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ÜRÜMÇİ VE QEDİMKİ UYĞUR TİLİDİKİ YÜRÜÑÇİN HEQQİDE

Dai MATSU

Aktarğuçi: Alimcan İNAYET

URUMÇİ VE ESKİ UYGUR DİLİNDEKİ “YÜRÜÑÇİN” ÜZERİNE

ÖZET
Bu makale “Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı” adlı kitaptan

alınmıştır. Makalede “Ürümçi” sözcüğünün etimolojisi tartışılmıştır. Yazara göre, “Ürümçi”
sözcüğünün kökeni eski Uygur metinlerinde geçen “Yürüñçin” sözcüğüne dayanmaktadır.
“Yürüñçin” sözcüğü ise “beyaz” anlamındaki “(y)ürüñ” ile Çince “zhen” sözcüğünden
oluşmuştur. Bu sözcüğün esli Çince “ Bai-shui-zhen “Aq-su (bai-shui) gazarmisi”dir.

Anahtar Kelimeler: Ürümçi, Uygur, Hoten, Yürüñçin, Arat.

ON THE WORDS “URUMQİ” AND “YÜRÜÑÇİN” IN THE OLD UYGHUR LANGUAGE

ABSTRACT
This article is taken from the book “Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya

Armağanı”. In this article to be discussed the etymology of the word “Ürümçi”. According to
the author, the origin of the word “Ürümçi” is based on the word “Yürüngçin”. The origin of
this word  is “Bai-shui-zhen” in Chinese Language.

Keywords: Urumqi, Uyghur, Hoten, Yurungqin, Arat.

Prof. Dr. Reşit Raxmeti Arat 1964-yili neşr qildurğan “Qedimki Türk Qanun Vesiqiliri”
namliq maqaliside Nemislarniñ Turpandiki ilmi tekşürüş ceryanida Turpandin Berlinğa élip ketken
qedimki Uyğurlarniñ qanun bilen munasivetlik nurğun höjjetlirini tetqiq qilğan idi.  Maqalede u
“199/50” numur bilen körsitilgen höjjettiki bir cümlini mundaq tercime qilğan: “A elçiye
Urumçı’ya gidecek 4 ulaġ’dan B 1 at verip, posta atı hesabına kaydetsin.”1 ( A elçige Ürümçige
baridiğan 4 ulaqtin B 1 at bérip, buni poçta ati hésaviğa tizimlitip qoysun.)  Bu yerde Arat éytqan
“Urumçi” şek şüphisizki bügünki Uyğur aptonom rayonniñ paytexti Ürümçi şeheridur.

Şincañ rayoniniñ tarixida yer nami yaki şehir adı bolup kelgen “Ürümçi” sözi mezkur
rayondiki xelq teripidin qaçandin başlap işlitilgenliki melum emes. Bügünki Uyğur tilida bolsa
“Ürümçi” söziniñ menbesiniñ “güzel yaylaq” menisidiki Moñğulçe bir sözdin kelgenliki
éytilivatidu. Lekin bu bir xelq etimologiyisi, yeni xelqniñ uydurmisi bolsa kerek.

 Bu maqale “Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı” namliq kitaptin elindi. Kitap heqqidiki toluq melumat
mundaq: Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Editörler: Hatice Şirin User – Bülent Gül, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 427 – 432.

 Prof. Dr. Hirosaki Universiteti, YAPONİYE.
 Ege Universiteti Türk Dunyasi Tetqiqat İnstituti (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)

oqutquçisi
1 Arat, 1964, 36-bet.
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Hazirqi Ürümçi şehriniñ esli 18-esirde Qing döliti teripidin yeñidin bina qilinğan Di-
hua isimlik şeher bolsa kérek. Ürümçi şeher ismi süpitide 1951-yili Di-hua isminiñ orniğa resmi
işlitilişke başliğan.  Ürümçi ismige eng yeqin kélidiğan eñ qedimki yer ismi miladiye 925-yiliğa ait
Xotençe “Staël-holstein tomari”diki bir şeher (käṃtha) olan Yirrüṃcįnädur.2 Uniñdin burun 7-8-
esirlerde Tang dölitimu Ürümçi vilayitiniñ ornida Lun-tai isimlik bir şeher qurğan. Emma
Lun-tai söziniñ Xotençe Yirrüṃcįnä sözi bilen bolğan munasivitimu eniq emes. Tang devridiki
Lun-tai şehri hazirqi Ürümçi şehriniñ 15 kilometir cenubidiki Wu-la-bo şeher xarabesiniñ
orniğa toğra kélidu.3Bu ehvalda bir qançe Xitay tetqiqatçiniñ Lun-tai ve miladiye 1-esirge ait
Xitayçe menbe Hanshu’da uçraydiğan Yu-li-shi sözini Xotençe Yirrüṃcįnä sözi bilen
oxşaş dep qarişiğimu imkan yoktur.4 Ming devridiki ikki Xitayçe menbede yer alğan wei-lu-
mu söziniñ Ürümçi sözi bilen ipade qilinğanliqi texmin qilinivatidu.5 Belkim Xitayçe Di-hua şehri
üçün Şincañda olturaqlaşqan Moñğul, Qazaq, Qalmuq (Cuñğarlar) ve Mancular Ürümçi ismni
işletken bolsa kérek. Biraq, yuqirida éytilğanlardin başqa, yer ismi bolğan Ürümçi yaki buniñğa
oxşaş bir söz 20-esirge qeder Xitay, Türk, Moñğul ve Rus menbeliride uçrimaydu.

Şuniñ üçün, Ottura Asiya tarixiy cuğrapiyisi noqtisidin Arat oquğan qedimki Uyğur
metnidiki “Urumçı” transkripsiyisi nahayiti muhim. Epsuski Prof. Dr. Arat “199/50” dep numura
bergen höjjet 2-dunya uruşi ceryanida Berlin Bilimler Akademiyiside yoqap ketken bolğaçqa bu
heqte tepsili melumatqa erişkili bolmiğan.

Yéqinqi yillarda Prof. Osman Fikri Sertkaya’niñ ruxsiti bilen Prof. Arat 1930-yillarda
Berlin’de işligen çağlirida resimge tartqan ve keyin İstanbulğa elip kelgen qedimki Uyğur
yazmiliriniñ fotograflirini tetqiq qilivatimen. Bular arisida Berlin’de yoqap ketken ve R.R.Arat
199/50 dep numara bergen höjjetniñ fotografi bilen buniñ transkripsiyisimu bar. Prof. Dr. Osman
Fikri Sertkaya Arat kolleksiyoni dep ataşqa bolidiğan 335 parçe fotografniñ hemmisini Berlin
Brandenburg Bilimler Akademiyisi’ge armağan qilğan. Hazir bu höjjet Berlin Akademiyiside
burunqi yer numurisi bolğan “TM69” bilen emes, yeñidin berilgen U9241 yer numirisi bilen
saklinivatidu.

Tövende bu metinniñ transkripsiyisi bilen tercimisini berimen.

Arat 199/50 = U 9241(TM 69) Qarañ: Resim 1

1 ud yıl sekizinç ay tokuz Sığır yil(iniñ), sekizinçi ay(iniñ) tokkuz(inçi)

2 yangıka  yider ilçi-ke yṳrüngçın künide. Yider elçige (berilip) Yürüngçın

3 -ķa barġu tört at ulaġ-ta ge baridiğan tört menzil atlardin,

4 nampı-tatemir-çi buyan tükel Nampi (şeher)6diki Temirçi, Buyan, Tükel,

5 (.)ung çġan (ķ) ulı bile bir at (...) ung ve Çağan-Kuli7 bilen bir at

6 birip yam at san-ınta tutzun Berip, poçta ati hesaviğa tizimlitip qoysun.

2 Clauson 1931, 307-bet; Bailey 1951, 24-bet; Hamilton 1958, 149-bet.
3 Zhong 2008, 604-bet, 991-bet; Selişturuñg. Clauson 1931, 307-bet.
4 Cen 1931, 442-bet; Zhong 2008, 991-bet.
5 Hori 1978, 40-bet.
6 Uyğurçe nampı Xitayçe Nan-ping din kelgen bir şeher ismidur. Bu yer hazirqi Turpan vadisda bir şeher bolğan

Lampu (Xitayçe Le-mu-pi) bilen oxşaş dep qarilivatidu.  Qarañ: Matsui 2014.
7 4- ve 5- qurdiki atni beridiğan beş kişi (Temirçi, Buyan, Tükel, ..(...)ung ve Çağan-Kulı) Prof. Arat teripidin birleştirilip

“B” şeklide atalğan.



 Ürümçi ve Qedimki Uyğur Tilidiki Yürüñçın Heqqide

149

Kursiv yazma şekli bilen yezilğan ve içide Moñğulçe čaγan “beyaz, aq” sözidin kelgen
ç(a)ġandigen kişi ismi uçraydiğan bu höjjet, kesip éytişqa boliduki, 13 ve 14-esirdiki Moñğul
devriğe aittur. Metinde yer alğan yerige kariğanda, Prof. Arat Ürümçi dep tercime qilğan söz 2.
qurda yṳrüngçın şeklide oqulğan. Bu söz Uyğur herpliri bilen YWRWNKÇYN şeklide yézilğan. Söz
axiriğa  til arqa sozuq tavuşidin tüzülgen beriş keliş qoşımçisi -ka niñ qoşuluşi sevebi bilen söz
axiridiki –ÇYNmu–çın şeklide oqulğan bolsa kérek. Sözniñ birinçi qismi bolğan YWRWNK- ni
bolsa yṳrüng ~ yürüng (~ ürüng) “oçuq reng, aq” rengi dep oylaşka bolidu.

Prof. Arat Xotençediki Yirrüṃcįnä sözige tavuş cehettiki oxşaşliqiğa tayinip Yürüngçın dep
oquğan bu sözni “Urumçı (Ürümçi) dep çüşengen oxşaydu. Emdi uniñ bu transkripsiyisi ve
tercimisiniñ toğra ikenlikini Şerqiy Çağatay Xanliqiniñ hükümdari Tugluq-Temürniñ 1352-yilidiki
Moñğulçe bir höcciti bilen ispatlaşqa tirişimen.

Nemislarniñ Turpanda élip barğan tunci ilmi tekşürüş ceryanida Berlinge élip ketken bu
Moñğulçe höjjet bügün “MongHT 70” numuri bilen Berlin Ölke Kütüpxanisida (Staatsbibliothek
zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz) saqlanmaqta. Bu höjjetni Louis Ligeti 1972-yili tunci bolup
neşr qildurğan.81993-yili Danlantai Cerensodnom bilen Manfred Taube bezi izahatlarni ilave qilip
yeñidin neşr qildurğan.9 Takashi Matsukawa ikkinçi neşri üçün yazğan tonuşturma maqalisida bir
qançe yerni tüzitiş teklipini bergen.10 Neşriy nusxilarğa qariğanda, bu metinniñ axirqi parçisida
höjjet yézilğan vaqit ve yermu bildürülgen.

18luu ǰil übülün eus sara-yin arban qaučin-a ǰṳrüg-te büküi-tür 19 bičibei “Ecderha
yil(iniñ), qişiniñ tunci (=10) ayiniñ kona oninçi (=25) künide, Jṳrüg’te bolğan vaqitta (bu höjjetni
yazdim).”

Lekin men Berlinde original höjjetni tetqiq qilğan vaqtimda hazirğa qeder ǰṳrüg-te
“Jṳrüg’te” dep oqulğan sözniñ emiliyette YWRWK-ČYN şeklide yéilğanliqini kördüm. 2-Resimde
körülgendek, ČYN şeklide yézilğan söz qara tamğa bilen qaplanğan bolsimu oçuq bir şekilde
oquğili bolidu. Bu yer ismi bolğan YWRWK-ČYN ni yṳrü(n)g-čin ~ yürüng-čin şeklide oqup buni
şeksiz qedimki Uyğurçe yürüngçın bilen oxşaş dep qariyalaymiz.

Tuğlug-Temür 1352-yili “qişniñ tunci ayi”da “Yürüng-činde turğan vaqtida” bu Moñğulçe
höjjet yézilğanliqi üçün Mo. Yürüng-čin (=Uyğ. Yürüngçın) Tuglug-Temür yaki Şerqiy Çağatay
Xanliqi hükümdariniñ qişliq turar jayiniñ ismi bolsa kérek. Şerqiy Çağatay Xanliqiniñ merkizi İli
vadiside ve Teñritağliriniñ şimal teripidiki oymanliqlarda bolğanliqi üçün qişliq turar jayi Mo.
yürüng-čin(=Uyğ. Yürüngçın)Mo ihtimal bu oymanliqta yer alğan. Şuña tarixiy cuğrapiye
noqtisidinMo Mo. Yürüng- čin = Uyğ. Yürüngçın ve XotençeYirrüṃcįnä ni Teñritağliriniñ şimaliy
oymanliqidiki Ürümçi şehri bilen mas kélidu dep qariğili bolidu.

Sözniñ şeklige qaraydiğan bolsaq, 7- ve 8- esirdeki Xitayçe Lun-tai söziniñ Uyğurçe
Yürüngçın~Moñğulçe Yürüngčinsözi bilen yer almaşturuşi nahayiti tes. Cuğrapiye noqtisidin
Xotençe sözniñ Teñritağliriniñ şimaliy teripidiki bir yer isminiñ menbesi boluşi mumkin
bolmiğanliqi üçün, miladiye 925-yiliğa ait Xotençe Yirrüṃcįnäniñ Uyğurçe Yürüngçın ~ Moñğulçe
Yürüngčinsöziniñ menbesi boluşimu mumkin emes. 10-esirde Şerqiy Türkistanda Moñğulçe
işltilmigen bolsa, Moñğulçe Yürüngčin bilen Xotençe Yirrüṃcįnämu qedimki Uyğurçe yaki
qedimki Türkçe Yürüngçınniñ fonetik transkripsiyisi hésaplinişi kérek. Sözniñ birinçi boğumidiki
yü- boğumu ü- bilen ve aridiki –ng tavuşimu –m bilen yer almaşturuşi mumkin.11 Moñğulçe

8 Ligeti 1972,  220-221- betler.
9 BT XVI, numuri. 70. Ularniñ neşri Tomurtogoo teripidin qobul qilinmaqta. Qarañ: Tomurtogoo 2006, 169-170-betler.
10 Matsukawa 1995, 116-118-betler.
11 Yer ismi örneği: Xitayçe xin-xing > Uyğurçe singing > singging > sängim; Xitayçe chi-ting > Uyğurçe
çıķtıng > çıķtın > çıķtım. Qarañ: Matsui 2014.
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sözlerniñ axiridiki –n tavuşimu köpinçe hallarda çüşüp qalidu. Şuniñ üçün, Türkçe ve Uyğurçe
Yürüngçın> Moñğulçe Yürüngčin>Ürüngči(n) Ürümči(n) > Ürümčiniñ bügünki Uyğur
Türkçiside Ürümçi şeklide özgergenlikini ilgiri sürimiz. Yeni yer (şeher) ismi bolğan Ürümçiniñ
menbesi qedimki Türkçe Yürüngçın sözi ikenlikini éytimiz.

Burun Clauson Xotençe Yirrüṃcįnäniñ yerini belgileşniñ qiyin ikenliğini bildürgen idi12,
qedimki Uyğurçe yer ismi bolğan Yürüngçın’ni cuğrapiye jehettin bir yerge jaylaşturuş teximu tes.
Lekin 10-esirde Xotençe Yirrüṃcįnä açiq bir şekilde kaṃthä“şeher” boluşiğa qariğanda, Uyğurçe
Yürüngçın mu asasen bir şeher ismi bolğan.

Birinçi nezeriye süpitide şundaq dep oylaşqa boliduki 9-esirniñ otturilirida Moñğuliyini
taşlap ketken Uyğurlar Tang devridiki Lun-tai şehrige öz tili boyiçe Yürüngçın ismini qoyğan.

Yene bir tereptin, bu yer isminiñ ikkinçi parçisi bolğan çınmu başqa bir mesilini otturiğa
çiqarmaqta. Yuqirida men körsetkendek, bu çınmu eğer çoqum til arqa sozuq tavuştin tüzülgen
bolsa, til aldi sozuq tavuştin tüzülgen yürüng sözi için söz axiri qoşumçisi emes, başqa bir isim dep
qobul qilinişi kérek. U vaqitta, yer ismi bolğan Yürüngçın sözi yürüng bilen çın din ibaret ikki
sözdin teşkil tapqan bolidu. Bu sözniñ Moñğulçe höjjette YWRW(N)K- ČYN = Yürüngčin şeklide
yézilişimu buni muşundaq çüşinişimizge destek béridu. Melum bolğandek, Türkçe, Uyğurçe
yürüng ( ürüng) “oçuq reñ, aq” démektur. Uyğurçe çın bolsa Xitayçe zhen “heqiqi, toğra” din
élinğan söz dep qeyt qilinidu.13 Şuniñ bilen bille, Xitayçe zhen “garnizon/ Gazarma”
söziniñmu qedimki Uyğurçiğa çın şeklide ötkenlikini nezerdin saqit qilmasliq kérek.14

Hazirqi Turpanniñ ğerbiyşimalidiki Ürümçige baridiğan yolğa Tang devride Bai-
shui-jian dao”Aq-su (bai-shui) derya yoli”  dep isim berilğen, yolniñ otturisi bolğan Da-
ban-cheng niñ yéqinida Tang devride Bai-shui-zhen “Aq-su (bai-shui) gazarmisi” qurulğan.
Uniñ xarabisi hazirğa qeder saqlanğan.15 Bu Bai-shui-zhen xarabisimu Tang devridiki Lun-tai şeher
xarabisi (hazirqi Wu-la-bo xarabisi) ni öz içige alğan  dalada ğerbiycenup yönilişide orun alğan. U
vaqitta, Xitayçe Bai-shui-zhen “Aq-su (bai-shui) gazarmisi” sözidiki bai “aq”mu qedimki
Uyğurlarğa yürüng “aq, oçuq reñ” bilen tercime qilinip16, zhen “Gazarma” mu çın şeklinde élinğan
boluşi mumkin.

Qedimki Uyğurçe yer ismi bolğan yürüng-çın yürüngçın üstide ikkinci nezeriye süpitide
şuni éytalaymizki, bu “Aq Gazarma, Aq-(su) Gazarmisi” menisidedur. Bu isim deslepte Turpan
bilen Ürümçi otturisidiki bir şeher (Bai-shui-zhen“Aq-su (bai-shui) Gazarmasi”) ve yéqin etrapi
için işlitilgen, keyinçe buni ve qedimki Lun-tai şehrini öz içige alğan keñ bir sahe üçün işlitilgen.

Menbe ve delillerniñ yetersiz boluşi seveplik şeher ismi bolğan Uyğurçe Yürüngçın (=
Xotençe Yirrüṃcįnä) niñ yeri mesiliside axirqi qararni bérelmeyvatimen. Lekin miladiye 10- ve 14-
esirlerdimu Yürüngçın = Ürümçi ve yéqin etrapidiki dalalarniñ Uyğur ve Moñğul hükümdarliri
teripidin qişliq turar jay yaki hâkimiyet merkizi süpitide qollinilğanliqida şek yoq.

Bu tarixiy heqiqetni aydiñlaşturuşta muhim menbe bolğan qedimki Uyğur höjjiti
“199/50”ni tetqiq qiliş ve izahatliridin paydiliniş pursitini bergenliki üçün qimmetlik ustazim Prof.
Osman Fikri Sertkayağa bu kiçik emgigimni armağan qilimen ve hörmetlirimni sunimen.

12 Clauson 1931, 307-bet.
13 ED, 424-bet; ÖTS 1, 967-bet.
14 Mesilen: Xitayçe Zhen-guo-si “Zhen-guo butxanisi”> Uyğurçe çınķuġ vaxar “Çınķuġ butxanisi”.  Matsui 2004,
182-183-betler; Matsui 2008, 170-bet.
15 Wang 1993.
16 Xitayçe bai “aq”niñ tercimisi bolğan Uyğurçe yürüng “aq” için qarañ: Semet 2005, 55-bet.
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