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ÖZET
Tarihte, hareketli bir hayat tarzına sahip olan
Türkler için, kullandıkları eşyaların taşınabilir
olması önemlidir. Bu yüzden gündelik hayatta
hafif, yumuşak ve taşınması kolay olan eşyalar
tercih edilir. Bu durum yünden ve deriden yapılmış eşyalara Türk kültüründe daha sık rastlanmasını açıklamaktadır. Taşınabilir eşyalar
ve yün, deri gibi malzemeler söz konusu olduğunda, dokumacılık ve bununla ilgili söz varlığı
Türk dili bakımından önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Eski Türkçe terimi altında Yenisey
ve Orhun Yazıtları ve Eski Uygur Türkçesi metinlerinde kullanılan dokumacılıkla ilgili söz
varlığının tespiti ve tasnifi yapılarak, Türk diline yönelik kültürel değerlendirmeler ortaya konacaktır. Böylelikle Eski Türkçe dönemine ait
20 çalışmanın taranmasıyla oluşan veriler üzerinden Çince, Soğdakça, Toharca, Sanskritçe
(son dönemlerde Yunanca, Farsça ve Süryanice) kelimelerin bulunduğu görülecek ve Türklerin komşu kültürlerle ilişkilerini tespit etmede
bir başlık daha açılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler Eski Türkçe, kültür, dokumacılık, söz varlığı

ABSTRACT
Due to their nomadic life-style, the portable
properties have been very important to the Turks
in the course of history. Thus, the light, soft and
portable properties have been always preferred
in daily life. This situation explains why the
properties made of wool and leather have been
encountered more in Turkish culture. The portable properties and such materials as wool and
leather have gained a remarkable vocabulary in
Turkish language. Throughout this study, the
vocabulary about weaving used in Yenisey and
Orhon Inscriptions and Old Uighur Turkish will
be determined and classified, then the cultural
assessment will be made under the light of the
data in our hands. Thus, 20 works of Old Turkish
period was studied and Chinese, Soğdakça, Toharca, Sanskrit (the recent Greek, Persian, and
Syriac) words in them have been identified. So
that Turkish relations with neighboring cultures
to detect than a title will be opened.
Key Words Old Turkish, culture, weaving, vocabulary

nırlı kılmaktadır. Dokumacılık ve buna bağlı olarak
giyim kuşam kültürüne ait malzeme de bu sınırlılık
dahilindedir.
Eski Türkçe dönemine ait metinler Yenisey
Yazıtları, Köktürk Yazıtları, Maniheist döneme
ait Uygur Metinleri, Budist döneme ait Uygur
Metinleri ve İslami döneme ait Uygur Metinleri
şeklinde bir gruplandırmaya tabi tutulmaktadır.
Köktürkçeye nazaran çok daha uzun bir dönemi

1. Giriş

Eski Türkçeyle ilgili kaynaklara bakıldığında çoğunun dinî ya da edebî belgeler olduğu görülür.
Sosyal hayata yönelik eserlerin azlığı, dönemin
sosyokültürel yapısı hakkındaki bilgilerimizi de sı*
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kapsayan Eski Uygur Türkçesi, varlığını XV.
yüzyıla kadar sürdürür. Ancak yayımlanmış
Eski Uygur Türkçesi metinlerinin çoğu mani ve burkan dönemlerine aittir. Bu devirlerdeki söz varlığına
geçmeden önce tarihî kaynaklardan edinilen bilgilere değinmekte fayda vardır.
Yüzlerce yıllık bir geçmişi olan Türk giyiminin
ana unsurunu dokuma sanatı oluşturur. Türklerin
dokumacılığa Orta Asya’da yünü ipliğe dönüştürüp
renklendirmesiyle başladığı, Selçukluların da bu
sanat dalını geliştirdiği ve Osmanlılarda altın çağını yaşadığı bilinmektedir (Koç 2009: 1787). Araştırmalar akla ilk olarak keçe ve kilim gibi yere serilen
eşyaları getiren dokumacılık kavramı, Türklerde milattan önceki devirlere kadar uzandığı görülmektedir (Sarıtaş 2010: 123).
Bozkır Türk giyim eşyasının malzemesi koyun,
kuzu, sığır, tilki ve ayı derisi ile koyun, keçi ve deve
yünü idi. Giyim için kendir yetiştirip bez dokuyan
Eski Türkler yün kumaş ve bezden iç çamaşırı giyerlerdi. Romalılar keten gömlek giyildiğini ilk defa,
Çin’e yünlü kumaş ve çeşitli keçeler ihraç eden
Hunlarda görmüşlerdi. Hazar prensesi Çiçek’in Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi
imparatoriçelik elbisesi Çiçekion (Çiçek adından)
orada moda olmuştu. Bir süvari, bozkırın tipik elbisesi olan ceket-pantolon giyinirdi. Bugünkü giyimin
ilk tipi olan bu Bozkır tarzı, Çin’de M.Ö. 4. asırdan,
Avrupa’da M.S. 5. asırdan, Bizans’ta 6. asırdan itibaren Türk usûlüne göre yapılan askerî ıslahat neticesinde, dünyaya yayılmıştı (Kafesoğlu 2003: 319).
Orta Asya’da halı, keçe ve düz dokuma yaygılar
(kilim, cicim, zili, sumak); yaygı ve örtü malzemesiydi. Muhtemelen, önce bunların en ilkeli olan keçe
keşfedilmiş, daha zor bir tekniği gerektiren düz dokuma yaygılar ve daha sonra da halı geliştirilmiştir
(Deniz 2002: 198). Hun yaygı eşyalarının başında
gelen keçe (Sarıtaş 2010: 124), hem çadır dış ve iç
örtüsü, hem yaygı hem de bir süsleme malzemesiydi. Yün, keçi kılı (tiftik), deve tüyü ve pamuk gibi
malzemelerin kullanıldığı (Deniz 2002: 199) dokumacılıkta Türk düğümü (Gördes düğümü) dünyaca
ünlü olup, Hun devrine kadar uzanır (Sarıtaş 2010:
220). Halı sanatını, bir sanat olarak geliştiren ve bütün dünyaya tanıtan Türklerin bulunduğu bölgede;
düğümlü halılar ilk defa ortaya çıkmış ve gelişmesini sürdürmüştür (Yetkin 1991: 1). Aynı zamanda bir
taht örtüsü olarak kullanılan halı, Çin kaynaklarına
göre bu amaçla VII. yüzyılda Hotan şehrinde dokunmuştur (Deniz 2002: 202).
Göktürkler zamanında yünlü giyecekleri yaygın
olarak kullanan Türkler (Sarıtaş 2010: 220), yün-
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lü kumaş imal etme işini, Doğu Türkistan vahasına Çin’den daha erken yaymışlardır. Çinliler bu işi
yapan dokumacıları bu bölgeden getirtmişlerdir.
Pamuktan “böz” adı verilen kumaşları yapan Uygurların, Çin’e ipek karşılığında at ihraç ettikleri
bilinmektedir (Sarıtaş 2010: 314-317). Ayrıca samur derileri, beyaz keçeleri, Turfan’da dokunan çiçekli Uygur kumaşları her tarafa ün salmıştı (Ögel
1971: 127-128). Buna ilaveten, Budizm’den Mani
dinine geçen Uygurlarda, insanların birtakım sınıflara ayrılmasının kıyafetlerde biçimlenmeleri ve
sınıflanmaları doğurduğunu (Salman 2002: 210) da
belirtmek gerekir.
Eski Türklerin (başta seçkinlerin) Çinli, Soğdak
ve diğer halklarla karşılıklı etki sonucu değişik giysi
türleri ödünçlemeleri ve betimleyici malzemenin
önemli bir kısmının eski Türk giysilerinin çevredeki tarım ülkelerinde yaygınlığı (Kubarev 2002: 196)
önemlidir.
Türk kültür tarihî bakımından önemli bir kısmı
işgal eden dokumacılık, giyim gibi kavramlara dair
söz varlığıyla ilgili olarak Reşat Ekrem Koçu (Türk
Giyim-Kuşam ve Süsleme Sözlüğü), A. Şenol (Halk
Oyunları Giysileri, Giysi Sözlüğü), Baybars Gülensoy’un
(Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü) (Gülensoy
2003: 7) gibi çalışmalar bulunsa da Eski Türkçeye
yönelik bu türden bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Türk kültürünün dönem dönem tespitinin yapılabilmesi için kaynak taramalarına ihtiyaç vardır.
Eski Türkçedeki kaynaklardan hareketle kaleme alınan bu çalışmanın bu boşluğu gidermek yolunda
bir adım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
2. Eski Türkçede Dokumacılıkla İlgili Söz Varlığı1

Eski Türkçede dokumacılıkla ilgili söz varlığı isimler
ve fiiller olmak üzere iki ana başlıkta incelenecektir.
Daha sonra isimler ana başlığının altında genel, hammadde (iplik, kumaş, deri), giyim (insan ve hayvan), nesne,
araç-gereç şeklinde alt başlıklar ele alınacaktır.
Kısaltmalar
Çin. : Çince Sğd. : Soğdakça Sür. : Süryanice Yu. : Yunanca
Far. : Farsça Skr. : Sanskritçe Toh. : Toharca

2.1. İsimler
2.1.1. Genel Kavramlar
atķaġ “bent, kelepçe, bağ”; atķaġlıġ “bağlı, kelepçeli,
bentli”
atúanmaúsız “serbest, bağlanmış olmadan”
aùúanġu “bağlanılacak şey”; atúanàuluúsuz “kelepçelenmeyen, bağlanmayan”
1
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Çalışmada esas alınan malzeme AY2, AY5, AYS, BÖ, ETG, ETS,
ETŞ, ETY, EUTS, HTB, IB, IS, İKP, KİP, KUY, Mayt, OTG, RR, UAY,
Üİ kısaltmasıyla verilen çalışmalarla sınırlandırılmıştır.
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kidiz ~ ki’iz/kiiz ~ kiviz ~ küvüz ~ keyiz “keçe, keçe
kumaş”
kin “(< Çin.) ipekli kumaş, ipek”
ķoķpu “pamuklu kumaş”
kotay ~ qutay “bir tür ipekli kumaş”
t(a)var “ipekli kumaş, saten; Çin kumaşı”
torqu “ipek”; torúu “ipek”
yurun “paçavra”
züngim ~ züñim/zuñum “(< Çin.) diba denilen ipekli
kumaş”
2.1.2.3. Deri Türleri
kimir “kunduz derisi”
kis ~ kiş “samur derisi, samur, samur kürkü”
úoàuş “(-u- ?) deri, post, tüylü hayvan derisi, postu”
kobuş “tüylü hayvan derisi postu”
kön “gön, deri”
ķuyķa “deri”
täri “deri”
yin “deri, cilt”
2.1.3. Giyim
kedgü ~ kädgü “giyim, giyecek, elbise”; kedgü
tonanġu “(birlikte) giysi”; keêgülük “giyilecek,
giyilesi, giyilir türden, giymek için”
kedim ~ kädim ~ kiyim “giyim kuşam, giyim, zırh,
giyecek, giysi, elbise”; kedimlig ~ kädimlig “giyimli, zırhlı, elbiseli, eğerli, yularlı, kuşamlı, teçhizatlı, mücehhez, donanımlı (at, asker vb)”
keysi “giysi, çamaşır”
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar”; ķırġaġlıġ “kenarlı, saçaklı, kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş), parça kumaş adı”
körk “biçim, kıyafet”
orpaķ ~ urbaķ “giysi, elbise, giyecek”; orpaķ telük
“eşya, pılı pırtı”
raòt “< Far. raòt, giysi; yaygı”
2.1.3.1. İnsan Giyimi
arúaà “atkı”
bilbaġı “bel bağı, kuşak, kemer”
bürk “börk”
bürünçäk “baş örtüsü”
çäkräk “alttan giyilen, kısa giyim”
çuba “elbise”
çuķ “kadınların baş giyiminde özel süs”
etek “alt kısım, elbise eteği”; eteklig “etekli, eteği
olan kimse”
etük ~ ’ätük ~ ötük “edik, terlik, ayakkabı, pabuç,
çizme”; “ayakkabı, pabuç, çizme”
ıçlaàu “elbise astarı”
iç ton “iç çamaşırı, iç giysi”; içton “içe giyilen don”
iùek “etek”
ķara ton “gündelik giyilen veya iş yaparken giyilen
elbise”
karaza ~ karaža ~ ķaraza-ton ~ kraza “(Toh. ? < Skr.
kāsāya < Sgd. krazakh, elbise) rahibin veya genel
olarak dinsel törenlerde kullanılan giysi; rahip elbisesi, papaz giyeceği, cübbe”
kemer “<Far. kamar, kemer”
keyük “çoban abası”
kişen “uçkur bağı, uçkur”
kögüzlüg “göğüslük”; kögüzmek “göğüs zırhı”
könglek ~ könlek “gömlek”
úur “kuşak; kemer, toka”
òıv ~ ķıv “ayakkabı”
öm ~ üm “iç donu; pantolon, don” (şalvar ?)
örmek ~ örmäk “bir giysi adı; bir çeşit elbise”
sanç “deriden çanta”

baġ ~ baγ ~ baú ~ paú “bağ, köstek, bent, bohça, bölük; örtü”; baγlıγ ~ baġlıġ “örtülü, hasır örtülü;
tutuklu; bohça, paket”
bäklig “bağlı, kilitli, kapalı”
bamaķ “bağlama”
borluú “bağ”
buúaġu ~ buqarsї ~ boúaàu ~ boġaġu “bukağı, köstek, bağ, zincir, ip; bent, kelepçe”; boúaàçı “bukağı
vuran, köstekçi”
çuġ “bağ, köstek, demet”
úoşuġ “bağ”; úoşuġluġ “koşulu, bağlı”
tügün “düğüm”
ükün “yığın”; yük “yığın”
2.2. Malzeme
2.1.2.1. İplik Türleri
arúaà “mekik ipliği; atkı” (argaç?)
baġış “bağ, ip, çadır ipi, halat, kalın urgan, çadırın
kendiri, boğum (parmak, kamış gibi şeylerin); oynak, bent”
batatu “pamuk, pamuk ipi”
çobra “yün” (EUTS: 42)
egrik “eğirme işlemiyle elde edilen ip”; egrik baġ “ipler, bukağı”
ısıġ ~ ışıġ “halat, urgan, kablo; bir geminin donatımı
için yelken, ip ve benzerleri; ip, kendir”
käbäz “pamuk” (EUTS: 69)
ķarış “mekik ipliği, atkı, argaç, dokumacılıkta (mensucatta) enine atılan iplik”
kendir ~ kändir ~ kentir ~ käntir “kendir, kenevir”
ķıtıġ “minder veya yastığa doldurulan yün, pamuk
parçaları”
ķıtıķ “pamuk”; ķıtıķlı “pamuklu”; ķıtıķlıġ “pamukla
kaplanan, pamuklu”; ķıtıķsız “pamukla kaplı olmayan”
kögän (kökän ?) “iki kazık arasına gerilen ip, bu ipe
analarının yanına gitmemesi gereken hayvan yavruları bağlanır”
tük “yün.”
uruú “ip, kendir” (EUTS: 174)
yıp ~ yip ~ yipke ~ yipkä ~ ip “ip, iplik”
yumġaú “yumak”
yuŋ ~ yüñ ~ yüng “yün, pamuk”
2.1.2.2. Kumaş Türleri
aġı ~ aγı “ipek kumaş, ipekli kumaş; “Çinden gelen
ipekli kumaş; hediye; define, hazine”
aruş “kumaşın esası”
baġlıķ “tane, rulo (kumaş için)”
barçın ~ barçin “bir kumaş türü, kadife, ipek; bir nevi
kumaş”
böz < Sür. buz = Yu. pussos “bez, pamuklu, pamuktan
yapılmış kumaş, pamuklu kumaş, pamuklu bez,
kumaş”; “böz (ü?), pamuklu kumaş”; ķalın böz
“kalın ve kaba kumaş”; bözçi “pamukçu, pamuk
bezi yapan kimse, bezci”
eşgiti ~ eşkürti ~ äşkürti ~ işg(ü)ti/işgürti ~ işgiti ~
işgirti ~ işkirti “ipek, ipekli kumaş; (Yazıtlar) diba
denilen bir kumaş”
eşük ~ äşük “örtü; hanlar veya beylerden birisi öldüğünde mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen
kumaş”
ipek “ipek”
úars “yünden ya da kıldan dokunmuş kumaş”
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar”; ķırġaġlıġ “kenarlı, saçaklı, kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş), parça kumaş adı”
kidin “keten”
84
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sangadi “Skr. sanghāùí, rahiplerin cemaat toplantısı
sırasında giydikleri elbise”
tikiklik “dikilmiş elbise”
ton ~ tom ~ toon “(br.) < Skr. thauna, elbise, kürk;
giyecek, don, üst giyim, giysi, giyim”; tonlїγ ~
tonluġ “giysili, elbiseli, giyinik, giyimli kuşamlı,
donlu; varlıklı”; uzuntonluγ “rahib, manastıra çekilen tarik-i dünya, papas, rahip”; tonsїz ~ tonsuz
“elbisesiz, giysisi olmayan, çıplak, sefil, perişan”
tonaġu ~ tonanġu ~ toranġu “giyecek, elbise, giyim,
takılacak şey, sarınılacak şey, elbise”
uçuķ “çorap”
ulyaú “astar”
yalma “(at) kaftanı, örtüsü; kaftan, örtü”
yançuķ “kese, torba, cep, yağmurluk”
yoġurķan “üst; elbise, giyim, örtü” (yorgan ?)
2.1.3.2. Hayvan Giyimi
budluluġ “hayvanların burnuna takılan kayış”;
budlluġ “hayvanların burnuna takılan kayış”
burunduú ~ buruntuú “yular, gem”
egritebi “kıymetli at çulu”
idär “at eğeri”
ķır “gri at donu”
ķolan “eğer kuşağı, bağırdak”
tin “yular”
üçüngü ~ üçürgü “halı, kilim, tegelti, eyer keçesi, at
örtüsü”
2.1.4. Nesneler
asúuġ “askı, çardak”
azan “< Skr. asana (FWK Müller) sedir”
badruú “bayrak”
baġça “bohça, bağ, çıkın, paket”
çādırşab “< Far. çādar-şab, çarşaf”
çıvàa “ökse çubuğu”
ıràaú “kanca, çengel, kopça”
úab ~ kap “torba (ölçü olarak); deriden torba; kap,
örtünecek şey, paket”; ķap tolġuķ “hurcunlar”;
ķapçuķ “keten torba”
ķabaķ “deriden torba”
kemenê “<Far. kamand, kement”
keş “okluk, sadak, ok konulan şey”
kilim “< Far. gilím, kilim”
kiriş “ok kirişi”
köligelik “gölgelik, çardak”
kötçek “tandırın üstüne örtülen çul”
ķursaġ “yünden bel kuşağına benzer bir nesne olup
çadıra sarılır”
kün yıpar “misk torbası”
mançak “mçnk < Skr. mancaka ‘oturacak yer, yatak’”
orun “yer, mekan, sedir”; orunluķ “bayraklı; yatak,
döşek, sedye”
örtgü ~ örtüg ~ örktü ~ örtük “örtü, kapak; örtme;
örtük”; örtüglüg “örtülmüş, gizli saklı”
palās “< Far. palās, çul”
sing “kiler”
sunçuk “dilenci kâsesi; yastık (?)”
taġar “torba, dağarcık, dağar”
tekzim ~ täkzim “pamuktan veya başka nesneden yapılmış kabartma”; teksinç ~ tegzinç “tomar”
toķluķ “yüzme tulumu, torba, tulum”
tor “ağ, balık ağı, av ağı”; torçı “ağ ile kuş tutan, kuşbaz”
töl(i)t ~ tölit ~ tült ~ tülit “yatak takımı, yastık, baş
yastığı”
töşek ~ tüşek ~ tüşäk “döşek, minder, yaygı, yatak,
yastık”
tuluú “tulum”
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tuγ ~ tuà ~ tuuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ, bayrak, alem,
sancak, davul”; tuàlıà “bayraklı, sancaklı”
tülük “bohça”
ubu “üstübeç”
yilpigü “yelpaze”
yük “yük, bohça”
2.1.5. Araç Gereçler
berge ~ bärgä ~ bärgü ~ bärkä ~ birkä “kamçı, kırbaç”
çıġarı “çıkrık, dokuma çıkrığı”
çikin “ibrişim”
çomaú “çomak, kamçı”
egirgü ~ ägirgü “eğiren, çeviren”
úaġal ~ úaġıl “kırbaç, kamçı”
ķamçı “kamçı”
ķamķı “pamuklu kumaş ölçüsü”
toķıġu “tel tokmağı”
2.1. Fiiller
açın- “(elbise) açmak, soymak, çıkarmak”
arķaġ- “atkı atmak”
äşkä- “äşük; hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil”
atúa- “bağlamak”; atúan- ~ adàan- “bağlanmak, kelepçelenmek”
ba- ~ bā- ~ bad- ~ bay- ~ ban- ~ bant- ~ bal- ~ balu~ baġla- “bağlamak, (hayvan) bağlamak, bendetmek, ipe vurmak, kelepçelemek, beline bağlamak
(okluk hak.), raptetmek”
bäklä- “kilitlemek, kapatmak, bağlamak”; beklen- ~
bäklän- “bağlanmak, kapatılmak, kilitlenmek”;
beklet- ~ bäklät- “bağlatmak, kapatmak”
bärgäk- “kamçılamak, kırbaçlamak”
bertät- “vurarak sertleştirmek, çiğnemek, vurarak yoğun ve sıkı bir hâle getirmek, berkitmek”
bodul- “bağlanmak, yapışık kalmak; asılmak”
çiknä- “nakış işlemek”
egir- ~ äŋir- ~ ägir- “eğirmek; çevirmek, kuşatmak,
sarmak, döndürmek”; ägirt- “iğritmek”; egril“bükülmek, eğrilmek”
kamçıla- “kamçılamak”
úap- “örtmek”
ked- ~ käd- ~ key- ~ käy- ~ kei- ~ käi- “giymek”;
kedil- ~ kädil- ~ ketil- ~ kätil- “giyilmek, giydirilmek”; kedür- ~ kädgür- “giymek, giydirmek”;
kedrül- “giyme işi yapılmak”
ķıd- “kenar dikmek, kıyılamak”
kişä- “(atı) kösteklemek, köstek vurmak, bağlamak,
kösteklemek, bendetmek”
ķoş- “bağlamak, katmak, birleştirmek, iki katı yapmak”; ķoşul- “birleşmek, katılmak, toplanmak,
bağlanmak”
köl- “bağlamak”
köşit- “kapatmak, örtmek”
köze- “kumaştaki çizgiyi örterek kapatmak”
ķurşa- “kuşatmak, çevirmek”; úurşan- “kuşanmak”
ört- ~ ürt- “örtmek, kapatmak”; örtül- ~ ürtül- “örtülmüş olmak”; örtün- “örtünmek”
säş- “çözmek, bağını açmak”; säşil- “çözülmek”
tik- “dikmek”
toúı- ~ toúu- “vurmak, dövmek, çakmak, tıklatmak,
dokumak, argaçlamak, (dokuma mekiğini) atmak;
sokmak, kurmak, tepinmek”; toqїt- ~ toqїd- “dokutmak, yontturmak, vurdurmak”; toķıl- “dokumak, argaçlamak”
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adàan-, ba- ~ bā- ~ bad- ~ bay- ~ ban- ~ bant- ~ bal~ balu- ~ baġla-, bäklä-, beklen- ~ bäklän-, beklet- ~
bäklät-, bärgäk-, bertät-, bodul-, çiknä-, egir- ~ äŋir~ ägir-, ägirt-, egril-, kamçıla-, ķap-, ked- ~ käd- ~
key- ~ käy- ~ kei- ~ käi-, kedil- ~ kädil- ~ ketil- ~ kätil-, kedür- ~ kädgür-, kedrül-, ķıd-, kişä-, ķoş-, ķoşul-,
köl-, köşit-, köze-, ķurşa-, ķurşan-, ört- ~ ürt-, örtül- ~
ürtül-, örtün-, säş-, säşil-, tik-, toķı- ~ toķu-, toqїt- ~
toqїd-, toķıl-, top-, töşe-, töşen-, tüg-, tügül-, tültür-, üdrül-, yabı-, yabın- ~ yapın-, yapşur- ~ yafşur-,
yalķat-, yarlıķan-, yırt-, yırtıl-, yilin-, yük-) tek başlık
altında incelenmiştir.
Eski Türkçenin söz varlığında Çince, Soğdakça,
Toharca, Sanskritçe (son dönemlerde Yunanca, Farsça
ve Süryanice) kelimelerin bulunması Türklerin komşu
kültürlerle ilişkilerini ortaya koyar niteliktedir. Çince
kin, tuà (< tu <d’uok), züngim/züŋim/zuŋum; Sanskritçe azan (asana), karaza (kaãāya, Toh. kāsāya),
mançak (mancaka), sangadi (sanghāùí), ton/toon/tom
(thauna); Soğdakça kraza (krazakh); Süryanice böz
(buz = Yu. pussos)gibi kelimelerin alıntılanması bu durumu örneklemektedir. çādırşab (çādar-şab), kemenê
(kamand), kemer (kamar), kilim (gilím), palās (palās),
raòt gibi Farsça kelimeler ise İslam tesirindeki alıntılara örnek teşkil etmektedir.
Eski Türkçe metinlere yönelik çalışmaların artmasıyla, dokumacılıkla ilgili söz varlığının artacağına da
şüphe yoktur. Tarihî ve modern Türk lehçeleriyle ilgili
olarak, tam bir dokumacılık sözlüğünün oluşturulabilmesi için yapılması gereken, kültür tarihi araştırmalarının yanı sıra tarihî metinlerin yayımını da takip etmekle mümkün olabilecektir.

top- “bağlamak”
töşe- “döşemek, sermek, yaymak”; töşen- “döşenmek,
kullanılmak”
tüg- “düğümlemek, bağlamak, birleştirmek, bağlatmak, düğümletmek”; tügül- “düğülmek, düğümlenmek”
tültür- “çarpmak, vurmak”
üdrül- “seçilip ayrılmak”
yabı- “örtmek”; yabın- ~ yapın- “örtmek, örtünmek”;
yapşur- ~ yafşur- “yapıştırmak, birbirini örtmek”
yalúat- “bağlamak, eklemek”
yarlıúan- “zırhlanmak, zırh giymek”
yırt- “yırtmak, parçalamak”; yırtıl- “yırtılmak, yarılmak”
yilin- “asmak”
yük- “toplamak, derlemek”
3. Sonuç
Eski Türkçede dokumacılıkla ilgili söz varlığının
izlerine Türklerin ilk yazılı belgelerinden itibaren rastlansa da, asıl yoğunluk Eski Uygur metinleri üzerindedir.
Dokumacılık kavramına dair Eski Türkçeye ait 20
çalışmanın (AY2, AY5, AYS, BÖ, ETG, ETS, ETŞ,
ETY, EUTS, HTB, IB, IS, İKP, KİP, KUY, Mayt, OTG,
RR, UAY, Üİ) taranmasıyla 36’sı fiil, 148’i isim olmak
üzere toplam 184 maddebaşından oluşan bir söz varlığı tespit edilmiştir. İsimler; genel kavramlar (atķaġ,
atķaġlıġ, atķanmaķsız, atķanġu, atķanġuluķsuz, baġ
~ baγ ~ baķ ~ paķ, baγlıγ ~ baġlıġ, bäklig, bamaķ,
borluķ, buķaġu ~ buqarsї ~ boķaġu ~ boġaġu, boķaġçı,
çuġ, ķoşuġ, ķoşuġluġ, tügün, ükün, yük), iplik türleri
(arķaġ, baġış, batatu, çorba, egrik, egrik baġ, ısıġ ~
ışıġ, käbäz, ķarış, kendir ~ kändir ~ kentir ~ käntir,
ķıtıġ, ķıtıķ, ķıtıķlı, ķıtıķlıġ, ķıtıķsız, kögän ~ kökän, tük,
uruķ, yıp ~ yip ~ yipke ~ yipkä ~ ip, yumġaķ, yuŋ ~
yüñ ~ yüng), kumaş türleri (aġı ~ aγı, aruş, baġlıķ,
barçın ~ barçin, böz, ķalın böz, bözçi, eşgiti ~ eşkürti
~ äşkürti ~ işg(ü)ti/işgürti ~ işgiti ~ işgirti ~ işkirti,
eşük ~ äşük, ipek, ķars, ķırġaġ, kidin, kidiz ~ ki’iz/kiiz
~ kiviz ~ küvüz ~ keyiz, kin, ķoķpu, kotay ~ qutay, t(a)
var, torqu, torķu, yurun, züngim ~ züŋim/zuŋum), deri
türleri (kimir, kis ~ kiş, ķoġuş, kobuş, kön, ķuyķa, täri,
yin), giyim (kedgü ~ kädgü, kedgü tonanġu, kedgülük,
kedim ~ kädim ~ kiyim, kedimlig ~ kädimlig, keysi,
ķırġaġ, ķırġaġlıġ, körk, orpaķ ~ urbaķ, orpaķ telük,
raht), insan giyimi (arķaġ, bilbaġı, bürk, bürünçäk,
çäkräk, çuba, çuķ, eşük, etek, eteklig, etük ~ ’ätük
~ ötük, ıçlaġu, iç ton, içton, itek, ķara ton, karaza ~
karaža ~ ķaraza-ton ~ kraza, kemer, keyük, kişen, kögüzlüg, kögüzmek, könglek ~ könlek, ķur, hıv ~ ķıv, öm
~ üm, örmek ~ örmäk, sanç, sangadi, tikiklik, ton ~
tom ~ toon, tonlїγ ~ tonluġ, uzuntonluγ, tonsїz ~ tonsuz, tonaġu ~ tonanġu ~ toranġu, uçuķ, ulyaķ, yalma,
yançuķ, yoġurķan), hayvan giyimi (budluluġ, budlluġ,
burunduķ ~ buruntuķ, egritebi, idär, ķır, ķolan, tin,
üçüngü ~ üçürgü), nesneler (asķuġ, azan, badruķ,
baġça, çādırşab, çıvġa, ırġaķ, ķab ~ kap, ķap tolġuķ,
ķapçuķ, ķabaķ, kemend, keş, kilim, kiriş, köligelik, kötçek, ķursaġ, kün yıpar, mançak, orun, orunluķ, örtgü
~ örtüg ~ örktü ~ örtük, örtüglüg, palās, sing, sunçuk,
taġar, tekzim ~ täkzim, teksinç ~ tegzinç, toķluķ, tor,
torçı, töl(i)t ~ tölit ~ tült ~ tülit, töşek ~ tüşek ~ tüşäk,
tuluķ, tuγ ~ tuġ ~ tuuġ, tuġlıġ, tülük, ubu, yilpigü, yük)
ve araç gereçler (berge ~ bärgä ~ bärgü ~ bärkä ~
birkä, çıġarı, çikin, çomaķ, egirgü ~ ägirgü, ķaġal ~
ķaġıl, ķamçı, ķamķı, toķıġu) şeklinde gruplandırılmış olup, fiiller (açın-, arķaġ-, äşkä-, atķa-, atķan- ~
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asúuġ “askı, çardak” (Mayt: 354) / bra asúuà köligelik ed tavar
(Mayt, 18-33: 66)

EK: Dizin

baġça “bohça, bağ, çıkın, paket.” (ETS: 30; EUTS: 20)

IS

atúa- “bağlamak” (ETG: 262; ETS: 22); atķan- “bağlanmak,
kelepçelenmek” (ETG: 262; EUTS: 16; UAY: 391); adàan“bağlanmak, kelepçelenmek” (ETG: 258); “bağlanmak”
(EUTS: 4); atàan- “bağlanmak” (EUTS: 16);
aùúanġu “bağlanılacak şey” (Mayt, 355; UAY: 391) / ançulayu
yime úaçıà yol aùúanàu törü (Mayt, 41-57: 95); atķanàuluà
“bağlı, kelepçeli” (UAY: 392); atķanàuluķsuz “kelepçelenmeyen, bağlanmayan” (EUTS: 16)
atúanmaúsız “serbest, bağlanmış olmadan” (EUTS: 17)
atķaġ “bent, kelepçe, bağ.” (ETS: 22; EUTS: 16); atķaġlıġ
“bağlı, kelepçeli, bentli.” (ETS: 22; EUTS: 16)
azan “< Skr. asana (FWK Müller) sedir” (Mayt: 358) / toġup
toyın başlıġ şuşutsi azan (Mayt, 73-31: 137)
ba- “bağlamak” (Üİ: 129; İKP: 164; OTG: 239; ETG: 266;
EUTS: 22; UAY: 400); “(hayvan) bağlamak” (KUY:
518); bā- “bağlamak” (IB: 50; OTG: 239); “binden”
(K bā-, trkm. bāγ, jak. bāy-, äynallu bāγla-)” (IS: 84)
/ yer-lärig qaza mandal-larїn bayu (IS, 282: 40); bad“bağlamak, bendetmek” (EUTS: 20); bay- “bağlamak,
ipe vurmak” (ETY: 773); “kelepçelemek, bağlamak, ipe
vurmak.” (ETS: 34) / aŧı bolur badaçı tip ķaltı anuşayakoşta karik-da söz-lemiş ol emgek (Üİ, 107a-7: 41); Kuzgunug
ıgaçka bāmiş. “katıgtı bā, edgüti bā!” tir. (IB, 14: 19); başın
birgärü bap meniŋ (İKP, LXXX-2: 50); anı su[b]ıg b[ara]
lım ol sub kodı bardımız sanagalı tüşürtimiz atıg ıka bayur ertimiz (ETY, T-27: 110); bal- “bağlanmak” (Üİ: 130) / bo iyin
yatdaçı-l(a)r-ı birle ol vasŧu-ta aŧamış ol ķoşulmış balmış
tip (Üİ, 106b-5: 41); ban- “beline bağlamak (okluk hak.)”
(OTG: 239); “bağlamak” (ETY: 769; ETS: 31); bant- “bağlamak.” (ETS: 31); balu- “bağlamak.” (ETS: 31); baġla“bağlamak, raptetmek.” (ETS: 30; EUTS:21) / Altunlig
keşig belimtä bantım (OTG, Uyuk Turan-3: 230); alp urunu
a
ltunlıg keşiğin bantım beldä elim, tokuz kırk yaşım (ETY, El-8:
590)
badruú “bayrak” (ETG: 266; EUTS: 20)
baġ “bağ” (Üİ: 129; AY2: 173; UAY: 400); “bağ, köstek”
(Mayt, 358); “köstek” (KİP: 37); “bağ, köstek, bent” (AY5:
86; EUTS: 20); “bağ, bohça, bölük” (ETG: 266); “boğça”
(EUTS: 20); baγ “örtü (qamış b. ‘hasır, bambudan yapılmış
örtü’)” (HTB: 123); “bağ” (AYS: 191); baķ “bağ, bent, köstek; bohça” (EUTS: 21); paķ “bağ, köstek” (EUTS: 104) /
aŧamış ol baġ tip kkir-siz aķıġ-lıġ nom-nung pirapŧi-sın (Üİ,
106b-17: 41); baġda buúaġuda kerikde (Mayt, 83-11: 153);
baġıŋ çuġuŋ yoluntı (ETŞ, 35-7: 282); baàda buķaàuda yatıp emgek emgenser ol (KİP, 37: 10); çuàların antaà baà
çuà yoķ kim yorul (AY5, 165-20: 52); qramın qamış baγqa
(HTB, 455: 29); baγlıγ “örtülü, hasır örtülü” (HTB: 123);
baġlıġ “bağlı, tutuklu; bohça, paket” (ETS: 30; EUTS: 21;
UAY: 400) / qamış baγlıγ kötürgü (HTB, 1061: 48)

açın- “(elbise) açmak, soymak, çıkarmak” (AY5: 81; UAY: 358)
/ ton-ın açınıp ong’ùizin çökeùip (AY5, 132-2: 24)

baġış “bağ, ip” (Üİ: 50); “ip, çadır ipi” (OTG: 239); “halat”
(ETG: 266); “kalın urgan, halat; çadırın kendiri, boğum
(parmak, kamış gibi şeylerin); oynak, bent.” (ETS: 30); “kalın urgan, halat” (EUTS: 21) / Kerekü içi ne teg ol? Tügünüki ne teg ol? Közünüki ne teg? Körüglüg ol. Egni ne teg?
Edgü ol. Bagışı ne teg? Bar ol tir. (IB, 18: 20)

aġı “ipek kumaş” (OTG: 237; İKP: 130; UAY: 363); “ipekli kumaş” (KUY: 517); aγı “Çinden gelen ipekli kumaş; hediye;
define, hazine” (ETY: 757) / Tabgaç bodun sabı süçig, agısı yımşak ärmiş (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219); taqı aġı
barım azqına qaltı (İKP, VII-6: 14); edğü agı birür tip ança
buşgurur ermiş (ETY, I-C-7: 24); aγї “ipek kumaş” (AYS:
191) / aγї-larїn [bar]їm-larїn (AYS, V-131-5: 76)

baġlıķ “tane, rulo (kumaş için).” (ETS: 30)
bamaķ “bağlama.” (ETS: 31)

arķaġ- “atkı atmak.” (ETS: 17)

barçın “bir kumaş türü, kadife, ipek.” (ETS: 31); “bir kumaş
türü, kadife” (EUTS: 22); barçin “bir kumaş türü, kadife,
ipek.” (ETS: 31); barçin “bir nevi kumaş” (ETG: 266)

aruş “kumaşın esası.” (ETS: 19)

batatu “pamuk, pamuk ipi.” (ETS: 34); “pamuk” (EUTS: 24)

arúaà “mekik ipliği; atkı” (ETG: 261; ETS: 17; EUTS: 13)
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bäklig “bağlı, kilitli, kapalı” (EUTS: 25)

çobra “yün” (EUTS: 42)

bäklä- “kilitlemek, kapatmak, bağlamak” (EUTS: 25); bekle“bağlamak, kilitlemek” (UAY: 409); beklen- “bağlanmak”
(Mayt: 362; UAY: 409); bäklän- “bağlanmak, kapatılmak,
kilitlenmek” (EUTS: 25); bäklät- “bağlatmak, kapatmak”
(EUTS: 25) / baúırlaġ naralar içinte beklenmiş (Mayt, 6820: 128); beklet- “bağlatmak” (Mayt: 362) / bekletip yiti
yüligün adaúı (Mayt, 58-46: 116)

çomaú “çomak, kamçı” (Mayt: 379; EUTS: 43) / çomaúın bergen toúıyurlar (Mayt, 82-24: 151)
çuba “elbise” (Mayt: 380; ETS: 64) / sınayu yarlıúap tonsuz
çuba (Mayt, 60-17: 118)
çuġ “bağ” (Üİ: 143; UAY: 460); “bağ, köstek” (AY5: 92); “demet, bağ” (ETG: 272; EUTS: 44) / baġ erser baġ çuġ tip yorüg ol. baġ-tın bolmış üçün ožġalı aùı bolmış (Üİ, 106a-17:
40); baġıñ çuġuñ yoluntı (ETŞ, 35-7: 282); çuàların antaà
baà çuà yoú kim yorul (AY5, 165-20: 52)

berge “kamçı” (Mayt: 363); bärgä “kamçı, kırbaç” (EUTS: 26);
bärgü “kamçı” (EUTS: 26); bärkä “kamçı” (EUTS: 26);
berke “kamçı” (UAY: 412); birkä “kamçı” (EUTS: 29) /
çomaúın bergen toúıyurlar (Mayt, 82-24: 151)

çuķ “kadınların baş giyiminde özel süs.” (ETS: 65)
egir- “eğirmek” (Mayt: 382; UAY: 467); “eğirmek; çevirmek,
kuşatmak, sarmak, döndürmek” (ETS: 70); äŋir- “eyirmek, çevirmek” (İKP: 140); ägir- “eğirmek, çevirmek, kuşatmak” (EUTS: 46); ägirt- “iğritmek” (EUTS: 46) / egire
yarlıúadı yime küvez (Mayt, 106-22: 177); kentir äñirär böz
bertätip qars (İKP, II-4: 11)

bärgäk- “kamçılamak, kırbaçlamak” (EUTS: 26)
bertät- “vurarak sertleştirmek, çiğnemek, vurarak yoğun ve sıkı
bir hâle getirmek, berkitmek” (İKP: 169) / kentir äñirär böz
bertätip qars (İKP, II-4: 11)
bilbaġı “bel bağı, kuşak, kemer.” (ETS: 40; EUTS: 28)
bodul- “bağlanmak, yapışık kalmak” (Üİ: 138; UAY: 437);
“asılmak, bağlanmak” (EUTS: 30) / amranmaú-úa bodulmaú-tın öngi üdrülmiş-l(e)r erser. kin yana aùúansar (Üİ,
98b-9: 31)

egirgü “eğiren” (Mayt: 382); ägirgü “eğiren, çeviren” (EUTS:
46) / yime yinçge yip egirgü (Mayt, 106-17: 177)
egrik “eğirme işlemiyle elde edilen ip.” (ETS: 70); egrik baġ
“ipler, bukağı.” (ETS: 70)

borluú “bağ” (ETG: 269)

egril- “bükülmek, eğrilmek” (Mayt: 382) / kentü egrilmiş bükülmiş etüz(in) (Mayt, 12-37: 59)

böz < Sür. buz = Yu. pussos “bez, pamuklu” (Mayt: 372; UAY:
443); “bez, pamuktan yapılmış kumaş, pamuklu kumaş.”
(ETS: 48; EUTS: 33); “pamuklu bez, kumaş” (İKP: 173);
“böz (ü?), pamuklu kumaş” (ETG: 270) / böz erdni yig erür
yaraġay erding (Mayt, 24-10: 73); kentir äñirär böz bertätip qars (İKP, II-4: 11); ķalın böz “kalın ve kaba kumaş.”
(ETS: 131; EUTS: 108); bözçi “pamukçu, pamuk bezi yapan kimse, bezci.” (ETS: 48; EUTS: 33)

egritebi “kıymetli at çulu.” (ETS: 70)
eşgiti “ipekli kumaş” (OTG: 244; KUY: 523); işgiti “ipekli kumaş” (OTG: 245; KUY: 523; EUTS: 67); işg(ü)ti/işgürti
“(Yazıtlar) diba denilen bir kumaş” (ETG: 276) / Altun kümüş, işgiti kotay buñsız ança birür (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219); eşkürti “diba denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.”
(ETS: 79); äşkürti “ipek kumaş” (EUTS: 67); işgirti “diba
denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.” (ETS: 105); işkirti “diba
denilen ipek kumaş, ipek, ipekli.” (ETS: 106); “ipek kumaş”
(EUTS: 67)

budluluġ “hayvanların burnuna takılan kayış.” (ETS: 48);
budlluġ “hayvanların burnuna takılan kayış.” (ETS: 48)
burunduú “yular” (RR: 180); buruntuú “gem” (EUTS: 36) /
yen-e bir saçı-nı burnı-nı tişip burunduú (RR, 918: 155)

eşük “örtü” (Mayt: 388; ETS: 79); “hanlar veya beylerden birisi
öldüğünde mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş.
Bu kumaş sonra fakirlere dağıtılır.” (ETS: 79) / oġlaú tült
orun eşük (Mayt, 12-5: 58); äşkä- “äşük; hanlardan, beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil.” (ETY: 798); äşük “örtü”
(EUTS: 51) / kadaşım eren eşkeyü yugladın ögüş eş eki müğüz
benü y . n nd ma ğ t (ETY, III-1: 506)

buúaġu “bağ, köstek” (Mayt: 373); “köstek” (KİP: 39); “bukağı, köstek, bağ, zincir, ip.” (ETS: 49); “bukağı, köstek,
bağ” (EUTS: 34); buqarsї “köstek, bukağı” (ETY: 788);
“bukağı” (ETG: 270); “bağ, köstek, bukağı.” (ETS: 49);
boúaàu “bağ, köstek” (AY2: 175); “bukağı, bent, köstek,
bağ” (EUTS: 31); boġaġu “kelepçe, bent, bukağı.” (ETS:
44; EUTS: 30) / baġda buúaġuda kerikde (Mayt, 83-11:
153); baàda buúaàuda yatıp emgek emgenser ol (KİP, 37:
10); eki öküzüğ bir bukarsıka (ETY, Ir-37: 271); boúaàçı
“bukağı vuran, köstekçi” (EUTS: 31); buúaàula- “bağlamak” (UAY: 443) / bukagulamak, ölürmek emgetmek (UAY,
434-11: 247), buúaàuluà “bağlı” (UAY: 443) / [boy]unları
buúaàuluà iligleri (UAY, 12-17: 65)

eşke- “ (?) → eşük “Hanlar veya beylerden birisi öldüğünde
mezarı üstüne serilmek üzere gönderilen kumaş.” Bu kelimeden yapılan fiil (?).” (ETS: 79); äşkä- “äşük; hanlardan,
beylerden birisi öldüğü zaman mezarı üstüne serilmek üzere
gönderilen kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere
dağıtılır. Bu kelimeden yapılmış fiil.” (ETY: 798)

bürk “börk” (ETŞ: 108) / kedürgil ke-le-ler bürkin (ETŞ, 1160: 108)

etek “alt kısım, elbise eteği.” (ETS: 79); eteklig “etekli, eteği
olan kimse.” (ETS: 79)

bürünçäk “baş örtüsü” (RR: 180) / irdi tonı taú-ı bürünç(e)ki
tiv-e-niñ (RR, 827: 143)

etük “edik, terlik, ayakkabı, pabuç, çizme.” (ETS: 80); “terlik
ayakkabı (atüki)” (Mayt: 388); “çizme” (ETŞ: 274); “’ätük
“ayakkabı, pabuç” (İKP: 142); ätük “çizme” (ETG: 265);
“edik, terlik, ayakkabı, çizme” (EUTS: 52) / (kedi)m ton
etük yivig (Mayt, 9-13: 54); etükin kedip yıdlıġ (Mayt, 925: 166); erdemsiz kişi etük içindeki ulyaķ birle tüz ol (ETŞ,
34-1: 274); tonı ’ätüki qopı tükäti (İKP, LXXVI-1: 48); ötük
“edik, ayakkabı.” (ETS: 174; EUTS: 103)

çādırşab “< Far. çādar-şab, çarşaf” (RR: 181) / yaùur irêi taú-ı
bir yaşıl çādır-şabnı (RR, 659: 119)
çäkräk “alttan giyilen, kısa giyim” (EUTS: 40)
çıġarı “çıkrık, dokuma çıkrığı” (İKP: 176) / çıġarı äñirär yuñ
äñirär (İKP, II-3: 11)
çıvàa “ökse çubuğu” (EUTS: 41)
çikin “ibrişim” (Mayt: 378; UAY: 458-459) / çikin etüzlüg uluġ
(Mayt, 50-9: 103); suvap sekiz çikin turkı mandal kılsun
(UAY, 477-2: 266)

ıçlaàu “elbise astarı” (EUTS: 56)
ıràaú “kanca, çengel, kopça” (EUTS: 58)
ısıġ “halat, urgan, ip, kablo, bir geminin donatımı için yelken,
ip ve benzerleri.” (ETS: 95); “halat, urgan, ip; bir geminin

çiknä- “nakış işlemek” (HTB: 133) / çiknämiş t(ä)ngridäm
körklä sunçuγ (HTB, 522: 32)
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donatımı için gereken yelken, ip ve benzerleri” (EUTS: 58);
ışıġ “ip, kendir.” (ETS: 95)

“(birlikte) giysi.” (ETS: 111) / kedgüsi bolmaùın keken
boslar (ETŞ, 11-63: 108); eren işilerke kedgü tonaġu itig
(Mayt, 31-1: 80); keêgülük “giyilecek, giyilesi, giyilir türden, giymek için” (AY5: 97) / bir aj-un-ta keêgülük ton-ın
keêim-in (AY5, 156-1: 45)

iç ton “iç çamaşırı, iç giysi.” (ETS: 97); içton “içe giyilen don.”
(ETS: 97)
idär “at eğeri” (EUTS: 59)

kedim “elbise” (Mayt: 405; AY2: 182; KUY: 526; ETG: 279;
UAY: 531); “giyim, giyim kuşam, elbise, zırh.” (ETS: 111);
kädim “giyim kuşam” (OTG: 246); “giyim, zırh” (ETY:
809); “giyim, giysi, elbise” (AY5: 97); “giyim, elbise, giyecek” (EUTS: 69) / kedim ton etük yivig (Mayt, 9-13: 54); bir
aj-un-ta keêgülük ton-ın keêim-in (AY5, 156-1: 45); kedim
kedimlig “giyimli, zırhlı, elbiseli, eğerli, yularlı.” (ETS:
111); kädimlig “kuşamlı” (OTG: 246); “zırhlı, giyimli”
(ETY: 809); “giyimli; teçhizatlı, mücehhez, donanımlı (at,
asker vb.)” (KUY: 526); “giyimli, elbiseli, zırhlı” (EUTS:
69) / üçünç yeginsiliğ beğin kedimliğ torıg at binip teğdi (ETY,
I-D-33: 44); kiyim “giyim, giyecek.” (ETS: 118)

ipek “ipek” (RR: 186) / ol iv-ge lāyıú ipek-tin kilím-l(e)r yasattı
(RR, 42: 37)
iùek “etek” (RR: 187) / iligim s(e)niñ iùekiñ sen m(e)niñ (RR,
818: 141)
úab “torba (ölçü olarak); deriden torba” (EUTS: 106); kap “kap,
örtünecek şey” (ETŞ: 274); “torba, paket” (EUTS: 110) /
yaġmur yaġsa úapuñ bolsun yabınġu kergek (ETŞ, 34-14: 274)
ķabaķ “deriden torba.” (ETS: 129)
úaġal “kırbaç, kamçı” (Mayt: 400; EUTS: 107; UAY: 515); “kırbaç” (ETG: 276) / öd erür yig yig küvez úaġal (Mayt, 7-46
: 51); úaġıl “kırbaç, kamçı” (Mayt: 400; EUTS: 107); “kırbaç” (KİP: 41; ETG: 276) / ögretdeçi bergen úaġılın (Mayt,
110-3: 179); ölürgeli azu úınaàalı saúınsar úılıçı biçgesi
úaàılı (KİP, 27: 10)

kemenê “<Far. kamand, kement” (RR: 189) / ol úulan-nı kemenê bil-e ùutúay at-ı-nı (RR, 3: 33)
kemer “<Far. kamar, kemer” (RR: 189) / muraã(ã)a‘ kemer bilin-êe irê-i rıôvān ş-ā(h) úopup (RR, 565: 107)

ķamçı “kamçı.” (ETS: 132)
kamçıla- “kamçılamak” (RR: 187) / úam-çı-lap nöker-leri arasın-êın çıúıp (RR, 4: 33)

kendir “kendir, kenevir.” (ETS: 112; UAY: 533); kändir “kendir, kenevir” (EUTS: 71); kentir “kendir, kenevir.” (ETS:
113; İKP: 193); käntir “kendir, kenevir” (EUTS: 71) / kentir äŋirär böz bertätip qars (İKP, II-4: 11)

ķamķı “pamuklu kumaş ölçüsü.” (ETS: 132; EUTS: 109)
úap- “örtmek” (ETG: 277; UAY: 523)

keş “okluk, sadak” (OTG: 247); “okluk, ok konulan şey, sadak”
(ETY: 811) / Altunlig keşig belimtä bantım (OTG, Uyuk Turan-3: 230); alp urunu altunlıg keşiğin bantım beldä elim, tokuz
kırk yaşım (ETY, El-8: 590)

úap “torba, paket.” (ETS: 133; UAY: 523); ķap tolġuķ “hurcunlar.” (ETS: 133); ķapçuķ “keten torba.” (ETS: 133; UAY:
523)
ķara ton “gündelik giyilen veya iş yaparken giyilen elbise.”
(ETS: 133)

keysi “giysi, çamaşır.” (ETS: 114)
keyük “çoban abası.” (ETS: 114)

karaza “(< Skr. kāsāya) rahibin veya genel olarak dinsel törenlerde kullanılan giysi.” (ETS: 110); ķaraza-ton “rahip
elbisesi, papaz giyeceği, cübbe.” (ETS: 134; EUTS: 111);
karaža “Toh. ? Skr. kaãāya, kāãāya, rahip elbisesi” (HTB:
149) / kädär ärdi uzadı sangadi karaža (HTB, 855: 44);
kraza “elbise.” (ETS: 123); kraza “< Sgd. krazakh, elbise”
(Mayt: 420) / ançama körkle kraza (Mayt, 18-55: 66)

ķıd- “kenar dikmek, kıyılamak.” (ETS: 138)
ķır “gri at donu.” (ETS: 140)
ķırġaġ “elbisenin yanı, kenarı, kenar.” (ETS: 140); ķırġaġlıġ
“kenarlı, saçaklı.” (ETS: 140); “kenarları işlenmiş, kıyılanmış (kumaş)” (OTG: 247); “parça kumaş adı.” (ETS: 140)
ķıtıġ “minder veya yastığa doldurulan yün, pamuk parçaları.”
(ETS: 141)

ķarış “mekik ipliği, atkı, argaç, dokumacılıkta enine atılan iplik.” (ETS: 135; EUTS: 112); úarış “mekik ipliği, atkı, argaç, mensucatta enine atılan iplik” (ETG: 278)

ķıtıķ “pamuk.” (ETS: 141; EUTS: 117); ķıtıķlı “pamuklu.”
(ETS: 141); ķıtıķlıġ “pamukla kaplanan.” (ETS: 141); “pamuklu” (EUTS: 117) ķıtıķsız “pamukla kaplı olmayan.”
(ETS: 141)

úars “yünden ya da kıldan dokunmuş kumaş” (İKP: 182) / kentir äñirär böz bertätip qars (tokıyur) (İKP, II-4: 11)
käbäz “pamuk” (EUTS: 69)

ķıv “ayakkabı.” (ETS: 141; UAY: 543); òıv “ayakkabı.” (ETS: 90)

ked- “giymek” (Mayt: 405; ETS: 111; UAY: 531); käd- “giymek” (HTB: 149; ETG: 279; EUTS: 69); key- “giymek”
(ETŞ: 262; RR: 189) / kedmiş tonamış körü ķanınçsız (Mayt,
9-14: 54); keyseñiz körklüg tacın (ETŞ, 32-11: 262); kädär
ärdi uzadı sangadi karaža (HTB, 855: 44); saúal-lıġ kişi
yaòşı ton-l(a)r keyip kelür (RR, 96: 111); käy- “giymek”
(EUTS: 72); keimek “giymek.” (ETS: 111); käi- “giymek”
(EUTS: 69); kedil- “giydirilmek” (ETŞ: 298); “giyilmek”
(ETG: 279; UAY: 531); “giyilmek, giydirilmek.” (ETS:
111); kädil- “giyilmek, giydirilmek” (EUTS: 69); ketil“giyilmek” (ETG: 279); “giyilmek, giydirilmek.” (ETS:
114); kätil- “giyilmek, giydirilmek” (EUTS: 72) / ton öze
ton kedildi saŋa (ETŞ, 35-102: 298); kedgir- “giydirmek”
(UAY: 531); kedür- “giydirmek” (Mayt: 405); “giymek,
giydirmek” (ETG: 279); “giydirmek, giymek.” (ETS: 111);
/ kedürgil ke-le-ler bürkin (ETŞ, 11-60: 108); úorúınçlıġ
ton kedürü (Mayt, 21-2: 70); kedrül- “giyme işi yapılmak.”
(ETS: 111); kädgür- “giydirmek” (ETG: 279); “giymek”
(EUTS: 69)

kidin “keten.” (ETS: 115; UAY: 545)
kidiz “keçe” (IB: 55; Mayt: 411; OTG: 247; ETY: 812; ETG:
281; ETS: 115); ki’iz/kiiz “keçe” (ETG: 281; ETS: 115);
“keçe kumaş” (KUY: 526); kiviz “keçe.” (ETS: 117); küvüz
“keçe.” (ETS: 127); keyiz “keçe” (Mayt: 407) / Kidizig subka sukmiş. Takı ur, katıgdı bā tir. (IB, 33: 22); sunçuú kidiz
töşekde ulatu idişin (Mayt, 73-24: 137); keyiz sunçuú isiç
buúaç burnaç (Mayt, 73-33: 137)
kilim “< Far. gilím, kilim” (RR: 190) / ol iv-ge lāyıú ipek-tin
kilím-l(e)r yasattı (RR, 42: 37)
kimir “kunduz derisi.” (ETS: 116)
kin “(< Çin.) ipekli kumaş, ipek.” (ETS: 116; EUTS: 74; UAY:
546)
kiriş “ok kirişi” (EUTS: 74)
kis “samur derisi.” (ETS: 117); kiş “samur derisi.” (ETS: 117);
“samur; samur kürkü” (KUY: 526) / (ä)dgü özl(ü)k (a)tın
k(a)ra kişin kök t(ä)y(ä)ñin s(a)ns(ı)z k(ä)l(ü)r(ü)p kop
kot(t)ı (KUY, BK-G-12: 239)

kedgü “elbise” (Mayt: 405; ETS: 111); kädgü “elbise” (ETG:
279); “giyim, giyecek, elbise” (EUTS: 69); kedgü tonanġu
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kişä- “(atı) kösteklemek” (OTG: 248); “bağlamak” (ETG: 281);
“kösteklemek, köstek vurmak” (ETY: 813); “bağlamak,
bendetmek” (EUTS: 75); “köstek vurmak, bağlamak, kösteklemek.” (ETS: 117) / atığ ter trük işemiş kamşayu (ETY,
Ir-58: 275)
kişen “uçkur bağı.” (ETS: 117); kişän “uçkur” (EUTS: 75)
úoàuş “(-u- ?) deri, post” (ETG: 282; UAY: 553); “tüylü hayvan
derisi, postu.” (ETS: 143; EUTS: 119)
kobuş “tüylü hayvan derisi postu.” (ETS: 118)
ķoķpu “pamuklu kumaş.” (ETS: 143; EUTS: 119)
ķolan “eğer kuşağı, bağırdak.” (ETS: 143)
úoş- “bağlamak, katmak, birleştirmek, iki katı yapmak” (Üİ:
157; UAY: 557) / öngi mü ol tip. kiginç abipiray-ın söz-lelim ol úoşdaçı vasùu (Üİ, 110a-12: 45); úoşul- “birleşmek,
katılmak, toplanmak, bağlanmak” (Üİ: 157) / biş yukmek
erser yileyü aùı bolur tınl(ı)ġ tip ķoşulmaķ (Üİ, 111a-2: 46)
ķoşuġ “bağ” (Üİ: 157; UAY: 557) / bolur koşuġ baġ tip. üklimek
asılmaķ tigüçi sav-ta ornanıp (Üİ, 106b-7: 41); úoşuġluġ
“koşulu, bağlı” (Üİ: 157; AY2: 181) / ikin ar-a-úı úoşuġluġ tigüçi iki ujik-ıġ tip ulatı-l(a)r erür tip (Üİ, 109a-11: 44)
kotay “bir tür ipekli kumaş” (OTG: 248); qutay “ipek kumaş”
(ETY: 846); “ipekli kumaş” (KUY: 527) / Altun kümüş, işgiti kotay buñsız ança birür (OTG, Kül Tigin-Güney5: 219)
kögän (kökän ?) “iki kazık arasına gerilen ip, bu ipe analarının yanına gitmemesi gereken hayvan yavruları bağlanır”
(HTB: 153; UAY: 557) / tört yol yürüng yelü kögän (HTB,
821: 43)
kögüzlüg “göğüslük.” (ETS: 118); kögüzmek “göğüs zırhı.”
(ETS: 118)
köl- “bağlamak” (ETG: 283)
köligelik “gölgelik, çardak” (Mayt: 416; UAY: 558) / bra asúuà
köligelik ed tavar (Mayt, 18-33: 66)
kön “gön, deri” (EUTS: 77)
könglek “gömlek.” (ETS: 119); könlek “gömlek.” (ETS: 120)
körk “biçim, kıyafet.” (ETS: 120; UAY: 565)
köşit- “kapatmak, örtmek” (EUTS: 79; UAY: 566); kööšit- “bedecken (K köši-, aber kööšik ‘Vorhang’” (IS: 91) / ürtdäči
köšitdäči biligsiz biliglig (IS, 107: 31)
kötçek “tandırın üstüne örtülen çul.” (ETS: 122)
köze- “kumaştaki çizgiyi örterek kapatmak.” (ETS: 122)
úur “kuşak” (ETG: 284; UAY: 570); “kemer, toka” (EUTS: 117)
ķursaġ “yünden bel kuşağına benzer bir nesne olup çadıra sarılır.” (ETS: 148)
ķurşa- “kuşatmak, çevirmek.” (ETS: 148; UAY: 571); úurşan“kuşanmak” (ETG: 284)
ķuyķa “deri.” (ETS: 150)
kün yıpar “misk torbası.” (ETS: 125)
mançak “mçnk < Skr. mancaka ‘oturacak yer, yatak’” (Mayt:
428) / mançaú tült töşek taġar (Mayt, 73-32: 137)
orpaķ “giysi.” (ETS: 165); orpaķ telük “eşya, pılı pırtı.” (ETS:
165); urbaķ “elbise, giyecek.” (ETS: 224; EUTS: 174)
orun “yer, mekan, sedir” (Mayt: 439-440; UAY: 622) / inçe
saúıntı olurġu tült orun töşek (Mayt, 58-19: 115); orunluķ
“bayraklı; yatak, döşek, sedye.” (ETS: 166)
öm “iç don.” (ETS: 172; EUTS: 100); üm “iç donu.” (ETS: 230;
EUTS: 177); üm (ö- ?) “pantolon, don” (ETG: 306)
örmek “bir giysi adı.” (ETS: 173); örmäk “bir çeşit elbise”
(EUTS: 101)
ört- “örtmek, kapatmak.” (ETS: 173; EUTS: 102; UAY: 637);
ürt- “örtmek.” (ETS: 230; EUTS: 178); “verhüllen (chal.,
K, brāhmí ürt-, trkm. ört-)” (IS: 105) / ürtdäči köšitdäči biligsiz biliglig (IS, 107: 31); örtül- “örtülmüş olmak.” (ETS:
174; EUTS: 102; UAY: 637); örtün- “örtünmek.” (ETS:

174; EUTS: 102; UAY: 637); ürtül- “örtülmek.” (ETS: 230;
EUTS: 178)
örtgü “örtü.” (ETS: 173; EUTS: 102); örtüg “örtü, kapak.”
(ETS: 173; UAY: 637); “örtme; örtük.” (ETS: 173); örtkü “örtü.” (ETS: 173; EUTS: 102); örtük “örtü, kapak.”
(ETS: 174); “örtme, örtük.” (ETS: 173); “kapak, örtü”
(Mayt: 447); “örtük” (EUTS: 102) / bolur alúu üstün örtüki
(Mayt, 31-25: 81); örtüglüg “örtülmüş, gizli saklı.” (ETS:
174; EUTS: 102); örtügsüz “örtülmemiş, örtüsü olmayan”
(UAY: 637)
palās “< Far. palās, çul” (RR: 198) / kök ton-luġ kişi-ni kördüm
kim bir pal(ā)ãnı (RR, 756: 133)
raòt “< Far. raòt, giysi; yaygı (RR: 198)” / óavuê-òān-a-ġa barıp kül töküp barç-a raòtlarını (RR, 325: 75); taòt-úa lāyıú
raòt-l(a)r töşek-l(e)r taú-ı (RR, 41: 37)
sanç “deriden çanta” (EUTS: 129)
sangadi “Skr. sanghāùí, rahiplerin cemaat toplantısı sırasında
giydikleri elbise” (HTB: 168) / kädär ärdi uzadı sangadi
karaža (HTB, 855: 44)
säş- “çözmek” (ETG: 293) şeş- “çözmek” (UAY: 675); “çözmek, bağını açmak” (EUTS: 132); säşil- “çözülmek” (ETG:
293); şeşil- “çözülmek” (UAY: 675)
sing “kiler” (EUTS: 135)
sunçuk “dilenci kâsesi” (Mayt: 462); “yastık (?).” (ETS: 194;
EUTS: 139) / keyiz sunçuú isiç buúaç burnaç (Mayt, 73-33:
137)
t(a)var “ipekli kumaş, saten” (HTB: 175; AYS: 194; UAY: 686);
“Çin kumaşı” (EUTS: 150) / äd-lärin tavar-larїn (AYS,
V-132-6: 76); tāvār “habe (trkm. dovar)” (IS: 100) / üç
ming san t(a)var üzäki (HTB, 1091: 49)
taġar “torba, dağarcık, dağar.” (ETS: 199; EUTS: 144); “torba,
dağarcık” (Mayt: 465) / mançaú tült töşek taġar (Mayt, 7332: 137)
tekzim “pamuktan yapılmış.” (ETS: 205); täkzim “pamuktan
veya başka nesneden yapılmış kabartma” (EUTS: 152); tegzinç “tomar.” (ETS: 204); teksinç “tomar.” (ETS: 205)
täri “deri” (EUTS: 153; UAY: 701)
tin “yular” (EUTS: 157)
tik- “dikmek.” (ETS: 208; UAY: 715)
tikiklik “dikilmiş elbise.” (ETS: 208)
toúı- “vurmak, dövmek, çakmak, tıklatmak, dokumak, argaçlamak, (dokuma mekiğini) atmak” (İKP: 223; AY2: 192;
AYS: 195; UAY: 723); “vurmak, dokumak, dövmek” (ETY:
867) toqїγalї braman-larqa bušї birdi (AYS, V-109-9: 74);
toúı-/toúu- “vurmak, sokmak, kurmak, tepinmek; dokunmak” (ETG: 300); toúu- “dokumak; vurmak” (EUTS: 160;
UAY: 723) / toqıyur taqı yemä adruq uzlar (İKP, II-5: 11);
toqїt-/toqїd- “dokutmak, yontturmak, vurdurmak” (ETY:
867; UAY: 723); toúıl- “dokumak, argaçlamak.” (ETS:
211); tokıtıl- “dokutulmak” (UAY: 723)
toķıġu “tel tokmağı.” (ETS: 211)
toķluķ “yüzme tulumu, torba.” (ETS: 211; EUTS: 160); “tulum” (ETG: 301)
ton “elbise” (ETY: 866; Mayt: 480; RR: 204; KİP: 50; AY2:
192; KUY: 533; UAY: 725); “elbise, giyecek” (İKP: 223);
“üst giyim” (OTG: 255); “giysi, giyim, elbise, giyecek”
(AY5: 116); “giyim, elbise” (HTB: 181); “giyecek, elbise,
don” (EUTS: 161); tom “giysi, elbise, kürk.” (ETS: 212);
ton/toon/tom “(br.) < Skr. thauna, elbise, kürk” (ETG: 301)
/ ton karasa şat parışkar yivik-ler alıp (ETŞ, 9-73: 76); tonın
itigin (Mayt, 40-11: 93); irdi tonı taú-ı bürünç(e)ki tiv-e-niñ
(RR, 827: 143); tonı ’ätüki qopı tükäti (İKP, LXXVI-1: 48);
bir aj-un-ta keêgülük ton-ın keêim-in (AY5, 156-1: 45); tōn
“kleid (K tōn, trkm. dōn, chal. tūon” (IS: 101) / köz-lärindäki
yaš-larї üzä ton-larїn öliêip (IS, 558: 50); tonlїγ “elbiseli”
(ETY: 867); tapıàın uduàın egsütmeser aşın içgüsin tonın
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tonanàusın (KİP, 86: 12); tonluġ “elbiseli” (Mayt: 480; RR:
204; UAY: 725); “giysili, elbiseli, giyinik” (OTG: 255); “giyimli kuşamlı; varlıklı” (KUY: 533); “giyimli, giysili, elbiseli” (AY5: 116); “donlu, elbiseli.” (ETS: 212; EUTS: 161)
/ yalan budunıg tonlıg çıgay budunıg bay kıldım (ETY, I-D-29:
42); tonluġ (Mayt, 92-10: 166); kök ton-luġ kişi-ni kördüm
kim bir pal(ā)ãnı (RR, 756: 133); y(e)me kim ķayu uzun tonluà tişi tınl(ı)à-lar (AY5, 190-19: 116); uzuntonluγ “rahib,
manastıra çekilen tarik-i dünya, papas” (ETY: 878); “rahip”
(ETG: 305) / uzuntonlug idişin ayakın (ETY, Ir-62: 275);
tonsїz “elbisesiz” (ETY: 867); tonsuz “elbisesiz” (Mayt:
480; ETS: 212; EUTS: 161); “giysisi olmayan, çıplak”
(OTG: 255); “çıplak, sefil, perişan” (KUY: 533) / taşra tonsız yabız yablak budunda üze olurtım (ETY, I-D-26: 42); sınayu
yarlıķap tonsuz çuba (Mayt, 60-17: 118)
tonaġu “giyecek, elbise, giyim.” (ETS: 212; EUTS: 161); “takılacak şey” (Mayt: 480); “elbise” (ETG: 301); tonanġu “sarınılacak şey” (Mayt: 480); “elbise” (KİP:50; ETG: 301);
toranġu “giyecek, elbise, giyim.” (ETS: 212); “giyecek,
elbise, giyim, sarılan şey” (EUTS: 161) / eren işilerke kedgü
tonaġu itig (Mayt, 31-1: 80); alúu kedgü tonanġu böz ara
bu (Mayt, 24-9: 73); tapıàın uduàın egsütmeser aşın içgüsin
tonın tonanàusın (KİP, 86: 12)
top- “bağlamak” (ETY: 867) / (tokuz) kat üçürğü n topu ulug ança
(ETY, Ir-77: 278)
tor “ağ, balık ağı, av ağı.” (ETS: 212; EUTS: 161; UAY: 726);
“ağ” (Mayt: 481; ETG: 301) / torlar altunluġ ķoŋraġu
(Mayt, 31-33: 81); torçı “ağ ile kuş tutan, kuşbaz” (İKP:
224) / balıqçı aβçı torçı tuzaqçı (İKP, I-8: 11)
torqu “ipek” (HTB: 181); torķu “ipek” (ETG: 301; EUTS: 161)
/ torqu yol yaùdılar (HTB, 1096: 49)
töl(i)t “yatak takımı, yastık vb.” (AY5: 116); tölit “yatak takımı.” (ETS: 214); tült “yastık” (Mayt: 487; ETS: 218;
EUTS: 168); tülit “baş yastığı.” (ETS: 218); “baş yastığı;
yatak takımı” (EUTS: 168) / töl(i)tin töşekin iglemiş-teki
(AY5, 156-3: 45); seŋik tültin töşekin (Mayt, 65-7: 124)
töşe- “döşemek” (Mayt: 482; EUTS: 163; UAY: 732); “döşemek, yaymak” (RR: 205); “döşemek, sermek, yaymak”
(AY5: 116) / töşep samntapuşp yimişlikig satġın (Mayt,
52-2: 107); üsùin-êe türlüg töş(e)k-l(e)r töşemiş irê-i-l(e)r
(RR, 657: 119); yigülük içgülük aş-ın suvsuş-ın töşegülük
(AY5, 156-2: 45) töşen- “döşenmek” (Mayt: 483); “döşenmek, kullanılmak” (EUTS: 163) / etimizke yinimizke tegürü
töşentimiz (Mayt, 65-8: 124)
töşek “döşek, minder” (Mayt: 482; AY2: 192; UAY: 733); “döşek, yaygı” (RR: 205); “döşek, yatak” (KİP: 50); “döşek,
yatak, minder” (AY5: 116); “döşek, yastık.” (ETS: 214;
EUTS: 163); tüşek “döşek.” (ETS: 218); tüşäk “döşek”
(EUTS: 169) / señik tültin töşekin (Mayt, 65-7: 124); üsùinêe türlüg töş(e)k-l(e)r töşemiş irê-i-l(e)r (RR, 657: 119); töşekin otınga eminge tegi alúu tüketi tegürser (KİP, 87: 12);
töl(i)tin töşekin iglemiş-teki (AY5, 156-3: 45)
tuγ “tuğ, bayrak ve davul” (ETY: 869); “bayrak, sancak” (KUY:
533); “tuğ” (HTB: 183); tuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ, bayrak,
alem” (AY5: 117); “tuğ, bayrak” (ETG: 302); “bayrak, sancak” (EUTS: 164) / tug taşıkır erigli (ETY, D-5: 170); tuàuà
örü tikip nomluà yaàmur (AY5, 154-5: 44); yaratıγ-larıγ tuγlar taoçang (HTB, 285: 23); tuuà “< Çin. tu < d’uok, tuğ,
bayrak, alem” (AY5: 117) / yıê-ın yıpar-ın erdini tuuà bra
(AY5, 176-20: 62); tuàlıà “bayraklı, sancaklı” (EUTS: 164)
tuluķ “tulum” (EUTS: 165)
tüg- “düğümlemek” (Üİ: 190; IB: 61; ETG: 303; UAY: 745);
“bağlamak, birleştirmek” (BÖ: 287); “bağlatmak, düğümletmek” (ETY: 871); “bağlamak, düğümlemek.” (ETS: 217)
/ tüger öngdünki-sin. kinki padak üz-e ündürür oúşaùı bolmaú (Üİ, 114a-6: 50); Tıg at kudrukın tügüp tigret, yazıg
kodı yadrat (IB, 50: 24); bagdaşını mudur tügüp ärinmäksizin (BÖ, 29: 266); tügül- “düğülmek, düğümlenmek.”
(ETS: 217)
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tügün “düğüm” (ETŞ: 296; ETS: 217; HTB: 185; ETG: 303;
EUTS: 167; UAY: 745) / tümen sav tügüni sinide boldı (ETŞ,
35-88: 296); kužätri yürüng tuγ tügün (HTB, 1073: 48)
tük “yün.” (ETS: 217; EUTS: 168)
tültür- “çarpmak, vurmak” (Mayt: 487) / çomaúın bergen toúıyurlar tültürürler (Mayt, 82-24: 151)
tülük “bohça.” (ETS: 218)
ubu “üstübeç” (EUTS: 170)
uçuķ “çorap.” (ETS: 221; EUTS: 171); uçık “çorap”
(UAY: 753)
ulyaú “astar” (ETŞ: 274) / erdemsiz kişi etük içindeki ulyaú birle
tüz ol (ETŞ, 34-1: 274)
uruú “ip, kendir” (EUTS: 174; UAY: 763)
üçüngü “at örtüsü.” (ETS: 229); üçürgü “halı, kilim.” (ETS:
229); “tegelti, eyer keçesi” (IB: 62) “kilim, halı” (ETY:
879); “at örtüsü” (ETG: 305) / Tokuz kat üçürgüng topulgınça teritzün tir (IB, 50: 24); (tokuz) kat üçürğü n topu ulug
a
nça (ETY, Ir-77: 278)
üdrül- “seçilip ayrılmak” (Üİ: 197; UAY: 771) / orunda bilip
öçmekig aùúanġuluú aùúanġu-l(a)r-ta öngi üdrülür (Üİ,
107b-1: 42)
ükün “yığın.” (ETS: 229); yük “yığın.” (ETS: 253)
yabı- “örtmek.” (ETS: 237); yabın- “örtmek, örtünmek.” (ETS:
237; EUTS: 181); “örtünmek” (ETŞ: 274); yapın- “örtünmek” (ETS: 240; RR: 207; ETG: 308) / yaġmur yaġsa úapuñ bolsun yabınġu kergek (ETŞ, 34-14: 274); yapın-mış
irêi t(a)ķ-ı oñ iligin-i (RR, 660: 119); yapşur-/yafşur- “yapıştırmak, birbirini örtmek” (ETG: 308)
yalķat- “bağlamak, eklemek” (EUTS: 184)
yalma “(at) kaftanı, örtüsü” (ETY: 883); “kaftan, örtü.” (ETS:
238) / ol at anda ölti yarakında yalmasında yüz artuk okun (ETY,
I-D-33: 44)
yançuķ “kese, torba, cep.” (ETS: 239; EUTS: 184); “torba,
kese” (Mayt: 501); “yağmurluk.” (ETS: 239) / biçek yim
yançuú úor osuġluġ (Mayt, 105-2: 175)
yarlıúan- “zırhlanmak, zırh giymek” (EUTS: 187)
yip “ip” (Üİ, 203; ETG: 311; UAY: 810); “iplik” (Mayt: 511);
“ip, iplik.” (ETS: 247; EUTS: 193); yıp “ip” (İKP: 236);
yipke “iplik.” (ETS: 247); yipkä “iplik” (EUTS: 193); ip
“ip” (RR: 186) / yıp äñirär (İKP, XLI-3: ); yip teg erür (Üİ,
111a-2: 46); yime yinçge yip egirgü (Mayt, 106-17: 177);
birê-i yen-e badr-ā(h)-nıñ burnı-ġa ip taúıp (RR, 938: 157)
yırt- “yırtmak, parçalamak.” (ETS: 246; UAY: 805); yırtıl- “yırtılmak, yarılmak.” (ETS: 246)
yilin- “asmak.” (ETS: 247)
yilpigü “yelpaze” (ETG: 311; UAY: 808)
yin “deri, cilt.” (ETS: 247; EUTS: 193; UAY: 809)
yoġurķan “üst; elbise.” (ETS: 251); “üst elbise, giyim, örtü”
(EUTS: 196)
yumġaú “yumak” (Mayt: 514) / yumġaúlarıġ buza butarlayu
(Mayt, 67-9: 126)
yuŋ “yün” (İKP: 238); yüñ “yün” (RR: 210; UAY: 826); yüng
“pamuk, yün.” (ETS: 252; EUTS: 199) / çıġarı äŋirär yuŋ
äñirär (İKP, II-3: 11); yüñin-êin irê-i yen-e iligin-êe bir şíşe (RR, 828: 143)
yurun “paçavra.” (ETS: 251; EUTS: 199)
yük- “toplamak, derlemek.” (ETS: 252; UAY: 825)
yük “yük, bohça.” (ETS: 252; UAY: 825)
züngim “(< Çin.) diba denilen ipekli kumaş.” (ETS: 253);
züñim/zuñum “? diba denilen ipek kumaş” (ETG: 313)
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