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1. Giriş
Dil kavramı kısaca aynı veya farklı tür bireyler, varlıklar arasındaki her çeĢit iletiĢim
olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında dil, canlılarla canlılar, canlılarla canlı
sayılabilecek varlıklar (makineler) ve canlılarla cansızlar (fizikoĢimik dünya) arasındaki
iletiĢimi sağlayan araç takımlarının genel adıdır (Gemalmaz, 2010, s. 53).
Her insan topluluğunun kendine özgü bir dili olduğu göz önüne alındığında farklı
toplulukların birbirleriyle temasa geçtiği ilk zamanlarda iletiĢim güçlüğü çektikleri
bilinmektedir. Bu güçlüğü gidermede kullanılan en önemli araç sözlüklerdir. Her dilin bir söz
varlığı olduğu gerçeğinden yola çıkarak söz varlığını o dile ait dil ögeleri ve baĢka lehçe veya
dillerden alınmıĢ dil ögeleri oluĢturmaktadır. Sözlükler anılan dil ögelerini içererek karĢılıklı
anlaĢma ihtiyacını gideren önemli kılavuzlardır.
Dünya üzerinde ilk çağlardan itibaren birçok sözlük hazırlanmıĢtır. Milletlerin söz varlığı
onların kültürel sınırlarıdır. Söz varlığını bir araya toplayan sözlüklerin incelenmesi yani bir bilim
dalı olarak (sözlük bilim, leksikografi) ortaya çıkıĢ zamanı 19. yüzyıl olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde de sözlük çalıĢmaları, alanın uzmanları tarafından devam ettirilmektedir.
Hem modern lehçe ve diller için hem de eski dilleri ve tarihî lehçeleri kapsayan sözlükler
hazırlanmaktadır.
Türk dilinin Eski Türkçe Devri’nin Köktürk Türkçesinden sonraki dönemi olan Eski
Uygur Türkçesi Devri eski Türk dili, dini, inanıĢı, kültürü, eğitimi vb. açıdan birçok bilgiye
eriĢilebilinen zengin bir dönemdir. Farklı dinlerin etkisi ve alfabe değiĢikliği baĢta olmak üzere
tarım ve ticaret hayatının da geliĢmesiyle Eski Uygur Türkçesinde yabancı lehçe veya dillerden
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(Handwörterbuch Des Altuigurischen Altuigurisch - Deutsch – Türkisch) Üzerine
alınmıĢ dil ögeleri bulunmaktadır. Söz varlığındaki kavram iĢaretlerinin sayısının arttığı bu
dönemi içeren çeĢitli sözlükler yayımlanmıĢtır.1
Dil bilimi sahasındaki çalıĢmaların ilerlemesi ve Eski Uygur Türkçesi alanındaki yeni
geliĢmeler bu alan için yeni, güncel bir sözlük ihtiyacını doğurmuĢtur. 2021 yılının Nisan
ayında bu boĢluğu dolduracak, Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch – Deutsch –
Türkisch / Eski Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca – Almanca – Türkçe sözlük
yayımlanmıĢtır. Eser, Dr. Jens WILKENS2 tarafından kendisinin Eski Uygur Türkçesi
alanındaki derin tecrübesi ve sabrıyla Eski Türk Dili alanına kazandırılmıĢtır.
2. Jens WILKENS’in Öz Geçmişi
Dr. Jens WILKENS’in akademik öz geçmiĢini Ģu Ģekilde dikkatlere sunmak mümkündür:
Philipps Üniversitesi, (Marburg) Dinî ÇalıĢmalar ve Ġndoloji alanında “Eski Hindistan’da
Ölüm” konulu teziyle yüksek lisans derecesini almıĢtır. Georg-August Üniversitesi, (Göttingen)
Türkoloji ve Orta Asya alanında doktor unvanını almıĢtır. 2002 yılında Göttingen Bilimler
Akademisinin “Almanya’da Oryantal El Yazmalarının Kataloglanması” akademik projesinde,
2003-2008 yılları arasında Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisinde, 2008-2010 yılları
arasında Georg-August-Üniversitesinde, 2011-2015 yılları arasında Alman AraĢtırma
Cemiyetinde görev yapmıĢtır. 2015 yılından itibaren Göttingen Bilimler Akademisinde
çalıĢmaktadır. Anılan sözlük çalıĢmasına aynı akademide 2017’de baĢlamıĢ olup sözlüğü 2021
yılında yayımlamıĢtır.

Foto 1: Dr. Jens WILKENS’e ait bir görüntü3

1

Manichaica, Uigurica, Türkische Turfan Texte, Berliner Turfantexte gibi serilerin sözlük kısımları, İdikut Sözlüğü
(Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü (Ahmet CAFEROĞLU), Uigurisches Wörterbuch.
Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien (Klaus RÖHRBORN) adlı eserleri bu
bağlamda dile getirmek mümkündür.
2
Dr. Jens WILKENS’in akademik çalıĢmaları için bk. https://adw-goe.academia.edu/JensWilkens
3
Fotoğraf, Dr. Jens WILKENS’in kendisinden temin edinilmiĢtir. PaylaĢımı için yazara teĢekkürlerimi sunarım.
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3. Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch – Deutsch – Türkisch (Eski
Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca – Almanca – Türkçe) Adlı Eser
Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch – Deutsch – Türkisch / (Eski
Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca – Almanca – Türkçe) isimli eser hem internet ortamında
hem de kitap satıĢ mecralarında ilgililerin istifadesine sunulmuĢtur. Sözlükte 29.400 kavram
iĢareti bulunmaktadır. Sözlük, Latin Alfabesi esas alınarak tasnif edilmiĢtir. Asıl bölümü 929
sayfadan oluĢan çok dilli sözlüğün ilk 9 sayfasında sözlük ile ilgili önemli bilgiler
bulunmaktadır. Sözlüğün giriĢi niteliğindeki bu kısım “TeĢekkür”, “Ön Söz”, “Kullanım
Talimatları”, “Kısaltmalar” ve “Semboller” olmak üzere 5 baĢlıktan oluĢmaktadır.

Foto 2: Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch – Deutsch – Türkisch (Eski Uygurcanın El
Sözlüğü Eski Uygurca – Almanca – Türkçe) adlı eserin kapak görüntüsü
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 Eski Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca - Almanca - Türkçe Sözlük 
(Handwörterbuch Des Altuigurischen Altuigurisch - Deutsch – Türkisch) Üzerine
Eserin “TeĢekkür” bölümünde “Wörterbuch des Altuigurischen” projesinin yürütüldüğü
kurum olan Göttingen Bilimler Akademisi baĢta olmak üzere çeĢitli kurumlara ve bu kurumların
mensuplarına teĢekkür edilmiĢtir. Ayrıca sözlüğün hazırlanmasına katkı sağlayan önemli bilim
insanlarına da teĢekkür sunulmuĢtur.
“TeĢekkür” bölümünden sonra sözlükle ilgili bazı bilgilerin verildiği “Ön Söz” kısmı
dikkatlere sunulmuĢtur. Bu kısımda sözlüğün amacı “Kullanımı mümkün olduğunca kolay hâle
getirmek ve aynı zamanda öğrenciler için Eski Uygur metinlerini çalıĢırken kullanabilecekleri
bir giriĢ çalıĢması sunmaktır” Ģeklinde belirtilmiĢtir. Yazarın bu ifadesinden anlaĢılacağı üzere
sözlüğün pratik faydası ön planda tutularak hazırlanmasındaki amaçlardan biri üniversitelerdeki
Eski Türkçe derslerinde bir baĢvuru kaynağı olarak kullanılmasıdır. Ayrıca sözlüğün bireysel
kullanım için de sistematiği gayet anlaĢılır ve kullanımı kolaydır.
“Kullanım Talimatları” bölümünde sözlüğün nasıl kullanılacağından, sık kullanılan
iĢaretlerden ve karĢılaĢılan bazı problemlerden bahsedilmiĢtir. † iĢareti, doğru olana basit bir
referansla bir hatayı göstermektedir. Ancak yeni materyaller veya yeni etimolojik araĢtırmalar, †
ile iĢaretlenmiĢ bir okumanın doğru olduğunu kanıtlayabilir. Sözlükte madde baĢı kelimelerin
etimolojileri verilmemiĢtir. Madde baĢı kelimelerin diğer kavram iĢaretleriyle kurmuĢ olduğu
iliĢki sonucunda oluĢan birden fazla anlam ögesiyle kurulmuĢ genel anlamlı ögeler, madde baĢı
kelimelerin altında gösterilmiĢtir. Sözlükte bulunan sözcüklerin alıntılandığı metinler
belirtilmediği için sözlükte kaynakçaya yer verilmemiĢtir.
Türk dili araĢtırmalarında ortak bir transkripsiyon veya transliterasyon kullanılamaması
sorunu bu sözlüğün hazırlanmasında da karĢımıza çıkmaktadır. Yazar sözlüğü hazırlarken
yorum veya çeviriye bağlı olarak, uygun bir transkripsiyon oluĢturmaya çalıĢtığını ifade
etmiĢtir. Yazarın bu bölümde ifade ettiği bir diğer önemli sorun ise kiĢi ve yer adlarıdır. YanlıĢ
okunduğu düĢünülen yer ve kiĢi adları tekrar okunmuĢtur. Okunması mümkün görünmeyenler
ise kaynak eserdeki Ģekliyle aktarılmıĢtır. Yabancı terminolojiye ait kavram iĢaretleri Ģu Ģekilde
tasnif edilmiĢtir:
Eski Uygur edebiyatının çoğu Budist metinlerden oluĢur. Bunlar çok sayıda
terminolojiye sahiptir, ancak sözlükte Budist olarak özel bir ayrım yoktur. Öte
yandan, Manik terimler (m), Hristiyanlığa ait terimler (C) olarak adlandırılır.
Sanskritçe terimler mümkün olan her yerde parantez içinde verilir. Değerlendirilen
metinler Sanskritçe ve Eski Uygur terimlerine açıkça karĢılık gelen iki dilli ise, bu
“(aynı zamanda) San. ... eĢdeğeri” eklenerek belgelenir. Sanskritçe eĢdeğerleri
yalnızca el yazmasının kendisinde (neredeyse) tamamen mevcutsa verilir. Bununla
birlikte, el yazmasında daha önce kusurlu bir form ve Sanskritçe standart bir
versiyon varsa, ikincisi alıntılanır. Brāhmī kaynaklarına (br) gönderme, yazım
belirgin bir Ģekilde saptığında veya nadir kelimeler olduğunda ortaya çıkar. Aynısı
Tibet alfabesindeki (tib) kaynaklar için de geçerlidir (Wilkens, 2021, s. IV).
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Foto 3: Sözlükten bir sayfanın görüntüsü (Wilkens, 2021, s. 692)

Alfabetik olarak hazırlanan sözlükteki harflerin sırası Ģu Ģekildedir: a, ä, b, č, d, e, f, g, h,
ı, i, j (sadece Brāhmī), k, l, m, n, ñ, ŋ, o , ö, p, q (sadece birkaç Brāhmī belgesi), r, s, t, u, ü, v, w,
y, z, ž.
Madde baĢı sözcüklerin ilk harflerinin alfabetik diziliĢlerine göre geçiĢ sıklığı ve yüzdelik
değerleri aĢağıdaki tabloda ifade edilmiĢtir:
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Tablo 1: Madde baĢı sözcüklerin frekans ve yüzdelik değerleri
Harfler

(f)

Yüzde (%)

A

2723

9,26

Ä

866

2,95

B

2460

8,37

Č

1119

3,81

D

276

0,94

E

492

1,67

F

116

0,39

G

271

0,92

H

339

1,15

I

232

0,79

Ġ

776

2,64

J

9

0,03

K

4135

14,06

L

334

1,14

M

987

3,36

N

394

1,34

Ň

10

0,03

O

537

1,83

Ö

727

2,47

P

745

2,53

Q

4

0,01

R

165

0,56

S

2579

8,77

Š

787

2,68

T

3845

13,08

U

786

2,67

Ü

456

1,55

V

577

1,96

W

70

0,24

Y

2480

8,44

Z

26

0,09

Ž

28

0,10

Toplam

29.400

100,00
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Sözlük bölümünden önceki son kısım “Kısaltmalar” ve “Semboller” listesini
içermektedir.
Sözlüğün sonraki baskısında bir kaynakça bölümü eklenerek temel kaynaklara yer
verilmesi düĢünülebilir. Ayrıca kavram iĢaretlerinin alındığı metinlere ait bilgilerin kaynakçaya
eklenmesinin kullanıcıların sözlükten daha fazla istifade etmesini sağlayacağı öngörülmektedir.
Madde baĢlarının cümlelerle örneklenmesinin sözcüğün anlaĢılabilirliğine katkı sunacağı
düĢünülmektedir.
Sözlüğün Eski Uygurca, Almanca ve Türkçe olarak hazırlanmıĢ olması özellikle
Almanlar, Türkler ve Uygur Türkleri için sözlüğü daha anlamlı kılmaktadır.
Dr. Jens WILKENS’i bu kıymetli çalıĢmasından dolayı kutlar; eserin ilgililerine faydalı
olmasını dilerim.
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