişi einsindən olan övladı nəzərdə 
tnturlar. Qadm cinsindən olan övladı kişi cinsindən olan 
övladdan ayırmaq üçün oğu/ sözündən əv^^əl hz «qız» sözü 
işlədilir: /az oğul «qız».

2. V. V.Radlov dördüncü sətrin son sözünü biz kimi oxuyur.
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Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən fln atlasındakı surət 
və estampaj əsasında tərcümə və neşr edilmişdir.

Mətn 

rt̂ rA ■ • • Y5Y.......  2

........

(-D'iJfAr: D reır............

Transkripsiya
1. Tokuz kırk yaşımda elim üçün
 2.........lər ... çin ...
 3...... öldüm.
 4........ İsigi ay içimkə, ka(daş)ımka bökmə(dim)

Tərcümə
1. Otuz doqquz yaşımda elim üçün
2.........
 3.............. öldüm
 4.......... Böyük qardaşımdan, yoldaşımdan doymadım

Qeyd
Dordüncü sətirdəki isıgı və ay sözlərini tərcüm əyə daxil 

etmədim. Məncə, isig isti deməkdir, ay sözünün mənası rnəlum- 
dur. Lakin isti ay ifadəsi bu cümləyə uyuşmur. Mən isti ayda  kimi 
vermək istərdim. Onda cümlə belə olardı: «... isti ayda böyük qar- 
daşımdan, dostumdan doymadım».

2 3

ON BİRİNCİ ÇAXÖL ABİDƏSİ
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KEMÇİK-QAYABAŞI ABİDƏSİ

Qaya Kemçıkin sol qolu İşkem çaymm Kemçikə töküldiivii 
yerdə Kemçik çaymm sağ sahilində yerləşir. Qaya qırmızı gi!li 
şıfer-slaıwdan ıbarətdir. Digər Yenisey kitabələrindən fərqli olaraq 
Kımçık Qayabaşı abidəsi baş daşı deyildir.

sətirlər əks istiqamətdə yazılmışdır.
Abıdə Klementsin çıxardığı surət və fm atlasmdakı şəkil 

əsasmda ılk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəş: 
edılmışdır.

Mətn

I 2 h n i h T m }

t ' h ( r m o ) : r v ç w r )   ̂ x ir  riHrA:ı 4

e r A Y i T N i : ™

JÄ İÖ V : ^ A x ^ x ^ : : hH>rıi'TV:

n m : ^ ^ K H : A Ç A r : p . . h i . . . . i n

............................» rHrAi;ifhrj^:V));i4ıH^- *

Transkripsiya
1. edgügiz.........
2. 01 kanım elimin beggüsi Kara Səgir(tə)
3. Anı bitigli Annm e(r)ti.
4. Kişi arası isid Kara Səgir elçig.
5. taançu Külüg Çigşi bəg ər ərdəmim üçün (Kara Səgirdə) 

ülkəni altı bağ, Kəşdimdə bən. Yəg erdügim ol erinç 
Kara Səgirig yerlədim. Udur çigşi sək(iz) kı(rk yaş)da

24 6. yig on bilgə Saqun Bodb.. .n tutuk bəg arkı yeri
7. (Kır)kız kanı bitimişin
8. (Tu^akbən)
9. (Yolapa....)
10.........

1.
2.
3.
4.
5.

6 .
7.
8. 
9.
10

Tərcümə
yaxşmız.....
O xanım elimin əbədi abidəsi Qara Sənirdə 
Onu yazan Annm idi.
Adamlar arasmda eşit: Qara Sənir elçisini 
Inançu məşhur Çigşi bəy ər igidliyim üçün (Qara Sənir- 
də) ülkəni altı tayfanı Kəşdimdəyəm. Yaxşıhq etdiyim 
budur. Qara Səniri məskunlaşdırdım. Udur Çigşi otuz 
səkkiz yaşda
yaxşısı on müdrik Sanun Bodb .... Tutuk bəy arxı yeri
(Qır)qız xanı ya;jdığınm
(Tu^akam)
Yol Apa

Qeyd
1. Beşinci sətirdəki ülkəni sözünü tərcümə etməkdə çətinlik 

çəkdiyim üçün eyni ilə saxlayıram.
2. Altıncı sətirdə a r t  sözünü arxı kimi tərcümə etməyi lazım 

bildim.
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Kemçik Qayabaşı abidəsi

Abidə Yenisey çayınm sol sahilində yeıiəşən Oznaçennı 
kəndi yaxınhğmda 1847-ci ildə M.Kastren tərəfindən tapılmış, 
sonra Şuşa kəndinə (indi rayon mərkəzidir) gətirilmişdir.

Epitafini ilk dəfə V.V.Radlov fm atlasmdakı surət və Helsin- 
ki muzeyindəki estampaj əsasmda tərcümə və nəşr etmişdir.

Qabaq tərəf 

Mətn

: Ajf ̂ : )> ^  j :

Transkripsiya
1. Kunçuyım, kadaşmı, adınhım, buga yağıka kirdim.
2. Küç Kül tutuk siziroə adınldım.
3. Ehm, kanım, sizimə adınldım. Ahun kəş adırıldım.

Tərcümə
1. Xanımmı, dostum (sizdən) aynldmı. Xain yağıya girdim.
2. Güc Kül tutuk, sizdən ayrıldım.
3. Ehm, xamm, sizdən ayrıldım. Qızıl kəmərdən aynldım.

Qeydlər
1.Birinci sətirdən huıja sözü «dərd, kədər» demədir. Ancaq 

cümlənin məntiqinə uyğun olaraq «xain» kimi tərcümə et- 
dim.

2 . K Ü Ç  Kül tutuk xüsusi admı Orkun Ögü (?) Çökü Tutuk kimi 
oxuyur

OZNAÇENNI ABİDƏSİ



3. Üçüncü sətirdəkı kəş sözünü \^V.RadIov kümüş kimi oxt 
yur: Altun, gümüş adırıltım.

Yan tərəf 
Mətn

(K-)hT <>DT H H rn; A } *

Transkripsiya
4. (Bən) beş kırk ər yaş ertim.

Tərcümə
4. Mən otuz beş il ıgid ömrü yaşadım.

fiərtı tərcuməsı belə olar; Mən otuz beş igid yaş idim.

Arxa tərəf 
Mətn

m ı m m  ı

4ıO)H 2

Transkripsiya
5. EI Inançı bilin
6. Kamgız yoklayuır, kadaş alpıqız, karğanur ünüqüz
7. Yağım ança ermiş, adırıidım.

Tərcümə
5. EI Inançı tanman.
6. Xanmız yüksəlir (hərfən: ynxanlayır), dostluq igidliviniz 

(dir), ucahr səsiniz
7. Yağnn o qədər imiş, ayrıldım.

1. Birinci sətirdəki bilin sözünü müxtəlif tədqiqatçüar müx- 
təhf cür oxuyur. Səbəb odur ki, bu sözdə həm incə, həm də 
qahn samit işarəsi işlədihr. Mənim oxum da şərtidir.

2. İkinci sətri hər tədqiqatçı özünə görə oxuyur və tərcümə 
edir. Mən alp sözünü «igid» kimi tərcümə etdim, amma əs- 
lində alp «güclü, nəhəng» deməkdir. tkinci sətrin bütövlük- 
də tərcüməsi də başqalai'mdan fərqlənir.

Qeydlər

r . .

— "P

==> = . -r7

Oznaçennı abidəsi
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2 6 3......................... İgidlər igidisiniz. Adınız -  Urı bəysiz

Abidə 1857-cı. ildə N.A.Kostrov tərəfinən Abakan çaynm 
sol sahilində, Koybal çölündə, Açura kəndinin 20 kilometrliyindt 
Kala kəndinin 25 kilometrliyində və Abakan şəhərinin 30 küo- 
metrliyində tapılmış, sonralar Şuşa kəndinə gətirilmişdir. İndi Mi- 
nusin muzeyində saxlanılır. Abidə daşmm hündürlü^öi 122 sm-dir 
Yazı çox aşınmışdır.

Ilk dəfə V.V.PLadlov tərəfmdən tərcümə və nəşr edilmişdir.

Qabaq tərəf 

Mətn

AÇURA ABİDƏSI

: >^)r: rı^NYr • • • ı 
: )jy>: rM>Ar'=ı: : rjv> • • ■ 2

‘h r ı : j ' A r o : D  H5) N : » Y 4ı H : r i ^ N A r ^ f ı S Y r . j ' ...............

1.
2 .

Transkripsiya
il ögəsi Inançu bilgə irig ölük ara., 

oğlı atı Küç urı oglan toğ(dı).
^.....................ərən (küç alp?) ər siz atıqız Urı bəg siz.
4.

1.

2 .

a iligiz üçün kazğanu öz kuy yıta siz (adırıldıqız). 

Tərcümə
........... müdriki (bilicisi, ağsaqqah) Inançu bilgə

müvəqqətilər və ölülər arasmda.......
••••................... oğlunun adı Küç Urı (nəsh davam
etdirən). Oğlan doğdu (doğuldu).............

 4 .................... Eliniz üçün qazanaraq öz saraymdan, əfsus,
s iz  a y n ld m ız .

Qeydlər
1. Birinci sətirdəki ın'g sözü məndə şübhə oyadır: /irig olsa

idi, cümlə mənalı almardı: dirilər və ölülər arasmda.....
2. Dördüncü sətir tərsinə yazılmışdır.

Soltərəf 

Mətn

ThYN: '^xT: T ) r i D : r^ x T : r>frr?: rĥ /
fH)rAi >TMH:riıT:^>rH>a:rH:rHaH..............  2

T  • • • H>^:rHJ9 YJH>}̂ Ä :r=ıxT9 ........................3
rh T: )JY>: -irm^: r'/h: : A r n h .......yd <

Transkripsiya
 5.......................yeti yegirmi ərdəmi yaşmda ərdəm ölti
 6.......................yerdəki tamkahğ yılkı bugs(ız erti)
 7........................... (1) bakın buqsız erti kara saçın təg
8. Yağıka təgmiş sü təni yeti big oğlan erti.

Tərcümə
 5......................on yeddi igidlik yaşmda igid öldü.
 6.......................... yerdəki damğah (damğa vurulmuş) ilxı

saysız idi.
 7......................pulu (dövləti, sərvəti) say«ız idi qara saçla-

rm tək.
8. Yağıya hücum etmiş qoşunun sayı yeddi min oğlan idi.
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Bu ağbidədəki və əw əlki abidədəki yaşm göstərilm ə üsul 
qəribədir: beş kırk ər yaş və yeti yegirmi ərdəmi yaşında. Adəbc 
göytürk abidələri mətnlərində sayla yaş sözü arasma heç biı söi 
girmir.

Sağ tərəf 

Mətn

Qeyd

■ • r : 4 ı s r A : r ^ r s 5 $ N : M ı S ! N f x : T f Y r : i M i i ^ : T i r > ^ Ä j  : 
V Ai  M h T r 4 ı ) ^ T r J H : 4ırH)>: : Hrv<>: jjrı • • j

^ h M :  . ) >TM •

Arxa tərəf

Mətn

H>

Transkripsiya
13. Sizii]əratUr(ı). Eliqöz

Tərcümə
13. Sizin igid admız Un(dır). Elin öz

Transkripsiya

9. Yüz ər yüzi, bəglər bəgizi, bəglig kaşı.................
10................. altmış ər adasımz, ilig ər edgü esigiz özini.],

iniqiz.
11. (sək)iz bağır gözügüsi, on kara gözügüsi......
12................ökinmədigiz.......görmədiqiz (bütmə) diqiz.

Tərcümə

9. Yüz ər üzü, bəylər bənizi, bəylik qaşı....
10  altmış igid yoldaşmız, əlli igid yaxşı dostunuz,

özünüzün böyük qardaşmız, kiçik qardaşmız.....
11. səkkiz mis güzgüsü, on qara güzgüsü....
12................ qəmlənmədiniz .........  görmədiniz,

inanmadmız.

78 79



Açura abidəsi

OYA ABİDƏSİ

Abidəni N.A.Kostrov kəşf etimşdir. O, Yenisey çayının sol 
sahilində, Oya çayının mənsəbinin 20 kilomettlij^ində qəbir təpəsi 
üzərindədir. Abidənin hündürlüjm 32 sm, eni 23 sm, qalmhğı 18 
sm-dir.

İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindən tərcümə və nəşr edilmişdir. 

Qabaq tərəf 

Mətn

..............r ı : r < A H w  ı

..............0 > ^ > H : 2

Transkripsiya
1. Bıq eçüsi(z)....
2. Kuyda kunçuy(ımğa)....
3. adınltım, sizimə.....
4. kişi kazğantım b(ən).....

Tərcümə
1. Minböyükqardaşsrmz....
2. Sarayda xanımımdan
3. ayrıldım. Sizdən....
4. adam qazandım mən.....

2 7
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Birinci sətrin tərcüməsi mənasız almır; min əmi siz. B« 
görə də əmi əvəzinə böyük qardaş kimi tərcümə etdim.

Arxa tərəf

Mətn

m r > s : r m ' \ n  4

- 5

Qeyd

Transkripsiya
5. İlimkə bö'kmədim. Siz iHmə
6. Kadır yağıda otuz ər öl.....
7. Bağnn bodunmıka adırıltım.
8. Ər beggüsi bu ermiş
9......... (on) yıta Kül....

Tərcümj)si
5. Elimdən doymadım. Siz elimə
6. Xain düşməndən otuz döyüşçü öidürdüm.
7. Qəbiləmdən, xalqımdan ayi'ildım.
8. İgid abidəsi bu imiş.
9........... əfsus Kül.......

Oya abidəsi



2 8

BİİRİNCİ ALTIN-KÖL ABİDƏSİ

Abidə 1878-ci ildə Korçakov adh bir kəndli tərəfindsıı 
Abakan çayınm sağ sahilində, Yudina və Monok kəndlərindən tiı 
az aralı, dağlar arasmda Altm gölün bir kilometrhyində tapılmı^- 
dır: iki tünd qəhvəjä qurnidaşıdır. Elə o vaxtı Minusin muzeyine 
gətirilmişdir. Daşm biri 2:ədələnmiş, digəri iki parçäya bölıinirıü^- 
dür.

İlk dəfə V.V.E.adlov tərəfindən tərcümə və nəşr edilmişdir.

Qabaq təırəf 

M ətn

:nn am' m  nr HiSHt : =
: > h m m : w

eTAP<: w  =̂iyhiK

Transkripsiiya

1. Yerdəki bar ertigimə, ərdəmligimə bökmə(dim).
2. Atsar alp ertigİ2:, utsar küç eıtigiz, inihk böri uça bars 

adınlmay ım.
3. Bu atumz Umay bəg biz, biz uya alp ər özin eləti kılma- 

dm özlək at özin üç ərig tılmadm yıta əzənçümə, közün- 
çümə adınlma iç əlinmü lyu. ərdəmim.

Tərcümə
1. Yerdəki var olduğuma (mövcudluğuma), igidhyimə 

doymadım.
2. Ox attnaqda igid idiniz, güləşməkdə güclü idiniz. Kiçik 

qardaşh canavar (yuvadan) qaçar, bars ayrılmaz, hey.
3. Bu, adımız -  biz Umay bəyik. Biz məşhur igid döyüşçü 

özünü incitməyə qoymadı. Cins at özünün üç döyüşçünü 
almadm, əfsus. Adətlərimdən, arzulanmdan aynlma.... 
Əfsus, igidliyin.

Sağ tərəf 

Mətn

rhT :̂ j' r̂h: : rf̂ AN: m>: :  rî A>̂TT ı
j'i^D :r^M ii:^Y ^T:rrH 4ı5^:)i^hT:N eY ri^ hTi^h  ̂

:tfY H a:> r)rA ^^^jy  > > Ä jv^H :r^9= ı:A D  J 'o > y : ) > ä j  3 

J'hD:r^^MJ >-İHi^

Transkripsiya
4. Ər ərdəm üçün, inim, eçim uyarm üçün beqgümin tikə 

berti.
5. Tört inihgü ertimi(z) bizni ərklig adırtı, yıta.
6. Altun soqa, yaş keyiki arıt, ığlat, uğlat udaçma barsım 

adıralu bardı, yıta (Orkun: Altun suna, yaş keyiki artığlat, 
oğul (tat) eçinə barsım admlu bardı, yıta).

Tərcümə
4. Döyüşçü igidiiyrm üçün, kiçik qardaşım, böyük qardaşım 

məşhur olduğu üçün abidəmi qoydu (tikdi)
5. Dörd kiçik qardaşh idik, bizi qüdrət ayırdı, əfsus.
6. Qızıl sona, cavan (körpə) keyikləri axtar, ağlat, hönkürt. 

Bacardığı üçün barsım aynlaraq getdi (öldü), əfsus.
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: : rKTY=j: («r)>f çr*: r x h v r : D>i

m : u m : : m : >thhn : y r :

hTAN h : H r : rB9rf^€Hır: m u t : j

Solterəf

Mətn

Transkripsıya
7. On ay iitdi ögim, a kəlürti, ilimkə ərdəm üçün m ən 

yerlədim.
8. İlin ökünçünə kalın yağıka krymatın təgipən adırıltım , 

yıta.
9. İnigizkə, içigizkə ingən yüki iniz tüşürtirjiz.

Tərcümə
7. On ay keçdi, anam (məni dünyaya) gətirdi. Elimə ig id lik  

üçün mən yerləşdim.
8. Elimin kədərinə qahn (sıx) yağıya qıymadan hücum edib 

ayrıldım, əfsus.
9. Kiçik qardaşmıza, böyük qardaşmıza dəvə yüki (ağır, 

dözülməz yük) yüklədiniz.

Qeydlər
1. Birinci sətirdəki bar ertigimə ifadəsini V.V.Radlov bars 

təgimə kimi oxuyur.
2. Beşinci sətirdəki inilükü sözünü V.V.Radlov önligü kimi 

oxu^mr.
3. Altmcı sətirdəki uğlat, udaçına sözlərinin əvəzinə 

V.V.Radlov ağlatdaçına sözünü oxuyur. Sözün nə demək 
olduğu məlum deyil.

L ' ' ■I-;
r

Birinci Altm-köl abidəsi
86



2 9

Birinci AUın-köl abiidəsi

Abidə ikiyə bölünmüş tünd qəhvəyi rəngli qum daşmdan 
ibarətdir. Daşm hündürlüyü 198 sm, eni 42 sm, qahnhğı 16 sm-dir.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfindən tərcümə və nəşr 
edilmişdir.

Qabaq tərəf 

Mətn

: Y m 6 : : i ^ x t  ı

rxi»TN9:^Tir:)i)><j:M 'f.j>ü:>^Y»<^xTT 2 

: j ‘H»*'jy>: : >jh^^ : >t»«-dj>h : j'^^d>h 3

‘>^x>«*HJ :̂j‘W>^)«>a...............

..............DfYD:HHrw:^=ii 4

Transkripsiya
1. Ərdəm bolsar bodunığ ərk bodunığ ər atım Ərən Uluğ 

ərdəmig batur mən.
2. Ər ərdəm ehm bolsar, bodun isrik jöirümədi, erinçim 

ikizimə...
3. Kuyda kadaşıma, kunçuyıma adıralu bardım. Mən oğhm- 

ka .... bodunımka bökmədim.
4. səkiz kırk yaşıma.

Tərcümə
1. İgidliyi olsa, xalq qüdrətli xalq(dır). İgid adım-Ərən 

Uluğ. Şücaətli batıram (bahadıram, qəlırəmanam).
2. İgid, cəsarətli elim olsa, xalq sərxoş yürümədi.... İkisinə...

İKINCİ ALTIN-KÖL ABİDƏSİ
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3. Sarayda yoldaşımdan, xanımımdan ayrılaraq getdiıı 
(öldüm). Mən oğlumdan .... xalqımdan doymadım.

4. otuzsəkkİ2;yaşımda....

Qeydlər
1. H.N.Orloınun neşrində əw əlcə 3 və 4, sonra 1 və 2-cı 

sətirlər verilir.
2. Mən batur sözünü tərcüməsiz saxladım, ancaq batis 

Azərbaycan dilində bahadır deməkdir.

Soltəraf

Mətn

: Ä :)jv> : : rxhYr: d)> ^
{j^)oA ij: > m : x t  : xHırf^(^h: hTr«h: j 'x  n r  2

Transkripsiya
5. On ay iltdi, ögürn oğlan toğdım, ərən ulğatım.
6. İlimdə tört təgzintim. Ərdəmim üçün İnançu Alp içintə.

Tərcümə
5. On ay keçdi, anam oğlan doğdu (məni). İgidlər igidinə 

(ərənə) çewildim.
6. Elimdə dörd (dəfə) səyahət etdim. İgidliyim üçün Inançu 

Alp arasmda...

Qeyd
Hər iki Altm-göl abidəsində anasmm uşağı öz bətnində on 

ay daşıdığı (apardığı) göstərilir. Adətən, (yazılı və şifahi) bədii 
əsərlərdə ya doqquz ay, ya da doqquz ay doqquz gün göstərilir. 
Ananm uşağı on ay bətnində gəzdirməsi haqqındakı məlumat mə- 
nə qəribə gəlir. Məlumdur ki, uşaq 40 həftədən, yəni 280 gündən 
sonra anadan olur. Bəlkə qədim türklər ayı 28 gündən hesabla- 
mışlar?

ı f h Ti : ; ) > Ä j : Hıi*-: r f ' M: R T : : myj > j '
fri(TY =ı:ı*-»H J:A .JJD ;j'H w :hM (‘h :ti 'A t‘ : w ' f  2

Transkripsiya
7. Ərdəm bolsar, andağ ermis. Esin mən altun kaparka 

kirtim.
8. Ərdəm üçün Tüpüt kanka yalabaç bardım, kəlürtim.

Tərcümə
1, İgidlik olsa, belə imiş. Esin-mən (mən-Esin) Altun 

Kapara girdim.
2. İgidlik üçün Tibet xanma elçi (səfır) getdim, gətirdim.

Qeyd
Yeddinci sətirdəki kaparka sözünü H.N.Orkun hrka  kimi 

oxuyur, halbuki hətta onun nəşrində k və r işarələri arasmda p 
işarəsi də aydm görünür.

Sağ tərəf

Mətn
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Uybat çaymdan bir qədər aralı Çirkovo adlı tatar kəndmin 
yaxmlığmda göytürk əlifbası ilə yazılmış baş daşı tapılmışdır.

Birinci abidəni 1896-cı ildə D.Klements tapmışdır. Tapanda 
daş yıxılmış vəzi}^ətdə olmuşdur. Abidənin aşağısmda insan şəkli 
vardır. İnsanm saçı olan yerdə dalğa şəklində üç cizgi görünür. 
Abidə çox yaxşı qorunmuşdur və oxurm:ıası asandır.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəşr 
edilmişdir.

Qabaq tərəf 

Mətn

BİRINCİ UYBAT ABİDƏSİ

Soltərəf

Mətn

1.

2 .

Transkripsiya
1. Ərdəm kag Altuğa bermişi

Tərcümə
1. İgid ata Altuğa vermişi

Qeydlər
H.N.Orkun səhv olaraq kar] sözünü kan «xan» kimi oxuyur; 
burunda tələffüz edilən n səsini bildirən işarə mətndə aydın 
görünür.
Altuğa sözünü bəziləri (S.Y.Malov) yönlük halda olan 
{Altu+ğa) isim, bəziləri (H.N.Orkun) adhq halda olan isim 
hesab edir. Cümlənin quruluşundan həmin sözün yönlük halda 
olması şübhəlidir.

: :  rjv>: ‘Kr)> <«;: riHır'tı:» a

Transkripsiya
2. On ninisi, tokuz oğh bar üçün b .....
3. Çab Şatun tarkan begüsi tikə bertim.

Tərcümə
2. On kiçik qardaşı, doqquz oğlu olduğu üçün (abidəmi 

tikdi).
3. Çab ŞalTm tarkan abidəsi tikdim.

Qeydlər
1. İkinci sətirdəki ninisi sözü şübhəlidir. Mən şərti olaraq 

ninisi oxuyub «kiçik qardaşı» kimi tərcümə edüəm. Bu cür 
oxumağımm səbəbi budur ki, Yenisey kitabələrində həmişə 
əvvəlcə kiçik qardaşlar, sonra oğullar xatırladılır, daha sonra bar 
üçün beygümin tikə berti ifadəsi gəlir. Burada da b səsi ilə 
başlayan, lakin yarımçıq qalan söz beıjgümin almalı, ondan sonra 
tikə berti sözləri gəlməlidir: On ninisi, tokuz oğlı bar üçün 
betjgümin tikə berti. H.N.Orkun həmin sözü ini inisi kimi oxuyur 
və «kiçik qardaşı» kimi tərcümə edir; ancaq qeydlərində göstərir 
ki, ini inisi «kiçik qardaşın kiçiyi» deməkdir. Mənə qaranlıq qalanı 
budur ki, kiçik qardaşm kiçiyi nə deməkdir. Burada aşkar şəkildə 
ini (birinci söz) sözü artıqdır. S.Y.Malov ninəsi kimi oxuyub 
«anası, bibisi, nənəsi» kimi tərcümə edir. Cümlənin ümumi 
məzmunundan aydm görünür ki, bu sözlərin* heç birini orada 
işlətmək olmaz.

2. H.N.Orkun Çab Şatun tarkan əvəzinə çab şat, on tarkan 
oxuyur. Əvvələn, göytürk abidələri mətalərində şat sözü yoxdur,

.94 95



şad sözü var. İkincisi görəsən, bu şəxs kimdir ki, birdən-bire 
«məşhur şad, on tarkana yazılı daş tikir» (tərcümə Orkunundur)?

Sağ tərəf

Mətn

: ) i H c i : : j -H H ; / x j - h r r ; x t  <

Transkripsiya
4. Ərdəmin üçün il arada Kara kanka barıpan
5. Yalabaç banpan kəlmədigiz, bəgimiz.

Tərcümə
4. İgidliyin üçün el arasmda Qara xanın (yanma) gedib.
5. Elçi (səfır) gedib qayıtmadmız (gəlmədmiz), bəyimiz.

Qeyd
// arada ifadəsi şübhəlidir.

Abidə 1885-ci ildə qızılaxtaran İ.P.Kuznetsov tərəfindən 
Uybat çayınm sol sahilində Çirkovo adh tatar kəndinin 
yaxmhğmda tapılmış, Minusin muzeyinə verilmişdir. V.V.Radlo- 
vun fiixincə, tapıh-nış daş abidənin yuxarı hissəsidir, aşağı hissəsi 
isə hələ tapılmamışdır.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəşr 
edilmişdir.

Mətn

...........................'

ı i 'A r 'H ı r ı i - x T : ‘t ı x r ' ) r ı j : H ı x ı ^ ^ r  ■ 2

rxiı^h: j‘H^J>v>:hTi<k:rx^f‘h 3

rh't.HıPh J-ÄHAf ; rx1...... ♦
rhYf: JYTr«: )rj>,'>nr: THıriJÄ ■ ■■ • 5
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IKINCI IJYBAT ABİDƏSİ

Transkripsiya
1. Oz bilgə Canşı Oz t....
2. (Kan)m üçün, alpm üçün, ərdəmin üçün
 3...... tökdi, tört buluq ka tökdi.
 4........ndi üç kata təgzinti.
 5........ta siz ər iki oğlm birlə ölti.

Tərcümə
1. Oz müdrik Çanşı Oz t .....
2. Xanı üçün, igidliyi üçün, cəsurluğu üçün
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 3...... tökclü. Dörd tərəfə tökdü.
 4...... üç dəfə səyahət etdi.
 5...... siz igid iki oğlu ilə birlikdə öldü.

3 2

ÜÇÜNCÜ UYBAT ABİDƏSİ
Qcyd

Kata sözü Azertaycan dilindəki qat (dafə menasıni . üra™-
sözünə uyğun eəlir dədır. Abıdə ıkıncı dəfə D.A.Klements tərəfindən kəşf edılmışdır.

Abidə Uybat çaymm sol sahilində çaydan bir kilometr arahda
tapılmışdır. Daşm hündürlüyü 305 sm, eni aşağıda 39 sm, yuxarıda
30 sm, qalınhğı 5 sm-dir. Daşm şəkli İ.F.T.Stralenberqin əsərində
(1730) də vardu-.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəşr
edilmişdir.

Qabaq tərəf 

Mətn

r>^xTT ı

"h>̂ rA : : >rAfrfj? 2

r H T : T r v r ı ^ : r i ^ s r h : ) > ^ ^ > ^ : i H  ^

............................................. 1

Transkripsiya
1. Ər ərdəmi üçün eçimə yıta yokladı kuh as tutsar küç üç eçimə
2. Bəg ərigcə Sabık Basar eçimiz
3. yağıda ... kop bodun təçin bihr erti.
4............. gn tokuz.

Tərcümə
1. İgid cəsurluğu üçün böyük qardaşım, əfsus, həlak oldu. Qulları 

aş versə, güclü üç böyük qardaşıma
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2. Bəy igidcə Sabık Basar böyük qardaşımız
3. yağıda ... bütiin xalqın qüdrətini bilir idi.
4........Doqquz

Qeyd
H.N.Orkun ikinci sətirdəki Sabık Basar xüsusi ism ini Sac 

kabsar «razılaşsa», «sözü qəbul etsə» kimi oxuyur.

Soltərəf

Mətn

.............................H: : rrHh s
: A N j  y>m: 6

X ' i m u :rxsfHjBf:f^ :> h y 7
:nuio:ıi'Af*:tHrĤ x.TT..... rî if:Ĥ iDY4ıH:J'srYr:H>rt vr s
:m:i)f4)iwr:)|^xt>B!;t ............... 9

j'Hi: rjv>: f ä : 4*6 Yr« 
:er:4ıri>:j ĥv : r : =jrr<h: rî AP*: m x «  lo 

;ı^xT: rÄjrrixN :iTi^f r»: )rj»ı7

Transkripsiya
5. Üzə tegri yarhkadı k .....
6. Kara bodun ... bodunım üç oğlıma bökmədim.
7. Tarkan Sagun mən ... kg bökmədi bodumqa.
8. İ1 Çor iliqə kazğEindım mən.., ər ərdəmin üçün yokladı.
9. Yoklamaz biz elin.. .bökmədim iltə kalmıs altı bilgə bəı 

oğluqa.
10.Bədizin üçün türk kan balbalı ər ara tokuz ərig udış ər oğİL- 

ögürip ödür altı ərdəm bəgimə.

Tərcümə
5. Üstdə tanrı buyurdu....
6. Qara xalq ... xalqmı üç oğlumdan doymadım.
7. Tarkan Sanunam... doymadı. Xalqma.
8. İ1 Çor elinə qazandım mən. İgid cəsurluğu üçün həlak oldu.
9. Yox olmaz. Biz elin ... doymadım. Eldə qalmış altı müdrik bəy 

oğluna.
10. Bəzəyi üçün türk xan balbah el arasmda doqquz əri təqib 

edərək igid oğlunu öldürüb digər altı cəsur bəyimə.

Qeyd
İndiyədək edilmiş tərcümələrdən fərqli olaraq beşinci sətir- 

dəki yoklatnaz sözünü yüksəlməz yox, yox olmaz kimi tərcümə 
etdim.

Sağ tərəf 

Mətn

......... f Y C T : ) ; ^ : ı ^ r c 4 ı h . . ı ı

...............................

■ ............................................

......................

>>hT:r^)r:>^hT:rYosM >...................• i s

Transkripsiya
11......Tokuz təzginip atm eriglig
12. otuz ərig başlayu tutuğka badı erinç
1 3......üç eçimə adırmdmı.
1 4......... bir mta (?) Taçamka adınndım. Tokuz bəg ər.... ma

a(d)ın(nd)nn.
1 5....... Urui) başı ertim. Inançı ertim.
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Tərcüraə

11.......doqquz (dəfə) dolanıb atını saxla....
12.otuz döyüşçüyə başçılıq etməyə tutuk bağladı (tutuk qoydı;) 
13.... üç böyäc qardaşımdan ayrıldım.
1 4...... bir .... Taçamdan ayrıldnn. Doqquz bəy igid

ayrıldım.
1 5........Bayraqbaşı (bayraqdar) idim, Inançı idim.

Qeydlər

1. On birinci sətü-dəki eriglig sözünü V.V.Radlov ərklik
H.N.Orkun isə erglik «güclü», «qüdrətli» kimi oxuyuriaı.

2. On beşinci sətirdəki uruy başı ifadəsini V.V.Radlov urû  
başı «döyüş rəisi» kimi, H.N.Orkun və S.Y.Malov xüsusi 
şəxs adı kimi tərcümə edirlər.

Arxa tərəf

Mətn

........... ı?

Transkripsiya

16. Altı yaşımta kaq adırdım, bilinmədim. Üç içimə yıta 
adırdım. Abçı ... üç eçimə kag mən erdim, atım erti 
birlə.

17. İlimkə, kanımka bökmədim ... (oğla)mma mimə, içimə 
mən əmkim (?) kərə bökmədim.

Tərcümə
1. Altı yaşımda atadan aynldım (atasız qaldım), tanm- 

madım. Üç b ö j ^  qardaşımdan, əfsus, aynldım. Ovçu 
... üç böjmk qardaşıma ata mən idim, adım idi birlikdə.

2. Elimdən, xanmıımdan doymadım... oğlanımdan, kiçik 
qardaşımdan, böyük qardaşımdan mən mehribanlıq 
görərək doymadım.

Qeydlər
1. S.Y.Malov on altmcı sətirdəki erdim sözünü ərdəm «cə- 

surluq» kimi oxuyur.
2. On yeddinci sətirdəki əmkim sözünü V.V.Radlov və

H.N.Orkun əmkək sözü ilə əiaqələndirib əziyyət kimi tər- 
cümə edirlər.
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DÖRDÜNCÜ UYBAT ABİDƏSİ

Abidə Uybat çaymın mənsəbmclən 15 km qərbə qəriir, 
şimal-şərq hissəsində fin ekspedisiyası tərəfindən tapılmışdıı, 
Abidə yerli əhali tərəfindən «Uzunoba» adlandınhr.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfindən tərcümə və nsşr 
edilmişdir.

Mətn

) ........................1

...............2

t h r  3

Transkripsiya
 1....................... n  
 2......... ukuz alpm....
3. bengüerti.

Tərcümə
1..........
 2........ igidin
 3.......əbədi abidə idi.

Qeyd
İkinci sətirdəki ukuz kirni oxuduğumuz söz çox şübhəlidir. 

V.V.Radlov və H.N.Orkun öküz kimi oxuyurlar. Bu oxu da şübhə- 
hdir. İş burasmdadır ki, abidədə k səsini bildirən işarə incədir, 
deməh, ön sıra saitləri ilə işlənməhdir, onun hər iki tərəflərindəki 
işarələr o vq y  səslərini göstərən, yəni qahn saitləri ifadə edən 
işarələrdir. Bu da göytürk abidələri dili üçün qeyri-səciyyəvi 
haldır.

___9 '/

1 /) /)yl
V

- ^

Dördüncü üybat abidəsi
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BEŞINCİ UYBAT ABİOƏSİ

Abidə 1847-ci ildə Uybat çaynını sağ sahilində, onun men- 
səbinin 12 kilometrliyində M.Kastren tərəfindən tapılmışdır. Baş 
daşı o yerlərdə «Qara kurqan» adlandmlan qəbrin üzərindədir.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəşr 
edilmişdir.

Mətn

( r j j  tYH : ka

Transkripsiya
Çit yabamg yerdə Kaşuk taş bal(balı).

Tərcümə
Sərhədin yaıbanı yerində Kaşuk daş balbah.

Qeyd
S.Y.Malov sözünü isti kimi tərcümə edir. Mənə elə

gəlir ki, bu söz Azərbaycan dilində yabanı, adam yaşamayan 
məfhumunu bildirir.

Birinci Uybat abidəsi
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Bu abidəni Krasnoyar müəllimlər seminariyasmm direJctoru 
İ.T.Savenkov tapmışdır. Abidə Tes kəndindən Böyük Kinyə toıı- 
dinə gedən yolda Tes kəndində üç kilometr arahda, yoldan tsK- 
minən 30-50 metr şərqdə tapılmışdır. Abidə Tes kəndinin şima- 
Imda məzar təpəsinin üstündədir. İlk dəfə V.V.Radlov tərəfindaıı 
tərcümə və nəşr edilmişdir.

Mətn

BIRINCI TUBA ABİDƏSI

Abidə Tuba çaymm sağ sahilində Tes kəndinin qarşısmdakı 
qayaya göytürk əlifbası ilə yazılmış mətndən ib.arətdir. Bu abidə 
də Krasnoyar müəllimlər seminariyasınm direktoru İ.T.Savenkov 
tərəfmdən tapılmışdır.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən tərcümə və nəşr 
ediimişdir.

Mətn

IKINCİ TUBA ABİDƏSI

J'tĴ DYD Hı̂ '? ' 

■r=i4ırft=ıı«AifTSh 2 

(N < n jı> :> çs* :n T tY x r  >

Transkripsiya
1......... r üçün yağıka
2. Künç tutuk.

Tərcümə
1........ üçün yağıya
2. Künc Tutuk.

Transkripsiya
1. Yüzyaşaym
2. Teqrim öçük bizkə
3. İdil yerimə beggü bal(bah).

Tərcümə
1. Yüzyaşaym.
2. Tannm örtük(dur) bizə.
3. İdil yerimdə əbədi balbal.

Qeydlər
1. Öçük S. Y.Malovun tikrincə dam deməkdir.
2. H.N.Orkun öçük sözü əvəzinə çök kinıi oxuyur.
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ÜÇÜNCÜ TUBA ABİDƏSİ

Üçüncü Tuba abidəsi ilk dəfə Stralenberq tərəfindən nəşr 
edilmişdir. Sonralar fin ekspedisiyası onu yenidən tədqiq etmişdir. 
Daha sonra V. V.Radlov bu abidəni daha ətraflı tədqiq, tərcümə və 
nəşr etmişdir.

M.Q.Qryaznovun ırLƏİumatına görə, abidə Yenisey çaynra 
sol sahilində Yerba və Tesü çayları arasmdadır.

Mətn

j 'ı i 'Ç tt 'i ı i 'Ä  r ç T A r  c h i h h  ' 

r h T  J->f-YOrf‘ Ä A Ä J  2 

o A r ; Y i m J h > h Y f ‘ ;rf '«  

Ç h r «  Ç*

Transkripsiya
1. Kara kan içrəki bən. Əzgənə
2. Altı otuz yaşıma erti.
3. Bən öltüm, Türgis el içintə bəg bən bitig...

Tərcümə
1. Qara xan içrəkiyəm. Özgənə
2. İyirmi ahı yaşmıda idi.
3. Mən öldüra. Türkiş eli içində bəyəm. Yazı...

Qeyd
Qədim türklər içrəki termini iiə saray daxili yaxud dö  ̂lətin 

daxiiində olan (işğeıl edilməmiş) yerlərdə işləyən müəyyən əyan, 
rütbə anlayışmı ifadə edirlər.

Üçüncü Tuba abidəsi
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38 Qeydlər

AK-YÜS ABİDƏSİ

Abidənin Krasnoyardan olan tədqiqatçı Proskuryakov Al;. 
Yüs çayının sağ sahilində olan mağaranı tədqiq edərkən tapmışdn, 
Bu abidə Toksas adlı kəndin təxminən 4 kilometrliyində qırmız! 
rəngli qaya üzərində qaj-a rənglə yazılmış mətndən ibarətdir. Fic 
ekspedisiyası da onım surətini çıxarmışdır.

Abidə ilk dəfə V. V.Radlov tərəfindən tərcümə və nəj[ 
edilmişdir.

Mətn

: ı i ' r f : ı ^ ) h : ifv  2

t ) 4 s : iH ırrf 'i  1 Y K W )  4

1. Üçüncü sətirdəki sözü mən Inal p  kimi oxuyuram,
S.Y.Malov bu sözü həm ın alp, həm də Inal p  kimi, H.N.Orkun 
isə təkcə ın alp kimi oxu^mr.

2. S.Y.Malovun və mənim dördüncü sətirdə əsən enip kimi 
oxuduğumuz sözləri H.N.Orkun seninip kimi oxuyur.

3. İkinci sətirdə mənim botun kimi oxuduğum, lakin tərcü- 
mə etmədiyim sözü V.V.Radlov budun kimi oxuyur və «xalq» ki- 
mi tərcümə edir: tərs xalqı, həmin sözü S.Y.Malov butun kimi 
oxuyur və tərcüməsix saxlayır. H.N.Orkun nə üçünsə həmin sözü 
banta kimi oxuyur, halbuki mətndə aydm şəkildə görünür ki, əv- 
vələn, b səsini göstərən işarədən sonra o/u səslərini göstərən işarə 
yazümışdır, ikincisi, əvvəl t səsini, soru-a n səsini bildirən işarə 
yazılmışdu- (Orkun bunlarm yerini dəyişir).

1.
2.
3.
4.

1.

2 .

3.
4.

Transkripsiya
Altu -  şanta kəlip 
Elim kanmı tərəs botun 
Bu uluğ ər atım ögdəm Inal p 
bağım kəlip əsən enip aglanıp....

Tərcümə
Altu-şandan gəlib 
Elim, xiinım...
Bu ulu (böj/ük) igid adım Əgdəm Inal. 
qəbiləm gəlib rahat enib başa düşülüb.

116 117



39

QARA-YÜS ABİDƏSİ

Abidə Sulek kəndinin yaxınhğında qaya üzərində çox lu  şe- 
killərin arasmda göytürk əlifbası ilə yjızılmış mətndən ibarətdir. 
Şəkillər fm ekspedisiyasmm əsərlərində nəfis şəkildə nəşr edil- 
mişdir. V.V.Radlov haqlı olaraq götərir ki, şəkillərin m ətnə heç 
bir dəxU yoxdur. Abidədəki yazılar o dərəcə aşmmışdır ki, oxu- 
maq mümJain deyildir.

Abidə ilk dəfə V.V.Radlov tərəfmdən oxunmuş, tərcüm ə və 
nəşr edilmişdir. Sonra gələn tədqiqatçüar Radlovun nəşrindən isti- 
fadə etmişlər.

Mətn

4 'M A i n m  4

J - D r i R #  s 

>DHD Y ıfJ-1 DX6 1hl «

m j A u ^ ^ ı  m Qara-yüs abidəsi
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Transkripsiya
1. Begkü kaya
2. İç sü baş anthğ öl(ti)
3..............
4. esidməkinçə barıp iç ara
5. megkükaya
6. ancağ esitip bay apam el yarayu el ancağ üküş aş alpağu

40

TAŞEBA ABİDƏSİ

Bu abidə ilk dəfə 1892-ci ildə Otto Donner tərəfmdən (tər- 
cüməsiz) nəşr edilmişdir. Abidənin ilk tərcüməsini V.V.Radlov

Tərcümə
1. Əbədi qaya
2. Daxili qoşunlarm baş (rəisi) şüurlu öldü
3...........
4. eşitmədiyi qədər gedib (düşmənin lap) içinin arasmda
5. əbədi qaya
6. eləcə eşidib bay apam elə yarayaraq elə o qədər çoxlu iş 

Alpağu.

Mətn

Transkripsiya
Ərdəm Anar at edkü elgə .... Tağı bar almn.

Tərcümə
İgid Anar-adı, yaxşı elə ... daha var qızıll.

1 .

2.

Qeydiər
Yazıhşma görə çox qanşıq abidədir. Çox vaxt lazıın 
olmayan yerdə a səsini göstərən işarə yazılır, bəzən də ı/i 
səsiiii göstərən işarə yerində a səsini göstərən işarə (bunlar 
bir-birmə çox oxşayır) yazıhr. Üslubu da çox ağırdır 
Alpağu qədim türk qəbiiələrində rütbə bildirən sözdür. Bu 
sözün izlərinə Azərbaycanm bir sıra kənd adlarmda rast 
gəlmək olar. Qeyd

H.N.Orkun anar sözü xüsusi isim yox, ol(o) əvəzliyinin 
istiqamət halı kimi qəbul edir: belə olsa idi, anar yox, arjar 
yazılmah idi.
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KEMÇİK-CIRĞAK ABIDƏSI

Bu abidəni 1892-ci ildə Otto Dormer nəşr etmişdir. Sonra 
V.Tomsen onu oxumağa çalışmış, yalnız bir hissəsrni oxumuşdur.

S.Y.Malovun yazdığma görə, 1908-ci ildə Minusrn muze- 
yində yazmm surətini köçürmüş və oxumuş, 1930-cu ildə onun es- 
tampajı ilə tanış olmuş və 1936-cı ildə onu tərcümə edib « Ü 3i,ikh  

Mi>ımjıeHHe» jurn.ahnda çap etdirmişdir. Kemçik-Cirğak abidəsi 
1940-cı ildə (Malo^mn yazdığma görə, abidənin şəkilləri onun 
nəşrindən köçüröılməklə) türk tədqiqatçısı H.N.Orkun tərəfmden 
tərcümə və nəşr edilmişdir. Orkunun oxusu və tərcüməsi Malovun 
oxusu və tərcüməsindən bir qədər fərqlənir.

Qabaq tərəf

Mətn
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Transkripsiya
1. Ər ərdəmim aqlar eşit big, ərim sizimə basık tağım sizimə
2. ta\1arım ər atım yok üçün yeti aşnukı eşim taşru etilti.
3. Ər atım Yola bən ər ərdəmim kuz sizim elgin kağadaşım 

sizim.
4. Aşnukı atlarım eşintim. Bağa bən ər altı yüz tamka at
5. es yat əg sərig altun əgrit əg .. .m ağı yədər tonım.

Tərcümə
1. Ər igidliyim, anlayan dostum, mm döyüşçüm, sizdən, basığ da- 

ğım, sizdən.
2. taj'larım, igid adım olmadığı üçün yddi əw əlki dostum qovul- 

du (bayıra köndərildi, sürgün edildi)
3. İgid adım -  Yolayam. Ər igidliyim... sizdən, el üçün olan qo- 

humlarım, sizdən.
4. Əwəlki atlarımı satdım, Mən igid bağayam. Altı yüz damğalı 

at.
5......... sarı qızıl, xalça... dövlət, hərbi donum (paltarım).

1.

2.

3.

Qeydlər
H.N.Orkun göytürk əlifbası ilə yazümış mətoi S.Y.Malovdan 
götürdüyü üçün hər iki mətn eynidir. Mən də həmin 
memlərdən istifadə etmişəm, çünki əlimdə başqa mətn yoxdur. 
Lakin qeyd edirəm ki, mətn çox yerdə məndə şübhə oyadır: 
qədim türk belə deyə bilməzdi.
S.Y.Malovun və H.N.Orkunun oxusu və tərcüməsi bir- 
birindən bir qədər fərqlidir. Mənim oxum da bəzən onlardan 
fərqlənir, tərcüməm isə tamamilə müstəqildir və çox vaxt 
əwəlkilərdən kəskin şəkildə fərqlənir.
Birinci sətirdə mənim atjlar kimi oxuduğum sözü S.Y.Malov 
və H.N.Orkun kalar kimi oxuyur. Malov mötərizədə əlavə edir 
{andar), həm də qeyd edir ki, onu anar kimi oxumuşdur. Hər 
üç oxu {kalar, andar, anar) iki səbəbdən düz deyildir: əvvələn, 
mətndə üç işarə: burunda tələffüz edilən n, qalm l və qalm r 
aydm görünür ki, bu da yalnız arjlar kimi oxuna bilər; ikincisi, 
ifadə kalar eş «qalan dost» yox, aıjlar eş «anlayan, başa düşən
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dost» olmalıdır ki, bu da ən yaxın dost, ürək dostu, sirdaş 
deməkdir.

4. Birinci sətirdə S.Y.Malov hasık tağ oxuyub
kimi tərcümə edir, H.N.Orkun balık tağım «şəhərdəkilərim» 
kimi oxuyur. Orkunun oxusu səhvdir. Orkun burada qalm b 
işarəsindən sonra incə l işarəsi görür, sonra gələn işarələrin 
hamısı qahndır. Belə «orfoqrafiya» göytürk abidələri üçün 
məqbul deyildir. Malov düz oxuyur, amma yanlış tərcümə edir. 
Qədim türklərin təsəvvürünə görə, tanrı basık tağda yatrr, buna 
görə də basık tağ müqəddəsdir. Türk öləndə basık tağdan 
ayrıldığma təəssüf edərdi. Bunu nəzərə ahb mən həm in 
ifadəni tərcümə etmədim.

5. İkinci sətirdə S.Y.Malov tonlarım «düşərgələrim», H.N.Orkun 
və mən taylarım «taylarım» oxuyuruq. Mən ona görə belə 
oxuyurarn ki, mətndə t və y  işarələri arasmda heç bir işarə 
yoxdur, halbuki həmin mövqedə o səsini oxumaq üçün mütləq 
həmin səsi göstərən işaırə olmahdır.

6. İkinci sətirdə S.Y.Malov və mən ər atım yok üçün (sözlərin bu 
cür birləşməsinə göytürk abidf)Iərində tez-tez təsadüf edilir) 
kimi, H.N.Orkun isə eyni işarələri ər toyukçm «nalbənd» kimi 
oxuyur. Qrafikanm incəliklərinə >^armasaq da Orkunun oxusu 
doğnı deyildii'. -  nalbənd yeddi əwəlki dostum qovuldu nə 
deməkdir, bu bir. İkincisi, xatirəsinə belə böyük abidə qo'yulmuş 
adam nə üçün təkcə nalbəndlərlə, həm də yeddisi ilə birdən 
(görəsən, ətrafda daha nalbənd qalraadı ki?) dostluq edirdi. Axı, 
bu nalbəndləri nə üçün sürgün edirclilər? və s. və i.a.

7. İkinci sətirdə S.Y.Malov və mən eşim «dostum» kimi, H.N.Or- 
kun erim «dö>üşçüm» kimi oxuyuruq.

8. Dördüncü sətirdəki bağa sözünü H.N.Orkun abğa kimi oxuyur.
9. S.Y.Malovun dördüncü sətirdə ben ər altı yüz tamka at şək- 

lində oxuduğunu H.N.Orkun «tamamilə uydurma» adlandıru- 
və onu binər altı yüz atım ak at kimi oxuyur. Düzü, birinci oxu 
şübhəli olduğu qədər ikinci oxu m;:mtiqsizdir.

10.H.N.Orkun beşinci sətrin əvvəlinin S.Y.Malov tərəfmdən es 
yat ək kimi oxunmasmı «qərib bir surətdə oxu» adlandırır. 
Düzü, mən də bu sözləri başa düşmədim və tərcümə etməyib 
yerini ağ saxladmı.

Arxa tərəf

Mətn

lUU ıSft Lfrü t I4 l

isr> VJV IHA }8(I 176 \1 9

; H pe: : r> Y P : j ŷad  : 'JÜU
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Transkripsiya
6. Ər ərdəmim adakı əgəçimə ana əgməç əgət yeriltim.
7. Baş ıçalanm yaş ıça yel akı sizimə abda əgəyin atmı ak n r g y ...
8. el çəriginə əgdim eşirn ərsən ayı eşim sıganm kanta ər sayım 

ak n r g y
9. Səkiz yetmiş yaşım öltim sizimə ağımğa altmış at bintim.
10. S.Y.Malov: Əd ədər orağm kabay orağm artığma altım

H.N.Orkun: Ediz el uruğm kabay uruğm otamğa altım.
11. ağışğa tonım.

Tərcüm ə
6. İgid cəsurluğum, atam, bibimdən, anamdan, arvadımdan, 

kənizim d^ ayrıldım.
7. Böyük qohumlanm, kiçik (cavan) qohumlarım, ilxım, sizdən 

ovda qurban verdiyim atım ağ....
8. E1 qoşununa qurban etdim. Dostum igidsən,-çağıraraq dostum 

yarım (ikidə bir hissəm) xanda...
9. Altmış səkkiz yaşmıda öldüm. Sizdən, var-dövlətimdən. 

Altmış at mindim.
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10. S.Y.Malov: Bahalı yəhər parçasmı və beşik bələyini özümlə 
götürdüm.

H.N.Orkun: Ediz xalqmm boyunu, kabay boyunu xəzinəsi 
olaraq aldım.

11. dağa qalxmaq üçün donum.

Qeydlər

1. Əgəç, əmkəç, əgət sözlərini mən də S.Y.Malov və H.N.Orkun 
kimi tərcümə etdim. Lakin qeyd etməyi lazım bilirəm ki, hər 
üç sözün kökü əg sözüdür. Bir kökdən yaxm şəkilçilərlə bir- 
birindən bu qədər kəskin şəkildə fərqlənən bibi, arvad (həyat 
yoldaşı), kəniz sözlərinin necə yarandığı mənə qaranhqdır.

2. Yeddinci sətir, ümumiyyətlə mənə aydm deyildir. S.Y.Malo- 
vun yel ah  kimi oxuyub yılh  «ilxı» kimi tərcümə etdiyi 
ifadəni V.Tomsen, P.M.Melioranski və H.N.Orkun yılh  kimi 
oxuyur. S.Y.Malovun haş açalanm, yaş aça kimi oxuduğu 
sözləri H.N.Orkun başıçalarım, yaşıça kimi oxujoıp. Qalan 
sözlərin də oxusu və tərcüməsi şərtidir.

3. Səkkizinci sətirin oxusu və tərcüməsi S.Y.Malov, H.N.Orkun 
və məndə fərqlənir, xüsusən tərcümələr arasmda fərq çoxdur.

4. Doqquzuncu sətrin birinci hissəsini S.Y.Malov belə tərcümə 
edir: Sizin üçün və xəzinəm üçün mən altmış səkkiz yaşında 
öldüm. Mən sizdən və var-dövlətimdən sözlərini əvvəlki 
cümlədən ayırıram, lakin sonrakı cümləyə də qoşmuram.
H.N.Orkun də həmin sözləri əwəlki cümlədən ayırır, lakin 
sonrakı cümləyə qoşur və qəribə bir tərcümə yaradır: 
Sizlərimə: xəzinəmdə altmış ata mindim. Xəzinədə altmış ata 
necə minmək mənə qaranlıqdır. Mənim fıkrimcə, bu kişi 
bütün ömrü boyu ümumiyyətlə altmış ata mindiyini demək 
istəyir.

5. Onuncu sətri S.Y.Malov və H.N.Orkun necə oxumuşlar və 
necə tərcümə etmişlərsə (əlbəttə, nısca və türkcədən azərbay- 
cancaya çevirmək şərti ilə), eləcə də oxucuya təqdim edirəm.

42

BAY-BULUN ABİDƏSİ

Abidə 1915-ci ildə Uluq Kem (Xem) çaymm sol sahilində, 
Elegest çaymm mənsəbindən bir neçə kilometr aşağıda Bay-Bulun 
deyilən yerdə A.V.Adrianov tərəfindən tapılmış və Minusinskə 
gətirilmişdir.

Bu abidə arxeoloq M.P.Qryaznovun əllə çıxardığı surət və 
A.V.Adrianov, S.A.TepIouxov və S.V.Kiselyovun Minusin 
muzeyində çəkdikləri foto-şəkil və M.P.Qryaznovun əllə çıxardığı 
surət əsasmda ilk dəfə S.Y.Malov tərəfmdən 1936-cı ildə tərcümə 
edilmiş və « Ü 3 t i K  h  M B im jıe H H e » adh toplunun həmin il VI-VII 
nömrələrində nəşr edilmişdir. Sonra Malovun nəşri əsasmda türk 
tədqiqatçısı H.N.Orkun 1940-cı ildə bu abidəni türk dilmə tərcü- 
mə və nəşr etmişdir. S.Y.Malov 1952-ci ildə bu abidənin tərcü- 
məsini təkmilləşdirməklə yenidən nəşr etmişdir.

Abidənin mənşəyi, haradan tapılıb Minusin muzeyinə gə- 
tirilməsi haqqmda heç yerdə məlumat yoxdur.

Birinci tərəf 

Mətn
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Transkripsiya
1. Öz yerim ıduk yerim sizə öz elim kanım küg, yotuz I(?) narsgür 

... ərimkbr
2. Yüz ər kadaşım sizimə big ər bodunuma sizim katlan, bodu- 

nvım edgü kaq.
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Tərcümə
1. Öz yerim, müqəddəs yerim, sizə, öz elim, xanım, kəniz, qul- 

luqçu... döyüşçüm....
2. Yüz igid yoldaşım, sizden, min fgid xalqım, siz, möhkəmlən, 

xalqım yaxşı ata...

Qeydlər
1. Birinci sətirdə küıj sözündən sonr£i H.N.Orkun ay tez? l ana 

eçtegü er erim kbr kimi oxuyur.
2. İkinci sətirdə uzlaşma pozulur: qanuna görə katlamn, «möh- 

kəmlənin» olmah idi.

İkinci tərəf 

Mətn

Üçüncü tərəf

Mətn
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Transkripsiya
5. Kadaşım ərən eşükəyi yoğladıgız. Ögüs eş eki mügüz begü y g 

n d m a k t.
6. Şoğur bitidim big səkiz adaklığ barımım bağ eşimə tərdi 

bölkmədim.

Transkripsiya
3. Yetmiş yaşıma entim. Yetmiş ər ölürdüm b ... 1 ti t ...
4. üçün ağı uyar eşim sizimə adırıltım a bökmədim na elim ş z y.

Tərcümə
3. Yetmiş yaşıma yetdim. Yetmiş igid öldürdüm.
4. üçün xəzinəm, nüfuzlu dostum, sizdən ayrıldım, doymadım.

Qeyd
Dördüncü sətirdə ağı sözündə təkcə g işarəsi yazılmışdır. Bu 

məqamda, adətən, ı səsinin işaxəsi də yazıhr.

Tərcümə
5. Yoldaşlarım, igidlər (ərənlər), məni ipək qumaşa sarıyaraq 

dəlh etdiniz. Gənc dost, iki buynuzlu əbədi (abidə)....
6. Şoğur yazdım. Min səkkiz ayaqh dövlətimi (səkkiz ayaqh mal- 

qaram ı)... Müttəfıq dostlanım topladı, doymadım.

Qeydlər

1. Səlckiz ayaqh dövlət ifadəsi haqqında artuj deyilmişdir.
2. Beşinci sətirdə işlədilmiş eşükəyi sözü haqqmda M.Kaşğari 

yazır ki, hökmdarlara hormət əlaməti olara(} qəbrə qoyarkən 
sar dan ipək qumaş deməkdir.
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Dördüncü tərəf

Mətn
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Transkripsiya
7. Ərdəm üçün gnaq inünüm ə sizə əkünig ərdəmim yaşı 

üçün ə 1 r d.
8. Ər atım Üzüt Uğdı oğlanım sizə eçim adırıltımız.

Tərcümə
7. Cəsurluğum üçün ... sizə .... Cəsurluğum yaşı üçün ...
8. İgid adu:a Üzüt Uğdı. Oğlanırn, dosttımdan ayrıldıq.
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BİRİNCİ KIZIL-ÇİFIA ABİDƏSİ

Abidə ilk dəfə S.Y.Malov tərəfindən 1936-cı ildə oxıınmuş, 
tərcümə və nəşr edilmişdir. Sonra onu S.Y.Malovıın nəşri 
əsasmda 1940-cı ildə türk tədqiqatçısı H.N.Orkun nəşr etmişdir.
S.Y.Malov 1952-ci ildə abidəni ikinci dəfə nəşr etmişdir.

Abidə Uluğ-xem çaymm sağ sahilində, Baym qol çayı ilə 
yuxarıya doğru gedərkən 15 kilometı məsafədə Kızıl-Çira yaxud 
Koje-Xoza adlanan yerdədir. Uluğ-xem Yenisey çaymm Tuva 
dilində adıdır. Deməli, abidə Yenisey çaymm sağ sahilində Kızıl 
şəhərindən 60 kilometr aşağıdadır.

Abidənin aı-xasmda sal daşdan düzəldilmiş iki kurqan və 
kurqanla baş daşı arasmda bir-birindən 1-2 metr aralı 2 balbal 
vardır. Baş daşmm üz tərəfində 5 sətir (4-ü aydm görünür) və yan 
tərəfində bir sətir yazı vardır. S.Y.Malov ilk nəşrində yan 
tərəfdəki yazmı görməmıiş və abidədəki 5 sətri oxuyub, tərcümə 
və nəşr etmişdir. Buna görə də H.N.Orkunun nəşrində də 5 sətir 
vardır.

S.Y.Malov birinci nəşrdə A.V.Adrianovım çıxardığı surət- 
dən, ikinci nəşrdə isə N.A.Kosmanm (qızlıq familiyası Serkinadır) 
çıxardığı surətdən istifads' etmişdir.

Mətn

I , : H> • T f K I : tfAıftfXTT (3)
I 'rY T r«y ır r* j»> : ç T T r * : rf<AHiifr>h w

W t f  (») 
J - if4 ıij-Ä 0 rfi:r= ır ;M > < »  (6>

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Transkripsiya
Bodunuma, oğluma, yotuzuma 
adınltım, seçləntim, eşim yıta bıuja 
ər ərdəmim üçün sü əgir, ... ur adırıltım.
Kulum alp üçün bir ərig ok bir el bir eli s 
ni üm
bukun iki isik yaşı sizimə.

Tərcümə
Xalqımdan, oğlumdan, arvadımdan 
ayrıldım, seçildim, dostum, əfsus, kədər 
İgid cəsurluğum üçün qoşun mühasirə ... ayrıldım. 
Qulum alp üçün bir döyüşçünü ox bir el bir eli

xalqm yarası, isti göz yaşı sizdən.

Qeydlər
1. Dördüncü sətirdə ərig sözündən sonra qalan hissəni

S.Y.Malov və H.N.Orkun oxumur.
2. Dördüncü sətirdəki Kulum alp sözünü H.N.Orkun tolmıs 

kimi oxuyur. Mən S.Y.Malowm oxusunu və tərcüməsini 
saxlayıram.

3. S.Y.Malov belə hesab edir ki, altmcı sətirdəki bukun 
sözü budun (mənim transkripsiyamda:öo<iwn) sözünün təhrif 
edilmiş şəklidir, buna görə də onu xalq kimi tərcümə edir.

4. S.Y.Malov bu abidəni 1936 və 1952-ci illərdə nəşr 
edəndən sonra onun bir n(2çə surətini və estampajmı almış və yeni 
material əsasmda abidənin mətninin oxusunu təkmilləşdirmişdir. 
Belə ki, ikinci sətirdə adınltım sözündən sonra oxuya bilmədiyi 
işarələrin yerində seçləntim, dördüncü sətirdə kolmıs sözü əvə- 
zində kulum alp, altmcı sətirdə sıkyıta BVBzxnB p i k  yaşı oxumuş- 
dur. S.Y.Malovun düzəlişləri mənim oxumda və tərcüməmdə 
nəzərə almmışdır.
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Birinci Kızıl-Çira abidəsi

4 4

IKİNCİt KIZIL-ÇİRA ABİDƏSI

İkinci Kızıl-Çira abidəsi birinci abidədən 200 m şimal- 
qərbdə yerləşir.

N.A.Kosmanm çıxardığı surət əsasmda ilk dəfə S.Y.Malov 
tərəfindən oxımmuş, tərcümə və nəşr edilmişdir.

Mətn

: t f  ( t t j : j ' x i i H m h : Yİ)h ra
» h T Y C :rw > Ä :if W Ä  :4 - i ı fY * m h  (« 

j-ÄD: (»»!ı= )% tj: D ıf R : » x w ı« * : : ı^wıfYJ (̂ )
: m > i : Y in 'iiıi ': j h 8  : j Ä r D : j-if rf*R: »aİ>h r.-,)

» ^ j h » : j ' äd

♦ « JH » : wı^ADrtHrH: ıf i : i x ı ^ : r» x T T  («1
: rf**: )Y> A f Y N : ı t 's r  j y > : f  T r h : çY('=K>ıt'Yi'-)jYh ı̂ )

Transkripsiya

1. Alp kulum, ərdərn yürəkim, sizə, yıta!
2. Kadaşım sizimə yolçı bən, təzik keyikdə alp bən.
3. Teqri eiimkə tusum: tokuz ər ölürtim.
4. Elim, kamm sizə bökmədim, gün, ay azıdım, yıta!
5. Kadaşım, künim, yıta, adınltım, sizimə, yüz kümüş 

bodunıma, yıta, adu’iltım.
6. Ər ərdəmimdə bökmədim, kırk yaşımda adırıldım.
7. Arslan Külüg Tirig oğlu bən, Külüg Toğan bən.
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Tərcümə
1. Alp qulum, mərd ürəyim, sizə, əfsus!
2. Yoldaşım sizə yolçuyam, qaçaıı keyiklərdə igidəm.
3. Müqəddəs elimə töhfəm: doqquz döyüşçü öldürdüm.
4. Elim, xamm, sizdən doymadım., günü, ayı görməz oldum, 

əfsus!
5. Yoldaşım, arxamca gələnim, əfsus, ayrıldım, sizdən, yüz 

gümüş (parlaq) xalqımdan, əfsus, ayrıldım.
6. İgid cəsurluğumdan doymadım, qırx yaşımda ayrıldım.
7. Axslan Külüg (məşhur) Trrik (diri) oğluyam, Külüg To- 

ğanam (məşhur doğanam - şahinəm).

Qeyd

Bu abidənin 1952-ci il nəşrindən sonra S.Y.Malov yeni əldə 
etdiyi surət və estampajlar əsasmda abidənin oxusu və tərcüməsini 
təkmilləşdirmişdir. Birinçi sətirdə əvvəlki Ak kulum ər ediz kork 
d...z yıta əvəzinə Alp kulum, ərdəm yürəkim sizə _yjto,beşinci 
sətirdə əw əlki öz sözü əvəzinə yüz, yeddinci sətirdə üçin sözü 
əvəzinə Arslan kimi oxuyur. Bu düzəlişləri göytürk əhfbası ilə 
olan mətndə təcəssüm etdirmək mümlkün olmadı, lakin mətnin 
oxusunda (transkripsiyada) və tərcümədə hərnin düzəhşlər nəzərə 
almmışdır.

İkinci Kızıl-Çira abidəsi
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K13JILIK-XOBU ABİDƏSİ

Abidə N.A.Kosmanın çıxardığı surət əsasmda ilk d ə fə
S.Y.Malov tərəfindən oxunmuş, tərcümə və nəşr edilmişdir.

Abidə Yenisey çaymdan qərbə 3 kilometr məsafədə E jim  
çaymm sağ sahilində Uluqxan rayonunun Kejiliq-xobu adlanan 
yerindədir.

Mətn
:4-cf*: a > j > a (ı) 

: m A j D : r m f  :iJH:rf»rHH:4‘ =̂ü>fA4*D: ̂ 55̂  c>)

:)^>;?5j>4:4‘€if«:r»fAj‘D:‘tı>Ä>:i)jYrÄH:Äj>«>: vrvD : aj'^^ : l u  a j  : : t  ^  > ̂ ^: yX'H'J': jD^nrrt (■»>
>fxY5:)f^MrYD

: : rxrT'ih=iN=i: j'Vif a ^ d  : A rifH sm Ä  (o)
: : j'ıf 4ıi: >4>yıfT?[i j->f 4ırtıfY5: j'^^ıfj'DriTf y ■ ■ «0
i)fj^Hri: » f : j 'i f ^ i ; : j'if)jy> : j^ıfHırı: ıfAi^rftfrfj t̂  ̂ (?)

:j*)f4ıri4‘ifTerY«:>r‘9:H,r 
j ‘if4ırı:Ä)>D:rfH«>«i^«-''‘ 'iw u  («) 

iff*w ı • ̂ rTH : if»>»JYf**f^=? f<?: a r r  HıriıfY5 o-)
^f'ıfPiY

if B« :>f4ırı: >f ̂  jrNBxÄ: H*j'ifYHif r* fvrjjraD no)
Transkripsiya

1. Oğlan atım Şubvış Inal...tə atım Kümül ögə.
2. Beş yaşımta kagsız kalıp tokuz yegirmi yaşımğa öksüz
3. bolt(um), katığlajııp otuz yaşımğa ögə boltım.
4. Kırk yıl bolar el tutup bodunım başladım, taş yağığ yağıladım, 

ələdim.
5. Bir yetmiş yaşmığa kök terjridə gün, ay azıdım, sizimə.
6. ...şürsi yamda elim, sizimə, yerim, subum, sizimə, kuyda 

kunçuyum bən, yıta, sizim.
7. Künim, kadaşrm, sizimə, oğlarum, sizimə, örügüm, karam siz 

yüz beş igü-mə sizimə.
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8. bıç bodrak yont, sizimə.
9. Elim siz...əri...y yü...kümüş bodumm sigirmç (?) siz 

kümüşüm ük...
10. yabızığ Kümül bən. Edgü ıltım, sizim böl(inə(dim).

Tərcüm ə
1. Oğlan adım Şubuş Inal ... adım Kümül Ögə.
2. Beş yaşımda atasız qalıb on doqquz yaşımda anasız
3. oldum. Möhkəmlənib otuz yaşımda müdrik oldum.
4. Qırx il olar el tutub xalqa başçılıq edirənı. Sərhəddən bayırda 

olan yağı ilə mübarizə apardım (yağıladım), seyrəltdim 
(təmizlədim, ələdim).

5. Altmış bir yaşımda mavi göylərdə günü, ayı görməz oldum. Sizdən.
6......... elim, sizdən, yerirn, suyum (vətənim), sizdən, sarayda

xammım, mən, əfsus, sizdən.
7. Arxamca gələnim, yoldaşım, sizdən, oğlanım, sizdən, parla- 

ğım (qızıl-gümüşüm), qaram (ılxım, qaramalım), sizdən, yüz 
on beş, sizdən.

8. min harm ılxım, sizdən.
9. Elim siz ... döyüşçü... parlaq xalqmı...siz gümüşüm...
10. Pis Kümüləm. Yaxşmı aldım, sizdən doymadım.

Qeydlər
1. Abidənin əwəli yaxşı mühafizə edildiyi üçün yaxşı da oxunub 

tərcümə edilir, axıra doğru aşmma çox olduğu üçün oxu və 
tərcümə çətinləşir.

2. Dördüncü sətirdə S.Y.Malovun l/a/r və tiıtuk kimi oxuduğu sözləri 
mən bolar və tutup kimi oxuyuram: belə oxu cümlənin məntiqinə 
uyğun gəlir və fıkri tamamlayır. Elunu tərcümədən də aydm 
görmək olur.

3. Altmcı sətirdə yer-sub qədün türkiin təsəwürünə görə vətən 
məfhumunu əhatə edir.

4. Küni arxaca gələn deməkdir. Azərbaycanlılar birinci arvadın üstü- 
nə gələn (bkinci arvaddan sonra almarı) arvada «günü» deyirlər.

5. Səkkizinci sətirdəki bodrak sözü, məncə, bod, «boy» kökündən və 
rak sifet şəkilçisindən ibarətdir. Mən harın (at) mənasmda 
tərcümə etdim.
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4 6

TƏLB ABİDƏSl

Abidəni ilk dəfə S.Y.Malov oxumuş, tərcümə və nəşr 
etmişdir. N.A.Kosmanm verdiyi məlumata görə, abidə Uluxan 
rayonımda Təle çaymm sağ sahilində yerləşir. Təle çayı Ejim 
çayma tökülür. Ejim çaymdan 3 kilometr aralı və Təle çaymm 3 
kilometrliyində bir sıra kobud yonulmuş sütunlar vardır: bu 
sütunlar şimaldan cənuba doğru düz xətlə uzanır. Axırmcı 
(şimaldakı) daşda yazı vardır, qalan daşlarda yazı yoxdur. Daşlar 
bir-birindən 2 meılx məsafədə yerləşir; güman ki, balballardu'.

Məto

Qeydlər
1. İkinci sətirdəki ögün sözünü (atla əlaqədə) tərcümə edə 

bilmədimı.
2. Üçüncü sətirdəki ekişim «şaxtam» sözü mənə şübhəli 

görünür. Mənə elə gəlir ki, o dövrdə qədim türk şaxta 
saxlamamışdır. Bundan başqa, at saxlamaqla şaxta saxla- 
maq bir araya sığmu-. Bu sözdəki ş işarəsi əvəzinə n işa- 
rəsi qəbul etsək, onda əkinim sözü ahnar, bu da cümlənin 
ümumi məntiqinə uyğundur.

3. Üçüncü sətirdə tört biıj atlarm ... göytürk abidələrinin 
dihndə miqdar saymdan sonra ismin cəmdə işlənməsi 
qəribədir.

w i 'X Ä M ı f f A i r i f x n ı t Ä y  m n  &  
i M h m : « * h r T 8 : w a « xy

Transkripsiya
1. Ehm, sizimə ... kuyda ku(nçu)yum, sizim(ə)
2. Ögün at otağ ər ərdəmi üçün... ehmə tapdım.
3. Eldə əkişim, əgritəbim, tört big atlarım, yılkım.
4. Bui]um p k

Tərcümə
1. Ehm, sizdən sarayda xanmıma, sizdən
2. ... at, otağ igid cəsuriuğu üçün ... xidmət etdim.
3. Eldə şaxtam, xalçarn, dörd min atım, ilxım.
4. Kədərim...
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4 7

XBRBİS-BAARI ABİDƏSİ
Abidə hürdürlüyü 160 sm, eni 46 sm, qalmlığı 85 sm olan 

qəhvəyi rəngli qum daşıdır. Birinci sətir aşağıdan yuxarı, ikinci 
sətir yuxarıdan aşagı (birinci sətrin davamı kimi yuxarıdan aşağıya 
doğru əyilir), qalan sətirlər aşağıdan yuxarıya doğru yazılmışdır. 
Şimal-qərb tərəfmdən yazmm aşağısmda xaça bənzər damğa 
vardır.

Abidə İ.A.Batmanov tərəfmdən oxurmıuşdur.

Şimal-qərb tərəfi 

Mətn

1. Üç oğlanımm ulğaturu umadım
2. Sizimə, buguma, kuyda kunçuyuma bökmədim.
3. Ər atım Külüg Yikə. Kagım bodun bəgi Inal ögə
4. Yeti otuz yaşımda elim üçün tokuz tatar.

Cənub-şərq tərəfi 

Mətn

Transkripsiya

Transkripsiya
5. EI əri üçün üç aşığa t(apdım)
6. Elim, kanım, tegri etigmə, yıta bökmədim.

Şimal-şərq tərəfi 

Mətn
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Transkripsiya
7. Un kadaşım, üç künim, kız kadaşım, üç yançı

Cənub-qərb tərəfi

Mətn

Transkripsiya
8. Kalan kadaşımka bökmədim, ay, ebig, elim, eçi, el, ab.
9. Ögümkə bökmədim.

Tərcümə

Şimal-qərb tərəfi
1. Üç oğlanımı böyütməyi bacannadım.
2. Sizdən, kədərimdən, sarayda xanımımdan doymadım.
3. İgid adım-Külüg Yikə. Atam xalq bəyi-Inal Ögə.
4. İyirmi yeddi yaşımda elim üçün doqquz tatar.....

Cənub-şərq tərəfi
5. Ei igidləri üçün üç nemət tapdım
6. Elimdən, xanımdan, müqəddəs əməilərimdən, əfsus. 

doymadım.

Şimal-şərq tərəfi
7. Nəsli artıran yoldaşım, üç ardıcılım, qız yoldaşım, üç 

hərbi rəis...

Cənub-qərb tərəfi
8. Çoxlu yoldaşımdan doymadım. Ay, evi, elim, böyük 

qardaşım, el, ov.
9. Anamdan doymadım.
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1. İkinci sətirdə bökmədim sözündə nıətndə ş işarəsi də 
görünür: bökişmədim. Lakin nıən göj^ürk abidələrində 
bökişmədim sözünə rast gəlmədiyim üçün bökmədim 
«doymadım» kimi oxudum. İ.A.Batmanov bökişmədim 
kimi oxuyur.

2. Altmcı sətirdə etigmə «etdiyim» sözünü mən «əməl» 
kimi tərcümə etdim,

3. Səkkizinci sətirdə İ.A.Batmanov kahn kimi oxuyur. 
Göytürk abidələri dilinin orfoqrafiyasma görə onda / 
işarəsi yazılmalı idi. Mətndə mən belə bir işarəni 
görmürəm. Buna görə də kalan oxudum.

Qeydlər
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ABAKAN ABİDƏSİ

Abidə qum daşmdandır, hündürlüyü 2,5 m, eni 70 sm, 
qalmlığı 22 sm-dir. Daşm yan tilləri səylə hamarlanmışdu-. Yazı 
aşağıdan yuxan yazılmışdır. İşarələr geniş, lakin dərin olmayan 
şırımlarla çəkihnişdir. Qabaq tərəfmdə altı, sol tərəfmdə bir, sağ 
tərəfmdə iki, arxa tərəfmdə dörd sətir yazı vardır.

Abidə Abakan çaymm sol sahilində Pokoyakov ulusunun 2 
km aşağısmda Tutatçikovlarm yurtunun yanmda tapılmışdır. 
Tapılarkən abidə arxa tərəfı torpaqdan azacıq çıxmaqla üm  üstə 
yıxılmış vəziyyətdeı olmuşdur, bıma görə də, arxa tərəfindən 
başqa, qalan üç tərəfı yaxşı mühafızə olxmmuşdur. Abidə tapılan 
yerdə gözlə seçilə bilən qəbirlər müşahidə edilməmişdir.

Abidə hələ 1913-cü ildə Minusin muzeyinə gətirilmiş və 44 
nömrə altmda qeyd edilmişdir.

Abidəni ilk dəfə S.V.Kiselev oxumuş, tərcümə və nəşr 
etmişdir. Sonra S.Y.Malov, öz tərcüməsi ilə onu nəşr etmişdü-.

Qabaq tərəf 

Mətn

48

... T : ÄAifch: : 4‘̂ SinrtH'Ar'Hürtf jtxt (•-’)

YWHT: rA4TA)fTr*A: TAtf^ j ; :4‘̂ ÂDÇY:̂ f
h )f<T 
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4‘ÄirD: »t̂ ÄT̂ hrl'f‘=1'l :̂ )AÄ4*4*HH>aHhT

Transkripsiya
1. ... Alçıgız bar üçün tikə berdimiz. Kişdə ay ig tikirbiz.
2. Ərdəmi bar üçün Kamta Aza tutuk toka təgmiş bəgim siz 

ər... ayılka.
3. Tokuz əlig yaşda tokuz altmış ər öliixmüş.... Ər başı 

sagun ölürüp bilgəm, yıta.
4. İç yer ilki artzun atçıl ap(?) tutuk yok yok (?) kadaş ilki 

sizim (ə?) atağ (?) öküz, at yok, yıta.
5. Toğdı, turzun, artzun. Kuşladaçı bilgə tutuk yok artzun 

alp Kögşin oluru kaltı.
6. Orızka, anızka, bökmədim öldim alp (?) kuşça çabh 

tüşürmiş ertigiz. Bugka taşm, begkün tikər bən, yıta.

Tərcümə
1. Bəxtiniz olduğu üçıin tikdik. Kəmərdə ay iy tikirik.
2. Cəsurluğu olduğu üçün bəyim Kanıda Aza tutuka hücum 

etmiş. Sizdöyüşçülər...
3. Qırx doqquz yaşmda əlli doqquz döyüşçü öldürmüş. 

Qoşun başçısı sanun öldürüb müdrikim, əfsus.
4. Daxili yer ilk artsm. Şöhrətli alp tutul: yoxdur, yoxdur. 

Yoldaş ilk sizə ataq öküz, at yoxdur, əfsus.
5. Doğdu, dursun, artsm. Kuş ovlayan müdrik mtuk yox 

artsm (artmasm). AIp Kögşin oturdu.
6. Səadətdən, tarlalanmdan (?) doymadırn, öldüm. Kuş ki- 

mi şahin düşürmüş idiniz. Kədər daşmı əbədi abidə tikə- 
rəm, əfsus.

Qeydlər
1. Abidənin transkripsiyası (oxusu) bizdə də, təxminən,

S.Y.Malovda olduğu kimidir, lakin tərcümələr bir-birindən fərq- 
lənir.

2. S.Y.Malovun birmci sətirdə alıçımz kimi oxuduğu sözü 
mən alçınız kimi oxuyuram. Azərbaycan dilindəki bəxti alçı 
durmaq ifadəsi ilə müqayisə et.

3. S.Y.Malov ikinci sətirdəki kamta sözünü kan «xan» 
sözündən törəmə hesab edir. Mən bu sözü Kanı yer admm yerlik
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halda işlənən şəkli Idmi qəbul edirəm. İiknci sətrin tərcüməsi də 
bizdə kəskin şəkildə fərqlənir.

4. Dördüncü sətirdə S.Y.Malov haradansa ceyran sözünü gə- 
tirir və tərcüməyə salır; rnən mətndə keyik «ceyran» sözünü tap- 
madım. Ümumiyyətlə, bu sətrin S.Y.Malov tərəfindən edilən tər- 
cüməsi həddindən artıq sərbəstdir. Düzdür, ikinci sətrin tərcü- 
məsi də qənaətləndirici deyil, lakin hər halda mətndəki sözlərdən 
çıxış edilir; bu sözlərə ncjcə yanaşmaq isə başqa məsələdir. Sözə 
yanaşma deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam. Bunun üçün altmcı 
sətrin axırmcı cümləsinə baxaq: Buıjka taşın beıjkün tikər bən. 
Qısa cümlədir. S.Y.Malov bımu belə tərcümə edir: B nenajiH sı 
BeHHMH naMaxHHK CTaBJiıo «Kədər içində mən əbədi abidə qoyu- 
ram». Mən hərnin (^ümləni belə tərcümə edirəm: «Kədər daşmı 
əbədi abidə tikirəm». Ərainəm ki, həm düzgün tərcümədir, fikir 
e]milə verilir, həm də poetik (əlbəttə, abidənin özündən gələn 
poetik) səslənir. S.Y.Malovım tərcüməsi səhv deyil, amma düz də 
deyil. Yanaşma deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Və mən hər 
yerdə belə hərəkət etməyə çahşmışam.

3. Orız sözünün «səadət», anız sözünün «tarla» olmasmdan 
şübhələ;nirəm.

Tərcümə
9. Töliş müdrik -  adım ... mən on altı yaşımda almmışam. 

Xamm, siz(dən) doymdim, bibim.
10. Cəsurluq elindən doymadım, öldüm. Tutukun işinə ... siz, 

əfsus.

S oltəfəf  

Mətn

: : m : m : c')

Transkripsiya
9.Ər ərdəm atım bar üçün begkü tikə bertim. Yeti urı oğul 

üçün tikə bertimiz.

Tərcümə
9. İgid cəsur adım olduğu üçün əbədi abidə tikdim. Yeddi 

nəsli davam etdirməli oğul üçün tikdik.

Sağ tərəf 

Mətn

Arxa tərəf

Mətn

mum: ad : rıfTiecr ĵ : *>ÄtçYî AYi»h a>
kv.-txn: tı-Ari t̂ rxYNJf Dof : €Yif w  (S)

(10)

(12)

7.

8.

Transkripsiya
Töliş bilgə atım ... bən altı yegirmi yaşıma almmış, kımçuy, 
siz, bökmədim əgəçim.
Ərdəmlig elintə bökmədim öldim. Tutuk işinə ə(?) mdə(?) yt, 
tzkn, siz, yıta, çığ.

Transkripsiya
10...... m sinə (yaxud sizə)
11. r el bay mr siz
12. r ... taş
13. üçs ı t ı ....

Tərcümə
10........
11. . . .  el varlı... siz...
1 2........daş
1 3...... üçün ... əfsus.
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Abidə hündürlüyü 3,7 m, eni aşağıda 70 sm, yuxarıda 45 sm, 
qalmlığı 23 sm olan qum daşmdan ibarətdir. Enli üzlərindən 
birində (qabaq • tərəf) göytürk əlifbası ilə üç sətir yazı vardır. 
Yazmm altmda ucları aşağı olan qövs şəkli vardır. Qövsün üstünə 
yuxarıdan xaç işarəsi birləşdirilmişdir. Belə damğalar Yenisey 
abidələri üçün səciyyəvidir. Sağ dar tərəfmdə göytürk əlifbası ilə 
bir sətir yazı vardır. Abidə Minusin muzeyində 22 nömrəli 
inventar kimi saxlanır. Güman edildiyinə görə, onu Tuvadan 
buraya 1915-ci ildə A.V.Adrianov gətinnişdir.

Abidə ilk dəfə S.V.Kiselev tərəfindən oxunmuş, tərcümə və 
nəşr edilmişdir. Sonra S.Y.Malov onım təkmilləşdirilmiş oxusunu 
və tərcüməsini vermişdir.

Qabaq tərəf 
Mətn

f  : Xif-r ı̂ n )
: A r ) f :►r hwH: tf a t  2̂)

: ıf m : n n :

Transkripsiya
1. Sizimə, yüz kadaşıma, altı bodumma, sizimə adırıltım.
2. Ər atım Akbaş Atık, Inal ögə bən, yetmiş yaşımda.
3. Ər ərdəm iki əlig tokum yağıda otuz ərig ölürtim esni.

Tərcümə
1. Sizdən, yüz yoldaşmıdan, altı xalqımdan, sizdən aynl- 

dım.
2. İgid adım Akbaş (ağbaş) Atık (atılmış), Inal ögəyəm, yet- 

miş yaşımda.
3. İgid cəsurluq qırx iki toxum yağıdan otuz döyüşçünü öl- 

dürdüm ...

49

BİRİNCİ TUVA ABİDƏSİ 1. Adətən, sayla bodun sözü arasmda numertativ söz işlə- 
nir. Bu abidənin birinci sətrində belə söz yoxdur: altı 
bodun. Sağ tərəfdəki dördüncü sətirdə birinci sətirdə 
buraxılmış bağ sözü artıq bərpa edilir: altı bağ bodun.

2. İkinci sətirdə S.Y.Malovım dörd söz kimi oxuduğu və 
təəccübləndiyi (xüsusi addakı sözlərin çoxluğuna görə) 
Ak-baş-at-ık əvəzinə mən Akbaş Atık oxuyvıram. Həm 
sadə, həm də təbiidir. Akbaş sözü ilə məsələ aydmdu-. 
Atık sözünə gəlincə, göytürk abidələrinin dilində fel 
kökü üstə gQ\-ık-ik,-uk, -ük şəkilçisi düsturu ilə düzələn 
kifayət qədər söz vardır. Tapdıq (Azərbaycan dilində) 
adı varsa, Atık admm olması təəccüb doğurmur.

3. Üçüncü sətirdə tokum sözünü mən toxum kimi tərcümə 
etməyi lazım bildim. •

Sağ tərəf 
Mətn

Qeydlər

r h f  h j - o j : ii*a ä « y Bhh : ıJ 'X tff  y a m  : »

Transkripsiya
4. Altı bağ bodunım küçligin (ü)çün arkak eUm taşm bunta 

tikdi.

Tərcümə
4. Ahı qəbiləli xalqım güclü olduğu üçün ... elimin daşmı 

burada qoydu.

Qeyd
Arkak sözü mənə aydm deyil: akrak olsa idi, aydm olardı. ağ

təhər.
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İKİNCİ TUVA ABIDƏSİ

Yazı yonulmamış qeyri-düzgün fomıah massiv daşa həkk 
edilmişdir. Indiki vəziyyətdə iki bərabər olmayan hissəyə 
parçalanmışdır. Daşm ümumi hündürlü>ü 2 m 15 sm, eni yuxarıda 
90 sm, aşağıda 25 sm, qahnhğı 20 sm-dir. Yastı tərəflərdən 
birində göytürk əUfbası ilə beş sətir yazı yazılmışdır. Yazmm çox 
hissəsi daşm böyük parçasmdadır. Daş Minusin muzeyində 42 və 
42-a nömrələri ilə saxlanır.

Abidə ilk dəfə S.V.Kiselev tərəfmdən oxunmuş, tərcümə və 
nəşr edilmişdir. Sonra onu S.Y.Malov da tərcümə və nəşr 
etmişdir.

Birinci parça 
Mətn

H I 'T I  ' 1'

1. Tegri
2. Kök Amaş Tutuk
3. törtkadaş
4. Buğa ər atı
5. Ətrük bən.

Transkripsiya

4. Buğa-ər adı
5. Ətrükəm

İkinci parça 
Mətn

(»>
(it'JxTI ' İ İ l A m  0 )

(8)
» * 8 ( » )

W ( W

Transkripsiya
6. m, sizimə
7. m, üçün s r d(m) .... d
8. sizə adınl(dım)
9. ködik
10. kı

Tərcümə
6 .

7.
8 .

9.
10.

.... sizdən 

.... üçün.... 
sizdən ayrıldım 
ıŞ (?)

Tərcümə
1. Tanrı
2. Göy Amaş Tutuk
3. dördyoldaş
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ÜÇÜNCÜ TÜVA ABİDƏSİ
3........ Dostlarımdan, sizdən, dostlanmdan, sizdən
4. Damğa, ana, altı döyüşçü....

Abidə dördkünc massiv qırmızı qum daşmdan ibarətdir. 0, 
uzununa iki hissəyə bölünmüşdür. Abidənin hündürlüyü 
Im 65 sm-dir. Enli tərəflərdən birində aydm işarələrlə dörd üfüqi 
sətirdə göytürk əlifbası ilə yazı həkk edilmişdir. Yazının 
aşağısmda quşun pəncəsi şəklində damğa çəkilmişdir. Parçalanma 
xətti daşı iki elə hissəyə bölmüşdür ki, birinci hissədə iki sətir və 
şəkil, ikinci hissədə digər iki sətir və birinci hissədəki ikinci 
sətrin sonu qalmışdır. Abidə Minusin muzeyində 36 və 36-a 
nömrəiəri ilə saxlanır.

Bu abidəni ilk dəfə S.V.Kiseley oxumuş, tərcümə və nəşr 
etmişdir. Sonra onu S.Y.Malov tərcümə və nəşr etmişdir.

Qeydlər

I . Abidə pis mühafizə olunduğu üçün oxusu və tərcüməsi 
çətindir.
S.Y.Malov ikinci sətirdəki oğdamdımı sözünü «moux 
Mecm pmeHbiü om cmpen» kimi tərcümə edir.

3. Yəniç sözünün mənasmı anlaya bilmədim.

Mətn

: r»f x t t  :

1.
2.

3.
4.

Transkripsiya
... rüg bən, sizimə, kadaşıma, sizə, oğlanımmi... d 
Elim kanıma, sizimə, ər ərdəmi tokuz oğdamdımı 
(adırıldım), yerim sizə 
Yəgiç eşimə, sizə, eşimə, sizə.
Tamğa ana altı ər blbrm (balt'alım?)

Tərcümə
1. ... mən sizdən, yoldaşımdan, sizdən, oğlanım....
2. Elim xammdan, sizdən, igid cəsurluğumu doqquz ox 

yaramdan aynldım, yerim sizdən.
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52 İ.A.Batmanov

BİRİNCİt ELEGEST ABİDƏSI

Abidə Elegest kəndindən 2 km şərqdə Elegest çayının sağ 
sahilində hündüx təpənin üstündəciir. Daşm hündürlüjoi 135 
santimetrdir. Dördkünclü daşm üç tərəfində göytürk əliftası ilə 
yazılmış yazı vardır. Abidə Kızıl şəhərindəki muzeydə saxlanıhr.

Abidəni ilk dəfə S.Y.Malov nəşr etmişdir. O, birinci sətri 
oxumuş və tərcüməsini vermişdir, qalan ik sətri oxumamışdır.

Abidəni İ./ı.Batmanov da oxumuş, tərcümə və nəşr etmişdir.
Mən əvvəlcə göytürk əlifbası ilə yazılmış mətni, sonra

S.Y.Malovun oxuduğu sətri və tərcüməsini, daha sonra 
İ.A.Batmanovun oxusu və tərcüməsini, axırda öz oxumu və 
tərcüməmi verirəm.

MBtn
S.Y.Malov

) > o Y4'HVYM o :AA

Transkripsiya
1. Kürtle sagun ben. Eçim ahnmış
2. Eçi əçen gr Şuqra sagun
3. Beq, ük! Erkin, er, aqı, edimin u de...

Tərcümə
1. Ä  Kj'pTJie-nojiKOBOAeu:. Moö cxapmHH 6pax Sbiji bsht (b 

njıCH)
2. CTapmHİı 5paT, paccTaHbCH c repoeM lUyrpa -  

nonKOBeAueM.
3. Ber, ö oraT en ! C B o 5 o ;ıy , S oraT w p , 5oraTCTBO, M oe /lo ö p o  

yHenHHHBaH.

Ə.Ə.Rəcəbli

Transkripsiya
1. Körtlə sarjun bən, ehm, kamm.
2. Çaç (a) Anar Şoğra saqun
3. Bəgi ərkən ər ərdəmimdə.

Tərcümə
1. Körtiə sanunam, ehm, xanım.
2. Çaç (a) Anar Şoğra sanun
3. Bəyi erkən igid cəsurluğumda.

Transkripsiya
1. Körtlə saq u n  b e n , e l im  k a n ım

Tərcümo
1. Ä  rJiaBH:0K(3MaH^nymHÜ K opxna (? ) Moe rocy;ıapcTBO, m oh  

x a n .
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Bu abidə birinci abidədən 5 m cənubda yerləşir. Bu yerlərdə 
«maral daşı» (yaşıla çalan daşdır) adlanan qum daşıdır. Daşm 
hündürlüyü 2,76 m, eni 65-67 sm-dii'. Abidənin ön tərəfində 
göytürk əlifbası ilə iki sətir, arxa tərəfmdə isə bir sətir 
yazılmışdır.

Abidə ilk dəfə S.Y.Malov tərəfmdən oxunmuş, tərcümə və 
nəşr edilmişdir.

Ön tərəf 

Mətn

53
İldNCI ELEGEST ABİDƏSİ

Ayf'Tr'hH J > «j;4'XTHhB=l

Transkripsiya
Bəg tarkan bilgə tirig (?) bən. Siz, elim, kanıma bökmədim.

Tərcümə
Bəy Tarkan Müdrik Diriyəm. Sizdən, elimdən, xammdan 

doymadım.

Qeyd

Alkınur sözünün kökü al felidir, kın şəkilçisi ilə alkın sözü 
yaranır. Alkm sözünə b(3yük Orxon abidələrində alkın-arıl cüt 
sözündə rast gəlinir {altıntığ-arıltığ). Bu abidədə tək, həm də 
indiki zaman feh sifəti kimi işlənir. Mənim fıkrimcə, indiki 
məqamda, o, «allah üçün ahnmalı olan» mənasmı ifadə edir. Buna 
görə də onu ölümlü kimi tərcümə etdim.

Transkripsiya
1. Kök teqridə boltum, ər alkmur törəmiş.
2. Elimdə biş kata təgzintim, əp ərdəmim üçün

Tərcümə
1. Mavi göylərdə oldum. İgid ölümlü törəmiş.
2. Elimdə beş dəfə səyahət etdim. İgid cəsurluğum üçün

Arxa tərəf

Mətn
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5 4

SARQAL-AKSl ABİDƏSİ

Abidə hünclürlüyü 150 sm, eni 15 sm olan boz daşdır. Yazı 
aşağıdan yuxarı yazılmışdır. Abidə Kızıl şəhərindəki muzeydə 
saxlamlır.

Abidəni İ.A.Batmanov oxumuşdur.

Mətn

IT

-fr
i *

o
-Çk'C

o

X

İkinci Elegest abidəsi

I6l



Transkripsiya
1. Siz ökünç eb bökmədim.
2. Tokuz yaşda toğlığ kanka tapdım, ərdəm
3. Bilmədim buqım on ermiş

Tərcümə
1. Sizdən, kədər evimdən doymadım.
2. Doqquz yaşda Toğlıq xana xidmət etdim. Cəsurluq.
3. bilmədim. Kədərim on imiş.

Qeyd
1. İ.A.Batrnanov ikinci sətirdə toğlık oxuyur. Mən mətndə 

toğlığ görürəm.
2. Üçüncü sətri l.A.Batmanov belə tərcümə edir; ü  ne 3Hajı 

COBCH ncH ajiH . /JecflTb 6 m jio . . .  Belə tərcümə türk dili sintaksisinə 
ziddir: türk dilində xəbər birinci, cümlənin digər üzvləri sonra 
gələ bilməz.

55

BIRİNCİ QAJRA-BULUN ABİDƏSİ
Abidə Yenisey çaymm sağ sahilində Eylik-Xem qəsəbəsinin 

şimal-şərqində tapılmışdır. Qonur qum daşından ibarətdir. Daşm 
hündürlüyü 115 sm, tərəflərinin eni 21 sm, 14 sm və 16 sm-dir. 
Üç tərəfı göytürk əlifbası ilə yavzılmış yazı ilə örtülüdür.

Abidə İ.A.Batmanov tərəfindən oxunmuşdur.

Mətn

I * *

‘A j p  i
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Transkripsiya
1. Sizimkə yakılığ bin, eçi yaza ür...
2. Sizim... yüz mal kadaşım...
3. Ər atım Ktıra Yaş.... erdi.

Tərcümə
1. Siz ... min ... .böyük qardaş.,.
2. Sizim, yüz ınal yoldaşım....
3. İgid adırn Qara Yaş (gəuc) ... idi....

Qeyd

Qara-bulun abidəsinin yanmda ölçüləri 16x10 sm olan daş 
parçası tapılmışdır. Daşın rəngi qəhvəyi olduğu üçün Qara-bulun 
abidəsinin bir hissəsi ola bilməz.

Abidəni ilk dəfə İ.A.Batmanov oxumuş və nəşr etmişdir.

Mətn

M r ü
Transkripsiya

Qeyd

Mən göytürk əlifbası ilə yazılmış mətnin birinci sətrində 
təkcə ç işarəsini görürərn. Bunu göytürk abidələri orfoqrafıya 
qanununa görə yalnız aç kimi oxumaq olar.
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İKİNCİ QARA-BULUN ABİDƏSİ

Yaşıla çalan slans daşın yalnız aşağı hissəsi mühafızə 
edilmişdir. Birinci abidədən 25-30 m şərqdə yerləşir. Daşm 
hündürlüyü 80 sm, eni 50 sm-dir. Yalnız bir tərəfmdə yazı vardır. 
Yazmm aşağısmda ağzı yazıya doğru çevrilmiş qövs şəkli, qövsün 
altmda düzbucaqh bucaq şəkh (bucağın bir tərəfi qövsə təxminən 
paralel, digər tərəfı ondan düzgün aşağı istiqamətdədir) aydm 
görünür.

Abidəni İ.A.Batmanov oxumuşdur.

Transkripsiya
1. Eb eçim, sizə...
2. Ər ərdəmi ton....
3. Ər atım Bağu-....
4. Y üzər...

Tərcümə
1. Ev böyük qardaşım, sizə...
2. İgid cəsurluğu don...
3. İgid adım-Bağır....
4. Yüzdöyüşçü....

Mətn
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Abidə Dzun-Xemçik rayonunun İyme qəsəbəsinin cənub- 
qərbində qəsəbədən 10 km arahda İ.A.Batmanov və A.Kunaa 
tərəfmdən tapılmışdır. Daşın hündürlüyü 175 sm, eni 34 sm, 
qalmhğı 14 sm-dir. Daş qonur rəngdədir. Yuxan hissəsi 
smdırılmış və itirilmişdir. Yazı pis mühafızə edilmişdir.

Abidə İ.A.Batmanov tərəfindən oxunmuşdur.
D.D.Vasilyev abidədə 7 sətir ya/:ı olduğunu göstərir, lakin

I.A.Batmanovun nəşrində 5 sətir yazı görünür.

Mətn

5 7

lYME ABIDƏSİ

/ j A i  ^  - 4  h  >

\l\ \ ' ' A  'V t

Transkripsiya 

Yan tərəfi
^........ Sf- Benig bitigim eki bağhğka bəgimə, lyu (k)....
2. Tegri elimkə ər ərdəmim üçün u}̂ ğur kanda berü kəl....

3. bök(mədim)....
4. s k ap ı....
5........ t el əri öz etip ərim... elimdə sü tiixk... m k el...

Ön tərəf

Tərcümə 

Yan tərəf
1.................Mənim yazım iki tayfah bəyimə, heyhat....
2. Müqəddəs elimə igid cəsurluğum üçün uyğur xanma 

verildim.

Ön tərəf
3„ doymadım.......
 4......... qapı.............
 5............ el döyüşçüsü öz edib döyüşçüm...elimdə qoşun

türk ... el....

J': I Aİ 4<t̂ A
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5 8

EL BAJI ABIDƏSİ

Qırmızı-qəhvəyi qum daşı ölçüləri 98x40x10 sn, 
84x40xl0sm və 31x38x7sm olan üç fraqmentdən ibarətdir. Daşın 
səthi cilalanmışdır. Abidə 1902-ci ildə Bank çaymm Yluq-Xeııı 
çayma töküldüyü yerdə Barık çayınm sol sahilində Xayırakan 
dağmdan 3 km yuxarıda Kon tərəfindən tapılmışdır. Ə w əlcə  4 
fraqment tapılmışdu” Kon 1903-cü ildə onlardan ikisini Minusin 
muzeyinə gətirmişdir.

Abidənin bütün dörd üzündə 29 sətir yazı vardır: enli üzde 
20 sətir üfüqi yazı, yenə həmin üzdə 3 sətir şaquli yazı. Üfuqi 
yazıda XIV və XV sətirlər kiçik işarələrlə yazılmışdır. Türk 
mətninin içində 2 Çin heroqlifi yazılmışdır. Şaquli sətirlərin 
altmda damğa işarəsi çəkilmişdir.

Mətn

^ r  y t 
n)-̂  ^  ̂ -'Ow
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Abidə ilkdəfə L.R.Kızlasov, sonra İ.A.Batmanov tərəfindən 
nəşr edilmişdir. Abidədə yalnız dörd işarəni oxumaq mümkündür. 
Lakin müəyyənləşdirmək olur ki, abidədə iki sətir olmuşdur.

Mətn

KEZEK-XÜRES ABIDƏSI

Ər atı k.

İgid adı K.

Transkripsiya

Tərcümə

Abidə 1955-ci ildə A.D.Qraç tərəfindən Tuva respubli- 
kasmm Ovur rayonunun Saqla qəsəbəsinin 10 km şimal-şərqində 
tapılmışdır. 1961-ci ildə İ.A.Batmanov tərəfindən nəşr edilmişdir. 
Abidədə göy türk əlifbası ilə yazı yoxdur: bəzi işarələr hərfə 
oxşayır.

BİRINCİ OVUR ABIDƏSI

i i B i f c f i i
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61

1956-cı ildə Kızıl-ool tərəfindən Tuva respublikası O w  
rayonunun Kızıl-Tey qəsəbəsi ətrafmda tapılan bu abidə ölçüləıi 
150x18x20 sm olan boz slans dirəkdən ibarətdir. D irəyin təpəsi 
dairə şəkildədir.

IKINCİ OVUR ABİDƏSİ
Abidənin ölçüləri 85x18x2 Ism-dir, kvadrat şəklindədir, 

daşın səthi kobud yonulmuşdur. Abidəni 1915-ci ildə Adrianov 
tapmış və Yenisey çaymda salla Minusin muzeyinə gətirmişdir.

Bir sətirlik yazi geniş şırımla yazılmışdir. Minusin 
muzeyində saxlamr. İlk dəfə İ.A.Batmanov tərəfində «Yükün 
Tirig abidəsi» adı ilə nəşr edilmişdir.

Mətn

6 2

İKİNCİ OTTUK TAŞ ABİDƏSİ

D.D.Vasilyevin nəşrində isə mətn belə göstərilir:

Transkripsiya
Yüküg Tirig

Tərcümə
Yükün Tirig (xüsusi isimdir).
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63

Abidə Y.L.Arançın tərəfmdən 1951-ci ildə tap ılm ış  və 
həmin ildə də nəşr edilmişdir.

Abidə

Mətn

BORBAK ARIĞ ABİDƏSİ
Abidə 1963-cü ildə Samaqaltay qəsəbəsinin 4 krn cənub- 

qərbində İ.A.Batmanov tərəfmdən tapılmış və ilk dəfə onun 
tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Abidənin şəkli

Mətn

6 4

SAMAQALTAY ABİDƏSİ

Transkripsiya
Beqü çor

Tərcümə
Benü çor (hərfı tərcümə: 

əbədi marşal)
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Ş1.... nu
Transkripsiya 65

ORTAi\ TEY ABİDaSİ

Abidə 1963-cü ildə Samaqaltay qəsəbəsinin 3 km şimal- 
şərqində Orta Tey dağmda İ.A.Batmanov tərəlEindən tapılmışdır. 
Abidədə şəkillər arasmda göytüı-k əlifbası ilə yazılmış işarələr 
seçmək olur. Abidəni ilk dəfə İ.A.Batmanov nəşr etmişdir.

Abidəniıı şəkli

Mətn
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Daşm şəkli 6 6

1904 və 1907-ci illərdə A.V.Andrianov Tuba çaymm Yeni- 
sey çayma töküldüyü yprdə Tepsey dağmda skif və tfjrk dövrünə 
aid şəkillər və göytürk əlifbası ilə yazı kəşf edir. O yazır: «Tuba 
çaymm sağ sahilində Tepsey dağmm qayalarmda, fasilələrlə, bir 
neçə kilometr məsafədə yazılar uzanır; onun bir hissəsi, yalnız cü- 
zi bir hissəsi Titovun materialları əsasmda Spasski tərəfindən təs- 
vir edilmişdir. O, 251 qazılmış fıqurdan, 186 qazılmış və çərtilmiş 
işarədən və 353 rünabənzər hərfdən ibarətdir... Rvmabənzər yazı 
müxtəlif yerlərdə 13 sətir tapılmışdır. Hərflər olduqca nazik səthi 
ştrixlə edilmişdir, güclə seçilir».

1904-cü ildə A.V.Andrianov Tepsey dağı yaxmlığmda run 
yazıh ikiyə parçalanmış bir lövhə tapır. O həmin lövhəni və Tep- 
sey dağmdakı qayalarda olan yazılardan birini qopanb Krasnoyar 
muzeyinə göndərir; hər iki abidənin sonrakı taleyi məlum deyildir. 
1907-ci ildə A.V.Andrianov Tepsey dağmm öyrənilməsi haqqmda 
yazır: «Az qala əlçatmaz yüksəklikdə, Tepsey dağmm sərt yama- 
cmda Tuba çaymm mənsəbindən yarım verst aşağı, Tepsey da- 
ğmm, demək olar ki, lap təpəsində, Yenisey çaymdan ən azı yüz 
sajen yüksəklikdə kifayət qədər böyük olan bir mağara -  qeyri- 
düzgün formalı oyuq vardır. Onun divarlarmdan birində 166 runa- 
bənzər işarədən ibarət olan 4 sətir yazı oyulmuşdur, daha doğrusu 
çərtilmişdir. Üç sətir üfiiqi vəziyyətdə, hərfləri eyni boyda 
olmaqla paralel şəkildə, dördüncü sətir solda, aynca hərfləri iki 
dəfə böyük olmaqla çərtilmişdir. Yuxan sətirdə 62, orta sətirdə 49 
aşağı sətirdə 47 hərf vardu', ayrıca duran dördüncü sətirdə isə 8 
işarə vardır. Hərflər o qədər də dərin olmayan ştrbclərlə edilmiş- 
dir, bu, necə deyərlər, dövri yazıdır».

A.V.Andrianov abidələrin bəzilərinin estampajmı çıxarmış 
və şəklini (əllə) çəkmişdir, lakin onlar bizə qədər gəlib çatma- 
mışdır. Onun gündəliyirıdə Tepsey dağmdakı on abidənin (13 
sətir) şəkli vardır, lakin bu yazılan oxunıaq olmur.

BIRİNCİ TEPSEY ABİDƏSİ
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1966 -  1968-ci illərdə Tepsey dağındakı yazılar Y.A.Şervə
S.Q.Klyaştomı tərəfmdən tədqiq edilmişdir. S.Q.KIyaştommn 
yazdığma görə, A.V.Andrianovun nəşr etdiyi abidələrdən bj 
böyüyü, Tepsey dağmm zirvəsindəki abidədə tapılmışdır, görüniir, 
uçqun nəticəsində məhv olmuşdur. Yenə də o yazır ii, 
A.V.Andrianovun tapdığı on abidədən yeddisi qorunub mühafes 
edilmişdir.

Tepsey dağı boz qumdaşmdan ibarətdir. Göytürk əlifbası ile 
olan yazı dağm hamarlanmamış səthində yazılmışdu-. Bəzi istisna- 
larla, hərflərin hündürlüyü 2-5 mm-dir (S.Q.KIyaştommm yazi- 
ğma mən bir qədər şübhə edirəm, çünki hətta qələmlə kağız üzə- 
rində yazılmış hərfin ucalığı 2 mm-dən böyük olur). Yazmı oxıı- 
maq çox çətirdir; yalnız günəş şüalan çəpinə düşdükdə onları ox> 
rnaq olur. Işarələrdən bəzisini indi oxumaq olmur, eroziya nəticə- 
sində yazılarm bir hissəsi pozulmuşdur.

Mətn

Bədizlig kaya
Transkripsiya

Tərcümə
Naxışiı qaya
Yazmm aşağısmda dairə və onun altmda xaçabənzər 

işarədən ibarət olan damğa şəkli çəkilmişdir.

\
\

İKINCÜ TEPSEY ABİDƏSİ

Bu abidə də Tuba çayı sahilində Tepsey dağmdadır. Abidə- 
nin və eləcə də sonra təqdim edilən digər Tepsey abidələrinin 
kəşfi və nəşri tarixi haqqmda artıq yuxanda danışılmışdır.

Mətn

h
Transkripsiya

6 7

Terşey kiçig.

Kiçig Terşey
Tərcümə

Qeydiər
1. Belə bir fikir mövcuddur ki, yazı dağm admı göstərir: 

Kiçig Tepsey dağı. Lakin qəribə burasıdır ki, burada söz sırası ttirk 
dillərinin qrammatik quruluşuna uyğun gəlmir; istər müasir, 
istərsə qədim türk dillərində əvvəlcə təyin, sonra təyinlənən 
işlənir. Burada isə əksinədir: əvvəlcə təyinlənən, sonra təyin 
işlənir. Adətən, göytürk Orxon-Yenisey yazısmda sözün birinci 
hecasmda ı, i, o, u, ö, ü saitlərini göstərən işarə (hərf) yazıhr. Bu 
abidədə və dördüncü Tepsey abidəsində iki yerdə k v ə  ç hərfləri 
arasmda saiti (mütəxəssislərin / kimi oxuduğu səsin yerində) 
göstərən işarə yoxdur. Həmin mövqedə altmcı Tepsey abidəsində 
də i saitini göstərən işarə yazılmamışdır. Bu hal məndə şübhə 
oyadır. Bəlkə bu sözdə i əvəzinə e oxumaq daha yaxşıdır; Tepsey 
keçig -  Tepsey keçidi. Qeyd edim ki, analoji sözə Tonyukuk 
abidəsinin 35-ci sətrində də təsadüf edilir. Ertis ügüzüg keçigsizin 
keçdimiz -  İrtış çayma keçidsiz (yəni, bərəsiz) keçdik. Belə olarsa, 
türk dilinin qrammatik quruluşu üçün xas olan söz sırası da 
pozulmur.
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2. Abidənin yuxarıda sağ küncündə qalm k  samitini bilfa 
işarə görünür, ancaq sətrin sonrakı işarələri dağılmışdır.

■

V'

' , / 1

6 8

ÜÇÜNCÜ TEPSEY ABİDƏSİ

Abidə yalnız bir sözdən (4 işarədən) ibarətdir.

ÇigŞİ

ÇigŞİ

Mətn 

t'Ä

Transkripsiya

Tərcüma
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7 1

Bu abıdən.ii) də əvvəli vtt sorıu yoxdur. Göytürk Orxcn- 
Yenisey əlifbası ilə yazılmış mətnin altmda dağ keçisi şəaIi 
çəkilnıişdir; m ütəxəssislərin fıla-incə, belə şəkillər b izim  eradan 
əvvəl III iTiinillikdem bizirn eranm erkən orta əsrlərinə  qəCd' 

çəkilird!. Dağ keçisinin b;ış tərəfində damğa şəkli aydm  görünıir, 
Dağ keçısi və danığa şəkiliəri m üxiəlif dövrlərdə çəkilm işdir.

Mətrı

ALl'INCI TEPSİJY ABİDƏSİ

/ / ' I .

Traıııskripsiya
Tebşey keçigsiz (sonra ş, ç, r, 1, ə hərfləri gəlır) teijrımə. 

öçükə, yeriın.(ə bökrnədim).

Tərcüm ə
Tebşey keçidsız ... tanrımdan (göylərdən), dammıdan (evim- 

dən), yerim dən (torpağımdan) (doyrnadım),

Qeydl
S.Q .K lyaştom ı b u  abidəni belə oxuyur və tərcümə edir: 

tebisey kiçik siz eşi eçi erim teijrim a! yerim  a! -  0 ,  Tebisey Kiçiq!
0 BBi. (ero) c o r o B a p n m H , (ero) C T a p r a n e  poOT-iHH (ö p aT b fl)  n 
MV)KH-BOHHbi! 0 \  Moe H eöo ,  Kpfcuua (sau iH T a )  ( :̂Jifl[ n a e ) !  (), mojj 

crpaH a! . . .
Çox olmaduTu?
Ə vvələn, rnən ş və ç işarələrini eşi və cçi kimi oxuya 

bilmərəm; bıı lıərflərdən əvvəi e səsi gələ bilər, lakm bunlardan 
soııj-a / saiti gəlsə  idi, mütləq yazdm alı idi, çünki göytürk Orxon- 
Yenisey abidələrində söz sommda bütün saitlərm işarəsi yazılır. 
(jöytürk orfoqraliyası söz sonunda ışarəsi yazılmayan saiti oxuma- 
ğa icazə verrnir. İkincisi, qədirn türk qəbikdərinin dilində ilə, -la. 
-lə qoşması oiırıamışdır (məlum dur ki, qədim türklər bu qoşmam 
birh fonetik tərkibdə işlətmişlər), buna görə də r, / (hər ikisi incə 
saitin işarəsıdir) və ə işarələrini ərilə  (yaxud erilə) kimi oxumaq 
olmaz. B una görə də mən onlarm transkripsiyasını vı^rmədim v;) 
torcümə də ctmədirn.

M ənim  ctdıyirn tərcümə də S.Q.Klyaştormmn təreüməsin- 
dəıı öz ruhuna görə ferqlə'nir.
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YEDDİNCİ TEPSEY ABİDƏSİ

Abidə bir sözdən üç işarədən ibarətdir)

Mətn

72

Kut

Bəxt

Transkripsiya

Tərcümə

73

S.Q.K lyaştom ı yazır ki, A.V.Andrianovım Teps;ey dağında 
kəşf etdiyi abidələrin ,sayı ondur. Əslində isə, sonra məlum 
olmuşdur ki, Tepsey dağmda on bir abidə vardır. Bunlardan 
yeddisini 1976-cı ıldə S.Q .Klyaştom ı kəşf ctmişdir (həmin 
abidələr yuxanda təqdim  edilmişdir). D.D.Vasilyev 1977-ci ildə 
Tepsey dağmda oian daha üç abidəni nəşr edir. Onun yazdığına 
görə göytürk əiift»ası ilə yazılmış bu m ətnlər Tuba çaymın 
səthindən 1-3 metr yüksəkdədir. H ərflər nazik tiyəli alətlə 
dərindən cızıhTiışdır.. lakin işarəiərm  bəzi ünsürləri dağıldığından 
mətni oxumaq çətindir. A bidələr rəssamlardan V.F.Kopclsko, 
\\i.Jukovski və M.M.Bir>aıkov tərəfm dən 1975-ci ilin may ayında 
poHetilcn plyonkada çəkilm iş şəkillər əsasmda çap cdilir.

SƏKKmiICI TEPSEY ABİDƏSİ

Mətn

Transkripsiya
Əg ay külüg az irbis a

Torcürnə
(Əg ay) m əşhur Az İrbis (irbis -  yəni: vaşaq)

Qeydlər
1. M ətnin yuxarı sağ küncündəki işarə, ğüman ki, damğa 

^jəklidir.
2. D.D.Vasilyev bu mətni belə transkripsiya və tərcümə 

ctlir: əgə «ayı külüg az a! irhis al -  Bjıa/iMKa (/lyx, xo3«Hf[),

]90
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cjıaBHWH! O, ropHOCTeiı! O, pwcB!» İrəlidə S.Q.Klyaştomuııı 
etdiyi kimi, həddindən artıq sərbəst transkripsiya və tərcümədit, 
həm də istər transkripsiyada, istərsə də tərcümədə türk orfoqrali- 
yasmm və türk diH qrammatikasmm qanunlan pozulmuşdur. Maı 
şəkildə g  və y işarələrindən sonra sait səsləri bitirməli ojac 
(D.D.VasiIyevin transkripsiyasmda ə və ı saitləri) işarələri görmi- 
rəm. Buna görə də belə hesab edirəm ki, həmin sözləri əgə və 
kimi oxumaq olmaz. Z və r hərfləri arasmdakı işarəni D.D.\ı- 
silyev a sesinin işarəsi kimi qəbul edir və sözü aza kimi oxuyır 
Belə olduqda sonrakı söz irbis kimi oxuna bilməz, çünki i səsı 
bildirən işarə söz başmda mütləq yazılmalıdır. Şəkildən aycE 
görünür ki, bu i səsini bildirən işarədir; mətnin sonunda gələn 'c
a, ə səsini bildirən işarə ilə müqayisə etsək, bu işarənm altmdat! 
xəttin təsadüfl olduğu aydm olar. Aza sözünü D.D.VasiIyev «qcr- 
nostay», yəni sincab kimi tərcümə edir. Mən mətndə a səsinııı 
işarəsi yox, i səsinin işarəsi gördüyüm və onu sonra gələn irä  
sözünün ilk hərfı kimi qəbul etdiyim üçün həmin sözü az kira 
oxuyur və belə hesab edirəm ki, Az İrbis antroponim, yəni şəs 
adıdır: külüg «məşhur» sözü də onun təyinidir. Qədim tüık 
abidələrində külüg sözü tez-tez antroponimdən əvvəl işlənib or.ıı 
təyin edir. D.D.VasiIyevin oxu və tərcüməsində külüg sözü əgə vs 
ayı (qəribədir ki, müəllif iki sözü ləkcə « e .m d b iK a »  sözü ib 
tərcümə edir) sözlərindən sonra gəlir və onları təyin edir. Məluıı: 
olduğu kimi, belə söz sırası türk dilinin qrammatiJc quruluşu üçüiı 
yabançıdır.

7 4

DOQQUZUNCU TEPSEY ABIDƏSİ

Bu abidəni də, yuxanda (səkkizinci abidə(iə) adlarmı çəkdi- 
yim rəssamlarm şəkli əsasında, D.D.Vasilyev nəşr etmişdir.

Mətn

Siz ər (damğa şəkli)
Transkripsiya

Tərcümə
Siz ər (görünür sonra işlənməli olan şəxs adı əvəzinə onun 

nəsil damğasmm şəkli çəkilmişdir)

Qeydlər
1. Mətni D.D.Vasilyev sizə ər kimi oxuyur. Mən z və r hərfləri 

arasmda heç bir işarə görmürəra.
2. r səsini bildirən işarə daha çox incə / hərfinə bənzəyir.
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7 5 7 6

Bu abidəni də D.D.Vasilyev nəşr etmişdir. Mətn çox aşmdığı 
üçün oxumaq və deməli, tərcümə etmək çətindir.

Mətn

ONUNCU TBPSEY ABİDƏS!

Ay.... Tuğsıyagsı...
Transkripsiya

Abidə 1967-cı ildə Y.A.Şer tərəfindən Tepsey dağmm Tuba 
çayma baxan yamacmda, dağm zirvəsinə yaxm yerdə təbii 
mağarada tapılmışdır. Mətn bir sətirdən ibarətdir, mayili şəkildə 
yazılmışdır. Aşağıda sol tərəfdə damğa şəkli, mətnlə qonşuluqda 
petroqlifik təsvir vardır.

Mətn

ON BIRİNCİ TEPSEY ABİDƏSİ

Transkripsiya

Üzrə uyuşı siq vıng silmə alsu:ı üç >üz bitigin

Tərcümə

Üstündə.......üç yüz yazmm
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Bu abidəni də D.D.\"asilyev nəşr etmişdir. Mətn çox aşmdığı 
üçün oxıımaq və deməli, tərcümə etmək çətindir.

M ətn

ONUNCÜ TEPSEY ABİDƏSİ

) /

' \

A y.... Tuğsı yagsı...
Transkripsiya

Abidə 1967-cı ildə Y .A .Şer tərəfındən Tepsey dağmın Tuba 
çayma baxan yamacında, dağm zirvəsinə yaxm yerdə təbii 
mağarada tapılmışdır. M ətn bir sətirdən ibarətdii', mayili şəkildə 
yazılmışdır. Aşağıda sol tərəfdə damğa şəkli, mətnlə qonşuluqda 
petroqlifık təsvir vardır.

Motn

ON BİRİNCİ TEPSEY ABİD;[)Sİ

f'74:-><, (j') > e A v f 'F i ) ') : / ı

T runsk rip siya

Üzrə uyuşı sii] uni] sihnə alsrrı üç yüz bitigin

Tetrcümə

Ü stü n d ə ........üç yüz yazının
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Bu abidəni 1907-ci ildə A.V.Andrianov Y enisey çayı sahi- 
lində Turan dağmda tapmışdır. Ormn ^^azdığına görə, abidə onıarla 
raetr m əsafədə uzanır. 182 fıqurdan, 29 işarədən, 37 runabənzer 
hərfdən ibarətdir. Göytürk əlifbası ilə yazılmış m ətnlər hərəsində 
iki sətir olmaqla iki qrupa (abidəyə) ayrılır. Turan abidələrindəa 
birini 1976-cı ildə S.Q.Klyaştomı nəşr etmişdir. O, abidənin VIII- 
IX əsrə aid oldıığunu qeyd edir.

Mətn

Transkripsiya

1. Təm ir çorıi] Yağ çor (S.Q.KIyaştomıda: Yağı çor) ekigü
2. İşbar biglig

77

TURAN ASİDƏSİ

78
BİRİNCİ YUR-SAYIR ABİDƏSİ

Abidə Xernçik çayrnnı sol sahilində onun mənsəbindən altı 
kilometr aşağı, Y ir-Sayır adh m ədən sularmdan 1,5-2 km məsafə- 
də yerləşir. Boz qum daşm dan ibarət olan bu abidənin hündürlüyü 
76 sm, eni 48 sm-dir. Y azı daşm cənub üzündədir.

Abidə ilk dəfə 1973-cü ildə S.Q.KIyaştomı və D.D.Vasilycv 
tərəfındən nəşr edihnişdir.

1. Dəmir çorla
2. İşbar rninlik.

Tərcümə

ağ çor ikisi (ikilikdə)

Mətn

196

Transkripsiya

Ər (sonra damğa şəkli)

• Tərcümə

Ər (sonra damğa şəkli)



79 Transkripsiya

Birinci Yir-Sayır abidəsindən 30 m aralı hündürlüyü 125 se 
cənub tərəfınin eni 38 sm, cənub-qərb tərəfıniıı eni 23 sm o!a;: 
daha bir abidə vardır. Cənub və cənub-qərb tərəflərinin hərəsint 
iki sətir yazı vardır. Cənub üzündə yazınm üstündə dam ğaya oxşa: 
bir şəkil vardır. Həmin üzdə solda aşmı'b dağümış damğanm izhı 
görünür. Irlərflərin hündürlü^'ü orta hesabla 15 mm-dir. Meo; 
aşmıb dağıldığı üçün oxumaq çətindir; çoxlu əlavə cizgilər vardı: 

Abidə ilk dəfə 1973-cü ildə S.Q.Kdyaştomı və D.D.Vasily;\ 
tərəfindən neşr edilmişdir.

Mətn

İKİNCİ YUR-SAYIR ABİDƏSİ

Ml!) 1  4 ^  \ \ n \

Süləp
CəKiub üzü

yan... Yaş Eş Aç bən eqitdim ... də kün, ayertııj 
(adırıldnn)

2. ... yış... baş bən...

Cənub-qərb üzü
1.........sebinç.... s a n a b ir ....
2. (alp) ər (damğa şəkli) ... bəg

Tərcümə 

Cənub üzü
1. Qoşun çəkib qalıb gəldim . Gənc Eş Aç m ən diz çəkdürdüm... 

(göydə) günəşdən, aydan (ayrıldım)
2. ... meşəU dağ.... Baş m ən ....

Cənub-qərb üzü
1. ... sevinc.... sənə verdim
2. (igid) döyüşçü (darnğa şəkli) bəy.

V
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1964-cü ildə Borqoyakov tərəiindən  Uj^bat çayının nıənso- 
bindəii 1.5 km m əsaiədə Çarkov qəsəbəsinin ətrafmda, dəmir yo- 
lundan 200 rn aralıda tapüm ışdır. Bu abidə ölçüləri 260x60x18 sm 
olan boz qum daşmdan ibarətdir. A bidənin iki enli üzündə lıər 
birində üç sətir olm aqla alt;ı sətir yazı vardır. Yazmm altmda yan 
pozulrauş damğa şəkli görünür.

M ətn

ALTINCI ITYBAT ABİDƏSİ

j /  r!:c ■y ' W ^ ■■ J ~ ^  33 ; 1°

ç- /, <S>:> (̂-'r:: 1  j 'v r .-

Transkripsiya
1. Ər oıjyun... kazğandııpz; bökmədıqiz, bəg ər əkəm, bəg
2. Anta adak aldıi]iz çığa akı ər ak ərig konışızka al
3. Orkun ycriıjə udukda azğı]ığtu:guz təg tərt g bəg siz
4. anca bani] ək .... ərig yaşı ər edərnim sizə
5. c lç i... crtim ... şk öksiz bəgə
6. ölürtim. Kök böri, kara bağan ölürtim.

201



Tərcüm ə 8 1

1. Ər ... qazandmız, doyBiadmız, bəy igid qardaşınız bəy
2. Orada ayak aldınız...
3. Orxon yerində ya1:dıqda ... tək  igid ağ igidi olduğu yerdə a l...
4. Elə gedin... igidi cavan ig id i... sizə
5. e lç i..,, id im ... nəsilsiz i)əyə
6. ölürdüm. Göy qıırd, qara bağan öld;irdüm.

Qeyd

İkinci sətirdəki ayaq abnaq (aldınız) itadəsini başa düş- 
mədirn.

O qədər də böyük olm ayan gümüş qabdır. 1921-ci iidə 
Teploııxov tərəfındən Uybat çayı yaxmlığmdakı kurqanda qazmtı 
aparılarkən tapılnnşdır. Sankt-Peterburq dövlət etnoqrafik muze- 
yində saxlanır.

Qabm dibüıdə göy türk əlifbası ilə yazılmış iki sətir yazı 
vardır. M ətn tam deyildir. Buna görə də oxusu çətin və şərtidir.

YEDDİNCİİ UYBAT ABİEIƏSİ

M ətn

x > ' f f '
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SaKKİZİNCİ VYBÄvT ABİDOSİ DOQQUZUNCU UYBAT ABİDƏSİ

Bu qumdaşından ibarətolan abkiə 1847-ci ildə M.A.Kastren Abidə 1976-cı ildə X akasiyada Uybat çayı vadisində
tərəfindən Uybat qaya-tasmda tapılmışdır. Abidə indi də oradadır. L.R .K ızlasov tərəfındəu tapılmışdrr. 1987-ci ildə İ.L.Kızlasov tə- 
Həddındən artıq aşındığı üçünq oxumaq rnümkün deyildir, iki rəfindən nəşr edılmiş, ilk dəfe İ.L .K ızIasov, sonra S.Q.Klyaştornı 
işarə sezilir. tərəfindən oxunmuşdur. S.Q .K lyaştom ınm  oxusu daha dəqiqdir.

Hər iki m üəllif abidənin tarixi şəraiti haqqm da flkir söyləyir.
l.L .K ızlasov (htımişə olduğu kim i) abidəni etnoqrafik məlumat 
hesab edir və kırkızlann (qədim  xakaslann) əkinçilik və qurban 
mərasimi ilə əlaqələndirir; S.Q .Klyaştornı isə abidəyə tarix baxı- 
mından yanaşır, hətta onun IX-X yüzilliklərdə yazılması etimaiını 
irəli sürür.

Abidə eni 2,36 rn, qalm hğı 18 sm olan daşdır. Onun şərq 
üzündə aşağıdan yuxarıya oxunmaqla dörd sətir yazı vardır. 
Mətnin sahəsi 42x36 srn-dir.

Mətn

82 8 3

Transkripsiya
1. tatar (y)ağ eli
2. (y)ig üçün bcrür
3. ekimiz
4. külür

Tərcüınə
1. T ataryağ ıcli
2. yaxşılıq (nfah) üçün (xərac) vcrir
3. ikimiz
4. gülür (scvirür).
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Abidə 1975-ci ildə N.V.Leontyev tərəfindən tapılm ışdır. 0, 
Xakasiyanın şimalında Suley dağlarmda «Sulfat» adlandırılan 
gölün sahilində, sahilindən 1,5-2 km aralı «03epHOH» adlanan 
sopkadadır. Yazmm üst hissəsində qayada üxtəlif şəkillər vardır.

M ətndə 35 işarə vardır, bundan 6-sı ayırıcı işarədir. M ətn bir 
sətirdən ibarətdir, sətrin uzunluğu bir metr, hərflərın hündürlüyü 
3,6-5,3 sm-dir.

Mətn

OZf^RNOY ABIDƏSI

Transkripsiya

Kəziş kaya; Uçunı kayaka bitidim. Yalt kaya bitigi atı

Abidə Xakasiyanın şim alında Şirin rayonunda Fırkal gölünün 
1,5 km qərb -  şim al-qərb tərəfm dən Ağ Üyüs çaymm 2,5 km 
cənub-qərbində Kres xaya (qaya) dağmda, 25-30 m ucahqdadır. 
Abidə 1940-cı ildə K .İ.K aralk in  tərəfm dən tapı.lmışdır. 1959-cu 
ildə Lipoki onu yenidən k əşf etimşdir. 1975 və 1978-cı illlərdə 
L.R.Kızlasov onun surətini köçürüb A.M.Şerbaka vermişdir. 
Abidə haqqmda m ətbuatda ikl dəfə o danışmışdır. Abidə 1981-ci 
ildə İ.L.Kızlasov tərəfındən nəşr edilmişdir.

Abidə bir sətirdən -  yeddi işarədən ibarətdir. Səlrin uzunlu- 
ğu 17 sm, hərflərin hündürlüyü 2-3 sm-dir. M ətndən 8 sm sol tə- 
rəfə  diamctri 9 sm olan dairə, dairənin üstündə ortasmdan ona biti- 
şık iki yanm daırə şəkli vardır (qanada oxşar bu yarımdaırələrin 
birlikdə ümumi uzunluğu 15,5 sm-dir). Bu üç ünsür birlikdə dam- 
ğa təşkil edir. Damğanm ümumi hündürlüyü 13,5 sm-dir.

M ətn

PIEJfCAL ABIDƏSI

adı.

Tərcürnə

Gəzrnəli qaya, Uçurumlu qayada yazdım. Sərt qaya yazısı
Transkrlpsiya

Baram Çorıi] yaxud Barmaç Urui]

Tərcümə

Baram Çonn yaxud Barmaç Urun

2(X)
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M inusin muzeyində o yerlərdə tsıpılmış və kənarlarmda göy- 
tiirk əiifl)ası ilə yazı olan bir güzgü saxlanır. Yazı qism ən pozul- 
muşdur, lakin bər]?a edilə bilir.

M ətn V.V.Radlov, O.Denner, H.N.Orkun, D.D.Vasilyev tə- 
rəfm dən nəşr ediimışdir. H.N.Orkun və D.D.Vasilyevin nəşrlə- 
rində yazmın mətni fərqlə:rıir.

IKINCI GÜZGÜ

Mətn

Transkripsiya
Ər Aqkas Töşəl< -  küzküm, üzük.

Tərcüraə
Ər Ankas Töşək -  mənim güzgümdür, üzük.

M inisun ətrafında tapılm ışdır, dördüncü güzgü fraqrnenti 
həmin şəhərin  m uzeyində saxlanır.

i\b id ə  iki sətirdən ibarətdir. Güzgünün kənarlan boyu dərin 
qravirləşdirmə üsulu ilə  yazılrmşdır, tam bər|)a edilir.

Mətn

88

ÜÇÜNCÜ GÜZGÜ

Transkripsiya
1. təsi
2. san sinig yağız yerig

Tərcümə
1........
2. sarı(?) Sinig qonur yeri

Qeyd
San  sözü rnəndə şübhə oyadır. Qəd:,m türk qəbilələrinin 

dilindjə bu söz sanğ  kimi işlənir.
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DÖRDÜNCÜ GÜZGÜ BEŞİNCİ GÜZGÜ

Bu güzgü də Mimısm ^fadisində tapıbmşdır və Abakan 
muzeyində saxlanır. Abidə iki sətirdən ibarətdir. Aşağıdakı sətir, 
dem ək olar ki, silinmişdır, yuxarıdakı sətri isə qismən bərpa 
etm ək ol'ur.

Mətn

\

J ''Z

 1......Beç güzgüsi
 2......

Transkripsiya

1 . ...... guzgusu
Tərcümə

Bu güzgünün foto şəkli M inusin muzeyində saxlanır. Güzgü 
ağ bürüncdən olm uşdur.,Ç ində hazırlanmışdır. Şəkildə «Minusin,
1905-ci il» sözləri oxunur. M ətn beş işarədən ibarətdir.

M ətn

Aşur, kaç

Aşur, qaç.

Transkri|)siya

Tərcüm ə
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s ‘ ( s ' ) u ( ©) r ' « ı c
Düzgün olmayan şək illi güzgü M inusinsk düzündə tapılmış- 

dır. Minusin rnuzeyində saxlanır. M ətn nazik qravirləşdirmə üsulu 
ilə güzgünün kənarına yazılm ışdır. Sonuncu iki işarə mühafızə 
edilmişdir.

M ətn

91

ALTINCI GÜZGÜ

ms

lA
Transkripsiya

Tərcümə
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YEDDİİNCİ GÜZGÜ

93

S 0K i«:izraci GüzGty

, .  ̂ J , , ........... Minusin çökəyində tapılrnış bu kvadrat şəkilli güzgü
Mmusm yaxmlıgmda Monok tendsndə tap.lm.ş bu guzgu ık, aüz^iinün bır küncO smmışdır

parçadan ıbarətdır trapesıya şBklmdədır \a z ı  bır sətırdər
ıbarətdır: guzgunun kənarlarına yazılmışdır. 6 ışarənı seçmək olur. edilir

Mətnqalaniannı bərpa etm ək rnümkün deyiklir.

Mətn

Ükü o 1 g ç
Transkripsiya

Tərcümə

i  A  ^

Transkripsiya
1. atanç eqü
2 ......... d
3. ərig

Tərcümə
Birinci ilci sətri təreürnə ctmək mümkün deyildir. Üçüncü 

sətri «igidi» yaxııd «döyüşçünü» kimi tərcümə clm okolar.
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DOQQUZUNCU GÜZGÜ BAYAW QOL ABİDƏSİ

Güzgü 1974-cü ildə B.B.Ovçinnikova tərəfindən Çoa-Xol Abidəni 1971-ci ildə U yuk dağlarmm cənub yamaclarında,
qəsəbəsinin bir neçə kilornetr cənubunda Aymırlıq qəbiristanlığm- Bayan kolun şimal-şərq tərəfində D.D.Vasilyev tapmışdır. Abidə 
da tapılrmşdır. Ural uni^'ersıtetinin arxeologiya kabinetində saxla- tapılarkən ondan iki parça sımb abidə daşından 1-2 m aralı düşübmüş. 
nır. D.D.Vasilyevin yazdığına görə o, bu parçalan dsışa yapışdırmışdır.

Abidə bir sətirdən -- cəmi 4 işarədən ibarətdir. Abidə hündürlüyü 2 m 30 sm olan açıq boz daşdır. Şərq və
cənub tərəfləri böyük, şimal tərəfi kiçik və zə if cızılmış hərflərlə 
yazılmışdır. Görünür, m ətnləri mahir adam yazmışdır; sətirlər 
düzdür, hərflərin Iaündürlü3m bərabərd əlavə cızmalar yoxdur, 
hərflərin arasmdakı m əsafələr bərabərdir. Şimal üzündə iki 
damğa və dağ keçilərinin şəkli də vardır.

Abidə indi K ızıl şəhərindəki diyarşünaslıq muzeyində 
saxlanır. O, 4 parçaya bölünmüşdür.

Abidəni I976-cı ildə D.D.VasiIyev nəşr etrnişdir.

Alpm u ....

Mətn

Transkripsiya

Mətn

Alpm ....
Tərcümə Cənub üzü (foto 1 (vf ^

Şərq üzü (foto 2) f 3 B Y J!

Şimal üzü (foto 3,4)

218 219



Cənub iizüı Şərq üzü
Şimal üzü



Transkripsiya 

Cənüb üzü

Şərq üzü
Elim altı azım ökünçüg bökmədim,

Şimal üzü
A1 uğrunta tu2xım kızığım anta kantım, ünüm  k ız ığ ın  

özənimip konatmadım.

Tərcümə 

Cənub üzü
Əbədi daş

Şərq üzü
Eiim, altı azım (az bodunım), əfsus ki, doymadım.

Şimal üzü
İndi uğrunda sədaqətə can atmağnnı orada qandım  (başa 

düşdüm), şöhrətim , sədaqətim  qəbul edilib məskunlaşdırmadını 
(ycrləşdirmədim).

Qeydlər
1. Abidənin cənub üzündə g və e işarələri arasmdakı işare

D.D.VasiIyev tərəfm dən oxunmur, buna görə də o həm in sözi: 
begü kımi oxuyur.

2. Şərq üzdəki ökünç sözü «dərd, qəm, qüssə» deməkdir. 
«əfsus ki» kimi tərcürnə etmişəm.

3. Şərq üzündə altı az (xalqı) ifadəsinə birinci dəfə rast gəiirəın. 
indiyədək həm işə az bodun «az xalqı» kimi təsadüf edilmişJır. 
Buna görə də elim, altı azım  ifadəsindən şübhələnirəru. Bu 
ifadədən bir də ona görə şübhələnirəm ki, mənsubi\_. >-ı 
kateqoriyası iki dəfə işlənir (elim, azım). Bəlkə bunu l \ u k  

altızım «elimi aldırdım» kimi oxumaq daha yaxşı olardı.
4. Üçüncü sətir aşağıdan yuxarı yazılmış daşın təpəsinə ç a ta r . J a n  

sonra yuxarıdan aşağıya davam etdirilmişdir. Bu sətir daİK; . o x  
zərər çəkmişdir. D.D.Vasilyev mətni kifayət qədər d ü : : - ü n  
bərpa etdiyini yazsa da bu sətir heç xoşuma gəlrnir. Buna .^or; 
tərcümə də qəribə səsləndi.

B e g g ü  ta ş

9 6

Abidə 1947-ci ildə Qara lyaş (Malinovka) yaxınlığında
S.V.Kiselyev tə rəfm dən  tapılmışdır. Sonra E.R.Rıqdılon və 
L.R.Kızlasov tərəfındən  tədqiq edilmişdir. L.R.Kızlasovun fıkrin- 
cə, abidə XI əsrin sonu XII əsrin əvvəllərinə aiddir.

Abidə göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış iki 
sətirdən ibarətdir. Daş aşındığı üçün mətn çox yerdə oxunmaz 
olmuşdur. M ətni İ.L .K ızlasovun 1977-ci ildə etdiyi nəşrdə olduğu 
kimi (bərpa edilmiş şəkildə) verirəm. Lakin bərpanm bir sıra 
yerləri ilə razılaşmaq çətindir (daha doğrusu, olmaz).

Mətn

. . . 83 ..... .r : ( 2 )

> > ' ^ C ) X ^ » 8 > T Y Y A » t < < . ^ = Ä r  (l)

(❖ X B ❖ J-' : »  g : □  )) )^

><>8> T Y v; ä > m  > » : ä y (1)

Transkripsiya
1. Ər atnn ğut Aş (yaxud Tutaş). Ər ərdəm im  əs edim.
2. ğadaş sizimə bök(mədim)

Tərcümə
1. İgid adım Tut Aş (yaxud Tutaş). 'İgid cəsurluğum 

qazandığım var.
2. Arxadaşianm, si:zdən doy(madım).

QARi\ lYAŞ ABİDƏSİ
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Qeydlər
1. B innci sətirdə Tut A ş (yaxud Tutaş), ikinci sətirdə ğada  ̂

sözlərinin ğ  səsi (hərfı) ilə başlanmasi qədım türk qəbilələriııin 
dilinə uyğun deyildir. M ənə məlum olduğuna görə, nə  Orxon, ns 
Yenisey, nə Talas, nə də Altay abidələrində g səsİ ilə başlanan 
söz vardır, Abidənin Ö2Öinü görmədiyim üçün həm in mövqedə 
işlənən işarənin necə olması haqqmda mühakimə j^ürüdə biimə- 
rəm. M ətni İ.L.Kızlasovun nəşrində olduğu kimi saxlasam da. 
qeyd etm əliyəm  ki, həm in işarələr, güman ki, düz bərpa edilmə- 
mişdir.

2. es e.dim ifadəsi də m ənə yabançı görünüı . H əm  də bıırada 
iki m əsələ mənə aydm deyil; a) mətndə ş səsini bildirən işarə 
olduğu halda söz nə üçün es kimi oxunmahdır? b) edim kimi 
oxunan sözdə (dörd səsin dördünün də işarəsi göstəriimir) d və m 
səslərini göstərən işarələrin arasmda i səsinin yox p  səsinin işarəsi 
yazümışdır.

3. ərdəmim  sözünün yazıiışında mən d  səsiıü bildirən işarəııi 
görmürəm.

9 7

BA YIL\L ABIDƏSI

Abidə Abakandan şimalda, Krasnoyar su hövzəsinm sahilin- 
də Baykalovo adlanan ycrin yaxmlığmda qayadadır. 17 işarədən 
ibarət olan yazı bir sətirdə yerləşir, nazik tiyəli alətlə yazılmışdır. 
İşarələrin orta hündürlüyü 5 -6 srn-dir.

Abidə 1978-ci ildə D,D.Vasilyev tərəfmdən nəşr edilmişdir.

Mətn

Transkripsiya

Sizə ak kaya yurt eş edgü öd

Tərcümə

Siz:ə, ağ qaya, yurd, dost -  yaxşı zaman (günlor).
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İKINCI OZNAÇENNOYB ABİDƏSİ

A bidə səthi cilalannuş yastı daş parçasından ibarətdir. 1972- 
ci ildə Oznaçennoe qəsəbəsi yaxınlığmda S.Q .K lyaştom ı ve 
M .İ.Borqoyakov tərəfindən tapılmışdır. İndi Abakanda saxlanır. 
Yazı daşın üç tərəfm ə həkk; edilmişdir: dar üziərin hərəsm də bir, 
enli ön hissədə aJtı sətir və bu sətirlərin altmda dam ğa şəkJi var- 
dır. Yazı m ahir nəqqaş tərəfindən yazılmışdır: sətirlər ciddi sıırət- 
də paraleldir, işgjələr eyni hündürlükdədir, dəyirmi hissc'lər 
hər:Qe-rin kəsişən ünsürləri düzgündür, işarələr dərin yazılmışdır. 
Yazmı texniki baxımdan ən yajLşı göy türk mətaləri ilə yanaşı qo> - 
maq olar.

A bidə 1978-ci ildə D.D.Vasilyev tərəfmdən nəşr edilrnişdir.

IVIətn

>

Sağ tərəf: ağıla ş s..
Sol tərəf: ə r . ..
Ön tərəf: 1. ozat apat... 

2.tir (ig)....

Transkripsiya

Tərcümə

.3. yüz...
4. əgitin siz k ö (k )....
5. ozat apam
6. yak...

Sağ tə rə f  ağla...
Sol tə rə f  ig id ....
Ön tərəf:I. böyük qohum um  Ozat...

2.diri ...
3. yüz ...
4. tabe olun. Göy ...
5. böyük qohum um  O zat...
6. yax(mlaşdı).
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99 Transkripsiya

KIZIL MUZEYINDƏK BIR ABİDƏ

Tuva respubiika ımu:eyində (Kızıl şəhəri) üzəriııdə göytürk 
Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazı olan ikiyə böiünmüş «baş daşı» 
vardır. Parçaiar kifayət qədər böyükdür və bir-birindən xeyli 
aralıdır. Əvvəller elə güman edijdiiər ki, parçalardan biri A'ldı Bel 
abidəsinin hissəsidir, çünki bəzi işarələr, daşların rəngi (mavi- 
yaşıl quın daşı) və «baş o.aşmm>> ölçüləri oxşardır, lakin hissələr 
birləşdirıldikdə m əlum olrrıuşdur ki., bu, tamamiiə ayrı abidədir.

Abidə 1978-ci ildə D.D.VasiIyev təi'əfindən nəşr edilmişdir.

Mətm

1. Kadaşımka bögm ədira ... m
2. Külüg sü ... kəsdirn

TDrcümə

1. Dostlanmdan doymadım ...
2. M əşhur qoşun ... kəsdim  (qarşısım)
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B İR İN C İ GÜJSGÜ

Dördkünc güzgünün teınarm da yazılrnış bu abidə Abakan 
şəhəri yaxmlığında tapılrnışdır və I722-ci ildə Messerşmıdtə 
verilrnişdir. D əfələrlə nəşr edilmişdir, lakin indi itmiş hesab edilir. 
F.İ.T.Stralenberc[in əsərində üzərində göytürk əlifbası ilə mətn 
olan bir güzgüdən də bəh.s edilmişdir, Soru'alar O.Domıer həmin 
güzgünü öz əsərinə daxil elmiş. V .V .Radlov isə onu oxumuşdur. 
Cəmi bir sətirUk yazıdır.

Mətn

rr

Tıaııskripsiya
Küd Aruk b;)k güzgüs ü

Tərcüm ə
Düz Aruk buy güz:güsü__

Qcyd
Burada bək sözü m əndə şübhə 

oyadır, çünki bu söz bütün göytürk 
abidələrində g  hərfi ilə, yəni həg  
şəkhndə yazıhr.

L 1
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100

MİNUSIN MUZEYİNDƏN KƏLƏFBƏND

İyin, təxmLİnən 4 sm diametrli və deşiyi olan yəşəm  daşmdan 
hazırlanmış çarxı (kələfbəndi) anceoloji qazmtı zamanı Levaşora tə- 
rəfmdən tapılmış, üzü çDcarılıb 1948-ci ildə S.E.Malova göndəriJ- 
mişdir.

Minıısin muzeyində saxlanan bu kələfbənddən göytürk Or- 
xon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış mətn qismən 1953-cü ildə
E.R.Rıqdıion tərəfm dən, tam halmda isə 2 dəfə -  1978-ci ildə ve 
1983-cü ildə D.D.Vasilyev tərəfm dən nəşr edilmişdir. Bütün nəşr- 
iərdə məttıin transkripsiyası və tərcüməsi verilmir.

Mətn

230



101 T r a n s k r i p s i y a

TUQUTYUP ABİİDƏSİİ

Abidəni 1904-cü ildə A.V.Adrianov k ə ş f  etmişdir, 
A.V.Adrianov tapdığı abidələri nömrələyərdi; bu a b id ə n i XXII 
nömrə ilə göstərir.

Onun yazdığma görə, bu abidə haqqmda ona məlumat; 
V.N.Turov vermişdir. Abidə Yenisey çaymm sol sah ilində Yano- 
vo kəndindən Kuqunek kəndinə gedən yolun 10 kilometriıyind? 
Tuqutyup adlanan yerdə tapıimışdır. Onun uzunluğu 309 sm . en: 
aşağıda 70 sm, yuxanda 46 sm-dir. Daşm qalmlığı daş boyoı ds- 
yişir; 11 sm-dən 15 sm-ədək dəyişir. Daşm enli üzləri təmizdir; 
yazı hər ü:zdə bir sətir olmaqla daşın dar üzlərindədir. D aşın  şərq; 
tə rə f  dar üzündə 59 işarədən ibarət 2 m uzununda bir sətir vardır 
H ərflərin boyu 3,5 sm-dən 5-6 sm-dəkdir. Hərflər yaxşı yazıldıoı 
üçün yazı aydın oxunur. Daşm qərb dar üzündə 66 işarədən ibaret 
205 sm uzunluqda bir sətir yazı vardır. Bu üzdəki yazı o qədərd? 
səliqəli yazılmamışdır. A .V./oıdrianov abidənin həm  foto-şəklinL 
həm  də əllə  üzünü çıxarmışdır. Abidəni lCrasnoyar muzeyins 
gətirərkən daş iki hissəyə parçalanrnışdır.

İndi abidə Krasnoyar muzeyində saxlamr.
Arxeoloq L.R.KızIasov da Tuqutyup kitabəsinin üzünü əll̂  

çıxarmışdır.

Mətn

Şərq üzü; ...k  (incə) kaıj k ıhp atıp es kan bodunıma; yıta; kahn 
kadasımka bökm ədijrı a sizə oğlurnka, yotuzumka bö- 
(kmədim)

Qərb üzü; d (qalm) cçum ; cv (bir işarə) eçünücə yıta; adu'iltmı (bir 
işarə) ər ərım ə aşunam a (bir işarə) bökmədin Sizə yalqaras 
elinə, ər yağur yerkə arat ança erdi.

Tərcümə

Şərq üzü; ... ata q ıhb atıb dost xan xalqmdan, əfsus, varh (və ya 
çoxsayh) dostlarrm(ian, sizdən, oğlumdan, xanmınndan 
doymadmı.

Qərb üzü; çoxsayh dostum , ev ... dostum, əlsus aynldnn ... igid 
döyüşçülənm dən, dostlanm dan ... doymadnn ... climə, 
igid (?) qonuz yerə arat cləcə idi.

Qcydlər

1. M ən kitabənın transkripsiya və tərcüməsini A.V.Andria- 
novun əllə çəkdiyi şəkli ii)sasinda ctrıişəm . İ.R.KazIasovun da 
transkripsiya və tərcüm əsi vardır, ancuq onun transkripsiyası da, 
tərcürnəsi də xoşuna gəhııədi.

2. Azərbaycan dilində xan nəslim  ifadəsi mövcuddur. Qədim 
türk hodıın'tır, «:xa:n xalqrm» iladəsini işlədə bihnəzditni.^
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t)*çüncü O ttuk-tas abidəısi

Ölçüləri 10Gix27x25 sm olan kvadral: daşciır. 1961-ci i ld ə  ta- 
pılnıışdır. Ottuk-daşdan 2 km şərqdə yolun lap kənanndadır. Bərk 
aşınmışdır, üstü rnineral yaranmalarla örtülmüşdür. Y azı, demək 
olar ki, görünmür; bəzi işarələri ox.uro.aq olur; damğa görünür. İlk 
dəfə İ.A.Batmanov tərəfindən nəşr edilmişdir. İ.A .B atm anov və 
başqalan onu II Ottuk-tas abidəsi adlandınr. L .R .K ızlasov abidə- 
nin tapılrnası və tədqiqi tarixini dəqiq!əşdirir.

^.A.Batmanov abidəni oxurnağa təşəbbüs göstərm iş və  mal 
sözünü oxumuşdur, L,akin raən rnətndə bu çÖ2Öi görmürənı.

102

Mətn

Transkripsiya

1 ç i n p: u b n u 1 n ...

Birinci sözü elçi kiıni oxunıaq olar.

f / j  İ 7 J  CVJİ t l ' ı

H  H  M > {

Es:
 ̂ I

U j
\j

E25

£5! t2

c_

V
55* f!C İ

-r

em fö5

Ə  ©
\13'

t42 ‘-22
y

- I

EUl-i'm EL̂3't'l26

' r Y  Y ' '  V Y l J y Y  

/ h f r

J

y

A X /\ /

?
^  =

Ycııisey abidələrindo işlənən danıj'alar

234 235



YENİİSEY HÖVZƏSİIfDƏ TAPILM IŞ  
ABİDƏLƏRİN ALBOMU

Aibomda əvvəlcə abidənin nömrəsi, sonra £idı, abidan 
adından sonra gələn birinci rəqərn abidənin korpusunun  sehifesi. 
ni„ ikinci rəqəın abidənin şəklinin səhifəsini göstərir.
Y I . Uyulc-Tariak 2S8..261 
Y'l. U->aık-Arjan 238,262 
Y 3.U yuk-T uran  238,262-263 
Y^l.Oüuk-Daş 238265 
Y;).Bİrinci B a n k  238,266 
Y6.1kinc! B a n k  238,266 
Y7.ÖçüncüBank239,266  
Y 8,D ördüncü  B a n k  239,266 
Y 9 .K a ra  Suq 239.267 
Y lO .B irinci Elegest 239,267-268 
Y il .B .e q re  240, 271 
Y 1 2 .A ld ı ı -B c l2 i&  -
Y 13.Birinci Çaa Xol 240,27.1 
Y l4 .İk in c !  Ça'dXöl 240,272
Y 15 ,U çüncü  Çaa Xöl 240,
Y 16 .D ördüncü  Çaa Xöi 240.272 
Y1 T.Beşinci Çaa Xöl 241,272-273 
Y 1 S.Altıncı Ç aa  X öl 241,272-273 
Y19.Ycddinci Çaa Xöl 241,273 
Y 20.Səkkİ7İnci Çaa Xöl 241,274 
Y 2 1 .D ocquzuncu  Çaa Xöl 241,275 
Y 2 2 .0 n r n c u  Çaa Xöl 241.2"’3 
Y 2.3.0n birinci Çaa Xoi 241.275 
Y 24 .Q ay a  Uju 242.276-27‘.> 
Y 25.B irinci Oznaçcnncpvc 2 15.280 
Yie.Oçvra 243.281 
Y 2 7 .0 y a  243,281 
Y28.Birinci A]tın-l<öl 243,.281-282 
Y29.İkinci Altm-kul 244.282 
Y 30. Birincı Uybaı; 244,283 
Y31 .İkınci Uybat 244,284 
Y 32.U çüncü  Uybal 245,284 
Y 33.D ördüncü  Uybat 244, 
Y 34.Bcşinci Uybat 244,2.84 
Y35.Birinci Tuha 245,

Y36.İkinci T uba  244, -  
Y 37.Ü çüncü  T u b a  246,285  
Y 38.A k-Y üs 245, -  
Y 39 .K ara -Y üs  246,- 
Y40.Ta.'jeba 246, -  
Y 4 1 .X em çik-Ç ırğak  246 ,285  
Y42.Birinci B ay -B u lan  2 4 6  2% 
Y43.Birinci K ız ı l -Ç ıra a  2 4 6 ,2f' 
Y44.İkincı K ız ı l -Ç ıraa  247,28^ 
Y 4 5 .K ö jəə lig -X ovu  249,282  
Y 46.Telo  .247.288 
Y47.SÜCİ - 
Y 48.A bakan  249,289 
\ ''49.İkinci B ay-B ulun  248,286  
YSO.Birinci Tuva 248,290 
Y 51 ÄkmcıTuva 248290  
Y52.İkinci Elegest 249,270 
Y53.Üçüncü Elcgcst 249,270 
Y54.Üçüneü O ttuk-D aş 2 49 .-  
Y 55.Üçüneü Tuva 249,292 
V 56.M ahnovka 249, - 
Y57.Sayğın 250,290 
Y 58.K ız ık -X urəə  250,290 
Y 59.X erbıs-Baan 250,291 
Y60.SarqaI-Ak.si 250,291 
Y61.Suqluq-Adır-Aksu 250.291 
Y62. Kanmııldıq -X o v u  250.2<12 
Y 63.0rtaa-X cm  250. - 
Y64.İkinci Oltuk-Daş 251. 26':' 
Y65.Birinci Kara-Bulun 251.2^-2 
'j '66.İkinci Kara-Bulun 251 2C'2 
Y67.Üçüncü .Kara-Bulun 251 
Y6K.E1-Bavı 251,292293 
Y69.Çır-Çank 251,293 
Y70.Dördüncü Elegcst 251.2'> ■

Y71..Podkunin 252.
Y72..İkınct Aldı-Bel 252. 
Y 73.İym c252 , - 
Y 74.Samaqaltay 252, 
Y75.K utın-Buluk  252,
Y76.Birinci güzgü 252,
Y77.İkinci güzgü 252. 294 
Y78.Birinci sıkko 252, 294 
Y79.İkinci sikl<o 252, 294 
YSO.Bürünc toqqa 252, 299 
Y81. Binnci Kopön qızıl qabı 252, 299 
Y82. İkinci Kopön c|izıl qabı 253, 294 
Y83. Ycddınci Uybat 252,
Y84. Ü çüncü  güzgü 253, 294 
Y85. D ördüncü  güzgü 253, 294 
Y86. O çuradan  çay daşı 253, 295 
Y87. Bırınci kə lo tbond  253. 295 
Y88. K ə lə fb o n d -n ıö h ü r  253, 296 
Y89. Birinci Ovür 253, 296 
Y9Ü. İkinci 0 \ 'ü r  25İ, 296 
Y91. B cdelig  daşı 254 296 
Y92. D om ir-Suq 254 296 
Y93. Birinci Y u r -S a y ır2 5 <  297 
Y94. İkmci Yır-^Sayır 254, 297 
Y95. Birincı X cm çik-B om  254. 297 
Y96. İkinci X cm çik-B om  254. 297 
Y97. Üçüncü Xemçik-I>,orn 254 297 
Y98. Altmcı Uybal 25,5, 2<VJ 
Y99. Ortaa l 'c y  .255, 2% ’
YIOO. B ayan -K o l 255, 2 ‘.'9^300 
Y lO k Baykal 255,
Y!02,Arjan kurqanından /obur 2^6 
Vd()3.Arjan kuıqanından pilok 256 
Yl04,İkinci O znaçcnnoyc 250. 280
Y 105.Tuva kollcksiyasmdan

lövbo  256 3(X)
YlOO.Çerbi 256 300 
Y l07.X adm nıq  256 3(X)
Y!08,l^irinci U yuk-O or/ak  256, 'W
Y 109,İkinci Uyuk -Oorzak 256. 2-

Y110,İ\'üncü Eyuk-CXır/.ik 257. 265 
Y 111 ,Birinci Tcpscv 257, 301 
Y112.İkmcı Tcpsey 25 7, 301 
Y 113.Üçüncü Tcpscv 257,
Y114.Dördüncü Tcpscy 257, 302 
Y115.Bcşinci Tcpscy 257,
YI 16.Altmcı Tcpsey 257, 302 
Y117.Ycddinci Tcpscv 
Y ! 18.Turan 257,
Y!19.Caqh25(*^, 505 
Y120.Tuqutyup - 303
Y 121 .Krasnoyar muzeymdoki 
Y122.İkinci İymc 25<V, 293
Y 123.Sokkizinci Tepscy 257 
Y 124,D öqqu/uncu  Tcpscy 257
Y 125,Onuncu Tcpsey 257 301 
^'126, On birmci Tcpscy 259, 302
Y 127,Beşinci güzgü , 294 
Y 128,.'\llmeı g^üzgü 258. 294 
Y ]29 .Y eddinc i  güzgü 25-V, 294 
Y 130.Sokkizinci güzgü 258 294 
Y 131 .Bürünc maska 255'. 303 
Y132.Sokkızincı Uybat
Y ! 33.Kopön çaa-tas daşı 
Y !34 .Ü st-Sos 255'
Y 135.Üst-Kuloq 255’,
Y136.Birinci Mıığur-Sarkol 258. 304 
Y137.l-'ırkal 258 
Y138. İkincı Kara-Yüs 259, 
Y139.Çaltıkov daşı 259 
YI40,İk inci IMuğur-Sarkol 258. .M)4 
Y 141, Aymarlıq mozariinla 

kaman boıuli 2()0. 305
Y 142,.AymarİR) m;)zaniKİa 

kaman lıondi 260.
Y143,Dt)qquzuncıı gü/i^ü 260.
’V’ ' i4,Novt)seloya 26)0. 
Y'!45.Uçüncü IVIıığur-Sarkal 305
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'Ŵ ■■-s^\

V̂y.

* J J - t

'̂̂ ,'Jî lX C“
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4 ^■'. . .  yy

—S **:r”
>>

69

2-,50
251



T^f(J,f(Ox;r^rN f,, 

4> H ^tT/ı, >;

;>ıY:^J^w D>ö

 ̂X >>#.
71

7Z

74

\ 'Jİ
V '7

77

-İJ
3 '

❖

'X

f Y r i r u a , \ ^ 4 .x 4 ,7  );^X4

7S

/V'
L_

80

X
A-

.R <y\/)

83

j c r ^ o H X  
r^o^jio^gp.

/1K%k

-i ^

88

85

riHT|”>^ H'f'B

87

;?•

89 V
90

252
253



91

A*'

c x  

-  ¥
V .  ^
V? V

>o>

'V

- '^ 1 ^  —
*V -o, V'Ŝ
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■-Û o i'a.’D o o 3

>=<

,'0=fc> 't ^ u c  
m
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193.2-ci ildə Açıktaş adh kükürd kolçedanı m ədənlərində 5 
m dərinlikdə təsadüfən dörd tərəfi göytürk əlifbası ilə yazılmij 
küknar çubuğu tapılmışdır. Hələlik dünyada yeganə olan və türko- 
logiyada «Talas çubuğu» adlanan bu abidənin tapılması, oxımması, 
nəşri və tərcüməsində M.Y.Masson və S.Y.Malovun xidmətini 
(bu haqda aynca bəhs ediləcəkdir) qeyd etmək lazımdır. Sonralar 
bu abidəni H.N.Orkun, habelə Ç.Cumaqulov (S.Y.Malovun 
tərcüməsində) və Ə.Ə.Rəcəbov da nəşr etmişdir.

1961-ci ilin payızmda arxeoloq P.N.Kojemyako Kırk Kazık- 
da əvvəllər də yazılı daşlar tapılmış Ayırtam-Oy deyilən yerdə 
sonralar səkkizinci Talas abidəsi adlanan yazıh daşı tapır. Bundan 
sonra arxeoloq D.R.Vinnikin rəhbərliyi ilə Talas vadisinə göndəri- 
lən ekspedisiya elə həmin il bu ərazidə daha 3 yazıh daş -  doq- 
quzuncu, onuncu və on birinci Talas abidələrini tapır. Ekspedisiya 
artıq unudulmuş ikinci Talas abidəsini də kəşf edir. On birinci 
abidə daşm aşmması və yazmm silinməsi səbəbindən hələ də 
oxunmamışdır. Ekspedisiyanm rnaterialları nəşr edilmişdir. Abidə- 
lərin tapılması haqqmda D.F.Vinnik və P.N.Kojemyakonun məqa- 
ləsi çap edilmiş, İ.A.Batmanov doqquzuncu və onuncu abidəni 
oxumuş və tərcümə etmişdir. Ç.Cumaqulov ikinci abidə haqqmda 
məqalə nəşr etdirmişdir.

1962-ci ildə D.F.Vinnik Ayırtam-Oyda daha bir yazılı daş -  
on ikinci Talas abidəsini kəşf edir. Böyük çay daşmm üstündə 
oxunması çətin olan göytürk əlifbası ilə məta vardır. Abidə 
İ.A.Batmanov tərəfındən nəşr edilmişdir.

1926-cı ildə P.İ.İvtınov İssık-kölün cənub-şərq sahilində 
Göy-San deyilən yerdə u2aınluğu təxminən 1 metr, hündürlüyü 60 
sm olan bir daş tapır. Daşm bir üzündə bir neçə göytürk və ərəb 
hərfləri vardır. Daş uzun rnüddət su altmda qaldığı üçüq üzü. kirəc- 
lə örtülmüşdür. P.İ.İvanov öz kəşfi haqqmda 1929-cu ildə 
V.V.BartoIda xəbər verir, o isə öz növbəsində bu xəbəri S.Y.Ma- 
lova çatdırır. S.Y.Malov daşm üzərində göytürk yazısı olduğunu 
müəyyənləşdirir. Abidə bir neçə dəfə nəşr edilsə də hələ 
oxunrnamışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, abidə itirilmişdir.

1961-ci ildə Qtrğızıstanın cənubuı:ıda Batkən rayonunun Ak-Tə- 
pə məskun yerində Y.D.Banızdin adlı bir arxeoloq qazıntı apararkən 
üzərində göytürk işarələri olan küp parçası tapır. İ.A.Batmanov burada

. . . . )>)> )..... işarələrini görüb bunu ... anı içi unun kimi oxuyur.
Mən bu oxunu tam səhv hesab edirəm, çünki burada n işarəsindən 
sonra da, ç işarəsindən sorıra ı və i səslərini göstərən işarə yoxdur, 
halbuki qədim türk orfoqrafiyasmm qanunlanna görə, xüsusən söz 
sonunda bu səslərin işaı-ələri yazılmahdır. 1961-ci ildə Y.D.Bamzdin 
Alay vadisində Sarı-Taş qəsəbəsindən bir qədər aralı Kara-Beyit 
qəbiristanmda şaquli vəziyyətdə duran baş daşı tapmışdır. Baş daşmda 
bəzi işarələr ... Talas çubuğundakı işarələri xatırladır, lakin hələ 
indiyədək müəyyənləşdirilməmişdir ki, baş daşmdakılar yazıdır, yaxud 
təsadüfı xətlərdir.

1977-ci ilin may aymda Ç.CumaquIov Tmbas adlanan yerdə 
üzərmdə göytürk əlifbası ilə yazı olan daş tapır. Daş on birinci 
Talas abidəsi adı ilə 1978-ci ildə nəşr edilir.

Talas vadismdə qum daşı üzərində kişi portretinin çənəsində 
göytürk əlifbası ilə yazı olan bir abidə də tapılmışdır.

I981-Cİ ilin payızmda Talas Ala-Toosxmda Kuru-Bakayır 
dərəsində dəniz səviyyəsindən 2500 m hündürlükdə İ.Kojomber- 
diyev və Ç.CumaquIovun rəhbərlik etdiyi ekspedisiya üç abidə -  
qayaüstü yazı kəşf etmişdir; bunlardan biri soğda yaxud uyğur ya- 
zısı ilə, ikisi isə göytürk hərfləri ilə yazılmışdır.

I898-Cİ ildə Kallaurun kəşf etdiyi dördüncü Talas abidəsi 
1982-ci ildə yenidən kəşf edilir.

Qırğızıstan abidələrinin tapılmasmda V.A.KalIaurdan başqa 
fm arxeoloqlanndan Q.İ.Heykel, M.Mımk və O.Donnerin xidmət- 
lərini də qeyd etmək lazm.ıdır. Abidələrin ilk nə^ri Q.Heykel tərə- 
fmdən edilmişdir. Q.Heykelin başçıhq etdiyi fm arxeoloji ekspedi- 
siyası abidələrin surətini çıxarmış yə nəşr etmişdir. Talas abidələ- 
rinin oxımması, tərcüməsi və nəşr sahəsində Q.Heykeldən başqa 
V.V.Radlov, P.M.Melioranski, Y.Nemet, H.N.Orkun, S.Y.Malov 
və İ.A.Batmanovun da xidmətləri böyük olmuşdur.

Son zamanlar qırğız tədqiqatçıları, xüsusən Ç.Cumaqulov 
Talas çayı hövzəsində və Qırğızıstamn bir neçə rayonunda daha 
bir neçə abidə tapmışdır. Elmi ədəbiyyatda göstərilir ki, Qırğızıs- 
tanda tapılan göytürk abidələrinin sayı 27-ə çatmışdır.
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Birinci Talas abidəsi üzərində göytürk əlifbası ilə yazı olan 
daşdan ibarətdir. Abidə 1896-cı ildə V.A.Kallaur tərəfindən K al- 
ba dərəsi ilə gedən yolun kənannda Dmitriyevski kəndinin 8 kilo- 
mctrliyində Ayırtam-oy deyilən yerdə tapılmış, sonralar Övliya- 
Ata (indiki Talas) şəhərinə gətirilmişdir.

Abidəni ilk dəfə V.V.Radlov tədqiq, tərcümə və nəşr etmiş- 
dır. Sonra Q.Heykelin çıxardığı surət əsasında maear dılçisı 
Y .Ncm et onu təreüm ə etmişdir. Daha sonra S.Y.Malov abidənin 
daha dəqiqləşdirihTiiş surəti əsasmda onu ycnidən tərcümə və nəşr 
etmışdir. N əhayət, H.N.Orkun 1939-cu ildə (ycni nəşri; 1987-ci 
ildə) birinci Talas abidəsini türk dihnə tərcümə və nəşr ctmişdir, 
Ikı abidə 1963-cü ildə S.Y.Malovun transkripsiyası və lərcüm əsi 
liə qırğız dilçisi Ç.Cumaqulov tərəfındən « 3 n u rp a ( |)H K a  KnprH- 
iHH» adh əsərə  daxil edilmişdir.

Məfn

T r L o r y i x u r ^ ^ J T o h h U ü X D ^ r t  ^

BİRİNCİ ABİDƏ |T -  1)

2 .

3.
4.

1.
2 .
3.
4.

Transkripsiya
Atmıız itip ər atım Udun (a) sizə 
Katunı (a) ağırarınta tuh (a) kaimış (a) 
iniləri (a) K ara bars (a), Oğul bars (a)
Özüntə işintə (?)

Tərcümə
Adımızı (təşkil) edib igid adım Udun. Sizdən 
xatunu (onun) xəstələnm əsindən dul qalmış 
kiçik qardaşlan Qara bars, Oğul bars 
özündə dostlanndan.
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Bu abidə də Dmitriycvski kəndi yaxmhğında Alta-bay adla- 
nan yerdə tapılnnşdır. Abidə 1898-ci ildə P.M.Melioranski tərə- 
fındən tərcüməsiz nəşr edilmişdir. (9nu ikinci dəfə, yenə də tərcü- 
məsiz Q.Heykcl nəşr ctmişdir (1918). İkinci Talas abidəsi 1926-cı 
ıldə Y.Nemet, 1936-cı ildə S.Y.Malov və 1939-cu ildə H.N.Orkun 
tərəfındən tərcüınə edilmişdir. 1963-cü ildə qırğız dilçisi ç .t 'u -  
maqulov abidənin oxunuşunu təkmiHəşdirmiş və yeni (rusca) tər- 
cüməsini vermişdir, Biz S.Y.Malov, H.N.Orkun və Ç.Cumaqulo- 
vun nəşrlərini tutuşdurmuş, abidənin əsil mətni ilə müqayisə ctmıs 
(abidə Frunze -- indiki Bişkek -  şəhərində saxlanıhr), oxunma- 
sında bəzi təkm ihəşdirm ə aparınış və bunun əsasında transkripsiya 
və tərcümə ctnnşik,

Motn

İKİNCİ ABİDƏ (T -  II)

2.
3.
4.
5.

Transkripsiya

otuz oğlan (a) sağdıçları piçin(a) altı igirmi (a) 
ər atun K ara Çor (a). Ayağ atı Kar(a) yäzmaz 
Altı uyalı cbimi ibirə kizə siijil ınal ölmiş 
Kara Q jr(a) atuın kuia Kar (a) yazmaz (a)
Kara Çor (a) sizə sinin, özgə (a) uyalarma adınhnış (a)
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6.

7.

1.
2 .

3.

4.
5.
6.
7.
8 .

Atası (Malov eblik; Orkun:oğlı)(a) atı Tuçayan; Cumaqıı 
lov: Tuğan), oğlı atı Kara Çor.
Malov: oğlı atı Ağult; Orkun: oğh adı Sağu; CumaqulOT 
ər oğlı, at sü ağış.
Malov, oğuratı (a); Orkun oğurtı; Cumaqulov O ğam  atı - 
Şa...

Tərcümə

Otuz oğlan sağdışları meymun ili on altısmda
İgidlik adım Qara çor, fəxri adım Qara yazmaz
Altı tayfalı evimi dolanaraq, gəzərək, kiçik bacım Inal
ölmüş
Qara çor. Atım kula Qara yazmaz.
Kara çor sizdən... özgə tayfaiarnndan ayrılmış 
Evli adı Tuçayan, oğul (subay) adı Qara Çor

Bu abidə ilk dəfə Q.Heykel tərəfindən tərcüməsiz nəşr 
edilmişdir. Onu Y.Nemet 0926), S.Y.Malov (1936) və
H.N.Orkun (1939) tərcümə etmişlər.

Mətn

ÜÇÜNCÜ ABIDƏ ( T III)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2 .

3.
4.
5.
6.

Transkripsiya
tasma, osına ulatı bardım.
Bəg çor (a) oğul asuğ 
(adırıltı)m. Oğlı ulatı ka- 
Imış (a) kara tulı (a) kalmış 
ğ
nıks

Tərcümə
bayırma, içinə daim getdim. 
Bəy çor oğul nemət... 
ayrıldım. Oğlu əbədi qal- 
mış. Qarı dul qalmış.
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Göytürk əlifbası ilə yazılmış daşdır. 1898-ci ildə V.A.KLaJ- 
laur tərəfmdən Ö/rliya -A ta qəzasmm Ayırtam-oy adlanan y e r in d e  
tapılmışdır. Abidəni P.M.Melioranski, Y.Nemet, S .Y .M alov vs
H.N.Orkun tərcünıə və nəşr etmişlər.

Mətn

DÖRDÜNCÜ ABIDƏ (T IV)

[ l * ¥ « 4 ] ¥ < N f < r o 4 A 4 ^

■V•*y
O

( 1)

(2)

(3)

m n u v ) 4  M

^ i r ç r s i N I ? ........

Transkripsiya

Atı çor (a) otuz oğlan açığ asığ adırılmış, sizə, talçığ ərən, 
sizə, oğlan çor ulayı kalmış, katTjnı tuh kalmış (a).

Tərcümə
Adı-Çor. Otız oğlandan, dünyanm nemətindən ayrılmış. 

Sizə, etibarlı ərənlərə, sizə Oğlan Çor varis qalmış. Xatunu dul 
qalmış.
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Abidəni Q.FIeykel nəşr etmiş, Y.Nemet (1926), S .Y .M alov 
(1936) və H.N.Orlcun tərcümə etmişlər.

Mətn

BEŞİNCİ ABİDƏ ( T V)

Mt,

Transkripsiya
1. Oğramış (a) katun (a) ağlayurçı (a) sizə...
2. Umaç oğlı (a) it bert (a) örüq ku(müş)... ü .. .luğ...
3........ ia it bert (a) ğum t iniləri kul bert (a) s übe

Tərcümə
1. Oğı-amış xatun ağlayıçılan sizə
2. Umaç oğlu hədiyyələri parlaq gümüş....
3. ... hədi>yələr..,., hədiyyələr, kiçik qardaşları qul.

Mənim məlumatıma görə, Taİas çubuğu S.Y.Malov tərə- 
fındən (1936 və 1959-cu illər), H.N.Orkun tərəfmdən (1940 və 
1987-ci illər), Ç.Cumaqulov (1963) və Ə.Ə.Rəcəbov (1993) tərə- 
fındən nəşr edilmişdir. Ç.Cumaqulovun nəşri S.Y.Malovun nəşri 
ilə eynidir, daha doğrus'u, Ç.CumaquIov S.Y.Malovun nəşrindən 
Talas çubuğunun şəklini, abidənin transkripsiyasmı və tərcüməsini 
götürmüş, buna abidənin transliterasiyasmı əlavə edib nəşr etmiş- 
dir. S.Y.Malovun abidəyə verdiyi izahları Ç.CumaquIov öz kitabı- 
na (ƏnHrpa(J)HKa Khpfh3hh, Opynsy 1963) salmamışdır.

Talas çubuğu 1971-ci ildə İ.A.Batmanov tərəfmdən də nəşr 
edilmişdir. İ.A.Batmanov da öz nəşrində S.Y.Malovun oxu və tər- 
cüməsini eynilə verir.

H.N.Orkun da 30-cu illərin sonundan S.Y.Malov'un nəşrin- 
dən istifadə etmişdir. Material hissə (çubuğun şəkli, S.Y.Malovun 
verdiyi mətn) S.Y.Malovdan götürülmüş, S.Y.Malovun tərcüməsi 
ruscadan türkcəyə çevrilmişdir, lakin bəzi işarə və sözlərin oxusu 
və tərcüməsi bu iki tədqiqatçıda fərqlənir, lakin nədənsə H.N.Or- 
kun Talas çubuğu mətninin ümumi tərcüməsini vermir.

I936-C 1 ildə S.Y.Malov M.Y.Masonla birlikdə Qırğızıstanm 
Talas vadisində tapılmış digər yazılı abidələrlə birlikdə Talas çu- 
buğunu da nəşr edir. Bu çubuğun nəşri tarixini S.Y.Malov belə 
göstərir: «1932-ci ilin noyabrmda mən Daşkənddən M.Y.Masson- 
dan 19 noyabr tarixli məktub aldım. Məktubda o yazmiı; «...mən 
bütün Orta Asiya respublikalan ərazisində dağ-kəşfıjyat işləri 
zamam tapılan maddi mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatmı aparı- 
ram. Budur, Qırğızıstanda, Talas vadisində Aleksandr silsiləsinin 
cənub yamaclarmda, Açıqdaşda bizim axtanş partiyamızm (Orta 
Asiya geoloji kəşfiyyat tresti) işi zamam şurf qazarkən dağılmış 
mikah şistdə, divarlardan birində, qunı çubuq aşkar edilmişdir. 
Əvvəlcə onun bayıra çıxmış ucu smdı; onda onun haçansa 
yuyulmuş şistin kiçik hissələrinin dərinliklərinə gedən o biri 
ucunu çıxarmağa cəhd etdik. Lakin bu, uçğun təhlükəsi yaratdı, 
belə ki, tapmtı yer səthinin beş metr dərinliyində aşkar edildiyi 
üçün, baş verə biləcək bədbəxtliyin qarşısmı almaq üçün şurfun

TAI,AS ÇUBUGU
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divarlarım bərkitdik, çubuğun kiçik bir parçasını da çıxartdıq, 
qalan hissəsi isə şurfun çıxarmaq üçün əlçatmaz o lan  >'an 
hissəsində qalmaqdadır. Mənə gətirilən iki parça çubuğun əsas 
marağı bundadır ki, onun bütün dörd tərəfmin səthi nə isə ç o x  ili 
bir şey, ola bilər ki, ülgüclə kəsihniş qədim türk əlifbası h ərfla i 
ilə örtülüdür. Bu çubuğ üçün material görünür küknar ağacuııı 
budağıdır. Hələlik bütün dörd səthin natural böyüklükdə stırətiji 
Sizə göndərirəm, surətləri mən ardıcıl qaydada düzm üşəm. İ  
parça bilavasitə birləşdirilə bilməz və olsun ki, birləşən yem 
ucları çubuq tapıiandan sonra bir az smmışdır. Xətlərin qeyri-ai 
nazikhyi ucbatmdan estampaj hazırlamaq haqqmda söhbət belc 
ola bilməz. Mənim yazdığım hərflər naturadakmdan xeyli qalııı 
çıxdı. İlişib qaimış parçanı çıxarmağa elə bir ümidim yoxdm, 
ancaq mümkün ölçüləri götürəcəyəm».

Nəhayət, SSRİ Elmlər Akademiyasmm özbək kon lransıı 
(dekabr 1932-ci il) gəlmiş M.Y.Masson vasitəsilə 1933-cü il 
yanvarm lap başlanğıcmda mədəniyyət abidələrinin qorunması 'vä 
öyrənilməsinin Özbəkistan komitəsindən bu çubuğun iki fo to q n  
fık şəklini aldım; çubuğun özünü M.Y.Masson Dövlət Erm itajm  
vermişdi. Orada mən K. V.Trever və A.N.Bemştamm vasitəçilijı 
ilə onu görmək imkanı əldə etdim».

A.M.Şerbak Talas abidələri arasmda bu çubuğa xüsusi əhe 
miyyət verərək onun oxusu və tərcüməsini verir. Talas çubuğuıi' 
dakı işarələrlə Avropa (peçeneq) türk runlan arasmdakı bəzi oy. 
şarlığı nəzərə alaraq o yazır ki, Talasm qədim abidələrinin tədqiç 
istər peçeneq runlarmm tarixi, istərsə ümumiyyətlə türk run  y£ 
zısmm tarixi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

60-cı illərin əvvəlində Q.F.Turçaninov Talas çubuğunu: 
tədqiqi ilə məşğul olur. O, Talas çubuğu ilə Mayats qədim şəhe 
yerindəki daş üzərindəki yazılar arasında çoxlu ümumi cəhətlə 
tapmışdır. O belə bir fərziyyə irəli sürür ki, Talas çubuğu göytüri 
əlifbası ilə deyil, orta əsrlər osetin (alan) yazısı ilə yazılmışdır \ c 
bu abidəni yazan türk deyil, mənşəcə osetin (alan) olan, lakin artiL 
çoxdan türkləşrniş Siyaq (Siaq) adlı bü* nəfər yazmışdır. Q.F.Tur- 
çaninov öz məxsusi tədqiqatları əsasmda, B.İ.Pankratov isr 
Q.F.Turçaninovun oxuduğu etnonimləri təhlil edərək abidənin XI 
yüzillikdən erkənə aid ola biləcəyini istisna edir.

Qazax alimi T.SüIeymenov da Talas çubuğunu oxumağa 
təşəbbüs göstərmişdir. O, abidənin bizim eradan əw əl III-II əsrdə 
yazıldığmı iddia edir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, T.SüIeymenov 
Talas çubuğunu oxuyarkən onunla istədiyi kimi rəftar edir, özün- 
dən mətnə işarələr (hərflər) əlavə edir, elmdən daha çox fantaziya 
ilə məşğul olur.

Talas çubuğuna qədər Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazümış 
abidələr, əsasən, daş və qranitdən idi. Düzdür, Duxanda kağız 
üzərində yazılmış abidələr də tapılmışdı. Talas çubuğımun elm 
üçün əhəmiyyəti ondadır ki, ilk dəfə olaraq Orxon-Yenisey 
əlifbası ilə ağac üzərində yazılmış yazı tapıhrdı.

S.Y.Malov yazır ki, Talas çubuğu yolgöstərən çubuqdur, 
yolgöstərən jezldır. H.N.Orkun yazır ki, bu çubuq bir xəbəri eh- 
tiva etməkdədir və türk tarixində gördüyümüz vəchlə bir başbura 
(sərkərdəyə) göndərilən xəbərdir. Mən hər iki fıkirlə razı deyiləm 
və bu haqda fıkrimi sonra büdirəcəyəm.

İndi əvvəlcə çubuğun şəkli və ondan məmin əllə çıxarılmış 
surəti ilə oxucunu tamş etmək istəyirəm.

Burada elmi mübahisə açmadan əw əlcə S.Y.Malovun oxu- 
sunu, sonra H.N.Orkunun oxusunu (Azərbaycan əlifbası ilə), sonra 
S.Y.Malov tərcüməsini (ruscasmı və rnənim ondan Azərbaycan 
dilinə etdiyim tərcüməni), daha sonra H.N.Orkunun tərcüməsini 
(Azərbaycan əlifbası ilə) oxuculara təqdim edirəm.

Mətıı
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Transkripsiya
S.Y.Malov

1. ağıp aşu baş altım eb eşig ... am idiş açu...
2. əg opa baş açışıp ağu igip mçıp g n ç u p (?) s k s u g ç (?)
3. ağütım na yazı iç ağızığ aşa ... ağış ed...
4. açu egiz aşu az.

H.N.Orkun
1. erip aşu baş altım beşig ... am idiş açu
2. Ağup baş açışıp ağu igip mçıp g n ç u p s k m u g ç
3. er altmış yağıç er az er ağış ed(gü)...
4. İç oğuz aşu az.

S.Y.Malovun tərcüməsi:
1. rioÄ H aB m H Cb, a nepeBaJiHJi nepes BepıuHHy ro p b i. Cbohx 

aoM am H H x TOBapHm efi... Te n e p ı. oxKpbiBaH co cya b i.. . .
2. K p a Ä H aa  (n a  HsrHÖe, na Kpaıo Haxo^ıamaaca) paBHHHa (hjih

KaMeHHaa HacbinB, acepxBeHHaa ropa KaMHCH). n o M o ra a  ap}T- 
;ip y ry  n a  hobom  n y iH  nepe3 BepuiHHbi ropBi h  noziHHMaacb 
Bbime, o rn6a H  laKHM  05pa30M......

3. SI n o flo m cjı: BOT-paBHHHa. IlepeBJUiHBaa nepes BHyrpeHHee 

ym ejibe  (y c Tb e  ro p bi), B o c x o ^ e H H e  x o p (o m o )....
4. OTKpbiBaa (aopory) h  bwcoko nepeııpaBjıaacb, HeMHoro...,

Ruscadan Azərbaycan dilinə tərcümə
1. Qalxaraq mən dağm başım aşdım. Öz ev yolşdaşlanmı... İndi 

qabları açaraq....
2. Kənar (döngədə, kənarda yerləşən) düzən (yaxud daş təpə, 

qurbanlıq daş təpəsi). Dağın başmdan keçən yeni yolda bir-bi- 
rimizə kömək edərək və yuxarı qalxaraq, beləliklə, dolana- 
raq....

3. Mən gəlib çatdım; budur -  düzən. Daxili dərədən (dağm 
döşündən) aşaraq, qalxma yax(şı)....

4. Açaraq (yol) və yüksəkdən aşaraq, bir az....

H.N.Orkun Talas çubuğundakı mətni bilavasitə türkcəyə 
tərcümə etmir, S.Y.Malovun rus dilinə etdiyi tərcüməni türkcəyə 
çevirii’:
1. Kalkarak, ben dağm tepesini aşdım, Kendi ev arkadaşlanmı, 

şimdi kapları açarak....
2. en kenar (donemeçte , kenarda bulunan) ova, vadi (yahut; taş 

yıgmı, kurqan, kurbanlık taş yığmı) yeni yolda dağm tepesindən 
aşarak, bir-birine yardmı ederek yukarı tırmanak, çıkarak, bu 
suretle egerek çevirerek....

3. Ben yanaştım. İşte -  ova, düzlük (dağın ağzı) iç deresinden 
keçerek, çıkmaiyi....

4. (yolu) açaraq ve yüksege aşaraq, azıcıq...

1^1

b
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Dedim ki, elmi mübahisə açmaq, bu işarəni belə, o işarəni 
elə oxumaq lazıradrr, bu söz belə, o söz elə tərcümə edilrnəlidir, 
demək flkrində deyiləm. Onu demək fikrində də deyiləm ki, hər 
iki tədqiqatçı bəzi işarələri, məsək)n, dördüncü sətrin əvvəlindəki 
gözlə aydm görünən işarəni, heç oxumurlar. Tərcümənm hətta 
həcmi göstərir ki, o nə qədər süni, qondarmadtr. Bəzi ifadələrin 
oxunması və tərcüməsinin süniliyi o qədər qabarıqdır ki, bunları 
uşaq belə görə bilər. Məsələn, ceou doMaıUHue moeapuıi{u (birinci 
sətir) nə deməkdir? Məgər ev yoldaşı (ev arkadaşı) da olur? Ey 
sözü daxili mənasmda başa düşüiürsə, onda qədim türk iç sözünü 
işlədərdi. Yaxud bu ifadə nə deməkdir? Uepeeojıuea^ch nepes 
eHympeHee yıuenbe. Əvvələn, eHympeHuee yuıenbe nə detnəkdir? 
Məgər xarici dərə də oku'? Dərə elə daxih olur, iki hündürlük, iki 
qayahq, iki dağhq arasmda olur. İkincisi, mən eşitmişəm ki, dağı 
aşarlar, dərəni keçərlər. Dərə aşmaq ifadəsini dihndən asıh 
olmayaraq birinci dəfə eşidirəm.

Tədqiqatçılar hətta düzgün oxuduqlan sözlərin mıənasmı 
düzgün başa düşməmiş, fantastik tərcümələr yaratmışlar. Məsə- 
lən, S.Y.Malov birinci sətirdə eb eşig ifadəsi oxuyur. Burada eb 
sözü aydmdu-, ev deməkdir. Eşig söiriinü müəlhf eş «dost» sözü- 
nün təsirlik hah hesab edib «ev dostlarını» kimi tərcümə edir. Bu- 
rada eşig sözü eş sö;zünün təsirhk hah deyil, eb sözü kimi eşig  sö- 
zü də adhq haldadır və hərfən «bayır, binadan kənarda olan, lakin 
ev məflıumuna daxil olan hissə» deməkdir. Ev-eşik ifadəsi (həyat- 
baca ifadəsi kimi) indi də, məsələn, Azərbaycan dilində işlənir.

Belə nümunələri çox gətirə bilərdim. Ancaq elmi mübahisə 
mövzusu olduğu üçün bunu başqa vaxta saxlayıram; Talas 
çubuğunun oxusu və tərcüməsi haqqmda elmi nəşrlərdən birində 
çıxış etmək lazımdır.

Qeyd etdiyim kimi, S.Y.Malov Talas çubuğunu yol göstərən 
jezl, H.N.Orkun isə bir sərkərdəyə göndərilmiş xəbər (məlumat) 
hesab edir. Mən belə bir fıkirdə tam əminəm ki, Talas çubuğu 
bunlarm heç biri deyil, adi məişət təsviridir; çubuqda nə hərbi 
yürüşiər, nə dərə keçmək -  dag aşmaq, nə ev (daxih) dostlar və 
xarici düşmənlər.... vardır. Talas çubuğunu mdi ədəbiyyatşünas- 
hqda xatirə janrı adlandınlan memuar ədəbiyyatına aid etmək olar. 
Fikrimi sübut etmək üçün heç olmasa bunu göstərə bilərəm: mən

Talas çubuğımun birinci sətrini belə oxuyuram; Ağ Apaş Ubaş 
altım. Eb eşig ... am idiş açu... Bu sətri belə tərcümə edirəm; Ağ 
Apaş Ubaşı aldım (yəni: Ağ Apaş Ubaşla evləndim). Ev-eşik (dü- 
zəltdim), indi qabları açaraq... Göründüyü kimi, tərcümədə həm 
Talas çubuğundakı mətn tam və düzgün əhatə edilmiş, həm süni 
artırmalar yoxdur, həm də tərcümə təbü, məntiqi çıxır. Sətrin 
məzmununa gəlincə, adi məişət təsviridir.

Abidənin materiyası da mənim fıkrimi təsdiq etməyə əsas 
verir. Çağmş tipli abidələr kütləyə müraciətlə tərtib edildiyindən 
və çöldə, düzdə, dağda, daşda qoyulduğundan qara, yağışa, 
küləyə, istiyə davanı gətirmək üçün roütləq daşda yazılmah idi. 
Xatirə janrında olan yazı isə ev şəraiti üçün nəzərdə tutulmuşdur 
və burada, bir tərəfdən, böyük həcmli materiya əlverişli deyil, 
digər tərəfdən, təbiətin sərt qüwələrinə qarşı davam gətirməli 
olan materiyaya ehtiyac da yoxdur.
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SƏKKIZİNCİ ABİDƏ (T VIII)

Çay daşıdır. Enli üzlərindən biri göytürk əlifbası ilə  yazıl- 
mışdu:. Bişkek şəhərində muzeydə saxlanılır.

İ.A.Batmanov tərəfindən oxunmuşdur.

Mətn

-r !̂  >  j  w  >  / ^
r

Transkripslya
 1........n b ü ər k g i:z

sənig, öz ögə g
 2......... 1 g k u s

mal...Küç ögə n
3. Otuz oğlan asığ uda 

çığa... alp
4. Oğul uza.... ögə

Tərcümə
 1.........Döyüşçü....

Sənin öz müd- 
rik.....

 2......... Inal....Güc
müdrik.......

3. Otuz oğlan nemət 
izləyərək...igid

4. Oğul....müdrik.

DOQQÜZUNCU ABİDƏ (T IX)

Abidə çay daşmm enli tərəfmin kənarlarmda göytürk əlifbası 
ilə yazılmış iki sətir yazıdan ibarətdir. Daş Bişkek şəhərindəki 
muzeydə saxlanır.

Abidəni İ.A.Batmanov oxumuşdur.

Mətn

Transkripsiya
1. Kutluğ Özin süsiz özügə
2. Kutluğ oğlanm ulatık.

Tərcümə
1. Kutluğ Özin qoşunsuz özünə
2. Kutluğu oğlanı ilə qovuşdurduq.

>14
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Abidə çay daşmm bir üzünə göytürk əlifbası ilə yazılmış 
mətndən ibarətdir. Bişkek şəhərindəki muzeydə saxlanılır. Abidə 
İ.A.Batmanov tərəfmdən oxunmuşdm-.

Mətn

ONUNCU ABİDƏ ( T X )

Transkripsiya
1. Sü çor Ağuş atı.
2. Inal Ağuş atısı
3. Otuz oğlan asığ
4. mg g atı Kıyağan
5. T asıtı... ü ö g ə ... n

Tərcümə
1. Qoşun Çor Ağuş-adı
2. Inal Ağuşun kiçik qohumu 

(nəvəsi?)
3. Otuz oğlan neməti
4........ adı Qıyağan
5. Daş göndərdr.....müdrik....
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Abidə böyük çay daşı üzərində göytürk Orxon-Yenisey 
əlifbası ilə yazılmış altı sətirlik yazıdan ibarətdir. Onu 1977-ci ildə 
Ç.Curnaqulov və Q.Karakulov Talas şəhərinin bir neçə kilolmetr- 
liyində Ayrtam-Oy deyilən yerdə, altıncı Talas abidəsinin yanmda 
tapmış və 1978-ci ildə nəşr etmişlər. Abidə ikinci dəfə Ç.Cuma- 
qulov və S.Q.Klyaştomı tərəfindən 1982-ci ildə nəşr edilmişdir.

S.Q.KIyaştommm fıkrinə görə, bütün Talas abidələri, o 
cümlədən on birinci abidə türgiş xaqanlarmdan Suluk Çabış çor 
(716-738) və onun oğlu Tukvarsen Kut çomn (738-739) hakimiy- 
yəti iHərinə aiddir.

Şəkildən göründüyü kimi, çay daşmm üz (ön) tərəfı qismən 
böyürlərinə tərəf keçən yazı ilə örtülüdür. Dairəvi yazı ilə paralel 
sonu daşm arxa tərəfinə keçən daha bir sətir görünür. Müəlliflərin 
yazdığma görə, abidə kifayət qədər yaxşı mühafızə edilib qomn- 
muşdur.

Mətnin sahəsi 95 sm x 40 sm, işarələrin hündürlüyü 5-6 sm, 
bəzi yerlərdə 13 santimetrə qədərdir.

ON BİRİNCİ ABİDƏ (T XI)

Mətn
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1. kumar çor a ər atrm
2. kiçig kişim a tul kaldı a
3. U ırsukoğlm ıa
4. eş kulı a siz öjnim a
5. uyalarum adı
6. at aç a öküz aç a

Tərcümə
1. KLumar çcr-igid adım
2. kiçik arvadım dul qaldı.
3. (məndərı soııral qalan oğlı rn.
4. dostlan, qullan, siz, özürnün
5. qohumianm bacarmadı.
6. At(lar) ac (dır), öküz (lər) iac(dır).

Trajııskripsiya

Abidə 1962-Ci ıldə arxeoloq D.F.Vinnık tərəfmdon Talas 
vadisində əvvəllər də qədicn türk abıdələri tapüan yerin yaxmh- 
ğında_tapdmışdır, Bişkek şəht^rində tarix muzs'yində saxlanır. ilk 
dəfə l.A .Batmanov tərəfm dən nəşr cdiımişdir (1971), lakin iıələ 
də oxunmamışdır. Abidə böyük çay daşrrıdan ibarətdır. Daşm )'U- 
xarı hıssəsi nisbətən hamardıi'. Bu hissədə j)is mühafiztı edilmış 
yazi vardır. Bəzi jşarələr Tatas çubuğurdakı və bcşinei T’alas abi- 
dəsmdəki işarələrvi uyğun gəl:r. Ç.Cumaqulov betə hesab cdir ki, 
bu abidə digər Talas abidəlarirıə aısbətən daha qədimdir.

ON IKINCİ ABIDƏ (T XII)

rr
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KULANSAY ABIDGSI QAYA ÜSTÜ YAZILAR

1936-cı ildə S.Y .M alov və M. Y M asson Talas a b id ə lə r i  haq- 
qında risalə ııəşr etdirirlər. Bu risalədə S .Y .M alov yen i b ir  abidəni 
oxucaiara təqdim  edir.

Abidəni 193]-ci ilin avqust ayında M .Y .M asson S .Y .M alova 
göndərm^şdir. A bidə Qırğızıstan Respublikasının D m itTİyev şəlıə- 
rindən şimalda Kıılemsay adlanan bır yerdə tapılm ışdır.

M .Y .M assonun çıxardığı surət əsasmda S .Y .M alovu ıı ııəşr 
etdiyi metn belədir.

i

ıi's Y1f»cY
19 n
m )

S.Y .M alov birinci sətri ərildi ər  kim.i oxuyub ə r  pozu ldv, 
cızdı, əsəbiləşdi kimi tərcümə edir. M əncə, ərildi sözii pozıddı:. 
cızdı, əsəbiləşdi rnənalanndan daha, çox utandı, ərindi m ənalarm i 
yaxmdır.

İkinci sətri S.Y .M alov ər alınta ərj kimi oxuyur. B urada mə- 
nə bir m əsələ qəribə gəlir. Sətrin birinci işarəsi tərsinə çevrilm iş 
(qalm) I həffldir. S.Y.M alov onu nə üçün a səsi kimi oxuyıar. Di- 
gər tərəfdən, m ənə rnəlum  olunduğurıa görə, göj'türk abidələrində 
indiyədək ər  sözündə başda ə  səsini ifadə edən işarənin yazrhna- 
sına heç yerdə təsadüf edilməmişdır. Tədqiqatçı bu sətri belə tər- 
cüm ə edir; Ər ahndadır (öndədir). Ən.

S.Y.M alov üçüncü .sətri əlirn öpl... kimi oxuyur və əlim də- 
yişdi kimi tərcüm ə eıdir.

Tədqiqatçı döıdüncä səti'i ya n p  kimi oxuyur. Bu yarmaq  
felindən yaranmış feü bağlamadrr, mısnası yarıb  deməkdir.

S.Y.M alovun yazdığm a görə, orıda abidənin rəsmi, şəkli uv 
vardır. M .Y.M asson da öz növbəsində yazır ki, bu abidəcə dai ı 
xeyli işarə (hərf) vardır.

1981-ci ilin payızmda Qırğızıstan SSR EA Dil və Ədəbiyyat 
və Tarix İnstitutlarınm birgə ekspedisiyası Talas vadisinin qərb 
hissəsində B^akayır kəndindən 15 km cənubda Kuru-Bakayır 
dərəsində əvvəllər m əlum  olmayan qədim türk yazısı kəşf etdi.

D ərənin orta hissəsində Suuluu-Bakayır çaymdan 2,5 km 
arah üzü cənub-şərqə olan o qədər də hündür olmayan qayamn 
üstündə uzunluğu 14 srn, hündürlüyü 3 sm olan qədim türk (göy- 
türk) yazısı vardır. A bidə cəmi 6 hərfdən ibarətdir. Yazmın altın- 
da qədim türk pcktoqrafıyası üçün səciyyəvi olan şəkillər vardır. 
Şəkillərdə it və dağ keçisi aydm görünür. Həmin bu qayanuı atə- 
yində beş hərfdən ibarət daha bir yazı vardır. Yazmın yanında it 
və dağ keçisi şəkli çəkihnişdir. Bu iki yazı və şəkil qrupundan 
başqa qaya üzərində xeyli müxtəlif heyvan səkli vardır.

Birinci yazmı beiə oxumaq olar: ^> '^ ,B u rad a  birinci
işarənin başayaq yazıldığını qəbul etsək (S.Q.KIyaştornı və Ç.Cu- 
maqulov m əhz belə tək lif edir), onda yazmı kut çor kimi transkrip- 
siya ctmək olar. Lakin mən bu fıkirdəyəm ki, qədim türk bu hərfı 
başayaq yazrnamışdır, çünki sonuncu hərf də ilk hərflə cynilik təş- 
kil edir; ola bilm oz ki, qədim türk k hərfmi başayaq yazsın və o, r 
hərfınə oxşasm, r  hərfıni ;ısə düz yazsın. Buna görə də ınən yazını 
olduğu kimi oxumağı üstün tuturam; Arut çor. Burada .irııt xüsusi 
addır, çor sözü isə hərbi rütbə bildirir.

İiknci yaz! uzuniuğu 11 sm, hündürlüyü 6 srn olan bir 
sətirdir. Y azılann  qrafikası fərqlidir. Ç.CumaquIovun fıkrincə, bu 
yazı IX əsrin sonu X əsrin əvvəllərinə aiddir. Yazısm qrafıkası 
bclədir; vTAkHV S.Q.Klyaştomı bunu şarğa kimi oxuyur. Onun 
rıkrincə, bu soğda dilində şarğav «arslan» sözünün türkcv) 
yazıhşıdır (sonuncu v düşrnüşdür).

Həmin qayada soğda əlifbası ilə yazılmış daha dörd sətir 
yazı vardır.
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Abidə daş üzərində ölçüləri 13x10 sm olan kişi portreti/ 
çənəsində yazılm ış yeddi hərfdən ibarət mətndir. Abicl- 
m üəllim  V .D .Serdyukov Talas şəhərinin qərbində arxın kənan' 
dağıdılmış kurqanda tapmışdır. Daşın portret çəkilmiş : 
cilalanmışdır. A  \  17 ı

Y azm ı belə oxumaq olar; A  J  ^ A >
Ç.Cum aqulov bunu uşul kan tas yaxud uşul kan ata (0. bı 

uşul kan atası kim i translaipsiya etməyi də təkUf edir, lakin : 
oxu türk dili qaydalarm a uyğun deyiki:r) kimi transkripsiya e: 
birinci oxunu bu, xan daş(du-), ikinci oxunu bu, xan atasr u 
kimi tərcürnə etm ək olar.

DAŞ PORTRET AIBİDƏSİ AK-TƏPƏ ABİDƏSİ
A bidəni 1961-ci ildə Qırğızıstan rcspublikasmm E3atkcn 

rayonundakı A k T əpə deyilən yerdə Y.D.Baruzdin tapmışdır. 
Abidə xumun çəm bərinin bir parçasmdan ibarətdir. Abidəni 19' 1- 
ci ildə İ.A .Batm anov nəşr etmişdir.

Şəkil

Mətn

Tıanskripsiya
Anı içi unun.

T ərcüm ə
onun içi un'ta....
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Abidəni 1961-ci ildə Qırğızıstarı respublikasmın cənub ında 
Irkeştamın yaxınlığm da K ara Beyit kəndində apanlan qazıntılar 
zamanı "f.D .Baruzdin taprııışdır. Abidedəki çizgüər Talas abıd^lr- 
rındəkı göytürk Qrxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış mətnləri xaur- 
ladır. Abidəni 1971-ci ildə İ.A.Batrnanov nəşr etmişdir, Onun 
yazdıgına görə, abidəni Cfj:.umaq miirrrkün olraaraışdır.

K A R A  BEYİT ABİDƏSİ

<tı-

Abid;;» daşında işarələr

« W'?
Abidə daşının yandaH görünıjşü

J J
Yazınuı cizgilorl

338

' r

k o y s .\;fm a b İd ə s i

S.Y .M alov 1 9 2 9 - c l i  ildə İssık kol sahılində Karaköl qəsəbə- 
sindən 30 fan arali Koy Saı:ı adla;nan >'erdə lizərində 5 sotü' yazı 
olan bir daş tapmışdır. Malovun aldığı nıəlumata görə, daş uzun 
zaman su altm da qalmış \'ə buna görə də daşm üstünü kir ıc 
təbəqəsi örtmüşdiir; kirəc yazrnı da örtmüşdür. Daş bir cvin 
xərabəsm dən tapıhnışdır. (jünıan ki, bu daş tapıimazdan 3-4 il 
ə\^'Əİ sudan çıxarıhnışdır.

Daşın üstündə hərn göytürk, hom də ərəb əlifbası ilə 
yazılmış yazı vardır. S.Y.Malov bunda;;; bclə bir nəticə çı.xanr ki. 
görünür, ərəb lər Orta Asiya;;iı tutandan b;tr müddət sonra tia orackı 
ərəb əlifbası ilə yanaşı gö)'.ürk əhflz'ası da işk^nmiş. so'ıra;ar bu 
əhfba ərəb ylifba.sı tərəfindən sıxışdırıhb işləkdən çıxa'.'ilnıışJır.
H.N.Orkmı da onun bu fıkri ilə irazılasır. Vlənə clə gəlır ki. bu 
daşın üzərındə iki əlilba ilə yazınm olmrsı hcç də hər iki əİ!!İ.ıaııın 
yanaşı işlənraəsini sübut ctrnir; ola bilər ki, daşır. üzərində go> turk 
yazısı oksun, sonra kimsə həm ın daşı tapsın və üzərindv* əıəb 
əlifbası ilə yazı yazs;ın.

Abidt> belədir;
I . Y anrn sətir göytürk; hərflərı

Y arım  sətir ərəb hfir;lləri 
Y arm ı sətir ərəb h;;»r;fləri

2,
3.
4.
5.
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S.Y .M alov buny m wjar ağıtım kut kimi, H.N.Orkun isə m en  
ağır atw', kut kim i oxuyıır. H.N.Orlcunun fıkrincə, bu m ətııi b e lə  
tərcüm ə etm ək olar; Mənirn həqiql (= təmiz) adım Kutdur. O  b e lə  
bir nəticə çıxanr ki, islaraı yeni qəbul etmiş bir adamm əsil adm ı 
göytürk f)lifbası ilə, yəni gizli yazrnası adi haldır.

Həi' iki transkripsiya ilə razılaşraaq olmaz.S.Y.M alovla ona 
görə razüaşm aq oimaz ki, sözün mıajar kimi transkripsiya ed ilm əsi 
üçün /;■; səsinin işarəsindən sonra qədim türk orfoqrasiyası qanu- 
nuna görə u səsinin işarəsi qrafik şəkildə hökmən göstərilm əlidir; 
tntnnclə ’sə m səsinin ışarəsindən sorıra /; səsinm işarəsi gəlir iu  
səsm in isarəsi yoxdur). H.N.Orkunun transkripsiyası (və tərcüm e- 
si) ilə ona görə razılaşmaq olmaz ki, əvvələn. qədim türk men ağır 
atım yox, meniij ağır atun deyərdi (vr» yazardı), ikincısi, m səsinin 
işarəsindən sonra m ətndə adi n səsinin yox. burunda tə ləffäz edi- 
lən n səsinin işarəsi verilnıişdir ki, bunu da men kimi transkrıpsiya 
ctm ək ohnaz.

M ən də bir səsi -  başdakı m səsmdən sonra gələn u səsini a 
sosi ilə əvəz etm ək şərti ilə bu mətni, təxminən S.Y.Malov kimi
oxuyuram; M.arjar ağıtvv. Kut (bol7.un). Bu mətni mən belə 
tərcüm ə edərdijn. Özüm qədər yiiksəltdim. Bəxt (xoşbəxtj 
(olsun ).

Abidə 1981-ci ilin payızmda Talas vadisinin qərbində Ba- 
kayır kəndindən 15 km eənubda Qırğızıstan EA tarix, cil və ədə- 
biyyat institutlarmın ərnəkdaşlan tərəfindən tapılmışdır. Suuluu- 
Bakayır çaymdan 2,5 km aralı qayanm yuxarı hissəsində cəmi altı 
Oxon-Yenisey işarəsindən ibarət olan uzunluğu 14 sm, hündür- 

3 sm olan y;;,zı vardır. Həmin işarələr bunlardır;

KURÜ-BAKAYIR ABİDƏSİ

A

Kut cor

Bəxt cor

Transkripsiyası və oxusu;

Tarcümosi
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Abidənin ümumi görünüşü
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Həmin qayanm aşağı hissəsində uzımu 11 sm, hündürlüyü 6 
sm olan daha bir yazı vardır. Yazı dörd Orxon-Yenissy işarəsm- 
dən ibarətdir.

Mətn

Transkripsiya
şarğa

S .Q .K ly a ş to rn ın ın  f ik r in co ,  bu . tü rk  d i l lə r i  fone tik  q a n u n la n -  
na görə , s o n u n c u  sa m it i  c ü ş m ü ş ,  saı-ğaw' «arslan>:> soğdi sö zü n d ən  
başqa bir şey  d c y i ld i r .

Yazının və şəkillərin c^giləri

Abidənin üınunıi göriinüşü
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Yazının və abidənin 
■ cizgiləri



\  Imi ədəbiy3''atda Altay dağlan türklərin vətəni 
-Hl hesab edilir. Lakin buna baxmayaraq Altay bölgə- 

^ s i n d ə  göytiiık Orxon-Yenisey əlifbası ilə ya7;ılmKş 
abidələr elm aiəminə, demək olar ki, məlurn dc- 

yildi. Düzdür, hələ XIX əsrin əvvəllərində Q.İ.Spasski Çanş çayı 
hövzəsində k əşf edilmiş qayaüstü yazını çap etmişdi. 1958-ci ildə 
E.P.l'enişev həm in abidəni tərcümə və nəşr etrnişdir. XIX əsrin 
ikinei yanstnda V.İ.Verbitski Altaydı Çü çaymın mənsəbində 
qədim türk Orxon-Yenisey əlılbası ilə yazılmış qaya yazılannnı 
mövcud olduğunu yazmışdır.

1951-ci ikıə kinooperator A.İ.Minorski Dağhq Altayın lOara 
Köl vadisinin Baçiktu Booın adlanan ycrində) qayaü.stü şəkillərini 
təsvir edərkən y'azırdı k ı ,  şəkillərdən birinin yanında ışarək^ri bir- 
birindən şaquli vəziyyətdə arah olan y:;zı vardrr.

Biy diyarşü;ıaslıq muzcymin elmi işçisi B.K.Kadıkov Çarış 
çayımn soi sahihndə Mö;ndür Sokko;.ı kəndindən 3-4 km aralı 
göytürk O:r:<on-Yonisey əMlbası ilə yazılmış döj'd abidə (üçü qaya- 
üstü yazıdır. birıı (laş parçasında yazilmışdır) tapmış, onların ü/ünü 
köçü];iib K .Seydakrnatova vermişdir. K.Scydakmatov həmin yazı- 
ları 1964-cü ildə nəşr etmiş., E.P.Tcnjşcv isə onlan 1966-cı ild;) 
oxumuşdur.

1964-cü ilm yayında Iv.Scydakmatov Qara Köl v a L İ i s i n t l ə  ['5İ- 
çiktu Boom adlanan ycrdə Ursul çayının sahilində (Qara Köl çayı- 
nın Ursul çayına qovuşduğıı ycrdən bir az aralı) daha üç qayaüstü 
yazı ıap;:nış və elə həm in il onları nə.şr ctmişdir. fvləlnlər şaqıılı şə- 
kildə yazılrnışdır. Soldakı abidə üç sətirdən,, ortadakı- bir sotirdən 
(8 işar;;)}, sağdakı -  bir neçə sözdən ibarətdir. M ətnlər 1966-cı ildə 
E.P.Tcnişcv t;^rəfindən oxunmuşdur.

İndiyi)dək„ mənə ınəlum olduğuna görə, Altayda on dörd 
abidə tapılınışdır.

Altay abidəiəri öz ya:':ıhş dəst-xəttinə görə Talas abid;:lərini 
xatırladır; onlar xüsusi hazırlanma;Tiış matcrial üzərindtı 
qayalarda, daşlarda, həm  də texniki baxırndan o qədər də yüksək 
olmayan h;.?rflərh;ı yazılmLşdır. Əlbətt;ı, həcm inə, məzmununa və 
yazıhş tcxnikasına görə bu ab;idələri Orxon abidəJəri ilə
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tutuşdurmaq belə olmaz. Altay abjdələri m əişət məzrnmıludur, 
buularda tarixi hadisiələr, qəlırəmanların şücaətləri tejsvir edilmin 
üm um iyyətlə, şəxs adlarma, demək ctlar ki, təsadüf eclilrnir. Buna 
görə də bu abidəlƏTİ miiəyyən b;ir tarixi hadısə ilə  bağlamaq 
olraur. E.P.Tenişev yazn' ki, hərflərinin və yazmm səciyyəsinB 
görə Altay abidələrini, təxminən, V[-V'III əsrlərə aid e tm ə k  olar.

BÖY<İJİK ŞflCtüLİ l‘IOİDa
A. İJst matııı 

Transkripsiya

1. Kəşdimim kəzi etig csi, ərəni, clim, ər, eb, ed, yəş
2. Et eriki anta etdim. Yəgən et el anta etdim.
3. Anta nə 'dz eçi anı ok əgil, ctig esi ərəni anı ok cgimı ıd

ÇABKŞ ABİDƏLƏRİ

10

T ərcüm ə

1. Kəşdimim sıra ih': əməl c'ostlarrm, oronlərim. c!ım. 
igidlərim, cvim, əm lakım , cavankırmı.

2. Azuqə chtiyatm ıı orada etdım. Kıçık qohumlunm. 
mülküm, climi orada qaydaya saklmı (mətnd^: ctdmı)

3. Orada böyük qohumlanm no qodər xz olsa da onlarıı əyıi 
(yonı, tabc ol), ə ::t iə 1 dost!;ifun, ə:rənlorim onlar:i tabc olub ardı;ıca 
gct.

B. Aşağı mə'lıı 

Transkripsiya

1. Ər atı atarpa ələs, anta adan (ən?) ölün (?) ar(a) orgmi 
v)lig iidaçim adu'i(;:ın) az bəki ləzədti

2 at əriki cl ct bunta ctigirn ctip.

'I ərcümə

I İgid adı -Atarpa Ələs, orada qəhrəmanlıq şölırətinı (ar 
orgini) itirdi; əll: dosunnda;:) aynldı.

2. şöhrəti -clı, əmlakı burada yaraidığmn yaradıb.
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CİFtİQİ (aBİDU “ 'V afClZEYİNDdKİ flBİDd

Transkripsiya Mətn

Orim alıpan əg açıpan il edim. T'ranskripsiya
Sü eşi kəzig səkiz ər (?)

Tərcümə

Döyüşçülərirrıi götürüb, ova başlayıb (ov a ç ıb ) . elim. _ Tərcümə
dövlətrm. Qoşun dostu, nəsil, səkkiz döyüşçü (?)

KiÇEii; %muu aeiDa

Mətn

1 ranskripsiya

Ak arkığ süz ələs aş antan (?) ı süz elçig

l ’orcümo

Ağ arxı təmizlə. oradan qalxıb kolları ləınizlə (kəs), elçini
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Səgir kaya ebi

QflRfl KÖL HBİPaL2lRİ

Sol abidə 

Mətn 

Transkripsiya

Tərcürnə
Dağ silsiləsi, qaya evi

O rta abidə

Mətn
Transkripsiya

1. N ə erig ögə
2. Ev etdım 1 (ə?)
3. K işi oğul əq og

Tərciirno
1. Hansı kişiyə alqış
2. E v düzəitciim (eldim)
3. Arvad, oğul, ov„ paltar.

Qcyd
Ikinci. sətri hitidim  «yazdnn» kimi də oxurr aq olar.

Sağ abidə 
Mətn 

Transkripsiya
1. yəgərı
2. yəg etmiş ə kəş əlig kəg cli ə ctig ə səni ə ança ;na 

yana kig azad
Tərcünıə

1. Yaxşı ov
2. Yaxşı ctmiş. Ox qabı, əlli qısas (düşmənlik?), eli. ci;ıs 

səni yenə bek^co düşmənlik azal(mışdır).

BİÇİKTd BO(M dB ioasi

Abidə 1962-ci ilin yayında Dağhq-Altay respublilcası 
Onqurday rayonu I3içiktü-Bom kəndi yaxmlığmda A.P.Okladni- 
kov tərəfindən tapıltnışdır.

Abidə iki sətirdən ibarətdir; birinci sətirdə 40, ikinci 
sətirdə 3 Orxon-Yenisey işarəsi vardır. Hərflərin hündürlüyü 
] sırı-dən 3 sm-ə qədər dəyişir.

Mətn

,■%.
J;.
İ - İ V .W  - '  >■<'.

Transkripsiya

Ediz tol tuk ən yar:rn inç qıi şık inak bar kıl öl küsəgiç, şat 
qıl bay olur köy al köy
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Yüksəl, qalx bərəkət;
Əsas düşmənim, sülh et;
Uğur -  dostluq, bərqərar ol (hərfən: əyani et); 
(H ər halda) ən çox doyma&ı dilə- 
Bolluq et;
Varh qüdrəth K öy (Bol?);
M üqəddəs K öy (Bol?).

Y.İ.Ubryatovanın tərcüməsi

IVlis güzgü 1969-cu ilın yaymda Şərqi-(^azaxıstan vilayətinin 
Semonaixi rayonunun Zevakino kəndi yaxrniığında İrtış sayının 
sağ sahilində FJ<.Arslanovanın rəhbərliyi ilə aparılan arxcoloji 
qazıntı zam anı 146 nömrəli kurqanda tapılmışdır. Güzgü dıametri
10 sm, qahulığı 1 sm olan disk şəkhudədir. Güzgünün bir iizü 
təyin edildiyi m əqsədə xidrnət edir -  safdrr, təmizdir. Onun ikinci 
üzü (yəni arxası) şınm la dörd dairəyə bölüniir; yazı birinci (kənar, 
bö^aik) \'ə ikinci dairədə yazılmışdır. Hərflərin hündürsüyü 1.2-
l,5sm -dir. Birinci dairədə 20, ikinci dairədə 11 Orxon-Ycnihcy 
işarəsi vardır. Güzgü uzun zaman istifıdədə olduğu üçiin işarələr 
^ürtülnıüşdiir.

QİİZQCj İİZaRİNDa YfiZI

Kən ar zonaııııı mətninin transkripsiyası
İsi künisin səsər kutı basar

Torcümə
Xanırn qısqanclıqdan azaddır. Xoşbəxtliyi biışlanır.

Daxiü zonanın mətninin franskripsiyası
Yəbçı yəgrən (soldan üçüncü işarəni «incə» / kiıni də, 

«qalın» i' kimi də oxumaq olar; mən onun ycrinə iiç lu'iqtə 
qoyuram) ... lü.
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Tərcümə
Yəbçı - kürən (san-qırmızı) ... əjdaha

Qeydlər:
1. İsi sözü 'xməşhur qad.ın, bəyin arvadı» deməkdir; nivtn 

xanun kimi lərcürn.ə edirəm,
2. Səs ~  səş fcii «(nəji isə) açmac(», «nədr>nsə azad olmaq», 

«(paltarı) soyunmaq>> mənalarım verir.
3. Küni sözü «sonra gələn» rnənasmdadır. Azərbaycan 

dilində «sonra gəlon arvad» mənasmda da işlənir. Mən b t cijmləni 
bcl;) tərcümə ederdirn; Xanım giinüdən azaddır.
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K oş A ğac a b id ə s i

Qayaüstü yazıdır. Dağiıcı Altayın Ko^-Ağac rayonunun 
Kökürə kəndindən 70 km mösafədə Yustıd çayının vadisində 
1971-ci ildə D.Q.Savinov lərəfindən tapılrnı:?, şəkli (əllə) çəkilmiş 
və D.D.Vasilyevə vcrilınjşdir. D.D.A^asilyevin yazdığma görə, 
Y.M.Toşakova da hələ 1969-cu ildə abidənin şəklini əllə 
çəkibmiş və l973-cü ildt» D.D.Vasilyevin abidə haqqında 
məq;Təsi çıxdıqdan sonra 1975-ci ildə həmin şəkh ona göndərir.

D.D.Vasilycv ilk oxusuncla düzəüşlər edir və abidənin 
aşağıdakı oxusu mcydana çıx'r.

Mətn

t

f v N. /■

> /

\

/l / V

Traııskripsiyn
('rə Mzımə
ıki lız adn'U; kök  ü . . .  
yidə kı;;,ii];'' ad ı r ı lh rn

lərciiınə
Orə  s izd ən
iki nəsil ayırdı. Göy ü... 
(yidə?) adamlardan aynid;:rn.
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Q eydlər

1. Siz əvəzliyinm  mənsubiyyət (I şəxsin l;əki) şə k ilç is i və 
yönlük hal şəkilçisi qəbul etrniş şəklinə {sizim ə)  Yenisey 
abıdələrİTidə tez-tez təsadijf edilir.

2. İkinci və üçüncü sətirlərdci adırlı və ad ırıltnn  sözlərinn 
yazılışı ( ərfoqrafıyası) m əndə şübhə oyadır. H ər ik i s ö z d ə  d  sə- 
sinın yahnz qalm saitlərlə işlənən işarəsindən sonra r , l  v ə  t  səslə- 
riniş yah'iız incə saitlərlə :''şlənən işarəsi gəlir. Bu, b ü tü n  göytıjrk 
yazısı abidələrində nıəninı rast gəidiyinı yegane h a ld ır . Düşünii- 
rərn ki, burada yanhşhq var. Mənirn bu məqarna şü b h ə lə r im i bn' 
də bclə bir fiikt artırrr ki, hər iki sözdr) arxasıra sa itlə rlə  işlənəriu' 
səsinin işarəsi tərsinə yazılmışdtr. Lakin bütün bunlan ıı səbəblerı- 
ni ’izah edə bilmirəm.

3. Yidə sözünün yazılışı haqqında da eyni sözləri d e m ə k  olar: 
burada da >■ samitinin arxasmca (qaJm) saitlərlə iş lənən  variantn- 
dan sonra d  samitinin incə saitlərlə ink^nən variantma ras t gəlir:ik

4. D.E>.Vas:ilycv yidə  sözünü göylər, yəni tan?'i kinıi 
tərcürnə edir. M ənə clə gejılir ki, bu söz yıta  kimi oxunm alıdır; . . 
yıta  kişirjə adırütım  « ... əf-ius, ada:mlanmdan ayrıldım».

Hər şeydən göi'ünür ki, mətni vazan adamm savadı lazımi 
səviyyədə dcyilrnış.

:5. Tiz sözünü mən nəsil kım i tərcümə etdirn. N əzə rə  alıram 
ki, A:?ərbaycan dılində bel sözü də «nəsil» m ənasm da işiəmr. 
Buna görə də qə<:lmn. türklərin dihndə liz «diz>:> sözünün «nəsil:>> 
məınasmda işlənməsi qəribə görünnıii:r. Lakin ... mən bu fikrimıi) 
üstündə təkid etrn:ırərn.
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Bu abidələr M anastrua və Petıua te^rəfindən tapılrnış v; 
professor Pedri onlan nəşr etmişdir. 193!-ci ildə M .Rəsənen v;
O.Donner onları tədqiq və nəşr etrnişlər. Abidələrin m ətnləri çoı 
kiçikdir, buna görə də dil baxımmdan elə bir Bİıəmiyyət daşımır 
lakin onlar elə bir yerdə tapılmışdır ki. göytürk əlifbasınır. 
göytürk >azısmm yayılma sahəsini m üəyyənləşdirm ək baxımın' 
dan böyük əhəm iyyətə maiikdir. Hər iki abidə Baykal gölündr 
Olohon £,dasm.m cənub-qərb tərəfm də tapılmışdır. 1912-ci ild. 
U tu-Y elqa kəndində bir sıra yazüı əsərlərə cəsadüf edilmişdir 
Göytürk əlifbası ilə yazılmış bu iki abidə də onlarm içindr 
olmuşdur.

H ər iki abidə iplik bükülən iylttrin təkərlərindən ibarətdir 
H ər iki iy təkəri daş kömürdən düzəldilmişdir və diametrlər 
təxm inən 6 sm qədərdir.

A bidələrin ilk tədqiqatçısı profcssor Pedriyə görə, bunla; 
K urum çi dəm irçilərinə, yəni yaqutlara (saxalara) aiddir. Donııc: 
isə belə hesab edir ki, dəmirçilik mLədəniyyəti Baykal göli 
ətrafında yaşayan kurıkanlara mənsutıdur yq deməli, abidələr d;- 
onlara mənsubdur. 1933-cü ildə abidələri yenidən tədqiq cdər. 
Q .K senofontov da abidələri yaqutlara aid cdir və onları yaqut dii; 
vasitəsilə  izah etm əyə çahşır.

M ən bu mübahisənin mənasım başa düşmürəm. Mən; 
m əlum  olduğuna görə kunkanlar, hər halda göytürk abidələrind.; 
adları çəkilən üç kurıkanlar (üç qəbılədən ibarət olan kunkanlar 
müasir yaqutlann (saxalann) ulu əcdadlarıdır. Belə olduqda b. 
abidələrin yaqutlara yaxud kurrkanla;ra mənsub olması haqqnuic, 
mübahisə etm əyə nə ehtiyac vardır?!

Birinci ivdə bu hərflər oxunur;

İKI İY ABİDƏSÜ

/
M .Rəsənen bunu kadm k ağırçak kimi oxuyur. Ağırçaq sözi 

indi də bəzi türk dillərində işlənir və ;ıy təkəri ;mənasmı ifad;ı cdi; 
K a d ın k  sözü güman ki, qədim liirk dilinclə və bozi müasir türl- 
diliərində işlənən kachr felindən törəmişdir. Kadır feli «çcvirm>ıl\

bükmək, döndərmək;» mənalarmı ifadə edir. Buna görə də kadırık 
ağırçak ifadəsini hükülən iy təkəri kimi tərcümə etmək olar.

İkinci abidədə daha çox işarə vardır. Deşiyin tam eıtrafındakı 
işarələri edgü ər  kimi oxumaq olar ki, bu da yaxşı adam deməkdir. 

İy təkər;inin kənarlannda bu işarələri seçmək olur:

M .Rəsənen birinci üç işarəni erig, sonrakı üç işarəni arkar 
kimi oxuyur. M .Kaşğarinin Kiğətində arkar sö;öinün dişi dağ 
keçisi mənasmı ifadə etdiyi göstərilir. M.Rəsənen sonrakı dörd 
işarəni ay beş kimi oxuyur. Bütöv ifadə belə olur:

Erig arkar ay heş. Erig sö;riinün varhq, mövcudluq mənasını 
ifadə etdiyini əsas götürsək, onda bu ifadəni iy təkərinin 
hazırlanması tarixi kimi qəbul etmək olar. O halda ifadənin 
tərcüməsi belə olur; Hazırlanması arxar aymın beşi.

Qeyd

M .Rəsəninin oxusunda ıkinci abidənin ikin.ci (1) və sonuncu 
(ç) işarələri öz əksinı tapmamışdır.
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BİR NEÇƏ TÜRK PÜLU

Qədim dövrlərdə hələ pul ixtira edilməzdən ə w ə l  qədim 
türk qəbilələrində tədavül vahidi, yəni pul rolunu dəri oynamışdt, 
Qədim türklərin xəzdən pul kimi istifadə etmələri h aq q ın d a  i\- 

mizdə çoxlu faktlar, sənədlər vardır. Məsələn, Yordan 551-ci ilds 
yazdığı əsərində onoqurlarm xəz ticarəti ilə məşğul olduqlaraıı 
söyləyir. Daha sonra Istəxri əsərində yazır; «....B ulqarlarm  sa- 
vətlərinin ən böyük qismi xəzdir. Qızıl və gümüş əşyaları yoxdE 
onlarm arasmda pul indi də xəzdir. Bir xəzin qiyməti y an m  dir- 
həmdir. Onlarm ölkəsinə yuvarlaq gümüş dirhəmlər islam diyaru- 
dan gəlməkdədir!». Buradan görünür ki, bulqarlar xəzdən pul kin;! 
istifadə etmişlər.

Bizim eradan əvvəl üçüncü əsrdə Okut qəbiləsindən qərbds 
Çin mənbələrinin tin-Iin adlandırdıqları bir ölkə olmuşdur. Yens 
mənbələrin verdiyi məlumata görə, bu ölkənin 60 minlik qoşumi 
olmuşdur. Bu ölkə ağ və göy rəngli xəzlər ixrac etmişdir. Macar 
alimi Y.Nemet Çin mənbələrinin məlumatlarmı IokaIIaşdırara(| 
həmin ölkənin İrtış çaymm orta və aşağı axarmda olduğunu gös- 
tərir. Onun fıkrincə tin sözü türk dillərrndə sincab mənasmı verəıı 
tin sözündən başqa bir şey deyildir. Həmin ölkə xəz ticarəti ils 
məşğul olduğu üçün bu adı almışdır.

Təəssüf ki, qədim türk dövlətlərinin buraxdığı pullar haq- 
qmda geniş tədqiqat işi apanlmamışdır. H.N.Orkunun yazdığma 
görə, Kont Stroqanovun mühüm türk pullarmdan (hansı dövrün?! 
ibarət kollcksiyası vardır; Tisenhauzen həmin kolleksiya haqqmda 
1880-ci ildə əsər yazmışdır.

V.V.Radlov məlumat verir ki, Çində üzərində göytürk 
əlifbası ilə yazı olan pullar (sikkələr) kəsilmişdir. Minusin 
ətrafmda tapılan bu sikkələr Droinə görə, 713-742-ci, yaxud 780- 
ci illərdə, Lakoupcriyə görə isə 6I2-656-cı illərdə kəsilmişdir. 
Daha bir qədim türk sikkəsi mövcuddur. Bu sikkəni ilk dəfə Otto 
Dormer nəşr etmiş, sonra V.V.Radlov onu oxumuşdıır. Sikkə Tan 
sülaləsi dövründə 841-ci ildə kəsilmişdir; üzərində bu yazı vardır;

360

V.V.Radlov bunu belə oxumuşdur;
Ben çayan bir akça.
V.V.Radlovun oxusu iki səbəbdən məni təmin etmir. 

Əwələn, ben «mən» söziiı, mənə məlum olduğuna görə qədim 
türk abidələrində, bir dəfə də olsun, burunda tələffüz edilən n səsi 
ilə yazılmır. Mən bu sözü hif] kinıi oxumaq istərdim, bu halda da 
qədim türk abidələrində orfoqrafij^a qanunlarma görə i səsini ifadə 
edən işarə yazılmalıdır. İkincisi, məmdə r səsini bildirən işarə 
yoxdur və Padlov onu özündən əlavə etmişdir. Bəlkə bu söz bir 
deyil, eb sözüdür. Onda məmi belə oxumaq olardı;

Bi}j çayatj eb akça.
Bu mətadə çaya^ sözünün mənası mənə aydm deyildir (mən 

onu hcç lüğətə də salmamışam). Qalan sözlər bclədir; bii] - min,
eb -  ev, akça -  pul.

Minusin muzeyində saxlanılan bir sikkəni də V.V.Radlov və
O.Donner nəşr etmiş, lakin oxumamışlar. Həmin mətn belədir;

H.N.Orkun yazır ki, burada bütün hərflər zahirdə olduğu 
üçün onu oxumaq olar və mətni sağdan sola deyil, soldan sağa 
oxumağı, həm də s səsini bildirən işarəni o;tumamağı təklif edir; 
onun fikrincə, bu işarə ayıncı işarədir. H.N.Orkunun oxusunda bu 
mətn belə almır;

Bir [e] I li cn [c] barım.
MətTiin soldan sağa oxusunu qəbul etmək olar; belə yazı 

tərzinə göytürk abidələrində nadir hallarda da olsa rast gəlirik. 
Düzdür, sikkədə yazmm bıı tərzdə verilməsi məndə şübhə oyadır; 
sikkə çöldəki daş deyil ki, naşılığa yol verilsin. Hətta məmi soldan 
sağa oxusaq belə H.N.Orkunun oxusunu qəbul etmək olmaz, çünki 
bu oxuda «qalın» və «incə» samitlər (bütün məm bo)m) bir sözə 
daxil edilir. Göytürk orfoqrafıyasmda, xüsusən sikkədə buna heç 
cür yol verilə bilməzdi.

H.N.Orkun akça sözünün etimologiyasmı da aydmlaşdırır. O 
yazır ki, akça sözü ağıca sözündən törənmişdir. Qədim türk 
dillərmdə ağı «ipək» deməkdir (xatırladıranı ki, Kül tigin abidə- 
sində belə bir cümlə vardır; Tabğac bodun ağısı yımşak ermiş).
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Görünür, türk qəbilələrinin erkən tarixində Sibirdə və o n u n  hii- 
dudlannda -  xəzin bol olduğu yerlərdə -  xəz pul vahidi k im i  iş- 
lənmiş, Çinlə həmhüdüd yeriərdə isə inək pul vahidi fiınk.siyasıııı 
yerinə yetinnişdir. Zaman keçdikcə, vəzifə oxşarhğma g ö rə ,  äp- 
ça-ağça -akça pul mənasmı kəsb etmişdir.

Mahmud Kaşğarinin lüğətində ağı sözünün əşya, xəzina, 
dəfmə, hədiyyə məaalarmı ifadə etdiyi göstərilir (I cild, səhJ3 , 
türk nəşri). Yenə həmin lüğətdə (yenə o səhifədə) ağıçı sözÜEiin 
xəzinədar mənası ifadə etdiyi göstərilir.

QAYIŞ TOQQASI

Yenisey çayı hövzəsində Kopyan kəndində üzərində üç 
göytürk hərfı olan bir qayış toqqası lapılmışdır. O. Donner h e m ı  
hərfləri l\ ^ kimı, V.V.Radlov isə < kimi oxuyuı,
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1799-cu ildə Avstriya-Macanstan imperiyasmm Torontal 
vilayətində Maros çaymm civarmda Açanyka dərəsi yanmda 
Naqy-Szent-Mikloş adlanan yerdə Vuin adh bir kəndli həyətində 
çuxur qazarkən iyirmi üç ədəd qızıl əşya tapır. Sonralar bu 
əşyalara Atilla dəfməsi adı verilir. Dəfməni iki ram taciri ahb Peşt 
şəhərinə (indiki Budapeşt şəhərinin bir hissəsi) gətirir. Dəfmə 
haqqmdakı söz-söhbət imperator Frsrısm qulağma çatır. O, 
dəfinəni almağı ərar edir.

Indi bu əşyalar Avstriyanm paytaxtı Vyana şəhərində 
muzeydə saxlanır. Əşyalar iyirmi dörd və on səkkiz əyarh (problu) 
qızıldan hazırlanmışdır. Həmin əşyalar bunlardır: ycddi müxtəlif 
sürahı (qədəh), bir uzun yumurta şəkilli düz boşqab, dörd dairə 
şəkilli boşqab, iki qədəh, iki yumurta şəklində boşqab (bunlardan 
birinin ucu buğa başhdır), bir buğa başh boşqaba bənzəyən içki 
camı, bir buynuz şəklində içki camı, bir kiçik cam, bir-birinə 
bənzəyən iki qədəh, iki yuvarlaq boşqab.

Bu dəfınə haqqmda ilk dəfə Stefan Şoenvisner damşmışdır.
O, dəfinənin bağda, dəmir sandıqda tapıldığmı yazır (1801-ci il).

Dəfmənin saxlandığı muzeyin direktoru Ştaynbüxel 1827- 
I829-CU illərdə dəfmədəki əşyalarm şəkillərini hazniamış, lakin 
ölüm ona bunları nəşr etməkdə mane olmuşdur. ŞəkiUər onun 
xələfı Amet tərəfindən 1850-ci ildə nəşr edilraişdir.

Osmaniı tarixi üzrə məşhur mütəxəssis Hammer də bu 
dəfınədən bəhs etmişdir (1828), lakin dəfmədəki rum yazısı olan 
bir əşyanı tədqiq etmiş və bir də dəfinənin Saros vilayətində 
tapıldığmı göstərmişdir.

1847-ci ildə adı bizə məlum olmayan bir nəfər yazırdı ki, 
macar alimi Ycmey Yanos bu dəfinədəki əşyalarm tədqiqi ilə 
məşğuldur. Fransız dilçisi Koen də 1848-ci ildə, qısa şəkildə də 
olsa, bu dəfmədən bəhs etmişdir.

Dəfinədəki əşyalarm tədqiqi ilə məşğul olanlar, əsasən, 
Ştaynbüxelin hazırladığı və .\metin nəşr etdiyi şəkillərdən istifadə 
edirlər,

Dəfmədəki əşyalar haqqmda Böhm (1861), Romer Floris 
(1865), Saken-Kenner (1866), Henszlmann (1876), Rilszki Fenets
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(1878), Rilszki Karol (1884), Raldisik Jenö (1884), C o z e f  Hampel 
(1884), Kondakov (1892), Simmerman (1923), Tom sen, Bnıno 
Keyl, Mesaroş Q^^ıla, Mladenov (1922-1925), Beşevliyev (1922- 
1925), Feher, Geza, Supka, Nemet Qyula (1932) q ısa  yaxud 
müfəssəl şəkildə fikir söyləmişlər.

Tedqiqatçılar belə bir fikirdədirlər ki, əşyalar S asan i və 
Bizans motivləri əsasmda hazırlanmışdır, lakin onlarda O rta  Asiya 
motivlərinin də təsiri duyvılur.

Dəfmədəki əşyalarm hazırlandığı tarix haqqmda fik ir birliyi 
yoxdur. Hampel əvvəlcə bu əşyalarm IV-V əsrlərə aid olduğunu 
söyləmiş, sonra fikrindən dönərək onlarm VIII əsrə aid olduğuEu 
sübut etmişdir. Kondakov və Tomsen bunlan IX əsrə aid  hesab 
edirlər. Onlarm fikrincə, əşyalar bulqar türklərinə aiddir, bulqar 
türkləri isə xristianlığı IX əsrdə qəbul etmişlər. Əşyalarda xristian 
motivləri əsas yer tutduğu üçün onlar IX əsrdən əvvələ aid ola 
bilməz.

Feher Geza belə hesab edir ki, dəfmədəki əşyalar 820 -  906- 
cı illər arasmda hazırlanmışdır.

Nemet əşyaiarm bulqarlara aid olmasma etiraz edir. O. 
aşağıdakı arnillərə əsaslanaraq dəfmənin peçeneq türklərinə aid 
olduğunu sübut edir: 1. İstər yıman hərfləri ilə türkcə yazılan 
ibarələr və istər Nemetin oxuduğu kəlmələr bu dilin peçeneq -  
kuman dili olduğunu göstərir. 2. Dəfinədə rast gəldiyimiz Botaul 
Çoban adı və Konstantin Porfırogennetin əsərində adı çəkilən 
peçeneq qəbilə başçısmm adı eyni şəxslə əlaqədar ola bilər. 
Kərdizi və Ə1 Bəkri də peçeneqlərin qızıl və gümüş qab-qacaqdan 
istifadə etdiklərini yazırlar. 4. Dəfinənin tapıldığı yerdə Arpad 
sülaləsi dövründə peçeneqlər məskun olmuşlar. Həqiqətən də 
Konstantinin əsərində adı çəkilən Bata 889-cu ildə peçeneqlərin 
hökmdan olmuşdur, onun oğlu Bota-ul (w/ «oğul» sözündən 
törəmişdir, tuvalılar indi də familiya göstərmək üçün ool sözündən 
istifadə edirlər) isə 900-920-ci illərdə yaşamışdır.

Dəfmədə 9 və 10 nömrə altmda saxlanan iki camda dairəvi 
şəkildə yunan hərfləri ilə yunan dilində (hər ikisində) eyni ibarə 
yazılmışdır:

Yunanca mətnin cam üzərindəki vəziyyəti

Yazmm türkcə tərcüməsi belədir: İsa insanlan su ilə 
qurtararaq (içindən) yeni müqəddəs ruhu göndərir.

21 nömrə ilə qeyd edilən camın içində yunan əlifbası ilə, 
lakin türk dilində yazılmış mətn vardır;
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Transkripsiya
Boyla Zoapan tesi dügətügi Botaul Zoapan tağruğı ıtzuştää

Tərcümə
Boyla Çoban(ın) sifarişi ilə düzəldilən cam. BotauJÇck 

qulpunu qoydu, (bu onun) camıdır.
Dəfmənin əşyalan üzərində də on səkkiz yazı vaııir  ̂

bunlarm işarələri göytür hərflərinə bənzəyir. Mətnlərin b]rş;: 
eynidir, buna görə də hərflərin sayı azdır. Bu da öz növteı: 
mətnləri oxumağı çətinləşdirir.

Bunlardan ən uzun mətn 8 nömrə altmda saxlanan abidei'

5  b

C

/

lOa.

‘ i m  

nJt

Nemet bunu belə transkripsiya edir:
Boyla Çoban çərəz kaş

Tərcümə
Boyla Çobanm çərəz qabı (boşqabı)
2, 3, 4, 5a, 6a nömrəH mətaləri yazısı eynidir və Nemet 

bunları iç ayak turuk kimi transkripsiya edir. Burada iç sözü içmək 
felinin köküdür, a y a k ' sözü qədəh mənasmı verir. İfadənin 
tərcüməsi belə olur:

Turukun içki qədəhi
Nemet 5b mətnini boyla çoban kimi transkripsiya edir; bu da 

yuxarıda gördüyümüz kimi, xüsusi isimdir.
11 və 12-ci mətnlər də eynidir. Nemet bunlan bab-aç kimi 

transkripsiya edir. Bah-aç <<misdən hazırlanmış qab» deməkdir.
14 nömrəh əşya sürahıdır. Nemet onun üzərindəki mətni 

ilhek kimi oxuyur və onun şəxs adı (xüsusi isim) olduğunu gös- 
tərir: bu da əşyanm İlbəkə aid olduğunu göstərir.

Nemet 7 nömrəli mətni sevinügbiçə kimi oxuyur və belə tər- 
cümə edir: Sevinüg şahzaJə (xanun). Qabdakı ağı sözü «hədiy- 
yə» deməkdir.

13 nömrə altmda təqdim edilən mətndə Nemet n z g s 
hərflərini görür və onu bclə oxuyur: eniz egis. O, həmin ifadəni 
belə lərcümə edir: geni}} ağız.

15-ci əşyadakı işarələri Nemet sen kimi oxuyur. Burası da 
məlumdur ki, Mahmud Kaşğarinin lüğətində senek sözünün 
îirahı mənasmı verdiyi göstərilir.

6a və 9 nömrə altmda verilmiş mətnlər o'Xunmamışdır.
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Naqy-Szent -Mikloş dəfinəsi
4 nönırəli əşj'a. Yazıısı: boyla

3 nömrəli əşya. Yazısı: boyla 5 nömrəli əşya. Yazısıı: ekiz egiz «geniş ağız» və İlbek.



- J / i ! 1'

6 nömrəli əşya 8 nömrəü əşya. Yazısı: Boyla Çoban çəriz kaş 

Tərcüməsi: Boyla Çobanın çərəz qabı.

7 nömrəli əşya. Yazısı: Sevinüg biçə. 
Ağı; tərcüməsii: Sevinüg şahzadə. Hədiyyə

10 nömrəli əşya: Yazısı: Turura (yaxud Tuıruk) iç ayak. Tabak. 

Tərcüməsi: Durumun (yaxud Durukun) içki qədəbi. Boşqab
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11 nömrəli əşya: Yazısı: sen «sən»

15 və 16 nömrəli əşyalar.
Hər ikisində eyni mətn vardır: barkaç «barkac»

17 nömrəli əşya. Yazısı: Turum (yaxud Turuk) iç ayak. 
Tərcüməsi: Durumun (vaxud Durukun) icki qədəhi.

22 və 23 nömrəli əşyalar. Hər ikisində eyni mətn vardır: 
Turum (yaxud Turuk) iç ayak.,

Tərcüməsi: Durumun (yaxud Durukun) içki qədəhi.

Bundan başqa 23 nörnrəli əşyada aynca olaraq )  ̂J? D M
yazılmışdır. Mətn hələ oxıınmamışdır.
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KARATAL ABm ƏSI

1927-ci ildə Məhəmmədcan Tmışbey Taldı Kuqi 
qəzasxnda Kora və Karatal çaylarmm qovuşduğu y e rd ə  
qəsəbəsindən üç kilometr aralı bir daş tapmışdır.

I ,

sV

Şəkildən də göründüyü kimi burada fantastik bir hej'; 
təsvir edilmişdir. Şəklin altmda göytürk əlifbasma oxşar hərfl?! 
iki sətir mətn yazılmışdır: yazı, az qala, tam surətdə aşmdığı ü; 
onu oxumaq qeyri-mümkündür; tək-tük seçilən hərflər bu.ı 
göytürk yazısı olduğunu söyləməyə imJcan verir.

Rus alimlərindən biri bu heyvanm fo köpəyi, digəri meyn 
olduğımu söyləyir.
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Baykalyanı və Lena çayıı hövzəsi

l

Yenisey çayı hövzəsi
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Monqolustan
378

Altay
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Şərqi Türküstan

380
Şimali Qırğızıstan və Qazaxıstan
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Xtİ SUSİ İSİMLƏR

1. İnsan äd lan

Ağult 
Ağuş Inal 
Ak Baş 
Alanıİçrəki 
Alp Yürək 
Alp Uruqu 
Alp Urugu Tutuk 
Alp Şalçı 
Altuğa
Altun Tay Saqun
Altun Tamğa Tarkan
Amaş
Arjar
Agkas
Angm
Apa Tarkan
Arslan Külüg Tirig
Aruk (qadın adı)
Asuğ
Aza Tutuk 
Azğanaz 
Az Tutuk 
Bağa Tarkan 
Bağatur Çigşi 
Bağır 
Bala Çor 
Bars bəg 
Bars kağan 
Bars Uruqu 
Basar 
Başğu 
Bay Apa

Bayna 
Bayna Saqun 
Baz kağan 
Beçə Apa 
Beqü Çor 
Bəg
Bəg Tarkan 
Bəg Çor 
Bəgni
Bilig Köqül Saqun 
Bilgə Işbara Tamğan Tarkan 
Bilgə kağan -  İstəris xaqanın 

böyük oğiu, Kapağan xa- 
qandan sonra türk xaqanı 
olmuş (716), 734-cü ildə 
ölmüşdür.

Bilgə Küli Çor 
Bilgə Tamğaçı 
Bilgə Baçam 
Bilgə Toyukuk 
Bilgə Tuğma 
Bilgə Çaqsı 
Bilgə Caqşı 
Bilgə Çigşin 
Biigə Şaqun 
Bindir 
Bıg Eçü
Boyla Bağa Tarkan
Boyla Kutdtiğ Yarğan
Bögü
Bölən
Böri
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Buçur
Buğa
Buğak Tutuk 
Bukağ Tutuk
Bumm kağan -  Birinci türk 

xaqanlığmm banisidir; ta- 
rixdə Yamı və Tumm ad- 
lan ilə də tanmu'.

Buga Çiksin 
Buzaç Tutuk 
Çab Şatun Tarkan 
Çaça Aqar 
Çaça Səgün 
Çan Səqün 
Çansı
Çik Bilgə Çigşi 
Çikşin 
Çigil Tutuk 
Çinər
Çıkan Toyukuk 
Çoçı Böri 
Çokuk Böri Səgün 
Çöküi
Edçü Saqun Tirə 
E1 Inançı
Elbilgə (İlbilgə -İltəris xaqa- 

nm arvadı, Bilgə xaqan 
və Kül tiginin anası 

EI Çor Küç Bars 
Elçi Çor 
Eletmis 
Eləgül
Eltəris (İltəris kağan -  İltəris 
xaqan)
E1 Toğan Tutuk 
Enik Səgün

Erkin
Esin
Etrük
Əzgənə
Ələgül
Ər Ankas Toşak 
Ərdəm Kan Altuğa 
Ərən Uluğ 
İI Çor 
İltəris
İnəl Kağan -  K a p a ğ a n  xaoa- 

nm kiçik oğlu 
In ÖZ Inançu 
İrlün
İsi>i Likən - Çin səfiri Lüi-h.ııar.ç 
İsig Saqun
İstəmi -  Bumm x aq a n ın  ş- 

daşı İstəmi xaqan;() 
Qərbi Türk xaqanlığı 
nm xaqanı idi.

İt Bert 
İtə -  çuk 
Inal Ögə 
Inal Urugu 
Inançu 
Inançu Alp
Inançu Apa Yarğan Tarkan
Ineınçu Bilgə
Inançu Çor
Inançu Külüg Çigşi
Inan Uğraç
Isbara
Işbara Bilgə Küli Çor 
Işbara Çıkan 
Işbara Tamğan Çor 
Işbara Tamğan Tarkan 
Işbara Tarkan

Işbara Yamtar
Kədim Unuju
Kəglinç
Kəni Tirig
Kənsig
Kənig
Kök Ön
Kögşin
Körtlə
Kul Tudun
Kü Çakul Tutuk
Küç
Küç Bars 
Küç Kül 
Küç Kara 
Küç K ıyağan 
Küç Kul 
Küç Ögə 
Küd Aruk B əg 
Kül Bilgə 
Kül Çışgi 
Kül Çor 
Küli Çor
Kül tigin -  İltəris xaqanm ki- 

çik oğlu, Bilgə xaqanm 
kiçik qardaşı, məşhur 
türk sərkərdəsi və pəhlə- 
vanı. Onun şərəfmə qo- 
yulmuş abidə Orxon abi- 
dələri içərisində ən məz- 
munlusu və ən yaxşı mü- 
hafizə edilənidir. Kül ti- 
gin 73I-Cİ ildə ölmüşdür. 

Kül Tudun

Külüg Apa 
Külüg Çigən

Külüg Çigsi 
Külüg Çor 
Külüg Sagun 
Külüg Tuğan 
Külüg Tutuk 
Külüg Urui]u 
Külüg Yigə 
Kümük Toğan 
Künç Tutuk 
Küni Tirig 
Kürə
Kürəbir Uruqu Saqun 
Kanıta Aza
Kapağan kağan -  İltəris ka- 

ğanuı kiçik qardaşı, Çin 
diündə Me-çüe, türkcə 
Moçur. Kapağan azər- 
baycanca Fateh demək- 
dir. Türk xaqanhğı sər- 
hədiərinin genişlənmə- 
sində və dövlətin qüdroti- 
nin xeyli artmasmda bö- 
yük xidməti olmuşdur. 
716-cı ildə bayırkululan 
rnəğlub etmiş, lakin geri 
qayıdarkən pusquda dur- 
muş bayırkulular tərəfm- 
dən öldürülmüşdür.

Kara
Kara Bars 
Kara Buluk 
Kara Çor 
Kara Inançu Çor 
Kara Yazmaz 
Kara Kfin 
Kara Səgir 
Kara Yaş
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Kıyağan 
Kıyağan Urugu 
Koşu Tutuk 
Ku Səgün 
Kuğ Səgün 
Kul Apa Uruqu 
Kul Berl 
Kunı Səgün 
Kunu Səgün
Kutlığ -  lltəris xaqanın taxta 

çıxmazdan əvvəlki adf 
Kutlığ -  Kutluğ 
Kutluğ Bağa Tarkan 
Kutluğ Çigşi 
Kutluğ Urujju 
Kutuz 
Kuşu Tutuk 
Laçın Bayduk 
Likən
Lüsün Tay Səgün 
Makraç Tamğaçı 
Nəq Səqün 
Nomış Baş 
Oğlan Çor 
Oğramış (qadın adı)
Oğuz Bilgə 
Oğul Asuğ 
Oğul Bars 
Oğul Tarkan 
Oğut
Oq Tutuk -  Çin valisi Vanq- 

tu-tu (k); On-V;anq, Tu- 
tuk-vali.

Ormast Otka Konmış Kıhç 
Otuz Oğlan

Ozmış tigin -  742-ci ilə aid 
Çin m ənbələrində si-mi- 
şe adı ilə verilir. Sonuncu 
göytürk xaqanı oimuşdur. 
744-cü ildə (Çin mənbə- 
lərinə görə) basmıllartə- 
rəfındən öldürülmüşdiir, 
Lakin uyğur xaqam  Mo- 
yun Çor deyir ki, Ozmış 
tigini 0 öldürmüşdür (Mo- 
yur Çor abidəsi)

Ög Baş İn Alp 
Ögdəm Inal AIp 
Ögə Bert Tutuk 
Ögünə Tutuk 
Orün Bəg 
Öz Apa Tutuk 
Öz Bilgə Bü>än 
Özin
Özüt Oğdı
Öz Yigən AIp Turan
Sabık Basar
Sağu
Sagun
Sarığçır
Səbig Kül İrkin
Səm Togra
Səpinlig
Soğur
Şalçı
Şoğur
Şubuş Inal
Şuğra
'ladık Çor
1 aınan tarkan
lamğan

Tarduş Inançu Çor 
Tarkan Sagun
Taçam kağan -  adı Ongin 

abidəsində çəkilən na- 
məlum xaqan 

Tay Bilgə Tutuk 
Tay Ögə 
Tay Sagun 
Tay Ügə
Tensi -  Çin hökmdan
Təkəş 
Təqlik Apa 
Tinəsı oğh 
Toğan 
Toğiuk
Toyukuk -  650-ci ildə Çinəd 

anadan olmuş, orda təhsil 
və təlim almış, sonralar 
üç göytürk xaqanmın -  İl- 
təris xaqan, Kapağan xa- 
qan və Bilgə xaqanın və- 
ziri olmuş türk dövlət xa- 
dimi. Tonyukuk abidəsi 
onun şərəfınə qoyulmuş- 
dur (Toyukuk Azərbay- 
canca qatırm sərt dımağı 
deməkdir). 725-ci ildən 
sonra vəfat etmişdir.

Tok Bögüt 
Tolmış
Toıja tigin - 7I4-cü ildə Beş- 

bahkda edam edilmiş- 
dir; Çin mənbələrində 
adı Thonq-o-te-kin şek- 
lində yazılır.

Toıjra Səm 
Torğul

Tök Bögü 
Töliş Bilgə 
Töliş Tirig 
Tör Apa

Tuçayan
Tudım
Tudun Yamtar
Tuğan
Turan
Turğul / Torğul 
Tuf.uk Aş
Tüz Bay Küç Bars Külüg
Türk Bilgə kağan
Türgi Yarğun
Tüzmiş
Uğraç
Udar Səgün
Udun
Udur Çigşi
Uluğ Erkın Yer Bayırku xanı 
Uluq Şad
Umay - ailə soadəti və uşaq- 

lan himayə edən ilah) 
Umay bəg 
Umaç 
Umsuğ 
Unağan Çor 
Unun 
Ur
Ur bəg 
Un bəg 
Urmızt 
Umr)u
Uruqu KlüKig Tok 
Umgı Səgün
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Usm Buntatu 
Ut Saqun 
Uz
Uz Bügə Çagşı 
ÜzütUğdı 
Üçin Külüg Tirig 
Yabaş Tutuk 
Yaglakar kan ata 
Yağmış Tutuk 
Yalsaka bəy
Yamı -  Bumın xaqanın digər adı
Yamtar
Yaruktigin
Yaşak
Yaş Ak Baş

Yatığma
Yəgin Silik bəg
Yəlgək
Yigən Çor
Yirgiqə
Yoğa
Yola
Yol Ana
Yohğ tigin -  K ü l tig in  ve 

Bilgə xaqan şərefnıs 
qoyulmuş a b id ə lə r i  ya- 
zan şəxs, B ilgə  xaqatıır> 
oğlu, gələcək xaq an .

Yula
Yüz Kumul

2. COGRAFİ ADLAR
Açıq Altır -  göl adı 
Ağu -  yer adı 
Ağulığ -  yer adı 
Ağuit - yer adı 
Ağuş -  yer adı 
Ak Tərməl -  çay adı 
Altun Kanar -  yer adı 
Altun Kır -  yer adı 
Altun köl -  göl adı 
Altun yış -  yer adı 
Altu Şan -  yer adı 
Amğa Kurğan -  yer adı 
Amğı Kurğan -  yer adı 
Am sub -- Anı çay ı 
Antarğu -  yer adı 
Arkar -  çay adı 
Arkar Başı -  yer adı 
Arkuy -  yer adı 
Bahklı -  çay adı

Baybahk -  şəhər adı, varlı şəhər deməkdir. Uyğur xaqam Moyun 
Çorun göstərişi ilə 756 -  757-ci illərdə soğdahlar və çinhiər 
tərəfindən Selenqa çayı sahihndə sahnmışdır.
Beglügək tağ -  dağ adı 
Berçəgər -  yer adı 
Besbahk -  şehər adı 
Bes Keçin -  yer adı
Beşbaiık -  şəhər adı beşşəhər deməkdir. Adı M.Kaşğarinin əsə- 

rində də çəkihr, indiki Urumçi şəhərinin (Çinin qər- 
bində, Uyğurustanda) yerində olmuşdur, nə vaxt sahn- 
dığı məhım deyil, lakin VII əsrdən başlayaraq türklərin 
həyatmda mühüm rol oynamışdır.

Bəqligək -  yer adı 
Bərçəgər -  yer adı 
Birkü -  yer adı 
Bolçu -  yer adı 
Bukarak -- Buxara 
Buluk - yer adı 
Buntatu - yer adı 
Burğa - yer adı 
Burğu - yer adı 
Bükəgük -  yer adı 
Çigil -  yer adı 
Çıyıltır köl -  göl adı 
Çoğay -  yer adı 
Çorak -  yer adı 
Çuğay -  Hanqay dağlan 
Çuğay küz -  yer adı 
Çuş -  çay adı 
Çuş başı -  yer adı 
Egük katun -  çay adı 
Ertis -  İrtış çayı 
Özgənti Kadaz -  yer adı 
Ər Kamış -  yer adı 
Ərsəgün -  yer adı 
İçüy -  yer adı 
İrlün -  yer adı
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İrtiş -  çay adı, İrtış çayı 
I bar baş -  yer adı 
Iduk Baş -  yer adı 
Keyrə başı -  yer adı
Kem -  Kem çayı; Yenisey çaymm qədim türk adı 
Keçin -  yer adı 
Keşdim -  yer adı 
Kəqərəs -  yer adı
Kəgü Tarban -  şəhər adı, sonralar Otrar adlanmışdır
Kəqü Tannan -  şəhər adı, sonralar Otrar adlanmışdır
Kərgün -  çay adı
Kök Ög -  yer adı
Kök Üg -  yer adı
Kögmən -  Sayan dağları
Kökür -  Qaraqumda yer adı
Kömür tağ -  dağ adı
Kadaz -  yer adı
Kadırkan ~ Xinqay dağları
Kazan -  yer adı
Kazluk köl -  göl adı
Kara Buluk -  yer adı
Kara Yota -  yer adı
Kara Yotahk -  yer adı
Kara Yotuğan -  çay adı
Kara köl - göl adı
Kara kum -  yer adı
Kara səgir -  dağ adı
Karluk köl -  göl adıdır
Kasuy / Kaşuy -  çay adıdır
Kıtay -  yer adı
Koçu -  Şərqi Türküstandan Hoço şəhəri
Koşu ~ yer adı
Koşuy -  çay adıdır
Kuşlağak -- yer adı
Kuşuy -  yer adı
Mağı Kurğan -  yer adı
Oğrak -  yer adı
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Orkun bahk -  şəhər adı 
Orkun ügüz -  yer adı 
Öqük -  yer adı 
Örpən -  yer adı
Ötükən -  Göytürk xaqanhgmın paytaxtmın yerləşdiyi yer
Purum -  Apa Urum (Böyük Roma) -  Roma, Bizans, Vizantiya
Sakış -  yer adı
Santug balik -  şəhər adı
Santug yazı -  yer adı
Sələqə -  Monqolastandan başlayıb Baykal gölünə tökülən Selenqa çayı
Səqir -  dağ adı
Sokak -  yer adı
Soqa -  meşəli dağ adı
Sıığçı bahk -  şəhər adı
Şaqtun ~ Çindəki Şan-tunq dağlan
Şıp başı ~ yer adı, güman ki, dağhq ycrdir
Şokak -  yer adı
Tabar -  yer adı
Tabğaç -  Çin
Talakım -  yer adı
Taluy - çay adı {talııy «dəniz» deməkdir)
Tamağ Iduk Baş - göytürkləri karluklarla döyüşdüyü yerin adı 
Tarman -  yer adı 
Tayğan köl -  göl adı 
Tayğuntan - saray adı
Təmir Kapığ -  Orta Asiyada Bəlxdən Səmərqəndə gedon yolun 

üstündə Keş şəhərindən 90 kilometr cənubda eni 12-20 
metr, uzunluğu 3 kilometr olan Buzqala keçidi 

Təzə -  yer adı
Toğla -  Tola çaymm qədim türk adı
Toğu Bahk -  Tola çaymm sahilində şəhər adı
Toğıırçu -  yer yaxud çay adı; mətndən ayırmaq mümkün deyil
Tokar -  dövlət adı (Toxaıstan)
Tok Böküt -  yer adı 
Tokuz Ərsin -  yer adı 
Tögültün yazı -  yer adı
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Töqkəş -  dağ adı 
Tukuş -  çay adı 
Tün -  yer adı 
Tüqgər -  yer adı 
Tüpüt -  Tibet, dövlət adı 
Türgi Yarğun -  göl adı 
Urğu -  yer adı 
Usm Buntatu -  yer adı 
Üç Birgü -  yer adı
Üç Birgü -  Ulan-Batorun şimal-qərbində çay adı 
Yabaş -  çay adı 
Yarğun -  yer adı.
Yarık yazı -  Yarık düzü 
Yarıs -  yer adı 
Yarış Ağuluk -  yer adı 
Yanş ügüz -  Yar çayı 
Yaşü ügüz -  Hoanq-ho çayı 
Yer Bayırku -  yer adı
Yüun kol -  çay adı; kol monqolca «çay» deməkdir
Yinçü ügüz -  Zərəfşan və ya Sır-Dərya çayı
Y it-  çay adı
Yoğra Yanş -  yer adı
Yula köl -  göl adı

3 . ETNONİMLƏR

Az -  Kögmən dağlarmda yaşayan xalq. V.V.Bartoldun yaa- 
dığma görə, az xalqh Sayan dağları ilə Altaym arasmda 
yaşamışdır. Az xalqı uyğurlarm da daxil olduğu tels 
qəbilə ittifaqma daxil olmuşdur. Uyğur dili göytürlc 
diUnə çox yaxmdır. Az dih uyğun dilinə yaxmdırsa, 
deməli, göytürk dilinə də yaxmdır. Az xalqı haqqmde 
Çin qaynaqlan da, Avropa mənbələri də məlumat 
vermir.

Altı Çub Soğdak bodun -  bu ifadə haqqında müxtəlif fıkirlər 
mövcuddur. Bəziləri bunu Soğda (Soqdiana) dö\ ləti 
hesab edir, digərləri isə Çinin Şofan (Ordos) əyalətində
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soğdalılarm saldığı altı şəhər kimi qəbul edir. Hər 
halda hərfi tərcüməsi altı hissəli (tayfah) soğda xalqı 
deməkdir.

Apar -  avar; göytürklərdən qərbdə yaşayan xalq. Bunlara 
həqiqi avarlar da deyirlər (yalançı yaıxud saxta avarlar 
da vardır). Avarlar İli çayı hövzəsində yaşamış və 
sonralar türgişlərin tərkib hissəsinə dsıxil olmuşlar.

Apurım -  Kül tigin abidəsində bu ad apar «avar» emonimin- 
dən sonxa çəkilir, deməli, o, avarlara nisbətən qərbdə 
yerləşir. Buna görə də mən onu Apa Urum-Böyük Ro- 
ma kimi oxuyuram. Mən belə güman edirəm ki, bu, Bi- 
zansa (Vizantiyaya) verilən addır. Buradan mən belə 
nəticəyə gəlirəm ki, Bumm xaqanm dəfiıində Vizanti- 
ya nümayəndə heyəti də iştirak etraişdir.

Bayırku -  türklərdən şimalda yaşayan xalq, türkdilli qəbilədir; 
Çin dilində pa-ye-ku adlamr. Bayırku qəbilələri gah 
göytürk qəbilə ittifaqma daxil olmuş, gah da türklərlə 
düşmənlik etmiqdir.

Basmıl -  Çin dilində pa-si-mi; türkdılli qəbilədir. Basmıllar 40 
bölmədən ibarətdir, lakin bölmə nə tayfa, nə də qəbi- 
ləyə bərabərdir. Onlar kiçik xalqdır və şərqi Tarbağa- 
tayda təşəkkül taprnış, sonralar Cunqarayaya köçmüş- 
lər. Lakin köçmə tarixi məlum deyikİir. Basmıllar Cə- 
nubi Cunqariyanm şərqində Orta Asiya hunlarmın 
qalıqları olan şato qəbilələri ilə qonşuluqda yaşamışlar. 
Basmıl xalqı uyğurlarla birlikdə telə qəbilə ittifaqma 
daxil olmuşdur. Basmıllarm dili göytüırklərin dilinə çox 
yaxmdır.

Berçəkər -  Kül tigin abidəsinin şimal tərəfinin I2-ci sətrində 
berçəkər yhsmm adı çəkilir. Güman edirəm ki, bu, 
qədim türk peçeneq qəbiləsinin türkcə adıdır.

Bersil -  Terxin (17-ci sətir) və Bögü xaqan (lO-cu sətir) 
abidələrində bersil xalqı haqqmda xəbər verilir.

Bukarak -  Orta Asiyada Buxara ulusu. Buxarahlar, güman ki, 
soğd dilində danışmışlar.

Buluk -  Mo^oın Çor abidəsində (22 və 35-ci sətirlər) buluk 
xalqı haqqmda damşılır.
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Çik -  Kökmən nıənşəli dağlarmda yaşayan türkdilli qəbilənin 
adı. Güman ki, çiklər müasir tuvahlann ukı babalandır.

Çigil -  türkdilii qəbilənin adı.
Ediz -  oğuz xalqma daxil olan bir qəbilə.
Edizkər -  ediz qəbilə ittifaqma daxil olan soy.
İgdir -  Terxin abidəsində (cənub,, 3-cü sətir) igdir xalqmdan 

danışıhr. Düşünürəm ki, igdirlər türkdilli xalqdır. 
Ehtimal ki, Türkiyədəki İgdir regionunun da qədim 
igdirlərlə hansısa əlaqəsi var.

İzgil -  oğuz xalqma daxil olan bir qəbilə.
Yağrna -  türkdilli qəbilədir. M.Kaşğarinin yazdığma görə, 

yağma dili ən düzgün türk dilidir.
Kəıjərəs -  kəngər qəbiləsinin adı. Türkdilli qəbilədir. Rus 

mənbələrində kanqı tcrnüni ilə verilir. Kəngərlərin 
eramızdan əvv;;)l II əsrdə Sır-Dərya çaymın orta və aşa- 
ğı axaırmda güclü dövləıləri olmuşdur. Çin səfıri Çjan 
Tsyan eramızdan əvvəl I28-ci ildə Kəngər dövlətinin 
paytaxtm(ja olmuşdur. Kəngərlərin lıakirniyyəti qərbi 
Xəzər və Volqa çayınadək yayıhrdı. Eramızm I əsrmdə 
kəngərlər Qafqazda da möhkəmlənirlər. Sonralar kən- 
gərləri peçeneq adlandırmı^lar. Bizim eranm VI-IX əsr- 
lərində kəngəriər Sır-Dərya çaymın orta və aşağı axa- 
rmda yaşamışlar.

Kök türk -  göy, mavi türk; eramızm VI əsrində Monqolustanm 
şimahnda qüdrətli xaqanhq yaratmış türk qəbilələrinin 
başmda duran qəbilə ittifaqı. Elmi ədəbiyyatda türkləri 
iki ölçüdə tədqiq edirlər: I . VI-VII yüzillikdəki türkləri 
türküt adlandınr, bunlarm monqoldilli siyənbi qəbilələ- 
ri arasmdan çıxdığmı, türkləşdiyini və monqoloid ir- 
qinə aid olduğunu göstərirlər; 2. VII əsrin sonu -  VIII 
əsr türklərinin artıq irqi baxımdan da, dil baxımmdan 
da xeyli dəyişdiyi, Orta Asiya irq tipinə yaxm olduğu, 
dillərinin isə qədim uyğur və müasir oğuz qrupu 
dillərinə yaxm olduğu qeyd edilir. Elmi ədəbiyyatdu bu 
türklər göytürk adlandınhr. Türk xaqanhğmm 
sərhədləri şərqdə Mancuriyadan qərbdə Don çaymm
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arxasmadək, şimalda Baykal göiü sahillərindən 
cənubda Tibetədək böyük bir ərazini tumrdu.

Küxt -  türkdilli qəbilədir.
Kabay - dil mənsubiyyəti məlum olrnayan qəbilə.
Kara -- türgiş -- qərbi göytürklərə daxildir.
Karluk -  Altayda İrtış çayı sahillərində yaşayan türk xalqı. 

Karluklar 650-ci ildə türkutlərdən ayrılmış və Tan irn- 
periyasma tabe olmuşlar. Çin. qaynaqlarmda qelolu ad- 
lanırlar. Üç böyük qəbilədən ibarətdir (Üç karluk). 
Karluklar Qara İrtış çayı hövzəsində yaşamışlar.

Kasar -  Moyun Çor (7-ci sətir), Terxin (17-ci sətir) və Bögü 
xaqan abidələrində (10 və l9-cu sətirlər) kasar 
xalqmdan damşıl ır. Güman ki, bu, türkdilli xəzərlərdir.

Kay - Terxin (qabaq, 3-cü sətir) abidəsində kay xanlığmdan 
danışıhr. Dil mənsubiyyəti mənə bəlli deyil.

Kıbçak türkdilli qıpçaq qəbiləsi. Ərəb mənbələrində kıpçak, 
rus mənbələrində poloves, qərb rnənbələrində kuman 
adlanır.Kıpçaklarm ilkin vətəni Qara İrtış və Sır-Dərya 
çaylan arasmda yerləşən geniş çöldür. İndi bura Dəştı 
Kıpçak (Qıpçaq çölü Qazaxıstanm şimahndadır) adla- 
mr. Sonralar qıpçaqlar Altay dağlarından Dunay çayı- 
nm mənsəbinədək Qazaxıstan, Volqaboyu və Şərqı 
Avropa düzənliyində yaşamışlar. Qıpçaqlar bir sıra türk 
xalqlarınm təşəkkülündə böyük rol oynamışlar.

Kırkız -  Yenisey çaymm yuxanlannda Kem və Kemçik çay- 
ları hövzəsində yaşamış türk xalqıdn" Çin mənbələrı 
onları xyakas adlandınr, VII-VIII joizüliklərdə qırğızia- 
rm dili və yazısı göytürk və uyğurlara yaxm olsa da, 
rnədəniyyətləri onlardan fərqlənmişdir. Bəzi parametr- 
lərdə bu üç xalq arasmda kəskin fərq nəzərə çaq^ır. 
Qaynaqlarm xəbər verdiyinə görə, qırğızlar cənub- 
qərbdə karluqlar, qərbdə kunkarılar (Baykal golunun 
şimahnda Anqara çaymm aşağı axarmda yaşayırdılar) 
şimalda isə boma xalqı ilə qonşu idilər. Onlardan şərq- 
də çik qəbilələri yaşayırdı. Deməli, qırğızlarm şimal 
sərhədi indiki Kıasnoyar şəhərindən bir qədər şimal- 
dan, şərq sərhədi Şərqi Sayan dağlarmm ətəklərindən,
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qərb sərhədi Tom və Biy çaylarında Salair silsiləsine- 
dək keçirdi. Qırğızlarm ərazisi cənubda Karaşarla hü- 
dudlanır. QırğızJar hündür hoyludur, saçlan kürəndir, al 
yanaqh və mavi gözlüdürlər. Onlar şamanizm dininə 
biyət ediriər. Kukızlar 840-cı ildə uyğurları (Uyğur 
xaqanhğmı) məğlub edib Mərkəzi Asiyada qüiətli 
dövlət -  Kuğız xaqanhğmı yaratmışlar.

Kıtay -  Mərkəzi Asiyada xalq, 405-ci ildən belə adlanır; rus 
mənbələrində kidanı adlanan bu xalq müasir tanqutla- 
rm ulu babalandır. Çin qa^ '̂naqlan yazır ki, kıtaylar və 
türklər eyni mənşədən deyildir.

Kunkan - türkdilli xalqdır. Çin mənbələri onları quliqan ad- 
landınr və telə qəbilə ittifaqma daxil edir. Kunkanlar 
müasir yaqutlaıın (saxalann) ulu babalarıdır, Kunkan- 
larm torpaqlan şimalda dənizədək (görünür, Şimal 
Buzlu Okcanı nəzərdə tutulur) uzanır. Kurıkanlaı ın tor- 
paqlarmda günlər uzun, gccəlor qısadır (Çin qaynağı 
yayı nəzərdə tutur). Onlarm ərazisi o qədər genişdir ki, 
bir tərəfdən günəş batanda, o biri tərəfdən günəş 
doğur.

Oğuz oğuzlar Şərqi Hun ittifaqma daxil olmuşdur. Orxon 
abidələrində oğuzlar gah Bilgə xaqanm öz xalqı, gah 
da düşməni adlandınhr. Oğuzlar müasir azərbaycanlı, 
türk və türkmənlərin ulu babalandır.

On ok -  Qərbi göytürklərə verilmiş addır. Əslində on oxlar bü- 
tün qərbi göytürklər deyildir. Qərbi türk xaqanhğmda 
yaşayan beş qəbilə dulu qəbilə ittifaqı və beş qəbilə 
nüşibi qəbilə ittifaqı on oxları təşkil edir.

On uyğur -  On boydan ibarət olan uyğurlar 
Otuz tatar -  Türk xaqanhğı dövmndə monqoldilli qəhilə ol- 

muşdur. Sonralar bu qəbilə türkləşmişdir 
Səkiz oğuz -  səklciz boydan ibarət oğuz qəbiləsi 
Soğdak ~ soğd xalqı. Türklər Soqdianada yaşayan və güman 

ki, hərn türkdilli, həm də İrandilli olan xalqlan bu adla 
adlandtnrlar

Suğd // soğd -  soğd xalqı; Orta Asiyada yerləşən Soğdiana 
dövləti

Tağbaç -  türklərin çinlilərə verdiyi ad. Əslində tabğaçlar çinli 
olmamış, türkdilli müstəqil xalq olmuşdur. Tabğaçlar 
şimali Çini işğal etmiş, onlara qarışmış və Çin dilini 
qəbul etmişlər. Türklər də çmliləri onlarm öz həqiqi 
adı ilə deyiİ, tabğaçların adı ilə tanımışlar.

Tagut -  rus mənbələrində tanqut adlanır; türk qəbilələrindən 
birinin adı '

Tarduş -  Şərqü Türk xaqanhğmm qərbində yaşayan tiirk qəbi- 
ləsinin adıdır. Türk xaqanhğında tarduşlar mühüm rol 
oynamışlar. Türk xaqanhğının taxtma oUırmamışdan 
tarduşlann şadı olmaq lazım idi. Bilgə xaqan da taxta 
çıxmazdan əvvəl 19 il tarduşlar üzərində şad olmuşdur.

Tat -  türklərin yaddilli, yəni türk dilində danışmayan qəbilə- 
lərə verdiyi ad

Tatar monqoldilli qəbilənin adıdır. Orxon-Yenisey abidələ- 
rində adları tez-tez çəkilir. Çin mənbələrinck^ tatarların 
adı IX əsjin ortalarından ta-ta şəklində çəkilir. Tatarlar 
sonralar türkləşmişlər.

Tatabı -  üç hissəyə aynlan kıtaylarm sonralar çinlılər tərəfin- 
dən hi adı vcriimiş ki-mo-hi qəbiləsi

Tezik -  türklərin ərəblərə yaxud ümumıyyətlə müsəlmanlara 
verdikləri ad; fonetik tərkibinə görə tacik sözünə də 
yaxındır., Buna görə də mən onu tacik kimi qəbul ct- 
məyə mcyl cdərdim.

Tokar -  toxarlar. Toxarlar Şərqi Türküstanda yaşamışlar. To- 
xar dili hind-Avropa dilləri ailəsinə daxildir. Həmin 
ailəyə daxil olan 12 dil qrupundan birini təşkil cdir. Ha- 
zırda bu dildə heç kim danışmır (ölü dildir).

Tokuz oğuz -  göytürklərdən şimalda yaşayan qəbilənin adıdır. 
Türkdilli qəbilədir. Sonralar tarix səhnəsinə uyğur adı 
ilə çıxmışdır.

Togra -  türk qəbilələrinin bir boyu; oğuz qəbilə ittifaqma 
mənsub olduğu da güman edilir.

Töliş -  türkdilli qəbilədir, göytürk xaqanhğma daxil olmuşdur. 
Çin dilində The-Ie şəklində yazılır.

Tüpüt -  tibet xalqı və Tibet dövləti; türklərdən cənubda yerləşir.
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Türgiş -  qərbi göytürkləri təşkil edən türkdilli qəbilə, 
Türgişlər Mərkəzi Tyan-Şanda İli çaymm sahillərinde 
(Çü və İli çaylarmm arasmda) yaşamışlar. OnlardaD 
qərbdə şunişi xalqı yaşamışdır.

Türk -  Kül tigin və Bilgə xaqan abidəsini qoyanlar özlərini 
türk, kök türk, kök sir türk bodun (xalq) adlandırırlar. 
Güman ki, tərkibi yekcins olmamış, tez-tez dəyişmiş- 
dir. Belə ki, Bilgə xaqan eyni bir qəbiləni gah öz türkü, 
gah yağısı adlandırır.

Uyğur -  Monqolustanm şimahnda yaşayan qəbilənin adı; 
türkdilU qəbilədir. Çin mənbələrində vey-ho, hui-ho 
və vey-vu-rh şəklində yazıhr. Uyğurlar əvvəllər göy- 
türklərə tabe olmuşlar, sonra göytürkləri məğlub edib 
Selenqa və Tola çaylan hövzəsində yaşamışlar. Onlaı 
630-cu ildə Çinə tabe olmuşlar.

Üç karluk -  Altay dağları və İrtış çayı hövzəsində yaşayan 
türkdilli qəbilənin adıdır, Abidələrdə olduğu kimi, Çin 
mənbələri də oniann üç soydan ibarət olduğunu yazır.

Üç kurıkan - Baykal gölü ətrafmda yaşayan türkdilli qəbilənin 
adıdır. Üç kunkanlar sonlara uyğurlara tabe olmuşdur. Gü- 
man ki, üç kunkanlar müasir yaquüarm ulu babalandır.

Uç oğuz -  üç soydan ibarət olan oğuzlar.

Lüğət
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ab(KÇ9;IB17,Y41)-'ov
abmç (IB 57)- rahat, təsəlli
abmçu (EB 57) -  dözümlü, səbirli
abçı (Y 32) -  ovçu
abla (KÇ 9) -  ovlamaq
aç’ (T 28) -  açmaq
aç2 (BKş37) -ac
aç'* CKTc 8; T16) - acmaq
aça (Y 17) -  yaxnı qohum
Açığ Altır köl (MÇ 18) - ycr adı
açığm (SS) - aydın, arılaşıqlı
açsık (KTc 8) - achq
adak (KTşm 7; BK^ 30, c 7; Y 41) -  ayaq
adakhğ(Y 10, 11,42) ayaqh
adarhı (Turfan) - ləhlükəli
adas (Y 26) -  yoldaş, adaş
adaş (Y 11) - yoklaş, adaş
adğır (KTş35,36; BKşm 11; IB 8, 86) - ayğır
adğırlık (IB 7) -  ayğırhq
adığ (IB 10)-ayı
adıncığ (KTc 12; BK̂ sm 14) ~ xüsusi, layiq, adına layiq 
adır (Y 32) -  ayırmaq
adırıl (O 11; BKşm 13; T 2; İA 1,2; Y 8,9, 10,11,13,14,17, 22, 25,27,

28, 33,42,43,44,49; T12,4) -  ayınlmaq 
adırm (Y 32) -  aynlmaq, təcrid edilmək 
ağ (B I^ 37; IB 29,96, T 25; T17) -  qabanaq, yüksəhnək 
ağan (IB 29) -  cəza, cərimə, tövbə 
ağar (ağır) (İA I) -  ağır, qiymətii; hörmətii
ağı (O 12 KTc 5,6,7, şm 12, çq; BKşm 13; T 48; Y 12,42) -  bəxşiş, hədiyyə
ağıl' (T16) -yaxınlaşmaq, yığışmaq
ağıP (Süci, IB 72) -  ağıl (qo]mn saxlanan yer)
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agılığ (BKş 11; SS 43) -  ipəkdən qiymətli hədiyyə 
ağır (BK ş 2, c 15; KÇ 5; İA 1) -  hörmətli, qüdrətli 
ağın (BK c 9; Tlı) -  ağnmaq, xəstələnmək 
ağıt (KTşm 7; BK ş 31; KÇ 19) -  dağıtmaq, qovmaq, qalxmaq, qaldumaq 
ağış (Y41; T16)- yüksəliş, yüksəlmə, qalxmıa, qalxış 
ağız (IB 40,100; T16) -  ağız 
ağla (T15) -  ağlamaq 
ağn (BK c9) -  ağnmaq, xəstələnmək 
ağtur (T 25) -  qaldırmaq, yuxan çıxarmaq 
Ağu (BK ş 34) -  yer adı 
Ağuhğ (MÇ 45) -  yer adı 
ağuhğ (Turfan) -  zəhərli, ağıh 
Ağuş (T1 10) -  şəxs adı 
Ağuş Inal (T110) - şəxs adı 
ak> (KT ş, 35, 36, 40, şm 2, 3; IB 7, 28, T 25) -ağ  
ak  ̂(KT şm 2) -  at adı 
Akbaş Atık (Y 49) -  şəxs adı 
Ak Tərməl (T 25) -  çay adı 
akm (Y2) -  axın, hücum, həmlə, basqm, 
akmla (O 4) -  axmlamaq, hücum etmək 
aksırak (BK ş 8, MÇ 19) -  ağtəhər, ağımtıl 
akun (Y2) -  axm, hücum 
akunla (BK ş 8, O 9) -  axm etmək, hücum etaıək 
al' (O 9; KT ş 2, 8, 36, 38, 40, şm 2,6; BK 26,27, 28, 29, 32, 34, 38; T 

32; KÇ 22; MÇ 5, 29,42; HT 7, Turfan, IB 44; Y 28; T 6) - almaq 
aP (O 4; KT c 7, 9; BK ş 24) -  eşitmək, qulaq asmaq 
ala (IB 2) -  ala, alabəzək 
alçı (Y 48) -  alçı, bəxt 
aldız (KT ş 38) -  aldırmaq, götürmək 
alığ (Y 11) -  çox, xeyli 
alm (Y11) -  almmaq 
alka (KT şm 1) -  yaratmaq, tərifləmək 
alkm (KT c 9; T 3) -  zəifləmək, azalmaq, əldən düşmək, ölmək 
alkış (SS 20) -  alqış, tərif 
alku (IB 101) -  hərkəs, hamı, müxtəlif

alp (O 3,12; KT c 6, ş 3,4; BKc 7; T 10, 13, 14,, 21, 29, 39, 49; KÇ 4, 
12, 17; HT 2, 3, 4; IB 15, 60, 84; Y 10, 11, 25, 28, 31, 33, 43, 44, 
48; T18) -  alp, igid, qəhrəman 

alpağu (KT şm 7; Y 39) -  rütbə adı 
Alp Uruqu (Y 10, 16) -  şəxs adı 
Alp Şalçı (KT ş 40, şm 2, 3) -  şəxs adı 
alt (MÇ 25) -  alt, aşağı hissə
alü (KT ş 31, 34, şm 5; BK s 28, c 10; T 16, MÇ 4,9,29,43,46; Y 1, 5,

24,32,41,49, TI2)-altı 
altı ye^prmı (KT ş 31, MÇ 46; Y 41) -  on altı 
Altı çub soğdak (KT ş 31) -  altı hissəli soğda xalqı 
aln otuz (KTş 34; BK ş26; c 10; MÇ 4, 29; Y 37) -  iyinni altı 
altıyüz(Y41)-altıyüz 
altm (SS76) ~ aşağı, alt 
altmç -  altınçı 
altız (KTş38) -  aldırmaq 
altnnş (Y 1, 26, 41) - altmış 
Altuğa (Y 30) -  şəxs adı
altun (KTc 5, şm 12, cq; BK c 11, şm 11; T 48; 113 1,4, 7, 8, 12; Y 3,11

25,28, 39,41) - qızü, pul 
Altm yış (KT ş 36; BK ş 27; T  20, 31, 32, 35, 37) Altm mcşəlı dağlar

(indiki; Altay daglaıı)
Allun Kapar (Y 29) - ycr adı
Altım Tamğan (YA 1) - şəxs adı
altunluğ (Y 10) -  qı;^llı
Amğa Kurğan (KT şm 8; BK şm 11) -  ycr adı
amrak (IB 101) -  sevimli, istəkH
amü(0 7;K Tc3, 11,13, ş 9; BKş 1, c 13, şm 13; ffi 101)- indi
ana(Y41, 51)-ana
Anar (Y 10) - şəxs adı
anda (KT sq) -  onda, orada, o zaman
andağ (andalc) (IB 5,15,32, 60,68,93; Y 29) - elə, o cür
anı (KT ş 3,34; BK ş 28,41; T 21,24, 31, 34; MÇ 22, 30; Y 24) -  onu
Am(T 24,27)-çayadı
Angın (Y 24) -  şəxs adı
anta (O 5, 6; KT c 7,9, ş 4, 5,13,14,21,28, 32, 33, 38, 39,40, şm 6, 8; 

BK ş 25,26,27, 28,29, 31, 32, 34, 37, 38, 39; T 6,12,16, 21, 42,
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46,49, 51; KÇ 4,16,19; MÇ 2,4. 7,10,13,16,18, 19, 20, 21,25,
26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45; HT 1, 2, 9; Y  11) - 
onda, orada, o 2aman 

antağ (andağ) (KT c 8, ş 4; T' 9, 36) -  elə, o cür, onım tək 
antak (KÇ 17) -  elə, o cür 
Antarğu (BK ş 30) -  yer adı
ança (O 8, 11; KT c 2, 5, 7, 13, ş 3, 9, 21, 22, 27, 30, 31, şm 11; BKş

33, 34, c 10; T 2, 6, 8,9, 12, 14, 17, 19, 21, 22; KÇ 20; MÇ 14; HT
9, IB 1, 3, 5, 7, 11,, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19,22, 24, 26, 30, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
60. 62, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 76.. 77, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 
92,94, 95,96, 100,101; Y 25) -  elə, o cür, o qədər

ançağ (Y 39) -  elə, o cür, o qədər
aqçıp (MÇ) 19, 20,40,43; D3 102 - elə hərəkət edərək
aqçula (KT ş 32; MÇ 26) -  təqdim etmək
aıjar (KTc 11,12; BK şuı 14; T 24) ona tərəf, ona doğru
aıjaru (T 20) -  ona tərəf, ona qarşı
aqla (T 34, Y 11) -  anlanmaq, başa düşülmək
aglan (Y 38) -  anlanmaq, başa düşülmək
apa> (B K c l3 ;T 3 4 )- rütbə
apa2 (O 1, 4; KT ş 1, 13, 19, q; BK c 13; Y 6, 11, 17, 39) böyük 

qohum, ulu, əcdad 
apa tarkan (T14) - rütbə; şəxs adı 
apar (KT ş 4) -  av£irlai' (qəbılə adı) 
apıt (KT c 1; BK c 13, 14) - apalar (rütbə) 
ar'* (KT c5) -  aldatmaq, yoklan çDtarmaq, şimikləndirmək 
ar  ̂(IB 25, 53) -  yomlmaq 
ar̂  (KT c 8, IB 25) -  arıqlanıaq
ara> (O 5, 10; KT ş 1; T 41; MÇ 2, 45; HT 4, 5; IB 15, 57, 80; Y 15, 24,

26, 30, 32, 39) -- arasmda 
ara2 (Y 28) -  ararnaq, läxtarnıaq 
aralı (IB 92^) - aralı, uzaq 
anğ (T 37) -  an, saf, təmiz 
ank (KT c 8) -  anq 
anl (KT c 8) -  zəifləmək, ai'iqlamaq 
ant (Y 28) -  axtarmaq, aramaq 
ark(ank)(Y24)-arx
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arka(T5;HT7)-aı^a 
Arkar Baş (MÇ 25) -  yer adı 
arkış (ELT c 6; BK ş 41) - karv£in 
Arkuy (T 53) -  yer adı
armakçı (KT ş 6) -yalançı, finidaqçı, hiyləgər
Arslan 15) -  aslan (şəxs adı)
art' (IB 10) -  aşınm, keçid, dağ keçidi
art2(Y 18,41)-artmaq
art̂  (KT ş 22) -  dağıtmaq, məhv etmək
artat (KT ş 22, IB 91) -  poznıaq, zəiflətoıək, xtırab etmək, dağıtmaq, 

məhv etmək
artuk (KT ş 15, 33; BK ş 28, 34, c 1, 2, 9, cq; T 20, 40; KÇ 25) - artıq
artur (KT c 6) - aldatmaq, cəlb etmək, aldadılmaq
as' (Y 32) -  aş, yemək, xörək
as2(T 26, 35, 37) - aşmaq
aşığ (IB 49; T1 8, 10) -  fayda, qazanc
asra (KT şl, 22; BK şm 10; IB 20, 31, 84, 93) -  aş;ağı, aşağıda
asuğ (Te 3, 4) -  fayda, qazanc
aş' (Kl’ ş 26; Y 32) -  aş, yemək, xörək
aş2(KT ş 17, 21; BK ş 27; MÇ 8; T 6) -  aşmıaq, keçmək
aşa (KT ş 17, 21; BK ş 27) - aşaraq
aşnukı (MÇ 32; Y 12) əwəlid
aşsız (KT ş 26) aşsjz, ac
aşu (T1 3) aşınjTi
at' (O 3, 6,11; KT ş 7, 20, 25, 26, 31; BK ş 36,41; KÇ 1; MÇ 19; HT 3;

IB 85; Y 1, 2, 5, 15,26, 28, 29, 38; T1 2,4,10) - £id, ad-san 
at2(KT ş 32, 33, 37, 39,40, şm 2, 4; BK c 12, şm 11; T 25, 27, 54; KÇ

4, 15, 19; IB 23, 25,28; 76, 100; Y 28, 32,40,41,43) -  at (hcyvan) 
at̂  (Y 28) -  atmaq 
at-kü (K l’ ş 25, 26) -  şölırət 
ata' (Süci) - ata, tərbyiəçi, vəzir 
atâ  (MÇ 12) -  adlandırmaq 
atan (B  85) -  ad çıxarmaq, şöhrətlənmək 
aü (O 4; KT c 13, cş; BK cq; Sücı) -  kiçik qohum 
atlat (T 25) -  atlandırmaq, atlara mindirmək 
aüığ' (BK ş 41, c 1; T 4,24; MÇ 4; IB 2,16, 54, 55) -  atlı 
atlığ2 (>4Ç 17) -  adlı, məşhur
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ay’ (O 12; KT şm ş; BK cq; MÇ 9,15,16,17,18,19, 21,25, 29, 30,31,
35, 40, 41,45, 46; HT 2, 5, 7, 10; IB 91, 103; Y 10, 23, 28, 29,44, 
45,47)-a y

ay2 (T 31, 32; KÇ 14; MÇ 27, 33; Y41) - demək
ay  ̂(SS) -  müraciət büdirən ədat
ayağ (T12) -  hörmert, fəxr
ayak (IB 62, 63) -  qədəh
ayğucı (T 10, 21, 29,49) -  məsləhətçi, Vcizir
aym' (EB 29) - qoDijmaq, çəkimnək
aym  ̂(IB 29) -  dua
ayıt' (BK ş 41; T 3̂ 1; MÇ 20) -  demək, söyləmək, əmr etmək 
ayıt  ̂(BK ş 41) -  cçizalandınnaq
ayığ gCT c 3, 5, 7; T 34; IB 9, 16, 28, 34, 55, 86, 100) -  pis, ted (a}ağ 

bilig -  bəd əməi) 
aylığ (IB 2) -  ayhq
az' (O 6, 7; KT c 10, ş 16, 20, 29,40; BK 32; IB 89) -  az 
az2 (KT ş 19, 38, şm 2, 3; BK ş 26, şm 12; T 23, 24; MÇ 23) -  türk 

qəbiləsinin adı 
az bodiin (KT şm 3) -  az xalqı
az’ (0  11; KT ş 19; KÇ 20) -  azmaq, yanılmaq, xəyanət etmək
azf̂  CK-T şm 5) -  at adı
Aza tutuk (KT ş 38) -  şəxs adı
azça (T 43) -  azca, cizacıq
Azğanaz (lA 1) -  şəxs adı
azı (Y 10, 11,44) - azmaq, yamlmaq, səlıv etmək
azığ (IB 10) -  azı dişi, qılmc dişi, köpək dişi
Az yağız (KT 5, 8) -  at adı
azkıya (KT ş 34; T 9) -  azacıq
Azman ak (KT şm 5,6) -  at adı
azu (KT c 10) -  məgər (ədat)
azuk (KT ş 39) -  ərzacı, azui^ə

B

ba (T 27,41; IB 19,41, 50; Y 32) -bağlamaq
bağ (Y 1, 5,14,27,38,41,49, 52)-bağ, hissə, dəstə, bölük, qəbilə
bağa (O 5; T 6; Süci; Y 10) -  bağa (titul, lütbə)

Bağır' (Y 51) -  Bağır (şəxs adı) 
bağu-2 (Y 26) -  mis
bağış (İB 28) -  bağ, ip, kəndir, buğum 
bakır (Y 26) -  pul
balbal (O 3; KT ş 16, 25; BK c 7, 9; Y 34, 36) -  balbal (daşdan 

yonulmuş kodub heykəl) 
balık (O 9; KT ş 12, şm 4,'8; BK ş 28, 30; T 18,19) -  şəhər 
balıkdakı (KT ş 12) -  şəhərdəki 
ban (Y 3,10) -  bağlamaq 
baqa (T 31; Y 10) -  mənə 
bagaru (T 34) - mənə, mənə tərəf
bar' (O 10; KT c 9, ş 29; T 10, 14, 26, 30; Süci; Turfan; IB 28, 49, 89; Y

28, 30,40, 43) -  var, mövcud, mövcudluq, dövlət 
bar̂  (O 3, 11, 12; KT c 7, 8, 9, 10, ş 16, 23, 24, 28, 34, 39, şm 1, 8, cs; 

BKş32, 35, 40, 41, c 1, 10;T24, 26, 27; KÇ16,20,; M Ç2J1, 14,
16, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 44; lA 1; HT 1, 7, 10; Süci; IB 7, 8, 17,
23, 26, 40, 44, 46, 47, 51, 52, 58, 63, 65, 67, 68, 71, 75, 84, 91; Y 
10,11,16,18, 38,29, 30, 39; T13) -  getmək 

barça (MÇ 38) -  olduğu qədər, hamısı 
bağırma (011; KT ş 24) - gediş, hərəkət, səfər 
barım (KT şm 1, cq; BK ş 24, c 3; MÇ 15; YIO, 11, 41) -  əmlak, var- 

dövlət
bark (KT şm 13; BKş 32, 34, 37, c 14, 15, şm 13, cq; MÇ 14, 24) - 

sərdabə, saray, türbə 
bars (KT ş 20; MÇ 19; IB 15, 44, 74, 103; Y 11, 28) bars, bəbir, qar 

pələngi 
Bars kan (St 1) -  şəxs adı 
Bars Urujgu (St 1) -  şəxs adı
bas (KT ş 22, 35, 37, şm 8; BK 27, 32; T 27, 38; MÇ 24; O 1, 9) - 

basmaq, hücum etmək, məğlub etmək 
basık (Y 40) ~ oyuq, batıq 
basm (T 39, 53; IB 70) -  basılmaq, məğlub olmaq 
basıt (T 34) -  basqm etmək 
baslığ (T 46) -  başh, başçılıq
basmıl (BK ş 29; MÇ 28,31, 36, 37,41) -  basmü (qəbilə adı) 
baş (KT ş 33, şm 1, 6; T 26; MÇ 6, 7, 20, 21, 23, 25, 26, 29; IB 13, 15; 

Y16,41;T16)-baş
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başad (BK c8) -  başçılıq etmək, rəhbərlik etmək 
Basğu (KT ş 37) -  şəxs adı
başla (KT ş 16, 25, şm 8, 11; BK ş 33, c 13, 14; Turfan; Y 32, 40)- 

başlamaq, başçılıq etmək, qommaq 
başlığ (KT ş 2,15, 18; BK şm 10; IB 12) -  başh, məğrur, baş əyməj^n, 

tabe olmayan 
bat’ (O 7; Y 10) -  pis, yağı 
bat2 (Y 10) -  tez, iti, sürətli 
bat3 (BK şm 11; MÇ 13) -  batmaq
batım (KT ş 35; BK ş 26) -  batım; süQüg batımı -  süııgü batan qədər 
batşık (KT c 2) — batış, batan; kün batsık ~ ̂ ;ünbatan, qərb 
batsıkdakı (KT şm 12) - qərbdəki 
batur (Y 29) -  bahadır, qəhrəman, igid 
bay (KT c 10, ş 16, 29; Süci; EB 40; Y 39, 58) - varh, zəngin 
Baybalık (MÇ 44) -  şəhər adı 
Bayırku (KT ş 35, 36) -  yer adı 
Bayna CaQun (Y 7) -  şəxs adı 
baz (KT ş 2,15, 30) -  məğlub etmək, tabe etmək 
Baz kağan (KT ş 14,16) -  şəxs adı 
Beçə Apa (St 1) -  şəxs adı 
bcl(IB56;Y3, 10)-bel 
belgü (MÇ 20, 21; Turfan) -  nişan, nişanə 
bclqülüg (Turfan) -  əlamətli, nişanlı, bildirən, göstərən 
beltir (MÇ 21, 34) -  çaym qolu, qırağı, sahiü 
ben (T 1,4, 5, 7,10,11, 15, 21, 30, 31,34,37,47,50, 52, 55, 58, 59; MÇ 

27, 28, 30, 39, 49; Y 2, 3, 6, 9, 10,11, 13, 15, 16, 19, 20,22, 24, 25.
37,45,48,49, 50, 52) -  mən

beggü (KT c 8, 11,12, 13; BK şm 15; Y 33, 36, 39, 58) -  əbədi, daünı. 
abidə

begigü (Y 21,27,28) -  əbədi, abidə
Beqlügək(T44)-yeradı
beqü (Y 9, 13,14, 30,52) -  əbədi, abidə
ber (O 5, 6, 10, 11; BK c 7; T 2, 6, 52; KÇ 1; lA 2; IB 72, 74; Y 30, 58)

-  vermək
Berçəkər (KT ş 12) -  xalq və ölkə adı (peçeneq qəbiləsi) 
bes(KÇ17)-beş
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bes yetmiş (O 4) -  altmış beş 
Besbalık (BK ş 28; KÇ 11; I - m , 2,7) -  şəhər adı 
Bes Keçin (BK cş) -  şəxs adı 
beş (Y 65) -  teş 
beş kırk (Y 25) -  otuz beş 
beş tümən (BK ş 28) -  əlü min 
beş yegirmi (IB 103; Y 11,45) -  on beş 
bədiz’ (KT c 11,12; BK şm 114, cq; KÇ 24; Y 32) -bəzək, naxış 
bədiz2 (KT c 11, şml3; BK cq; KÇ 24; lA 2) -  tikmək, bəzəmək, 

naxış vurmaq 
bədizçi (KT c 11, 12) -  bəzək vuran, naxış vuran 
bədizlə (IB 43) -  bəzəmək, bəzək vurmaq
bəe (O 5,6, 7,9, 10; KT c 1, 2, 11, ş 3,6, 7, 8,19,20. 22, 24, 34, şm ! 1, 

^cq; BK ş 1, 2, 33, c 13. 14, 15, şm 12, 13; T 36, 42, 43; KÇ 6; MÇ
22, 32; HT 6, 9; ffi 7, 9; Y 1, 5, 10, 16, 22, 24, 42, 48, 52, 53: T1 3) 
bəy

bəgdəmək (Turfajı) - ,cənnt)t, behişt 
bəgli-bodunhğ (KT ş 6) -  bəyü-xalqlı
bəglik (KT ş 7, 24; IB 88; 26) bəyük, bəyüyə layiiq, bəy olmah
bəgni (St 4) -  çaxır, şərab
Bələ Tuğma (Y 15) - şəxs adı
boniz (Y 26) -  bəniz, üz
bəntəz (KÇ 27) - təki .
bəri (T 11, 14, 17; MÇ 15) - bəri, sağ
bəridəki (T 17) - bəridəki, sağdakı, cənubdakı
bəridənyən ('1' 11) bəridon, bəri tərəfdən, cənubdan
bərigərü (BK şm 11) - sağa, bəriyə, çənuba
bəriyə (O 2; KT ş 14; T 14,17; Y 10) - bəriyə, sağa, cənuba
bi (IB 7) -  madyan
biç (IB 7) -  biçmək, kəsmək
biçin (KT şm ş) -  meymun
bidgüçi (MÇ 27) -  avanqard, qoşunun irəlidə gedən hissəsi 
bil (KT c 7, 11, 12, ş 18, 21, 24, 34; BK ş 33, şm L5; T 6, 24; KÇ 28; 

MÇ 38; IB 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,41,43, 45, 46, 48,49, 50, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70,72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 
87,89,91,93,94,95,96,98,100,101; Y 4,25,32) -bilmək
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bilig (KT c 5,7; T 6,7; KÇ 28) -  bilik 
Bilig Kögüi səgün (St 4) -  şəxs adı 
biligsiz (KTş 5) -  biliksiz, ağılsız 
bilig (Y 32) -  tanıntnaq, bilinmək
bilgə (O 4, 10, 11, 12; KTc I, 6, ş 3, 23; BKc 33; T 1, 5, 6, 15, 17,29.

31, 34,47, 50, 58, 61, 62; KÇ 7, 8, 14, 17,19, 22, 24; MÇ 1, 5,11, 
17,47; Y 13, 24, 32,48) -bilici, bilikli, müdrik, hakim 

bilgəlik (St 3) -  müdriklik 
Bilgə Çikşi (St. 1) -  şəxs adı 
Bilgə Çigsən (Y 13) -  şəxs adı 
Bilgə kağan (KTc 1, ş 23, q; BKş 1, c 13, q̂ ) -  şəxs adı 
Bilgə Tamğaçı (KT şm 13) - şəxs adı 
Bilgə Tirig (Y 53) -  şəxs adı
bin (KTş 32, 33, 36, 37,40, şm 2, 3, 5, 6, 8, 9; T 57; KÇ 15, 19; Y  41)- 

miıımək 
Bindur (St. I) -  şəxs adı 
bintür (T 25) -  mindirmək, ata mindin'nək 
big (BKc 1; T 14, 16, 18; MÇ 42,48; Y 3, 42) -  min 
bii3ə (MÇ 42) -  minlik qoşun, alay
bir' (KTc 6, ş 32, 33, 36, şm 2, 4, 5, 7, 12; BKş 30, 31, 40, c 1, 8, 9; T

23, 24, 33; MÇ 17, 25, 31, 32, 33, 35, 42, 45; HT 6; IB 37,48, 56; T 
10, 15,32,43, 45)-bir 

bir2 (KTc 5, 7, ş I, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 30, şm 9, q; BK^ 29, 31, 
clO, 11, şm 9, 10; T 15, 38; MÇ 4, 14, 17,19, 26, 33,43,44; HT 4: 
Süci, Y 28) -  vennək 

biri (KTc 1, 2, 3,6, ş 28; BK ş 36,40, şm 11; T 7) -  bəri, sağ, cənub 
bir kırk (KT'şm 2) -  otuz bir 
bk otuz (KTş 32) -  iyirmi bir 
birik (KTc 1, ş 27) -  birləşmək, qovuşmaq, qoşulmaq 
biriki (KTc 1, ş 27) -  birləşmiş, qovuşmuş, qoşulmuş 
bir tümən (KTşm 12) -  on min 
bir yegirmi ("MÇ 32) -  on bir 
bir yegirminç (MÇ 25, 35) -  on birinci 
bis yetmiş (Y 15) -  altmış beş 
bis’ (IB 7) -  madyan
bis2 (KTş 31; BKc 11; MÇ 18,27, 33) -  beş
bisinç (KT şm 7; BKc 9,10; MÇ 15,16,21,29) -beşinci

bis yigirmi (MÇ 18,27,) -  on beş 
bisük (KTc 6) -  nəsil, nümayəndə 
bişi(KTşl8,şm4; Y 3)-beş 
biş2 (ro 81) -  bişmək, yetişmək 
biş otaz (KTs 18, şm 4) -  iyinni beş
biti (KTc 13, cş, cq; BK sm 15; KÇ 28; MÇ 39; IB 104; Y 24, 42)

bitig^(KTc^l3, şm 13, cş; BKcq; KÇ 28; MÇ 21, 29; IB 101; Y 37,57) -  
yazı

bitig taş (KTc 13, şm 13) -  abidə, yazılı taş, yazıh abıdə 
bitigli(Y 24)-yazılı 
bitit (l’ 58) - yazdınnaq
biteəçi (St 3) -  katib, mirzə, yaziin
biz (O 7; KTş 19, 20, 39, 40; BKş 32: T 8. 13, 16,18, 20, 29, .̂ 0. 40. 44;

HT l, 5; Y 2^ 32, 36,48) - biz(şəxs əvəzliyi, şəxs soniuğu) 
bıç (BKc 12) -  biçmək, kəsmək 
bıg(MÇ21,23)-min
bu}a (MÇ 21, 23, 36; Y 5) -  minlik qoşun, alay 
buja başı (MÇ 6) -  minbaşı
bod(T4,60;MÇ22,40)-boy,qəbilə,tayfa
tadım (O 2. 3, 8, 9. 11; KTc 1. 2,4, 5, 6, 8 10 H- 5 1. ^  3, 4, 6, 7 X

10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ,!2. 23 2= 26 27 2;, 3 . .5, 
38, 39,40; şm 1, 2, 3,4, 7, 11,12; BK, 1, 2. 24. 25. 26.27, » .  30.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40.41, c 4 ,7, 10, 12, 15. Şm I I , 1-, 13, 
T 1 2 3 8 9 11, 17. 21, 22, 28, 30, 42, 43, *(>, 54, 56,60, 61,6 J  
KÇ 4,’ 6,’ li; M ç 'l, 5, 8, 10.’ 12, 14, 17, 18. 19. 26 32 33 34, 43, 
47; IB 81; Y 1,3, 5,10,11, 19.27,29, 33,42.43,45,47,49) xalq 

bodunlığ (KTş 6) -  xalqlı 
bodralc (Y 14) -  dağmıq, harm 
boğaz (T 8) -  boğaz
boğazlan(T26)-boğazlanmaq,asılmaq ,q rı 94
W  (O 1. 3, 5.6, 10; K Tcl, ş 4, 5, 7,9, 10, 11 12, 13, 19, 20. 21, 24, 

25, 26, 30, 34, 39, şm 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11; BK ş 29, 30 31 3 36. 
37,40, q 3; T 2,3,4.7.13,14,18,20,31,56; KÇ 2 3. 23. >.
9, 10, 27, 30,41; HT 1, 2, 3, 7; Sücı; rurfan; HB 36, 37, 39, 41,48, 
49,57,61,72,74, 80,82,92,100; Y 6, 15,29,45,53) -  olmaq 

Bolçu (KTş 37; BKş 28; T 35; MÇ 25) -  ysr adı
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boluğ (IB 25) -  varlıq, mövcudluq; doğuJıış, yaranış
bolun (KÇ 5) -  əsir
bor (KTş 37; BKş 27) -  çaxır, şərab
borça (KTş 37) -  çEixır kimi, şərab kimi
borğu (Xovd somon) -  bom, şeypur
borğucu (Xovd-Somon) -  şe;ypurçu
bosanç (IB 80) -  qəm, kədər
bosuşluğ (busuşluğ) (E3 79) -  qəmli, kədərli
boş(IB44)-boş
boşan (MÇ 19) -  boşarımaq, azad olmaq, sərbəst olmaq
bosğur (KTc 7, ş 13) -  ö>Tətmək, yol göstərmək
boyla (Süci; BKc 14; T 6; MÇ 4) -  rütbə
Boyla Bağa Tarkan (BK 14, T 6; MÇ 4; Süci) -  şəxs adı
Bo3'!a Kutluğ Yarğan (Siici) soxs ;jdı
boz> (KTş 32, 33, 37; KÇ 4; IB 81) -  boz (rəng)
boz2 (O 9; BKş 24, 25, 27, 3'4, 37, 39; HT 3) -poznıaq, dağıtmaq
boz^ğa (IB 61) -  buzo\'
böd(K T cll;B K ş2)-tax t
bödük (O 6) -  bö>-ük
bök' (\^ 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 42, 44, 45,47, 

48, 54, 57) doymaq 
bök  ̂(bük) (IB 14) -  bucaq, künc 
Bökli çöl (KTş 4, 8) -  yer adı. 
bögü (T 34, 50) -  qəhrəman 
Bögü kağan (T 34, 50) -  şəxs adı 
Bölön (KTşm 12) -  şəxs adı, rütbə adı (Tibetdə) 
böri (KTş 12; Y 11, 18) -qurd, canavar
bu (O 5; KT c 1, 2, 4, 10, 13, cş, cq; BK ş 36, şm 12, 13, 15; T 12, 23,

32, 54, 57; KÇ 22, 23, 25; EB 89,101; Y 7,27,28, 38) -  bu 
Buçur (St 1) -  şəxs adı 
budluluğ (IB 8) -  bunmtoraqlı 
Buğa (Y 50) -  şəxs adı 
buğra (IB 30) -  erkək dəvə, nər 
buğrahq (ffi 8) -  erkək dəvəiik 
buka (T 5) -  buğa, ökü:; 
bukalı (T 5) -  buğalt, buğası olan 
Bukağ tutuk (BK c 10) — şəxs adı

Bulcarak (KT şm 12) -  Buxara (şəhər və ölkə adj) 
bukarsı (IB 37) -  buxaj-ı 
bukun (Y 43) -  xalq
bul (KT ş 31; T 23; IB 23, 35,47,64; Y 10) -  tapmaq, qazanmaq, almaq
bulğa (KÇ 11; MÇ 28) -  bulamaq, qanşdınnaq, qanşıqlıq salmaq
bulğai: (KT şm 4; BK  ş 29) -  qanşıqlıq, qiyam, üsyan
bulğanç (T 22) -  qarşıdurma, qiyam, üsyan
bulıt(][B8I)-bulud
bulıtlığ (IB 8) -  buludlu, dumaıılı
Buluk (BK ş 10) -  yer adı
bului] (O 1; KT ş 1, 29; BK ş 9; IB 18,42; Y 31) -  tərəf, cəhət 
buluqdakı (KT ş 2; BK ş 2) -  tərəfdəki 
bulugtakı (IB 42) - tərəfdəki
Bumın kağan (O !; KT ş 1) - Buniin xaqan. Yamı kağan, İI kağan 
bunça (KT c  4, ş 4, 10, 14, 30, şm 9, cş; BK c 10, 14, şm 9, cq; KÇ 12, 

27,28; MÇ 39) - bunca, bu qədər, bclə, beləcə 
bunta (KT c 10,11, ş 20; Y 49) -  bunda, burada, bu zaman 
buq (buqı, bugu) (KT c 3, 8; BK şm 12, 14; T 57; Y 6, 7, 10, 11, 18, 25, 

43,44, 53, 54) -  qəm, dərd, kədər, çətinlik 
Buga Çiksin (Y 13) -  şəxs adı 
bugad (T 26) -  qəmlənmək, kədərlənmək 
bugısız (bugsız) (BK ş 29, şm. 12,14) -  dərdsiz, qəmsiz, qayğısız 
bugsK (KT c 5; T 48; Y  26) -  ht^dsiz, bol-bol, çox 
Buntatu (T 19) -  yer adı 
Burğa (MÇ 15) -  yer adı 
Burğa ğum (IB 103) -  abbatlıq adı 
busuşluğ (IB 79) -  qəmli 
butula (IB 8) -  balalamaq, crkək bala doğmaq 
buyuruk (KT c 1, ş 3, 5,19, 38; BK c 14; Süci) -  bu;/uruqm 
buz (KT ş 31, 34) -  pozmaq, dağıtmaq, məğlub etmək 
bük! (bök) (Y 3, 7 ,1 5 )-  doymaq 
bük2 (KT ş 4,8; BK ş 5) -  ağaclıq, meşəlik: 
bükə (KÇ 17) -  igid, qəhrəman, cəsur 
Bükədük (MÇ 13) -  yer adı 
büntüg (T 57) -  avara, sərsəri 
büt 0 ' 26) -  inanmaq, bitmək (?)
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çab (T 7; KÇ 17) -  şan-şöhre»t 
çablı (Y 48) -  şaıJı, şötırətli 
Çab Şatun (Y 30) -  şəx s adı 
Çaça Ar)ar Koğra 2) -  şəjcs adı 
Çan şəqün (KT şm 13) -  şəxs adı 
çəlig (Y 10) -  dolaşmaq 
çərig (KÇ 9; MÇ 15; 10) -  qoşım
çik bodun (BK ş 26, MÇ 19, 22, 23, 26; St 1) -  çik xalqı (indiki 

Tuva xalqı)
Çiksi (St 1) -  şəxs adı
çit ((Y 34) -  sərhəd
çiğ (Ti 8 )-çıxmaq
çığay (KT c 10, ş 29, oq) -  yoxsul
çmdiffl (çmtan) (BK c 11; IB 6) - səndəl ağacı
çmtan (BK c 11, IB 6) -  səndəl ağacı
sıt (MÇ 20, 21, 26) -  ildük, obelisk
Çoçuk; Böri səQün (Y 12) -  şəxs adı
Çoğay (Çüğay) (KT c 6, ş 16; BK ş 30; T7) -  yer adı
çoluğ (çoluk) (KÇ 5) -  ailə
çor’ (çur) (O 4; KT ş 32; BK c 13; KÇ 2, 3, 5, 6) -  hərbi rütbə
Çor2 (T14) -  şəxs adı
Çorak (BK cs) -  yer adı
çöl(T23)-çöl
çöl^ (T 23) -  çöldəki
çölig(KTş4)-çöIIü
çub (BK ş 24) - hissə, qəbilə
Çuğay kuz (T 7) -  yer adı
Çüğay yış (KT c6) -  yer adı (Çuğay meşəli dağlan) 
çuk (IB 35) -  qadmlarm baş geyimində lələk 
çur (KT ş 32; BK c 13) -  hərbi rütbə 
Çuş başı (KT şm 5) -  ]̂ er adı

də(KTşmll)-də
D

eb (O 10; KT şm 1, 8; BK ş 32, 34, 37, şm 14; T 30; KÇ 3, 20; MÇ 14, 
24,28,29, 31, 34; IB 8,13, 85; Y 54, 56; T12)-ev 

eb-bar (KT şm 1) -  ev, var-dövlət 
eb-eşig (T1 çubuğu) -  ev-eşilı; 
ebir (T 26, 28; T12) -  dolanmaq, dövr etmək 
eblə (Süci) -  evləndirmək, ərə vermək
eçi (0 I; KT ş 5; BK şm 9) -  yaşh qohum, əmi, dayı, böyük qardaş 
eçin (Y 2) -  hörmət etmək
eçü(01,4;K T ş 1,5, 6, 13, 16, 17, 19, 21, 24,26, 31, şm 3; BK şm 9;

Y 16,27, 28, 32, 52) -  böyük qohum, əmi, dayı 
eçü-apa (O 1; KT ş 1) -  əcd£td 
Edcü Sai]un Tirə (St 1) şəxs adı 
ediz (KT şm 5, 6) - xalq adı
edgü (O 6; KT c 2, 6, 7, ş 23, 24, 39; BK c 12, şm 14; T 34; KÇ 3; HT 

10; IB 1, 3, 5, 9, 11, 12,16, 22, 26, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 
48, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 
96,98,100,101)-yaxşı 

edgüti (KT c 2; T 34; EB 19, 29, 30, 63; Y 11, 13, 15, 24, 26, 41, 42) -  
yaxşıca

edük (Y 10) -  başmaq, ayaqqabı 
egid (BK şm 13; T 62) -  yüisəltmək, ucaltmaq 
eki (O 10; KT ş 1, 2, 16, 27, 28, 38, şm 2, 8, 11; BK ş 32, 34, 38,41; T 

10, 14, 16,18, 40; KÇ 26; MÇ 2, 17, 18, 19, 33,-42, 44; lA I; Y 16, 
31,42)-iki 

eki əlig (Y 21) -  qırx iki 
eki yegirmi (KT ş 28) -  on ild 
ekin (KT ş 1; BK ş 32) -  ikisinin
ekinti (KT ş 39, şm 5; BK ş 34, c 1; T 39; MÇ 9,19,43,46) -  ikinci 
eki otuz (BK ş 25; HT 9) -  iyirmi iki 
eki-üç (BK ş 41; T 14) -  iki-üç
el (O 1, 4; KT c 3, ş 4; BK ş 34; KÇ 22, 34; MÇ 2, 34; HT 3; IB 42; Y

1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14,16,19, 24, 25,28,29, 32, 37, 38, 39,40,41,
42,44,46,49, 52, 53, 55, 57; T12) -  el, xalq, ölkə, dövlət 

elçi (Y 1,24) -  elçi, sə&
Elçi çor (Y 14) -  şəxs adı
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Eletmiş (O 4) -  şəxs adı 
Eləgül (St 1) -  şəxs adı 
ellig(KTş29,9)-eUi
elsirə (KT ş 13) -  elsiz, dövlətsiz etmək, elini dağıtmaq
elsirət (KT ş 13,15,18) -  elsiz, dövlətsiz etdirmək
elt (KT ş 23; T 32) -  aparmaq, sürüb aparmaq, zorla aparmaq
eltəbər (KT şm 3; BK 37, 38,40; KÇ 21; HT 9) -  rütbə adı
E1 Tuğan tutuk (Y 1) -  şəxs adı
en (Y 38) -  enmək
er (ir) (O 3, 6, 7, 9, 10, 12; KT c 4, 5, 6, 7, 11, 13; ş 2, 3. 4, 5, 9, 10 ,12

14, 17, 18, 21, 22, 23, 39, şm 1, 2, 4, 7, 9, 10, cş; BK ş 25, 29.31,
32, 33; T 1,4, 5, 6, 8,10, 13, 14, 16, 18, 19,21, 24,43, 44, 4 7 .il 
57, 59, 60; KÇ 4, 9, 17, 18, 22; MÇ 2, 17, 22, 24; lA 1; H T  4,5: 
Süci; IB 9, 10, 60, 85; Y 1, 6, 7, 9, 10, 13. 15, 24, 25. 26. 27. .1
29, 32, 33, 48, 50)--mqısfel 

er-bar (BK ş 29) -  sərbəst, azad yaşamaq 
erig (KT c l3 )  -  görümlü, dayanmalı (>'er), dayanacaq 
erikli (KT şm 1; BK ş 29; T 8,13; MÇ 13; DB 85) -  etməli, edümiş 
erinç (O 10; KT ş 3, 5, 11, 24, 26; BK ş 35; T 2, 3, 38; Y 24, 32]^ 

yəqia, güman ki, mümkün, oknalı 
Erkin (KÇ 21) -  şəxs adı
erklig (BK şm 12; lA 2; IB 17, 102) -  güclü, qüdrətli 
erksiz (Toy) -  gücsüz, qüwətsiz
Ertis (Ertiş) (KT ş 37; BK ş 27; T 35, 37; MÇ 25) -  İrüş çayı 
ertür (KT çm 1; BK c 10, şm 10) -  etdirmək, düzəltdirmək, təşkil 

etdirmək
es (eş) (T 7,48; KÇ 7,17,21; Y 26) -  dost,, yoldaş 
eşid (KT c l ,  2,10, ş 12, 22; BK şm 11; T 12, 15, 17,22, 23, 30, 33, 35 

36,42; Y 39) -  eşitmək, dinləmək 
eşidü bir (T 15) -  eşitmək 
Esin (Y 29) -  şəzs adı
eş' (Y 2, 3,11,18,41,42,43, 51) -dost, yoldaş
eş2 (IB 2) -  eşmək, eşələmək, sürünmək
eşid (IB 83,93,103) -  eşitmək
eşidiçi (IB 103) -  dinləyici
eşig~eşüg (Talas çubuğu, Turfan divjjr yazıısı) -  eşik
eşİQ (Y 41) -  minmək, sürmək
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eşükə (Y 42) -  sarımaq, büfctnək, dolamaq
et (MÇ 1; IB 73; Y 57) -  etmək
eti (KT şm 11; BK c 15) - d£iha
etig (Y 47) -  yaradan, yaradjcı
etil (Y 41) -  ediltııək, çıxanlmaq, qovulmaq
Etrük (Y 50) -  şəxs adı

ək (BK şm 11) ̂  əkmək
əgəç (Y 41, 48) -  böyük bacı, xala
əgət (Y 41) -  qulluqçu qadm
əgir (KT şm 6, 7; BK ş 31; Y 53) -  çevirmək, əyib-ytxjnaq, əyirmək
əgirtəb (T 48; Y 11,41,46) - hürküclü dəvə (S.Y.Malov: xalça)
əgiTiac (Y 41) - ar\’ad, qan, qohum
Əgük katun (Y 3) - şəxs adı
əkə (KT şm 9; Y 12) -  böyük bacı
əkin (BK şm 11) - əkin
əkinlik (BK şm 11) -  əkiıılil:
ələ (Y 45) -  ələmək, səpələmək, dağıtmaq, azaltmaq
əligi (KT ş 32, 38; KÇ 6) -  əl, qol
əlig2 (KT ş 8; BK c 7; T 42; MÇ 4; Y 3,9,10,15) -  əlli
əlig-̂  (IB 97) - əlik, vəhşi, əhliləşdirilməmiş heyvan
əmgə (BK şm 13) -  əzab çəkmək
əmgək (KT ş 19) -  əzab, əziyyət, zəhrnət
əmgət (BK şm 13) -  əzab vermək, incitmək
əmig (IB 36) - məmə, əmcək
əmsi (IB 40) -  əmmək
ən (KT ş 32, şm 4; BK ş 30; MÇ 9) ən (ədat) 
ən ilk (KT ş 4; MÇ 30) -  ən ilk, ən əwəl, birinci 
ən ilki (KT ş 32; MÇ 9) -  biı-inci, ən əw əl 
əq (EB 47) -  ov, ovlamalı heyvan 
əqlə (IB 74) -  ovlamaq
ər (O 3, y 6; KT ş 11,12, 31, 34, 36, 39,40, şm 1,2,-5, 7, 8, 9; BK ş I,

37, c 7; T 23, 25, 32, 42; KÇ 15, 20, 21; MÇ 16,18, 22, 23, 24, 25, 
27, 28; lA 1; HT 4, 5; Süci; IB 9, 11, 17, 40, 43, 45, 52, 53, 71, 79, 
84; Y 2, 5, 10, II, 13,14,15, 16, 22, 25,26, 27,28, 29, 31, 32, 38, 
41,42,43,44,45,46,47,48,50, 57; T11,2) -  ər, igid, döyüşçü, kişi
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ər başı (Y 47) -  sərkərdə, qoşım başçısı
ərdəm -  (KÇ 4, 12; Turfan; Y 5, 10, 11,13, 24, 26, 28, 29, 30, 31,32, 

40, 53, 57; IB 15) -  cəsarət, ləyaqət, ədəb, mərd 
ərdəmlik (IB 15; Y 43) -  ləyaqətli, cəsarətli, ədəbli 
ərən (O 5; BK c 11; Y 10,26,29,42; T14) -  ərən, igid, cəsıır 
Ərən Uluğ (Y 29) -  şəxs adı 
ərig' (KT c 13) -  möhkəm şey, əşya 
ərig2 (Y 32) -  bacarıqlı, çahşqan 
ərk (Y 10,29) -  güc, qüdrət, nüflız, ərk
ərklik (BK ş 14, şm 12; KT q; EB 17; Y 28) -  güclü, qüdrətli, nüfiızlıı
Ər-kamış (MÇ 25) -  yer adı
ərksiz (Toy.) -  gücsüz, qüdrətsiz
əsən (DB 21,41,63; Y 38) -  sağ, salamat
əsnə (IB 15) -  əsnəmək
əsnəgən (IB 15) -  xalh
əsri (IB 6,60,61,75) -  iki rəngh, alabəzək
əş (D3 2) -  sürüb getmək
əşən (Y 24) -  minmək, sürmək
ərtəQ (BK c 14,15, şm 9,10) -  saymaq, hörmət etmək
əzənç (Y 18) -  adət, dəb
Əzgənə (Y 37) -  şəxs adı
Əzgənti Kadaz (KT şm 7; BK ş 31) -  ycr adı

gü (KT c 11) -  axı (ədat) 

ğu(KT c 10)-ədat

iç' (KT c 12; BK c 14, şm 13, 14; MÇ 23; IB 97; Y 29, 37, 39, 48) -  iç, 
daxil 

iç2 (BB 26) -  içmək 
içi (Y 6,17, 23, 32) -  böyük qardaş
içik (KT ş 10, 38; BK ş 37; T 2, 3, 28; MÇ 17, 19, 20, 34, 44) -  tabe 

olmaq, təslim olmaq 
içili (KT ş 6) - böyük qardaşh

içigir (içgir) (BK ş 26; MÇ 28) -  tabe etmək, daxii etinək, birləşdirmək 
içrə (KT ş 26; T 34) -  içəri, daxili, içərisinə, daxilinə 
içrəki (KT c 2,12; BK ş 28, şm 14; Y 11, 37) -  içindəki, daxilindəki 
İçüy O'İÇ 29) -  yer adı 
id (O 2) - göndərmək, yola salnıaq 
idi (KT c 4, ş 3,19,20; T 11,47, 60; IB 101)-saMb, yiyə 
İdil (Y 36) -  çay adı (indiki: Volqa) 
idisiz (KT ş 19,20; BK ş 17) - sahibsiz, yi>'əsiz, hökmdarsız 
idiş (IB 62,63; T16) -  qab, qədəh, bardaq 
ig (T 6) -  əymək, dövrəyə almaq 
igid' (KT c 10; BK şm 8) -  səhv, yalan, xəta 
igıd-’ (KT c 9, 10, 16, ş 23, 28, 29, cş; BK ş 35, şm 13; T 62; KÇ 25) -  

yüksəltinək, yüksəlmək, dirçəlmək 
igil (MÇ 14) -xalqadı
ıki (BK ş 33; MÇ 17,43; IB 2, 37; Y 29, 31,43,49) -- iki
iki biq (T 16,18) - iki min
İki əlig (Y 15) -  qırx iki
ikinti (KT ş 33, şm 5; T 39) -  ikinçi
iki otuz (BK ş 25; HT 9) -  iyirmi iki
iki-üç biq (T 14) ~ iki-üç min
il (KT c 3, 4, 8, 10, ş 1, 3, 6, 8, 9, 22, 23, 25, 31, 36, 38, şm 3, 6; BK ş 

27, 28, 30, 34, 36; T 1, 55,56, 58; MÇ 1; HT 5; Y 26, 27, 28, 39, 30, 
32) -- el, xalq, ölkə, dövlət 

İlbilgə (KT ş 11) -- şəxs (qadm) adı 
İl-çor (Y 32) -  şəxs adı
ilgərü (KT c 2, 3, ş 2, 8, 12, 17, 21, 23, 28; BK ş 37, şm 11; MÇ 20) -  

irəli, şərq
ilət (KT ş 23; BK ş 19) -  aparmaq, danışmeıq
İIİg(Y26)-əUİ
ilin (IB 95) -  batmaq, ilişmək
İIM (KT ş 32; BK ş 32, c 1; Y 18) -  iik, birinci
illə (KT ş 6) -  el yaratmaq, dövlət qurmaq
illig (KT ş 9,15,18) -  elh, eh olan, müstəqil
ilsirət (KT ş 15,18) -  elsiz etmək, elini dağıtmaq
ilt (Y 28, 29) -  aparmaq, daşımaq
İltəris (KT ş 11; T 7,48, 50,54,59,61) -  İltəris (şəxs adı)
in (KT ş 12; T 26) -  enmək
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inçə (Toy) -  belə, bıı cür
İnəl ̂ ğan  (T 31,45) -  şəxs adı
ingək(T25;IB60)--mək
ingən (IB 8; Y  28) -  də'i^, dişi dəvə
ini (O 4, 11; KT ş 4, 5, 6, 21, 26, 27, 30, 31, şm 10, c 1; K Ç  24; lAl;

Süci, Y 18,26, 28, 30, 32; T11, 5) -kiçik qardaş 
inili (KT ş 6) -  kiçik: qaırdaşlı 
inilük (BK ş 33) -  kiçiklik 
in iy i^  (KT c 1, şm 11) -  kiçik qohum 
İnöz İnənçü (HT 1, 7) -  şəxs adı 
ir' (0 7; B K c l5 )-n a q isfd  
ir- (HT 4) -  ər, igid, döwşçü 
ir-’ (MÇ 8) -  girmək, izləmək

(T 44,45) -  çatmaq, çatdırmaq, qovmaq 
iıtek (IB 36, 61) -  erkək 
İrkin (BK c 14) şə-xs adı 
İrlün (MÇ 32) -  yer adı 
irtür (KT ş 40) -  etdirmək, düzəltdinnək 
is’ (O 5, 6,10,11; K J  ş 8,9, 30,q; T 52; MÇ 17) -  iş, əmək 
is2 (MÇ 7, 23, 24, 25) ~ dost, yoldaş 
isid (Y 24) -  eşitmək 
isigti (KT c 5; BK şm 11)- içki 
isik (Y 43) -  isti 
İsik Satun (IB 104) - şəxs adı 
isrik (Y 29) -  sərxoş, kefli 
İstəmi (KT ş 1) -  şəxs adı 
İsiyi Likəq (KT şm 12) -  şəxs adı 
iş’ (Turfan; Y 48) -  iş, əmək 
iş2 (Y 16; T I1) -dost, yoldaş 
işit (St 3) -  eşitmək
it’ (KT c 3, ş 1, 3, 13, 16, 19, 21, 22, 39; BK ş 2, c 15, şm 9, 12; T 43; 

KÇ 9, 14, 15, 16; MÇ 39; TI 1) -  ettnək, düzəltmək, tərtib etmək, 
təşkil etmək 

it̂  (Y28) -  itələmək 
it-hert (T15) -  hədi^/yə, bəxşiş 
itgııçi (KT şm 13) -  edən, bçınna, tikən 
iti (KT ş 10) -  təşkilat, dövlət qıaruluşu
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itit (MÇ 20, 34) -  etdirmək, diizəltdirmək 
izgil (KT şm 3,4) -  xalq adı

ı‘(T26)-kol
ı2 (KT c 12) -  göndərrnək
ıd (O 2, KT c 8, 12, ş 6, 7; BK ş 33, 35,40, şm 14; T 9, 33, 34, 42, 52; 

IB 29; KÇ 19; MÇ 6,16,22,23,24,27,42; Y 10; T110) -  göndərmək, 
atmaq, yola salmaq

I bar baş (T 26) -  yer adı 
ıça (Y 11)- qohumluq bildirən sözdür
ıçgın (01,2; KT ş 6, 13; IB 34) -  dağılmaq, aynimaq, tərk etmək
ıduk(KT ş 10, 23, şm 1; BK ş 35; T 38; MÇ 21, 28; Y 42) -müqəddəs
Iduk bas (BK ş 25; T 38; MÇ 9) -  yer adı
ıduklıık (IB 61) -  müqəddəslil<
ıdukut: (BK ş 25) -  rütbə adı
ıgaç (BK c 11; T 25; EB 6,9, 86) -  ağac, bitki
ığar (KT ş 29, cş) -  digər, ağu’, gərəkli
ığla (Y  28) -  ağlamaq
ıl (Y 45) -  almaq, əldə etmək, qazanmaq
ınağaru (MÇ 10) -  görə, yana
Inal ögə (Y 47,49) - şəxs adı
Inal Urugu (St 1) -  şəxs adı
manç' (Y 32) -  inamlmış, etibarlı
ınanç- (KT q; Y 32) -  rütbə adı
Inançu alp (Y 29) -  şəxs adı
Inançu Bilgə (Y 26) -  şəxs adı
Inançu Çiksi (Y 24) -  şəxs adı
Inançu Çor (KT ş 13) -  şəxs adı
Inan Uğraç (Y 22) -  şəxs adı
ınçıp (T16) -  belə, beləliklə
ırak (KT c 5,7) -  uzaq, iraq
ırk(IE;8,9 ,10)-fal,bəxt
Isbara (MÇ 26) -  şəxs adı
ışbara (O 4; KT ş 33; KÇ 2, 8,22; MÇ 26) -  rütbə adı 
Isbara Tamğan (O 4) -  şəxs adı 
Isbara Tamğan Çor (O 4) -  şaxs adı
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Isbara Yamtar (KT ş 33) -  şəxs adı 
ıt»(B K clO )-it
ıt̂  (KT ş 40) -  göndəmıək, yollamaq 
lyu (Y 13, 57) -  he>^hat

K(ka)

kab’ (T 12) -  qapmaq, birləşdirmək 
kab  ̂(HT 9) -  qab, Idsə 
kabak (Y 26) -  qızlsq, bakirəlik 
kaban' (SS 25) -  qab 
Kaban- (HT) -  şəxs adı
kabıs (T 12, 20, 21; MÇ 22) -  birləşmək, :ittifaqa girmək
kabış (MÇ 28,45) - birləşmək, ıttifaqa girmək
kaç' (O 9; MÇ 13; Y 12) -qaçmaq
kaç2 (T 20, 21, 29) - neçə, nə qədər
kaçajı (SS 11) -  haçan
kaçın (T 20, 21,29) -  aralanmaq, təcrid olımmaq, qaçınmaq 
kaçış (0  1 )-  qaçışmaq
kadaş (Y 3, 10, 11, 13, 16, 17,18, 21, 29, 42, 44,45,48, 49, 50,51, 55)

-  dost, silahdaş 
Kadaz (BK ş 31) -  yer adı 
kadm (Y 17) -  qayın
kadu' (Y 19, 27) -  g;üclü, müdhiş, qorxunc 
Kadırkan (KT ş 2, 21; BK ş 39) -  yer adı 
kağadaş (Y 41) -  qohum (?). yoldaş (?)
kağan (0  1,2, 4, 10, 11, 12; KT c 1, 3, 9, 11, 12, ş 1, 3,4, 5, 7, 8, 9, 11. 

12,14,15,16, 17,18,19,20,23,24,25,26,30, 31, 32, 35, 36,38. 
şm 3, 12, 13;BKş 1,2, 27, 28, 35, 36,39, 41, c 10,13, şm9, 13, 
14; T 5, 6, 7„ 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24,26, 28, 29, 30, 33,
34, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62; KÇ 3, 22, 24; 
MÇ 1, 5,12,42) -  xaqan, hökmdar, şah, padşah 

kağanla (O 2; KT ş 7) -  xaqanlı olmaq, xaqam olmaq 
kağunhğ (KT ş 15,18, 29) - xaqanlı, xaqanı olan, müstəqil 
kağansıra (KT ş 13) -  xaqansız olmaq, xaqamm itiımək 
kağansırat (KT ş 15,18) -  xaqansız etmək, xaqaram öldürmək
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kal (KT c 9, ş 16, 20, 30, şm 9; T 4, 13, 19; MÇ 15, 22, 40, 48; lA 1;
Turfan; IB 14,18,25, 57,69; Y 8, 32,45; T11,3,4) -  qalmaq 

kah' (T 30) -  qalıq
kalı̂  (IB 53,67) -  qakmaq, ıxçmaq, havaya qabcmaq
kah’ (B  53) -  qalmaq yeri
kalın’ (T 13; Y 28) -  qalm, yoğun
kalın̂  (Y  47) -  çoxlu, saysiz-hesabsız
kalın’ (Süci) -  cehiz (haqqı)
kalınsız (Süci) - cehizsiz
kalısız (T 30, 33) -  qahqsız
kalyur (0 1 1 )-  qızışmaq, hii'slənmək, əsəbiləşmək
kamağ (IB 39,97) -  hamısı, bütün, tamam
kamaş (KT şm 7; BK ş 30) -  qamaşmaq, burxulmaq, zəiflomək, əsmək
kamıç (DB 18) -  çömçə, qaşıq
kamığ (IB 39) -  hamı, hər şey
kamıl (IB 17) -  yuvarlanmaq, çevrilmək
kamış (IB 15, 57) -  qamış
kamşa (IB 24, 38, 56, 58) -  (imuldanmaq, hərəkət etmək 
kamuğ (KT ş 8) -  hamı, harmsı, bütün 
kamıık (O 9; T 12) -  hamı, harmsı, bütün 
kan' (KT ş 24; T 52; IB 36) -- qan
kan̂  (O 1, 12; T 2, 3, 28, MÇ 7, 9, 23, 42; Süci; IB 41, 51, 89, 90; Y 3, 

10,11, 13,24, 25, 29,31, 32, 38,42,44,48, 51, 52,53, 54) -  xan 
kanat (IB 53) -  qanad 
kanatiığ (IB 4) -  qanadlı 
kanca (IB 53) -  neçə, necə 
kanğı (IB 87, 88) -  xanzadə, xan oğlu. 
kam (KTş9)-ham  
Kamta Aza (Y 48) -  şəxs adı 
kanlan (T 2) -  xanlanmaq, xam olmaq, müstəqil olmaq 
kanluk (IB 97) - xanlıq 
kanta (IB 36) -  harada 
kantan (KT ş 23) -  haradan 
kantaym (T 33) -  necə, nə cür
kaq (O 5, 8; KT ş 5, 11,12„ 14,15, 16, 21, 25, 26, 30; BK ş 1, c 10, 13, 

14,15, q; MÇ 5,12; Y 6,8,30,32,42) -  ata 
kaqsız (Y 6,8) -  atasız
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kap (IB 66) -  qapmaq 
kapağan' (O 4) -  qapağan, fateh 
Kapağan^ (T 51,60,61) -  şəxs adı 
kapığ (KT ş 2, 8, 17, 39, c 4; T 45,46) -  qapı 
kar (KT ş 35; BK ş 27; T 25) -  qar
karai (BK c 12, şm 11; T 52; IB 4, 32,65, 73, 78, 81,97; Y  11, 26,45)- 

qara, tünd
kara2 (O 9; KT ş 8, 38, 39, 40, cq; MÇ 12, 14, 17; Turfan; Y  3, 10,19, 

32) -  qara camaat, kütlə 
kara  ̂(T34) -  baxmaq 
Kara bars (T11) -  şəxs adı 
Kara buluk (MÇ 22, 35) -  yer adı 
Kara çor (T12) - şəxs adı 
Kara kun (Y 30, 38) -  şəxs adı 
Kara köl (KT şm 2) -  yer adı 
Kara kum (T 7; MÇ 8) -  yer adı 
Kara cəqır (Y 24) -  yer adı 
Kara yaş (Y 5) -  şəxs adı ,
Kara yazmaz (Y 5) -  şəxs adı
kara yol (IB 76) -  tale
Kara yotalık (MÇ 27) -  yer adı
karağ (BK ş 37) -  əl, qol, qolun qanşı
karağu (T 34, 53; MÇ 25) -  gözətçi, qaraul
kan' (T 56; IB 56) -  qoca
kan  ̂(KÇ 3) ~ qocalmaq
kann(IB 10)-qarm
karluk (KT şm 1, 2; BK ş 29,40; KÇ 18, 20, 21; MÇ 25, 27, 29, 31,40, 

41) -xalqadı 
karşı (EB 29) qarşı, hissə 
Kasuy (MÇ 19) -  yer adı 
k aş(K T şm ll;Y 2 6 )-q aş  
kat' (T 35; MÇ 7) -  qatmaq, əlavə etmək 
kat2(IB14,77)-qat 
kata (Y 31) -  dəfə, kərə 
katı (MÇ 18) -  qatı, möhkəm 
katığ (KT c 2, şm 11; IB 100) -  qatı, möhkəm 
katığdı (KT c 2; IB 19, 50) -  möhkəmcə, yaxşıca
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katığlan (Süci; Y 10,11,45) -  möhkəmlənmək, bərkimək 
kaöl (MÇ 7, 32) -  qanşmaq, qatılmaq 
katlan (Y 42) - qatlanmaq, dözmək, möhkəmlənmək, bərkimək 
katun (KT ş 25, 31, şm 9; T 31; MÇ 47; Y 3, 12; T1 1, 4, 5) -  xatun, 

xaqanm arvadı 
kaya (IB 59, 75,78,99; Y 38, 39) -  qaya 
Kazan (Y 16) -  şəxs adı '
kazğan (O 12; KT ş 9, 16, 22, 26, 27, 30, 31; BK ş 33, 34, 36, c 10, şm 

12, 13; T 54, 55, 59, 61; KÇ 24, 25; Y II, 26, 27, 32) - 
qazanmaq, əldə etmək, yaratmaq ‘

kazğanç (IB 45) -  qazanc 
Kazlık köl (MÇ 26) -  yer adı
kıbçak (MÇ 4) - xalq adı (qıpçaqlar, poloveslər, kumanlar) 
kıd* (KT c 6) -  qıymaq, müdafiə etmək, qoşulmaq 
ki(]2 (KT c 6, ş 8; BK ş 4) -  aparmaq, ii'əlilətmək, irəli apam^aq 
kıl (0 10; KT c 10, ş 2, 15, 16, 27, 29, 30; BKc 47, şm 9; MÇ 14, 16, 

43; Y 6, 28) -  etınək, ek»mək, qılmaq 
kılıç (IB 13; St I) - qılmc 
kılıçla (KT şm 5) - qılmclamaq
kılın (O 4; KT ş 1, 5; T 1; MÇ 12) -  edilmək, yaradılmaq, tərbiyələnmək
kılınç (MÇ 12) -  xasiyyət, əxlaq
kılınçlıq (Toy.) -  xasiyyətli, axlaqlı
kır (D3 97) -  qırmaq
kırğağhğ (BK şm 11) -  qıraqlı, köbəli
kırk(KT ş 15, şm I, 2; BK ş 31; Y 16, 54, 55) -qırx,
kırk artukı yiti (KT ş 15, şm 11) - qırx yeddi
kırkız (KT ş 4, 14, 17, 20,25, 35, 36, ̂ m 13; BK s 26; T 20, 27,28; MÇ 

22, 23; Süci; Y 24) -xalq adı (qırğızlar) 
kıs (O I, 3; T 5,6) -  qısmaq, sıxışdırmaq, tikınək, qoymaq 
kısğa (MÇ 23) -  qısa, gödək 
kıslat (BK ş 37) -  qısa etməlc, qısaltmaq 
kış (BK c 2) -  qış
kışla (KT şm 8; BK ş 31; MÇ 19) -  qışlamaq 
kışlağ (IB 79, 87) -  qışlaq 
kıy (Y 28) -  qıymaq, doğramaq 
Kıyağan uruQu (St 1; T I10) -  şəxs adı 
kıyın (T 32; MÇ 14) -  cəza, tənbeh
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kız' (KT ş 24; BK şm 9,10; T 48; MÇ 15,42,43; Süci; Y  16) -  qız
kız2(T 40)-qızmaq
kız kadaş (Y 47) -  rəfiqə, qız dostu
kız oğul (Y 22) -  qız, qadm cinsindən olan övlad
kızğak (Y 3) -  qız
kızıl (T 52; Tıırfan) -  qırmızı, qızd
ko (BK c 12; MÇ 14, 30) -  qoymaq, salmaq
kobar (KT c 10, ş 12; MÇ 5) -  çoxaltmaq, toplamaq
kobı (IB 55) -boş, qurtarmış, sərbəst
kobnm (T 4; KÇ 2'?) -  toplamaq, yığışmaq, çoxalmaq
Koçu (St 1) -  Koçu şəhəri
kod (BK ş 37; T 2, 27; MÇ 14, 16, 31; IB 14, 63) -  qoymaq, tərk  etmek 

aralanmaq 
kodı’ (EB 77) -  geri
kodı- (BK ş 37; T 27; IB 77) -  alt, aşağı
kodr (T 27; BK ş 37) -  tərəf (qoşma)
kodı tabışğan (IB 66) -  ada dovşam
koğu (IB 53) -  qu quşu
kokı (BK c 11) -  qoxu, ətir
kokılık (BK c 11) -  ətirli, qoxulu
kol' (Toy.) - qol, əl
kol- (MÇ 15) -çay
koP (IB 71) -  yalvarmaq, rica etmək
kolula (Toy.) -  and içmək, əmin etmək
komursğa (IB 56) -  qanşqa
kon (KT c 5, 7, ş 2; BK ş 39,40; T 17; IB 95, 99) -  qonmaq, yerləşmək, 

məskunlaşmaq
kontur (KT ş 21,38; IB 51) -  qondurmaq, yerləşdirmək, məskunlaşdırmaq 
konul (O 9) -  yerləşdirmək, məskunlaşdırmaq 
konuş (in  Orxon) -  yerləşmək, məskunlaşmaq 
konuz (Turfan) -  cücü, böcək
kop> (KT c 2, 3, 9,10, ş 2,14, 30, 33, 38, şm 1; BK ş 28, şm 14; T 16, 

36,42,46; Turfan; IB 21,22,45; Y 22) -bütün, hamı, tamam 
kop2 (IB 65) -  qopmaq, aralanmaq 
kopm (T 16) -  tamam, bütövlükdə, hamısı 
korğ (O 7; T 41, in  Orxon; IB 3,29) -  qorxınaq 
kork (O 6,7; T 41; Ib 3,29) -  qorxmaq
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Koşu balık (St 1) -  Koşu şəhəri 
kot(?)-qoymaq
kubran (T 4) -  toplaşmaq, birləşmək
kudrui: (IB 76) -  quymq
kudursuk (B  24) -  quymq (?)
kuduz (T 48; MÇ 15) -  qadm, dul qadm
kul (KT ş 7,20, 21, 24; MÇ 13, 33; St 4; Y 32,43,44; T15) -  qul
Kul apa (St 1) -  şəxs adı
kula (T12) -  kürən
kulad (KT ş 13) -  qul olmaq, qul etmək
kulkak (BK c 12, şm 11) -  qulaq
kulhğ (KT ş 21; BK ş 18) -  qullu, qulu olan, qul sahibi
kulun (D3 36) -  qulun, day, dayça
kıılunla (IB 7) -  qulunlamaq, balalamaq, doğmaq
kum (T 7) - qum
Kun səqün (T 9) -  şəxs adı
kımçuy (KT ş 20, şm 9; IB 9; Y I, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 22, 25, 27, 

29,45,46, 57, 58) -xanım; xanm, bəyin, xaqanm arvadı 
kur (BK ş 36,40) ~ ləyaqət, kişilik 
kurğan (KT şm 8; BK ş 31) -  kurqan 
kurdan (T 14) -  xalq və yer adı
kurı (kunğaıtı) (KT c 2, 3, ş 8, 12, 17, 21, 24, şm 12, q; BK şm 11; T 14, 

17; MÇ 11) - geri, geriyə, qərb, qərbə 
kurıkan (KT ş 4,14) -  xalq adı (üç kunkan) 
kurıya (T 14, 17) -  geriyə, qərbə 
kurıyakı (T 17) -  geridəki, qərbdəki 
kurt (IB 18; Turfan) -  qurd, soxulcan 
kurtğa (IB 18) -- qoca, yaşh 
kumğçak (IB 13) -  qursaq 
kuş ÇB 6, 20, 53,65, 66,67, 78,94) -  quş 
kuşça (Y 28) ~ quş kimi
kuşla (IB 65; Y 48) -  quşlamaq, quş ovlamaq, quş vıırmaq
Kuşlağak (KT şm 5) -  yer adı
kuşlağw (EB 65) -  ovçu
kuşluğ (IB 86) -  quşlu, quşu olan, quş sahibi
Kuşu tutuk (KT şm 1) -  şəxs adı
Kuşuy karabaş (HT10) -  şəxs adı
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kut (KT c 9, ş 29, 31; BK ş 35; MÇ 42; HT 4, 5,7; IB 3, 21, 71; GI 
Orxon) -bəxt, səacİət, xoşbəxtlik 

kutay (KT c 5; BK şm 11) -  ipək, quraaş 
kuthği (HT 1,2, 3; Süci; T19) -  xoşbəxt, bəxtəvər, bəxüi 
Kuthğ2 (St 1; T19) -  şəxs adı 
Kutlığ Çikşi (Y 19) -  şəxs ach 
kutuz (MÇ 15) -  qi5>gəlin 
Kutuz uruQu (St 1) -  şəxs adı
kuy (Y 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 45, 46, 47, 54; T15)

-  ev, saray 
kuzğun (IB 19, 83) -  quzğun

K(ke)

keç (KT ç 4, ş 37, 39; BK ş 26, 30, cş; T 16, 25, 27, 35, 38, 44; K Ç 16,
25, 27; MÇ 36) -  keçmək, addaınaq 

keçə (MÇ 13) -  gecə 
keçig (KÇ 20) -  keçid 
keçigsiz (T 35) -  keçidsiz, btffəsiz 
keçür (MÇ 36) -  keçirrnək, adlatmaq 
Keçin(KÇ 10)--yer adı 
kedim (KÇ 4) -  geyim, yəhər, çul 
Kedim urur]u (St 1) -  şəxs adı 
kedimlig (KT ş 33; MÇ 33) - geyimli, zirehli, yəhərh 
ked (KT c ş) -  qisa;5, düşməldik
kel (T 8, 12, 14, 15, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 46) -  

gəlmək 
kem' ('Turfan) -  kum
Kem2 (BK ş 26; MÇ 19,25) -  Yenisey çayı
keri(011;K Ç 16)-geri
kerü (KÇ 16) -  geri, aıxa
keş (Y 3,10, 25,48) -  kəmər, qurşaq, ox qabı
Keşdim (Y 24) -  yer adı
keyik (T 8; Y 28,44) -  dağ keçisi, keyik
Keyrə (MÇ 6,7,18) -  yer adı
kəkük (IB 35) -  qu qû iu
kəg (KT şm 3) -  qisas, düşmənlik; qisasçı, düşmən
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Kəghnç tarkan (HT 5) -  şəxs adı
kəl (O 9, 10; KT ş 4, 20, 23, 31, 37, şm 7, 12, 13; BK ş 27, 28, 31, 32,

34, 39,41, c 8,11; KÇ 21, 24, 26; MÇ 14, 15, 16, 17,18, 22, 25,26, 
27, 33,40,43; Süci; IB 11, 12, 16,46, 48, 51, 52, 63, 80, 85,86,90, 
91; Y 30,37)-gəlmək 

kəlin (Y 3) -  gəlin
kəlinün (KT şm 9) -  gəlinlər, qız-gəlin, an/ad-uşaq 
kəlmiş (T 38) -  gələn, görünən, üzə çıxan 
kəltəçi (T 13) -  gələsi, gələcək 
kəltür (T 54) -  gətirmək, müşayiət etmək
kəlür fKT c 11; şm 1, 12; BK c 12, şm 14: T 17, 36, 48, 53, 54; MÇ 15, 

27,49;Y28,29)-gətinnək 
Kənsik (St 1) -  şəxs adı
kəntü (KT şm 4; MÇ 14, 22; Tuıfan; IB 102) öz 
kəqərəs (KT ş 39) - xalq adı (kəngərlər) 
kəgrən (IB 34) -  xəfıf səs çıxcumaq 
Kəqü tannan (KT ş 21) -  yer adı 
kərəkü (BB 27) -  çadır
kərgək (KT ş 4, 30, şrn 10; KÇ 23) -  məhv, ölüm, qurban, yox olma
kərgəksiz' (KT şm 12) -  hədsiz, bitib tükənməz
kərgəksiẑ  (BK c 11) -  gərəksiz, lazımsız, gərək olmayccn, lazım olmayan
Kərgün (MÇ 16) - - yer adı
kəs (113 13) - kəsmək
kəz (?) -  gəzmək
kı'(MÇ21;IB89) --geri,qərb
ki’ (Y 15) -  getmək
kiçə(MÇ 13)-gecə
kiçıg(K Tc3;BKş41)-kiçik
kidiz(MÇ15,21)-arxa,ard
kidür (KT ş 23; KÇ 20) -  yerinə yetirmək, əməl etmək
kil -  bax: kəl
kim (K Tş9,22)-kim
kiqsüi' (kiQşür) (KT ş 6) -  savaşdırmaq, nifijq salmaq, ara vumıaq 
kir (O 12; KT ş 38; BK ş 38; KÇ 23; MÇ 11, 19, 32, 34; Y 25, 29) -  

giiTnək, daxil olmaq 
kirü (KT ş 2; in  Orxon) -  geri, qərb 
kis' -  bax; kəs
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kis2 (BK c 12, şm 11) -  samvff
kisi (KT c 6, 7, ş 1, 39, şm 10; BK ş 28, 41; T 4, 10, 33, 60; K lÇ  5, g, 

22) -  adam, insEtn, kişi 
kisrə (O 1, 2; KT c 5, ş 4, 5, 28, 34, 39; BK c 13, şm 14; T 6; K IÇ 19;

MÇ 10,12; HT 5; III Ora;on) -  sonra 
kiş (Y 48) -  samur, qara samıır 
kişə (IB 58) -  düyünləriiək, bağlamaq
kişi (KT c 7; BK ş 28; Turfcin; IB 2, 3, 21, 43, 44, 82, 84, 93; Y  6,18,

24, 27) -  adam, insm, kişi 
kit (Y 15) -  getmək 
kivan (Turfan) -  Satum
kiyik (D3 21, 47, 68, 74., 92,96,97) -  geyik, dağ keçisi 
kiz - bax; kəz 
köbürgə (BK cj) körpü 
köçür (IB 51) -  köçürmək
Kögnıən (KT ş 17, 20, 35; BK ş 27; T 23, 28) -yer adı 
kögmək (Y 11) -  ceyran, maj-al kinü bir heyvan 
kögür’ (St 1) -  kükr?)mək, yaymaq 
Kögür^ (MÇ 8) ~ yer adi 
Kögşin (Y 48) -  şəxs adı
kök (KT ş I, 3; B K  ş 2, c 12; Turfan; Y 10, 45, 53) -  göy, mavi; köi 

teqri -  mavi göy 
Kök amaş üıtuk (^^5) - şəxs adı 
Kök öq (T 15) -  yer (çay) adı 
kök türk (KT ş 3) -  xak[ adı 
kölı (KT ş 34, şm 2; MÇ 18,26, 27, 30; IB 34) -  göl 
köl2 (IB 38) -  bağlamaq, qoşulmaq 
kölüg (T 15) -  mal-qai'a, yük he>'vanı 
Kömür tağ (MÇ 8) yer adı 
köni (BK ş 30) -  həsəd 
köqək (IB 87, 88) -  nov
köqül (KT c 12, şm 11; BK şm 14; T 15,32; III Oncon) -  ürək, könül
köqlüqçə (T 15, 32) -  könlüncə
kögültəki (KT c 12) -ürəkdəki, könüldəki
köp -- bax: kop
köpük (IB 31) -  köpük

köri (KT c 11, 12, ş 19, şm 10; O 7; BK ş 2, şm 11,14; T 7, 26; KÇ 3;
MÇ 23,27; Süci; EB 25,26; Y 26,32) -  görmək, baxmaq 

kör̂  (KT c 2, ş 8,19, 30; BK ş 30; T 1) -  tabe olmaq 
körgü (KT ş 23; BK ş 19) -  itaət, tabe olmaq 
köriig (T 8,9,29, 33) -  casus, xəbərçi, kəşfiyyatçı 
körüglig (IB 27) ~ pəncərə 
körüklüg (IB 27,99) -  gözəl, görkəmli 
kört (Y 10) - gözəl, qəşəng 
Körtlə (Y 2) -  şəxs adı 
körüş (EB 22) - görüşmək 
kötür (KT ş 25) -  götürmək, qaldınnaq 
köz (KT şm 10; BK şm 11,2; m  Orxon) -  göz 
közət (KT q) -  gözləmək, gözəüəmək 
közlə (IB 99) -  gözləmək 
közünü (IB 33; Y 26) - güzgü 
közünük (IB 27) -  güzgü 
közünc (Y 28) -  şan, şöhrət, şərəf
kü (KT c 11, ş 12, 25, 26; BK ş 36; T 32, KÇ 12; Süci) -  səs, küy, şan, 

şöhrət
küç (O 5, 10, 11; KT ş 8, 9, 12, 30, q; BK ş 32, 34; T 52; MÇ 17; Y 28, 

32) -  güc, qüvvə; iş-küc -  əmək, zəhmət 
Küç bars (Y 14) -  şəxs adı 
Küç kara (St 1) -  şəxs adı
küçlik (O 12; T 20; HI Oı-xon; IB 5, 32,93; Y 19) güclü, qüwətli
küçlük (O 12; DB 5, 32,93) güclü, qüvvətii
Küç Ögə (TI8) -  şəxs adı
Küç Uyı (Y 26) -  şəxs adı
küdəgü (Y 3) -  kürəkən
kük' (T 16,21, 30) -  güman bildirən ədat
kük2 (KÇ 4) -  ad-san qazanmaq, məşhurlaşmaq
Kül bilgə kağan (MÇ 5) -  şəxs adı
Kül Çikşi (St 1) -  şəxs adı
Kül (küli) çor (çur) (BK c 13; KÇ 2, 3, 5,6, 8 ,10 ,11< 14,15,17,18,19, 

22,24; HT I) -  şəxs adı 
Kül tigin (KT ş 26, 27, 30, 31, 32, 34,40; şm 1,2, 3, 5, 7, 8, 10, cq, q) -  

şəxs adı 
Kül tudun (İA 1) -  şəxs adı

428 429



külig (O 6; KT ş 4; BK ş 1; m  Orxpn; Y  3,10,17, 24) -  şan lı, şöhrətli, 
məşhur 

Külüg apa (Y 20) -  şəxs adı 
Külüg çor (Y 7) -  şəxs adı 
Külüg sagun (St 1) -  şəxs adı 
Külüg tirig (Y 44) -  şəxs adı 
Külügtoğan(Y 44)-şəxsadı 
Külügtutuk(Y 6)-şəxsadı 
Külüg Urugu (St 1) -  şəxs adı 
Külüg yigə (Y 47) -  şəxs adı 
Kümül ögə (Y 45) -  şəxs adı 
kümüs (BK c 11; T 48) ~ gümüş 
kümüş (KT c 5, şnı 12, cq; Y 11,45; T1 9) - gümüş 
kün (Y 3, 11) - xalq adı (?)
kün (O 2; KT c 2, şm 12, cş; BK ş 30, cş, cq; T 27, 39, 46; MÇ 13,21, 

31; İA 1; EB 36, 39, 80; Y 7,10, 11,44, 58) -  gün, günəş, gündm  
kün batsık (O 2; KT c 2; BK şm 11; Süci) -  günbatan, qərb 
künəş (IB 88) -  günəş
kün ortusujaru (KT c 2) -  gün ort£isma, cənub
kün toğsık (O 2; KT c 2, ş 4, 8, şm 12; BK şrn 11; Süci) -  gündoöaıı, 

şərq
Künç tatuk (Y 35) -  şəxs adı
küni (Y 6,44,45,47) -  rəfıqə, dost; sonra gələn
Küni tirig (Y  6) -  şəxs adı
küntüz (KT ş 27; T 12, 52) -  gündüz
küg (KT ş 7, 20, 21, 24, şm 9; MÇ 33; Y 42) -  kəniz, karavaş, qvl 

qadm; müqayisə ct: günü -  İkinci arv'ad 
kügəd (KT ş 13) - qul etmək, kəııiz etmək, qaravaş etmək 
küi]Iig (KT ş 21) ~ kənizli, qaravaşlı, kənizi, qaravaşı olan 
küp (St 1 ,4 )-  küpə, qab 
kür (KT ş 6) -  kür, qorxulu, sarsıhnaz 
Kürəbir uruQu saQun (St 1) -  şəxs adı 
küri (HS) -  ağırlıq, həcm ölçü vahidi 
kürlig (KT ş 6) -  hiyləgərlik, casusluq 
küt (MÇ 17) -  güdmək, gözləmək 
küz (MÇ 20, HT 10) -  payız

küzkü (Ay) -  güzgü 
küzün (IB 33) -  güzgü 
küzünüg (IB 27) -  pəncərə

lağzm (BK c 10; MÇ 11; İA 1) -  donuz; lağzm yıl -  donuz ili
Likən (KT şm 12) -  şəxs ■adı
Lisün tay səQün (BK c 11) -  şəxs adı
lüi (lü) (0 1 2 ) -  əjdaha; lüi 3/1I -  əjdaha ili

M
mağ’ (B K c l5 )-tə rif
mağ2 (Turfan) -  ay
mağa (IB 74, 75) - heyvan
Mağı kıırğan (KT şm 8; BK ş 31) - yer adı
Markaç tamğaçı (KT şm 13) -  şəxs adı
manıstan (IB 103) -  monastır, məbəd, saray
maqa (baga) (KT c 2, ş 30; BK ş 28, 36, cl 1) -  mənə
mar (Süci; Y 2) -  müəllim, ustad
mən (KT c 11, ş 27; BK ş 29, 33, 36, c 3, 9, şm 12, 14, cq; MC 24, 33;

IB 1, 2, 3, 4,, 6, 12,15, 30, 32,60, 63, 68, 73, 78, 79, 86,93, 96, 98,
99; Y 10, 28, 29, 32) -  mən (birinci şəxs əvəzliyi və şəxs sonluğu) 

məij (IB 47) -  qida 
meijgü (beqgü) (Y 39) -  əbədi, abidə 
məgi (D3 80) -  nəşə, səadət 
məqilik (IB 9, 96) -  şən, nəşəli
məgülə (IB 1,6,42, 79, 87) -  nəşələnmək, əylənmək, zövq almaq
min (IB 24) -  minmək
miq (bıg, mır), big) (St I) - min
mi (T 5) -  mı, mi, mu, mü ədatı
munçuk (Türfan) -  muncuq
muqluğ (buqluğ) (IB 34) -qəmli, dərdli, kədərli
münrə (EB 93) -  böyürmək
münüz(Y 42)-buynuz
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N
nağıd (Turfan) -  Venera, Zöhrə (planet)
nə (KT ş 9; BK ş 28; T 14, 32, 38, 39, 57; Ttırfan) -  nə, hansı
nəçük (IB 69) -necə, nə cür
nəgüdə (IB 36) -  nədən, nə üçün
nəkə (T 38, 39) -  niyə, nə üçün, nədən
nəlüg (IB 88) -  nədən, nə üçün, hansı səbəMən
nəg (KT c 8, ş 20; T 20,21,29,56) -  heç, heç bir, hər nə, hər hansı, nə isə
nəq nəg (KT c 11; BK şm 8) -  hər hansı, hər nə
Nəq səqün (KT şm 12) -  şəxs adı
nə təg (IB 27, 28) -  nə kimi, necə, nə təki
nom (Toy.) - ehkam

O
oba (T1 2) -  oba, oymaq, tayfa, qəbilə 
obut (T 37) - abu', həya, utancaqhq 
odğur (IB 31) “ oyatmaq, ayağa qaldırmaq
oğlan (KT c 1, şm 11; Süci; IB 43, 101; Y 1, 3, 16, 18, 26, 29, 32,42, 

45,47, 51; T12,4, 8,10) -  oğlan, mülıafızə dəstəsinin üzvü 
oğraklat (T 25) -  düşərgə saldumaq, düşərgə tikdirmək 
oğn (IB 24) -  oğru
oğul (O 4, 11; KT C İ 2 ,  ş 1, 5, 7 ,  21, 24, şm, 10,12,13; BK ş 24, 38, c 2, 

şm 12,15; T 44,46; KÇ 5,13, 21,22,26; MÇ 19,42; lA 1; Süci;IE
3, 20, 21, 44, 45, 68, 84, 89; Y 3, 7 , 11, 13, 14, 18, 20, 22, 26,2%
30, 31, 32,43,44; T13, 5, 8) -  oğul, övlad 

Oğul Bars (T11) -  şəxs adı 
Oğul Tarkan (KT ş 12) -  şəxs adı 
oğuş (KTc 1, 6, şm 7 ; BK ş 31) -  tayfa, qəbilə 
oğuz (O 5, 6; KT c 2, ş 28, şm 4, 6, 7 , 8,13; BK ş 1,29, 32, 34, 35,38:

T 7 , 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 49, 62; KÇ 16; MÇ 3 , 5, 13,15,

22, 32,47) -  oğuz (xalq adı) 
ok' (KT c 8, ş 33) -  ox (silah)
ok2 (KT c 12, ş 19; BK şm 15; T 19; MÇ 22; Y 43) -  tayfa, qəbilə; on 

ok bodun -  on qəbiləli xalq 
ok? (T 42, 52; Turfan) -  məhz, lan, da,, də (ədat) 
okı (BK ş 27) -  çağırmaq 
okın’ (T 16) -  bütün, hamısı
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okın̂  (KT ş 33) -  oxla 
oksız (KT ş 3) -  oxsuz, bölgüsüz, valıid 
ol' (KT c 3, ş 24, 36; T 29; Y 24) -  o (şəxs əvəzliyi) 
ol̂  (O 1; KT c 7, 8, ş 16, 21, 25, 32, 33, 34, 36, 38, şm 2, 4, 8; BK ş 25,

27, 38; T 10, 12, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 42, 46,47; MÇ 18, 
20; Turfan; IB 78) -  o (işare) əvəzliyi)

0İ3 (IB 1, 3, 5,9, 11, 12,13,14, 16, 17, 22,24,26,27,28, 30, 32, 34, 37,
38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64,
65, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 80, 82, 84, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 98,
100, 101, 102; T 22, 34; Turfan) -  «o» şəxs əvəzliyinin xəbərlik 
şəkilçisi vəzifəsində işlənən variantı 

olur (KT c 1, 3, 4, 8, 9, ş 1, 3, 5, 16, 17, 25, 26, 27, cş; BK ş 2, 36, şm 9, 
cq; T 7, 8, 9, 12, 18, 22, 31, 32, 34, 51, 52, 62; KÇ 14, 24; MÇ 2, 3,
4, 22, 42; IB 1, 6, 41, 88, 95; Y 18) -  otii:rmaq, yedəşmək, 
məskunlaşmaq 

olursık (T 12, 22) - rahathq, diı:ıclik, otumaa 
olurt (KT ş 26, q) - oturtmaq, t<Lxta çıxarmaq 
on' (KT c 12, ş 19, 30, 31, 32, şm 7; BK şm 15; T 19. 26, 36; MÇ 3, 16, 

31; Süci; Y 24, 26,28,29, 30, 54) -  on (i'əqəm) 
on̂  (IB 25) -  rəngi solmaq, ağan-naq 
onınç (BK c 10; MÇ 41; HT 7) - onuncu
on ok bodun (KT s 19, şm 13; T 19, 30, 42, 43; MÇ 11) - xalq adı (on 

ox xalqı) 
on tumən (T 36) -  yüz min 
on uyğur (MÇ 3) -  xalq adı 
Or| tutuk (KT ş 31, 32; BK ş 25) -  şəxs adı 
opa (TI6) -  daş topası
opla (KT ş 32, 36, şm 2, 4, 5; KÇ 10, 11, 15, 19, 23) -  hoppanmaq, 

atılmaq, hücum etmək 
opul(KÇ 19, 23) -  çevirmək, hərlənmək, fulatmaq 
ordu (KT ş 8, 9) -  orda, düşərgə, qərargah 
Onz (Unz) (Y 48) -  şəxs adı 
Orkun balık (MÇ 34) -  yer adı 
Orkun ügüz (MÇ 3) -  yer (çay) adı
ortu (on:usır)aru) (KT c 2; BK şm 11; IB 36, 74) -  orta, ortasma
os (oş) (T13) -  daxil, içəri
ot' (KT ş 27, 37; BK ş 27) -  od, atəş
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ot2(IB 26, 82)-ot(hitki) 
otağ (Y 46) -  otaq, ev, çadır 
otça (KT ş 37) -  od Idmi 
otsuz (IB 68) -  otsu2, ot bitmEjyən
otuz (KT ş 4, 14, 32, şm 1,2; BK ş 26, 28, 34, c 2,9,10; MÇ 4, 29, 31;

Y 27, 32, 45,49; T12,4, 7,10) -  otuz 
otuz artukı bir (BK ş 28,29, c 9) -  otuz bir 
otuz artukı tört (BK ş 34) -  otuz dörd 
otuz artukı səkiz (BK c 2) -  otuz səkkiz 
otuz artukı tokuz (BK c 2) -  otuz doqquz 
otu;̂  cirtukı üç (BK ş 34) -  otuz üç 
otuz tatar (KT ş 14) -  xalq adı 
oyiTia (IB 43) -  oyunçu, qumiirbaz 
oyuğ (113 43) ~ oyım, qıımar
oz' (BK ş 28; IB 18, 26, 61, 78, 75) -  xilas olmaq, qurtulmaq, azad 

olnıaq
oz- (KT şın 7; BK ş 28) -  dağıtmaq 
Ozmış tigin (MÇ 9) - şəxs adı

Ö
ö (KT c 8; DB 23) -  dujmaq, düşünmək, anlamaq 
öbkələ (IB 90) - hirslənmək, acıqlanmaq, övkələmək 
öçəş (Toy.) öcəşmək, dolaşmaq, yanşmaq 
öçük (Y 36) -  örtük
öd (KT c 1, ş 21, 40, şm 10) -  vaxt, ziiman
öd- (BK ş 29) -  öd, öd kisəsi
öd’ (D3 33) -  öyüd verrnək, nəsihət vermək
öd4 (İA 2) -  anlamaq, hıaşa düşmək
öd5 (KTşm 10) -  tale, bəxt
Ödə bört tutuk (St 4) -  şəxs adı
ödsək (BK ş 34) -  müvəqqəti, keçici, sürətli
ödük (KÇ 28) -  öyüd, nəsilıət
ödür (Y 32) -  digər, başqa
ödüş (BK cş) -  gecə-gündüz, sutka, gün
ögi (KT ş 11, 31, şm 9; IB 53, 89,90; Y 28,29,47) -  ana
ög2 (KT ş 23,25; BK ş 41, cl 5) -  öymək, tərifləmək
Ogdəm Inal (Y 38) -  şəxs adı
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ögə (Süci; Y 26,45; T18,10) -  müdrük, ağılh 
ögin (bf 26) -  kədərləmək
ögir (IB 22,45, 47, 51, 54, 64, 75,93) -  sevimnəlc, rnəmnun olmaq
ögləş (ögləs) (T 20) -  məsləhətləşmək, söj'äi bir yerə qoymaq
ögrənç (ögrünç) (IB 54; UI Orxon) -- sevinc
ögrünçlik (IB 85) -  sevinçli, sevincək
ögsiz (KT şm 9; Y 45) -  anasız, yetim
ögsiz ak (KT şm 9) -  at adı
ögür' (EB 86) -  tövlə, sürü
ögür̂  (BK ş 2; Y 32) -  tərifləmək, düşündüımək
ögüş' (ügüş) (IB 67) -  yırtılmaq, batmaq (bir şeyə)
ögüş- (IB 67) ~ aşınmaq
ök (T 6, 11,16, 50, 52) -  da, də (ədat)
ökün (KT s 40; BK ş 38) -  peşman olmaq, fikrindən dönmək
ökı'inç (Y 4,28) ~ ö^öinmə, inam
öküş (üküş) (KT c 'lO, 16, 29; BK ş 31; IB 54; Y 3, 39) çox 
öküz riB 37, 56; Y 10,48) -- öküz
öl (O 7; KT c 6, 7, 8, 9, ş 19, 20, 27, 28, 29, 32, 33, şm 4, 6, 10, q; BK ş

2, 33, 37; T 3, 6, 17; MÇ 17; Süci; IB 61, 87, 88; Y 10, 23, 26, 27,
31, 37, 39, 41, 48) -  ölm£)k, vəfat etmək 

ölqəli (KT şm 10) -  ölməli, ölümə məhkt.ım, ölrnək üçün 
ölüg (O 11; KT şm 9; KÇ 23; L\ 1, 2; Y 26) -  öiü 
ölügli (KT şm 10) -ölünüü, ölümə məlıkum 
ölüm (IB 26, 75) -  ölüm
ölür (KT ş 10, 36, 38, 40, şm 1, 2, 7, 8; BK ş 26, 27, 28, 29, c 1, 3, 8,9; 

T 3, 10, 11, 21, 30, 42; KÇ 5; Y 11, 42, ‘H, 58, 59) - öldümıək, 
məhv etmək 

öIüt(T 13)” öldürmək 
ömələ (IB 7) -  iməkləmək
ön (113 97; Y 42) -  ÇLxmaq, geönək, çatmaq, biünək (ot, bitki) 
öntür (T 35) -  çıx,artmaq, bitirmək
öi]> (KT ş 4; BK ş 5, c 13; T 4, 7,10, 11, 14, 17, 20, 25, 29; O 2; MÇ 6,

7, ll;IB 7 )-ö n ,şərq  
öq2 (iB 7) -  günəşli (yer, ölkə)
öqdən (öndin) (T 29; MÇ 6, 35) -  öndən, irəlidən, şərqdən 
öqi (IB 53) -  ayn, başqa
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ögrə (O 2; KT ş 4; BK c 13; T 7, 10, 14, 17, 20; MÇ 6, 31) -  irəli, önə 
tərəf, irəliyə tərəf, əwəl 

öqrəki (T 17,25) -  öndəki 
öpdük (IB 32) -  şatıapipik, hor-hor quşu 
örgi' (MÇ 20, 21, 34; IB 1) -  hörgü, saray, qərargah 
örgî  (MÇ 34, 35) -  hörmək, tikmə^ inşa etmək 
örgin' (MÇ 20, 21) -  sıaray 
örgin2(IB l)- ta x t 
Örpən (BK ş 26) -  yer adı 
ört (T 40) - od atəş 
örtçə (T 40) -  od temi, odca 
örtən (IB 14) -  alov; alovlanmaq, yanmaq
örüi] (BK şm 11; MÇ 10; T 48; IB 6, 8, 30, 60, 61; Y 11, 45) -  ağ.

parlaq, bəyaz 
öt' (JB 90) -  öyüd, nəsihət 
öt- (IB 23) -  ötmək, keçmək 
ötiə (O 11)- öyüd vermək, nəsihət veiTnək 
ötrü (T 12,16; Mç 29) -  öüxi, üçün
Ötükən yış (KT c 3,4, 8, ş 23; T 17; MÇ 2,23,28,42) -  yer adı 
ötük (BK ş 39; IB 29) -  xahiş, arzu, dua 
ötükçi (St 3) -  məsləhətçi 
ötüləg (BK ş 34) -  ötəri, ke(;ici
ötün (O 8; T 12, 14, 15, 18, 24; IB 83) -  müraciət etmək, xahiş etmək, 

məsləhətləşmək 
ötünç (T 15) -  xahiş, raüraciət 
ötütük (T 15) -  xahiş tdilən 
öy (KT c 5) -  öyrətmək, təlqin etmək
öz' (KT c 9, ş 3, 6, 17, 20, 25, 27, 30, 38, şm 10; BKş 34, 36, c 11, 15, 

sm 9, 14, q; T 6, 13, 15, 17, 24, 34, 52, 55, 56, 59; KÇ 21, 23; MÇ 
6; m  Orxon; Turfan; H3 13, 51, 70, 85; Y 7,10, 26, 28,42, 57; T11,
8) -  öz, ayıq-sayıq, xüsusi, cins 

öz2 (Y 42) -  öz (təyin əvəzlıyi) 
öẑ  (IB 72) -  ömür 
öẑ  (Y 26) -  dərə, vadi 
Öz Apa tutuk (St 4) -  şəxs adı 
ÖzBügə(MÇ47) -  şəxs adlı 
Öz Bilgə Çanşı (Y 31) -  şəjcs adı

436

Öz Yiğin Alp Tui'an (Y 5) -  şəxs adı 
özgə(T12)-özgə
özlək (özlük) (BK c 12, şm 11; KÇ 4, 15; IB 25; Y 28) -  xüsusi, şəxsi, 

özünə məxsus, cins

pağarlı (Turfan) -  səyyarö, planet, ulduz 
piçin (T12) -  meymun
purum (KT ş 4) -  xalq, dövlət adı (yaxşı olardı; apa urum -  böyük 

Roma, yəni Bizans, Vizantiya).

sab (KT c 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12; BK c 13, şm 14; T 9, 12, 22, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 42; IB 6, 12; Turfan) -  söz, nitq, xəbər 

sabçı' (IB 16) - xəbərçi, xəbər gətirən 
sabçı- (IB 85) -  natiq 
Sabık basar (Y 32) -  şəxs adı 
saç'(BK12;Y26)-saç,tel 
saç" (IB 31) -  saçmaq 
sad (şad) (O 6, 8; T 41) -  şad (rütbə adı) 
sağdıç (T1 2) -  dost, köməkçi, yoldaş 
sağu' (DB 97) -  tələ; çayır (?)
sakm (O 10; KT ş 10, 11; BK ş 2, 33, 35, q; T 5, 6, 22, 24; MÇ 11, 46; 

IB 63, 90) -  düşünmək, çəkinmək, fikirləşmək, ehtiyatlı olmaq; 
kədərlənmək 

Sakış (MÇ 16) -  yer adı 
sal (MÇ 25) -  sal, bərə 
salla (MÇ 25) -  salla getmək, sivişmək
sana (T 27) -  saymaq, sanarnaq; sanağalı -  saymaq üçün, sanamaq üçün 
sanç (KT ş 36, şm 2, 5, 6, 8; BK ş 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37; IB 51) -  

sancmaq, dəlmək, deşmək; öldürmək, məğlub etmək 
sansız (BK c 12; Süci) - sansız, saysız, saysız-hesabsız 
Santur) (Şantuq) (T 18,19) - yer adı 
sagun (St 1,4; Y 18) -  rütbə adı (general)
Saqun bodb (Y 24) -  şəxs adı
sanğ (BK şm 11; T 18; Turlän; IB 16) -  san
Sanğçır (St 1) -  şəxs adı
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seb (IB 5) -  sevmək
sebin (BK ş 2; IB 22,46, 51, 54,64, 75) -  sıevinmək 
seçlən (Y 45) -  seçilmək 
serig(Y 41)-san
səkiz (BK ş 28; MÇ 13,15,42,47; Y 10,11,13,26,29,42) -  səkkiz
səkizinç (MÇ 17, 18, 30,40) — səkkizinci
səkiz kırk (Y 24, 29) -  otuz səkkiz
səkiz oğuz (MÇ 15) -  xalq adı
səkiz on (KÇ 3) -  səksən
səkiz tümən (BK ş 26) -  səksən min
səkiz yetmiş (Y 41) -  altmış səkkiz
səkiz yigirmi (yegirmi) (St 4) -  on səkkiz
SələQə (BK ş 37; MÇ 2, 15, 16, 44) - - yer (çay) adı; Selenga çayı
Səm (T 9) -  şəxs adı
səmirt (səmrit) (IB 23) - kökəlmək, kökəltmək 
səmiz (T 5, 6; IB 100) - kök, yağh 
sən (T18) -  sən (şəxs əvəzliyi)
səqün (KT ş 32, sm 12; BK e 8, 9) - sənün (çincə: general) 
səp (IB 73) -  səpmək
səs ~ şəş (Altay güzgüsü) -  (nəyi isə) açmaq, (nədənsə) azad olma+ 

(paltan) soyımmaq 
silig (KT ş 7,24) -  xamm, əsilzadə; bakirə 
sin (sən) (T 10) - - sən 
çini (T 10) -  səni 
çiqil (KT ş 20; T1 2) -  kiçik bacı
çir (T 3,11,60,61, 62) -  xalq adı; türk sii' bodıın - tüi'k sir xalqı
siz (MÇ 22; Y 1, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 41.

42, 43,44,45, 46, 48,49, 51, 53, 55, 56; T11, 2, 4, 5) -  siz 
sı̂  (KT c 11, ş 36; BK şm 14; KÇ 20,21) -  sındırmaq, yerə salmaq 
sı- (T 19) - sınmaq, smdumaq, dağümaq, təslim olmaq 
sığ (Turfan) -  dayaz
sığıt (Kt şm 11) -  sıtqı, ağı, ağlama, ağlaşrna 
sığıta (KT ş 4; BK ş 5) -  ağlamaq, ağı demək 
sığıtçı (KT ş 4, şm 11) -  ağıçı, ağı deyən 
sığun (BK q; IB 92) -  sığm, maral 
sık (MÇ 16) -  sıxmaq, sıxışdırmaq 
sm (IB 10) -  sınmaq, qınlmaq

438

sınuk (IB 73) -  sımq, qınq, smmış, qmlmış
sıqar (BK ş 32; T 40; MÇ 15,18,19; Y 41) -  yan, yarrnı, yansı
soğd (KT şm 12) -  xalq adı
soğdak (KT ş 31, 39; T 46) -  xalq adı
Sokak (MÇ 35) -  yer adı
sokuşi (IB 2,24,40, 53,71, 75) -  qarşüaşmaq, girişmək 
sokuş2 (IB 10,23) -  savaş, Yiıımş; savaşmaq, vumşmaq 
soqa (Y 28) -  sona, ördək
Soqa yış (KT ş 35; BK ş 27) ~ yer adı (Sona meşəli dağlan) 
somğ (Süci) -  səs-soraq, xəbər, soraq, söhbət; kü-somğ -  şan-şöhrət 
sök' (KT ş 35; BK ş 27; T 25) -  sökmək; yaratmaq 
sök̂  (KT ş 2,15, 18; BK şm 10) -  çökmək, dizi üstə düşmək 
sökür (KT ş 2, 15, 18; BK şrn 10) - çökdürmək, diz çökdümıək 
söz(MÇ44;IB 11. 16) -söz 
sözləs (KT ş 26) -- danışmaq, məsləhətləşmək 
sub (6 12; KT şm 13; T 24, 27, 38; MÇ 2; Turfan; IB 25, 26; Y 11) su; 

çay
subça (KT ş 24) -  suca, su kimi 
subujari (BK ş 40) -  suyuna tərəf 
subsız (IB 69) - susuz
suçulun (IB 66) -  açılmaq, çıxmaq, düşmək 
Suğçu balık (St 1) - yer adı 
suk> (sok) (IB 50) -  soxmaq, sancmaq 
suk̂  (T 46) -  həvəs, chtiras, istək 
suk'' (T 46) - soğda hökmdan 
suk̂  (D3 50) -  yerləşdirmək, batırmaq 
suk5 (BK ş 38) - düz, doğm 
sumğ (somğ) (Süci) - soraq, səs-soraq, şöhrət, şan 
sü (O 9; KT ş 2, 12, 28, 31, 32, 34, 37, 39, şm 5, 6, 7, 8; BK ş 25, 26,

27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 39; c 1; T 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 
35,43; KÇ 10,16,20,22; MÇ 5, 7,17,23,25,31, 33,49; IB 51, 52, 
84,97; HT 2, 3, 5; Y 10,16, 39,43, 57; TI8) -qoşun, ordu 

sü başı (T 31) -  qoşun başı, sərkərdə 
süçid (KT c 5,6) -  şirin, dadlı 
Sücür (St I) -  şəxs adı
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sülə (O 7; KT c 3, 4, ş 2, 8, 12, 15, 17, 18, 28, 31, 35, 39; BK ş 24, 25,
26, 28 32, 33, 38, 39,40, 41, c 2, 8; T 16,18,20, 21, 23, 28, 43, 44; 
HT 10) -  qoşun çəkmək, qoşun yürütməJc, hücum etmək 

sülət (T 18,48,53; HT 10) -  qoşun çəkdirməl^ hücum etmək 
sügüg' (KT ş 24) - sümük 
sügüg  ̂(KT ş 35; BK ş 26; T 28) -  süngü 
süqügin (T 28) -  süngü ilə 
sügüglig (KT ş 23) -  süngülü, silaiılı
süıjüşi (süqüs) (KT ş 40, şm 2; KÇ 9, 10, 11, 16, 17, 20; MÇ 9, 16) - 

döyüş, vuruş, savaş 
sügüş  ̂(sügüs) (KT ş 15, 20, 31, şm 1; T 16, 28, 40, 41, 49; KÇ 10, 11,

12, 15, 16, 17, 18,22; MÇ 13,15, 16, 18, 29) -  döyüşmək, vuruş- 
maq, savaşmaq

sür (KT ş 23; KÇ 20; MÇ 26) -  sünnək, qovmaq, apamıaq; sürə elt (KT 
ş 23) - sürüb apamıaq; sürə kəl (MC 26) - sürüb gotimıək

şad (KT cl, Şİ4, 17, şm 11; BK ş 28, c 9, 13, 14, 15; T 5, 31; MÇ 19;
Y2) -  şad (rütbə adı) 

şad-apıt (KT cl) -  şadlar, apalar 
Şalcı (KT ş 22) -  şəxs adı 
santui] (KTc 3, şml 7) -  yer (yayla, meşə) adı 
şaş (MÇ 33) -  şaşmaq, çaşmaq, özünü itirmək 
şəg (səg) (T8) -  leş (?), yem (?), sayıq (?)
Şıp (başı) (MÇ 15,16) -  yer adı 
Şoğur (Y 42) -  yer adı 
Şubuş Inal (Y45) -  şəxs adı

ta (KT ş5) -  da, də (ədat)
tab (Y 5) -  tapmaq, əldə etmək, qazanmaq
tabar' (MÇ 29) -  mal, davar
TabarHKTş38)-yeradı
tabğaç (O 2,9,12; KT c 4, 5,12, ş 4,6, 7, 8,14,28,31, şm 12,13; BK ş

35, 36, 38, 39, c 1, 14; şm 12, 14; T 1, 2, 7, 9,10,11, 12, 19, 40; 
KÇ 12; MÇ 32,42; HT 10,11) -  Çin, mabgaç (xalq və ölkə adı) 

tabılku (IB 48,49) -  tubulğa, tıvüğa (ağac, kol)
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tabisğan (T 8; MÇ 20; IB 66,67) -  dovşan
tabişğiin (MC 20) ~ dovşan
Taçan:ı (O 12, y 1, 3, 7; HT 9; Y 32) -  şəxs adı
Tadık (KT ş 32) -  şəxs adı
Tadıkın çor (KÇ 26) -  şəxs atlı
tağ (KT ş 12, 14; BK c 7, 8, q; T 44, 47; MÇ 27; IB 17, 25, 79, 96; Y 

41)-dağ 
tağça (KT ş 24) -  dağca, dağ kimi 
tağdakı (KT ş 12) -  dağdakı 
tağık (KT ş 12) -  dağa qalxmaq, dırmaşmaq 
takı (113 4, 50) - daha, da, də, dəxi 
takığu (MÇ 10, 43) - toyuq 
Talakıtn (MÇ 32) - yer adı 
talçığ (TI 4) - etibiirh, inanılmış 
talım (IB 4, 59, 65, 78) - yırtıcı, yırtıcı qıış 
talula ('EB 29) scçmək 
taluy (KT c 3; T 18 19; IB 4) -  dəniz 
tam (KT c ş) -  divai', dam 
Taman tarkan (B K c 14) - şəxs adı 
Tamağ (KT şm 1; BK ş 29) yer adı (Tamağ İduk baş) 
tamğa (Y 51) -- damğa, möhüi' 
tamğacı (KT sm 12) - möhürdar, möhür saxlayan 
tamğalığ (St 3) damğah, möhürlü 
Tamğim (O 4; İA 1) -  şəxs adı 
tamka (Y 26,41) -  damğa, möhür 
tan’ (T 35; IB 38) -  dan, şefəq, səhər tezdən 
tan̂  (113 4) '-bədən, vücud, tən 
tanukluğ (St 3) ^ şahidlik
tanla (IB 98) - dan yeri sökülmək, səhər açılmaq, səfəq tökülmək 
taıjut (BK ş 24) -  xalq adı
tap (Süci; IB 4; Y 13, 16, 47, 54) -  sitayiş etmək, tapınmaq, tapmaq, 

xidmətetmək
tapa (KT ş 28, 31, 35, 36, 39; BK ş 32, 40, c 2; KÇ 20; MÇ 19, 22, 23,

25, 28, 30, 34) -  qarşı, tərəf, doğm 
tapığ (MÇ 44) -  qismət, pay; girov
tapla (BK s 35; IB 4) -  tapmmaq, sitayiş etmək, jiidmət etmək
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tarduş (tardus) (KT ş 13,17, şm 13; BK c 13; T 31, 41; KÇ 14; M Ç 19;
H T l)-xa lqad ı 

tanğ (IB 81) -  taxü, əkin
tarkan (O 4; KT şm 12, q; BK c 13; T 6, 34; İA 1; Prr 3; Süci; Y 30, 53)

-  rütbə adı 
Tarkan cat]un (Y 32) -  şəxs adı 
tarkanç (T 22) -  üsyanlcar, qiyamçı, asi 
tarkat (KT c 1; MÇ 26) -  tarkanlar 
tarkmç (T 22) -  üsyankar, üsyançı, qiyamçı, asi 
tarlağ (Y 12) -  tarla
tartışmak (III Orxon) - dartışmaq, çəkişmək 
tas>(MÇ21)-daş
tas2 (T 13; TI 3, 10) -  ç(51, bayır, dışan 
tasık (T 30, 33) -  çı>maq, aynlmaq, baymj/xaricə çıxmaq 
taş! (O 1; K Tc 10, 11, 12. 13: şm 1, cq; BK c 15, sm 13, 14, 15, q; T4: 

Turfan; Y 24, 48, 49) -  daş, abidə daşı 
laş- (KT c 12, şm 11; BK şm 14; MÇ 28; Y 45) ~ dışai'i, bayır, xaric 
taşığır (MÇ 22) -  daşdırmaq, çıxartdımıaq
taşık (KT ş 11, şm 8; BK ş 32; MÇ 17, 22, 32) -  dışan (bayıra) çıxmaq, 

tərk etmək, tabe olmameıq 
taşra (KT ş 11, 26) - bayıra, bayırda, dışarıya 
taşnı (Y 41) -  dışan, bayır, dışayıra 
tat (KT c 12; BK şm 15) -  tat, yadclli, türk olmayan xalq 
tatabı (KT ş 4, 14, 28, şm ] 1; BK ş 39, c 2, 7, 8; KÇ 17) -  xalq adı 
tatar (KĞ ş 4; MÇ 13, 15,18, 20, 28, 47) - xalq adı 
tay (Y 10) -  tay, tay-tuş 
Tay bilgə tutuk (MÇ 11,17)- şəxs adı 
Tayğan köl (MÇ 27) -  ycr (göl) adı 
tayğun (KT c ş) -  köq:e, uşaq 
Tay ögə (St 1) -  şə:?cs a,dı 
Tay saQun (st 4) -  şəxs adı
tegin (KT c 13; BKl ş 14, cq; MÇ 2) -  şahzadə, xaqanın oğlu 
tegri (O 3,10,11,12; KT c 1,9; ş 1,10,11,12,15,22, 25, 29, şm 4, cş; 

BK ş 1, 29, 33, 34, 35; c 13, şm 12; T 2, 3, 6, 16, 38, 40, 53; İA 2; 
HT 3; m  Oxon; ffi 2, 21, 25, 31, 57, 66, 73, 79, 83,93; Y 3, 7, 10,
13, 14, 16, 32, 36, 44., 45, 47, 51, 53, 57) -  tann, allah, göy, 
müqəddəs
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tegrikən (O 5, 6, 8; IH Orxon) -  tannyabəx)2ər, üumnm kölgəsi, tannnın 
yerdəki nümayəndəsi, tann elçisi 

teqrilik (BB 18) -  tannlı, aUahlı, allah adamı, dindar 
teyin' (tiyin) (O 8) -  deyə, deyin 
teyin  ̂(tiyin) (BK c 12, şm 12) -  dələ 
tezik' (T 45; KÇ 16) -  ərəb, (ümumiyyətlə); müsəlman 
tezik̂  (Y 44) -  sürətli, sürətlə 
təbə(EB 8, 70)-dəvə 
təbliğ (KT ş 6) -  hiylə, hiyləgərlik
təg' (KT şm 10; BK c 13; T 8, 13; KÇ 9; Y 26) -  tək, dək, kimi 

(qoşma)
təg2 (O 9, 10, 11; KT c 3, ş 5, 12, 30, 32, 33. 36, 37, 40, şm 2, 3, 4, 5, 6, 

8;BKş 1,28, 30 ,cş;T ll, 14, 18,35,39, 46, 47; KÇ 10, 15, 17, 23; 
Süci; Turfan; IB 31, 91; Y 10, 26, 28, 31, 48) -  dəymək, çatmaq, 
yctişmək, bücum etınək 

təgdük (KT ş 36) - döyüş
təgı> (O 2; KT c 3, 4, 6, 12, ş 2, 8, 17, 21, 39; BK şm 1, 5; KÇ 16; MÇ 

15,16,21) -  təki, kimi, şədər, -dək (qoşma) 
təgî  (KT şm 5) -  çatma, dəymə, çatmış 
təgir (T 26) aşmaq, döwə vıırmaq, hərlərmək 
təgirə (T 8; MÇ 2) -  ətraf, dairə 
təgmə (Y 10) dəymə, \amış, dö>oiş 
təgrə (T 8; MÇ 2) -  dairə, çevrə, ətraf
təgür (T 19, 47) -  çatdırmaq, yetinnək, yetişdiımək, toqquşduımaq
təgzin (Y 31) -  dolaşmaq, dö\T etmək, gəzmək
Təkəş (İA 1) - şəxs adı
təl (KT ş 22) - gəlmək, deşmək
təlin (KT ş 22) -  dəlinmək, deşilmək
Təmir kağın (KT c 4, ş 2, 8, 17, 39; T 44, 46; KÇ 16) -  yer adı (Dəmir 

qapı)
tən’ (Y 26) -  tək, dənə, say 
tətf (Y 32) - taqət, qüdrət, güc 
Tənlilc apa (St 1) -  şəxs adı 
tər' (T' 52) -  tər
tər̂  42) -  dərmək, yığmaq, toplamaq
təril (T 3,28; IB 42) -  toplamaq, toplaşmaq, yığışmaq
tərit (IB 77) -  tərləmək
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tərkün (Y 10) -- rütbə ach
tərklə (IB 11) -  tərk etmək, tələsmək
tərtrü (IB 58) -  tərs, tərsinə
təyən (BK c 12, şm 12) -  dələ, sincab
təz (KT ş 34; BK ş 37, 38,40; T 38,43; MÇ 11, 34, 38) -  qaçmaq 
Təzə(KÇ 18)-yeradı
təzgin (Y 29, 32, 53) -  gəzmək, dolaşmaq, səyahət etmək 
təzldn (IB 35) -  gəzmə, dola .̂ma, səyahət
ti (O 3, 7, 8; KT şm 11; BK ş 32, 40, 41; T 2, 5, 10, 11, 21, 23, 25, 29,

30, 31, 32, 33,34, 36, 37, 38, 39; MÇ 14,17, 22, 23, 25, 27, 28, 44; IB
3, 33, 61, 63, 72) -  demək, söyləmək 

tig (Turfan) -  san, sJinmtıl
tigin (KT şm 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, şm ş, cş, cq, q, ş 26, 27, 30, 31; BK ş 

31, cq; KÇ 24) - şahzadə, xaqanın oğlu 
tigrət (TB 76) -kişnəmE^k, sos çıxarmaq
tik (KT ş 16, 25; BK c 9, 11; Y 28, 30, 48, 49) - tikmək, mşa ctmək;

tıkə bir - tikdirmək 
tilə (T 23; DB 36) - diləmək, istəmək 
tilkü(IB70)-tülkü 
Tinəsi oğlı (T 44,46) -  şəxs adı 
tii]lə (tujla) (KT c 2; IB 90) - dinləmok, qulaq asmaq 
tiı-’ (KT ş 12; MÇ 5) - dəmıək, toplamaq, yığmaq 
tir- (Tuıfan) -  Merkıjai (planet) 
tirig (KT ş 29, şm 9, cş; MÇ 40) -  diri, canh 
tirigrü (KT ş 29) -  diriliyə
tiril' (KT c 10, ş 12; BK ş 31, 34, 36, 39, c 1; MÇ 13, 36) -  dirihnək, 

dirçəlmək
tiriP (T 33, 36; MÇ 27, 36; IB 18) -  toplanmaq, yığdmaq, toplaşmaq 
tirkiş (KT c 8) -  karvan; arkış-tirkiş -  karvan, qafilə 
titir (IB 30) -  dişi dçıvə 
tiyin' (BK şm 12) -  dələ
tiyitf (O 3, 5, 6, 7, 8, 10,11; KT ş 12,19, 20, 25, 27, 28, 39; BK ş 33, 

39; T 6,17,23,24,34, 39,40) -  deyə, deyin 
tiz (KT ş 15,18; BK şrn 10; IB 33) -  diz 
tizlig (KT ş 2,15,18; BK şm 10) -  dizli, clizi olan 
tığ (IB 76) -  saruntıl 
tü(T32,36;M Ç24)-dil,əsir

tiQİa (IB 90) -  dinləmək, qulaq asmaq 
tmnak (IB 67) -  dımaq 
tıtm (IB 67) -  çəkilmək, day;anmaq 
to (KT e 8) -  doymaq, tox olmaq 
tod (KT c 8) -  doymaq, tox olmaq
toğ (KT ş 35, 37; BK şm 11; IB 39, 80; Y 26, 39, 48) ~ doğmaq, 

qalxmaq, çrxmaq (gün^ş) 
toğan (IB 6,65,66, 67,98) - şahin (quş)
Toğla ügüz (BK ş 30; T 15) - yer (çay) adı
Toğhğ (Y 54) - şəxs adı
toğrak (IB 99) -  qovaq ağacı
toğsık (KT c 2; Süci) -  gündoğan, doğuş, şərq
toğu (KT şm 4; BK ş 30) -  ̂ ^indoğan, doğuş, şərq
Toğıı balık (KT şm 4; BK ş 30) yer (şəhər) adı
toğur (MÇ ] 3, 29) - doğurmaq, doğmaq
toğuru (MÇ 29) - doğm, tərəf
Toğurğu (MÇ 36) - yer adı
tok(KTc8;T8)--tox
tokar (T 45) -  xalq adı (toxaılar)
Tok bögüt (Y 10) - şəxs adı
tokı (KT şm 6; BK ş 31, c 8, şm 14; MÇ 9, 18, 20, 26, 29, 42) toxun- 

maq, vurmaq, hücum etmək, döymək, rikmək 
lokıt (O 9; KT c 12, 13; BK şm 5; MÇ 20, 21) - toxutdurmaq, toqquş- 

maq, toqquşdurmaq, qırdırmaq 
tokta (BK ş 2) - toxtamaq, s;akitləşmək
tokuz (O 6; KT c 2, 3, ş 14, şm 4, 6; BK ş 34; MÇ 3, 5, 15, 16, 22, 47;

IB 77,92; Y 10, 30, 32,44,47, 51, 54) ̂  doqquz 
tokuz altmış (Y 48) -  əlli doqquz 
tokuz əlig (Y 48) -  qırx doqquz 
tokuzinç (HT 2; Y 10) -  doqquzuncu 
tokuz on (IB 44) -  doxsan 
tokuz Ərsən (KT c 3) -- yer fidı 
tokuz kırk (Y 10, 23) -  otuz doqquz
tokuz oğuz (O 6; KT ş 14, şm 4; BK ş 1, 29, 35; T 9; KÇ 16; MÇ 3, 5, 

22) -  xalq adı 
tokuz otuz (MÇ 16; St 1) -  ivirmi doqquz 
tokuz tatar (BK ş 34; M Ç13,15; Y 17) -  xalq adı
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tokuz yeginm (BK c 9; Y 45) -  on doqquz
tolqat (BK ş 13) -  dolamaq, hərlətməl^ firlamaq
ton' (m  Orxon; Y  4 1,56 ) -  don, paltar, ge>im
totf (IB 88) -  donmaq
tonlığ (KT ş 29) -  doı^u, paltarlı, geyimli
tonsız (KT ş 26) -  donsuz, paltarsız, çılpaq, geyimsiz
Tonyukuk (T 1, 5, 6, 15,17, 31, 34,47, 59, 61; KÇ 1, 2) -  şəxs adı
Tonyukuk boyla bağa tarkan (BK c 14) -  şəxs adı
ToQa tigin (KT ş 31) -  şəxs adı
Togra (tot]ra səm) (KT şm 7; BK ş 31; T 9) -  qəbüə və şəxs adı
toi3uz(IB 10, ll)-donuz
top (IB 77) -  bağlamaq
topla (T 13) ~ topılamaq
Torğul (İA I) -  şəxs adı
tonğ (KT ş 33) ~ ağ, boz, kəhər (at)
tocık (KT c 8) -  toxluq, tox olmaq
Toyğun eltəbər (KT şm 1) -  ^əxs adı
T o j ^ k  (T 1, 5,6,15,17,31, 34, 37,47, 58, 59, 61) -  şəxs adı
toz(IB 20,95)-toz
tög (IB 17) -  bağlamaq
tögünlüg (T 54) -  damğah
tök (T 52) tökmək, tökülmək, axmaq
Tök Bögü (Y 10) -  şəxs adı
tölis (töliş) (KT ş 13; BK cI3; MÇ 1,19) -  xalq adı
Töliş bilgə (Y 48) -  şəxs adı
töpə (KT ş 11) -  təpə, baş
Tör apa (Y 11) -  şəxs adı
tört (O 1; KT ş 1, 29; BK ş 2, 30, 38, c 8, şm 9, cq; KÇ 11; MÇ 19; Y

10, 20, 29, 31,46, 50) -  dörd 
törtinç (KT şm 6; BK ş 31; MÇ 15) -  dördüncü 
tört yegirmi (MÇ 19) -  on dörd
törü' (KT ş 1, 3, 8, 13, 16, 22, 30, 31; BK ş 2, 36; m  Orxon; Y 10) 

qanun, qayda-qanun, adət-ənənə 
törü- (törə) (KT şm 10; BK şm 9,10; Y 3) -  törəmək, doğulmaq 
töriia (BK şm 9,10) -  toy, düyün, qonaqhq 
tözlük (Turfan) -  köklü, əsash 
tu (T 23) -  tutmaq, doldurmaq, tıxamaq, qaırşısım kəsmək
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Tuçayan (T12) -  şəxs adı 
tudun (İA 1) -  mtbə adı 
Tudun çiksi (lA 1) -  şəxs adı 
Tudun yamtar (BK ş 40) - şsxs adı 
tuğ' (MÇ 8,17, 33,42,45,46) -bayraq 
tuğ2 (T 26) -  tığ, qar yığmı 
tuğhğ(MÇ8,46)-bayraqh 
tuğrağ (Xovd-somon) -nişan., damğa 
tulı (TI1, 3) -  dul, ərsiz qadm 
tuman (IB 20) -  duman
tur (KT c 9; MÇ 30; IB 20, 24, 25, 38, 42, 56, 57, 79, 87, 96; Y 48) - 

durmaq, yaşamaq, qalxmaq 
turğut (IB 31) - durğuzmaq, qaldırmaq
turuğı (KT ş 39, T 5, 6,24; MÇ 14; IB 23, 24) -  dayanacaq, məskon, yer 
tumk̂  (turuğ) (KT ş 39; T 5, 6, 24; MÇ 14; IB 23, 24) -  anq, zəif 
luruyaya (lurunyaya) (IB 94) - duma (quş) 
tusunı (Y 44) -  xcyii', fayda 
tuş (MÇ 25) -  tuş, qarşı
tut (KT c 4, 10, ş 1, 3, 7, 11,19, 32, 38, şm 3; BK c 9; T 13, 41; KÇ 6, 

12; MÇ 13, 14, 16, 24, 42; Turfan; IB 5, 24, 97; Y 32, 45) -  tutmaq, 
qəbul ctmək, təşkil etmt^k, yaratmaq 

tutsık (KT c 4,10; BK c 8) vəsiyyət 
tutız (KT ş 38) -- tutdurmaq, yaxalamaq 
tutuğ (IB 43; Y 32) - girov, girova qoyulmuş 
tutuk (KT ş 31, 32; MÇ 23,26, 35; Süci, Y 16,24,25,48) - rütbə adı 
tutun (T 25) -  tutum, boy; ığaç tutımu - ağac boyda, ağac uzunluğunda 
tuy (T 38; MÇ 10; IB 95) -  duymaq, anlamaq, eşitmək 
tuyuğluğ (IB 7) -  nalh, dımaqh 
tüg ((IB 76) -  düyünləmək, düymək, bağlamaq 
tügiil (KT c 6) -  deyil 
tügünük (IB 27) -  baca, duxan 
tük (MÇ 38) ~ pozmaq, dağıtmaq, tükətmək 
tükə (IB 4) -  tükənmək, qurtarmaq 
tükəl (IB 21,41, 63) -  tam, bütöv
tükət (KT c 1; BK şm 1; T 52) -  tükətmək, qurtarmaq, bitirmək, son 

qoymaq
tükəti (KT c 1; Y  11) -  tmrnn, tükənənədək, tükənənə qədər
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tümən (KT ş 31; BK c 1, 8, şm 12; T 36; KÇ 10; MÇ 21,46, 48, 49)- 
on min, on minlik qoşun hissəsi 

tün (KT c 2, ş 27; BK cş; T 12,22,26, 35,42, 51; MÇ 13; IB 36) -  gece 
tün ortusı (KT c 6; BK şm 11; IB 36) -  gecə yansı, cənub 
Tün yazı (KT c 6) -  yer adı (Tün çölü)
Tüngər tağ (BK c 7, 8) -  yer adı
tünli-künli (BK cş) -  gecəli-gündüzlü, gecə -gündüz
tünür (Y 11) -  qohum-əqrəba
tüpüt (KT c 3, şm 12; Y 29) -  ölkə və xalq adı
Türgi yarğm (KT ş 34) -  yer adı
türgis (türgiş) (KT ş 18, 36, 37, 38, 40, şm 13; BK ş 27, şm 9; T 21 , 28, 

29, 30,40; HT 3, 5; Y 38) -  xalq adı 
türk(0 2, 3; K Tc 1, 3, 7, 8,10,11, ş 1, 3, 6, 7, 8, 10,11,13,16, 18, 2\.

22, 25, 27, 34, şm 6, cq; BK ş 1, 2, 30, 33, 36, 38, c 10, 13, 15, şnı
12, 13; T 1, 2, 3, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 46, 54, 58, 60, 62; K Ç  4,6: 
MÇ 4, 8, 10, 32, 47; Y 32, 57) -  türk (xalq və ölkə adı) 

türiig (Turfan) - dürlü, müxləlif, cürbe)cür 
türt (IB 85) -  dürtmək 
tüs' (IB 4) -  mənzərə, görünüş
tüs2 (tüş) (KT şm 4; T 16, 30; MÇ 19, 26, 29, 31, 37, 40, 41, 43) - 

düşmək, yıxılmaq, yerləşmək 
tüsür (tüşür) (T 27) -  düşümıək, endirmək 
tüş (IB 70,99) -  düşmək, enmək 
tüşnək (IB 94) ~ dost, yoldaş 
tüşür (Y 38, 57) -  düşürmək, endirmək 
tüz (KT ş 3) -  düz, doğm, sədaqətli 
Tüz bay küç bars (Y 17) -  şəxs adı
tüzəl (KT c 5; BK şm 3) -  düzəltmək, tənz:im etmək, qaydaya salmaq
Tüzmis (tüzmiş) (St 1) -  şəxs adı
tüzsiz (KT ş 6) -  düz olmayan, əyri; sədaqətsiz

U
u> (KT ş 35; BK 3 27; T 27) -  yuxu, röya
u2 (KT ş 10, 37; T 11; Turfan; IB 24, 38,42, 56, 58, 69,95,100,101; İA 

1; Y 46)-bacarmaq 
uç' (T 40; Turfan) -  uc, qanad, cinah

uç2 (KT ş 16, 24, 30, şm 1, cş; BK c 10, q; MÇ 12; IB 20,95; Y 28) -  
uçmaq, ölmək; uça bar -- ölmək 

uçmğlu (IB 55) -uclu, zirvəli 
uçuk (T 8) -  quş, ov quşu; qartal 
uçuz (T 13) -  ucuz, asan
ud (KT ş 22; T 55; MÇ 14, 15, 16, 18, 30; ffi 38, 39, T1 8) -  təqib 

etraək, qovmaq, qoşulmaq, izləmək 
udaçı (Y 28) -  qüdıətli 
Udar səgün (KT ş 12) -  şəxs adı
udı (KT ş 27; T 12, 22, 51; IB 31) -yaOnaq, uyurnaq, yuxulamaq 
udısık (T 22) ~ yuxu, u}oıma, yatma
udış’ (KT ş 36, şm 2; T 15) -  izləmək, bir-birinin arxasmca getmək 
udış2 f 'f  32) - uduş, qələbə, qalib
udışru (KT ş 36, şm 2) döyüşdə, döyüş zamanı, təqib edərək 
udız (T 5, 15; KÇ 13) -  ardmca aparmaq, idarə etmək 
udhk (KT ş 36) -  omba, bud 
udu (l' 55) ' ardmca, izləyərək, onun kimi 
uduğ (T 55) - ardmca, izləyərək, onun kimi 
Udun (T11) -  şəxs adı 
Udur Çikşi (Y 25) -  şəxs adı 
uğrunta (Y 10) - uğrunda 
uğur (III Orxon) -  uğur, dövlət 
uğus (KT c 1, 6, şm 7; BK ş 31) - tayfa, qəbilə 
uk (BK ş 28) -  anlamaq, başa düşmək, tabe olmaq 
ula (IB: 73; T1 3, 4, 9) -  bağlamaq, qoşmaq, qoşubnaq, ardmca getrnək 
ulayu (KT c 1, şm 9, II; BK c 13, 14; KÇ 24; T1 4) -  izləyən, ardıcıl, 

qoşulan, başqa 
ulğa (^f 7, 29, 47) -  böyümək, yaşa dolmaq 
ulğart (T 53) -  böyütmək, çoxaltmaq, yüksəltmək 
ulıs (KT şm 12) -  ulus, el, oba
uluğ (KT ş 28, 40; BK ş 34, c 9, şm 9, 10; T 5, 56; KÇ 3; Süci; m  

Orxon; IB 14, 77; Y 38) - ulu, böyük, iri 
Uluğ irkin (KT ş 34) -  şəxs adı 
Ulun şad (Y 14) -  şəxs adı 
ulus (KT şm 12) -ulus, el, oba 
Umar (T15) -  şəxs adı 
Umay (KT ş 31; T 38) -  ilahə, tann, allah
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Umay bəg ( Y  28) -  şəxs adı
una (T 35; IB 57) -  razı olmsıq, raalaşmaq
Unaçan çor (St 2) -  şəxs adı
unç (T 24) -  əmin, :inam, əminlik
unıt (St 3) -  unutmaq
ur (KT c 10, 11, ş 33, 36; BK şm 14; T 34; KÇ 21; IB 43, 50, 53, 59, St 

3) -  vurmaq, həkk etməl<, yazmaq 
Urğu (BK ş 30) -  }'er adı
un (K T ş 7, 24; MÇ 42; Süci; IB 59; Y  47, 48) -- kişi cinsindən olan 

ö\iad, oğul; un oğul -  o |^ l (müq: et: kiz oğul -  qız)
Un bəg (Y 26) -  şəxs adı
urılan (IB 9) - oğlan doğmaq, oğju olmaq; nəsil vermək 
unnızt (Turfan) -  '^"upiter (planet)
urt ur (KT c 10) - - vurdunnaq, nəqş ctdim'iək, həkk etdiiTnək
uaıg (KT ş 10) -  qəbilə, bo}', nəsil, soy
uruğsırat (KT ş 10) - - nəsli kəsmək, rnəhv ctmək
lu'uy ( Y  32) -- bayraq
Unuıju (St 1, Y  10) -  şəxs adı
unu] bcisı (Y  32) -  buymqdar, bayıaq daşıyan
Uruıju caQun (St 1) -  şəxs adı
us (T1 3) -  quymq, at qu}Tuğu
usıç (IB 43) -  təhliiikəli
Usın buntatu (T 9) -- yer adı
ui'uş (O 10) - \oımş, döyüş, savaş, vuruşnıa
ut (Turfan; IB 44; Y  28) -  udmaq, qalib gəlmək, qaauımaq
uü'u (MÇ 27; IB 2, 23, 65) qarşı, doğru, tərəf
utuz (IB 44) -  udmmaq, itimıək
uy (Y 10) -  nüfiızlu olmaq
uya (Y’ 16; TI2) -  qardaş, qohum
uyal (T12) -  tayfa, qəbilə
uyar (Y 10,42) -  qüdrət, nüfuz, hörmət
uyarlığ (İA 1) -  qü^ilrətli, nüihzlu
uyğur (BK ş 37; MÇ 3; Süci; III Orxon; Y  7) -  xalq adı
uz' (BK cş) -  usta, sənəlkar
uz^ (BK cq) -  şəkil, rəsm
Uz bilgə çansı (Y' 31) -  şəxs adı
uzuıı (T 52; IB 72) -  uzun
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uzuntonluğ (IB 33,62) -  uzundonlu, rahib

U
ü (KT c 6,10) -  bölmək; >'iğn>aq, birləşdimıək 
üç (KT ş 4; BK ş 32, 41, c 8; T 14, 20, 33; KÇ 15; MÇ 7, 8, 11,28,40, 

45,46; Süci; Y 11,28,31, 32,47) -  üç 
Üç birläi (MÇ 7,18) -  yer adı 
üçəgü (T 12, 21) -  üçlükdə, üç-üç 
üç əlig (Y 22) qux üç 
Üçin külig tiri-g (Y 3) - şəxs adı 
üç karluk (MÇ 11) -  xalq adı 
üç kunkan (KT ş 4) - xalq adı 
üç oğus (BK s 32) - xalq adı 
üç otıu: (T 19; MÇ 45) - iyirm:; üç 
üç tuğlığ bodun (MÇ" 8) -  üç bayraqlı xalq
ücün (üçin) (O ] 0; KT c 9, ş 3, 6. 12, 15, 19. 23. 24, 27, 29, şm 4, q; BK 

ş I, 28, 30, 32, 33, 34, c 6, 9, şm9, 10; T 3, 6, 40,47, 48, 49, .55, 61; 
KÇ 7, 12, 25, 27; MÇ 17; İA 1; Y 10, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 35,41,42,43, 46, 47,48,49, 53, 57) -  üçün, 

üçünç (KT ş 30, şrn 6; BK ş 30; IB 9, 21) -  üçüncü 
üçürkü (IB 77) -  kilim, xalça 
ük (BK c 8; Y 17) - v;u-lanmaq 
ükül (T 32) -  çoxalnıaq, artmaq 
üküs (üküş) (O 7; KT c 6, 7; T 7, 30,40; MÇ 16) ™ çox 
üküş (üküs) (KT c 10, ş 16, 29; BK ş 31; TB 54; Y 3, 29) -  çox 
iigə (ögə) (Süci) - ağıllı, müdjik, təcrübəli
ügüz (KT ş 17, 37,39; BK ş 27; T 16, 18, 19, 35, 37,44; MÇ 3, 8, 25) -  

çay
ülə (KT c 6, 7,10) - bölmək, İTİssəIərə ayumaq, parçalamaq 
ülkən (Y' 24) -  böyük, yüksək
ülüg (KT ş 29; T 4; IB 61,102) -  pay, hissə, böliik, qismət 
ün (Y 25) -  səs, ün
üntür (l' 35) - - açılmaq, sökülmək; tan üntür -  dan yeri sökülmək 
ürk (MÇ 31, IB 40) - lıürkmək, qaçmaq 
ürkit (IB 33) -  hürküünək
ürüQ Q3Kşm 11; MÇ 10; T 48; IB 6, 8, 30, 60, 61) -ağ, bəyaz 
üz (T 13,14) -  üzmək, qoparmaq
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feə (O 3, 12; KT ş 1,10,16,17, 22, 26; BK ş 2, 35, şm 10, q; T  9, 20, 
25; MÇ 3; Turfiın; IB 1,6,10,20,25, 31,39, 81,83,93, 99) -  üstdə, 
üzərində, yuxarıda 

üzük (IB 73) -  üzülraüş, yırtıq, qınq 
Üzüt uğdı (Y 24) -  şəx!5 adı

yaba (Y 34) -  isti 
Yabaş tokaş (MÇ 21) -  yer adı 
Yabaş tiituk (St 4) - şəxs adı 
yabğu (O 4; KT ş 14; BK ş 28; MÇ 12, 19) -  rütbə adı 
yabız (O 7; KT ş 26; BK ş 32; IB 17, 37, 68, 69; St 4; Y 55) -pis., yava 
yablak -  ( KT c 7, ş 5,23, 24, 26, 39, şm 7, 11; BK ş 30; MÇ 11, 17; IB

II, 13, 14, 24, 34, 38, 50, 55, 56, 59, 65, 70, 77, 95, 101) - 
pis, yava

vabııt (BK ş 31) -- rncydan axumaq, zəfər yürüşü etmək
yadağ (BKş 32, cl; K I  ş 28, 32; T l, 25; MÇ 33) - piyada
yadrat (IB 77) -yerə salmaq, əldən buraxmaq
yağ (IB 81) ~ yağmaq, yağış yağmaq
yağak (IB 86) -  kök, yarpaq
yağaklığ (IB 99) -  kökJü, yarpaqlı
yağı' (Ö 5, 6, 10; KT ş 2, 9, 10, 12, 14, 15, 34, 39; şm 1, 2, 4, 8; BK ş

26, 29, 30; T 8, 19, 20, 53; KÇ 23; MÇ 30; Y 19, 25, 26, 27, 32, 35, 
45) -  yağı, düşrnən 

yağp (KÇ 5,18; MÇ 18,19, 30; Y 28, 49) -yağı olmaq, düşmən olmaq 
yağıçı (T 50) -  bəledçi, sərkərdə, qoşumı yürüşə aparan şəxs 
yağıt (MÇ 22,28) -  yağı olmaq, düşmən olmaq 
yağıl (T 5) -  ̂ ığılmaq, yığışmaq, toplanmaq 
yağıla (Y 15) -  vuraşmaq, hücum etmək, düşmənə qarşı getmək 
yağısız (BLT ş 30) -  yağısız, düşmənsiz 
yağız (KT ş 1) -  qonuı, tünd boz 
Yağlakar kan (Süci) -  şəxs adı 
yağhğ(IB18)-yağlı
yağmış (T 5) -  qoşulan, yaxınlaşan., köməkçi 
Yağrmş tutuk (St 1) -  şəxs adı 
yağn ('IB 24) -  zəhərlönmək 
yağru (KT c 5, 7) -  ya»cm, yaxma
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yağuk (KT c 7) -  yaxm
yağut (KT c 5; BK şm 4) -  yaxınlaşdırmaq, cəlb etmək 
yak (MÇ 8) -  yaxın (?)
yaka (MÇ 20, 26) -  ibadət, ibadət mərasimi, ibadət yeri 
yakala (MÇ 20, 26) -  ibadət etmək, tapınmaq, hüdud müəyyənləşdk- 

mək
yalabaç (BK ş 39; EB 16; Y 29, 30) -  elçi, səfir 
yalbar (IB 30, 83) -  yalvarmaq 
yalğa (IB 88) -  yalamaq 
yalım (IB 59, 75) yalm, yalçm, sərt 
Yaluj (KT ş 28, 29) - şəxs adı 
yalma (KT ş 33) -  hərbi ge>'im, zireh 
yalguş (KÇ 23, İB 59) -  yabıız, yalqız, tək 
Yalsaka bəg (HT 6) -  şəxs adı 
yamğılığ (O 4) -  hamısı, cərni, bütün 
Yamtar (KT ş 33; BK ş 40) -  şəxs adı 
yan* (T 26; MÇ I) -  yan, böyür 
yan= (T 28, 29, 37; MÇ 6) ~ qayıtmaq, geri dönmək 
yana (KT ş 10 21, 28, 38, 40; T 2, 23; KÇ 19, 20; MÇ 5, 7, 17, 19, 31, 

34,40,42,45) -  yenə, yenidən, təkrar 
yancı (Y 47) -  sərkərdə
yandar (yandır) (KT ş 11) -  yandırmaq, odlamaq 
yandur (T 45) -  qaytarmaq, geri döndərmək 
yantık (T 26) -  döş, yamac, dağm ətəyi 
yantur (KT şm 11; T 45) -  qaytarmaq, göndərmək  ̂
yaqak (BK e 12) yanaq
yaqı (MÇ 9,13, 15,17,18,22,40,41,43) - yeni, təzə
yagıl (O 11; KT c 6, 10, ş 19, 20, 23; BK ş 35; T 26; MÇ 44; ffl Orxon;

St 3) -  yamlmaq, səhv etmək, yolunu azmaq, əleyhinə çıxmaq 
yagra (IB 34) -  səslənmək, səs çrxarmaq 
yagus (Y 16) -  yalqız 
yap (IB 41) -  yarmaq, etmək, düzəltmək 
yapıt (MÇ 44) -  düzəltmək, yaratmaq 
yar' (IB 59) -  yannaq 
yar̂  (IB 45) -  uğurlu oknaq, işi gətirmək 
Yar uğuz (MÇ 8) -  çay adı
yara (T 23; MÇ 22; IB 8,9, ‘46,61; Y  39) -  yaramaq, yaratmaq
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yarak (KT ş 33) -  yaraq, silah, tədarük 
yaraklığ (KT ş 23, 32; T 54) -  yai'aqlı, silah].ı 
yarat (KT ş 10, 13, 20, şm 13; BK ş 1, c 13, şm 9, 14; m  Orxon; St3)- 

yaratmaq, təşkil etmək, düzəltmək 
yaratıt (MÇ 8) -  yaratdırmaq, düzəltdirmək
yaratur (KT c 12; MÇ 20, 21, 22) -  yaratdırmaq, düzəltdirmək, inşa 

etdirmək 
yarğan (KT q; Süci) -  rütbə adı 
yarğun (EB 96) -  yer adı 
yank (yaruk) (St 1) ~ işıq, panltı 
yarıl (IB 10) -  yanlmaq 
yann (IB 1,2,34) -  sabah, səhər erkən 
yannça (IB 59) -  silah, mizraq 
Yarıs yazı (T 33, 36; MÇ 45) -  yer adı 
Yarış yazı (IvIÇ 31)- yer adı 
yarlık (Turfan; St 1) -  əmr, fərman, göstəriş
yarlıka (O 6; KT c 9, ş 15, 29; BK ş 33, şm 9, 10; T 16, 40, 53; HT 3;

Turfan; Y 32) -  fərman vermək, buyurrnaq 
yartağ (MÇ 42) -  parlaq, uğurlu 
yartmılığ (St 4) -  yardımçı, köməkçi 
yaru (D3 32, 39) -  işıldamaq, parlamaq, işıqlanmaq 
yaruk (MÇ 13; IB 39) -  işıq, şəfəq, gün 
Yaruk tigin (Y 15) -  şəxs adı 
yas(T 51)-yaş
yasa (KT şnı 10; KÇ 3) -yaşamaq, tənzim etmək 
yası (MÇ 21) -  yastı, düz, hamar 
yasıç (IB 59) -  mizraq, qamçı, şallaq 
yaş' (KT şm 11) -  yaş, göz yaşı
yaş2 (KT ş 30, 31, 32, 35, şm 1; BK ş 24,25, 26, 28, 29, 31, 34, 38, c 2: 

KÇ 18; MÇ 4; Y 3, 6, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25,26, 29, 32, 
37,41,44,45, 47,49, 54) -  yaş, adamırı yaşı 

yaş3 (IB 26, 82; Y 28,41) -  gənc, cavan, tə5®, yaşıl 
yaşa (KT şm 2; Y 36) -  yaşamaq 
Yaş ak baş (Y 2) -  şəxs adı 
yaşıl (IB 78; Turfan) -  yaşıl 
Yaşü üğüz (KT ş 17) -  çay adı 
yay' (BK ş 39, q; MÇ 20) -  yay (fəsil)

yay2 (0  1,9; KT ş 23, 34; BK ş 31; T 16, 39,41) -  yaymaq, dağıtınaq, 
səpələmək

yayla (MÇ 20, 21, 26, 42; IB 96, 99) -  yaylamaq, yayı keçirmək, 
yaylağa çıxmaq 

yaylağ (IB 78, 86,96) -  yaylaq 
yaz' (KT şm 8; BK ş 31, c2) - yaz (fəsil) 
yaz2 (MÇ 44) -  günahkar'Oİmaq, yamknaq, aldanmaq, tora düşmək 
yazı (KTc 7, ş 17, 33, 36; T16) -yazı, çöl
yazı kıl (MÇ 16) -  cəzalandmnaq, yaymaq, dağıtmaq, pərən-pərən 

salmaq 
yazığ (IB 76) -  sərbəst, azad 
yazm (BK ş 16,17) -  səhv etmək, günah işlətmək 
yazuk (MÇ 14) -  günah, suç, təqsir
yazukla (BK ş 36) -  günah etmək, suçlu olmaq, qəbahət etmək
yazuklığ (MÇ 14) -  günaMar, təqsirli
yeg (KT ş 29; T 37; Y 29) -  yaxşı
yegəd (BK ş 36) -  yüksəltmək, yaxşılaşdırmaq
yegən (MÇ 47; Y 48) -  qardaş oğlu
yegin (BK c 10) -  yaxşılıq, icahq, böyüklük
Yegin çor (KÇ 21, 26) - şəxs adı
yegirmi (KT ş 15; MÇ 18,19,25,27, 32, 33,45; HT 1) -  iyirmi 
yegirminç (MÇ 25) - iyiraainci 
yegrən (KÇ 15,21)- kürən
yel (T 26, 27) -  yel; sürətlə getmək, qaçmaq, yellənmək; yelü kör -  

sürətlə getmək 
Yelgək (İA 1) -  şəxs adı 
yelmə (T 34, 52; MÇ 18,24) -  hücum 
yemhğ (Y 3) -  yemlik, qurbanlıq
yer (yir) (KT c 4, 13, ş 3, 5, 19; BK 29, 35, 36,40, şm 10, 15; T 11, 17,

24, 26, 38, 47, 56; KÇ 6, 13; MÇ 14, 23, 30, 33, 46; IB 23, 25, 31, 
38, 74, 85; Y 3, 7,10,11, 24, 26, 28, 34, 36,41,45,48, 51) -yer 

Yer bayırku (KT ş 34) -  yer adı 
yer-sub (BK ş 35; Y 15) -  vətən, ölkə 
yerçi (yirçi) (T 23,26; St 1) - bələdçi, yerə bələd olan adam 
yeril (Y 40) -  yadlaşmaq (?) 
yerlə (Y 24,28) -- yerləşdirmək, məskunlaşdırmaq 
yerükü (T 46) -  yerdəki, yerdə qalan
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yetı (MÇ 13,15,17,32) -yetmək, çatmaq, məhv olmaq 
yet2 (T 25) -  yedəkləmək, yedəyə aJmaq
yeti (O 5; KT ş 11,13; BK c 1; T 4, 49; KÇ 16,18; Y  11, 26, 41,48)- 

yeddi
yeti big (BK c l ; Y 26) -  yeddi min
yeti otuz (KT ş 26; T 51; Y 47) -  otuz yeddi
yeti yegirmi (KT ş 11; BK ş 24; T 49; Y 26) -  on yeddi
yeti yetmiş (Y 11) -  altmış yeddi
yeti yüz (KT ş 13; T 4) -  yeddi yüz
yetinç (O 12; HT 5,10) -  yeddinci
yetmis (O 4) -  yetmiş
yetmiş (KT ş 12; Y 42,49) -  yetmiş
yetür (KT ş 7) -  sona çatdımıaq, məhv etmək
yəbçi (Altay güzgüsü) -  al qırmızı
yəgin (Süci) -  qardaş oğlu, nəvə (?)
Yəgin çor (KÇ 21,26) -  şəxs adı 
Yəgin silig bəg (KT ş 33) -  şəxs adı 
yəgrən (Altay güzgüsü) -  nanncı
yəlmə (T 34, 52; MÇ 6,12) -  kəşfiyyatçı, qoşunun ön hissəsi, avanqard 
yəmə (KT c 10, ş 3, 5,19; BK ş 13; T 16,22,27,44, 50, 55, 56, 60; MÇ 

22; n i Orxon; Turfan; St 4) -  yenə 
yi (T 8; IB 5,26, 56, 70) -  yemək 
yiçə (KT ş 16; MÇ 14,17) -  yenə, təkrar 
yidinik (BK ş 1) -  indiki (?), sədaqətli (?) 
yig (KT c 4; JH Orxon; Y 24) -  yaxşı 
yigirmi (KT cş) -  iyirmi 
yil (EB 24) -  əmcək, məmə (?) 
yinçgə (KT c 3, ş 39; T 44; KÇ 16) -  incə, nazik 
yinçü (KT c 3, ş 39; T 44; KÇ 16) -  inci 
Yinçi ügüz (Id  ş 39; T 44; KÇ 16) -  çay adt 
yir (bax: yer)
yir-sub (KT c 4, 8,9, ş 10,19,20,22, 24,27; HT 9; Süci) -  vətən, ölkə 
Yit baş (MÇ 45) -  yer adı
yit (O 1, 3; KT ş 7, 27; MÇ 17) -  yetmək, sona yetmək, məhv olmaq, 

ölmək
yiti (KT ş 30, şm 1; Süci; Turfan) -  yeddi 
yiti otuz (KT şm 1; BK c 10, cş) -  iyirmi yeddi
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yiti yegirmi (KT şm 1; BK c l  0) -  on yeddi
yitiglig (IB 85) -  yetginlik
yitinç (KT şm 5) -  yeddinci
yiz (KT ş 33) -  üz, sifət
yıdıt (EB 91)- iylənmək, çürümək
yığ (O 1,9,10; T 43) -  yığmaq, toplamaq
yığla -  (jA 2) -  ağlamaq
yıl (O 12; KT ş 8, 36, şm 1, 4; BK ş 30, c 9,10; MÇ 3, 4, 9,10,11,19, 

20,41,43; İA 1; HT 2, 7,10; IB 21, 32,103; Y 9,10 45) -  ü 
yılan(HT7;IB 12)~ilan
yılkı (BK ş 24, 38, 39, c 3; KÇ 25; MÇ 14, 15; Süci; IB 72, 82; Y 10,

11,26,46)-ibu 
yıllıkı>IÇ21)-İUik 
yılpağ,ut (BK ş 31) -  rütbə adı 
yılsığ (KT ş 26) -  varlı, zəngin, imkanlı 
Yılan kol (MÇ 15) -  çay adı 
yımşak (KT c 5, 6) -  yumşaq, incə, zərif 
yıpar (BK c 11) -  müşk
yıra (O 2, 5; KT c 1, 2,4, ş 14,28; BK şm 11; T 7,11,14) -  sol, şimal 
yıradantayan (T 11) -  soldan, şimaldan 
yırağaru (KT ş 28, c 2; BK ş 23, şm 2 ,1 1) - sola, şimala 
yırayakı (T 17) -  soldakı, şimaldakı 
yıs (T 15,20, 28, 35, 37) -  meşəli dağ, yayla, omıan 
yış (O 2; KT c 3, 4, 8, ş 2, 21, 23, 35, 36; BK ş 7, 27; MÇ 21; IB 25; Y 

16) -  meşəli dağ, yayla, oırman 
yıla (Y 3,10,11,17,18,26,27, 28,32,43,44,45,47,48) -  əfsus, hayıf 
yobal (T 26) -  əzab çəkmək, sürünmək, yumbakınmaq 
yoğ (O 12; KT şm 7,11, şm ş; BK c 10,11; İA 1) -  dəfiı, dəfiı etmək 
Yığa (O 4) -  şəxs adı 
yoğan (yoğun) (T 14) -  yoğun, qalm 
yoğanj (BK c ş) -  yuxan
yoğçı (KT ş 4, şm 11; BK ş 5) -  yasa, dəfiı mərasiminə başçılıq edən
yoğla (KÇ 24, 27; Y 42) -  dəfiı etmək, basdırmaq
yoğlat (T 31) -  dəfiı etdirmək, basdırtmaq
Yoğra yanş (MÇ 31) -  yer adı
yoğun (yogan) (T 14) -  yoğun
yoğur (T 26) -  yoğumıaq, ayaqlamaq, palçıq yoğurrnaq
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yoğuru (T 26) -  ayac}layaraq, yoğurai’aq, tapdalayaraq 
yok (O 1, 3; KT c 3,4, 8, ş 11, 25, 39, şm 3,10; BK ş 28, 33, 36, 40, c

4, 9; T 3,18, 31,47, 55, 59, 60; KÇ 3; MÇ 10,14,41,43; St 3; Y  9, 
10,41,48)-yox 

yokad (KT ş 10) -  yox olmaq, məhv olmaq, yox etmək 
yokaru (T 25) -  yuxim 
yokkıs (T 11,21)- j^ox etmək, məhv etmək 
yoklflş (KT ş 32, 34) -yox etmək, məhv etmək 
yokla' (Y 25) -  yükfiəlmək, ucalmaq 
yokla^ (Y 32) -  yox olmaq, məhv olmaq, ölmək 
yol' (KT şm 9; T 16,23, 24; MÇ 35; HT 6; St 1; IB 13, 25,46, 52, 73) -  

yol
yol2 (BK ş 32; MÇ 14, 29; HT 10) -  yolraaq, ütmək, sökmək, urumaq, 

dağıtmaq 
yol3 (MÇ 11) -  mənbə, qaynaq, üsul 
Yola (Y  12) -  şəxs adı 
yolçı (Y44)-yolçu, yoldaş 
yoh (KT ş 15, şm 4; BK ş 28, 30, c2) -  dəfə, kərə, yol 
yohğ' (BK cş) -  xoşbəxt, bəjıtiyar 
Yohğ2 (KT c 13, cş. cq; BK cq) -  şəxs adı (Yohğ tigin) 
yolsız (T 35) -  yolsuz
yoluk' (O 3) -  yoluq, yolunmuş, əzilmiş, qurban 
yoluk  ̂(Y 10) -  görüşmək, baş çəkmək 
yoluka (Y 10) -  qurban olmaq, qurban getmək 
yont (MÇ 48,49; ffi 7, 36; Y 3,45) -  İLxı, at 
yoqşur (KT ş 6) -  aıra vurmaq, dalaşdırmaq, qızışdmnaq 
yorç (KT ş 32) -  qaym, kiçik qayın
yon (O 5; KT c 4, 9, ş 12, 35, 37, 38,40; BK. ş 27, cş; T 10, 11,23, 24,

25, 29, 35, 61; MÇ 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20,23, 27, 30, 31, 40; HT
3, 10; EB 21, 26, 32, 60, 69, 75, 81) -yürüş etmək, getmək, hərəkət 
etmək

yorık. (III Orxon) -  gediş, hərəkət
yoruk (yürük) (Turfän) -uğurlu, müvəffəqiyyəth
yorıt (KT c 6; T 25; MÇ 17) - yürütmək, cıəlb etmək, yürüş etaək
yosuk (yosuğ) (St 1) -  yay qabı
yotaz (yotuz) (BK ş 24, 38, c 3,4; IB 45; Y 52,53) -  arvad, zövcə 
yögərü (KT ş 11, cq; BK ş 2) -  yuxaıı
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yöktür (KÇ 2) -  yüksəltmək, ucaltmaq 
yönə (Turfan) -  çıxmaq, görünmək, zühuı etmək 
yörü (yürü) (bax; yon)
yuğ (yoğ) (KT şm 7; BK ş 31, cl2; O 12) -  dəfiı, dəfh mərasimi
yuğçı (KT ş 4) -  ağıçı, ağı deyən, ağlayarı
yuğla (KT ş 4) -  dəfiı etmək, basdırmaq, ağlamaq
yuğlat (T 31; İA 2) -  dəfiı etdirrnək
yuğur (T 15) -  tapdalamaq, keçmək, addamaq
yulca).-u (KT ş 11, cq; BK ş 2) -  yuxan
yul(lB25)-bulaq
Yulaköl(MÇ30)-göladı
yultuz (Toy.) -  ulduz
yurçı[Y 17)-qaym
yurt (KT şm 9; T 19; IB 18; St 1) -  yurd, oba
yut (BK ş 31) -  kütləvi mal-qara qırğmı, qırğm, ölütn, bəla, bədbəxtlik
yutu2; (BK ş 24, 38, c 3,4; lE! 45) -  arvad, həyat yoldaşı
yük (Y 28) -  yük
yükün (T 28, 43; İA 1) -  baş əymək, tabe olmaq, təslim olmaq, ibadət 

etmək
yüküntür (KT ş 2, 15, 18; BK şm 10) -  baş əydirmək, səcdə etdinnək, 

baş əyməyə məcbur etmək, tabe etmək 
yügəm -  bax: yögərü
yügür (KT ş 24; T 52; IB 21, 23, 68) qaçrnaq, yüyürmək, axmaq, 

tökülmək 
yügürt (T 54) -  yüyürtmək, çapdrrmaq 
yürək (Y 44) -  ürək
yüri (MÇ 16; Y 29) -  yürüş etmək, gəlmək, hərəkət etmək, qaçmaq, 

yüyürmək; yürə kəl -  yüyürərak gəlmək 
yürür) (yörüg, örüıj) (Turfan) -  ağ, açıq rəngli 
yütürük (IB 36) -  yüklü, əzabkeş, əziyyətli

459



BdŞUQUIR

TONİSEY ABİDƏLƏRI

1. Uyuk-Tarlık abidəsi..............................................................................21
2. Uyuk-Arxan abidəsi............................................................................23
3. Uyuk-Turan abidəsi............................................................................25
4. Ottuk-Taş abidəsi................................................................................29
5. Birinci Barlıq abidəsi..........................................................................30
6. İkinci Barlıq abidəsi........................................................................... 31
7. Üçüncü Barhq abidəsi........................................................................ 32
8. Dördüncü Barhq abidəsi.....................................................................34
9. Ulu Kem-Qarasu abidəsi......................................................................37
10. Elegeş abidəsi......................................................................................39
11. Berqeabidəsi.......................................................................................44
12. Aldu-Bel abidəsi.................................................................................50
13. Birinci Çaxöl abidəsi.......................... ................................................53
14. İkinci Çaxöl abidəsi............................................................................55
15. Üçüncü Çaxöl abidəsi.........................................................................56
16. Dördüncü Çaxöl abidəsi..................................................................... 57
17. Beşinci Çaxöl abidəsi.........................................................................59
18. Altmcı Çaxöl abidəsi..........................................................................60
19. Yedinci Çaxöl abidəsi........................................................................ 62
20. Səkkizinci Çaxöl abidəsi.................................................................... 63
21. Doqquzuncu Çaxöl abidəsi................................................................ 64
22. Onuncu Çaxöl abidəsi........................................................................ 65
23. On birinci Çaxöl abidəsi.................................................................... 66
24. Kemçik-Qayabaşı abidəsi.................................................................. 70
25. Oznaçennı abidəsi............................................................................... 73
26. Açura abidəsi.......................................................................................76
27. Oya abidəsi........................................................................................... 81
28. Birinci Altm-köl abidəsi..................................................................... 84
29. İkinci Altm-köl abidəsi....................................................................... 89
30. Birinci Uybat abidəsi..........................................................................94
31. İkinci Uybatabidəsi.............................. ..............................................97
32. Üçüncü Uybat abidəsi.......................... ..............................................99
33. Dördüncü Uybat abidəsi....................... ............................................ 104
34. Beşinci Uybat abidəsi..................... .................................................. 106
35. Birinci Tuba abidəsi.........................................................................." 2
36. İkinci Tuba abidəsi.......................................................................

460

37. Üçüncü Tuba abidəsi.....................................................................114
38. Ak-Yüs abidəsi............................................................................. 116
39. Kara-Yüs abidfjsi.......................................................................... 118
40. Taşeba abidəsi................................................................................121
41. Kemçik-Çırğak abidəsi.................................................................. 122
42. Bay-Bulun abidəsi....................................................................... ...127
43. Birinci Kızıl-Çira abidəsi...................... ......................................... 132
44. İkinci Kızıl-Çira abidəsi..................................................................135
45. Kejihk-Xobu abidəsi.......................................................................138
46. Təleabidəsi..................................................................................... 140
47. Xerbis-Baan abidəsi........................................................................142
48. Abakan abidəsi................................................................................ 146
49. Birinci Tuva abidəsi.........................................................................150
50. İkinci Tuvaabidəsi..........................................................................152
51. Üçüncü Tuva abidəsi.......................................................................154
52. Birinci Elegest abidəsi.....................................................................156
53. İkinci Elegest abidəsi.......................................................................158
54. Sarqal-Aksı abidəsi............................................................................161
55. Birinci Kara-Bulun abidəsi................................................................163
56. İkinci Kara-Bulun abidəsi..................................................................166
57. İyme abidəsi..................................................................................... 168
58. EI Bajı abidəsi................................................................................ 170
59. Kezek-Xüres abidəsi......................................................................172
60. Birinci Ovurabidəsi......................... ..............................................173
61. İkinci Ovur abidəsi...................................................................... 174
62. İkinci Ottuk-Taş abidəsi............................................................. 175
63. Borbak Arığ abidəsi....................................................................... 176
64. Camaqaltay abidəsi........................................................................ 177
65. Ortaa Tey abidəsi............................................................................179
66. Birinci Tepsey abidə.si.................. .’............................................. 181
67. İkinci Tepsey abidəsi..................................................................... 183
68. ÜçüncüTepsey abidəsi.................................................................. 185
69. Dördüncü Tepsey abidəsi...............................................................186
70. Beşinci Tepsey abidəsi.................................................................. 187
71. Altmcı Tepsey abidəsi.................................................................. 188
72. Yeddinci Tepsey abidəsi.........................................,...................190
73. Səkkizinci Tepsey abidəsi............................................................. 191
74. Döqquzuncu Tepsey abidəsi......................................................... 193
75. Onuncu Tepsey abidəsi.................................................................. 194
76. On birinci Tepsey abidəsi........................................................... 195

4.61



77. Turan abidəsi ......................... .....................................................  196
78. Birinci Yur-Sayırabidəsi.............................................................  197
79. İkinci Yur-Sayır abidəsi................................................................  198
80. Altmcı Uybat abidəsi........................................................................201
81. Yeddinci Uybat abidəsi...................................................................203
82. Səkkizinci Uybat abidəsi................................................................ 204
83. Doqquzuncu Uybat abidəsi..........................................................205
84. Ozemoy abidəsi............................................................................206
85. Fırkal abidəsi ..................................................................................207
86. Birinci güzgü................................................................................... 209
87. İkinci güzgü.................................................................................. 210
88. Üçüncü güzgü.............................................................................. 211
89. Dördüncü güzgü...........................................................................212
90. Beşinci güzgü...............................................................................213
91. Altıncı güzgü................................................................................215
92. Yeddinci güzgü............................................................................ 216
93. Səkkizinci güzgü..................................................... .................... 217
94. Doqquzuncu güzgü.......................................................................218
95. Bayan Qol abidəsi....................................................................... 219
96. Qaya İyaş abidəsi.........................................................................223
97. Baykal abidəsi............................................................................. 225
98. İkinci Oznaçennoye abidəsi.......................................................226
99. Kızıl muzeyindən bir ab idə.......................................................228
100. Munisin muzeyindən kələfbənd.............................................230
101. Tuqutyup abidəsi.....................................................................232
102. Üçüncü Ottuk-Taş abidəsi......................................................234
Yenisey hcvzəsində tapılmış abidələrin albomu............................236

TALAS ABİDƏLƏRI
Birinci abidə .....................................................................................310
İkinci abidə .....................................................................................31]
Üçüncü ab ıdə.....................................................................................313
Dördüncü abidə................................................................................. 314
Beşinci abidə ..................................................................................... 316
Talas çubuğu ..................................................................................... 317
Səkkizinci abidə................................................................................ 324
Doqquzuncu abidə............................................................................. 325
Onuncu abidə..................................................................................... 327
On birinci abidə..................................................................................329
On ikinci abidə...................................................................................331

Kulansay a b id əs i.................................................................................... 332
Qaya üstü yazılar......................................................................................... 333
Daş portret ab id ə s i.................................... .................................................336
Ak-təpə a b id əs i...........................................................................................337
Kara Beyit ab id ə s i.................................................................................. . 338
Koysarı ab idəsi..........................................................................................339
Kuru-Bakayır abidəsi...............................................................................341

ALTAY ABIDƏLƏRİ
Çanş a b id ə iə ri............................................................................................347
Biy muzeyindəki abidə.............................................................................349
Qaya köl ab idələri..................................................................................... 350
Biçiktu Bom ab idəsi..................................................................................351
Güzgü üzərində y a z ı ................................................................................ 353
Koş-Ağac a b id ə s i..................................................................................... 355

MÜXTƏLİF ABİDƏLƏR
İki iy abidəsi ................................................................. ........................... 358
Bir neçə türk p u iu ......................................................................................360
Qayış toqqası ......................... ....................................................................362
Naqy-Szent-Mikloş d əfin əsi................................................................... 363
Karatal abidəsi........................................................................................... . 374
Göytürk yazısı abidələrinin tapıldığı areallarm planlan....................375
XÜ.SUSİ is im lər............................................................................................. 383

1. İnsan adları.... .......................................................................383
2. Coğrafi adlar......................................................................... 388
3. E tn o n im lər................................................. ......................... 392

Lüğət ..............................................................................................399

462 463



ƏBÜLFƏZ RƏCƏBLİ

QƏDİM TÜRK YAZISI 
ABİDƏLƏRİ

4  cUddə 

l lc U d

GÖYTäRK YAZISI flBİDSLaRİ

II h issə

Kompüter dizaynı: Dürdanə Mirtağıqm

Yığılmağa verilmiş 11.08.2009.
Çapa imzalanmış 02.09.2009.
Şərti çap vərəqi 29. Sifariş M  322.
Kağız formatı 60x84 1/16. Tiraj 500.

Kitab «Nurlan» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində 
hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur.
Direktor: prof. N.B.Məmmədli 
E-mail: nurlanl9S9@rambler.ru 
Tel: 497-16-32; 850-311-41-89
Ünvan: Bakı, İçərişəhər, 3-cü Maqomayev döngəsi 8/4.

mailto:nurlanl9S9@rambler.ru

