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Öz 

İnsan yeryüzünde varolduğu andan itibaren doğa ile etkileşim hâlinde olmuştur.  
İnsan ve doğa arasındaki etkileşim, kültürün oluşumuna zemin hazırlamıştır. Çoğu 
zaman doğa ve insan arasındaki etkileşim çatışma şeklinde görülse de kimi zaman 
da bir bütün oluşturduğu görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak karşımıza 
çıkan kültür, insan topluluklarının yaşayışından inanışına kadar birçok alanda 
kendini göstermiştir. Türkler doğa ile sıkı ilişkiler içinde olmuş ve Türklere göre 
insan tamamen doğaya ait bir varlık olarak görülmüştür. Bu bağlamda Türklerde 
doğa temelli geleneksel bir bilincin oluştuğu görülmektedir. Birlikte yaşama ve 
dayanışma bilincinin var olduğu Uygur Türkleri de doğayla uyumlu ve çevre etiği 
bilinciyle yaşamış bir Türk boyudur. Doğa ve evrenle ilgili geleneksel bilgi ve 
uygulamaları incelendiğinde, geçmişten günümüze değin aktarılan bilgi ve 
deneyimleriyle bugünü ve yarını düşünen sürdürülebilir bir yaşam sürdürdükleri 
görülmektedir. Uygur Türklerinin doğaya bakışı, doğa ile insan ilişkisine dair 
toplumsal belleği, çeşitli anlatı ve ritüellerde karşımıza çıkmaktadır.  Bu çalışmanın 
konusunu da Çağatayca bir yazmada yer alan Uygur sözlü geleneğindeki doğa ve 
evren ile ilgili bilgilerin tanıtılması, incelemesi ve değerlendirilmesini 
oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uygur Folkloru, Çağatayca, Ekoloji, Geleneksel Bilgi, Doğa ve 
İnsan. 

A CHAGATAY MANUSCRIPT ON BELIEF AND PRACTICES 
ABOUT NATURE AND THE UNIVERSE IN UYGHUR TURKS 

Abstract 

Human beings have been interacted with nature from the moment they exists on 
earth. The interaction between man and nature has prepared the ground for the 
formation of culture. Although the interaction between nature and human beings is 
often seen in the form of conflict, it is sometimes seen that it constitutes a whole. As 
a result of this situation, the culture has manifested itself in many areas from the life 
of human communities to the belief. Turks have been in close relations with nature 
and according to the Turks, human beings were seen as a completely nature being. 
In this context, it is seen that there is a traditional consciousness of nature in Turks. 
Uyghur Turks, who have the consciousness of living together and solidarity, are also 
a Turkish tribe that lived in harmony with nature and with the awareness of 
environmental ethics. When the traditional knowledge and practices about nature 
and the universe are examined, it is seen that they lead a sustainable life that 
considers today and tomorrow with the knowledge and experiences conveyed from 
the past to the present. The view of the Uyghur Turks towards nature and the social 
memory of the human-nature relationship appear in various narratives and rituals. 
The subject of this study is to introduce, examine and evaluate the information about 
nature and the universe in the Uyghur oral tradition in a Chagatay manuscript. 
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Giriş 

Günümüzde Uygur Özerk Bölgesi adı verilen coğrafyada yaşayan Uygur Türklerinin Çağatay 
Türkçesiyle risale, falname, menakıbname, muska kitapları gibi çok sayıda eser verdikleri 
bilinmektedir. Uygur Türklerinin yüzyıllarca sözlü gelenek aracılığı ile yaşattıkları folklorik 
bilgi ve deneyimler özellikle 18-20. yüzyıllarda Çağatay Türkçesiyle yazıya geçirilmiştir. 

Çağatay Türkçesi ile kaleme alınan yazma eserlerin büyük bir kısmı 19-20. yüzyıllarda 
misyoner, seyyah ve araştırmacılar tarafından toplanarak farklı ülkelere götürülmüştür 
(Öger ve Tek, 2017). Bunlar arasında İsveçli diplomat, filolog ve misyoner Gunnar Jarring 
1929-1930 yılları arasında doktora çalışması için gittiği Doğu Türkistan coğrafyasından 16-
20. yüzyıllar arasına ait, Doğu Türkistan halkının dilini ve kültürünü klasik ve halk edebiyatı 
ürünlerinin yanı sıra tarih, tıp, hukuk ve ticaret vb. konularda yazılmış 560 tane yazma 
eserden oluşan bir koleksiyon oluşturmuştur. Koleksiyon, Gunnar Jarring tarafından 
İsveç’in Lund Üniversitesine bağışlanmıştır (Çakmak, 2014: 103-111; Öger ve Türk, 2017: 
1). 

Bu çalışma Prof. Dr. Adem ÖGER danışmanlığında 18.07.2022 tarihinde tamamladığımız 
“Uygur Folkloru Üzerine Çağatayca Bir Yazma (İnceleme-Metin)” başlıklı yüksek lisans tezi 
esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Çağatayca yazma transkribe edilmiştir. 
Aktarılan metin, Uygur folkloru ile ilgili bilgi veren kaynaklardan da yararlanarak içerik ve 
işlev bağlamında incelenmiştir.1 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan Çağatayca el yazması eser, İsveç Lund Üniversitesi 
Kütüphanesi, Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda Prov. 207 olarak kayıtlı olan yazma, 84 varak 
olup nüshalar kahverengimsi ve çizgili Rus kâğıdındandır. Muhammed Ali Damolla ve Ebul 
Vahid Akhun tarafından 20. yüzyılın başlarında Kaşgar’da kaleme alınmıştır.  
360 (yükseklik/uzunluk) x 225 (genişlik) mm ebadında olan yazmanın her başlığı için yeni 
bir nüshaya geçilmiştir. 2 nüshada herhangi bir şey yazılmamış olup diğer nüshalarda 
yazarlar tarafından eklenmiş olan düzeltmeler, sayfaların altına yahut sağına ve soluna 
belirteçler konularak yazılmıştır. El yazması eser, 1982 yılında Lund Üniversitesi 
Kütüphanesine bağışlanmış olup Doğu Türkistan el yazmalarından oluşan Jarring 
Koleksiyonu’nda yer almaktadır. 

İnsan, doğa karşısında hem edilgen hem de etken bir konumda olmuştur. Toplumsal 
düzenin yapısal yönü kültürle inşa edilmiştir. İnsan ve doğa ilişkisi çoklu anlamlara sahip 
bir nosyonu da gerekli kılmıştır. İnsan ve doğa arasında bir ilişkinin olduğunu düşünen 
geleneksel bilinç, bu düşünceyi içerisinde yer aldığı dünyayı tanıma, anlama, anlamlandırma 
ve benimseme açısından sorduğu sorularına cevap verme ayrıca fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda ele almıştır. Geleneksel bilinç, doğa ve insanı kendi içerisinde tutarlı 
bir özdeşlik üzerine inşa etmektedir. Bu özdeşlik doğa ve insan arasındaki uyumu esas alan 
geleneksel kültürlerin oluşumunda önemli bir yere sahiptir (Yolcu ve Aça, 2019: 862). 

İnsanın kültürel birikimi doğa ile olan ilişkilerinde belirleyici bir unsur olmuştur. İnsanın 
doğaya karşı olan bakışı, yaklaşımı ve konumu hakkında içerisinde bulunduğu kültürel 
bağlamın incelenmesi gerekmektedir. İnanç ve inanışlar, üretim-tüketim, geleneksel bilgi, 
ekoloji gibi konular bu bağlamda önemli unsurlardır.  

Türk toplumu doğa ile sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu ilişkilerin ilksel dönemi 
mitolojik ve şamanist dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemin anlayışı doğrudan doğa 

 
1 Ayrıntılı bilgi için bk. (Genç, 2022). 
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üzerine kuruludur. İnsan tamamen doğaya aittir ve doğadaki herhangi bir unsurdan farkı 
yoktur (Yolcu ve Aça, 2019: 158). İnsan ve doğa arasındaki düşüncenin temeli, doğada 
bulunan nesnelerle ilişkilendirilir. Bu nesneler, geleneksel dünya görüşünün ve kolektif 
bilincin çekirdeğini oluşturmaktadır. Dünya görüşü, evrenin unsurları sayılan doğa ve 
insanın ilişkilerinin sonucunda evrenin manevi algılanışı olarak ifade edilmektedir (Lvova 
vd., 2013: 12-13). 

Geleneksel dünya görüşüne göre doğa, bütün olgularıyla kendi içinde tek başına bir hayat 
kaynağıdır. Yaşamını sürdürme çabasında olan toplum, doğanın sınırsız üreme 
potansiyeline başvurmakta ve hayatını garanti altına almak istemektedir (Lvova vd., 2013: 
37). Bu bağlamda doğayla bütünleşik bir yaşam sürdüren insanlara en çok yardımcı olan 
onları koruyup kollayan ve yurt olan ormanlardır. Ormanların yurt olarak görülmesi, 
etraftan gelebilecek olan tehlikelere karşı insanın konuşlandığı alanı örten ve koruyan 
ağaçlarda bulunan meyveler ve içerisinde av hayvanlarının yaşaması gibi pek çok unsur, 
ormanların insan için bir yaşam alanı olmasını sağlamıştır. Bu ilksel mekân, insanın manevi, 
kültürel hayatının şekillenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir (Frazer, 2004: 61). 
Çeşitli ağaçlar, hayvanlar, bitkiler, doğa olayları vs. insanın zihninde türlü hikâyelerle 
şekillenmiş ve ilksel dönem insanı için bu nesneler anlamlı bütünleri oluşturmuştur. 

İnsan her zaman doğa ile iç içe yaşadığı için doğaya, korku ile karışık derin bir saygı 
duymuştur. Doğada yer alan her unsur, insan için hem doğal bir gerçeklik unsuru iken aynı 
zamanda hayalî bir gerçekliğin unsuru olmuştur. Çevre, çeşitli anlam ağları örülerek 
anlamlandırılan nesneler dünyasıdır. Soy sop veren ağaçtan besleyip koruyan hayvan ana-
ataya, tanrı mekânı olarak nitelendirilen dağlardan şifanın, yeniden doğuşun sembolü 
sulara kadar birçok nesne, insan zihninde kültürel bir zemine oturtulmuştur.  

Doğa ve unsurları insanların inançlarında, sosyokültürel, sosyoekonomik yaşamlarında ve 
geleneksel bilincin şekillenmesinde arketipsel formlar inşa etmeyi başarmıştır. Geleneksel 
toplumlar çevre ile iç içe ve uyumlu bir yaşam sürdürürler. Tarım, hayvancılık, avcılık, 
bahçecilik ve ormancılık gibi türlü faaliyetlerde bulunurken folklor, din ve inançlardan 
etkilenmişlerdir.  

Geleneksel ekolojik bilgi, insanın çevre ile olan ilişkisiyle bağlantılı, nesilden nesile aktarılan 
kümülatif bilgi, inanç, değerler ve uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel 
ekolojik bilgi (GEB), gerek bölgesel gerek ulusal boyutta olsun topluluk üyelerine aidiyet ve 
anlamlar yüklemektedir. Temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanması, meteorolojik olayların 
yorumlanması, tarım ve hayvancılık, avcılık ile ilgili tecrübeye dayalı pratik karar ve 
stratejiler oluşturur. Geleneksel ekolojik bilgi; geleneklerde, inançlarda, tören ve ritlerde 
örtülü bir şekilde yer alır ve keşfedilmeyi bekler. Folklorun önemli parçalarından olan inanç 
ve inanışlar ekolojik dünya görüşüne dair tutum ve davranışlar bütünü olarak 
okunabilmektedir (Yolcu ve Aça, 2019: 863-866). Bu bağlamda somut olmayan kültürel 
mirasın aktarımı, geleneksel ekolojik bilgi ile sağlanmaktadır.  

Geleneksel ekolojik bilginin aktarımı, dün ile bugünün inşasını sağlamakla birlikte kültürel 
mirasa ait bilgi ve birikimin kaybolmasını önleyen bir poliçe gibidir. Aynı zamanda nesiller 
arası diyalektiğin sağlayıcısı olarak ifade edilebilir. Böylelikle geleneksel bilgi ile toplumda 
kolektif bir hafıza yaratılarak eldeki bilgi, birikim ve deneyim korunmaktadır.  

Geleneksel deneyimler kültürün aktörleri olan insan toplumların bilgiler belleğidir. 
Geleneksel bilgi belleği insanın doğa ile etkileşimi sonucunda yaratılmış, aktarılmış ve 
zenginleştirilerek yaşatılmaya devam etmektedir (Özdemir, 2018: 2).  

Geleneksel bilgi, halk bilimi disiplini içerisinde genellikle “halk bilgisi” şeklinde 
değerlendirilmektedir. Örnek’in “Türk Halk Bilimi” adlı çalışmasında ele aldığı halk 
biliminin kadroları incelediğinde geleneksel bilgi ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir 
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(2000: 17-20). UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında beş 
maddede listelenen somut olmayan kültürel mirasın ilgili olduğu alanlardan biri olarak 
gösterilen “doğa ve evrenle ilgili uygulamalar” maddesi, geleneksel bilgiyle ilgili bilgilere yer 
vermektedir. Sözü edilen maddeye; doğa ve evrenle ilgili halk bilgi ve inanışları, halk 
hekimliği, halk tarım ve hayvancılığı, halk mutfağı, halk mimarisi, halk ekonomisi, halk 
taşımacılığı, halk haberleşme teknikleri, halk baytarlığı ve zoolojisi, halk biyolojisi ve botaniği, 
halk matematiği, halk takvimi ve meteorolojisi konular dâhil edilmektedir  (Oğuz, 2013: 160-
162). 

Geçmişten günümüze kadar kolektif bir yaşam süren Uygur Türkleri, doğayla uyum içinde 
yaşamış bir Türk boyudur. Kültürel bilgi birikimi ve uygulamaları incelediğinde atalardan 
kalan bilgi ve tecrübeyle şimdiyi inşa eden sürdürebilir bir yaşam sürdükleri görülmektedir. 
Giyim kuşamdan beslenme alışkanlıklarına, ekonomi modellerinden mimari yapılara, 
hayvancılıktan avcılığa, doğa olaylarından halk takvimine, hayvanların bakımına kadar 
birçok konuda kendi içlerinde folklorik bir bilgi birikimi oluşturmuşlardır. Sözlü 
geleneklerinde sürdürdükleri bu bilgi ve birikimi yazıya aktararak kaybolmasını 
önlemişlerdir. Ele aldığımız yazmadaki konu ile ilgili verileri incelediğimizde kayda değer 
bilgilere ulaşılmıştır.  

Geleneksel dünya görüşünün okunabildiği halk bilgisi kadroları, çoğu zaman geleneksel ve 
eşi olmayan nitelikteki ekolojik bilgi ile yakından ilgilidir. Bir toplumun kolektif belleğini 
oluşturan geleneksel bilgi, doğa ile iç içe yaşayan halklarda kendini daha çok gösterir (Aça, 
2015: 559).  

Canlı, cansız varlıklarla ilgili çeşitli düşünce, deneyim ve uygulamalar sonucu ortaya çıkan 
nesiller arası diyalektiği sağlayan geleneksel bilgi, günümüze kadar sözlü olarak 
aktarılmakla birlikte uygulamalı olarak ve yazılı kaynaklar aracılığı ile de aktarılmıştır. 
İncelediğimiz yazmadaki geleneksel bilgi bağlamındaki veriler, halk bilimi disiplinin 
çalışma alanlarından olan geleneksel ekolojik bilgi çalışmaları için potansiyel bir değere 
sahiptir. 

İnsan varoluşunu garanti altına alabilmek için doğa ile sürekli etkileşim içinde olmuştur. 
Avcılık-toplayıcılık, hayvancılık, tarım gibi doğa olayları ile doğrudan bağlantılı olan 
ekonomi modelleri ile hayatını sürdüren topluluklar, hava olaylarını takip ederek uzun 
süreli gözlemlerde bulunmuştur. Bu gözlemler ve tecrübeler neticesinde geleneksel takvim 
bilgisi ortaya çıkmıştır. Geleneksel bilginin doğrudan ilişkili olduğu alanlardan olan halk 
meteorolojisi, toplumların geleneksel dünya görüşlerini barındıran inanış, düşünüş ve 
uygulamaları ile ilişkili bir alandır (Aça, 2015: 568).  

İncelediğimiz Çağatayca yazmada doğa olaylarından biri olan fırtınanın,  hut adı verilen 
güneşin balık burcuna girdiği şubat ayında ortaya çıktığı ve kış aylarında donan her şeyin 
canlandırdığına ve daha sonra fırtına ile birlikte buzulların eriyerek suların yeniden akmaya 
başladığından bahsedilir. Fırtınanın Uygur Türklerinde bereket getirdiğine inanılmıştır. 
Halk arasında şöyle bir söz “óut ketmin destesini tut” olduğundan bahsedilir [21a]. Yaz günü 
eriyen buzullarla birlikte sular çoğaldığı için bu durum özellikle meyve ağaçları için 
önemlidir. Kışın soğuklardan dolayı başka yerlere giden hayvanların geri geldiğinden ve 
şubat ayında çıkan bu fırtınanın baharın başlangıcını simgelediğinden bahsedilir. Dünyanın 
yeşillenip bağların bostanların gülistana, dağların taşların çimenlerle örtüldüğü lalezara 
döndüğünden bahsedilir. Hut adı verilen bu dönem, halk için bayram gibidir ve fırtınayla 
birlikte halk, kışın kıraç günlerinden sonra gözlerini doyurur, doğa anaya kanaatkârlık 
gösterir. Yağmur ve kar ile ilgili verilen bilgileri incelediğimizde ise yağmur ve kar 
yağmadığı zaman hem meyve ağaçlarından hem otlaklardan verim alınamayacağından ve 
yeryüzündeki suların çekilip yeryüzünün güneşin de sıcağı ile kuruyup çölleşeceği ifade 
edilir. Fakat ne zaman kar ya da yağmur yağarsa o zaman hem bereketin geldiğine hem de 
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yeryüzünün temizlendiğine inanılır. Doğu Türkistan’da sıcak bölgelere, karın değil daha çok 
yağmurun yağdığı belirtilmiştir. Kar ve yağmur Tanrı’nın insanlara verdiği bir rızık olarak 
nitelendirilmiştir. Bu bağlamda Uygur sözlü geleneğinde karşımıza çıkan kar ve yağmurun 
niçin yağdığı ile ilgili efsane, bu doğa olayının Uygurlar arasındaki önemine örnektir. 
Efsaneye göre: 

“Çok eski zamanda, Tanrı’nın şefaati ile gökten insanların yemesi için un, susuzluğunu 
gidermesi için de yağmur yağarmış. Bu karşılıksız gelen yiyecek içeceğin kadir kıymeti günden 
güne azalarak insanlar arasında müsriflik çok artmış. Bu günlerden birinde, bir kadın yufka 
ile çocuğunun poposunu silmiş. Tanrı buna kızıp yağmuru insanların yaşamadığı dağa 
yağdırmış, unu da kara dönüştürüvermiş. Bu olaydan sonra insanlar, yiyeceksiz kalıp acı 
çekmişler ve yiyecek aramak için yağan karları kazmışılar. İnsanların yiyecek içeceğin 
kıymetini anladığı bu dönemde, Tanrı yine merhamet edip onlara hububatların tohumunu 
vermiş. O günden sonra insanlar, kendi elleriyle ekin ekip zahmet çekerek yetiştirdikleri 
yiyeceklerini elde etmişler” (Öger, 2021: 318). 

Güneş, Uygur Türklerinde bereketin sembolüdür. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar için 
bereket sağlayıcıdır. Özellikle tarım ve doğal kaynak suları için güneş hayatî öneme sahiptir. 
Doğu Türkistan coğrafyasında bulunan buzullar, bu coğrafya için büyük su kaynaklarıdır. 
Eğer güneş olursa bu buzulların bazı kısımlarının eriyip hem içme suyu olarak hem de tarım 
için kullanıldığından bahsedilir. Güneş, Tanrı’nın insanlar için verdiği en ulu nimet olarak 
nitelendirilir. Kış gününde çıkan güneşin faydalı olduğu ve kışın zahmet çeken halkın biraz 
olsun rahatladığından bahsedilir. 

Türklerin evren ve doğa tasarımında yıldızlar önemli unsurladır. Uygur Türklerinde 
yıldızlarla ilgili çeşitli bilgiler tespit edilmiştir. İlmi tencim olarak adlandırılan astroloji 
bilimi ile ilgilendikleri görülür. Bu bilim ile ilgilenen kişilere müneccim adı verilir. Yıldızlar 
sabit ve seyyar (hareketli) olarak ikiye ayrılır. Sabit yıldızlar, yürümeyen; seyyar yıldızlar 
ise hareket edip yürüyen olarak nitelendirilir. Birçok yıldızdan bahsedilir ve bunlardan biri 
kutup yıldızıdır. Diğer yıldızlar kutup yıldızının etrafında hareket hâlindedir. Farsçada 
pervin, Türkçede ok yulduz olarak adlandırılır. Çolfan/çolpan yıldızı doğudan tan ağarırken 
çıkar. Nurluk yıldız olarak adlandırılan başka bir yıldız vardır. Bu yıldız tan vaktinden önce 
çıkar. Farsçada karvan küşt olarak adlandırıldığından bahsedilir. Çok meşhur yıldızlardan 
biri de Hüger yıldızıdır. Bu yıldız ise küme hâlinde olup hareketli bir yıldızdır. Sıcak ve soğuk 
havalarla alakalıdır. Çiftçiler bu yıldıza göre tarımsal faaliyetlerini düzenler. Terazi yıldızı, 
geceden tan vaktine geçerken çıkar. Ramazanda geceleri kayıp gider. Şems, Kamer, Merih, 
Utarüd, Müşteri, Zühre, Zuhal bu yıldızlardan her biri haftanın bir gününde çıkar. Örneğin 
Şems Pazar günü, kamer pazartesi günü, Merih salı günü, Utarüd çarşamba günü, Müşteri 
perşembe günü, Zühre cuma günü, Zuhal ise cumartesi günü çıkar. Müneccimlerin bazıları, 
adı geçen yıldızların her birinin tasvirini yapıp saklar. Demirden bir yüzük yapıp bu yaptığı 
yıldızların tasvirlerinden birini koyup ışıkta bekletir. Örneğin Şems isimli yıldızın tasvirini 
kürsüde oturan ve başında taç olan bir insan sureti olarak nakşeder. Demirden yapılan bu 
yüzüğün padişahları terbiye ettiğini; Kamer yıldızının tasvirine ise hayvan figürleri işleyip 
saklanırsa suları terbiye ve kontrol ettiğini; Merih yıldızının tasvirinde ise cellat suretini 
işleyerek kötülük ile uğraşanları kontrol ettiğini; Utarüd yıldızının tasvirine ise bir kalem 
tasviri nakşedilir, bu yüzükle de ulemaların terbiye edildiği anlatılır. Zühre yıldızının 
tasvirine ise hiçbir şey nakşetmezler, bu yüzükle de padişahların hizmetçilerini terbiye 
ettiğinden ve son olarak Zuhal yıldızının tasvirine işledikleri akrep sureti ile böcekleri 
terbiye ettiklerinden bahsedilir.  

Geleneksel yaşam modeli ile yaşamlarını idame ettiren topluluklarda doğa merkezli yaşam 
felsefesi ve geleneksel dünya görüşü hâkimdir. Doğayla kurulan özdeşlik sonucu olarak 
insan gördüğü canlı-cansız varlıkları belli kategorilere ayırarak zamanla geleneksel bilgisini 
genişletmiştir. Basitten karmaşığa doğru ilerleyen insanın anlamsal evriminde insanın 
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yaşamına etkileri bağlamında hayvanların ve bitkilerin ön planda olduğu görülmektedir 
(Aça, 2015: 581).  

Bitkiler öncelikle beslenme için önemli doğal kaynak olmuştur. İnsanın ilksel 
dönemlerinden itibaren beslenmeden tedavi ve giyime kadar öncelikle başvurulan belleğin 
olduğu görülür. Hangi bitkilerin zararlı, hangilerinin yararlı olduğu bilgisi, özellikle 
geleneksel yaşam süren insan topluluklarında hemen hemen her birey tarafından 
bilinmektedir.   

Halkın bitkilere verdiği adlar, sınıflandırmalar, bitkileri kullanma şekilleri, bitkilere dair 
oluşan inanışlar, uygulamalar halk bilimin alanlarından olan halk botaniği kadrosunun 
araştırma konusuna girmektedir. Çiçekler, meyveler ve sebzeler de halk botaniğinin 
araştırmaları kapsamındadır. 

Uygur Türklerinde özellikle halk hekimliği ve halk mutfağında bitkiler (çiçekler, meyve ve 
sebzeler vs.) önemli bir yere sahiptir. Uygur Türk mutfağının oluşumunda halk hekimliğine 
bağlı bazı inanış ve uygulamaların da etkileri görülmektedir. Kişilerin sağlık durumuna göre 
nelerin yenip yenmeyeceği değişiklik göstermektedir. Özellikle sebze, et ve hamur ağırlıklı 
yemeklerin ağırlıkta olduğu bir mutfak kültürüne sahiptirler.2 Bitkilerin halk hekimliği ve 
halk mutfağında önemli rol oynadığı görülür. İncelediğimiz yazmada hangi bitkileri 
insanların hangilerini hayvanlarının tüketeceği bilgisi yer almaktadır. Bu bağlamda bitkileri 
hem karınlarını doyurmak için de hem de halk hekimliği uygulamalarında bazı hastalıkları 
sağaltmak için kullanmışladır. Özellikle semiz otu Uygur mutfak kültüründe oldukça önemli 
bir yere sahiptir. Şifalı bir ot olarak nitelendirilir.  Kepkep, çay köki, kuzu kulağı, lüyla, akbaş 
otu [29a] gibi birçok bitkinin gündelik yaşamda bolca tüketildiği ifade edilir.  Seriğ ot olarak 
adlandırılan bir bitkiden söz edilir, bu otla ilgili olarak Yunan hekimlerin görüşlerine de yer 
verilir. Yunan hekimler bu otu doğrudan değil de süt ile karıştırılıp tüketilmesini tavsiye 
ederler. Sütlük, hoha, kekrun, yukumaç, çıra, şive, dügen ot  [29a] türlerini ise insanların değil, 
hayvanların tükettiği bilgileri verilmiştir. 

Uygur Türklerinin halk hekimliğinde çay önemli bir yere sahiptir. Çay üzerine âdeta bir 
kültür oluşmuştur. Danstan şarkılara, çeşitli tören ve eğlencelerden halk hekimliğine kadar 
birçok tören ve uygulamada çay karşımıza çıkmaktadır. Uygur halk hekimliğinde çay, 
önemli bir yere sahiptir. Sadece bir çay türü olmayıp sütlü çaylar, bitki çayları, meyve çayları, 
kant çaylar ve farklı çay türleri olmakla birlikte her bir çay türünün kendi içerisinde de farklı 
türleri ve işlevlerinin olduğu görülmektedir.  Düzenli olarak çay içmek vücuda dinçlik katar, 
yorgunluğu alır. Gözleri kuvvetlendirir ve sindirim sistemine yardımcı olduğu bilgilerine 
ulaşılmaktadır (Gönel Sönmez, 2018: 69-73). 

İncelediğimiz metinde bazı çiçek ve sebzeler ile ilgili de bilgiler de tespit edilmiştir. Birden 
fazla gül çeşidinden bahsedilir bunların adları; èıùıra gül, úızıl gül, sırıú gül, zaèper gül, reyóan; 
sebday gül, almatu gül, şure gül, kakru gül, zeġar gül, òuòa gül, úamçı, gülbankı gül, Òıùay güli, 
óaşúıpçak óaèperniñ gül, gül-semen, tÀcı gül ile tÀcısı òalte sebdÀy zerdik gül, tuòūm gül Çíne 
gül, encü gül [90b] şeklinde verilmiştir. Çok fazla çeşitte ve renkte güller olup bazı 
meyvelerin çiçekleri de güllere benzemektedir. Güller arasında özellikle çine gül ve encü 
güller en iyi güller olarak nitelendirilirler. Nar çiçeğine anar güli [90b] adı verilir ve toplanıp 
pazarlarda satılır. Güllerin Uygur Türkleri arasında çok fazla çeşitte yetiştirilmesi ve 
adlandırılmasını sebebi şifa, besin ve gelir kaynağı olarak görülmesidir. Örneğin kırmızı 
gülden yapılan macunlarla sindirim sisteminin güçlendirmesinden akciğer hastalıklarına, 
nefes yolu bozuklarından karaciğerin düzenli çalışması ve kalp atışlarını düzenlemesine 
kadar çeşitli rahatsızlıkları ve hastalıkları tedavi etmektedir (Rahman, 1996: 62). 

 
2 Ayrıntılı bilgi için bk. (Öger, 2019: 345). 
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Sebzelerle ilgili olarak da çamġu (turp), yumġaú (maydanoz), süt piyÀz (süt soğan), zire 
(kimyon), úızıl hevç (kırmızı havuç) [91a] gibi sebzelerin adları verilmiştir.  

Bu sebzeler güçlü yemekler olarak nitelendirilmektedir. Hem şifa hem besin kaynakları 
olarak görülür. Giza-i devayi olarak nitelendirilir (Rahman, 1996: 62). 

Tarıma el verişli Doğu Türkistan topraklarında; örük (erik) toġaç alma, armut, neşfeti, çılga 
úavġun, şeker suyı úavġun, yΨşik şirin úavġun, úara úavġun kökçi úavġun, anar, encür, şaptul, ak 
şaptul, çilan, cigde üzüm [19b] elma, erik, şeftali, kavun, üzüm ve incir meyvelerinin çeşitleri 
ile birlikte sebzelerden; turp, havuç, soğan yetiştirilir. Uygur Türklerinde özellikle üzüm çok 
önemli bir yere sahiptir. Hem ekonomik hem folklorik bir değere sahip bir meyvedir. En iyi 
üzümler Hoten şehrinde yetiştirilmektedir. Üzümü kışın da tüketebilmek için 
kuruttuklarından bahsedilir. Aynı zamanda yaz mevsiminde sıcak havalarda üzüm suyu 
satılmaktadır.  Kızıl üzüm, müttakı üzüm, kara üzüm, suka üzüm ve ak üzüm [19b] bazı üzüm 
türleri olarak ifade edilmiştir. Üzüm, aynı zamanda geçiş törenlerinden olan doğumla ilgili 
inanış ve uygulamalarda da sıkça karşımıza çıkan bir meyvedir. Hamile kalamayan 
kadınların hocaya üzüm, elma veya ekmek gibi bereketi, çoğalmayı ve zürriyeti sembolize 
eden yiyecekler götürerek dua ettirip yedikleri bilinir (Öger, 2013: 36). Uygur Türklerinde 
üzüm, sosyal yaşamda önemli bir meyvedir. Dinle birlikte kutsiyet atfedilmiş olmasının yanı 
sıra özellikle Turfan bölgesinde yetişen üzümler halkın geçim kaynağı olmuştur. Bu sebeple 
üzüm hem cennetten çıktığına inanılan bir meyve olmasıyla hem de şekil itibarıyla çok 
taneli olması etnik bilinçteki çoğalmayı, bereketi ve bolluğu sembolize etmiş ve kültürel 
pratiklerin içinde yerini almıştır. 

Çağatayca yazmada meyve ağaçları ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir.  

Meyvelerin bir kısmının tatlı bir kısmının da ekşi olduğu ifade edilir. Kızıl şeftali, sarı şeftali, 
yama şeftali; kırlık armut, kök armut, nökey armut, neşput armut gibi farklı farklı armut ve 
şeftali türlerinden bahsedilir. Kırlık ve neşput armut yazın, kök ve köçer armut ise kuma 
gömülüp saklanarak kışın tüketilmektedir. Ak elma, daray elma, Semerkand elması, puğunda 
elma, Perz-abad elması, kızıl elma ve kışlık elma [89b] gibi elma türlerinden de bahsedilir. 
Bu meyveler yazın güneşte kurutulup kışın hem yenir hem de satılır. Örneğin eriğin kurusu 
köle, Şeftalinin kurusuna úaú, elmanın kurusuna mūnak, üzümü salkımlarından bağlayıp 
kurutmaya vasalġu, kara üzümün kurusuna ise karamız [60b] derler. 

Uygur Türklerinde şeftali de sadece üretilip tüketilen bir meyve olmayıp halk arasında 
şeftali ile ilgili çeşitli inanışların olduğu bilinmektedir. Örneğin rüyasında şeftali gören kişi 
için o yılın iyi geçeceğine inanılır. Diğer meyveler bölünüp yenirken şeftali bölünmeden, 
parçalanmadan bütün olarak yenilir. Şeftalinin cennetten çıktığına dair bir inancın 
günümüzde de devam ettiği bilinir (Öger, 2019: 341-343). 

Hayvancılık her dönemde insanlığın önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Beslenme, 
ulaşım ve korunma gibi ihtiyaçların karşılanmasında bazı hayvanların (at, deve, inek, koyun, 
keçi, köpek vs.) evcilleştirilmesi hayvancılığın profesyonel olarak yapılmasını ortaya 
çıkarmıştır. Tarım kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan hayvancılık ile insan, çeşitli 
uygulamalarla hayvancılık üzerine nesiller boyu aktarılan geleneksel bir bilgi birikimi 
oluşturmuştur. Ekonomik modeli hayvancılık üzerine gelişme göstermiş olan toplumlarda, 
hayvanların çeşitli hastalıklar yüzünden kaybını önlemek için sağaltma uygulamaları 
geliştirmiştir. Halk baytarlığı olarak adlandırdığımız alan daha çok geleneksel hayvancılık 
ile geçimini sürdüren inan topluluklarında karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel yaşam 
biçimini geçmişten günümüze değin sürdüren Uygur Türkleri ile ilgili folklorik bilgiler 
içeren yazmayı incelediğimizde ise geçmişte sürdürülmüş olan geleneklerin bugün de yine 
aynı şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Yazmada hayvanlar, hayvancılık ve halk baytarlığı 
ile ilgili de birçok veriye ulaşılmıştır. 
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Uygur Türkleri, hayvanları vahşi ve çiftlik hayvanları olarak ikiye ayırmışlardır. Vahşi 
hayvanların başında aslan gösterilmektedir. Aslanla birlikte yolbars [21b] olarak 
adlandırılan kaplanın sureti kedi gibi olup hunhar, yaman bir hayvan olarak nitelendirilir. 
Siyah ve boz kaplan olarak iki türü vardır. Başka bir yırtıcı hayvan olarak kurt gösterilmiştir. 
Renginin boz ve gümüş olduğu ve kök böri (bozkurt) [21b-22a] olarak da adlandırıldığı 
görülmektedir. Tilki ve ayı da diğer yırtıcı hayvanlar olarak ifade edilmiştir. Yılkı 
hayvanları3 ile ilgili de bilgilere yer verilmiştir. Bunların başında deve gelir. Devenin 
yavrusu buğra olarak adlandırılır. Padişahlar arasında çok değerli bir hayvandır. Diğer bir 
yılkı hayvanı da attır. At da Uygur Türkleri arasında çok değerlidir. Yük ve binek hayvanı 
olarak kullanılır. Eşek, öküz, inek, boğa, koyun, köpek, kedi, tavuk, kaz, ördek keklik ve 
turgay [22b-23a] diğer yılkı hayvanları olarak ifade edilmiştir. Bunların bazı özelliklerinden 
bahsedilir. Eşek ve öküz özellikle çiftçiler için önemli hayvanlardır. Eşek genellikle yük 
hayvanı olarak kullanılır. İneğin daha çok sütünden faydalanıldığından bahsedilir. Koyunun 
hem etinden hem sütünden hem de yününden faydalanılmaktadır. İnek ve koyunun sütüyle 
aynı zamanda güzel kaymaklar elde edilmektedir. Köpek ise vefakâr bir hayvan olarak 
nitelendirilir. Kedi ise ev hayvanı olarak anlatılmaktadır. Sahibi, yaşadığı evden başka eve 
taşınsa bile kedi o evden gitmez, eski evde kalır. Hatta bu durum ile ilgili olarak bir atasözü 
de vardır: “müşük öy bilen it Ψgesi bilen” (kedi ev, köpek sahibi ile birliktedir) [23a]. Kedinin 
olduğu eve sıçan (saçkan) giremez. Tavuk, kaz, ördek de Uygurlar için çok faydalı 
hayvanlardır. Özellikle tavuk her gün yumurta verdiği için hem yumurtasından hem de 
etinden bolca faydalanılır. Keklik ve turgay daha çok evde kafeste bakılmak için 
beslenmektedir.   

Yazmada hayvanların çıkardığı yansıma seslere de yer verilmiştir. Bunlar arasında; at 
çınaydur, koyun meraydur, eşek hankraydur, köpek kavaydur, kedi mıkraydur, kurt ukuydur, 
kaplan aznaydur, keklik kaçkıradur, kaz vakıraydur kuşlar ise cıvıldaydur [53a] şeklinde 
ifade edilmiştir. Böcekler arasında yılan, çıyan, örümcek gibi böceklerle birlikte meyveli ve 
meyvesiz ağaçlarda da yaşayan bazı böcek türleri vardır. Bunlar arasında ağaç kurdu ve bit 
vardır. Böceklerin bazıları ayaklı bazıları ayaksız olup bazıları da kanatlı ve kanatsız olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Gagalı hayvanlar olarak ördek, kaz, kumru, karga, keklik, bülbül, ak kuş, 
kara kuş, çayır kuşu, tavus kuşu, papağandan [35a] bahsedilir. Hayvan doğumları farklı farklı 
adlandırılmıştır. Her hayvanın yavrusun da farklı bir adlandırmanın olduğu görülmektedir. 
Devenin yavrusuna buğra ile birlikte botala da denmektedir ve devenin yavrulaması 
botalamak şeklinde adlandırılmıştır. Yine atın yavrusuna kolon, yavrulamasına kolonlamak; 
eşeğin yavrusuna tayhar, yavrulmasına tayharlamak; koyunun yavrusuna kuzı, 
yavrulamasına kuzılamak; keçinin yavrusuna oğlak, yavrulamasına oğlaklamak; kedi 
yavrusuna aslan, yavrulamasına aslanlamak ve köpeğin yavrusuna ise küçük, yavrulamasına 
ise küçüklemek [54b] denilmektedir. 

Uygur Türklerinde özellikle kuşlarla ilgili çok fazla folklorik bilgiye yer verilmiştir. 
Bunlardan biri de kuşların yakalanması ile ilgilidir. Ağaçlardan çeşitli tuzaklar yapılır; 
ağaçlar kazık gibi toprağa saplanır, içerisine bir ip konur ve ipin ucuna da yiyecek bağlanır. 
Daha sonra tuzak toprağa gömülüp avın gelmesi beklenir. Göçmen kuşlardan da bahsedilir 
ve göçmen kuşların yavrulamak için sıcak yurtlara göçtükleri görülür. Kuşlar arasında 
sadece karga yaz aylarında soğuk yerlere gidip yavrulamaktadır. Kuşların seslerini, 
Tanrı’nın kısım kısım verdiğine inanılmaktadır. Örneğin horoza sabah ve ikindi vakitlerinde 
ötmesi için kı kık kık şeklinde bir ses vermiştir. Kırlangıç ise hafif bir kuş olarak 
nitelendirilmiş ve çıkardığı ses vuçı vuçı vıç [88b] şeklinde taklit edilmiştir. Kırlangıç kuşu 
ile ilgili halkın belleğinde bir şiir olduğundan bahsedilir: 

 
3 Yılkı günümüzde genellikle ehlileştirilmemiş hayvanlar için kullanılan bir ifade olmakla birlikte Eski Uygur 
Türkçesinde büyük baş hayvan, Divanü Lügati’t Türk’te ise dört ayaklı hayvanların genel adı olarak ifade 
edilmektedir. Yazmada da çiftlik hayvanlarını niteleyen bir ifade olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Hufūfuf aèmÀleküm inne’l-leõíne úaşúa taz  
Sen úoluñnı kaşka tar 
Sen kuluñnı aşúa tıúsañ  
Men urarmın başúa taz [88b]. 

Kırlangıç, Uygur sözlü kültür ürünleri ile inanış ve ritüellerinde sıkça yer alan kuşlardan 
biridir. Kutsanan ve değer verilen bir kuştur. Dostluğun ve şefkatin simgesi olan kırlangıç, 
insanları kazadan beladan kurtaran kuş olarak bilinir.4  

Başka bir şiirde de Tanrı’ya yarattığı güzelliklerden dolayı şükredilmiştir: 

Özüñ úÀdir ÒüdÀ sulùÀnımız sen   
Heme  insan gürūhı şahımız sen  
SemÀvÀt üstide heme ferişte 
Özüñke òaã úuluñ cÀyı beòiştde [88b]. 

Hayvancılık, Habil’in zamanından gelen bir meslek olarak ifade edilmiştir. Peygamber 
mesleği olarak nitelendirilmiş ve hayvan bakan insanların Tanrı’ya yakın olacağına 
inanılmıştır. Hayvancılıkla ilgili olarak şöyle bir anlatıya yer verilmiştir: 

Kaşgar’da bir köyde Mir Ulak Bay adlı biçare bir adam varmış. Bu adam insanlardan ekmek 
dilenirmiş günlerden bir gün de eşek dilenmeye çıkmış ve hayvanlarla ilgilenen bir kişi görmüş 
ve eşeğine gidip “şeyéinlillahi biyÀdi Allahü” diye bir söz söylemiş ve bu mal sahibi kişinin 
hoşuna gitmiş, ağıldan bir keçi alıp biçareye hediye etmiş. Fakat adam bir tane de teke alıp 
gitmiş. Beş-altı ay sonra iki oğlak doğmuş ve biçare adamın yıldan yıla keçileri artmış bir ağıl 
hayvanı olmuş. Erkek oğlakları ve tekeleri satıp çok para kazanmış ve insanlar bu biçare 
adamdan aldıkları malların bereketinden dolayı ona çok izzet de bulunurmuş ve insanlar Mir 
Ulak Bay’ı görünce “èİbÀd” adlı şu manzum eseri okurlarmış: 

ŞÀhnı kedÀ úılur ÒüdÀ 
KedÀnı şÀh úılur ÒüdÀ 
Barnı yoú úılur ÒüdÀ 
Yoúnı bÀr úılur ÒüdÀ 
Çölni bÀġ úılur ÒüdÀ 
Baġnı çöl úılur ÒüdÀ  
İmdi lezíz bolub kedÀ 
Áòuy yoú bolur kedÀ [78b-79a]. 

Çok hayvanı olan kişiler, hayvanlarına bakmasına yardımcı olması için pataçı [79b] adını 
verdikleri hizmetçiler alır. Yaz aylarında hayvanlar yaylaya çıkarılır. Kışın ise tepesi yünden 
yapılan çadır ahırlarda bakılır. İneklerin sütünü sağıp kazanda pişirince üzerinde bir 
kaymak oluşur, bu kaymağın ucundan biraz alıp koyunun memesine sürülüp sütü öyle 
sağılmaktadır. Koyun sütünden kımız ve ayran yapılır. Koyunun yününe yüñ, keçininkine ise 
çöfür [79b] denilmektedir. Koyun yününden keçe, keçinin kılından ise ip yapıldığından 
bahsedilir. 

Bazı hayvan hastalıklarından ve tedavi yöntemlerinden bahsedilmektedir. Atların 
toynaklarında, gözlerinde ve burnunda kömelçik [59a] adı verilen bir hastalık çıkmaktadır. 

 
4 Ayrıntılı bilgi için bk. (Öger ve Köse, 2014: 163-175). 
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Deride çıkan bir tür iltihaplı hastalık olduğu düşünülmektedir. Eğer kömelçik denen 
hastalığın rengi sarı ise dokunulmaz ve o kendi kendine gider fakat beyaz renkte ise ustura 
ile kesik atılır içindeki sıvı boşaltılır ve hayvan rahatlar. Başka bir hastalık da atların 
ayaklarında olan şüyūr [59a] adında bir hastalıktır. Bu en kötü hastalıktır çünkü at bu 
hastalığa yakalanınca ayağını yere basamaz, aksar. Bu hastalık halk içinde at için ayıp 
sayılan bir hastalık olduğu için at öldürülür. Atlar için üç hastalık ayıp sayılır: Birincisi nÀ-
òūna (toynak rahatsızlığı) [59a] ikincisi şüyūr, üçüncüsü ise mañúadır [59a]. 

Sonuç  

Uygur Türkleri, doğa ile iç içe olan bir yaşam felsefesine sahiptir. Bu durum da onların 
geleneksel yaşam biçimlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Doğa ve evrenle ilgili ele 
aldığımız verileri incelediğimizde, çoğunlukla geleneksel nitelikler taşıdığı görülmektedir. 
Bulundukları coğrafyanın zorluklarına ve şartlarına karşı birtakım geleneksel bilgiler 
oluşturarak yaşamsal faaliyetlerini düzenlemek ve kolaylaştırmak istemişlerdir. Doğa 
olayları gibi karmaşık yapıları, halk takvimi gibi nesillerin bilgi ve birikimi oluşmuş, 
uygulamalar ile daha düzenli ve sistemli bir düzleme oturtmuşlardır. Hayvanlara ve 
hayvancılığa önem vermeleri hem insani bir hak ve vazife olarak hem de geçimlerini 
sağlayıcı maddi unsurlar olarak görmüşlerdir. Aynı zamanda hayvancılığı dinî temellere de 
dayandırarak yapılan işe kutsiyet atfetmişlerdir. Hayvan, çiçek ve bitki adlarının bu kadar 
çok olmasının sebebi ise Uygur Türklerinde hem sözlü hem yazılı kültürün aynı bağlam 
içinde yaşatıldığından kaynaklanmaktadır. Sözlü kültürdeki veriler unutulmadan yazıya 
aktarıldığı için Uygur Türkleri bu bağlamda diğer Türk boylarına göre herhangi bir şey ile 
ilgili birden fazla adlandırmaya yer verebilmektedir. Bu da hem sürekliliği hem de çeşitliliği 
sağlayan bir durumdur. Geleneksel ekolojik bilgiye dair aktarılan veriler 
değerlendirildiğinde; bu zamana kadar ifade edilen doğa ve kültür arasındaki çatışmanın 
aksine Uygur Türklerinde doğa ve kültür arasında bir bütünlüğün olduğu görülmektedir.  

Doğa ve doğal arasında bir kültür inşa eden Uygur Türkleri, dünyaya çevreci ve 
sürdürülebilir anlayış ile bakmaktadır. Doğa, kutsal olarak nitelendirilmiş ve yaşam kaynağı 
olarak görülmüştür. Bu sebeple doğaya karşı her zaman derin bir saygı içerisinde olup ritüel 
ve uygulamalarını da bu saygı etrafında şekillendirmişlerdir. Doğayla olan ilişkileri gündelik 
yaşamdaki işlerinin de kolaylaştırılmasını sağlamıştır. Doğa olaylarına göre tarımsal, 
ekonomik ve kültürel faaliyetlerini şekillendirmişlerdir. Doğa olayları gibi insan zihni için 
karmaşık olaylar, halk takvimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan inanç ve uygulamalarla 
daha anlaşılır hale getirilmiştir. Ekonominin daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı olarak 
gelişme gösterdiği Uygur Türklerinde, hayvanlarla ilgili folklorik bilgilerin yer aldığı 
görülmüştür. Bunlar arasında halk biliminin araştırma kadrolarından olan halk baytarlığı 
ile ilgili bilgilerin de Uygur Türklerinin kültürel yaşamında oldukça önemli bir yerde olduğu 
görülmektedir. Hayvanlara uğrayan hastalıkların doğrudan ekonomiyi de etkileyeceği 
düşünüldüğü için bu bağlamdaki uygulamaların geliştirildiği görülmüştür. Geleneksel 
hayvancılık ve halk zoolojisi ile ilgili aktarılan veriler, geleneksel ekolojik bilginin muhafaza 
edilip kuşaktan kuşağa aktarılması hususunda önemlidir. Aynı zamanda hayvan ve bitki 
adları, hayvanların çıkarmış olduğu yansıma seslerin de aktarılması Uygur Türkçesinin 
korunması açısından da önemli bir husustur. Bu bağlamda ele almış olduğumuz çalışma 
halk bilimi çalışmaları kadar dil çalışmaları için de potansiyel bir değere sahiptir. 

20. yüzyılın başlarında kaleme alınmış olan eserdeki bilgiler ile günümüzdeki bilgiler 
karşılaştırıldığında, bu yüzyıllık süreçte Uygur Türklerinin kültüründe çok ciddi bir 
değişimin olmadığı görülmüştür. Geleneksel bilgiye dayalı birçok uygulamanın günümüze 
kadar muhafaza edilerek aktarılması ve yaşatılması oldukça önemlidir. Böylelikle Uygur 
Türklerinin kültürü, geçmiş ve şimdi arasında bir süreklilik arz ettiği görülmüştür. Millî 
kimliğin korunmasında da kültürün şüphesiz önemli unsur olduğu düşünüldüğünde Uygur 
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Türklerinin yüzyıl önceki uygulamaları ile şimdiki uygulamaları arasında ciddi değişimlerin 
olmaması, millî kimliğin ve kültürün korunması için gösterilen gayretin bir sonucudur.  
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ÁFİTÁBNIÑ BEREKETİ  

[20b] AfitÀbnıñ bereketi  her zi- canġa kök tat nebÀtÀt dıraòt eşcÀrġa cemiè yaratılġan nerselerge 
anıñ bereketi çoñdur delili şu ki ÀfitÀbġa çıúmay hemíşe sÀyede turġan meåelen kez malçılar 
küniniñ tulası sÀyede otkanı üçün ularnıñ renk rüyi a meåelen karıb sarġıb özün bizkek bolġan 
kişikdürler afitÀbda yürgenlerniñ renki úızıl özi semiz küçlüúdür ve yene dΨhúÀnlar bir parça 
yergeketmen çapıb işlab yirge faiéde úıladurġan òaruşdin úalın salıb uruġ saçúanda meõkūr yer 
içidin Àz ġana yerge saye tüşüb afitÀb yitmakan bolsa meõkūr yirniñ tarıġan zirÀèati afitÀb tüşgen 
yeriniñ ki dΨk bolmaydur belki aşlıú sarġarıb yetib kitedür şundaġ hem bir diraòt tigin diraòtlar 
diraòtlar arasıda ÀfitÀb itmay úalsa diraòtlar arasıdın şaòlarınıafitÀb ùarafıga sunadur şundaġ 
èÀmlar içide bir temåíl söz bar bir kişi bir kişidin cebr tartsa meni kün körgeli úoymaydur dΨdür 
andaġ dΨgen meni aftÀb körgeli úoymaydur dΨgen boladur yene bir úısmı söz bar meniñ dülüm 
ÀfitÀb körsün dΨgen temåilleri bardur eger taġdaki úar ve muzlarġa afitÀb tüşüb ÀfitÀbnıñ küçi 
bilen erimese ol vaúit su toġrasıdın nihÀyet müşkil bolur Ψrdi sular afitÀbnıñ bereketidin aúarlar 
ÀfitÀb ÒüdÀ bergen nièmetler içide aèzam nièmetlerdindür zirÀèat Àşlıúlar üstige tört gün ÀfitÀb 
tüşmey sürün bolsa aşlıúlarġa õirÀèat kökige alpahta tüşüb yoúaltadur şundaġ her nersege bereketi 
çoñdur vÀ nefèí ziyÀde şundaġ hem úış künlerde bir kün ÀfitÀb çıúúanı bir şeherge otun toġrasındın 
neçe miñ tengege fÀéide boladur ġarib ġurebÀlar afitÀb sinib soġaú zaómetidin úutulur belki 
aġniyalar hem bir parça kekiz bilen ÀfitÀbġa çıúar. 

 

BORANIÑ BEREKETİ 

[21a] Boran òuãūã óut faãlide tolaraú çıúma sebebitaġ üstideki muzlarnı úışdın tonklaġan tamam 
zemin üstideki toñlarnı aytıtadur anka borannıñ köçiteymese yene bir nerse bilen muz úış ar 
tonklarġa köçiytmeydür boran Ψritib sularnı cÀrí úıladur toñlarnı tişib pitiú úılıb boran yene úış 
uratadur yaznıñ evvelúi ibtidÀsı boran bilen boladur òuãuã óut kirgende òalayıú arasıda bir temåil 
söz bardur óut ketmin destesini tut dΨrler hem diraòtlarnıñ toñı Ψrib diraòtge su yügürmaúı boran 
bilen boladur boran bilen teñ ve dihúÀnlar ãadraşıb dihúÀnçılıúúa saèy-i küşiş úılıb óut boran 
künleridin başlab arıú ustañ çaúıb suġa ùayar müntaôır bolub turadur borannıñ bereketi bir nersege 
yetedür úışda úaçıb kitgen cÀnvÀrlar hem boranda peydÀ bolub keledür úaluġaç kakkuk ãufya 
şundaġ baèżı cÀnvÀrlar keledür diraòtlarge yeşil çıyan kiduradur mīvelik diraòtlarġa her renk 
òuşrañ külÀh çeçde dufi úoyarlar borannıñ bereketi çoñdur úar òazineleriniñ miftÀóı mevz 
maèdenlarınıñ kelidi borandur bahar başlamçısı hem borandur borannıñ bereketi bilen bir cihÀn 
kökarab zümürrüd basaùlar salınadur baġ bostan gülistÀn bolub çimen taġ deşt lÀleõÀr boladur 
boran şu bu sebebdin tamam òalú óut faãlige müntaôır úarlaşlıú turadur óut faãlı kelgende 
òalayıúúa bir èıyd bolġandık boladur anıñ üçün ki óut faãlıde boran boladur dΨb boran bereketige 
intiôÀr turadur boran kelgende òalayıú uçasıdaki úışdın kiken coya ve úalın çıyan yoúlarını salıb 
taşlarlar óut faãlide kelgen boranıñ bereketige òalayıú òursend bolurlar. 

 

YULDUZLARNIÑ BEYÁNI 

[63b] ‘İlm-i tencim  çoñ bir èilmdür anıñ keyfiyetini kişi bilmes meger bilseler hem bir neçe 
yulduznı müneccimler bilür yulduzlar iki úısmidur åÀbit ve seyyÀr åÀbit yulduzlar mañmaydır ve 
seyyÀr yulduzlar mañib óareketde bolurlar bir neçe çoñ yulduzlar bardur ulardın birini úuùub 
yulduz dΨrler Farsí tilide pervin atarlar ol yulduznıñ çevreside bir neçe ulduz mütabièat úılıb 
turġandΨk hemíşe çevreside yürürler yene bir yulduznı tírşihÀb ayturlar Türki tilide oú yulduz 
ayturlar ÀsmÀnġa şeyùan çıúsa ol yulduz şeyùannı koġlarlar yene bir yulduz bar ol yulduznı çolfañ 
yulduz ayturlar ol yulduz maşrıú ùarafıdın ùaluè úılġanda tañ atadur çolfañ yulduzġa oòşaş yene 
bir nūrluú yulduz bar ol tañ atmasda çıúadur anı Farsí tilide kÀrvÀn küşt ayturlar kÀrvÀn küşt 
dimmekde bÀèiå ol ki bir vaúitde bir gürūh kÀrvÀn çölde sefer úılġan gicede bir yerge tüşübdür 
ular maãlaóat úılışıbdur ki çolfañ yulduz çıúanda mangıb kitemiz dΨb yatıbdur çolfañ yulduzġa 
oòşaş yulduz çıúanda çolfañ yulduz òayÀl úılıb úopub mangıb çölge kirib kit yol tapalmay iz yıúıb 
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yorub heme kÀrvÀn helÀk bolubdur çünki ol yulduz evvel aòşam çıúar Ψken şu vaúitdin tartıb ol 
yulduzġa kÀrvÀn küşt at úoyubdur ( yaèni kÀrvÀn olturkan dΨgen bolur) çoñ meşhūr yulduzlardın 
biri hūger yulduzdur ol yulduz  ġucmaú bir neçe yulduz seyyÀredür ol yulduz yΨlnıñ ıssık suġaú 
faãıllarge taèallüúdür dür dihúÀnlar ol yulduzġa úaralab dihúÀnçılıú úılurúaçan ki ol yulduz 
olturub tañatsa tamam Tükürmenlerniñ suyın uyub úalıb töñleb muzlab Tükürmenler çörgülmes 
yene bir çoñ yulduzlardın terazu yulduzdur kiceniñ taña tamakıġa bir nişÀnedür ramażanda kΨçe 
yikeli úopúanda ol yulduzġa úaylab úoyadur  

*(yaèni kÀrvÀn öltürgan)* 

[64a] çoñ yene yulduznıñ beyÀnı 1. Şems 2 úamer 3 meríò 4 ‘üùarüd 5 müşterí 6 zühre 7 õuóaldur 
bu yulduzlarnıñ her biri bir künge nisbet berib miålan şems yek-şenbih künge úamer dü-şenbih 
künige Meríòse se-şenbih künige èUùÀrüd ÇehÀr-şenbih künige Müşteri Penç-şenbih künige 
Zühre Aõine künige Zuóal şenbih künige nisbet beribdür müneccimlerniñ baèżısı meõkūr 
yulduzlarnı her birini bir heykel úılıb ãaúlamaú bareside itübdür yaèni òÀtem dΨb temürdin bir 
yüzük úılıb meõkūr yulduznı bir ışıġa isnÀd úılıbdur meåelen şemsni bir kürside olturġan bir Àdem 
ãūretida başıda bir tÀc taãvír úılıbduranıñ òatmini şebu meõkūr ãūretda temür yüzük úılıb saúlasa 
pÀdişÀhlarġa ve çoñ ekÀbirlerge terbiyyet úılur dΨbdür úamerni hem bir tÀcdÀr-ı ãūretde temürdin 
yüzük úılıb bir óayvanġa mΨnΨklik taãvír úılıb saúlasa suġa terbiyyet úılurdur dΨb Meriòni bir 
cellÀd ãūretida bir Àdemniñ kakulesidin tutub turuġluú taãvír úılıbdur anı siyahlarġa terbiyyet úılur 
dΨbdür èUùÀrüd bir èÀlem ãūretida úolıda  úalem devattutuġluú taãvír úılıbdur èulemÀġa terbiyyet 
úılur dΨbdür müşteri berkik ãūretide kök tatġa terbiyyet úılur dΨb dür zühre hem tÀcdÀr bir ãūret 
ora turuġluú bir ãūret-i taãvírġe keltürübdür anıñ terbiyyeti pÀdişÀh aldıdaki mülÀzım 
òiõmetkÀrlarġa bolur dΨbdür zuóalni bir èaúreb sūretide taãvír úılıb òÀtem úılıb saúlasa bilen çıyan 
cemiè kezende çaúġuçı cÀnvÀrlardın saúlanur dΨb itübdür lΨkin Bolarnı úılmaúçı bolsa her birini 
öz künide úılınsun dΨb itübdür. 

YAMĠUR VE ÚARNIÑ BEYÁNI 

[80a] Yamġur ve úar igizdin ÒüdÀyım õeycÀnġa beredürġan çoñ bereket turur yamġur ve úar 
yaġmasa yeryüzide òˇÀh diraòt òˇÀh giyahler onmas çoñ tengizleridin başúa yerde deryÀlar bolmas 
Ψrdi yamġur ve úar yaġmasa tamam yeryüzi úurub ÀfitÀbnıñ tabuşıdın köyük bolub kiter mīvelik 
mīvesiz diraòtlar yıldın yılġa yerniñ nemi bolmaġaç köhne bolub yıldızıdın köklemey úurub kiter 
yerniñ tahtiġiçe úurub kitse tumurları hem úurub bolaúlardın su çıúmas Ψrdiler. ÁfitÀbnıñ 
ıssıġlıúını şunıñdın maèlūm úılġalı boladur ki tekle mekanġe aúıb çoñ çölniñ içide yoú bolub 
kitedürġan deryÀdın çoñ bir deryÀ ol çölge aúıb úum içib yoú bolub kitedür. Baèżı yurtlarda ısıġ 
tolaraú boladur úış azraú boladurġan yurtlarda ısıġ ziyÀde bolsa yaġın bolmasa yeryüzidin tuġ 
orlab hava tebdil boladur şimÀl çıúıb yamġur yaka úar yaġsa hava yüzige orlakan tuġnı uçurub 
ketib pÀkize boladur yaġın bolsa her vaúit ÀsmÀndın yamġur yaġadur saveúnıñküçidin töñleb úar 
bolub tüşedür ısıġ yurtlarda úar yaġmaydur yaġın bolsa yamġur yaġdur. Taġlarda tolaraú yaġın 
boladur iġiz taġlarda her vaúit yaġın bolsa úar yaġadur tümüz künleride azraú yamġur yaġadur 
yaġın kim bolsa deryalarnıñ suları hem kim bolub yurtlarda óuãūl kim boladur‘inayet aylasa 
Òallaú èÀlim her işini bol dΨdi boldı üşüldüm ÒüdÀnıñ raómeti úar birle yamġur ki bizniñ 
rızúımızgen anı yaġdur. 

2. Hayvanlar ve Hayvancılık 

VAÓŞİ ÓAYVANLARINIÑ BEYÁNI 

[21b] Yırtúucı óayvan şírdür koçluú bir óayvandur köksi kenk başı çoñ gerüni yuġan yallıú 
heybetlik diraòtlıú cenúallarde yorarlar şírni biber hem dΨrler hem yırtúu cÀnvÀr arasıda koçluú 
bir vaóşi óayvandur bir muèteber sÿdÀger ayttı ki bizniñ bir tΨve birleyde yatıb on Àdem ulaşıb 
çıúaralmay gicesi yatıb seóer úopub úayla saúlaydın yigirmi úadim neri bir diraòt bar Ψdi tΨve 
diraòt üstide turadurlay üstige barıb körsek bir şírniñ izi bar Ψdi şír ya biber dΨgen tΨve at úotaz 
kele şundaġ nerselerni hem tutub yΨrler yene bir úısmısı yolbars atarlar yolbars şírdΨk yuġan Ψmes 
yolbars bars şírdin yeñiçge ãūreti müşük ãūretida amma bu óayvan hemme òunòˇÀr yaman 
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óayvandur her neme ki şír alıb yΨse bu hem alıb yΨdür yene bir úısmı yolbars cinsidin bar anı 
Farsíde yüz atarlar tergide èasr aytur bu hem bir vaóşi óayvandur özi çögür aùdıñ aú üstide 
yemulaú úırk eliú bu künlerde anıñ teresi sarıġıça HindüstÀn sudÀgerleri tapsa aladur şebu cinsdin 
iki küçükini ger nil maliz ãÀóibniñ vaútide çíní baġıúa tirik keltürgen aydı Àdem úaşıġa kelib turub 
deróal çıyan üstidin Àdemniñ yutasıġa aġız salġanını kördüm şebu cinsdin saf seriú birni şamida 
molla tapıb maókem çoñ bir yaġaç úafesde baúġan Ψdi anı hem men körgen şekli müşük şeklide 
renki her renk úara ve kök yolbars bar dΨb òalú rivÀyet úıladur vallahü aèlem yene bir úısmı yırtúu 
óayvanlardın böridür burnı renki kökdür úümüş köki dΨk úümüş köki pişkanda serġíş bolġandık 
úümüş rengidΨk böriniñ rengi hem úümüşge muvÀfıú hemíşe boladur [22a] böri hem yırtúu 
óayvanlarnıñ yamanıdur tolaraú at Ψşekge aġız saladur úış vaútide yalġuz Àdemni tapsa tört beşi 
bir bolsa Àdemni yiyedür úoylarnı hem yiyedür yaman òunòˇÀr óayvandur yene bir úısmı óayvan 
özini kiçgedür tumşuúı uzun uçluú yırtúu óayvan cinsidin bardur tumşuúını salıb mal keleniñ 
uçayını tartıb alıb yΨb ketedür anı tölki hem yırtúu óayvanlar cinsidindür lΨkin úoy keleġe köçi 
itmey tuşġan tuòi şundaġ uşaú nerselerni tutub yiyedür ve yene yırtúu óayvanlar cinsidin ayıúdur 
ayıú hem aù kele úoy tapsa yiyedür ve yene bir neçe uşaú yırtúu óayvanlar bir ular müşükdΨk uşaú 
bir nerse tabib yiyedür mülündΨk ve davaġandΨk bolar tuşúan saçúan úarġul olay keklik şundaġ 
nerselerni tutub yiyedür.   

 ÜLKÜ ÓAYVANLARINIÑ BEYÁNI  

[22b] TΨve bir ülkü óayvandur ki úanaèatlık ussuzlıúúaçır aşlık Àzıp aġır küter küçi bu aş bir 
óayvandur amma kíneci yaèni bir kişidin tayaú ikÀn bolsa intiúam aladur anıñ nerleri úış küni 
çillede buġrasıġa kirib aġzıdın köpük çıúarıb úuyruúıġa siyab uçasıġa taşlab mest dΨk bolub bir 
nerse yamaslar tÀ ki buġraylıúdın çıúıb bolġunça tola yaman òaùırlık bolub úaladur ve yene atdur 
anıñ obdanınıñ pÀdişÀhlar arasıda behÀsı yoúdur çoñlarġa èaziz nerseler yaòşiaùnıñ úıymeti 
çoñdur yene biri úaçırdur úaçır hem úıymet-bahÀ bir óayvandur baèżı úaçırġa tört yüz çiñ yük 
artsa belini egmey mangadur úalesi hiõmetni aù úılsa úaçar hem úıladur ve yene bir óayvan 
Ψşekdür hem mingeli hem tifar artġalı yaz künleri çıdaşlıú amma suġaúka èaciz raú òuãuã 
dihúÀnlarġa tola lÀzımlık òoraúi az işi çoñ yene biri úotazdur ülküde abbıúa èÀciz otlaydurġan 
yeri taġ üstide ne yerde úarumuz bolsa ol yerde otlabdur taġ duran uralaş aù úaçarΨşek manka 
limadurġan/mangalmaydur yerde ÀsÀnlıú bilen yük köterib mangadur yene biri keledür kele 
obdan fÀéideliú bir óayvandur òoraki başúa óayvanlardın tolaraú yiyedür süt úaymaú misk şebu 
cinslerdin çıúadur Ψrkeklerini buúa dΨrler ularnı kestürüb aòte úılıb öy dΨrler dihúÀnçılıúnıñ 
işleriġe kele bolmasa ularġa tersdür úuş hidÀmaki òaman pitmeki hemni tamam terilġuni kele 
bilen úıladur yene biri úoydur úoy tola fÀéideliú bir óayvandur anıñ yüñi ve miyaúı ve hem süt 
úaymaúı fÀéidesi tola özi yavaş bir óayvandur yene açkuyu hem fÀéideliú bir óayvandur süti obdan 
anıñ teresi úarim boladur yüñi tebit çöpüriniñ tegide tebyit bar anı úıymet-bahÀ şalúıladur çöpürni 
aġramçı úıladur amma açkunıñ ayaġı suyuú bir yerde tinmaydurġan bir óayvandur yene óayvan 
itdür anı Àdemler baúadur it öyge yat Àdemlerni kirgeli úoymaydur özi úanÀèatlık bir óayvandur 
hem suġaúúa çídaşlıú her úança aç úalġanı birle igesini taşlab kitmeydür [23a] it vefÀdar bir 
óayvandur igesi ne yerge barsa ol hem ol yerge baradur ve igesidin Ψrkeşib ayrılmaydur ülkü 
óayvanlarıdın biri müşükdür müşük öy bilen bir öyde könken. müşük igesi ol öydin köçüb kitse 
müşük köçüb barġan yeride turmay evvelúi öyde úaladur şunıñ üçün temåil söz bardur müşük öy 
bilen it igesi bilen müşük fÀéidesi saçúannı yoúaltadur müşük bar öyge saçkan yaúın kelmaydür 
taġar òurcin úaça saçúandın selÀmet úaladur. Yene uçarlıú ülkü óayvanlarıdın tuòıdur bu hem 
ġuldaydurġan fÀéideliú óayvandur Urus tuòısıdur tuòı toòumı yaòşi nersedür bir tuòı her küni bir 
toòum berse bu toladur Àdemler toòum üçün baúarlar yene biri örükdür bu hemtuòı dΨk toòumge 
kekeleydür yene biri ġazdur ol hem toòum kekeleydür ördikġaz su boyıda veya kölde turadur anıñ 
toòumlarını tuòıġa bu suradur toòumını toòı çıúaradur biri keklikdür anı soúaşturmaú saramaú 
üçün úafesde baúadur yene biri bedeni yÀki vatvalaú dΨrler anı hem úafesde úoyub hem 
soúaşturmaú üçün baúadur yene biri ile turġaynı anı saramaú üçün baúadur obdan saraydurġannıñ 
úıymeti çoñ yüz serkeç bir turġaynı aladur ve yene bir úısmı  turġay bar ṣofì turġay dΨb anı hem 
úafesge salıb baúadur anıñ başıda hevfef taòidΨk tÀcı bar obdan saraydurġanını tört beş serkeçe 
alıb baúadur yene úara úuçkaç baúadur temürcüú baúadur sarıú úuçúaç baúadur şaùuùı baúadur 
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minÀ baúadur terülġu baúadur temürcüú iki úısmıdur biri taġ temürcüúı yene biri ülkü temürcüúı 
bir iúilesini baúadurn yene say saġızòanı hem baúadur yene taġ úarġasını hem baúadur Àdem 
konadurġan cÀnvÀrlar arasıda kebuter uçub barıb yene keledür Àdem arasıda yuradurġan cÀnvÀrlar 
úaòtıñ úarġa úaluġaç úarġa aú úuçúaç keklük ãofiya sar ve yene çoñ Àdem av üçün baúadur 
úaraúuş úarçıġalaçın şumka úoyġur ùardım tay bolarnı şikÀr üçün baúadur. 

ÓAŞARATNIÑ BEYÁNI  

[34b] Ormalab mangadurġan candarlar yilan, çıyan urmaçuk baúa úaramuçaú Çümle úoñúaz úurt 
miti ve salci mīvelik mīvesiz her diraòt úurtı köye bir úısım sasıyġan nersedin peydÀ bolġan úurt 
pit börge kök pit salma patmaçuú sekne put hezÀr pay hem dΨrler hem kök yapurmaúlarnıñ úurtı 
bolarnıñ baèzısı putluú ve baèżısı putsuz bolardın baèżısı kin úanat çıúarıb uçarlar şundaġ ki pile 
úurtidΨk úıle bulurlar úıle bu hem bir heybetlik bir cÀnurdur piúaçnak ΨşΨk úurtı muzay başı zalu 
úalca yarġuç. 

TUMŞUÚLUÚ CÁNVÁRLARINIÑ BEYÁNI 

[35a]kebūter toòı, ördek, ġaz, paòtek, úaġa, sar, úıġul, ulay, keklik, bedni, aú úuçúaç, úara úuçúaç, 
temürçüú turġay, bülbül, alaġuralay, bozġuralay, sarıú úuçúaç, ãufyañ, hufef, sunduk, úuyġuy, 
laçin, kugunk cıòalmay, úarçıòa, úara úuş, şumúar, turumtay, ùavus, yaketuz, şÀh ùuùi, turulġu, 
kakkuk, úaluġaç, köktalġu cikdeçük ciniz çikit yekin úuçúaç müşük yapalaú.  

KUMŞALIÚ ÓAYVÁNLARNIÑ BEYÁNI 

[35b] Fil, yolbas, şír, arslan, aãra, ayú, böri, it, toñúuz,  kipe, doġan, mulun, müşük, saçúan, tülúi, 
tΨve úaçızaù, Ψşek, kile, úoy, açku, tuşúan, úolan, keyik, boġa, ġulca, úotaz, maymun, bolarnıñ 
burnını úumåa dΨrler. 

CÁNVÁRLARNIÑ ÁVÁZI 

[53a] Aù çınaydur (çınamaú) - kele mevraydur (mevramak) úoyvakçu meraydur 

(meramak) - Ψşek hankraydur (hanramaú) 

İt úavaydur(úavamaú) - müşük mıúraydur (mıúramaú) böri uluydur 

(ulumaú) yolbars aznaydur (aznamaú) İtni ürse ġankşaydur  

(ġankşamaú) – aúursaúi açsa ulubdur (ulumaú) 

Kakkuk ãufiyañ - hūfk úaçúıradur (úaçúırmaú) toġay úara úuçúaç aú úuçúaç  

sarıú úuçúaç şÀh ùūtí temürçüú soraydur (soramaú) aú úoçúaçnı  

cıvıldaydur hem dΨdür (cıvıldamaú) úarġa paòteñni úaçúıradur dΨdür 

tuòı çırlaydur (çırlamaú) kebter pÀk kebūter ondlaydur (ondlamaú) bedni saraydur  

(saramaú) turulġu úaçúıradur (úaçúırmak) ġaz vaúıraydur (vaúıramak) saġızòˇÀn 

úaçúıradur úaçúırmak çíbín pişe yeñildaydur (ve yeñildemaú) here kükin 

ġuñġuldaydur (ġuñfuldamaú) yıúa küküraydur (küküramaú) salma 

çigildaydur (çigildamaú) heví úuş úaçúıradur (úaçúırmak) saçúan  

Uçıldaydur (uçıldamaú) tuòumı yoú tuòí rukuldaydur (rukuldamaú)  

LΨkín tuòí tuòiúa úallÀb bolub otaúlaydur (otaúlamaú) 

ÓAYVANLARNIÑ BALALARIĠA MENäUB ÚILINĠAN İSİMLER 

[54b] TΨve botala úalaydur tΨve balası botalaú     (botalamaú) 

Aù úolonlaydur úolon                  (úolonlamaú) 
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Kele muzayladur muzay      (muzaylamaú) 

Éşek tayòarlaydur tayòar      (tayòarlamaú) 

Úoy úuzılaydur úuzı       (kuzılamaú) 

Eçkü oġlaúlaydur oġlaú      (oġlaúlamaú) 

möşük aslanlaydur aslan     (aslanlamak) 

İt küçükleydür  küçük                  (küçüklemek) 

ÚANATLIÚ CÁNVÁRLARNIÑ BALALARIĠA MENäUB ÚILINĠAN İSİMLER 

[55a] Tūóı – çüceleydür – çüce - çücelemek 

Kebūter – baçkulaydur – baçku - baçkulamak 

Úalġan baúı cÀnvÀrlarnıñ balalarnıñ isimleri bala çıúarmaú bilen menãub úılıbdur kuşlardın tartıb 
ak úuçúaç niçe ularnıñ mensubı bala çıúarmak bilen menãub úılınıbdur ular çanga tizib toòum 
úoyub bala çıúaradur. ularnıñ balası çüce yaka baçku atanmabdur ularnı bala tenãíb úılıbdur. 

ÓAYVANNIÑ KESELLERİNİÑ BEYÁNI 

[59a]  Óayvan cinsiniñ toġut kesseliniñ keyfiyyetini kişi bilmeydür ularnıñ keseli toġar vaútide 
nihÀyet yatıb úoyub toġar ularnıñ insan cinsiniñ òılÀfidadur ÒüdÀvend úÀdir-i óÀkim èale’l ıùlaú 
óayvanlarġa asan toġut onkay kessel beribdür anıñ üçün ularġa úabile daya Ψnige kerek bolmabdur 
tola mertebe şundaġ vÀúiè bolubdur óayvan aygaları ayġıl úotanlarıġa kirib ularnı toġúan ve 
toġulġan tapıbdurlar ol úÀdir-i èÀdil óakím èale’l-ıùlÀúnıñ úudret-i kÀmilesidür aùnıñ burnıġa ve 
közige peydÀ boladur nÀ-òūn Farsí tilidür (nÀ-òūn dΨb tırmaúnı aytur) aùnıñ köziniñ cayagı 
ùarafika bir úatıú kömelçik bir nerse aùnıñ burnıñ tubnı kamşuyınıñ yuúarınıñ aralıúıġa peydÀ 
boladur meõkūr kesel atnıñ iki yerige peydÀ bolġanda aùnıñ úursaúı asılıb aùnı nihÀyet bí-ÀrÀm 
úıladur lΨkin köziniñ yamanraúdur ol peydÀ bolġan kömelçik serıú bolub kitgen bolsa aùnı ol kesel 
olturadur eger aúraú bolsa der-maóal ustura bilen alıb taşlasa úursaúınıñ usukı yanıb saúayadur 
ve yene bir úısmı kessel aù pütiġe peydÀ boladur şüyūr dΨrler ol úaúaçdik aú kefklanıb kiyin 
yamanraú bolġanda aù pütinin basalmaydur evveliside zaġun yaġını daġlab afitÀbġa alıb çıúıb 
baġlasa saúayadur yene birisi mañġa pütla kesellik bu yaman keseldür öpkeke tüşüb öltüredür 
yene biri aúsaúdur tört èaybınıñ biri bar aùnı şerièatda yanduradur tört èayb biri nÀ-òūna 2 nice 
şüyūr 3 ve nice mañúa èardınca töker bu èayblar bolsa yanadur.  

MAL BAÚIŞNIÑ BEYÁNI 

[78b] Mal baúmak Óażreti Habilniñ kesbí turur tola peyġamberler baèżı pÀdişÀhlar hem mal baúıb 
yürüb ÒüdÀġe yakın kelibdür mal baúmaú birle insan pat bay boladur mal bir úısım Ψmes tΨve aù 
úotaz kele úoy açku Ψşek bolarnıñ balaları bar tΨve aù úotaz kele Ψşek bolarnı úararıda Ψrkekiġe 
úoyub òaber almasa pat avumas úoy açku pat avub tola bolur balaları hem pat toġub tola bolur 
anıñ üçün malçılar úoy bilen açkunı tolaraú baúar tΨveniñ balasını botalaú  aùnıñ balasını tayçaú 
keleniñ balasını muzay úotaznıñ balasını Ψşeknin balasını òotek úoynıñ balasını úuzı eçküniñ 
balasını oġlaú dΨrler.Kaşġar ki tÀbiè araşur dΨgen kentde Mír Ulaú Bay dΨb bir Bí-çÀre Àdem bar 
Ψrdi nÀn tilab gedalıú úılmaú birle kün ötküzür Ψrdiler künlerde bir kün ΨşΨkdin ΨşΨkge gedÀlıú 
úılıb bir mal baúadurġan bay kişiniñ ΨşΨkige kelib şeyéinlillahi biyÀdi Allahü dΨb söze úıldı bay 
kessel Ψrdi çoñ oġlı ayġılġa kirib uruú bir eçküni alıb çıúıb niyÀz úıldı ol kedÀ uruú eçküni 
mankdur almay uşnesige alıb köterib tola terslik birle öyge keltürüb baútı obdan baúúanda eçkü 
semürüb obdan boldı beş altı aydın kiyin çıraylıú iki oġlaú toġdı bolar oġlaúlarnı körkende tola 
òoş bolub baúar Ψrdi yıldın yılġa eçküler ġuldeb oġlaúları tola bolur Ψrdi Ψrkeklerni satıb pulıġa 
taşı paúlan alıb malıġa úoşub úoyar Ψrdi şu tariúa bilen eçkü úoyları ziyÀde bolub çoñ bay boldı 
yer óuylı alıb yurt òalúınıñ aldıda èizzet taptılar uzun ‘ömür körüb dünyadın ottılar oġul úız ve 
nebireleri tola Ψrdilar [79a] yurt òalúı Mír ulaú baynı körkende bu èibÀdnı oúur Ψrdi. 

èİbÀd 
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ŞÀhnı kedÀ úılur ÒüdÀ 

KedÀnı şÀh úılur ÒüdÀ 

Barnı yoú úılur ÒüdÀ 

Yoúnı bÀr úılur ÒüdÀ 

Çölni bÀġ úılur ÒüdÀ 

Baġnı çöl úılur ÒüdÀ  

İmdi lezíz bolub kedÀ 

Áòuy yoú bolur kedÀ 

[79b] Mal baúadurġan Àdemler çoñ bay bolsa malnı baúúalı òiõmetkÀr lÀzım úıladur mal 
baúadurġan òiõmetkÀrnı pataçı dΨrler malnı yazvaútide yaylaúġa alıb barıb otı tola cengellerde 
baúadur malġa óÀżır bolġalı bir neçe obdan ayùnı özige hem-rÀh úıladur vaóşi óayvanlar malnı 
yiykali kelse iùler úavab òˇÀh kiçe kündüzde pateçini òaberdÀr úıladur malnı úoduúdın mişkede 
su tartıb avaúġa úoyub suġuraduraòşÀmda malnı cenkeldin úayıt turub kelib çetinniñ aldıda 
toòtatıb sanab bolub çetinge sulab tañ atúunçe òaber aladur úış vaútide úotanġa sulab çadır aòurı 
dΨgen yüñdin tayyÀr úılġan yaka úalın òamdın itkan aòurlarda óalb baradur úoynıñ úotaznıñ 
sütlerini çılaklarge saġıb çoñ úazanġa úoyub úaynatıb úoyadur úaymaúı ùayyar bolġanda úoynıñ 
úariniġa alıb úoysa öyüb seriġ yaġ boladur sütini yoġan toñlarge úoyub aççıġanda alışturub úımız 
úıladur azraú bolsa ayran úıladur úoynıñ yüñni yüñ dΨrler yüñni kirkiz aytadur eçküniñ yüñni 
çöfür dΨrler çöfürni arġamçı aytadur. 

MURĠLARINI TUTMAÚNIÑ BEYÁNI 

[87a] CÀnvÀrlarnıñ arasıda obdan ÀvÀz bilen saraydurġanları bardur anıñ üçün efżallerini tutub 
úapezġe sulab baúadur ile toġayı obdan saraydur anı danlaydurġan yerikeden saçıb úoyub obdan 
danga ürkengende yenkiçki yaġaçnı yumulaú ikib tuzaú Ψtadur  úılnı yengiçge aşıb yaġaçnıñ 
ΨùrÀflarıġa baġlab ötresiġe úuzuú úaúıb yüfbilen tuzaúnı úuzuúġa baġlab úılnıñ üçini óalúa úılıb 
tofraú bilen òalúanıñ òaãfını kömüb yaġaç tuzaúnıñ otrasıġadan úoyub úoyadur tuzaú kömülüb 
turadur tugaydannıñ çevreside tuzaúnıñ üstide çörkülüb mankıb yorub püti úılnıñ óalúasıġa 
sapılıb baġlanıb úaladur tumuçuúnı pen  úapz bilen tutadurpen  úapz üç òÀnelik boladır otranca 
òÀnesiġe obdan örkengen tumuçuúdın birni sulab úoyadur iki yanıdaki òÀnesiniñ tüpesi Ψşikġe 
oòşa yapılıb turadur tüpesiġe kendirni yelim bilen yimlÀb úoyadur úapzdaki tumuçuú sayraġanda 
cengeldaki tumuçuúlar ÀvÀz anklab uçub kelib úapzanıñ tüpesiġe úonġanda tüpesi tegige basılıb 
tumçuúlar seyrilib içiġe tuşadur Ψşik yene deslabdaki dΨk turadur şundaġ úılıb tola tomurçuúlarnı 
tutub aladur bidine dΨgen cÀnvÀrnı tur úoyub tutadur úara úuçúaç aú úuçúaç sarıú úuçúaç keklik 
şÀò sanaġuç tarançı ṣofì ṣofìyañ bolarnı keçıú vaútide o ovasıdın alıb baúadur yava ördek úırġul 
ġaz bolarnı mΨltΨú bilen etib aladur laçin şuñúÀr bolarnıñ balalarını ovasıdın alıb baúıb örketib 
ördek ġaz úarġa kebuterlerni alduradur úara kuşnıñ balasını tuşúan keyik tülki úuş laçin şivenkúar 
orda her nemeni alsa püti bilen úarman aladur íkÀsı icrÀ tΨb almaġunçe úoyub bermeydürler. 

YAVA MURĠLARNİÑ BEYÁNI 

[87b] Úara úuş laçin kök sar muşuk yapalaú sar caġalman bolar hem ülküde yürüydür tolaraú 
taġlarda yürüb taġlarnıñ kavaklarıda olabtuòum úoyub bala çıúaradur balaları bir cufdın ziyÀde 
bolmaydur sar caġlaman baèżıda ülküniñ ekiz Türkleride hem olaydur taèmesiġe canvarlarını 
tutub yΨdür balalarıġa hem alıb kelib berib yişni ürketadur ġaz òÀnġuú baġıtaú çuġundΨk hüddüd 
bolar ekiz yarlarnıñ kavaklarıda olaydur taèmesiġe sas úurutı uşaú balıúdan ve úurutlarnı tΨb yΨb 
terikçilik úıladur balaları bir cufdın ziyÀde bolmaydur yava ördek saslıúdaki yΨkanlarnıñ arasıġa 
çañ ki tizíb tuòum úoyadur balaları tuòınıñ ki dΨk tola boladur küştini yaúalı boladur kırġul 
cengellerde danlab yürüydür úamuşlarnıñ arasıġa ova tizíb tolakaúalaydır tuòı dΨk çücelerini 
arkaşturub yürüb çoñ úılıb uçuradur bolar tumşuúı bilen çuúub yiyedür tumşuġluú úuş dΨrler 
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UÇARLIÚLARNIÑ BEYÁNI 

[88a] Uçarlıú cÀnvÀrlarnıñ baèżıları diraòtlarda yürüydür baèżıları yerde yürüydür baèżıları yazda 
kentlerde yürüb úıl vaútide ısıú yurtlar ki ketib bala çıúaradur lak lak ekiz terkniñ açamaúıġa çañe 
tizíb bir cuf bala çıúaradur ġaõÀsıġa uşaú cÀnvÀrlarnıñ yeñi uçúan balalarını tutub alıb kelib 
baúadur úalenderiñ balıú alġuç saslıúdaki yΨkanlarnıñ arasıġa çan ki  tizíb bir çufdın bala çıúarıb 
ġızasıġa sasnıñ úurutlarını uşaú balıúlarnı tutub berib çoñ bolġanda uçurub kitedür türüm tay 
turulġa kak kök ġurulay úara úuçúaç ãofi ãufyañ şaò sanaġuç sunduk cΨkdıçuk úaluġac tümüçüú 
tarança seġizòÀn tamtarançısı seriú úuçúaç turulġa tuġay citildaġaú bidine çolañ tuġay çaòçı bu 
úısım cÀnvÀrlar diraòtlarnıñ otlarnıñ arasıġa çañe tezíb taòminen Ψki cevf yaka üç cevf tuòum 
úoyub bala çıúaradur ġızasıġa úurut Çeketgü  Paşa çebinlarnı tutub alıb kelib berib baúadur 
balaları uçúanda arúasıda arkaşturub yürüb yem yişni ürketedür katete bolġanda erkek tişileri 
birbirleri birle cuflaşıb ata analarıdın ayrılıb ketib bolay diraòtlarge çañe tezíb tuòum çıúıradur 
köz vaútide ısıú yutlarge ketib yaz bolġanda yene inib kílÀdur úarġa yazda suġaúraú yerde yaèni 
taġlarda úışda ülküde yutkulub yürüb kün ötküzedür taġlarnıñ kavaklarıda ve ekiz diraòtlarge 
çañe tezíb tuòum úoyub bir cuf bala çıúaradur ġıõÀsıġa ülgen óayvanlarnıñ taplarını ve dan úurut 
úunġuz paúa keslançuúlarnı yiyedür bolar tumşuúı bilen çuúub yiyedür bolarnı tumşuġluú cÀnvÀr 
derler. 

SARAĠUÇLARNIÑ BEYÁNI 

[88b] Uçarlıú cÀnvÀrlar yaratúan perverdΨkÀrımġa úısım úısım ÀvÀzlar birle naġme saralıú úıladur 
òoroz kΨçeki kün kündüzki tünlerniñ vaúitlerini bel úılıb úı úı úıú dΨb çırlaydur tuòı rük rük dΨb 
balalarını çırlaydur òÀnġuú hañ hañ dΨb úıçúıradur sarçınkılkuluk dΨb  úıçúıradur ördek vak vak 
dΨb  úıçúıradur turulġı tordu ord dΨb  úıçúıradur ördek vak vak dΨb  úıçúıradur turulġı törd  
tüTürüd dΨb úıçúıradur paòteñ kuku kök dΨb úıçúıradur ãofi ãofiyÀn hÀk hÀk ṣofì sofyañ dΨb  
úıçúıradur úarluġaç vuçı vuçı vıç dΨb  úıçúıradur seġiz òÀn ġad ġad dΨb úıçúıradur hüd hüd óafüfüf 
küş dΨb  úıçúıradur bu cÀnvÀrnıñ tuġrasıdın òalúlar mundaġ bir şièr oúurlar : óufūfuf aèmÀleküm 
inne’l-leõíne úaşúa taz : sen úoluñnı kaşka tar: sen kuluñnı aşúa tıúsañ men urarmın başúa taz: 
caġalman vıt vıt dΨb úıçúırıradur çuġundΨk çoñ çoñ dΨb úıçúıradur andıcan paòta ki òatunıdın 
úorúadur òatunıdın úorúadur dΨb úaçúıradur eyle tuġay ãofi ùuġay çolañ tuġay úara úuçúaç 
tumuçuú çakçı bu cÀnvÀrlar hemmedin obdan  her nemeni durab saraydur anıñ uçun òalúlar 
ÀvÀzıġa òoşdÀr bolub úapuzġa sulab baúıb saúlaydur bΨdine vıt olaú yapı dΨb  úıçúıradur heme 
cÀnvÀrlar sayramaú bilen ÒüdÀyı è Àlemiyanġa naġme saraylıú úılıb óamid ve şeker  ü şükr  aytıb 
insan gürūhı beşer òılıġa uluġ ãunèatlarını körsatadurlar: şièr:   

özüñ úÀdir ÒüdÀ sulùÀnımız sen : : heme  insan gürūhı şahımız sen:  

: semÀvÀt üstide heme ferişte: : özüñge òaã úuluñ cÀyı beòiştde  

3. Bitkiler 

ÚURUĠAN MĪVEVELERİNİÑ BEYÁNI 

[60b] Üzümni úurutub şeherlerge alıb barıb satadur üzümni úurutmaú lÀzım kelse anı pişġande 
taldın kesib alıb ala küneş yerde yayıb úoyub úurutub úuruú üzüm dΨb ùıyar úıladur. mīvelerdin 
úurutub saklaydurġan mīvelerniñ içidin örükni úurutub úuruúını köle dΨb aytur şabtalunı úurutub 
úuruúını úaú aytur eger öçkesini almay úurutsa anı mūnak aytur ġinalu hem úurutub alıb saúlar 
anı úuruú  ġinalu ayturlar ücmanı hem úurutub saúlab anı esalġu dΨrler encürni dÀru üçün tabíbler 
úurutub saúlarlar líkin azraú anı úuruú encür dΨrler öz vaútidaki píşúÀn encürni merabba úılıb 
saúlarlar belki tola nerselerni merabba úılıbsaúlarlar merabba úılar bolsa şekerni úılıb úıvÀm úılıb 
üstige úoyarlar örük ġuraside ve hem ġınaluda behide zerdekde almada neşfetde gelasda merabba 
salurlar líkin anarda şerbet úılarlar şekerni úıvÀm úılıb úızıl gülde gülúand salurlar úızıl gülde 
gülúand salar bolsa úızıl gülni salar bolsa úızıl kelni ilġab güllini suúub gülniñ berkideki aúnı kΨb 
çıúarıb atıb suúub úıvÀm şekerni üstige úoyub közeniñ aġzını çaplab temüz afitÀb da bir ay úoyub 
andın kiyin ùıyar boldı dΨb yΨdürúızıl gül gül-ġandíni Òotende tola iètibÀr bilen úılıb saúlaydur 
ve yene penne gül-ġandíni úılıb mièdesi aġrıú kişige beredür. 
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OTNIÑ BEYÁNI 

[89a] Otnıñ paydası çoñdur otnı ÒüdÀyı ekber bendlerini terbiyet úılmak üçün yaratúan terür ot 
bolmasa ġaõÀ úılıb ikelibolmaydur her nemeni òÀm ise úursaúnı aġrıtıb kessel bolmay úalmaydur 
otsuz Àdemniñ terikçilik úılmaúı mümkin Ψmes her úısım aş nÀn küştlerni ot úuvveti bilen ùayyÀr 
úılıb yemase başta èilaç yoú ot bolub otun bolmasa hem bolmaydur çerÀ ki ot otunnı köydürmegi 
bilençıúan otnıñ úuvvetidin ot her nemeni tabaúa keltüredür úatıú nerselerni yaèni temürni 
çüyünni úurġuşunnı tuçnı mis úalle altun kemuş rūólarnı otdın başúa neme tabaúa keltür almaydur 
bu işúetaş kömür úara kömür yaèni yaġaçnıñ tenesidin atkan kömürni lÀzım úıladur otunġa otnı 
tutaşdurġalı çaúmaú urus körküti lÀzım boladur urus körkütiniñ durusını yanar taġ dΨgen taġlardın 
aladur yaèni yanar taġlardın ot tutub çıúıb durılarnıñ dutı çıúıb borab turadur taraşa körkütniñ 
puúı hem yanar taġdın çıúadur çakmaknu úoyuçdın aytadur sükütniñ úuzaúıdın pΨlte úılıb 
saúlaydur çaúmaú taşını çaúmaúġa ursa ot yanadur deróal pΨlteni tutsa tutaşadur urus körkütini 
hem kapınıñ durusıġa sürkese yanıb ot oladur otnıñ rūşenliki otnı çeraġnıñ pΨltesiġe tutaştursa 
kiçelerde úaranġu öylerge yaruġluú baradur pizge pÀnūsúa şam danġa tutaştursa şam yaġ tamam 
köyüb bolġunçe yaruġ baradur yaz u úış belki insanġa tamam ‘ömride ot derkÀr boladurlar. 

MĪVELİK DİRAÒTLARNIÑ BEYÁNI 

[89b] mīvelik diraòtlar bir òayal bolmaydur her òayal boladur mīveleriniñ taèmi hem bölük 
boladur baèżı mīveler şirin baèżıları aççıġ çüçük boladur Ψrte yaz vaútida mīvelik mīvesiz 
diraòtlar mevduçaú bolub andın nüteleb yafraú çıúarıb çiçekleb ġura bolub kündin künge çoñ 
bolub pişadur uruknıñ baldur pişúanlarını maysam derler andın yaġlıú örük aú pişme  ancÀne 
aġaçe ta katil òuyine bu örükler pişedür örükni yΨböçükesini çaúsa içidin maġzi çıúadur maġzi 
hem tatlıú boladur şaftul hem şirin mīvedür toúuçaú şaftul hemedin baldur pişadur andın mañzi 
úızıl şaftul serıú şaftul kin yama şaftul aş şaftul pişadür şaftulnıñ maġzini yaġ tartturub pulu aşúa 
lÀzım úıladur tuġaç hem şirin bir mīvedür baldur çilge çilege toġaç andın úalġan tuġaçlar pişedür 
içideki uçıúesidin maġzi çıúadur anı hem yaġ tartturadur armut hem bir neçe òayal hem şirin 
boladur úırlıú armut kök armut nökey armut neşput armutdur úırlıú armut neşput armutnı yazda 
yΨdür kök armut Kuçar armutını úomġa kömüb öyide saúlab úış künleride satadur anar iki úısım 
boladur tatlıú anar aççıġ anar tatlıú anarnı çaynabnyΨdür aççıġ anarnı òÀmnıñ arasıġa alıb sıúıb 
ayçadur üzüm hem tola şirin üç òayal boladur hüseynim üzümi dΨgen danesi uşaú üzüm baldur 
pişedür andın serıú üzüm úara üzüm pişedür kök vasalġu üzümi yarkentdin çıúadur ancu hem tola 
şirin boladur bu mīve urma vaútidin ta kuzuġça  üç nevbet pişedür başúa mīve dΨk çiçeklemeydür 
müdüridin tuġadur alma mīvesi bir neçe òayal boladur hem şirindür aú alma daray alma 
Semerúand alması puġunda alma Perõ-ÀbÀd alması úızıl alma úışlıú alma bolardur úara uruk 
ġaġanūli giles cinste urus ucması aluça bu mīveler  aççıġ çüçük boladur yañkaú çılan bÀdem piste 
òurmacıúde bolar obdan şirin boladur ucma üç òayal boladur aú ucma çaúır uçma şirin boladur 
úara uçma [90a] aççıġ çüçük boladurlar. 

GÜL VE ÇİÇEKLERNİÑ BEYÁNI 

[90b] gül ve çiçek bolmay hiç nersede uruġ bolmaydur úavġun tarbuz kavalar hem çiçeklab andın 
òumek saladur baèżı güllerdin obdan būyçıúadur èıùıra gül úızıl gül sırıú gül zaèper gül reyóan bu 
güllerdin būy keledür sebday gül almatu gül şure gül kakru gül zeġar gül òuòa gül úamçı gülbankı 
gül Òıùay güli óaşúıpçak óaèperniñ gül gül-semen tÀcı gül ile tÀcısı òalte sebdÀyzerdΨk gül tuòūm 
gül Çíne gül encü gül bu güller her biri bölükúısım bölük renk boladur baèżı mīvelerniñ çiçekleri 
hem gülġe oòşaydur çíne gül encübitki  güller hem obdan güldür alma çiçeki úızıl çıraylıú boladur 
anarnıñ çiçegini anar güli dΨb tuvalab bazarġa alıb çΨrib suãaó gül bilen satadur azġan diraòtınıñ 
çiçegi baèyine külġe oòşaydur óufuyun güli hem her òayal içiledürler. 

OTYAŞLARNIÑ BEYÁNI 

[91a] Otyaş teridürġan yerni úayıġ úoyub obdan işlemese anca oòşamaydur anın üçün gende 
úoyub iki üç nevbet urub paza temür tarmaú bilen mal úoşlab kΨçik kΨçik itiz atıb andın uruġ salıb 
otyaş teridür baèżı otyaşlarnıçonak tartıb uruġ tikadür otyaşlarnıñ uruġlarını òÀúÀn iúlimidin alġan 
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turur azraú otyaşlar bölük şeherdin peydÀ bolġandurlar çamġu yumġaú süt piyÀz zerdin zíre 
peynini úızıl hevç cövüni arpa bedyΨn bolar köhne otyaşlardur òíneni úız balalar yaş çorkanlar 
úolıġa yaúadur üşmeni çorkanlar úız balalar úaşıġa úoyadur òÀúÀn iúlimidin çıúúan otyaşlar baèżı 
çiñ ãay palık osuñ cangdu çize cevãı kök turuf úızıl turuf  samsaú çaèlank lankòºÀr beyãı òuñga 
şuòladadur aú budaç úızıl budaç dünkgü kügü sügü lañúu bu otyaşlar durlar. 

BEYÁBÁN VE CENGELNİÑ BEYÁNI 

[91b] İnsannıñ úadimi yetmaydurġan vaóşi óayvanlar òaùarcemè yörüydürġan on künde ya ki on 
ayda óududıġa yetmaydurġan óududınıñ óisÀbı yoú yerni beyÀbÀn derler beyÀbÀnda yeluysunlar 
toġub ġoldaydur cÀnvarlar belÀ çıúarıb tola boladur kiçe kündüz hiç nemedin pervÀ úılmaydur 
yaz úış yaylab yörüydür yertaúu óayvanlar yeluysunlarnı aldıġa yoluúsa òoruñ úıladur baèżı 
yerleride deryÀlar iúÀdur baèżı yerlerida úavmdin bölük hiç neme yoú girdÀblarıġa bilmasdin 
Àdem azıúıb kirib ketse helÀk bolmay úalmaydur ve baèżı yerleride mīvelik mīvesiz yava giyÀhlar 
tola boladur her òayal darılar onub kamalièa yΨtadur her úısım diraòtlar tola boladur çoñ diraòtlar 
yuġunab köhne bolub yıúılıb yerib kitadur insanlar iótiyÀù úıladur mundaġ óeybetlik yerni 
beyÀbÀn derler cenkel dΨb óudūdınıñ óisÀbı bar öy yoú èaúıllı bir iki künlük zemínni cengel derler 
cenkelde ot tola ussudur maldarlar çadır tikib olturub köçüb yorub mal baúadur yertaúu óayvanlar 
kelse maltıú birle atıb yoú úıladur baèżı yerde ölgülük öy diraòtlar hem boladur mundaġ zemínni 
cengel dΨrler baèżı cenkel de su diraòt bolmaydur yava óayvanlar tola boladurazraú yerleride 
Àdemler olturub zirÀèat úıladur óÀżırdÀrlıú úılmasa yava tunkuzlar kelib zirÀèatni bozub òÀrÀb 
úıladurlar. 
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