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ÖNSÖZ

2011-ci ildən bu yana qədim türk hərflərinin öyrənilməsi üçün 
bir  çox  çalışmalar  aparır;  kurslar  açır,  toplu  şəkildə 
öyrənilməsinə çalışıram. İlk kursumu (bundan sonra  öyrənək1 

deyəcəyəm) 2011-ci  ildə  İğdırda  uşaqlara  keçdim2.  Buradakı 
təcrübələrimi  bir  gündəliyə  yazıb,  hansı  hərfin  daha  öncə 
öyrənilməsinin  vacib  olduğunu,  hansı  hərfin  öyrənilməsinin 
çətin və ya asan olduğunu dəqiqləşdirib qeyd etdim. 2012-ci 
ilin sonlarına doğru, daha da irəliləyib, Türkəm Dərshanəsi ilə 
razılaşdıq  və  Göytürkcə  üzrə  ödənişsiz  dərslərə  başladıq. 
Beləcə, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda ilk dəfə Göytürkcə üzrə 
öyrənək açılmış oldu3 4. Bu, Bakıdakı I öyrənək, mənim üçün 
isə II öyrənək oldu.

2013-cü ilin yanvar ayında bir imtahan keçirərək, II öyrənək 
iştirakçıları məzun oldu. Beləliklə konkret bir iş görmüş olduq 
və özümüzü sübut etdik. Bu da III dəfə açılmasına maraq və 
tələb yaratdı.  Açdığımız birinci  öyrənəyimizə 90 nəfərin baş 

1 Öyrənək: Yetiştirmə, öyrətim, alıştırma. [TDK Derleme Sözlüğü c: 9]
Biz bu sözü  kurs mənasında işlədirik.

2 http://kokturukce.blogspot.com/2011/07/cocuklara-gokturkce-ogretme-  
deneyimi.html 

3 http://kokturukce.blogspot.com/2013/02/bakude-gokturkce-kursu.html   
4 http://dilcilik.blogspot.com/2013/02/goyturk-dili-kursunda-ilk-  

sertifikatlar.html 
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vurub məlumat  almasına  qarşılıq,  II  öyrənəyimizə  180 nəfər 
baş vurdu. Bunlardan 40-a qədəri qeydiyyata düşdükdən sonra 
27-si öyrənəyin sonuna qədər iştirak etmişdir.

Bakıdakı  I  öyrənəyi  bitirənlərin  bəziləri  ilə  yeni  bir  qrup 
yaratdıq:  Tərcümə Qrupu. Məqsədimiz  Irk Bitigi oxumaq və 
Azərbaycan dilinə  tərcümə etmək idi.  Bacardıq.  Buna bir 
azdan  qayıdacağam  amma  ondan  əvvəl  digər 
çalışmalarımızdan yazmalıyam.

Bakıdakı II öyrənək iştirakçıları ilə yeni bir işə girişdim. Bu 
çalışmam,  bütün  bir  öyrənəyi  başdan  ayağa  çəkib 
internetdə  yayınlamaq idi.  Bütün  öyrənəkləri  olmasa  da,  5 
dərsi  çəkə  bildik.  Təbii  ki,  asan  olmadı.  Şəraitin  çox  da 
ürəkaçan olmamasına baxmayaraq, yaxşı bir şey bacardığımıza 
inanıram. Haz-hazırda bu videolardakı5 öyrənəyi izləyərək Irk 
Bitig üzərində işləyə bilər, onu oxuyub anlaya bilərsiniz.

7  mart  2013-cü  ildə  isə  keçirdiyim  imtahanla  Bakıdakı  II 
öyrənəyimizi də bitirmiş olduq.  İmtahanın birinci sualı  Irk 
Bitigdəki  bir  ırkın  oxunmasını  tələb  edirdi. İştirakçılar  7 
günlük dərslə belə bunu asanlıqla bacardılar.

Bununla kifayətlənmədik. Bakıdakı III, öz adıma isə IV olan 
öyrənəyi də 09.04.2013-ci il tarixində başlatdıq. Doğrusu, daha 
öncəkilərlə  müqayisədə  iştirakçıların  sayı  az  olsa  da  təşkil 
etdiyim  6  dərs  müddətinə  hərfləri  oxuya  bilmə  bacarığına 
yiyələndilər. Latın hərflərini göz önünə gətirdiyimizdə, ibtidai 
5 http://www.youtube.com/watch?v=ER5ZpxKIeyc  
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sinif  şagirdlərinin  5-6  aya  oxuyub  yazmaq  qabiliyyətlərinə 
yiyələnmələri  öz  əlifbamız  olan  Türk  damğalarında6 6  dərsə 
uyğun gəlməkdədir. Deyilə bilər ki, bunda iştirakçıların yaşları, 
bilikləri önəmli yer tutur. Halbuki iştirakçıların yaşının böyük 
olduğunu nəzərə  alsaq  belə,  İğdırdakı  ilk  təcrübəmdə  kəndli 
uşaqların öyrənmələrini fərəhlə deyə bilərəm. Bunlar arasında 
latın əlifbasını bilməyən, 5 yaşlı bir qızımız (adı Kübra) var idi. 
Bu  baxımdan,  damğalarımızın  yüksək  sürətlə  öyrənilməsi, 
çağdaş  dövrümüz  üçün,  neçə  əsr  bundan  qabaq  ulu 
babalarımızın kəşf etdiyi qeyri–adi bir şeydir.

Qayıdaq Bakıdakı I öyrənəyin iştirakçılarına...

Bakıdakı I öyrənəyimizi bitirən yoldaşlardan bir qrupu, bu işi 
davam etdirmək istədilər. Daha öncə heç bir təcrübəm olmadığı 
üçün,  nə  edəcəyimi  bilmədim.  İlk  öncə,  Türk  ellərində  ən 
məşhur  olan  yazıları  damğalarla  yazmaq  üzərində  dayandıq. 
Bir müddət sonra Dədə Qorqud Kitabı üzərində dayansaq da, 
Irk Bitig üzərində işləməyə qərar verdik. Beləliklə, həm qədim 
Uyğur  türkcəsini  tanıyacaq,  həm  də  Azərbaycan  dilçiliyinə 
yeni bir əsər qazandırmış olacaq idik. Bu məqsədlə yola çıxdıq. 
Bacardıq.

Hal-hazırda  əlinizdə  tutduğunuz  bu  kitab,  bu  uğurumuzun 
nəticəsidir.  Ulu babalarımızın əsrlər əvvəl yazdıqları,  oxuyub 
əyləndikləri  və  bəlkə  də,  ümidləndikləri  bu  əlyazmanı  biz 
gənclər  yenidən  oxuyub,  Azərbaycan  torpaqlarında  yenidən 

6 Damğa sözü h rfə  dem kdir v  bundan sonra damğa dedikd  bir başaə ə ə  
q dim h rfl rimiz başa düşülsün.ə ə ə
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gün  işığına  çıxartdığımız  üçün  çox  sevincliyik.  Bu  qüruru 
yaşamaqdan böyük həzz duyuruq.

***

Çalışma  qrupunda  yer  alan  bütün  yoldaşlarıma  təşəkkür 
edirəm. Xüsusilə də, ən çox əmək sərf edən Aygün Hüseynliyə 
minnətdarlığımı  bildirirəm.  Marağını  və  dəstəyini  əskik 
etməyən  İrana İbrahimovaya,  qrupumuza sonradan qoşulan 
və həyacanımızı davam etdirən Dilbər Mehdiyevaya, səssizcə 
öz işini görən Özcan Qıra və son olaraq, sevinci ilə bizi canlı 
tutan ən kiçiyimiz Ceyran Sərxanbəyovaya təşəkkür edirəm.

Göybəy Uluç
Bakı – 2013

6



Ümumi məlumat

Irk Bitigi, Macar  əsilli  tədqiqatçı  Aurel  Stein,  1907 –ci  ildə 
Çinin  Qansu  əyalətindəki  Dunhuang  şəhərində  yerləşən  Bin 
Buda Mağaralarında  tapmışdır.  İndi  isə,  İngiltərənin  London 
şəhərindəki  Britaniya  Muzeyində  Şərq  yazılı  abidələri 
bölməsində 8212 sayı ilə saxlanılır.7

Əlyazma 13.6x8 sm ölçülərində olub, 57 səhifədən ibarətdir. 
Səhifələrin  hər  iki  üzü  də  işlədilmiş  və  cildlənməmişdir.  X 
əsrdən  daha  əvvəl  yazıldığı  güman  edilir.  Neçənci  ildə 
yazıldığı mövzusuna irəlidə qayıdacağıq.

İndiyə qədər  Vilhelm Tomsendən başlayaraq  Hüseyn Namiq 
Orxun,  Sergey Malov,  Tetsuro İkeda,  Tələt  Təkin8,  Əlisa 
Şükürlü, Yusif Məmmədov və Əbülfəz Rəcəbov tərəfindən 
araşdırılmışdır.  Son  olaraq  isə,  bizim  tərəfimizdən 
Azərbaycanda gündəmə gəlmiş və işıq üzü görmüşdür.

Mənşəyi

Irk Bitig Fal Kitabı adı ilə dilimizə tərcümə edilir.

İlk   söz  olan  ırk  (irq),  fal  deməkdir.  Soy,  mənşə mənasını 
ifadə edən söz dilimizə sonradan keçmədir. İrq sözünün ərəbcə 
mənası  bitkinin  kökü deməkdir.  Dildə  çox  işləndiyi  üçün 

7 http://idp.bl.uk/idp.a4d   – Britaniya muzeyi.
8 Bu kitabdakı lüğət, Tələt Təkinin kitabındakı lüğətdən istifadə olunaraq 

hazırlanmışdır. 
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əlavə  məna  da  qazanmışdır.  Ərəb  mənşəli  söz رق)  ,(ع  XVI 
əsrdə dilimizə keçmişdir9.  O  dövrə qədər  irq,  dilimizdə  fal 
sözü kimi istifadə edilmişdir. 

Azərbaycan dilində sözün əvvəlində /ı/  hərfi işlədilmir, bunu 
bilirik. Amma biz, orijinallıq pozulmasın deyə bütün mətnlərdə 
ırk sözünün qədim formasını saxladıq.

Bitig  sözü isə  kitab kimi tərcümə edilir.  Bitig  sözü özündə 
bütün yazılı materiallara verilən ümumi bir addır. Irk Bitig 
də kitab şəklində tərtib olunduğu üçün bitig sözü kitab sözü ilə 
tam əvəz olunur.

Irk Bitig sözündə /e/  səsini göstərən xüsusi bir hərf olmadığı 
üçün, bu səsin yerinə /i/ hərfindən istifadə edilmişdir. Bəlkə də 
/e/ səsi, uyğurlarda yox idi, bəlkə də var idi.  Dəqiq bilmirik. 
Necə ki bugün Türkiyə ilə Azərbaycan qonşu olmasına, eyni 
soydan  gəlməsinə  baxmayaraq,  ortaq  olmayan  səs  sisteminə 
sahiblərsə,  keçmiş  vaxtlarda  yazılan  yazılarda  da  belə 
fərqlənmələr ola bilər. Çünki Yenisey abidələrində /e/  səsi və 
damğası varkən, Orxon abidələrində,  o cümlədən Irk Bitigdə 
görmürük.  Bu səbəbdən də yazmaq mənasında olan  beti feli, 
biti olaraq  istifadə  edilmişdir.  Betik sözü  bugün  Türkiyədə 
daha çox script sözü yerinə bilgisayar termini olaraq işlədilsə 
də,  Türk  ellərində  bet  (səhifə)  sözü geniş  bir  istifadə  sahəsi 
tapmaqdadır. Bununla yanaşı, Türkiyənin Ankara şəhərində bet 
(səhifə) kökündən gələn  betlək sözü vardır  ki,  bu da  dəftər 
mənasına  gəlir.  Bet  sözü  günümüz  türk  dillərində  hələ  də 

9 Câmi-ül Fürs [1501], Necati Dəmir, Harvard 2002
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işlədilir.  Uyğurlar  vebsaytı yerinə  tor  beti deyir. 
Qaraqalpaqlar  əsas  səhifə mənasında  baş  bet yazırlar.  Bu 
nümunələri sadalayıb artırmaq olar.

Orijinallığı

Irk  Bitigin  özünəməxsus  tam  bir  orijinal  əsər  olmadığını 
düşünənlər olsa da, biz tamamilə orijinal olduğunu düşünürük. 
Belə düşünməmizə səbəb isə, ırkların dağınıq olması, bəlli bir 
qayda və nizamda yazılmamış olmasıdır. Üstəlik, cildlənməmiş 
olmasına  baxmayaraq,  əlimizdə  olan  Irk  Bitigin  bir  işləmə 
bələdçisi  var.  Səliqəsizliyi  və  ırkların  sıraya  düzülməmiş 
olması əsərin yığılma ərəfəsində olduğunu düşündürür. 

Şəkil 1: Irk Bitigin orijinal səhifələrindən biri.
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Əsərin  sonunda  kim  üçün  və  nə  üçün  yazıldığı  qeyd 
olunmuşdur. Əgər tərcümə əsəri olsaydı, Sanqun İtəçuk üçün 
yazdım deyil, tərcümə etdim yazılardı.

Orxon abidələri ilə müqayisədə, səliqəsizliyin olduğu görülür. 
Əslində belə də fikirləşməmək lazımdı. Çünki Orxon abidələri 
rəsmi dövlət sənədləri  sayılır.  Üstəgəl daş üstünə yazılır.  Bir 
hərfi daşa yazana kimi, o hərfin düz, ya da səhv olduğunu fərq 
edə  bilər  və  tezliklə  dəyişiklik  edə  bilərsən.  Amma  kağız 
üstündə  və  sürətlə  yazanda,  səhvlərini  görmək  o  qədər  asan 
olmur.  Bu  baxımdan  əsərin  yığılma  ərəfəsində  olduğuna 
əminik. 

Əsərin  Yi  Çinq-dən10 (Dəyişmələr  Kitabından)  tərcümə 
olunaraq yazıldığını deyənlər də var. 

“Mətnin  mənşəyinin  eramızdan  əvvəl  2852-2738  illərində  
yaşadığı  söylənən  məşhur  müdrik  Fu  Hsiyə  dayandığına  
inanılmaqdadır. Fu Hsi 8 trigramı kəşf etmişdir. Kral Ven onu  
qısqanan bir  imperator  tərəfindən 11 il  heps  edilənə  qədər,  
yəni  eramızdan  əvvəl  1150-ci  illərdə  trigramların  iki  ayrı  
tənzimlənməsindən istifadə etməkdə idi. Kral uzun həbs illərini  
Yi Çinqi fəlsəfi yöndən inkişaf etdirməklə keçirdi. Bunu da 8  
trigramı  64  altı  xətt  altıbucağına  əlavə  etməklə  bacardı.  
Altıbucaqlıların məntiqi və sirli fəlsəfəsini də şərh etdi. Onun  
çalışmaları Yi Çinq haqqında ən öyrədici mənbə kimi qaldı. Və  
illər  ərzində  inkişaf  etdirildi.  Venin  oğlu  Tan  bunlara  
yenilərini  əlavə  etsə  də,  bu  yazarların  çalışmalarını  nizama  

10 http://tr.wikipedia.org/wiki/Yi_Çing   
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salan  Konfiçyusdur.  Yi  Çinqi  ilk  dəfə  dəyişmə  olaraq 
adlandıran və  bundan  sonra  daha  da  inkişaf  etdirən,  yenə  
Konfiçyusdur.”

Yi Çinq 64 mətndən ibarətdir. Və xüsusi olaraq insanın özünü 
inkişafından  söhbət  aparır.  Irk  Bitigdə  isə,  taledən,  bəxtdən 
danışılır. Irk Bitig, ehtimal ki, təsirlənilib. Çünki riyazi hesaba 
görə ırkların sayı 64 olmalıdır.  Amma mətinlərin 67-yə kimi 
çıxdığını görürük. Bu da, üzərində çalışmaların davam etdiyini, 
nizama  salma  prosesinin  getdiyini  və  orijinal  olduğunu 
göstərir.  Təsirlənmək,  orijinal  olmadığı  mənasına  gəlmir. 
Yoxsa bütün mahnılar, bütün eşq romanları orijinallığını itirər.

Yazı

Irk  Bitig,  türk  damğaları  ilə  yazılmışdır.  Betiyin  (kitabın) 
başındakı  Çincə  mətnlər  mövcuddur  və  sonradanmı  əlavə 
olunub,  həmin  vaxtdamı  yazılıb,  bu  haqda  dəqiq  məlumat 
yoxdur. Belə ki, əlyazmanın əvvəlindəki Çin dilində olan mətn 
müasir  dövrdəki  elmi  məqalələrdə  olan  xülasələrə  bənzəyir. 
Necə  ki  indiki  elmi  məqalələrin  sonuna  ingiliscə  və  rusca 
xülasələr əlavə edilir, o dövrdə də Çin mədəniyyətinin təsiri ilə 
belə  əsərlərə,  abidələrə,  çincə  əlavələrin  edilməsi  heç  də 
təsadüfü deyildir. Ümumiyyətlə, bunları demək olar:

/e/ səsini göstərən damğa yoxdur. Bu səsin olduğu sözlər, /i/ 
səsi ilə əvəz olunmuşdur.
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/ş/ səsinin varlığı dəqiq deyil. Sonradan əmələ gəlmiş /ş/ səsi 
Irk  Bitigin  yazıldığı  dövrdə  həmin  dildə  dəqiqlik 
qazanmamışdı.  Qazanmış  belə  olsa,  bu  yazıda  əks 
etdirilməmişdir. Buna görə də /ş/ səsi yerinə /s/ səsini göstərən 
� və � damğaları işlədilmişdir.

/r/ səsini bildirmək üçün işlədilən � hərfi bizi məsələyə başqa  
yöndən baxmağa vadar edir. Tədqiqatçılar ümumi olaraq, Irk 
Bitigi X əsrə aid etsələr də, /r/ səsi üçün işlədilən � damğası 
bunun  tarixini  daha  da  qədimlərə  aparır.  Çünki  /r/  səsi  /l/ 
səsindən törəmə olduğu üçün  � hərfinin ortasına çəkilən bir  
xətt  ilə  � hərfi yaradılmışdır. Əslində, bu hərf Orxon  
abidələrində /ş/ səsini bildirir. Bu da bizi əlyazmanın tarixinin 
çox  daha  əvvəllərə,  keçid  mərhələsinin  olduğu  bir  zamana 
aparır.  Belə  düşünməyimiz  ona  görədir  ki  � hərfi  Orxon 
abidələrində  /ş/  səsini  bildirməkdədir.  Demək,  o  dövrdə  də 
yazıda  vahid  qayda  yox  imiş.  Orxon  abidələrinin  yazıldığı 
dövrdə isə dəqiq işləmə olmuşdur. Bu da bizi Irk Bitigin keçid 
dövrünün  məhsulu  olduğunu  düşünməyə  vadar  edir.  Ancaq 
bunu da bilirik ki, o dövrdə dili tənzimləyən bir qurum yox idi 
və  insanların  bir-birləri  ilə  əlaqəsi  də  bugünkü  kimi  geniş 
deyildi.  Bu da eyni  dövrdə  yaşayıb  fərqli  düşünən,  müxtəlif 
metodlar yaradan insanların olmasına şərait yaradır. Bunun o 
dövr insanlarının yeni səslərə qarşılıq tapma probleminə olan 
ehtiyacından  yarandığını  düşünə  bilərik.  Amma biz  yenə  də 
hərflərin vahid yazı qaydasının hələ sabitləşməməsinə və keçid 
dövründə olduğuna ehtimal veririk.
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Irk Bitigdə Orxon abidələrindən fərqli olaraq /ot/ hərfi  � və 
/up/, /üp/ səsini verən � hərfi vardır.

Keçmiş  zaman şəkilçisi  -mis,  qaydasız istifadə  olunub.  Bəzi 
yerdə  ��� mis, bəzi yerlərdə də  �� mis kimi yazılmışdır. 
Əsasən ��� mis formasında olub.

Yaylaq sözü  bəzi  yerdə  ���� yaylaq bəzi  yerdə 
����� yaylaq kimi  yazılıb.  İlk  hecada  saitin  yazılma 
qaydası çox dəfə pozulub.  Ara sözü bəzən �� ara bəzən də 
��� ara olaraq qarşımıza çıxır.

İndiki  zaman  şəkilçisi  olaraq  iki  heca  görürük.  Biri  incə 
sözlərdə  işlədilən  -yür,  o  birisi  də  qalın  hecalarda  işlədilən 
-yur.  24-cü  ırkda  tiləyür sözü  işlədilir.  Bugünkü  diləyir 
sözünün  qədim  formasıdır.  40-cı  ırkda  yorıyur sözü  var, 
hazırki  yeriyir sözünün  qədim  formasıdır.  Türkiyə 
türkcəsindəki yürüyor sözünün də qədim formasıdır. Beləliklə, 
həm Türkiyə  türkcəsində  işlədilən  -yor şəkilçisinin,  həm də 
Azərbaycan türkcəsində işlədilən və 4 növü olan indiki zaman 
şəkilçilərinin mənbəyinin eyni olduğunu görürük. Bunu xüsusi 
olaraq qeyd edirik,  çünki heç bir  elmi dayağı olmadan, xalq 
arasında  Türkiyədə  işlədilən  indiki  zaman  şəkilçisi  -yorun, 
yunanların  təsirindən  qaynaqlandığını  deyənlər  var.  Bundan 
başqa,  Türkiyə  türklərinin  dildəki  ahəng  qanununu 
pozduqlarını səsləndirənlər də var. Halbuki, Irk Bitigdə keçmiş 
zaman şəkilçisinin bir formada olduğunu və yalnız -mis kimi 
işlədildiyini  görürük.  Bu  şəkilcidə  ahəng  qanunu  hələ 
yaranmayıb  və  özündən  əvvəlki  saitə  görə  formalaşmayıb. 
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İndiki zaman şəkilçilərində isə incə və qalınlara görə dəyişən 
iki forma yaranıb. Sonrakı əsrlərdə babalarımız, keçmiş zaman 
şəkilçilərində bütün səs ahəngini yaradıb və 4 formada şəkilçi 
əmələ  gətiriblər.  Azərbaycanda  yaşayan  babalarımız  indiki 
zaman  şəkilçisini  də  bütün  səslərə  görə  formalaşdırıblar. 
Amma Anadolu tərəfindəki  babalarımız isə,  daha qədimdə 2 
növü  olan  şəkilçini  vahid  edib  və  sadəcə  olaraq  -yor 
formasında  işlədib.  Necəki  -mis forması  bütün  sözlərdə 
işlədilirdi, hal-hazırda -yor forması da bütün sözlərdə işlədir. 
Bu, pozuntu deyil.  Dildə dəyişmələr  həmişə olar və ləhcələr 
arası  müqayisələr  aparmaq  düz  deyildir.  Bir  ləhçəyə  baxıb, 
digərinə səhv demək, elmi cəhətdən səhvdir.

Tarixi

Irk  Bitigdəki  hərf  və  səs  dəyişmələrinə  baxanda  Orxon 
abidələrindən  çox  sonra  yazıldığını  dəqiq  deyə  bilərik.  /r/ 
səsinin  hərflərdə  necə  törədildiyini  yazdıq,  /ş/  səsinin 
damğalarla  göstərilmədiyini  və  ləhcə  fərqindən  dildə 
yaradılmadığı, bəlkə də, o dövr uyğurlarında /ş/ səsinin əmələ 
belə gəlmədiyini qeyd etdik. İndisə  kod-  feli və  ayak  sözləri 
üstündə dayanacağıq.

Çağdaş dilimizdə işlətdiyimiz bəzi /y/ səsləri qədimdə /d/ səsi 
ilə ifadə olunurdu. Məsələn,  ayırmaq feli  qədimdə  adırmaq 
idi. O cümlədən  qoymaq feli  kodmak,  ayaq sözü də  adak11 

formasında idi.  Amma Irk Bitigdə keçid mərhələlərinin izini 
görürük. 

11 Orxon Abidələri [732-735], Tələt Təkin, TDK 2008
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42-ci ırkda belə bir söz işlədilib: ������⸱���� ayakın 
kodupan. Burada  adak sözü ayak kimi işlədilərkən, kodmak 
sözü  hələ  də  /d/  səsini  saxlayıb  və  koy- (qoy-)  formasına 
girməyib.  Kodmak felinin  koymak formasını  Divanı Lüğətit  
Türkdə görürük12. 

Bu səs dəyişmələrini əsas götürəndə Irk Bitig Orxon abidələri 
ilə  Divanı  Lüğətit  Türk-ün  yazıldıqları  dövrün  ortasında  bir 
yerdədir. 

Irk Bitigin bitirmə hissəsi olan son mətnində belə bir  cümlə 
işlədilir:

��������⸱���⸱�⸱�����⸱���⸱���

bars yıl ekinti ay bis yigirmike (pələng ili, ikinci ay, on beşinə)

Bəzi  araşdırmacılar13 bu  sözə  əsaslanaraq  tarixi 
müəyyənləşdirir.  Luiz Bazin 17 mart 930 ya da 4 mart 942-ci 
ildə yazılmış ola biləcəyini iddia edir.  Marsel Erdal isə, VIII 
əsr ilə IX əsr arasında yazıldığını qəbul edir. Yenə Tələt Təkin 
də IX əsrin ortalarında yazıldığı fikrini bildirir.

12 Divanı Lüğətit Türk [1070], Besim Atalay, TDK 1941
13 Irk Bitik, Tələt Təkin, Ankara, Öncü Kitab 2004
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Irka (fala) necə baxılır?

Irk Bitigdə proses belə sıralanır:

1. Irk (fal) çubuqları/ çubuq atılır.
2. Gələn nömrəyə görə ırk oxunur.
3. Irkın yaxşı və ya pis olması bildirilir.

Çubuq üstündəki nöqtə sayları (bundan sonra  olcay14 sayıları 
olaraq yazacağıq) 3 dənə olmalıdır. Hər nömrə isə özlüyündə 1, 
2, 3 və ya 4 ola bilər. 4 üzü olan bir çubuğu 3 dəfə atıb, olcay 
saylarının çıxmasını istədiyimizdə sadə bir riyazi hesablama ilə 
4x4x4=64 hesablanır. Bu o deməkdir ki, 64 dənə ırk ehtimalı 
ola  bilər.  Bu  sadə  hesablama  üzərində  ırkların  yazıldığı 
düşünülsə  də,  ümümilikdə  65  ırkın  olması   bu  qaydanı 
pozmuşdur.  Ayrıca 1-1-3, 1-2-4 və 3-1-1 olcay sayları əksik 
ikən,  1-1-4  ilə  3-1-3  ırkları  artıqdır.  3-4-1  sayı  isə,  3  dəfə 
təkrarlanmışdır.  Bu  təkrarlanmalarda  mətnlər  fərqli,  sadəcə 
olaraq  olcay  sayları  eynidir.  Atılan  ırklarda  bir-birinin  eyni 
olan olcay saylarından hansı ilk oxunacaq?

Nizam yoxdur!

Çubuğu, ya da çubuqları (bu mövzuya qayıdacağıq) atıb olcay 
saylarını  çıxardıqdan  sonra  ırkı  tapmaq  üçün  bütün  səhifəni 
axtarmalı və göz gəzdirməliyik. Çünki sayların düzülüşündə bir 
qayda  yoxdur.  1-1-1,  1-1-2,  1-1-3,  1-1-4,  2-1-1...  kimi  bir 
sıralama olsa idi, asanlıq və nizam olardı.
14 Olcay: bəxt, şans. - TDK Güncel Sözlüğü
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Olcay sayları  ilə,  nəticə  arasında heç  bir  əlaqə  yoxdur.  Tək 
nömrələrin yaxşı, cüt nömrələrin pis çıxdığı kimi bir nəticəyə 
gəlmək  olmaz.  Bu,  bir  baxımdan  yaxşıdır,  yoxsa  çubuqlar 
atılıb,  nömrələr  çıxdıqdan  sonra  ırkı  öncədən bilən  biri,  ırkı 
oxumadan nəticənin nə olacağını bilərdi.

Çubuqlar

Çubuqların  sayı  önəmlidir.  1  yoxsa  3  dənə  olması  isə 
düşündürücüdür. 1 dənə çubuğun 3 dəfə atılması və hər gələn 
sayıların  sıraya  qoyulması  olcay  sayısının  əmələ  gəlməsi 
gözlənər. 3 çubuq varsa, 3-ü də birdən havaya atılar və yerə 
düşən çubuqlarda görülən saylar qəbul edilər.

3  çubuq olmağında bir  problem var.  Havaya atılan  çubuqlar 
yerə  düşdükdə  dağınıq  olur.  Bəs  bunlar  hansı  qaydaya  görə 
oxunur? Yazı qaydamız sağdan sola olduğu üçün, çubuqların 
da yönümü belə başa düşülməli  deyə düşünürük. Çox böyük 
ehtimalla burada tək çubuq olmalıdır amma 3 çubuq olmaması 
ilə bağlı dəqiq bir şey də deyə bilmərik. 

Biz 3 çubuq ola biləcəyi ehtimalı üzərində dayandıq və özümüz 
bu 3 çubuğu hazırladıq. Keçmişdə nə cür ola biləcəyi haqqında 
dəqiq bir biliyimiz yoxdur. Daşdan da istifadə edilmiş ola bilər, 
odundan da. Bəlkə də, bu bir  sümük idi. 4 fərqli say olması 
üçün 4 üzü olan bir əşya olması gərəkdiyindən, indiki zərlər 
kimi  6  üzü olan  bərəbər  tərəfli  dördbucaq deyil,  dörd  tərəfi 
olan  dördbucaqlı  ola  biləcək  istənilən  əşya  olma  ehtimalını 
qəbul edirik.
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Şəkil 2: Olcay çubuqları 

Qeyd  etdiyimiz  kimi,  çubuq  olduğunu  bilirik  amma 
uzunluğunu, qalınlığını, həcmini və nə ilə düzəldildiyini dəqiq 
bilmirik.  Biz,  bu  barədə  bir  təxmin  yürütdük  və  taxtadan 
istifadə edərək çubuqlar  düzəltdik.  Taxtaları  şəkilləndirəndən 
sonra  odda qızdırdığımız  mıxı,  çubuqların  üstünə  basdıraraq 
nöqtələr əmələ gətirdik. Beləliklə Şəkil 2-də görünən çubuqları 
yaratdıq. 
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Irk Bitigin məzmunu

Ümumi  67  maddədən  ibarət  olmasına  baxmayaraq,  bunların 
65-i ırk olub, 2-si də sonluq xarakterli nəticədir. 65 ırkdan 39-u 
müsbət, 19-u mənfi, 7-si də şərhsizdir.

Sonuclar, an͡yıg edgü ol (çox yaxşıdır), edgü ol (yaxşıdır) deyə 
iki müsbət söz ilə bitərkən; an͡yıg yablak ol (çox pisdir), yablak  
ol (pisdir), yabız ol (bərbaddır) deyə 3 mənfi sonluqla bitir.

Nəticə Sayı Faiz

Müsbət 39 %60

Mənfi 19 %29

Şərhsiz 7 %11

4 ırkda çox yaxşıdır (an͡yıg edgü ol) yazılmışdır.
(ırk: 5, 18, 55, 64)

1 ırkda  qazancı var, yaxşıdır (asıqı bar edgü ol) yazılmışdır. 
(ırk: 32)

1 ırkda  bu ırkın başında az sıxıntısı var, sonra yenə yaxşı 
olacaq (bu  ırk  basınta  āz  emgeki  bar  kin  yana  edgü  bolur) 
yazılmışdır. (ırk: 57)

33 ırkda yaxşıdır (edgü ol) yazılmışdır.
(ırk: 1, 2, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 
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35, 38, 40, 41, 42, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63) 

1 ırkda çox pisdir (an͡yıg yablak ol) yazılmışdır.
(ırk: 36)

1 ırkda  kədərlidir,  çox pisdir (mun͡qluq ol an͡yıg yablak ol) 
yazılmışdır. (ırk: 22)

4 ırkda bərbaddır (yabız ol) yazılmışdır. 
(ırk: 12, 24, 44, 45)

13 ırkda pisdir (yablak ol) yazılmışdır.
(ırk: 6, 8, 9, 16, 25, 33, 37, 39, 43, 46, 50, 61, 65)

7 ırk şərhsiz buraxılmışdır. 
(ırk: 4, 10, 13, 14, 21, 48, 51)
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IRK BİTİG ƏLİFBASI

Samitlər Saitlər

İncə Qalın � a/e

� eb � ab � ı/i

� ed � ad � ü/ö

� eg � aq � u/o

� ek � ak

� el � al

� en � an

� er � ar

� es � as

� et � at

� ey � ay

Tək səslilər

� aç � anç

� em � ənq

� ap � ant

� az � any

� ök � ok

� ot
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IRKLAR
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1-ci ırk

oo oo oo

tensi : men : yarın : kiçe : altun : örgin : 
üze : oluru͡pan : men͡qileyür : men : an͡ça : 
bilin͡qler : edgü ol :

Mən  tənsiyəm15 16.  Gecə  gündüz  qızıl  taxt  üzərində  oturub 
xoşbəxt oluram. Belə bilin ki, yaxşıdır.

15 Göyün oğluyam.
16 Uyğurların  yuxu  yozumuna  görə,  yuxuda  Çin  imperatoru  görmək, 

varlanmaq  və  uzun  ömür  xəbəri  verir.  -  Bu  və  bundan  sonra 
deyəcəyimiz yuxu yozumları haqqındakı məlumatlar, Ə. Rəcəbli və Y. 
Məmmədovun Orxon -Yenisey Abidələri kitabında verilib.
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2-ci ırk

oooo oooo oooo

ala : atlıq : yol : ten͡qri : men : yarın : kiçe : 
esür : men : utru : eki : yalıq : kisi : oqlın : 
soo͡kusmis : kisi : korkmis : korkma : 
timis : kut : birgey : men : timis : an͡ça : 
bilin͡q : edgü : ol :

“Ala atlı yol tanrısıyam. Gecə gündüz at çapıram. Qarşıda iki 
gülərüz insan oğluna rast gəlir. İnsanlar [ondan] qorxur” deyir. 
Qorxma, [sizə] xoş bəxt verəcəm. Belə bilin ki, yaxşıdır.   
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3-cü ırk

ooo ooo ooo

altun : kanatlıq : talım : kara : kus : men : 
tanım : tüsi : takı : tüke : mezken : 
taluyda : yatıpan : tapladukumin : 
tutar : men : sebdü͡kümin : yiyür : men : 
an͡taq : küçlüg : men : an͡ça : bilin͡qler : 
edgü : ol :  

Altun  qanadlı  yırtıcı  qara  quşam17.  Bədənimin  tükü  hələ 
çıxmamış  dənizdə  yatıb  xoşum  gələni  tuturam,  istədiyimi 
yeyirəm, [bax] belə güclüyəm. Belə bilin ki, yaxşıdır. 

17 Yuxuda qara quş görmək, varlanmaq əlamətidir.
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4-cü ırk

o o o 

ürün͡q : esri : toqan : kus : men : çıntan : ıqaç : 
üze : oluruu͡pan : men͡qileyür : men : an͡ça : 
bilin͡qler : :

Ağ xallı şahin quşam. Səndəl ağacı üstündə oturub sevinirəm. 
Belə bilin ki...
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5-ci ırk

oo oooo oo

beg  : er : yuntınqaru : barmis : ak : bisi : 
kulunlamis : altun : tuyuqluq : 
adqırlık : yaraqay : tebesin͡qerü : 
barmis : ürün͡q : inqeni : 
botulamis : altun : budlalıq : buqralık : 
yaraqay : ebin͡qerü : kelmis : üçün͡ç : kun͡çuyı : 
urılanmis : beglik : yaraqay : tir : men͡qilig : 
beg : er : ermis : an͡yıq : edgü : ol : 

Varlı  kişi  (bəy) atın  yanına  gedib  [görür  ki],  ağ  madyanı 
balalayıb. [Ona] altun nallı ayğırlıq yarayar [deyir]. Dəvəsinin 
yanına  gedib  [görür  ki],  ağ  dişi  dəvəsi  doğub.  [Ona]  altun 
halğalı  buğralıq  yarayar  [deyir].  Evinə  sarı  gedib  [deyir], 
üçüncü  şahzadəsi  oğlan  uşağı  dünyaya  gətirib.  Ona  bəylik 
yarayar deyir. Varlı kişi sevincək olur. Çox yaxşıdır.    
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6-cı ırk

o oo oo

adıqlı : tonquzlı : art : üze : soo͡kusmis : 
ermis : adıqın͡q : karnı : yarılmus : ton͡quzun͡q : 
azıqı : sınmis : tir : an͡ça : bilin͡q : :
yablak : ol : :

“Ayı ilə donuz dağ keçidinin üstündə toqquşub. Ayının qarnı 
yarılıb, donuzun azı dişi sınıb” deyir. Belə bilin ki, pisdir.  
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7-ci ırk

oo o oo

er : terkleyü : kelir : edgü : söz : sab : elti : kelir : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol : 

“Bir  kişi  tələsik  gəlir,  yaxşı  söz-söhbət  gətirib”  deyir.  Belə 
bilin ki, yaxşıdır.  
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8-ci ırk

o oo ooo

altun : baslıq : yılan : men : 
altun : kuruqsakımin : kılıçın : kesipen : 
özüm : yul : intin : basımın : 
yul : ebintin : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : yablak : ol :

“Altun başlı ilanam, altun qursağımı qılıncla kəsərək nəfsimi 
qopar  inindən  (mağarasından),  başımı  qopar  evindən”  deyir. 
Belə bilin ki, pisdir. 
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9-cu ırk

ooo oo o

uluq : eb : örtenmis : katın͡qa : tegi : kalmadu͡k : 
büü͡kin͡qe : tegi : kodmu͡k18 : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
yablak : ol : :

“Böyük ev yandı, (birinci)  mərtəbəsinədək [heç nə] qalmadı. 
Küncünədək qalmadı” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 

18 kodmaduk olmalı, � damğası yazılmayıb.
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10-cu ırk

oo oooo ooo

esnegen : bars : men : kamus : āra : basım : an͡taq : 
alp : men : erdemlig : men : an͡ça : bilin͡qler : :

Əsnəyən  pələngəm19,  qamışların  arasından  başım  (görünür), 
belə hündürəm, fəzilətliyəm. Belə bilin...  

19 Uyğurların yuxu yozumuna görə, yuxuda pələng görmək yaxşı 
əlamətdir.
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11-ci ırk

oooo oooo oo

sarıq : atlıq : sabçı : yazıq20: atlıq : yalabaç : edgü : söz : 
sab : elti : kelir : tir : an͡ça : bilin͡q : an͡yıq : edgü : ol :

“Sarı atlı sözçü, qəhvəyi atlı elçi yaxşı söz-söhbət gətirərək 
gəlir” deyir. Belə bilin ki, çox yaxşıdır. 

20 Yazıq sözünün yaqız olması barədə düşünürük. Çünkü özündən əvvəl 
gələn sözlərdə sarıq atlıq deyir və atın rəngini müəyyənləşdirir. Beləcə 
yaqız atlıq diyərək, o birisi atın rənginin nə olduğunu başa salır.
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12-ci ırk

ooo oooo ooo

er : abka : barmis : taqda : kamılmis : ten͡qride : 
erklig : tir : an͡ça : bilin͡qler : yabız : ol : 

“Kişi ova gedib, dağda yıxılıb, Tanrı güclüdür” deyir. Belə 
bilin ki, pisdir.  
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13-cü ırk

ooo oooo oo

ten͡qrilig : kurtqa : yurta : kalmis : yaqlıq : 
kamıç : bulupan : yalqayu : tirilmis : ölümde : 
ozmis : tir : an͡ça : bilin͡qler : 

“Dindar  qoca (tərk  edilmiş)  yurdda qalıb,  yağlı  çömçə tapıb 
yalayır. [Bununla] dirilib, ölümdən qurtulmuş” deyir. Belə bilin 
ki...
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14-cü ırk

oo ooo oooo

kuzqunuq : ıqaçka : bamis : katıqtı : ba : edgüti : ba : 
tir : an͡ça : bilin͡qler :  

“Quzğunu  ağaca  bağlamış.  Sərt  bağla,  yaxşıca  bağla”  deyir. 
Belə bilin ki... 
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15-ci ırk

o oooo o

üze : tuman : turdı : asra : toz : turdı : kus : 
oqı21 : uça : aztı : kiyik : oqlı : yügürü : 
aztı : kisi : oqlı : yorıyu : aztı : yan͡qa : 
ten͡qri : kutınta : üçün͡ç : yılta : kop : esen : 
tükel : körüsmis : kop : ögirır : sebinür : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol  :

“Yuxarı  (göyə)  duman  qalxdı,  aşağını  (yeri)  toz  basdı.  Quş 
balası uçub azdı. Maral balası yüyürüb azdı, insan oğlu yeriyib 
azdı. Yenə Tanrı şans [verdi] üçüncü ildə hamısı sağ-salamat 
görüşdü, hamısı sevinir” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 

21 oqlı sözünd  ə � damğası yazılmayıb.
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16-cı ırk

oo o oooo

toruk : at : semiriti : yirinöpen : yügürü : 
barmis : utru : yirde : oqrı : soo͡kusup : 
tutupan : minmis : yilin͡qe : 
kudursuqın͡qanın͡qa22 : tegi : yaqrıpan : kamsayu : 
umatın : turur : tir : an͡ça : bilin͡q : yablak : ol :

“Zəif  at  bordanıb,  kökəlib.  Başqa  yer  görüb,  [düşünərək] 
yüyürüb,  gedib.  [Qarşıda]  oğruya  rast  gəlib.  Oğru  atı  tutub 
minmiş,  saçından  quyruğuna  qədər  yaralanır.  At  tərpənib 
durur” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 

22 S hv yazılıb, ə kudursuqunqa ͡ olmalı idi.
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17-ci ırk

oo ooo ooo

üzlü͡k23 : at : ön͡q : yirde : arıp : on͡quu͡p : toru : kalmıs : ten͡qri : 
küçin͡qe: taq : üze : yol : sub : körüpen : 
yis : üze : yas : ot : körüpen : yorıyu : barıpan : 
sub : içipen : yas : yipen : ölümde : ozmis : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Kəsilmiş (haldan düşmüş) at  quraqlıq yerdə yorulub, bənizi 
solub,  arıqlayıb qalıb.  Tanrı  güc verib,  dağ üzərində yol:  su 
görüb,  çayır  üzərində yaş  ot  görüb yeriyib  çatıb,  su içib,  ot 
yeyib ölümdən qurtulub” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 

23 Üzlük sözünün nə mənaya gəldiyini aydınlaşdıra bilmədik. Özlük, 
üzülük, üzülüp kimi formalarda da oxumaq olar amma cümlədə mənanı 
vermir. Ən yaxın mənanı Divanı Lüğətit Türk-dəki üzüklük ازكلك 
(kəsilmə) sözü verir və belə olsa, hemin kəlmədə � damğasının 
yazılmadığını da qebul etməliyik.
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18-ci ırk

oo oooo o

kerekü : içi : ne : teg : ol : tügünüki : ne : teg : 
ol : közünüki : ne : teg : körü͡klüg : ol : egni : 
neteg : edgü : ol : baqısı : ne : teg : bar : ol : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : an͡yıq : edgü : ol : 

“Çadırın  içi  necə  olur,  baca  necə  olur,  pəncərə  necə  olur? 
Mənzərəli olur. Dam necə? Yaxşıdır. İpləri necə olur? Vardır” 
deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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19-cu ırk

oooo o ooo

ak : at : karsısın : üç : boluqta : talulapan : aqınka : 
ötügeke : idmis : tir : korkma : edgüti : ötün : 
ayınma : edgüti : yalbar : tir : an͡ça : bilin͡q : edgü : ol :

“Ağ  at  rəqibin  üç  dəfədə  seçib,  lala  dua  etməyə  göndərib” 
deyir.  “Qorxma,  yaxşı  istə. Qorxma,  yaxşıca  yalvar” deyir. 
Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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20-ci ırk

oo oo ooo

titir : buqra : men : ürün͡q : köpükümin : 
saçar : men : üze : ten͡qrike : tegir : asra : yirke : 
kirür : tir : udıqmaq : udqumur : yatıqlıq : 
turquru : yorıyur : men : an͡taq : küçlüg : men : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

Dişi dəvəyəm, ağ köpük saçaram; yuxarıda göyə çatar, aşağıda 
yerə  girər”  deyir.  Yuxuda  olanları  oyandırıb,  yatanları 
qaldırıram. Belə güclüyəm. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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21-ci ırk

ooo ooo o

karı : üpgük : yıl : yaru: mazkan : etdi : 
ödmen͡q : körmen͡q : ürkütten͡q24 : tir : an͡ça : bilin͡q :

“Qoca hop-hop quşu, il çatmamışkən oxudu. 
Həyacanlanmayın, baxmayın, qorxmayın” deyir. Belə bilin ki... 

24 S hv yazılıb, ə ürkütmenq͡ olmalıdır.
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22-ci ırk

o o oo

uzuntonluq : közün͡qüsin : kölke : 
ıçqınmis : yarın : yan͡qrayur : kiçe : ken͡qrenür : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : mun͡qluq : ol : an͡yıq : yablak : 
ol :

“Uzundonlu (qadın) güzgüsünü göldə itirib, səhər deyinir, 
axşam sızlayır” deyir. Belə bilin ki, kədərli olacaq, çox pisdir. 
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23-cü ırk

oooo oooo oo

oqlan : kekü͡k : tezekin : bultı : çuk25 : etin͡q : 
kutluq : bolzun : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
edgü : ol :

“Oğlan şahin  təzəyi tapdı. Torağa, ətin mübarək olsun” deyir. 
Belə bilin ki, yaxşıdır. 

25 � damğasının bir x tti unudulduğu üçün, damğa ə  �-ya oxşayıb və 
çuk kimi bir söz m l  g lib. Halbuki o, ə ə ə ə çekik sözü olmalıdır.
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24-cü ırk

ooo o ooo

teglü͡k : kulun : irkek : yun͡ta : emig : tileyür : 
kün : ortu : yütürü͡p : tün : ortu : kanta :  
negüde : bulqay : ol : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
yabız : ol :

“Kor qoduq  erkək atı əmmək istəyir. Gün orta itirib gecə yarı 
harda tapa bilər” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 
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25-ci ırk

ooo o ooo

eki : öküzüg : bir : bukursıka : kölmis : kamsayu : 
umatın : turur : tir : an͡ça : bilin͡q : yablak : ol :

“İki öküz bir kotana qoşulub, tərpənib durur” deyir. Belə bilin 
ki, pisdir. 
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26-cı ırk

oooo oo o

tan͡q : tan͡qlardı : udu : yir : yarudı : udu : kün : 
toqdı : kamaq : üze : yaru͡k : boltı : tir : an͡ça : 
bilin͡q : edgü : ol :

“Dan yeri ağardı, sonra yer üzü işıqlandı, sonra gün doğdu, hər 
şeyin üzərinə işıq düşdü” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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27-ci ırk

oooo oo oo

bay : er : kon͡yı : ürküpen : barmis : börike : 
suu͡kusmis : böri : aqzı :  emsimis : esen : 
tüü͡kel : bolmmis26 : tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :  

“Varlı  kişinin  qoyunu27 ürküb gəlib  (qaçıb),  qurdla  rastlaşıb. 
Qurdun ağzı zəhər kimi acı dadıbmış, [qoyunlar] sağ-salamat 
olub” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 

26 Səhv yazılıb – 2 dənə � var.
27 Uyğurlara görə yuxuda qoyun görmək, yaxşı rifahı göstərir.
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28-ci ırk

oo o o

kan : oluru͡pan : ordu : yapmis : ili : turmis : tört : 
bolun͡qtakı : edgüsi : uyurı : tirilipen : 
men͡qileyür : bedizleyür : tir : an͡ça :  bilin͡qler : 
edgü : ol : 

“Xan taxta çıxıb şəhər qurdu, eli yüksəlti, dörd tərəfdən 
yaxşıca güc topladı, sevinir, [hər yanı] bəzəyir” deyir. Belə 
bilin ki, yaxşıdır. 
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29-cu ırk

oooo ooo oo

oyma : er : oqlanın : kisisin : tutuq : urupan : 
osiç : uyaq : alp : barmis :  oqlan28 :  kisisin : 
utuzmadu͡k : yana : too͡kuzon : bos : kon͡y : 
utmis :  oqlı : yutuzı : kop : ögirer : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“İçalat  taciri  kişi,  oğlunu-arvadını  əsir  buraxıb,  [qoyunun] 
qarnının  içi  (bağırsaqlarını)  oyub,  gəlib,  oğlunu-arvadını 
(yarışda)  uduzmayıb,  yenə  doqquz-on  sərbəst qoyun  udur 
(qazanır),  oğlu-  arvadı  hamısı  sevinir”  deyir.  Belə  bilin  ki, 
yaxşıdır. 

28 Səhv yazılıb – oqlan yerine oqlın yazılıb. 
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30-cu ırk

oooo oo ooo

çıqan͡y : er : oqlan : kazqan͡çka : barmis : yolı : yaramis : 
ögire : sebinü : kelir : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
edgü : ol :

“Yoxsul kişinin oğlu qazanca çatıb, yolu uğurlu olub, sevinə-
sevinə gəlir” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 

54



31-ci ırk

o oooo oooo

bars : kiyik : en͡qke : men͡qke : barmis : en͡qin : men͡qin : 
bolmis : yolupan : uyasın͡qaru : ögire : sebinü : 
kelir : tir : an͡ça : bilin͡q : edgü : ol :

“Maral ova-şikara çıxıb, ovun-şikarın tapıb, yuvasına sevinə-
sevinə gəlir” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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32-ci ırk

o o oooo

bir :  tabılku : yüz : boltı : 
yüz : tabılku : min͡q : boltı : 
min͡q : tabılku : tümen : boltı : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : asıqı : bar : edgü : ekal29 : 

“Bir innab ağacı yüz oldu, yüz innab ağacı min oldu, min innab 
ağacı on min oldu” deyir. Belə bilin ki, qazancı var, yaxşıdır.

29 � damğasına bir x tt artıq qoyulub v  bu da ə ə � damğasına oxşayıb. 
m l  g l n bu s hv sözün oxunuşu da Ə ə ə ə ə ə ekal olur.
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33-cü ırk

oooo oo oooo

kidizig : subka : suu͡kmis : atkı : ur : katıqdı : 
ba : tii30 :  an͡ça : bilin͡qler : yablak : ol :

“[Adamın biri] keçəni suya sokmuş. Daha çox vur, möhkəmcə 
bağla” deyib. Belə bilin ki, pisdir. 

30 tii yazılıb. Burada ikinci dəfə � yox, � yazılmaq istəndiyini düşünürük. 
Çünki � damğası, � damğasının simmetrik formasıdır. � yazılmaq 
istənsə idi, ortasına əvvəl � damğası çəkilər sonra ortasına xətt 
qoyulardı. Amma bunu görmürük. Ona görə sözün tip olma ehtimalı 
daha yüksekdir.
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34-cü ırk

oo oooo oooo

kan : süke : barmis : yaqıq : sann͡çmis : köçürü : 
konturu : kelir : özi : süsi : ögire : sebinü : 
ordısın͡qaru : kelir : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
edgü : ol : 

“Xan əsgərlərin yanına gəlib, yağı hücum edib, yağını köçürüb, 
əsgərlərini ora yerləşdirib gəlir” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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35-ci ırk

oooo ooo oooo

er : süke : barmis : yolta : atı : armis : er : kuqu : 
kuska : sokusmis : kuqu : kus : kanatın͡qa : 
urupanın : kalıyu : barıpan : ögin͡qe : kanqın͡qa : 
tegürmis : ögi : kan͡qı : ögirir :  sebinür : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Bir kişi ordunun yanına gəlirmiş. Yolda atı yorulur. Bu kişi qu 
quşuna rast  gəlir.  Qu quşu onu qanadına alır,  uçub anasına- 
atasına  çatdırır.  Anası-atası  sevinir”  deyir.  Belə  bilin  ki, 
yaxşıdır.
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36-cı ırk

oooo o o

üküs : atlıq : ögrünn͡çün͡q : yoo͡k : kobı : atlıq : korkın͡çın͡q : 
yoo͡k : uçuruqluq : kutun͡q :  yoo͡k : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : an͡yıq : yablak : ol :

“Çox atlı31 sevincin  yoxdur,  az atlı  qorxun yoxdur,  bayraqla 
bayram  ediləcək  taleyin  yoxdur”  deyir.  Belə  bilin  ki,  çox 
pisdir. 

31 Çox atlı, izdiham olacaq qədər çox insanın bir ayağa yığışması və 
yanlarında gələndə atlarını da gətirməsindən dolayı, yaranan şərait.
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37-ci ırk

o ooo oooo

bir : karı : öküzüg : bilin : biçe : 
kumurusqa : yimis : kamsayu : umatın : 
turur : tir : an͡ça : bilinqler : yablak : ol : 

“Bir qoca öküzün belini qarışqa kəsib (dişləyib)-yeyib. Öküz 
tərpənib durur” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 
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38-ci ırk

ooo o oooo

kamıs : ara : kalmis : ten͡qri : unamadu͡k : bın͡çu : 
katun : bolzun : tir : an͡ça : bilin͡qler : 
edgü : ol : 

“Qamışlar arasında qalmışdı, Tanrı buna razı olmadı, onun 
üçün qərar verdi ki, xatun olsun” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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39-cu ırk

oo oo oooo

taqıq : terterü : kisemis : kamsayu : umatın : 
turur : tir : an͡ça : bilin͡qler : yablak : ol : 

“Gözəl baxımlı at kişnəyir, tərpənib durur” deyir. Belə bilin ki, 
pisdir. 
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40-cı ırk

oooo oooo o

talım : urı : yarınaça : yasıçin : yalım : kayıq : yara : 
uru͡pan yalan͡qusun : yorıyur : tir : an͡taq : alp : 
ermis : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Döyüşkən gənc (oğlan) çiynində yastı uclu oxla sərt qayanı 
yarıb-vuraraq yeriyir” deyir. Belə igid olmuşdur. Belə bilin ki, 
yaxşıdır. 
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41-ci ırk

ooo oo oooo

ürün͡q : esri : ingek : buzaqulaçı: bolmis : 
ölgey : men : timis: ürün͡q : esri : irkek : buzaqu : 
kelürmis : idu͡kluk : yaraqay : ülügde : 
ozmis : tir : an͡ça: bilin͡q : edgü: ol :

“Ağ xallı  inəyin buzovu olub.  Öləcəm deyib,  ağ  xallı  erkək 
buzov dünyaya gətirib” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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42-ci ırk

oooo o oooo

uzuntonluq : idisin : ayakın : kodupan : barmis : 
yana : edgüti  : sakınmis : idisimte : ayakımta : 
ön͡qi : kann͡ça : barır : men : tir : yana : kelmis : 
idisin : ayakın : esen : tüü͡kel : bolmis : ögirür : 
sebinür : tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Uzundonlu (qadın) qab-qacağı, fincanı bir yerə qoyur. Sonra 
yaxşı-yaxşı düşünür; deyir ki,  qab-qacağı, fincanı başqa hara 
qoyum.  Sonra  gəlib  qab-qacağını,  fincanını  salamat  tapıb, 
nəşələnib, sevinir” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır. 
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43-cü ırk

ooo ooo oooo

toqan : ügüz : kusı : kuslayu : barmis : utru : 
talım : kara : kus : kopupan : barmis : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : yablak : ol :

“Şahin  su  quşu  ovuna  çıxıb.  Qarşı  tərəfdən  yırtıcı  qara  quş 
uçub gəlib” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 
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44-cü ırk

o oooo oo 

toqan : kus : ten͡qriden : kodı : tabısqan : tipen : 
kapmis : toqan : kus : tırın͡qakı : suçulunmis : 
yana : tıtinmis32 : toqan : kusun͡q : tırın͡qakı : 
ügüsüpen : kalıyu : barmis: tabısqan : terisi : 
ün͡qüsün͡qen : yügürü : barmis : an͡taq : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : yabız : ol :

Bir  şahin göydən aşağı  dovşan deyibən hücum edir.  Şahinin 
dırnağı qopur, amma o dovşanı yenə tutur. Şahinin dırnağı bu 
dəfə də qırılır, yuxarı uçur, dərisi cırılmış dovşan qaçır. Eyvah! 
Belə bilin ki, pisdir. 

32 Ahəng qanunu pozulub. Qədimdə söz tıtınmaq isə, � damğası səhv 
yazılıb. Qalın formada işlənməli idi. 
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45-ci ırk

o ooo oo

kiyik : oqlı : men : otsuz : subsuz : kaltı: 
uyın : nelü͡k : yorıyın: tir : an͡ça : bilin͡qler : 
yabız: ol :

“Sığın oğluyam, otsuz-susuz necə edərəm, necə yaşayaram?” 
deyir. Belə bilin ki, pisdir. 
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46-cı ırk

o ooo ooo

tebe : titigke : tüsmis : basınu : yimis : özin : 
tilkü : yimis : tir : ança : bilin͡qler : yabak33  : ol :

“Dəvə  palçığa  düşüb,  batıb-gedir.  Başı  [palçığa]  batıb. 
Bədənini tülkü yeyib” deyir. Belə bilin ki, pisdir. 

33  � damğası yazılmayıb.
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47-ci ırk

o o oooo

er : ümeleyü : barmis : ten͡qrike : suu͡kusmıs : kut : 
kolmis : kut : birmis : aqılın͡qta : yılkın͡q : 
bolzun : üzün͡q : uzun : bolzun : timis : an͡ça : 
bilin͡qler : edgü : ol :

“Adam Tanrının  qonağı olmuş [Ona] yaxınlaşmış, ondan şans 
istәmiş: [O da] vermiş. Ağılında ilxı olsun, ömrün uzun olsun” 
demiş. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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48-ci ırk

ooo oooo oooo

karı : yol: ten͡qri : men : sınu͡kın͡qın : seper : men : 
üzüü͡kin͡qin : ulayur : men : ilig : itmis : men: 
edgüsi : bolzun: tir : an͡ça : bilin͡qler :

Mən  Tanrının  әski  yolundayam, mən  sınıq sәrpәrəm  (nәsә 
əkərəm), mən qәti bitiştirәnəm, mən dövәtdәn itmişəm: yaxşısı 
bu olsun deyirəm. Belə bilin ki...
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49-cu ırk

ooo oooo o

bars : kiyik : en͡qleyü : men͡qleyü : barmis : ortu : 
yirde : amqaka : soo͡kkusmis : esri : amqa : yalım : 
kayaka : ünüp : barmis : ölümte : uzmis : 
ölümte : uzupan : ögire : sebinü : yorıyur : 
tir : an͡ça : bilin͡q : edgü : ol :

“Pələng, yemək axtarmaq üçün,  vәhşi  hәyvan ovuna çıxmış: 
orta yerde duran vəhşi keçini görmüş, ona yaxınlaşmış [vəhşi 
kəçi]  ləkəli  (xallı),  yalçın qayaya çıxmış ölümə yaxınlaşmış, 
ölümdən [pələng]  qaçıb;   anasına sevinәrәk yürümüş” deyir. 
Belə bilin ki, yaxşıdır.
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50-ci ırk

o oooo ooo

tıq : at : kudruu͡kın : tügüp : tigret : yazıq : kodı : 
yadrat : too͡kuz : kat : üçürgün͡q : topuulqın͡ça34 : 
teritzün : tir : an͡ça : bilin͡qler : yabak͓35 : oo36 

Yaxşı atın  quyruğu quyruq olsun, bağlayıb sürәtlә sürək: yazıq 
(şikәst) atı aşağı yatıraq, doqquz qat yəhər keçesini deşib [atı] 
tәrlәdək. Belə  bilin ki, pisdir.

34 � damğasından iki dəfa istifadə olunub.
35 yablak sözündəki � damğası unudulub. 
36 �� sözü yazılmaq istənsə də, ikinci damğa � əvəzinə � yazılıb.
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51-ci ırk

oooo ooo ooo

talım : kara : kus : men : yasıl : kaya : yaylaqım : kızıl : 
kaya : kıslaqım : ol : tagda : turupan :  men͡qileyür : 
men : an͡ça : bilin͡qler :

Mən  yırtıcı  qara  quşam,  yaşıl  qaya  yaylağım,  qırmızı  qaya 
qışlağım oldu. Mən dağda yaşadığıma şadam (sevinirəm). Belə 
bilin ki...
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52-ci ırk

ooo o oo

er : bususluq : ten͡gri : bulıtlıq : boltı : ara : 
kün : tuqmis : busann͡ç : ara : men͡qi : kelmis : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“İnsan kədərli, səma buludlu oldu. Bu vaxt gün doğmuş, kədər 
mənə gəlmiş” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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53-cü ırk

oo ooo oo

boz : bulıt : yorıdı : bodun : üze : yaqdı : 
kara : bulıt : yorıdı : kamaq : üze : yaqdı : 
tarıq : bisdi : yas : ot : ündi : yılkıka : kisike : 
edgü : boltı : tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Boz  bulud  yeridi,  xalqın  üstünə  yağdı,  qara  bulud  yeridi 
hamsının  üstünə  yağdı,  (darı)  taxıl  bitdi,  yaş  otlar  göyərdi 
(qalxdı).  İlxıya,  insanlara  yaxşı  oldu”  deyir.  Belə  bilin  ki, 
yaxşıdır.
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54-cü ırk

o ooo o 

kul : sabı : begin͡qerü : ötünür : kuzqun : sabı : 
ten͡qrigerü : yalbarur : üze : ten͡qri : esidti : 
asra : kisi : bilti : tir : an͡ça : bilin͡q : edgü: ol :

“Qulun sözü bəyə deyilir,  quzğunun sözü yalvarışla  Tanrıya 
çatdırılır.  Yuxarıda  Tanrı  eşitdi,  aşağıda  insan  bildi”  deyir. 
Belə bilin ki, yaxşıdır.
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55-ci ırk

oooo o oo

alp : er : oqlı : süke : barmis : sü : yirinte : erklig : 
sabçı : törütmiş : tir : ebin͡qerü : kelser : özi : 
atanmıs : ögrün͡çülüg : atı : yitiglig : kelir : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : an͡yıq : edgü :37  

“İgid adamın oğlu orduya getmiş.  Döyüş yerində olan sözçü 
(natiq)  inandırmış  ki,  evə  dönərsə,  özü  şöhrətlə  dönəcək, 
sevincli olacaq, atı igid gələləcək” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.

37 ol sözü yazılmayıb.
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56-cı ırk

oo ooo o

ügrin͡qe : kutluq : adqır : men : yaqak : ıqaç : 
yaylaqım : kusluq : ıqaç : kıslaqım : an͡ta : turu͡pan : 
men͡qileyür : men : tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü: ol :

“Mən qutlu (müqəddəs) ayğıram, qoz meşəsi yaylağım, quşlu 
meşə qışlağımdır. Orada durub şadlanıram” deyir. Belə bilin ki, 
yaxşıdır.
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57-ci ırk

oo oo o

kanıgı : ölmis : kön͡qeki : ton͡qmis : kanıqı : nelü͡k : 
ölgey : ol : beglig : ol : köneki : nelü͡k : ton͡qqay : 
ol : küneske : olurur : ol : an͡ça : bilin͡qler : bu : 
ırk : basınta : az : emqeki : bar : kin : yana : 
edgü : bolur :

Su qabı tükənmiş, donmuş. Necə tükənə bilər, o ki bəyindir. 
Necə dona bilər; o ki, günəşin altında olur. Belə bilin ki, bu 
falın başında bir az kədər var sonra yaxşıdır.
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58-ci ırk

ooo oo oo 

oqlı : öginte : kan͡qınta : öbkelepen : tezipen : 
barmis : yana : sakınmis : kelmis : ögüm : ötin :
alayın : kan͡qım : sabın : tın͡qlayın : tip : kelmis : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Oğul  öz  atasına,  anasına  acıqlanaraq,  qaçıb  getmiş,  yenə 
fikirləşib  geri  dönmüş,  -anamın  məsləhətini  eşidim,  atamın 
sözlərini dinləyim- deyib gəlmiş” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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59-cu ırk

ooo oo ooo

yılka : tegmisig : yıdıtmayın : ayka : tegmisig : 
artatmayın : edgüsi : bolzun : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“İlə  yetmişləri  qorxutmayın,  aya  çatmışları  məhv  etməyin. 
Yaxşısı olsun” deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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60-ci ırk

oooo ooo o

too͡kuz : arlı : sıqun : kiyik : men : bediz : tiz : 
üze : ünüpen : mön͡qreyür : men : üze : ten͡qri : 
esidti : asra : kisi : bilti : an͡taq : küçlüg : men : 
tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Mən doqquz adlı  adadan gəlmiş  geyikəm. Bəzəkli  (gəşəng) 
dizim  üzərinə  çökərək  böyürürəm.  Yuxarıda  Tanrı  eşitdi, 
aşağıda insan bildi, mən belə güclüyəm” deyir. Belə bilin ki, 
yaxşıdır.
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61-ci ırk

oo o ooo

Turun͡yaya : kus : tüsnekin͡qe : konmis : 
tuymatın : tuzaka38 : ilinmis : uçaumatın : 
ulurur : tir : an͡ça : bilin͡qler : yabak39 : ol :

“Durna  yoldaşlarının  yuvasına  qonmuş,  bilmədən  budağa 
ilişmiş,  uça  bilmədən,  oturub  qalmış”  deyir.  Belə  bilin  ki, 
pisdir.

38 � damğasının biri yazılmayıb.
39 � damğası yazılmayıb.
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62-ci ırk

oo o ooo

yarqun : kiyik : men : yaylaq : taqıma : aqıpan : 
yaylayur : turur : men : men͡qilig : men : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

“Mən yorğun vәhşi hәyvanam (maralam), yaylaq dağıma çıxıb 
yaylayıram,  mən  yaşayıram  [buna  görə],  mən  sәvincliyəm” 
deyir. Belə bilin ki, yaxşıdır.
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63-cü ırk

oo o oo

kanlık : süsi : abka : ünmis : saqır : içre : elik : 
kiyik : kirmis : kan : eligin : tutmis : kara : 
kamıq : süsi : ögirir : tir : an͡ça : bilin͡qler : edgü : ol :

Xanlıq ordusu ova getmiş, ov yәrinә vәhşi erkәk maral girmiş; 
xan  [maralı]  əliylә  tutmuş,  bütün adi  ordusu buna sevinmiş. 
Belə bilin ki, bu yaxşıdır.
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64-cü ırk

ooo oooo o

kök : boymul : toqan : kus : men : körü͡klüg : 
kayaka : konuu͡pan : közleyür : men : yaqaklıq : 
toqrak : üze : tüsüpen : yaylayur : men : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : an͡yıq : edgü : ol :

“Mən  göy  şahin  quşuyam,  gözəl  qayaya  qonub  gözləyirəm, 
qovaq ağacına qonub yaylayıram” deyir. Belə bilin ki, pisdir.
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65-ci ırk

ooo ooo oo

semiz : at : aqızı : katıq : boltı : idisi : umaz : tir : 
an͡ça : bilin͡qler : yablak : ol :

“Kök atın  ağzı  bərkidi.  Sahibi  onu aça bilmədi”  deyir.  Belə 
bilin ki, pisdir.
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66-ci ırk

amtı : amrak : oqlanım : an͡ça : bilin͡qler : bu : 
ırk : bitig : edqü : ol : an͡çıp : alku : kentü : ülügi : 
erklig : ol :

İndi əziz oğullarım, belə bilin ki, bu fal kitabıdır, yaxşı yazıdır. 
Amma yenə də hamı öz taleyində güc sahibidir. 
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bars : yıl : ekinti : ay : bis : yigirmike : 
taygüntan : manıstıntakı : kiçig : ditar : 
burua : quru : esid : içimiz : isig : san͡qun : iteçu͡k : 
üçün : bitidim :

Pələng ilinin ikinci ayının on beşində, Taygüntan monastırında 
(məbədində),  [mən]  gənc  dindar,  müdrik  kahindən  eşidib, 
qardaşımız əziz Sanqun İtəçuk üçün yazdım.
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LÜĞƏT

93



A

ab – ov
a.-ka barmis 12
a.-ka ünmis 63

abın͡çu – nökər 38
aç – açmaq

a.-a 40
(yarın a. ... yorıyur)

adqır – ayğır
a. men 56

adqırlık – ayğırlıq, ayğır 
olmaq

altun tuyuqluq a. 
yaraqay 5
adıq – ayı 

a.-lı ton͡quzlı 6
a.-ın͡q karnı yarılmis 6

aq – yüksəlmək
a.-ıpan 62
(taqıma a.)

aqıl – ahıl
a.-ın͡qta 47

aqın – dilsiz
a.-ka 19

aqız – ağız
a. əmsi 27)

āk – ağ, qır

ā. at 19
ā. bisi kulunlamis 5

al – almaq 
a.-ayın 58
(ötin al)

āla – ala, alaca, qarışıq rəngli
a. atlıq yol ten͡qri men 
2

alku – hamı, hər kəs
a. kentü ülüqi erklig ol 
66

alp – igid, cəsur, qəhrəman
a. er oqlı 55
an͡taq a. ermiş 40
an͡taq a. men 10

altun – qızıl 
a. baslıq yılan men 8
a. budlalıq buqralık 
yaraqay 5
a. kanatlıq talım kara 
kus mən 3
a. kuruqsakımın kılıçın 
kesipen 8
a. örqin üze oluru͡pan 1
a. tuyuqluq adqırlık 
yaraqay 5 

amqa – çöl keçisi
esri a. 49
a.-ka 49
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amrak – sevgili
a. oqlanım 66

amtı – indi
a. ...an͡ça bilin͡qler 66

an͡ça – elə, eləcə, o qədər, o 
cür

a. bilin͡q 2, 6, 11, 16, 
19, 21, 25, 
26, 31, 41, 49, 54
a. bilin͡qler 1, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 20, 
22, 23, 24, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66  

an͡çıp – amma, lakin
a. alku kentü ülüqi 
erkliq ol 66

anın – onunla
a. kalıyu barıpan 35

an͡ta – orada 
a. turupan men͡qileyür 
men 56

an͡taq – elə, o qədər
a. alp ermis 40
a. alp men 10
a. küçlüq  men 3, 20, 
60
a. tir 44

an͡yıq – pis, çox
a. ol 22
a. edqü ol 5, 11, 18, 55, 
64
a. yablak ol 36

ar – yorulmaq
a.-ıp 17
a.-miş 35
(a.- on͡q-)

āra –  ara, arasında, bu vaxt
kamıs ā. kalmıs 38 
kamus ā. basım 10
busan͡ç a. men͡gi kelmis 

52
ā. kün tuqmıs 52

arlı – çəngəl, çəngəlli
tokuz a. Sıqun kiyik 

men 60
ārt – dağ keçidi

ā. üze 6
artat – pozmaq

a.-mayın 59
asıq – fayda
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a.-ı bar 32 
asra – aşağıda, aşağıya

a. kişi bilti 60
a. toz turdı 15
a. yirke kirür 20

at – at
ak a. 19
özlük a. 17
tıq a. 50
toruk a. 16
a.-ı 35, 55

ātan – məşhurlaşmaq, məşhur 
olmaq

a.-mis 55
atlıq – atlı, süvari

ala a. 2
kobı a. 36
sarıq a. 11
üküs a. 36
yazıq a. 11

ay – ay 
ekinti a. 67
a.-ka 59

ayak – fincan, qədəh
a.-ımta 42
a.-ın 42
(idis a.)

ayın – qorxmaq
a.-ma 19

qorx- ayın- 19
āz – I az

ā. emqeki bar 57
āz – II azmaq, yoldan çıxmaq, 
yolu itirmək

ā.-tı 15, 15, 15
(uça ā.- 15)
(yorıyu ā.- 15)
(yüqürü ā.- 15)

azıq – azı, azı dişi
ton͡quzun͡q a.-ı sınmis 6

B

bā – bağlamaq 
edqüti b.! 14
katıqdı b.! 33
katıqtı b.! 14
b.-mis 14
(kuzqunuq ıqaçka b.-

mis)
baqıs – bağ, ip

b.-ı ne teq 18
bar var

asıqı b. 32
emqeki b. 57
b. ol 18

bar – çatmaq, getmək
b.-ıpan 17, 35

96



b.-ır men 42
b.-mis 5, 5, 12, 16, 27, 

29, 30,
31, 34, 35, 42, 43, 43, 

44, 44, 47, 
49, 49, 55, 58
(abka b.- 12)
(en͡qke men͡qke b.- 31)
(kazqan͡çka b.- 30)
(süke b.- 34, 35, 55)
(tebesin͡qerü b.- 5)
(yuntın͡qaru b.- 5) 
(kodupan b.- 42)
(kopupan b.- 43)
(tezipen b.- 58)
(ünüp b.- 49)
(ürküpen b.- 27)
(kalıyu b.- 44)
(kuslayu b.- 43)
(ümeleyü b.- 47)
(yüqürü b.- 44)
(oyqalı b.- 29)

bars – pələng, leopard
b. kiyik 31, 49
b. men 10
b. yıl 67

basın – batmaq, aşağıya doğru 
getmək 

b.-u yimis 46

bas – baş, başlanğıc
b.-ım 10
b.-ımın 8
b.-ınta 57
b.-lıq 8

bay – varlı, zəngin
b. er kon͡yı 27

bedizle – bəzəmək
b.-yür 28
(men͡qile- b.-)

bed[ük] – böyük
b. tüz 60

beg – bəy
b. er 5
men͡qiliq b. 5
b.-in͡qerü 54
b.-liq 57

beglik – bəy olacaq biri, bəy 
olmağa namizəd      

b. yaraqay 5
bi – atın dişisi

b.-si 5
biç – biçmək, kəsmək

b.-ə 37
bil – bel

b.-in 37
bil – bilmək 

b.-in͡q 2, 6, 11, 16, 19, 
21, 25, 
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26, 31, 41, 49, 54
b.-in͡qler 1, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 20, 

22, 23, 24, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 

34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 

55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66
b.-ti 54, 60

bir – bir
b. bukursıka 25
b. karı öküzüg 37
b. tabılku 32

bir – vermək   
b.-gey men 2
b.-mis 47
(kut b.-)

bis –  I beş
b. yigirmike 67 

bis – II bişmək, yetkinləşmək
b.-di 53
(tarıq b.-)

biti – yazmaq 
b.-dim 67 

bitig – kitab
bu ırk b. 66

bodun – xalq
b. üzə 53

bol –  olmaq 
b.-mis 27, 41
b.-tı 26, 32, 32, 32, 52, 

53, 65
b.-ur 57
b.-zun 23, 38, 47, 47, 

48, 59
(buzaqulaçı b.-41)
(edgü b.-57)
(esen tükel b.-27)
(kutluq b.-23)
(yaruk b.-26)

boluq – meydana gəlmək, var 
olmaq

üç b.-ta 19
bos – sərbəst

b. kon͡y 29
botula – (dəvə) doğmaq

b.-mis 5
boymul – bir növ şahin

kök b. toqan kus men 4
boz – boz

b. bulıt 53
böri – qurd

b. aqzı 27
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b.-ke 27
bu – bu

b. ırk 57
b. ırk bitiq 66

budla – dəvə burnuna 
keçirilən halqa 

altun b.-lıq buqralık 
yaraqay 5
buqra – erkək dəvə

titir b. men 20
buqralık – erkək dəvə üçün

altun budlalıq b. 
yaraqay 5 
bukursı – cüt sürən 
heyvanların qoşulduğu dəmir 
uclu ağac

b.-ka 25
bul – tapmaq

b.-qay ol 24
b.-mis 31, 42
b.-tı 23
b.-upan 31

bulıt – bulud
boz b. 53
kara b. 53
b.-lıq 52

bulun͡q – kənar, bucaq
b.-ın 13
b.-taki 23

burua – fal, kahinlik < orta 
farsca

b. quru (nəticə)
busan͡ç – kədər

b. ara 52
bususluq – kədərli

b. ... boltı 52
buzaqu – buzov

ürün͡q esri irkek b. 41
buzaqula – (inək) doğmaq

b.-çı bolmis 41
bük –  künc 

b.-in͡qe tegi 9

Ç

çekik – torağay (mətndə çuk) 
ç. etin͡q kutluq 23

çıqan͡y – yoxsul
ç. er oqlı 30

çıntan – sandal ağacı < 
Sanskrit dilində

ç. ıqaç üze 4

D

di[n]tar Mani dininə inanan, 
dindar (Soğd dilində)

kiçiq d. 
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E

eb – ev
 e. örtenmis 9

e.-intin 8
e.-in͡qerü 5, 55

edgü – yaxşı
e. bol- 57
e. söz sab 11, 58
e. ol 1, 2, 3, 7, 15, 17, 

18, 19, 20,
23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 
35, 38, 40, 41, 42, 47, 

49, 52, 53,
54, 56, 58, 59, 60, 62, 

63, 66
an͡yıq ə. ol 5, 11, 18, 

55, 64
e.-si 28, 48, 59
(e. uyurı 28)

edgüti – yaxşıca
e. ba! 14
e. ötün! 19
e. sakınmis 42
e. yalbar! 19

egin – kürək, dam
e.-i neteg 18

eki – iki

e. öküzüq bir bukursıka 
kölmis 25

e. yal(ı)q kisi oqlın 2
ekinti –  ikinci 

e. ay bis yiqirmikə 67
elig – əl

e.-in tutmis 63
elik – erkək ceyran 

e. kiyik 63
elt – çatdırmaq, gətirmək

e.-i kel-7, 11
emgek – acı, kədər

e.-i 57
emig –  əmmək

e. tile- 24
emsi – ağzı zəhər kimi 
acılaşmaq

e.-mis 27
(böri aqzı e.)

en͡q – ov, şikar
e.-in men͡qin bulmis 31
e.-ke men͡qke barmis 

31
en͡qle – (vəhşi heyvan) ova 
çıxmaq

e.-yü men͡qleyü barmis 
49
er – erkək, adam

e. abka barmis 12 
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e. bususluq ... boltı 52 
e. ümələyü barmis 47
e. kuqu kuska 

sokusmis 35
e. süke barmis 35
e. terkleyü kelir 7
alp e. oqlı 55
bay e. kon͡yı 27
beg e. 5
çıqan͡y e. oqlı 30
oyma e. 29

er – olmaq
an͡taq alp e.-mis 40
men͡qiliq beq e.-mis 5
sokusmis e.-mis 6

erdemlig – əxlaqlı, fəzilətli
e. men 10
(alp e.)

erklig –  güclü, qüdrətli 
e. sabçı 55
ten͡qride e. 12
alku kentü ülügi e. ol 

66
esen – sağ-salamat 

e. tükel bol- 27, 42
e. tükel körüs – 15

esne – əsnəmək 
e.-gen bars men 10

esri –  ləkəli, xallı

e. amqa 49
e. in͡qek 41
e. irkek buzaqu 41
e. toqan kus 4

es- (atı) sürətlə sürmək, 
çarpmaq

e.-ür men 2
esid – eşitmək

e.-[ip] 5
e.-ti 54, 60

et – ət
e.-in͡q  23

et – ötmək, oxumaq
e.-di 21

Q

quru – quru, ruhani lider 
(Sanskrit dilində)

burua q.

I

ıçqın – itirmək
ı.-mis 22

ıd – göndərmək
ı.-mis 19

ıdukluk – müqəddəs, 
müqəddəslik, uğur

101



ı. yaraqay 41
ıqaç – ağac

çıntan ı. 4
kusluq ı. 56
yaqak ı. 56
ı.-ka 14

ırk – fal
bu ı. basınta 5
bu ı. bitig 66

İ

iç – iç
kerekü i.-i 18
os i. 29

iç – içmək 
i.-ipen 17

içi – böyük qardaş 
i.-miz isig San͡qun 

İteçuk 67
içre – içinə 

saqır i. 63
idi – sahib

i.-si 65
idis – qab, boşqab, çanaq

i.-imte 42
i.-in 42, 42
(i. ayak)

il – ölkə, dövlət

i.-i 28
i.-ig 48
(i. tur- 28)
(i. it- 48)

ilin – ilişmək  
i.-mis 61
(tuzakka i.-)

in – hin, heyvan yuvası   
  i.-[in]tin 8
in͡qek –  inək

esri i. 41
in͡qen – dişi dəvə

i.-i 5
(ürün͡q i.)

irkek –  erkək
i. buzaqu 41
i. yuntta 24

isig – əziz, sevgili
i. San͡qun İteçuk 67

it – nizama salmaq, 
nizamlamaq

i.-mis men 48
(ilig i.-)

iteçuk – kişi adı
isig San͡qun İteçuk 67

K

kal – qalmaq

102



kalmis13, 17, 38
kalmaduk 9

kalı – uçmaq, göyə qalxmaq
kaltı – necə

kalıyu 35, 44
kamaq – hamı, hamısı

kamaq üze 26, 53
kara kamaq süsi 63

kamıç – çömçə
k. bulupan 13

kamıl – yerə düşmək, 
yıxılmaq

kamılmis12
kamis – qamış (bax: kamus)

kamıs ara 38 
kamsa – hərəkət etmək, 
tərpənmək

kamsayu umatın 16, 
25, 37, 39
kamus – qamış (bax: kamis)

kamus ara 10
kan – xan, hökmdar 

k. olurupan 28
k. süke barmis 34

kanat – qanad
kanatın͡qa 35
kanatıq 3

kan͡ça – hara
k. barır men 42

kanıq – məşhur 
kanıqı 57, 57

kanlık – xanlıq 
k. süsi 63 

kanta – harada 
k. negüde bulqay ol 4

kan͡q – ata 
kan͡qı 35
kan͡qım sabın tın͡qlayın 

58
kan͡qın͡qta 58

kap – qapmaq
kapmis 44

kara –  qara, əhali
k. kamaq süsi 63
k. kus 3, 43, 51

karı – qoca 
k. öküzüq 37
k. üpgük 21
k.yol ten͡qri 48

karın – qarın 
karını 6

karşı – rəqib 
kasısın 19

kat – mərtəbə
tokuz k. üçürqün͡q 50
katın͡qa tegi 9

katıq  – möhkəm 
k. boltı 65 
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katıqdı – möhkəmcə (bax: 
katıqtı) 

k. ba! 33
katıqtı – möhkəmcə (bax: 
katıqdı) 

k. ba! 14
katun – xatun, hökmdarın 
xanımı

k. bolzun 38
kaya – qaya

kızıl k. 51
yasıl k. 51
kayaq 40
kayaka 49, 64

kazqan͡ç – qazanc
kazqan͡çka barmis 30 

kekük – yırtıcı quş növü
k. tezekin 23

kel – gəlmək
kelir 7, 7, 11, 30, 31, 

34, 34, 55
kelmis 5, 42, 52, 58, 58
kelser 55

kelür – (dünyaya gətirmək), 
doğmaq 

kelürmis 41
kentü –  özü 

alku kentü üligi erklig 
ol 66

ken͡qren – sızıldamaq
ken͡qrenür 22 

kerekü – çadır 
k. içi 18

kes –  kəsmək
            esipen 8
kılıç – qılınc
          k. -ın kesipen 8
kıslaq – qışlaq

k. -ım 51,56
kızıl – qırmızı

k. kaya 51
kiçe –  axşam

yarın k. 1,2
yarın yan͡qrayur k. 

ken͡qrenür 22
kiçig – kiçik, balaca

k. di[n]tar 
kidiz – keçə

k.-ig 33
kin – sonra

k. yana edgü bolur 57
kir –  qırmaq, daxil olmaq

k.-mis 63
k.-ür 20

kisi – evli, ailəli qadın
k.-sın 29,29

 (oqlanın k. 29 )
(oqlın k. 29 )
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kise – mane olmaq
k.-mis 39

kisi –  nəfər, insan, adam
k. bilti 54,s60
k. korkmis 2
k. oqlı 15
k. oqlın 2

            k.-ke 53
kiyik – vəhşi heyvan, ov 
heyvanı

bars k. 31,49
elik k. 63
sıqun k. 60 
yarqun k. 62
k. oqlı 15, 45

kobı – zəif, boş
k. atlıq 36

kod – qoymaq, buraxmaq 
k.-upan 42
k.-m[ad]uk 9

kodı – aşağı, aşağıya
k. yadra! 50
ten͡qriden k. 44

kol –  (nəsə) istəmək, diləmək
k.-mis
(kut k.)

kon –  qonmaq
k. mis 61
k.- upan 64

kontur – qondurmaq
k.- u 34
(köçürü k.-u)

kon͡y – qoyun
on bes k. 29
k.-27

kop – hamı
k. esen tükel körüsmis 

15
k. ögirer 15,29

kop – qalxmaq, uçmaq
k.-upan 43

kork – qorxmaq
k.-mis 2
k.-ma! 2,19

korkın͡ç – qorxu
k. ın͡q 36

köçür – köçürmək
k.- ü 34
(k.-kontur-)

kök – göy 
k. boymul toqan kus 64

köl – kotan qoşmaq
k.-mis 25

köl –  göl
k.- ke 22

kön͡qek –  əsasən su 
daşımaqda istifadə edilən boş 
qab.
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k.-i 57
köpük – köpük

k. – ümin 20
kör –  görmək, baxmaq

k.-men͡q! 21
k.-üpen17,17

körüklüq – görməli, gözəl 
(yer)

k. kayaka konupan 64
k. ol 18

körüş –  görüşmək, 
məsləhətləşmək

k.-mis 15
közle – gözləmək

k.-ür men 64
közün͡qü – güzgü

k.- sın 22
közünük – pəncərə

k.- i 18
kudruk – quyruq

k.- ın 50
kudursuq – büzdüm

k.- n͡qa tegi 16
kuqu  – qu quşu

k. kus 35, 35 
kul – qul 

k. sabı 54
kulum – tay, at balası

teglük k. 24

kulunla – atın doğması, 
balalaması

k. yurtta kalmis 5
kumursqa – qarışqa

k. yimis 37
kun͡çuy – şahzadə

k.- 5
kurtqa – qoca

k. yurtta kalmis 13
kuruqsak – qursaq, mədə

k.-ımin 8
kus – quş

kara k. 3, 43, 51
kuqu k. 35
toqan k. 4, 44, 44, 64
turn͡ya k. 61
k. oqlı 15
k.-ı  43
ügüz k.- 43
k.-ka 35
k.luq 56
k.-ün͡q tırn͡qakı 44

kusla –  quş ovuna getmək
k.-yu barmis 43

kut –  bəxt, tale
k. bir- 2, 47
k. kol- 47
k.-ınta 56
k.-un͡q 36

106



kutluq – qutlu, mübarək, 
xoşbəxt

üqrin͡qek. adqır men 56
k. bolzun 23

kuzqun – qarğa növü
k. sabı 54
k.-uq 14

küç – qüvvət
k. in͡qe 17

küçlüg – qüvvətli
k. men 3, 20, 60

kün – gün, sutka, günəş
k. ortu 24
k. tuq- 26, 52

künes – günəş, günəş şüası 
k.-ke olurur ol 57

M

manıstan –  monastır
m.-takı 67

men – mən
adqır m. 56
alp m. 10
bars m. 10
erdemlig m.10
kara kus m. 3, 51
kiyik oqlı m. 45
küçlüg m. 3, 20, 60

men͡qilig m. 62
sıqun kiyik m. 60
tensi m. 1
titir buqra m. 20
toqan kus m. 4
yarqun kiyik m. 62
yılan m. 8
yol ten͡qri m. 2, 48
birgey m. 2

            ölgey m. 41
barır m. 42
esür m. 2
közleyür m. 64, 51, 56
men͡qileyür m. 1, 4, 51, 

56
mön͡qreyür m. 60
saçar m. 20
sapar m. 48

            tutar m. 3
            ulayur m. 48
            yaylayur m. 64
            yaylayur tutur m. 62
            yiyür m. 3
            yorıyur m. 20
            itmis m.48
men͡q – ov, ovlanmış yeməli 
heyvan

m.-in 31
m.-ke 31
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(en͡qike m. bar-)
men͡qi – sevinc, şadlıq

busaç ara m. kelmis 52
men͡qile – sevincli olmaq, şad 
olmaq

m.yür men 1, 4, 28, 51, 
56

(m.- bedizle-28)
men͡qiliq – sevincli, şad

m. beg 5
m. men 62

men͡qle – (yeməli) nəsə 
axtarmaq

en͡qleyü m.-yü barmis 
49
min – minmək

m.-mis 16
min͡q – min

m. tabılku 32
yüz tabulku m. boltı 36

mön͡qre – (maral) böyürmək
m.-yür men 60

mun͡qluq – qəmli
m. ol 22

N

neçük – necə
n. yorıyın 45

ne – nə (bax: neteg)
n. teg 18, 18
n. teg ol 18, 18

negü – hara
n.-de 24

nelük – necə
n. ölqey ol 57
n. ton͡qqay 57

neteg – necə
en͡qi n.18

O

odqur –  oyatmaq
o.u 20
(udıqmaq o.-)

oqlan – oğlan
o. 23
o.-ım 66
o.-ın 29
(o. kisi 29)

oq(u)l –  övlad, bala
o.-ı öginte kan͡qınta 

öbkelepen 58
alp er o.-ı 30
çıqan͡y er o.-ı 30
kisi o.-ı 15
kiyik o.-ı 15, 45
kus o.-ı 15

108



o.-ı yutuzı 29
o.-nı 2, 29
(o. kisi 29)

oqrı – oğru
o. sokusup tutupan 

minmis 16
ol – xəbər bağlayıcısı

an͡yıq o. 22
an͡yıq edgü o. 11, 18,68
an͡yık yablak o. 36
bar o. 18
beglig o. 57
edgü o. 1, 2, 5, 17, 18, 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 52, 
54, 63, 66

erklig o.56
körüklüg o. 18
mun͡qluq o. 22
ne teg o. 18, 18
yabız o. 12, 24, 44, 45
yablak o. 6, 8, 9, 16, 

22, 25, 33, 37, 39, 43, 46, 50, 
61, 65

olurur o. 57
kızıl kaya kıslaqım o. 

51
negüde bulqay o. 24
kanıqı nelük ölgey o. 

57

olur –  oturmaq
o.-upan 1, 4, 28
o.ur 61
o.-ur ol 57

on – on 
tokuz o. boş kon͡y 29

onq͡ – üzü solmaq
o.up 17
(ar- o.-)

ordu – qala, şəhər
kan ... o. yapmis 28 
o. sın͡qaru 34

ortu – orta, ortasında
o. yirde 49
kün o. 24
tün o. 24

os – içalat, qarın, bağırsaq
o. iç 29 

ot – ot 
yas o. 17, 53 
o.suz 45
(o. sub 45) 

oy – oymaq 
o. –qalı 29
(os iç o.-29)

oyma – oyucu 
o. er 29

oz – qurtulmaq, xilas olmaq
o.-mis 13, 17, 41, 49
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o.-upan 49

Ö

ö – düşünmək (bax: öd)
ö.- pen 58

öbkele – əsəbiləşmək, 
qəzəblənmək

ö.-pen 58
öd – düşünmək

ö.-men͡q 21
ög – ana

ö.-i 35
ö.-inte 58
ö.-in͡qe 35
ö.-üm 58 
(ö. kan͡q)

ögir – sevinmək
ö.-e 30, 31, 34, 49
ö.-er 15, 29, 35, 42 63 
(ö.-sebin – 15, 30, 31, 
34,35, 42, 49) 

örgün͡çü – sevinc 
ö.-n͡q 36
ö.-lüq 55

öküz – öküz
ö.-üq – 25, 37

öl – ölmək 
ö.-gey men 41

ö.-gey ol 57
ö.-mis 57 

ölüm – ölüm 
ö.-de 13, 17
ö.-te 49

ön͡q – quraqlıq
ö.- yirde 17 

ön͡qi – özgə, başqa, ayrı
iqisimte ayakımta ö. 42

örgin – taxt
ö.-üze 1

örtən – yanmaq 
ö.-mis 9

öt – öyüd, nəsihət
ö.-in 58
(ö. al- 58) 

ötüq – xahiş
ö.-ke 19 

ötün – xahiş etmək, 
yalvarmaq

ö.! 19
ö.-ür 54

öz – öz
ö.-üm 8
ö.-ün͡q 47
ö.-i 34, 55 
ö.-in 46 
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S

sab –  söz
edgü söz s. 7, 11
kuzqun sabı 54
kul sabı 54
sabın 58

sabçı – sözçü, xəbərçi
erklig s. 55
sarıq atlıq s. 1

saç –  (nəsə) saçmaq
saçar men 20

saqır – ov yeri
s. içre 63

sakin – fikirləşmək
sakınmis 42, 58

san͡ç –  mizraqlamaq, 
(düşməni) dağıtmaq

san͡çmis 34
san͡qun – yüksək hərbi rütbə

s. İteçuk 67
sap – əlavə etmək

(mətində sep-)
s.-ar men 48

sarıq – sarı (rəng)
s. atlıq sabçı 11

seb – sevmək, istəmək
s.-dükümin 3

sebin – sevinmək, şad olmaq 

s.-ü 30, 31, 34, 49
s.-ür 15, 35, 42
(öqir s.-)

semiz – kök
s. at ağzı 65

semrit – səmirtmək, 
bordamaq

s.(t) i 16
sıqun – sığın, erkək ceyran,
maral

s. kiyik men 60
sın – sınmaq, qırılmaq

s. –mis 6
sınukı –  sınıq

s. –ın͡qın sapar men 48
sokus – rastlaşmaq, 
qarşılaşmaq

s. –mis 2, 6, 27, 35, 47,
49

(amqaka s.- 49)
(börike s.- 35)
(kuqu kuska s.- 47)
(ten͡qrike s. -47)
(kisi oqlın s. -2)
s. –up 16

sub –  su
s. içipen 17
s. körüpen 17
s. –ka 33
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s. –suz 45
(ot s. 45)

suçulun – yolunmaq, qopmaq
s. –mıs 44

suk – soxmaq
s. –mis 33

sü – əsqər, ordu, savaş
s. yirinte 55
s. –kə bar -34, 35, 55
s. –si 34, 63, 63
(qanlıq s. –si 63)
(qara qamaq s.  –si 63)

T

tabılku – innab ağacı
bir t. 32
min͡q t. 32
yüz t. 32

tabısqan – dovşan
t. terisi 44
t. tipen 44

taq – dağ
t. üze 17
t. –da 12, 51
t. –ıma 62

takı – daha
tanım tüsi t. 

tükəməzkən 3

t.ur! 33
talım –   yırtıcı, döyüşkən

t. kara kus 3, 43, 51
t. urı 40

talula – seçmək
t. pan 19

taluy – dəniz
t. –da 3

tan – bədən
t. –ım tüsi 3

tan͡q – dan, dan yeri
t. tan͡qlardı 26

tan͡qlar – danlamaq,
dan yerinin ağarması

tan͡qlar . –dı 26
tapla – qəbul etmək,
tərcih etmək, seçmək, 
üstünlük vermək

t. –dukumin 3
(t. –seb-)

tarıq – əkin, darı
t. bisdi 53

tayqüntan – məbəd, ibadət 
olunan yer (Çincə Tayun t’añ)

t. manıstandakı 67
tebe –  dəvə 

t. titiqke tusmis 46
t.-sin͡qerü 5

teg –  I tək, kimi 
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ne t. 18, 18
ne t. ol 18, 18

teg – II çatmaq, dəymək 
t.-ir 20 
(-ke t.-)

teg – dək2, qədər
b.-in͡qe t. 9
katın͡qa t. 9

teglük – kor 
t. kulun 24

tegmis – dəymiş, çatmış
t.-iq 59, 59 
(ayka t. 59)
(yılka t. 59)

tegür – çatdırmaq
t.-mis 35

tensi –  göyün oğlu 
(Çin impəratorunun 

titulu Çin dilində t'iən-tzu)
t. men 1 

ten͡qri – göy, Tanrı
t. bulıtlıq boltı 52
t. esidti 54, 60
t. küçin͡qe 17
t. kutınta 15 
t. unamaduk 38
yol t. men 2, 17
t.-de erklig 12
t.-den kodı 44

t.-gerü 54
t.-ke 20, 47

ten͡qrilik – dindar
t. kurtqa 13 

teri – dəri 
t.- si 44 

terit – tərlətmək
t. zün 50

terkleyü – tez-tələsik, tez-tez
er t. kisemis 39

tez – qaçmaq
t.-ipen 58

tezek – təzək
kekük t.-in 23

tıq –   kəhər at
t. at 50
t.-ıq 39 

tın͡qla – dinləmək
t.-yın 58

tırn͡qak – dırnaq 
toqan kus t.-ı 44
toqan kusun͡q t.-ı 44

tıtin –  yolunmaq, 
parçalanmaq

t.-mis 44
tigret –  (atı) sürətlə çapmaq

tıq at ... t.! 50 
tilə – diləmək, arzu etmək, 
dua etmək 
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t.yür 24
tilkü –  tülkü 

t.yimis 46
ti –  demək, söyləmək

t.-mis 2, 2, 41, 47
t.-p 58
t.-pen 44
t.-r 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 
tiril – I dərilmək, yığılmaq

t.ipen 28
tiril – II dirilmək, canlanmaq

t.-mis 13
titiq –  palçıq

t.-ke tüsmis 46
titir – dişi dəvə

t. buqra men 20 
tiz diz 
t. üze ünüpen 60 

toqan  – şahin 43
t. kus 4, 44, 44, 64
t. kusun͡q 44 

toqrak – qovaq, ağac

yaqaqlıq t. 64 
ton – don 

uzun t.-luq 22, 42, 
ton͡q –  donmaq

t.-qay 57
t.-mis 57

ton͡quz – donuz 
adıqlı t.-lı 6
t.-un͡q 6

tokuz –  doqquz
t. arlı sıqun kiyik 60  
t. kat 50
t. on bos kon͡y 29

topul –  dəlmək, deşmək, 
deşilmək

t.-qın͡ça 50 
tor – arıqlamaq, zəifləmək 

t.-u kal 17 
toruk –  arıq, zəif 

t. at 16
toz – toz

t. turdı 15 
tört – dörd

t. bulun͡qtakı 28 
törüt – yaratmaq, törətmək

t.-mis 55
tuq –  doğmaq, doğulmaq

t.-dı 26 
t.-mis 52
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(kün t.-) 
tuman – duman, çən

t. turdı 15
tur – durmaq, qalxmaq, 
yüksəlmək

t.-dı 15, 15
t.-mis 28
t. upan 5, 56
t.-ur 16, 25, 37, 39
t.-ur men 62 
(toz t.-15)
(tuman t.-15)
(kamsayu umatın t.- 

16, 25, 37, 39)
turqur – qaldırmaq 

yatıqlıq t.-u 20
turn͡ya – durna

t. kus 61
tut  – tutmaq

t.-ar men 3
t.-mis 63
t.-upan 16

tutuq –  əsir, girov 
t. ur -29

tuy – duymaq, hiss etmək 
t.-matın 61

tuyuq – nal
altun t.-luq 5

tuzak –  tələ 

t.- ka ilin -61 
tü – tük 

t.- si 3
tüq –  düyünləmək 

t.- üp 50 
tüqünük –  baca 

t.-i 18 
tüke – bitmək 

t.-nezken 3 
(tüsi takı t.-)

tükel – sağ, sağlam,
salamat

esen t. 15, 27, 42
esen t. bol 27
esen t. bul 42

tümen – on min 
t. boltı 32

tün – gecə
t. ortu 24 

tüs –  düşmək, yıxılmaq, 
enmək, qonmaq

t.-mis 46
t.-üpen 64

tüsnek – tünək
t.-in͡qe 61 

U

u – qadir olmaq, edə bilmək
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u-matın 16, 25, 37, 39, 
61 

(uça u. 61)
(kamsayu u. 16, 25, 37, 

39)
u-maz 65 
u-yın 45 

uç – uçmaq
u. –a aztı 15
u. –a umatın 61

uçruq  – bayraq
u. –luq kut 36

udıqma – yatan
u. –q odquru 20

udu – sonra, və
tan͡q tan͡qlardı u. yir 

yarudı u. kün
tuqdı 26

ula – əlavə etmək, bitişdirmək
u.-yur men 48

uluq – ulu, böyük
 u.eb 9

una – doğru hesab etmək, 
uyğun hesab etmək, təsdiq 
etmək
ur – vurmaq, döymək, 
yükləmək

 u.! 33
 u.-upan 29,3

  (tutq u.-29)
urı kişi – oğlan

u. ... yalın͡qusun 
yorıyur 40
urılan – oğlan uşağı doğmaq

 u.-mis
ut – (oyunda) udmaq

u.-mis 29
utru – qarşı

u. kopupan barmis 43
u. ... sokusmis 2
u. yirde oqrı 16

utuz – (oyunda) uduzmaq
u.-maduk 29

uya – yuva
u.-sın͡qaru 31

uyur -güclü, qüdrətli
u. –ı 28
(edgüsi u.-ı)

uzun – uzun
özün͡q u.-bolzun 47
u. tonluq 22,42

uzuntonluq – uzun donlu, 
qadın

u. tonluq 22, 42

Ü

üç – üç 
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ü. boluqta 19
üçün – üçün 

San͡qun İteçuk ü. 67
üçün͡q üçüncü
ü.kun͡çuyı 5
ü.yılta 15

üçürgü – yəhər, yəhər keçəsi
        ü. –n͡q  50
üçünç – üçüncü

ü. kun͡çuyı 15
ü. yılta 15

üçürgü – heyər kəçəsi
ü.in͡ge 56

ügür  -sürü
ü.-in͡qe 56

ügüs – aşınma, ovalanma, 
yolunmaq

ü.-üpen 44
ügüz – çay

ü.kusı 43
üküs – çox

ü. atlıq 36
ülüg – tale, qismət

ü.-də ozmis 41
ümele – qonaq olmaq, 
qonaqlığa getmək

ü.- yü barmis 47
ü.- i 66

ün – yüksəlmək, dikəlmək, 

çıxmaq
          ü.- üp 49
          ü.- üpen 60 yas ot ü.-di 
53
ün͡qüs – deşilmək, cırılmaq, 
yolunmaq
          ü.-üpen 44
üpqük – şanapipik
          karı ü.21
ürk – ürkmək
          ü.-üpen 27
ürküt – ürkütmək
         ü.-{m}en͡q!21  
ürün͡q – ağ

ü.esri in͡qek 41
ü.esri irkek buzaqu 41
ü.esri toqan kus 4
ü.in͡qeni 5
ü.köpükümin 20

üze – yuxarıda, üzərində, 
üstündə

ü. ten͡qri esidti 54, 60
ü. ten͡qrike tegir 20

 ü.tuman turdı 15
 art.ü 6

bodun ü. 53
 ıqaç ü. 4
 kamaq ü. 26, 53
 örgin ü. 1
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taq ü. 17
tiz ü. 60
toqrak ü. 64
yis ü. 17

üzük – kəsik
    ü. –in͡qin 48

Y

yabız – bərbad
y.ol 12, 24, 44, 45

yablak – pis
y. ol 6, 8, 9, 16, 22, 25, 

33, 37
39, 43, 46, 50, 61, 65
an͡yıq y. ol 36

yadrat – yerə yaymaq ,yerə 
sərmək

y.! 50
yaq – yağmaq

y.-dı 53 53
yaqak qoz
y.ıqaç 56
y.-lıq 64

yaqı – yağı, düşmən
y.-q 34

yaqlıq – yağlı
y. kamıç 13

yaqrı – yaralanmaq

y.- pan 16 
yalabaç – elçi, peyğəmbər

  yazıq atlıq y. 11
yalbar – yalvarmaq

y.! 19
y. –ur 54

yılqa – yalamaq
y. –yu 13

yalıq – şən, gülərüz
eki y. kisi oqlın 2

yalım – yalçın
y. kayaq 40
y. kayaka 49

yaln͡qus – tək, yalnız
  y.un yorıyur 40
yana – yenə, təkrar, sonra

y. edgü bolur 57
y. edgüti sakınmis 42
y. kelmis 42
y. sakınmis 58
y. körüsmis 15
y. tıtinmis 44
y. tokuz on bes kon͡y 

utmis 29
yan͡qra – deyinmək

  y.-yur 22
yap – inşa etmək

y.-mis 28
(ordu y.-)
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yar – yarmaq, iki yerə bölmək
            y. –a ur – 40
yara – yaramaq, yaxşı olmaq, 
uğurlu olmaq

y. –qay 5, 5, 5, 41
y. –mis 30

yarqun – maral növü
y. kiyik men 62

yarıl –yarılmaq
y. –mis 6

yarın I – sabah
y. kiçe 1, 2
y. yan͡qrayur 22

yarın II – çiyin
y. aça 40

yaru – aydınlanmaq
y. boltı 26

yasıç – yastı uclu ox
y. –in 40

yās – yaş, təzə, yaş ot
y. yipen 17
y. ot 17, 53

yasıl  – yaşıl
y. kaya 51

yat –yatmaq
y. –ıpan 3

yatıqlı – yatan
y.-q turquru 20

yayla – yaylamaq, yayı 

keçirmək
y.-yur men 64
y. –yur turur men 62

yaylaq –   yaylaq
 y. taqıma aqıpan 62

y. –ım 51
yazıq – yazıq

y. atlıq 11
y. kodı yadrat ! 50

yıdıt – iylənmək, çürümək
y. –mayın 59

yıl – il
bars y. 67
y. yarumazkan 21
y. –ka 59
y. –ta 15

yılan –   ilan
altın baslıq y. men 8

yılkı – ilxı
y. ka 53
y. n͡q 47
(y. kisi 53)

yigirmi – iyirmi
bis. y. –ke 67

yi – yemək
y. – mis 37
y. – pen 17
y. – yür men 3

yil – jilet
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y. –imge 16
(y. kudursuq)

yir – yer
y. yarıdu 26
y. –de 16, 17, 49
y. –in 16
y. –inte 55
y. –ke 20

yis – çayır
y.üze 17

yitiglig – yetkin
atı y. kelir 3

yol  – yol
y. sub 17
y. ten͡qri men 2, 48
y. –ı 30
y. –ta 35

yoo͡k –  yox
korkın͡çın͡q y. 36
kutun͡q y. 36
ögrün͡çün͡q. y. 36

yorı – yerimək, hərəkət etmək
yaşamaq
y. –dı 53, 53
y. –yın 45

y. –yu az -15
y. –yu bar – 17
y. –yur 20, 40
y. –yu bar – 17

yul – yolmaq, qoparmaq
y.! 8

yun͡q – at
y. –ın͡qaru 5
y. –ta 24

yurt – (tərk edilmiş) yurd
y. – 13

yutuz – yar, yoldaş
y. –ı 29
(oğul y.)

yügür – qaçmaq, yüyürmək
y. –ü 15, 16, 44
(y. –ü az – 15)
(y. –ü bar -16, 44)

yütür – itirmək
y. –üp 24
(kün ortu y. -) 24

yüz – yüz 
y. tabılku 32
y. boltı 32
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