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Çevi,rl, Emtnehlmaz

(Vlll-XlV. yüzyıl):

SAYltARlNlN az olmasrna karşrn, çeviri, uyarlama v(..y;ı |.

lil'ytı|uyla ortaya konulmuş Eskl Uygurc" -"orr- nıtılıııl,.t
|'iski llygurlarrn B.-14. yüzyıllar arasrndaki uzun döneııııl,. ,.ıı

aiı|(,ıııll ı,ı|ıılıi mirasrnr temsil ederler. Bunlarrn büyük lıiı. ,.,,
1,,ıııılııllıı. ll;ı|ı llygur Kağanlığı (9.-ı3. yy.) ve Moğolytınetinıi (ı.l

ı.1, rr } ,ı{iı,(,slıı(.ı.. tıski I)unhuang ve Turfan'da yaratılmrşlardıı.. |i,,,
l,ıı,.ıı iıllı,,ı1l,ıl,ııııl;ı Haıı,lil(.ıı l]ııılist ıçerikli şiirler büytık çoğunlugrı oluşıı,,.,.,
llrı, lıı'ııı Llıı,ıııllııg;ı 1ıı'ııı ılt,s{iz lı:ışı aliterasyonadayananhİlkttırkuleri. l\ı,,
ıılllı'|ı| llıılıllı'ı' vı' ll|ıı ıllşı şliı'lıır, l'lski Uygur şiirinin tilçtı cızelliklerini ıl;ılı.ı
ı ııL 1,;ıııııılıı (.iı,liıı ıııt.lııılı.ı,lıı t.itlı|irılarakkorumaaltrndaolmasınedeııı.yl,.
lıııglıııı,|ı;ıı|.ıı'ıilglı,ııı;ıllklılı,;ır;ışl.ırrn:ryapılmamrştrr,ancakEskiUygurl;ı 

ı.ıı,
lıı,ııı 1,ı,ılı lıı,ııı ılı,,y;ılı;ıııı,ı ııı;ılztııneye d"yr.rrn farklı olçu biçimleri vı.ı;ıııııllllı,ı,lylı, ılgllı ııl;ır;ık lı:ii,14,, lıu,şı14, taleşut, şlok, yaleşurti,g, İoşug, ögd,i, vb. ı4ıl,ıLı'ıılll lı'ı'ııılıııılıı.|llı,ri ııi ııluşı.urduklarr kesindir. Yara.lar, hjik,İıaatı ı,iıg,
ııılz ılıılı;ı sııtır| tı|ırı lıugünc kadaryalnrz Aprrnçor Tegin, akademisyeıı Aıızııııg(/ ı-lt,lil), lıii.yilk lıllimadamıvehattatKkrXlı (rİı5-ı345), disilıliıı |ı
ılı.rl ("ı|isı:ilıliıııı ltıader",şazi,naygııçı) Praji5ri (?-,33zİrr. ç"İr.-", v(| ş;ııı(,iisaiıı'l'ıılııiı gilıi lıirkaç ismi biliyoruz (bk. Arat ı965, )XI ..r. d"ru-r, 7,i<,ııı,.
ı,,1,,1.ı, llt,ıll itı7). Aşağıdaki satırlarda, Eskı Uyg,r. şii.ırl, en kar.akl.ııı.isııl.
tizı'lliklılriııigı)sl.t:rerı dini ve dln dışı ıçerıkli, a]ıterasyonlu şiirlertı ıııl;ıkl;ı
ıııl;ıı,;ık. şiiı, ıııtıliııl«ıri.vtı ıınlar üzerinde yapıla.n çalışınalaryru,r,.l,,, ıilçii vı.
Y;ılıı iizı'lliklılrirıiıl ı|ıl kısıı lıir irıt:elenıt:si sunulırytır. Bıı iıı<x,lt,ıııtı, ııçık rı|;r
ı';ık, sıııı.Yıll;ırıl;ı llıı,iıl;ııııja yıılıılıııış tı|;ırı t:n giiıı«ı«ıl:ıı.ışlırııııı sıırıııçl;ıı.ıııı
y;ı ıısı l ııı;ıkl:ııl ı r.

ık ve lç yap|

(l) HOı tııçı ıılll.ı,rıııı.yıııı

&ş lıınlı ;ılülı,ı,:ısyıııı (siiz lı;ışı ıı.yıık) llski IJygur şiiriııirı asrl edebi teknigidir. Aynr sesle

Lılle.y,,,, ıkıvtıy;ı tIaiı,l ıııısı,;ı;ılil,ıırıısy«ırıııluşturur; o veulö veü aliterasyonlubirkrtanrn

blçııı,l,, 1ııılıııı;ılıilirk(ııı, (ı v(| ıı iiıılültıri birlikte aliterasyon oluştururlar; ayrrca söz baŞr

1yilı ıı;ıııııı|;ııı. ı,. ı vıı ıı iiııl(ilt:ri arasrnda da bir fark yoktur. Ün]tllerle, b, k (hem art hem

llı vu ı,,yiıııll;ı ı,), s, l, vt:.7, iiıısüzltıriyle ve bu ünsüzlerin kendilerinden sonra gelen ün]üler-

lF ıılıı(ııırtlııkl:ırı ktınıbinıısytırılarla aliterasyonyaprlan krtalar çogunluktadrr. Buna kar-

;ılık,ı. l,ftı,v<,.ı, iltı aliı.tırasyrınyaprlankıtalarazdır (bk. Zieme ı99ı:3§B-36r). Öyle gti.U-

illyııı. kı 1,1skı tlygurca (Eski Ttırkçe) söz başı aliterasyonlu şiir esas olarak göz uyumunu
(Lıılıık ııyıııııuıta karşı <ılarak) izlemiştir; yani görseldir, işitsel değtl (bk. Erdal aoo4, 53,
dllıııııı li4,). Bu ifade çok sayıda örnekle, özelllkle de art k (q) ünsüztlnlln s ile uyuma so-

Lulılııgıı (irntıklerle desteklenmiştir. Her iki ünsüz ayrr sesleri temsil ettikleri hAlde Uy-
gıır yıızısı ndaki şekılleri birbirine benzer ve b<lylece her lki harfin sadece görsel özelligi-

ıılıı ıllkkal.e alındığr bir uyak söz konusu olabihr. Bunun]a blrlikte, r ve o ile yaprlan uyak
(lılı, Zıt,ınc ı9B5, No. 3; Shogaıto ı9BB, 78), Eskl Uygur şiirinde seslerin işitsel özellikle-
flııııı t|ı: önemliolduğunugösteriyorvebunedenletved, sesleri, GeçUygurcada, söyle-

ııışlı.rı l'arklı olduğu hAlde aynı sesi temsil etmiş olabilecek]eri için uyak oluşturabilirler
(Xırıııı, ı 985, No. l4iZionle $jı: 2$ı). Hatta yakrn sesleri temsil ettikleri için, Uygur ya-

,,ııııııliı ltııio,'dakito ile Brahmiyazrsrndaki dhuıyakoluşturabilir (Zieme ı99ı,4zo). Şl-
lrlıı lııışı nda Çince karakterler içeren söz başı aliterasyonlu krtalar kurulmasr, bu karak-

lrı.lt.riıı Eski Uygurcada okunuyor olmalarrna bağlıdrr. Aşağıda verilen rlrnekte (bk.

Slıı-ıg;ıi|.ıı ı98B,78), Çince İ "bııytık" karakteri, edittırünbelirttiggibl, Uygurcadakesin-
lıklı, ıı,lıı,g okunuyordu, aksi hAlde aliterasyon imkansrz olurdu.

i ı.orlug hanlıg süü

uİ{rayu kelti bo Ölke.

Buyuk, guçlU han ordusu

Bu üLkeye dog* geldL.

odgurak alkrngaybız amtr töp "Şrnxd,tkesinli,kle yolc olacagız" deiltler

ııkuşsırzkorkupaymanrp. Akılsızcahorleupd,anışarah.

Ayı,ı«:a,blruyakgrubundasrksrkoveyae ünlüleIiilebirliktegörünenverilebaşlayan
kıılıyıılarımış kelimeler, belki de pek çok modern OrtaAsya dilinde oldugu gibi bir türe-
ıııı: iinlii iIe telal1uz ediliyordu.

'l'ıırgıl,iikil,znilfi,LfuparuLtellnsijın,kxçlugerenlerkaturapyUhleyiitursun (Zieme ı975) clrne-
glııtltı gıiriiltliığii gil)i, iç aliterasyon oldukça çok sayıda şiirde grlzlenebilir; oysa epeyce şi-
lrılıı, lıiiyiik çıığıınlugunu eklerin oluşturduğu son hecelerle üretilen gramatik tipte bir
ııy;ık gıiı,iilsıı 1ıilt:, gı:ı,çıık s(lz s()n[ı uyakseyrektir. Gerçeksöz sonuuyakiçerenşiirleriÇin
l l1ılk l':ık;ı[ sı k rılııı:ıy;ı ıı lı iı, ii rrıtık. :ı|lh[ıe deni]en şiirde bulunur. "ÜrUn Duasr metni"nde,
( 1,1ı,ıılı.sı.gı,ıı |ı.x|) sıiz lı:ışı ;ılilt.ı,;ıs.ytııılıı <liiztınlenmiş özel şiirler de söz sonu uyak sergi-
lı,ı'lı,ı' (lık. Zıı,ıııı, ı,;,;ı, i}(,7 il(,ı,1).

1,lskı [lygııır.;ııl;ı, siız lı;ışı;ılilı.r;ıs,y|ııııııı ı.,ıık kııll;ıııılılı14ı şiirlııraçıkça ı3.-ı4.yüzyıllarm

l lI



liı,ı.llııılıllılı.ı,. llııııııııl;ı lılı,l||.lı,. l*ı.Hlııllklı,N4ııgııl liııı,ı,ııl ılüiıırıııı'|ııı'llılı'ııı'ıı
ı.,ı,gıııılııkl;ı ll. ı ı_ yıızyıllı|ı,;ıı,;ıHı , ıiiiz lı;ıı,ıı ;ı|llı,ıııııyıııılııı'lıı y;ııılııııŞ (iılı'ııılt

ıi;ıyııl;ı M;ıııllıı.lsl ll:ılıl (lık.;ışiıgııl;ı), l,]skı'l'ıiıkı;ı,,ılllı,ı';ıtıyıııılıı şllı'lı'ı'lıı ıii
ı4,,.ytizyıll:ırılıı Mııgıılı:ııt|ıııı kııyııııkl;ıııılıgı (l)ııı-ı,l't,1, 1ıltl(ı; ll,.4) lıltllıısııııı k;ıriııl

lılı.lı.zıılıışlııı,ıır.l,]rkıııııliiııtııııl]uılis|ıııı,llıılı,ri;ıı,;ısııııl;ıyıır:ılııııiiııliiMıııl
ı.ı,.sl,ııı1,1'lıı lıı:ııı Kııınııl (llami) hem de Stıııgiııı vıırslyııııl;ırıııdaki sonlarıı:ıl;ıı'ıl:ı

lııılıııı;ııı s(iz lıaşı alil,erasyonlu satırlar, Uygurcada söz başı aliterasytrnurı ı,sk ı

lıır slillsıik ar:ıç tılduğu görüşünü $içlendırir ve bir iç gelişmeye işartlt t:ılt,ı

(Zlıııııı, ı<)<)ı| 29i Laul,2oo2: ı3o-ı36).

(ı) Kııqııt,lıık
lJygıı r şilrirı«lcki diger bir temel ve eskicil tizelllk, epik stilin koşutluk ara«:ı lı

gı l|ıı sııglaıınrasrdrr. Çok sık olarak, çok benzer bir duşünce, bazen Erü hııılı
.yı;rlı,ı-L14, h;ııze, oy hodhı yörterig tüze örrleği:nde gtlrulduğtl gibi, çok benzer ktıli

ıııı.lı,rlıı tekrarlanmrş (Zieme ry75) veya lıhi,rllgnomlang salmadın, hhirsiz n,i,r

ııı,ıı,ıg, ıı,lııı,rıı!ııı, örneğinde görüldüğü gibi ilk satrrdaki düşilnce, ikinci satırıl;ı

lılı,;ıııl.it.czle if'ade edllmiştir (Zleme r9B5, No. zo). Tan tanrrsrna atfedi]rııiş

ıılıııı (irılü llahide görüldüğü gibi, düşüncenin epeyce yakın kellmelerle ttık

ı.:ııl;ıııılığı "merdiven tarzı koşutluk" Maniheist ilüllerde sık göriilür (Zi

ııııııı'ııiıı ı99ı: 33ı-33?'deki dtlzeltllerlyle Bang |g25'tenalrnmrştrr):

tııf1 l.tıflri keldi

lıı11 tcflri özi keldi
l:ı fr t efr ri keldi

lııfl tefrri özi keldi
t,ııruf,lar,, kamug begler, kadaşlar!

tııfi teflrig ogelim!

l:ı fi tcfr ri

yıdlıg yıparlıg,

ya ruklug yaşuklug

l:ıfi ltıf,ri (beş kez)

l ıı fl t.e fl ri (beş kez)

Tan Tanrısı geldt,

Tan Tannsını,n kend,L geldi,.

Tan Tanrısı geldi,,

Tan Tannsını,n kendl geldt.

Kalkın bUtiın beyter ve kard,eşler!

Tan Tanrısını övehm!

Tan Tanrısı

GUzel,kolrulu,

Parlalt, ve ışıkl,ı.

Tan Tannsı!

Tan Tanrısı!

ktırugmrı kün teflri, siz bizni krızediR! Gören GUneş tanrısı,, sızbi,zi, $özeli,ıı,!

ktirtinügme ay tefrri, siz bizni kurtgarıf,! GörtınenAytannsı, siz bi,zi,lturtaı'ı,ıı|

()ylıl görünüyor ki koşutlugun ölçu işlevi erken Eski Türk şiirinde önemli vt,

sıklır. tlat,t.abunedenlebazıbillmadamlarrYeniseymetinleriniiçerenyazıl,
l;ırııı anıı gövdesini unlıı fal kıtabı /rk Bıtıg kadar şiirsel metin]er olarak yıı

rııııılııınışlarılır (bk. Stebleva ıg7o). Bombaci'ytı gıirı"'Sık görülenkoşutlukı:ı
tilçti llıı ılgili lıır ltırmül aramanln doğal ıılılııgıı ş{i;ılıı,slzıl|ı,. R,ltmlk bir siirı,

t.|ıı iııı;ı lıtil(inılııri vt, kelime çi{'tltıri:ır;ısııııl;ı lı;ııil;ı vı,xıııııl;ı gitrtilıııı ııy:ık ıııı

,4lıılıırıalıııl Yııİ,lılıERKEN oÖxııı llyı;ııı ıılnl ıvalı (Vll| IlV yıııyı|) l Naıııııltl ,,llııl.ıı,ı,ı.şlıııl }'ııA,ıılı ERKEN OÖXg,ll tJyıltıı ıııltılııy,ıtı (Vlll X|V ytı/yıl). l, Nıl/llll ı]]

l:ııııııııl;ıkl "lıııııııılı.lı.ııliı"ııııı ı|iııı.,|ı,lk y;ılııxı çllı'Ht,I lılı;lııtIt,t'ı'ı|ııHı'll y()ltı'I

ıııryl lı.ııııııl ı.ılı.ıı ()gı.lı.ı,ılıı,(l)k. liııııılı:ıı,l ıtl(ı,|, ıı;(ı(: XlV), lllllıııllgl gllıl, kıı

ılııllıık llııılısl şllı,ılı,.y:ızıül;ırılıı ıılılııgıı k;ııl;ıı,iıııt,ıııll ı|ı,gllıllı,, M;ıııllıt:isl. ilalıi-
lı.r. gı.lı.ııı.kst.l lııılk llıı,klit(.ı,|ıılıı iizı,lllklt:ı,lııl giisl,ıırıııı YcnLYıl,z{lİ;ışı gibi bazı

ıl | ıı ıl ışı ıııı,l i ıılt,ı,t, lıı,ıızı,rlt,r (Ziı,ıııt, ı <ylı : 4n,z6).

(ll) iç.yılıı
llıııııtııı lıı:ırıt:n lıiil,tin siiz lıaşı aliterasyonluşiirlerdörtsatrriçerirveböylece dört-

l|ık (çıırıııııııı) buııları tanımlamak için özel bir kehme olüilır. İl<l, uç, beş ve altı

xiıl ı rl ık şiirlerin sayısr sınırhdır, kanşık yapı]r bazr şiirlerde üç, beş ve a]tr satrrlı]<

kıl,ıılar bulunurken, <;zelhkle, bazı atasözlerinde olduğu gjbi ild satrrlr lotalar esas

ııl;ırık Maniheist şiirde gözlenir (bk. Arat ı965, No. 4). Tıpiksrız başr aliterasyon-

lıı. karışıkyapılı şiirlerden birı, Uygur Kağanlı$'rıa öv$ıdür (bk. heme ı9B5, No.

ilı1). Buşiır, altrsatrrlıkikikıtaılebaşlar, dörtsatırlıkbirkıtabunu ider, sorırabeş

ıııl.ırlık bir lııta gelir ve ikl satırlık bir }ıta ile blter (Zieme ı99ı, 357). Örnek ola-

riı k. ı şagda, bu şiirin birinci, dördüncü ve beşinci }atalanru veriyoruz:

alkışlıgrn adrulmış

alkatmış uysur ölimiz a

alpın kutın yegedmiş

arslan bllge hanrmrz a

alnrn açıl(l)ur tamdulur

adruklug uysur biznif, ölimiz a

taluy ögü, teg atlg

tafllançıg uysur ölimiz a

t.aglar hanıteg adruklug

l aglar hanıteg a$rlıg
l avç(a)fr. basuruklug hanım(ı)z a

yayıtda semrimiş

yagışlıg uysur Ölimiz a!

Kut s a\,|,ıkl a s e çki,rıL e şmi, ş,

O vüLmiı ş t] ypr Kağanlı, gı' ıfLLz !

Yt g,tltkle, kut s all,ıltl, a ü stiın gelml ş,

Arslan Btlge Han!

Al,nı ya,na,rl, p o,rl,a,ya,n

Bı,zı,m s eçklrl Uygu, KağanlıE' n"LLz !

Dentz ve LrrrLült glbi,ürıLii,

0I a ğanü sttı Uygur Ka ğanl,ı, gı' mı,z !

D ağLar hanı grbi, seçlfli,rl,

D ağlar hanı grbi, sa,ygln,

T av ç an de stekl,t hanımız !

Geni, ş otlaklar da s enxilrrli, ş,

Kurb anlı,k h ayv anlı U y gu, Ka ğ anl,ı gı' n"LLz !

llıı l.a rzda diğer tipik bir metin M. Shogaito'nun yayımladrğr Avad5na met-

ııııllr. Kıtalardan önce srk sık görünen başlangç (leadlng) kelimeleri drşarrda

lıı rıı k ı ı,sak, metin, üç satırlrk bir krtanrn izledigl beş satrrlık bir krta ile başlar

vı ıırlıııılan dört satrr içerenyirmi krta ile devam ederve sonra onu iki satrr-

]ık ]ıır kıl,a izlerve böyle devam eder (bk. Shogaıto ı9BB).
Zlrııııı'ıı irı çalışmalanna göre, on dört hece içeren söz başr aliterasyonlu şiir-

lerlıı lılly(lkçıığunluğu 4+lo//3+3 düzenisergilerler. onbeşveonüçheceliola_
rak ilülzı.ıılt,ıı ın iş şiirler de oldukça fhzladır, fakat on bir ve on sekiz heceli şiir-
lı.ı,ı,ıız ı,;ısll;ııııı,. l}ıııııııılıı 1ıirliktıı, l.(iıniiyle farklı içyapılarsergileyenözelŞiir-



lı'ıılı'ıı ailalı,ll, lıı| y;ıı.gı. ryllı.lı,ı.lıı yıılıııı !,|.ıı..l ilııı ııııııı lı,|ı| gt.ı,.rr|ıtllı.. (')ı.ııı.g|ıı.
,-l,_ı ılııı,llııklı. ılliıı,ıılı.ıııııis ıızıııı lılı.sllıılı. (ı\ı;ıl ıı;fıı,, Nıı. ı1), ıııı ilı; lıı.ı,t.ll s:ılıı'
l:ıı'|'lr7ı.'; ıır;ııııııı|;ı lkı,ıı, ıııı ı|tiı,l lıı,ı,ı,lık ı;;ılıı,l;ıı, yılıırı, |'l,ı ı.ı'ıliı. (lık. Zit.ıııı.
ı'Ylı' |l77). (]ı'ılıllliklıl, ılilııriıs.yıııılıı şiiı,|ı,ı,lıı ı.,ıgıı ;ıslııııl;ı liıı.klı lıııı:ıı s;ıyıl;ıı.ı
ııl;ııı slıiırl;ıı'ııı k;ırışııııııııl;ııı ıılı.ışıır vt,y;ılııl;ıı,ı sık sık lıiı. 1ıı:ı:tı ıııtııiııliııılıııı
lı;ıŞkıı lıir 1ıılılt: ıııtıtlııliııt: ılıığişir. lJıı ııııtltııılıı şiiriıı lı:ıııl4i grul)a ait oldulçun:ı
k;ıı;ırvıırııııık[ııırzamankolay<leğildir(bk.Zitııııtı ı9tlır!\7'.1-4o7).cuanwutl
ıı,ıı,l4slıoııjlıı14,'irı şiirleştirilmjş versiyonundakı ıyi ko.r.,-rş a74, satrınyuz biı.
s;ıtırı stıkiz htıt:t:, doksan dokuz satırr 9 hece içerir; buna karşılık otuz iki satır
ıııt lıtı(:ı:, dairı. satır on bir hece ve bir satrr da r? hece bulundurur (Zieme ıggı,
itll7)..Kimi sal.ırlar yirmiden fazla hece içeren, kimi de altr veya yedi satırlı
ıı|:tıt, lttı«:ıı sayıları düzensiz şiirler; söz başr aliterasyonla dilzenlenmiş grbi g'l
rii ııı:ıı lıazı ınetinlerde hece sayrsr konusunda herhangi bir dıkkat gösterilme-
ıııiş ıılılıığuna dikkati çekiyor (bk. Zieme ,9gr. 4o7:4o8). nş"gı"cl" verilmiş
tılıırı iki dıırı.lükten ilki anne ve babaya bağhlık 

"ı"t"r, ni. şıırjeı, ikincisi ise
1ıir sıılrıı k«ıleksiyonuna ait bir sonlamadandır (Zieme ı9B5, No. ız),

(ı) llılk aıııkallcra
Mııgıılı.;ı vı. llygııı.ı.ıı ;ıııl;ılıl;ır;ı ı.k ııl;ıı,:ık. llygııı,.y;ızısıııııı lşlı'k lılr l(iriiYlıl

y:ızılıııış ııl;ııı lılı,klı;ılıııı [lygıırt:;ı lıiil{iıııii. ]ı;ızı lıalk l,iirk(ilcri iÇcrir. Bu

l(iı,kiilııı,W. l};ı ııli vı, ll. ll:ılııııtıll l;ır;ıl'ıııılııı.yayınrlarımıştır (ı933). Bu iki
ıırıışl.Irırı:ı(:ıııııı y;ıyııııııtlıı yı:r ıılııııyan lııilümleri de daha sonra P. Zieme

yayırnlaırııştır (ı,.;<;ı, i}4o l}4ı). Bu kıtaptaki bazı türküler açrkça geç dtı-

nem di[ öz,c[likltıri ve ayrrca islami izler yansrtrr (bk. Bang/Rachmati ı933;

Gabain ı964-ı96<, zı6). Kıtalarrn çoğunda esas olarak birinci ve üçüncü

satırlar söz sonu uyaklı olurken, bu aliterasyonlu türkülerden biri tümüyle

aynı kelimeleri veya ikinci ve dördüncü satrrlarda, yansrma işlevli ter nxü

"rht 
u 

"y ^ 
erkr gibiyinelenen ögeleri içerir (Gaba in ı 9 6 4 - ı g 6 5: zı6 - zı7 ; Zi -

eme r99r:34o'tan),

iı rıçıılayu y(e)me biz ytitürmiş butur birlek(i)ye
:ı ı ı:ı kıı al,aka yazmışnrfl
;ıy ı|{ kı l ı rıç:larrmrznr sakınıp
;ı.y;ıgk;ı l tıgim| ıglernifl üskinte
:ılkıı kşıırıli kılu teginürbiz

:ı ll ı ıı y:ıgı ı, y(:ı. yüüzinte

;ıl ı ktiiisi y;ırl ılınış
| ;ı ltl ı ıı(}]ıg ıd u k hanları rnlz
ıı ıIı ı,;ış ı 1ı stıvişiJı tümen tümen yaşazun

4*z*ı*3*4=r6 hece

3+3+3 = 9 hece

z+6+3= rr hece

3+5+J=rr hece

?+2+2+4=ro hece

Z+2+|+3 = B hece

2+2+}+7=7 hece
3+z+4=9 hece

3+3+z+2+3=13 hece

İkıncısi, açıkça, annesİ, karrsl ve çocuHarr kaçrrılmış olan bir köle tarafrn-

dan söylenmiş bir sev$ türkiisüdür. Mo dern Türk halklarrnrn halk tiırhıle rı -

nln çogunda oldugu gibi, bu tiirkiınün de ilk iki satırrnm doğa betimlemeleri_

ni içeriyor olmasr dikkate değer (Bang/Rachmati 1933, r3r),

ataylarım kaçma kulun

atam kayda ter mü erki?

amrak tugmış ini kelin

agam kayda termü erkl?

belde turgan beş on oglan

begim kayda ter mu erki?

bezeklikte kızlar kırkın
berterler mu koRulln erki?

aklar bulıt örlep hlkirep,
alkuka mu kar yagurur?

ak blr saçlıg karr anam

açıyu mu yaşlarrn akıdur?

karalar bulut örlep kükirep,

kar mu yamgur ol yagurur?

karr yaşlıg ol anam

kayguta mu yaşın akıdur?

y:ızkı bulut yaşlap kükirep,

y:ı r}ıı{u ı,laı, mu cıl yagıdur?

y:ışı klçi k ;ılgıırılaı,ı ırı

y;ışl:ı ı,ı ıı ııııı :ıkıılııı"/

YavruLar,ı,fTL, k aç ar t aylar
"Babaın nerede" d,,er mı, acaba?

Sevgı,li, kard,eşım ve gellntnx

"Agabeyım nered,e" der mL acaba?

Yorıımda d,uran orı beş ylgi,t

"Beyım nerede" d,er mi, acaba?

Bezekli,k'te laızlar ve genç kadlnlar

GanUll,erlnı üzerler nıi, acaba?

Alt bul,atlar yülts elıp gürl,eyerek,

Her tarafakor mı, yağdı,rıyor?

ffoksa) ak saçLı (o) yaşLL ünı,n1,

KederLnden göz yrşL mı dakUyor?

Kar a bulutl ar yuk s ellp gtirl eyerek

Kor mı,, yağnur n"Lu yağdırıyor?

ffoksa) o thti,yar, yaşlı o,nünx

Ked,erd,en mi, göz yaşı dakUyor?

B ahor bulutl,an şım ş elc ç akıp gfurl, ey er ek,

Y a gmurl ar n"LL y a ğdı,rıy or ?

(Yoksa) yrşL kUçuk aldıltlanm
(Gt;z) ,yaşlan,nL ftLL dokuyor?

Söz|ü şiir

(,iııl4ıı ıığızılaıı ağıza «leğişmişken ve bir kısmı da bazı Türk halklarrnrn sözlü
ı,ılı,lıly;ıl gı:lı:ntıkltıri içinde hAlAyaşıyorken, Uygurhalkttırkiılerive atasöz-
lı,riııiıı s;ııltıt:tı çok kiıçuk bir bölümü, oldukça geç bir dönemde yaprlmrş
ııl;ııı k;ıyılIaı,sayesinde yazrlı olarak bize ulaşmıştır. Geç dönemyazrlı ede-
lıly;ıll;ı sık sık kendilerineyerverildiği için, halktürkülerininve atasözleri-
ıı|ıı iiıııııııi vıı 1ıtılıü|erliği açıktır. Eski uygur edebiyatınrn bu bölümü hak-
kıııılıı ıılılııkçıı ayrınl.ılı bılgilerA. von Gabain tarafindan verilmiştir (ı964,
ııii ııo). l]ıınların bazı]arr R. R. Arat'ın hazırlamrş oldugu EsıeİTurıt Şi,i,ri;ıı|lı ç;ılışııı;ııl;ı ytır alır (ı96(, No. 34). Daha sonra Zieme,hazı ycni brllrlm-
lı,ı'ı, iiııı,ıııli ıııı1,1:ırIı lıirl ikte, hazırIamış «ıltlugıı k«ırpusl.a yı,.y,rnlumrştır
( ıı,lı;ı: ititli il4,(ı).

Alıılurıxlıııl lhltıılı ERXEX oÖxıır llyt|ııı t,r|rılıiy,ıtı (Vlll XlV yıııyıl): l N,ıııııılll,
Alııl,ııı,ışlıı,ıl }iı,Aııılı ERKEN DÖNEM |,lyrltıı (ı(l(üt)ıyalı (Vlll XlV, yı|/Y|l), l. Ntı/ılıı I}5



llk "Ilı'iiıı |)tıitsı ııtt:l.ıti"ııiıı boşbölürrıiiııt:y;ızılıııışııl;ııı lıirkaç kıta halk ı;ıı
zıııı;lııılıı,ır vtl lıu kal,egtıride sınıflandlı.llabilir (Ziemtı ı99ı,34ı-34z). l't.
lt'ı'slıııı'g ııı:ııızt|ıtı ıncl.ninin belli satırları ve krtalarr da, metin taslak durııııı
ll;ı lııı';ıkılıııış ııIınasına rağmen, halktilrktllerine benzer özellıklergcısterirlt.ı,
('l'ııgııslıııv:ı 2oo4,).

(ı) Al,ııııiizlı:ri
(i. ll. ll;ılııııı,l,i l.;ıral'ırıtlanyayımlanmrşolanünlütrpmetnininboşbrilümleri
ııt,, ı|;ılı:ı 14ı,ç lıirıliinemde, bazratasözlerikaydedilmiştir. Buatasözleri türksu,
ı,ııı,ılıı lı;ır iliıtl«ısiylt: lıaşlar (bk. Arat ı965, No. 34; Zierne ı99ı,343-344).
llıı ı ıl;ı ı,. ;ış:ıgıı|:ı vııriltı rı (irneklerde görüldügii gibi,i,tkanbolsar yatıp üni,r "Kıı
1ıt,k y;ışl,;ıııııı(:iı yatıı) iıriir" gibi tek satırlık atasözleriyanrnda, söz başr alitt.
ı,,;ısyııııl;ı, kı,liıııtı çil'ı ltıri ve koşutlukla oluşturulmuş atasözleri de içerirltıı.
( l,isk i '|'ıi ı,kçıı ııl,ııs(izltırini n genel bir incelemesi için bk. Sertkaya ı9B3),

yjl ılll1ll l' y;ı;',l,;l Ll,ılplıiıi l ı"lzıı ı ı y;ıl,ı ı ıgıı l, ( ı, ) ı pit,L

y;ıv ıı l. |ı.ıl v;ıl. ı ı ı lıı,lııı, ;ıl ıı ı ıliıı |,(ı, ) ı 1iı,lt

YııgııııırllHlürslı.14l-,lIl\,|ı,ıı,ııl,sıı,ıı,ııl,ii,ıı,ııı,ılı: y;'ı,ıı:h:,

(rıiıı ııısıı,ıı 1iıl,,lıışırsıı, gi:ılı,ııııı,ı,l,; 4r'ır,k,

Maniheist itahiler

l lı.r n«l kadar uygurların Maniheizme, Doğıı uygur kağanlığı'nrn üçüncü hü_

kıiıııtları Bııgiı Kagan zamanrnda, 76z-763'Ierd,e geçtiHeIi kabul edılse de, as_

lııııla Uyguriarrn Maniheizmle ne zamar|tanrştrklarr açık değildir. Bu,nunla

lıirlikte Maniheizmin Moğolistan'dakl Doğnı Uyg,r. Kağanlığı'nda devlet dini

ııtarak onaylandığı ve Mani kilisesinin, 7. kağan Huaixin zamanrndan beri

ı{tiçlü bir destek 
"ldrg, 

blüirrlyor. Maniheizm, Doğu Uyso, Kağanlığı'nın doğ-

ı.ııtlan ardrlr olan Batr Uyg*. Kağanlığr,nda, en azrndan krallığın ilk zamanla_

rınıla, Moğolistan,daki politikaları paylaşarak gelişmesini sürdürdü ve rr.

ytlz,yrlın oıialarında Beşbal* ve Koço,da, Budizmle yer değiştirlnceye kadar,
'ıı,,ı., 

uygo.ı"rr araslnda önemli dini inançlardan biri olarak devam etti (Mori-

y,,*u ,99r,i, birinci ve üçüncü bölümlerine bk.). Budizmin ve İslamiyetin

l:ılıribinden kurtulabılmiş olan Uygo. Maniheist metin]eri, sadece Uygur dili

vıı ctlebiyatrnrn en eski örneklerinden değil, büttın Maniheist çalrşmalar için

ılı, tınejı bir kaynaktır (bk. Clark ı9 97, 89). İıahiler, kutsamalar, övgli duala-

ı.ı ve ilahi tarzrnda dualar; tarihsel ve manastrrla ilgili belgeler, öğretiler ve

tilvlıe metin]eri ile birlikte Maniheist Uyso, edebiyatrnrn temel korpusunu

ıılıışt.ururlar. Çoğu fragmanlarrn kritlk durumda olmalarr nedeniyle, Manihe-

lH,t şiirin sıstematik bir srnrflandrrrlmasr hAlA yapılamamrştrr. Maniheist içe_

rıkli, mümkün olabilecek büttın fragmanlarrn ayrrntrlr bir betimlemesi için
( ilıırk ı997 ve'Wilkens 2ooo'den yararlanrlabilir,

ı,., Coq ir9r9: r?_13) ve daha sonraArat (ı965, No. 6) tarafrndanyayrmlan_

ı,,,ş ,,lr, ı"t i "oog* Hakim" tarafrndan ruhun yargrlanmasr hakkrndadrr.

llıı ilahinin partlarla bağlantılı oldugu veya belki orta Farsça ceflaze ilahısi

çııııılıerine dAhil oldugu kabul edilebilir (Clark Lgg7, 97>,Yirmiyedl krta içe-

r,.ıı, iyı korunmuş ilahilerden biriAd,ınçıgTurkçe Boşıg (olağanüsttı TüTkçe

l|;ılıl) adlyla bilinir ve koşutlukyoluyla düzenlenmiş olmasrna karşrlrk söz ba_

1ı ;ıliü,,,.asyonlu biçimler içerir (Gabain 1965, ]2-33; Le Coq_1919: 10-r2,

ı,;(,q,, Ntı. ı (I)). Bununla bırlıkte, "Mani,ye Büyük iüahı", orta Uygur Budist

şllri ii ıııltlsirııltl, 'f tırk şiirinin en iyi şekilde korunmuş üretimidirve daima öy-

lı. k;ılııı:ısı ıİ|iirnkiın(liı],. Bıı y(iniiyle d.e Ttirk edebiyatr tarihinde özel bir yeri

v;lrı|rr,((]l:ıı,k ıt;[}2: ı(ı). ()ıııııı il:ılıi tıl:ırak biraz şüpheli olan doğası L, Clark

l;ıı.;ıl'ııııl;ııı l;ıı.l ışılıııışııltıı;ısııı;ı ı,;ıHıtı(,ıı (ı9117,9B), z5 sayfadandahafazlako-

|,ııııııııış vt.iııılai l\ıı.lı.ı Kı.ı.ıı,Iıı. ıı.,ıııılt,yt,ı,;ıl;ııı lııı llalıı ((llark ı9Bz, ı5o_ı5ı),

l*ll/1.1 lııılıl |ılilıliıt.lı fiı lı.lı.

lııilı ıııli y;ııııFiııı, ııl y;ıgıı|ııı"1

lıı)ı)lılıl;ışı ııı ılr l lr lı..lT

lıtız f;ışl;ıı,ı ıı ıııtı ;ıkıı|ııı.'/

kı ııo,ı) l;ıı{ı ııtl;ı k;ılılıı n y()k

lrııtl ııH sııvı ııtl;ı [ıııl ık y«ık.

t,ı,ılı,ııılıg klşl ııı,l ııi lıiı.ltı liiz tıl,
t,ı,ılı,ııısiz liişi ııliık it:lııl«:ki tıly:ık

lıiı,|ı, liiz ııl.

l ıı,gi ı ı ı s(. ı ı ı ı ı (..y ii l< tıtıg lıı ı l.s:ı ı.,

lıı,l l ı ı, s;ı.yıı Jıt:lgii sııl:ıı..

;ıl ıgı ıııs;ııı ı}ı.;ı.yıık :ıl ıg lıııls;ıı.,

;ı ı,l s,;ı.yıı ııı;ı.y:ı kıı.yıı ı,.

l;ıgıl;ı ()z.ytık,

s;ıy .y;ızııl:ı 1ıı.l "ytık.

,,ı, k ııvv;ı| ı lıt.l iiı,
sııv ltııvv;ıl ı lı:ı,i ıi.

Lıl , lııılııll,ıı ı Hııı lı,ı I !ı ı ilİ'ı;ı,/ı,ı,,lr,,

l.'ııl, ııı ll ı |lrl,,lll ı ı ııp,ıl,,, r,,,",'

l}ı'ıııl /ıl,ıiıııı, ( ı,) lhl /,,ııl,ıı/,ı,

l liı ; 1 ıı;,l,ıı ıııı ııı ı ılilltıı,lııı"/

Koço dagında kapları yok,

Kuyu swrunda balı,k yok.

Erdemlt Lnsan müceçherl,e btr,

I)rdenıstz LrLsa,rL çLzme tçLnde taban asta,rı

Bey olmüyaco,k Mşr bey olsa

Her ş1eçLde tşaret koyar.

ALı, olırıayarl a,t sahtbi, olursa,

Iler geçLde plsler.

D rığ,cla, ç ar], i, yıık,
'I'uşlı lı,üd,a bel, yok.

l İ ı,k; c 
14, 

i, ı ı, 
14 

i L t : ü ş tı, ş ı, rl, ı, t : ı, l, ı, k:

S ı ı,.,y ı ı, ı ı, 
1", 

i i, ı : i i, r l, t: ı, i, r ı, l i, k:, .

Allil'ı';ısYı ı ı ı vtı siiz stı ıııı ııy:ı k lıı tılıışl.ıı rıı lırııış :ış:ıgııl;ı k i ııl.;ıstizltı ri, yıı kıı rıılıı sti
z{i ı,ılllıııiş tıl;ııı 1ı;ılk tiiı.kiiltıı.i kil.;ılııııı|;ııı tlıı 1ıiIiııi.yıır (ll:ıııg/ll:ııılıııı;ıli ıı,;i}.l:
ili1,1; Zıı. ıııı. ı, 1, 1 ı :',l4,4),

{ıı ,4lıılııı,ı:ilıııl liıA,ıılı 5RKEN OÖXSl* llyı;ııı r.ılnlıiyntı(Vll| XlV yıııyıl) l N,ıııııı rc, ,,llıılııı.ııılıııJ liıftıırı ERK§H DÖNEit llyt;ııı 1.1|t.|ııy,ıtı (Vlll XlV YıllYll) l, Nıt/lltl l}'/



Wllkt'ııs l;ıı';ıl'ııııl;ııı yt,ııl l'ı';ıgııı;ıııl;ıı,ıl;ııı iı}ıı,Il.ıırıL lçıııııııl,ııııııııslıı.(..iıııı,,;1
ı'1). "Şl|ı'ıılııı'ılk M;ıııl'.yı, ltliyiık ll;ılıl'ııııı, ,l,ı|ı;ı Lını vı,ılıılıiı 1ıııı.l;ık ııl;ııı ıli1,,,ı
M;ıııllıı'Isl 'l'iirkçt' llıılıllı,rlt,l;ıııı ııl;ıı,;ık L;ıı,ılıl;ıı,ılıı ılııı;ııiı ııyHıııı (l(,gi|(liı..'|',.ı
ııllıııılıı.llk;ıı.lıll;ııı l"ıırsçıı kııııılıtız,isytıııl;ıı,;ı lı;ıglı ıılılııgıııııı ıl{işiiıııılıiliı.sı.k ıl,
kı'slıılIklı' ı,'ı'viı'i ı|ııgilılir. l}ıı, şairiıı yıılııız ;ıllıı,ı,;ıx,yıııı ılkııltıı.iııj dikkı|ı. ;ılılı
1.1ı vı,sıkı kıışıı1.1ıık ve.ya hece ölçüsü ile birlı:şl.irıııtıyı. ıı.ştılıbüs etme(liHi H(.|.(;(.
glylı,k;ııııl|;ııı;ııı, ılahayetkinbirTürkşiiridir" ((jlark ı982, ı5ı). ilalıiııiıı ,,l
ılııkç;ı gtıç lıir ıj(ineme tarihlenmesi ve önemli ölçüde Budist terim içtırıııı.:,ı
ıllkk;ılıı tlııl4tır. lJu ilahınin başlangrç böltımünden bazr kıtalar aşağıtl:ıı|ıı
( ( l l ;ı rk ı t; li2' d tı k l ntı rmalleştirilmiş yazrçewimind en alrnmıştrr),

;ı,ı, Iıizv;ııı ik;ı ;ıl4ukı,ıp

;ı ı,l :ıytı y()ka1 ıı t,uruı,ta

;ı ıııwı,tlş:ı ııl ıg tıt üztı

;ı ı"ı;ı .yiiı,ii rıl t:g kıl t.ıfl | ız l

I ti ; , kı. ıı izv;ı rı i iiz l tı | kuturup
tlgs{ız k(ifl ii lsiiz t: rt.i lcr
i\ı, li»ı,lı: ı,i rı ıı k ıt ı 1ı

| ıiglı.ı,i ıı | ktiniil ltıı.in yı$.ıf,ız

lııiş ;ı.|ıı ııl:ı kı ı l ı ıı !glıı ı,ıf{

lıılıgslz lılılıgı ırı | t)fiii (iıiiı.tiiflüz

lıı lgt. lıl l lgl(ı .y;ıı.:ılrltl l ı | fr ız
|'ı,ıı l l)ı,jı ııkı':}ı s;ıııl ıg kılt.ıfr ız.

Hı,r s t pti,L ol an i,Le zehLrlen erek,

Bozulup, kendtslni, kaybetmelt, üzere, i,h,ı,ı ı ,

Si,z onlara am,vardı,şn otundarı

Btr tlaç yaptı,nız.

}nl,ar Oİlrc i,htlrası, i,Le kudurarak,

Akılsız ve btli,nçsi,z btr halde ldi,Ler.

Onlara ken di, asıIlannı ö greterek,

Akıll annı g önüll erlrıi, t opl a dırıız.

Beş alemdekt bu mahluklan
Bi,lgı si,zltlt, tçlrıden ç eki,p çık ordı,

O nl ara btl g elik b aE şl a dlnLz,

P aryanlrv ana urıv anlı, yaptLnLz.

l). Ziı,ıııı:'ııiıı lıııluşu sayesinde, son zamanlarda, Parlak-Tanrr (Vilkı.ıı,.
,-|,ı,.,tılı) ll;ılıisiııiıı tle siiz başı aliterasyonla yazrlmrş olduğu ortaya çrkrrıışl ıı
(lık. l,;ıııl ?oo,.i: ı:lo ı]}ı). Çtıtlu Maniheist ilahıde oldugu g"ibi, metin açıkı..;ı

1ı;ır;ılı,lizıııi lıırııııi ırır ve aşağıda göreceğimiz gıbı iki satrrlık krtalar içt.ı.ıı
( l,;ııı l,4<ıcı,;, ı ii ı'ılıııı al ı ıı rrııştır),

iısI iiıılı.ıı ı'.ııi 1ı iil ııı iş iizütiig
iil ıııı,kılıı l i ı,giiı.ıııiş tt:fr ı.irn

l ııgı ıı k(ivı.iigi ıı k(it iiı.ii[)(rrı

l ı ıkı|z ()|{ıız ııı,tl ıtsı ıtla t ıı ı,[{ıı ı,nitş t.tıflrirn

w;ı.ıııılv;ıtl ıııııııkııl ı ıı yiıı.| klarııp _rıipen
ıılııg ııgiiz ııı,lıısı ııl;ı (ilıııiş tııfi ı.iın

lıtlş lıııı,Jı;ııı lıılgı. |ıll lgl ıı (.ııliiı.iiı)(.ıı

lılıt,gıiı) y;ızı ııı,|(ı:-iı ııl;ı lıı.lgiiı,ıııiş lı.ıi ı,i ııı

,'llıılııı'ı,xlıııl l'ııİ,ıırı ERKEN DÖH§M tlyılııı r---,ılelıiy,ıtı (Vlll XlV yııiVıl)_ l Naııırı

l'ıı/,, ıı ı,lıııı ıııılı,ılııııi;, ı ıılııı

l llılıııı/ı,ıı lçııı lııı ıııı lııııı ııııl

lrı,ııı lı lı,ı l ı tıL,|ıııı

l)ııh:ıı: ()11ıı: ıılıı11ıııılıı,\(,,ı, 1,ıı,hsı,lıı,ı,ı ı, ı,ıı,ıı,ı,ı,ııı,!

W u,y ı.ıl,ı,ı ı,ıl, tı, s(ry,ıı,ıı,ıı,||, l,ııl,sollıgıyla zırhlanıp,

Yiı,ı r, ı rıı ı.ı ı4ı,ı ı, o rl,ıı,sı,ı ııl,rı,ıihı ıı7şslin tanıım!

Ilı:ş llud,o,' ıı,uı hllgtstn'ı getlrereh

I} ıızı,. g, L ı ı ı ı v u o rL as ın d, a t annıı !

lltııııbaci,yegöreheriklsidebilinenşemalarrtemsiledergÖrünmeselerde'
ılıg,,r oneji bir ilahi, srk srk "Dört Iç,t Tanrr" ilahisiyle bırlikte anrlanve Tan

'li,,,r,*rrr""tfedilmiş olankrsabirmetindir (Bangı9z5, 4,z6iAratr955, No, r-

e,(]larkryg?>'..TanTanrı''ilüısininanaboliımtıyukarrdaverilmiştı(bk.ı.z.
liıl(im). Ayrrca, servis amaçlr sofra dualarrnr içine alan llahller (Le_Coq ı9ı9,

Nıı. ı?; Hamilton ı986, No. 5- 6ıZieme ıg75b,No, rrı Clark 1997, No, 65-67),

|,lltıııl, için sadaka ilahısı (Le Ğoq ı9zz: No, rr; Clark ı997, No, 58), Ay_Tanrr ila-

lrıxı ((]lark ı997, No. 7o), GiıçİlıİşrkTanrrsı ilahisi (Le Coq r!22: No, zB) ve

,,llıılıı Kitabı,, içinde yer alan başka ilahiler de mevcutİur (bk. Clark 1997: No,

lı,)). 
,.pothi Kitabı" ıçird. y.. 

"İ",, 
ve "Mani,ye İı<i ıiuı ilah_i" olarak bilinen

l'İ11,,.", bolümiın edebi dğeri, hem qenel olarak Uygurca çalrşmalarr hem de

lty[ıı. Maniheist çalrşmala"rı ıçin beHendıgt kadar yüksek değ.ıldir. Bu ilüi
lıeııı .tkıhar B hem de Uygur aıiyı" yarrlmrştrr ve aslrnda "Buda,ya Övgü"niin

'liılııırcadan {n) rtırÇ"İğap,lm,ş yenı bir jokıımııdur (Clark ıgg7, gB,99),

AlırınçorTegin'in*rl.İrİ(ilahi) (apnnçorrcgrnlflgr,a,prtnçorFarsçadftn-

ııır "{ivgücü" kelimesine gider, bk, Ziemer99r, 335; Clark ı997,98), Aprrnçor
,|,"gı,,,ı^, Mani,ye tıvgtıniin kişisel bir formu sayrlabilecek özel bir düzenle_

ıııııxlılir (Gandlei ıg7o).Aşağıda verilmiş olan birinci ve ikinci krtalarda gö-

ı.lllı.t:ııği üzere, son krt"*rrria=tırr".oli kelime çiftleri bulunmasrna karşrn, Tan

,l,,,,,r, iinhisi gıbi o da, önemli kelime ve öbeklerin tekrarrnr içeren anaforlara

ılıy;ılıılır (bk. Zieme ı99ı, 335; metnin tamamr için bk, Le Coq ı9ı9, 7-B,)

v(ıı)ji.rdala I tıtvi biliglıgim tüzünüm y(a)rukum,

v(a) j irria la l otvi bilıgligim bilgem yafram,

kii ıı ı (t:)fi rı y(a)rukrrrtek kokuzlugum bilgem,

kiiıı ı(t,) n ı,ı y(a)rııkınt.ek kokuzlugum bilgem,

kııı,Ilt, liizii ıı l(«,) ii riııı

kıiı,llı, lrızıiıı l(t,) ıl ı,iııı
klilıiglı ııı kaızii ııçiirn,

lııı ı,lı:ı ı ı ı ııı lıııl ıı ııq,sıızıt trı,

,4lıılıı,ı.ı,şlıııi }iıA,ıılı ERKEN DÖNEiır llyt;ııı (}(J(,l)ıyfltı(Vlıı XlV YıllY|l): l Nıl/llll ı }()



l:lııııı:,lıııı ılıılııı İı,ı,İ tıı lıllpillıııı ıı:ı ılıııı ışığıııı|
l:llllıl§lılll ,l,ılı,ı /,,,,s/,,l ıı lııl2,,iliııı, l,ılp,,ı,ııı |ılıııı'

I )ıl ıı.'lİı,ıı,rı, lşı,ü, gı,lıi, 11ıil4ıı.sl ıı,ııı lııl 1,r111 
ı

I }ıı ıı, 'I'ıı.ıı,rı, ı,şı,Hl, t+i,Li. H.irlliLst,ii,ııı, lıı l.gtıı ı !

( } i i,zü l, ( ı,ıı ) u,s i,l' I' a nnnı, ünlüın, horuyan ıı n, !
( )iizeL (,c) ıısll Tannrn, Buila'm, bulunınazıın!

Budist şiir

lJııı|isı. içerikli şiir metinleri, önemli orijinal düzenlemeler kadar, çeviı.ilı.ı ı
ııılsirılılıı dtınüŞtürıılmıış şiirleri ve Budist içeriklerden/metinlerden illı;ı ııı
.yıılıı.yla tıluşl,urulmuş düzenlemeleri de içine alrr. Bu arada, Suvarıı;ı1,
r;ı lılııısasütra (Altun Yaruk), Maitrisimit, Xuanzang-Biografisi, Vajraııı.l ıı.
ılik:ısııl.ra, içinde Gatha'larbulunanbazrAbhıdharma-veAg1*" metinleri it,,ı.
ır,ıı sııkiz yiikmek yaruk gibi çok sa;nda nesir metni, buğre kadar, tersiııı.
ııı,sir s;ıl,ırlar,ı veya pasajlarr içeren şiirler olaraktanrmlanmışlardır.

( ı ) ( jı.ııııl Bı^ıdist şiiri ve şiirde tövbe metinleri
Mt,ıliı;ısyıııı (Arat ı955, No. B; Zieme ı9B5, No, $§), puryya ögretisi (Zitıııı,.
llr(/)l: l,,1lt ı99), ortaYol (Ziemer985, No.35)ve<ıltımveinsan-varlıglnrrıgı.
ı;lı:iligi (Ziı:nıe ı9B5, No. ı5), sadaka hakkrnda din adamr olmayanlar ıçiıı şılı,sı,l |ıışvik içerenbellı.şiirlergenel Budistkonseptini oluştururvevapşi l};ık
şi'ııiıı "Aklın Özünün Öğretimi Sutrasr", (Arat ı965, No. rz; Tekin r98o, ı4,ii
ı5o), ;ılliılıe şiir (Arat ı965, No. rr; Zieme ,9gr,273-277), filozofik cümltı|ı.ı.
(Zi.tııııtı ı<)<)ı: 2.,47 ve bazr Budist sutralarrn şlirleştiriimiş versiyonlarr k;ıy
ıı;ıkl;ır«lır (Arat ı9(ı(: No. ı§; Zieme,/Kudara ı9B5).

V:ılışi l}akşi'nin "Aklın Özünün Öğretimi Sutras,,".r,, (şi,n nzm ulalılıı,çı
ıı,ııııı) şiir iiz,tlt,i iyi kıırunnıuş ı( kıta içerir ve iıç brıltımden oluşan bir girişlı.
;ıklııı ılııg:ısıııı lıt:l.iırılt:r. Bu llç b<llilm, ı) bütün d,harma'larakıldan fark]ıdıı.,
ı) ;ık ıl ktıliıııtıltırltı, yaıılış l'ikirlerle ve vücut f'enomeniyle karışmaz, 3) akıl y:ı
ı,;ılılııı;ı ııı ışlı r v(ı ()ııı] ]ı varlığı rincesizdir ve sarsrlmaz (İı.. tırerst og rygl| ı 4,7vı"l'ı,kiıı ıı,1ll<.ı, ı(ı(ı ,}8i}). Pra.jfla§ri tarafrndanyazrlmrş olan Bodisa'rvr'r, tır'
gii. liivlıı, tlıı;ıl;ırı, lıaşkalarınrn hrışlan«lığı iyi işler, B<ıdisatva'yı anlamak vlı.
gIlıl ıılılııkç;ı kırııı;ışık lıir içeriğe sahipı.ir (tık. Arat ı<.1(ıq, N<r. ,"4;'Zrr.nrr,, rrlr1,,
|,-,,4, ı,.:7). Alliılıtışiiri [Jy;şurıllabesininsıı,asını izlt:.r,2ı kıı,ayı ıçinealırvııy;ı
1ıısı ılt'tlılııi.Yltl ıllıılYı:ıl iiıliinçlıııııt: lıulııntlurur. Bıı şiirin ıiııeıııli lıirçalışııı;ı,ıl
ıllıg'ıı siılılıılsizılir. A.yrıt:;ı iiııtırnli s:ıyıtl;ı lıı)liiıııii lıııııı sıiz lı:ış, lıı,ııı siiz stııııı
ıı.Y;ıklı ııltlılgıı vı'Çıık s;ı.yıılıı ııy;ıklı kıı|iıııtı içtırtligi içiıı tltı ılııı,ııılıılıı.. Nı..y;ızık
kı lııı Şi|ı' lıizl'ı'ksik vt'ılı'gişıııiş lıiçiıııtltı ııl:ışıııış ıılııı;ılıılır (Ziı:ıııı. ıı1,,1ı, .]7,1

,llılıırıılıııl lrıi:ıırıER|(EHDÖNırü{lJytlıı rılalıynlı(Vlll XlV yıııyıl)ı lNoııııı

ı7,],). llıı ıillı,lıı;ı{iıl{ı(l;ı.;ılııılılıııııııııi ı,l;ııı ıı!. kıl;ını, lı;ızı lt,ıııt,l {ızı,llıkIı,ı,lııl

y;ı ıısılıılıl l l r (Zlı,ıııı, ı t;ı1 ı ;,;7,t,'lt, ıı).

s ıışlkııiii siıvııı ıııııltlıııı sakırıılı tılınıazııı(«ı)ıı tiilck,

sa rı l ııı;ı yii rtık i nı siı kı nu köreyin safr a yaraglrg yölek,

safrgadaz batışımnıfl savrfla öçeşmefl safla teflşü ilek,

sarvaılyan biligni tapmış erser savrnda rdzun r belek,

s harfi,nin söziinti unuttulıL, dilşUnUp karşılıgını bularnıyorum,

Sana uygun blr desteh d,uşunilı,p bahayıın, kızma, halbım,

Samghad,asahocanınsöziinekarşıgelıneh,seninlçinyalıışınazbirazard,ır,

Saııad,yanbilgtyi,bulanlar varsa, sözLlnd,enbtr parça armağan gönderstnler,

En önemli meditasyon metni, uygo, şair ki ki (kki kki) tarafrndantahmi_

nen 14. yüzyıtda yazılmrş olan Amitayur-dhy5na sütra'nrn şiirleştirilmiş
metnidir. Uygurca metin Qırr." "slrr* 

her zaman izlemese de, bu metin Saf

Ülke Budızminin en onejl metinlerinden biri olan çince Guanwuliangsho,

uji,ng, edayanrr. Bu metnin Berlin fragmanr önce R. R. Arat tarafindan, "Abi_

t" r"r,,rr,,irg65, No. ı9) ve "İstiğrak ile ilgili parçalar" (ı965, No. zo) gibi iki

farHı lslmle y"yr*lrrr*rş, daha sonra Otani (Kyoto/Japonya) ve Berlin ko-

leksiyonlarrndan yenı fragmanlarla birleştiIilen bu metnin yeni baskrsr k,

Kudara ve p. Zieme tarafrıidan yayrmlanmrştır (bk. ZıemelKudara ı9B5). şi_

ir, şairin adrnı taşryan ve Uygurca metnin dayandrğı orijinal.Çlnce metnin

adrn, açrkça ilan eden 
"ş"ğrd"ı.i 

manzum btıliımle başlar (ZiemelKudara

ı9B5'ten alrnmrştır),

Bu metindeki 356 satırın tiimü 90 kadar dortltık ıle bıçimlenmiştir. 53_34,5

arasrndaki satrrlar ilk sekiz hayali (batan güneş, su, yer, mücevherle süslen-

miş ağaçlar, suyun bedeni, ağaçlar, yer ve su, lotus yeri) betimlerken, ilk 5e

*ut,.rğirr"" aslinrn herhangi bir bölümüyle aynı değiidir. Kalan satrrlar ise as_

lında Jinaşri tarafrndany"riı*rş olanbuyan eçirmela,inmetnidir. A.şağ,ıda alrn_

l ılanmrş oian iki dörtlük Ki Ki'nin dilinin ve edebi başarrsrnrn ne kadar yük_

sekol«lugunuaçıkçagösteriyor.Herikidtirtlukdesuyunhayaledılişinibe-
riınllyor (ZitımelKudara ı9B5, rr. go-93, rro-r13),

tay pay lön şö töp atlg

tayşifl nomnufr. içinte

talulap yıglp m(e)n kki kki

takşutka intürü tegintim

lııı,gııı stiziik «ıl stıvııııiı

l ııı,ıı]ıı ;ıı,ıı lı,gşil ilı

Toy Poy Ltn Şı dtye ad,Lanan

M ah ayan a - Dh arTn ü' sLnln i, çi,nd en,

Ben Kkt Kki,, seçi,p toplaya,ra,k,

N azma ındlrmeye çalıştım.

Durgun, süzüLrnüş o suyun

ltcr a,ıı değLştp,

,(l
Alııl,ıı,ı,ı,glı,ııi liı,iıııır, ERKEN oÖxsır llyılııı tıtltılııyrıtı (Vlll XlV Yı|/!ıl) l. Nıı/llll |.lı



,ııır ()(lvlllFi

lııliıı;ı lııız lıı,lıııı|iııı ı;;ılrıı|l,ıı ııl

lıi ı,t.|, (.|,(l l ıı i ııııı ıı(ı:ııkl ı ıı
lıı ı,| ıı l(. ııı ı ıi(.ı..y(;ı)ı.ııkl:ıı.

lıl ı,lı.ııı ıız ktıı.iı k;ııııııçsız
lıı ı,14ı. ı,ii .y;ıl l ı.ı.yıı ii ııt:r.ler

!,,,,lİ,ıİ rr ı,ııı lııİ, lıt1.1ıııılı,,

' 
'tı'ıı ılı lııt ı ıılılııp,ıııııı ıl,Jş,J,l ııı,,h. L,ı,ıı,lııı

l l,'ı 1,1ı tıış ı,r, lıııııı.ıı,h..lıı,ıı,

ll,,ı lıı ı ı ııılı,ıı lıııı l,ıı,ı.l,ıı, ı,şı,h:l,ıı,ı.,

l|ıı ılı,ıı, ı | lı,ı, lııı,lııı,lı ıl,ıı.,ytı,ııı,tı.,y,ıı,ı,ıı,h.,sı./..ıi,/,

l l ı,ı, ı ı,ı,ı ı,ı l,ıı, 7ııı,ı,ı,l,dayLp ç: ı,lı;rı,rlu,ı,.

. Şiiı' liıı'ıııııııtl:ı yazılmrş tövbe metinleri azdrr ve çoğu, tövbeyi icra tıılı.ıı ıll.kıŞi liır:ıl'ı ıııl:ııı ııluŞturulmuş ezberlerdir. Bu, aynrİçlriktekı neslr rıı(ıl.iııl(.ı ilçiıı ılı, gııçtırlıılir. En ilginç ve uzun tövbe metni kiki sışi tarafrndan tlilzı.ıılt,ıııııiş ııl;ııı vtı sııvarır aprabhasasütra'nrn beşincı btııtımtınden sonraki 1ı;ıs;ı.|l;ıı,:ı tl;ly;ııııııı şiirrlir (bk. Zieme ı9B5: No. r5). N"*r.r".*iyorrrrrn ı.l7-,
,ı.illl.,. 

s;ılırlıırı, lıı.ı metindeaşagıdakİ güişiirleştlrilmiştir(Ürşrlaştırma i,..ı,,Zlt.ııııı ı(,,(,)ı : ..ito aıa'ye bk.),

iısı iiıık i ııl kı l ı ııçlarımrn ökUntirm(e)n
ıikiiş lı.|iııı y:ıztıklarımın bllinUrm(e)n
ii,lii ı ıı ;ı ıı| l ı :ıçı ııu rrn(c)n yadrnurm(e)n
ai ı.l ııı(.z k lzlt, ııı<ız yışurmaz baturmazm(e)n

|' ı ı. Aı ı rlı: ı. ı ı ı ı. ı ı ı,ı, llc rL ı ı ı i,1, i, ı ı p Lş nıanlık d,uyannı,
//ıııisıl: /ı.ı,sıılısı z ı!.ii,ıııılıLarııııı itLraf. ed,erlrn,
l, t ı ı.ı l, ı ı ı ı. 

\§ a,ı ı.(ii i/;§(ı u l, i, p ( ) rt üyü ıJö herlnl,
l ) r l ı ı ı t ı ı ı., p;i,,ı. l,c ı ı ıı, ı ı ı,, s a,lı, Lo, n ııı n ı (ve) h apa tınaın.

l l ıgı'ı' lı iı' ilgiııç tiivlıtı şiiri, Kyoto'daki Fusetsu Nakamura özel koleksiyo rıılıııı;ııl çıık kıs;ı lıir |'r;ıgıııııııdır. Bu şiirinyaprsrbasittir; ilkttıvbekarşeytanııı
l§l(,|'lıılıı ı,iılıli.yııl,iııi :ıçıklıytır. Sorıra ışlemış oldugu günahları srralryor. l,iııı;ıııııııııl;ı 1ıişııı;ııılık vıı lıağışlarıma isteği içln klişe iiadeler yer alryor (lık.
Slıııl.i;ıllıı 1,.;ll ı; Ziıııııtı ı(,)(.)ı:.f ı:l ır5, Elre.skog|gg7|ı35-ı36). Buradayalııız
sı ı ı ı lııil ii ıııii ııılıı ıı lıi r ılllr1,1 lik vıı riytı rum:

lı;ışk.y;ı ııı ıı ı .yıiı.kt, l<:gii ı.iilı

ı);l ı ı(t,;ı ıİljı İl l ;ı l ı ıl .yiikiiıı iı1ı

lı;ıgı ı,ı ıı,y;ı l ı 1ı .y ıgl:ı.yıı

lı;ıı,ı..;ııı ı l(.ş;ıııl ı kı lııı.ıııtııı

Baş ı,ıı ıı,yc re degrllrlp,

Ilcş oı,g,a,n,Lnı, i,le ser:d,e erlip,

lk ı, 
14, 
r ı, ı ı ı, ı, ı I, i i,z (| rt ı L (: 

.,r o, I, L p tı 
14, 
k ı.y ı, p,

l l c ı, şt,",yi, i,l i ı.o,f' edi,.yr_ıru,ıı ı.

S;lıl;ılır;ıı'llılil;ı vı'l}tıılis:ıl.vıı l)}ı;ırırıtıtlgal.a'ııııı şiiı. (i.yküsii (.[,ekiıı ıt,,[lo, ı5ı]|ll]|) vı, ;ı.yııı t.|.y;ızııı;ısıı|ııı ıiıııııııli ,,,,y,,lu şiir s;ılırl:ıı.ı içıırtı11 l}ııılis;ılv;ı.yıılııll;ılkıılıl;ıki lı;ışk;ı l'r:ıgııı:ıııl;ırı ılıı (Slı,,g:ıiı,, ı<.ıt.ı]l, ]lı ı vı,ı|tıv;tııtı). lııı k:ıltıgııı'lı|ı'ılı'gı'ı'lı'ıılliı'ilı'lıiliı'. lliriııı,isi. lıi|ılıgııııiz (,ıı ıı7ıııı şiiı.ıliı.vı. i.yi kııı.ıııııııııi;

.,llulııııslıııl }ııl,.ıılıER|(ENOÖXglllIyı;ııı ııh.l ııyıılı(Vlll XlV yıııyıl) l1.1nrıttı

ıllı k;ııl;ıı.[ı|ıı lı;ı.ı.lı,. llı,ı,ıkı ııı..lıılıı ı,ıı.ıııı,|ııll llrı,lllklı,ı,lııılı,ıı ]ılı'|. |'İıkl l]_Y

;4ıırı,;ııl;ı kt.s|ııtlklı.ııkıııı;ılıllı.ıı dittı,ıııll H;ıyı,l;ı (,llııı,ı, k;ıı';ıLlt,ı'l;lşıytır ıı|ııı:ıl;ırı

ılır. Ayrıt,;ı 1ıı,ı. ıkı ılıı.l tıl ı|ı. l'rıı.|ıüıılıııııı,ıııllıı ı,ılı,lıly;ı| lyl;l ilişkiliılir vtl

l\ıı.jı|,u,lxı,rıı,ııı,ıl,rı Sıı,l.ırı'y;ı ı,,ıık lıı,ıızt,yt,ıı ı'ıgt,lı,ı, l;ışırlıır (lık. lilvtırskogrygT |29,

ı4,(ı; Slıııg:ıilıı 3<ıcıll, ilı ı |lı|i).

(ı) Övgtl şiirl«ıri
Övgtlüerin en btiytlk btiltimii Budalara, Bodisatvalara ve Naga'lara atfedilmiştir,

ancak yerli Budistlere oldugu kadar Moğol ve Uygur yöneticilerine atfedilmiş

ıılan övgü şiirleri de vardrr. "Güna}ılarrn bağışlanması için 35 Buda ya öv$i" adlı

şıir, adından da anlaşılacagr güi çeşıtli Buda'lara atfedilmiştir (bk. Aıat ı955: No.

ıo; Zieme ıJjız 2ıç.-228)_Tibet Budizminin önemli ırrıetniT-ara-Htavlr7ı6atlstot-

ro, Tanrrça T6ra'run irmi bir farHı biçimine saygdır (Ceng ı979ı Zieme ı9Bz;

Elverskog |ggT L23_L25). Bununla birlikte, önemli salnda öv$i şiiri, Budıst Orta

asya'aaki baa popti,le. Budalar içinyazılmıştrr; örne$nAvalokite3vara, Maitre-

y", M"nlr".iveAbit-üha (bk. Elversko81997, ız7_ızB).,Aşagrdaverilen, Maitre_

ya'ya övgiıden alrnmrş iki dtırtltıgtın her birinin şon satrrrnda bir dua bulunur (Zi-

.-" .99., z37-z31,metninttimü içinArat ı965, No. ı7'ye bk.)

tört şloklug nom üze

tutçr ögerm(e)n üzüksüz

tüş börip munufl buyanı

tuşayın sizifr.e maytri

sansarta Örinç mĞni teg

sakrnsar erti kim me yok

saşmaksrz burhan bolmlşta

sakıngrl mini maytri.

Dart bentl,t töre Ll,e

Durmadan, her vo,klt öçerım,

Btıyle btr ıyi,Li,E karşıl,ılt vererelc,

Si,ze k avu ş aym, M ai,treya !

Samsara'd,a bentnx gLbi, bır btçareyl,

Diıştınecek btr klmse btle yok.

Şaşmazburkan olunca,,

Bent de duşun, Maltreya,

Başka dıllerden çevrilmiş olan övgüler, orijinal biçimlerine çok yakrndır.

Uygurca 'Yirmi Bir Tara'ya Övgu" ve Moğolca, Sankritçe ve Tibetçe versiyonla-

.İ a.rsrodaki ilişki Zieme r98z'de a;rnntrlr oliırak tartrşrlmrştrr. Ona göre Uy_

Hurca versiyon, Sankritçe orijinalin bııttıntıyle gerçek bir çevirisidir. Bununla

bi.ıikt", Buda övg,ulerinin çoğu genellikle basit çeviriler de$l, Uygurlar tara_

fından hem yerli hem de yüancr kaynaklara dayanrlarak yaprlmrş olan uyarla_

ma ve kompozisyonlardrr. Bu tip şiirlerin temsİlcilerinden birı, yukarıda Sözü

ıldilmiş olan 35 Buda'ya öV$idür. Öncelikle, bu şiirde övülmüş olan Budalarrn

iııl larr, Budist literatürde bilinen listelerin herhangi biriyle tümüyle aynı değil_

tiir; ayrrca Buda isimlerinin srrasr bilinen listelerden farklrdrr ve son olarak,

lııılli Bııdaların bu şiirde bulunan bazı betimlemeleri, genel metinlerde bulu_

ıı:ıııI:ıırl;ııı ılıılııı ııyrırıt,ılıdır. Bazı araşl.ırmacrlarrn bu şiiri "karrşrk şiir" olarak

ıliişiiıııııı:lt,ı.iııiıı ııtııltıııi lıtılki lıııılııı,(lık. Zitıırı«, ı«lc)ı:zı<)_22|),

ıllııl,ııı-ıslıııi lııA,ıılı ERKEN DÖNEM tlyı;ııı t,ılı,lıı!«ıtı (Vlll XlV Yıı/Yll) l N,l/1lll ı.l,}



.I,1

Sıııı z;ıııı;ıııl;ıı-ıl;ı 'l'ııkyıı [|ıılvı.ı.şi|ı.gl lııılı.|1ı1;1,1111111ııln lıı,liı.lt.ııııılry ııl;ııı (ıı;;

^.'l'ırı, 
aivl{ii!ili. K;ış K;ılıııı ııl;ıı,;ık lılliııı,ıı yı,ı lı lııı llııılını kııılııı;ı :ılli,ı|llıııis ı.ıı

slz lı|rı'ivgliı|lir. liıı şliı'yıı.yııııl;ııııııiııl;ııı.ıııı,(, llıııllııl kııılıııııı ııt|ı lıılııııııiyııı.ılıı.
lı:ı|l;ı lııı şiiı'lıizı'tııııııı K:ırıı Kııçıı'ıııııı ııı(.ı,k(.z|ıııl(.ıılııı-ılıı;4ıııııı, lliııllilııı.ı;ı
ı':ll'l ıııl;ııı tnl,i,ıı,i,ıı. sı5ıi,!{li,H (nıii<:tıvlıtır gilıi st.viııılı) vı. ll.ygııı,l;ır l.:ıı.,;ıl'ııır|:ııı K;ıı.,

K;ılıııl (Yıışiııı l.;ışı kaıiın) olarak onurlarrdırılılıgı ııı:ıııliıl.ır. LJygurlar, lııı şiiı,
ı|t,, çııl4ıı lJygıır şiirirıde <ılduğu glbiupr biçirniıııltı ıJeğllhayhur biçinıiııılı.
;ıtIlııııtlırılrnıştır. Aşağıda, bu övgtinün iyi korunmuş dtırtliıklerinden 1ıiı.ı
;ı|ıııl.ılııtıırııştır (bk. Kudara 20or ve Zieme 2oo2)z

kiinin yaltrıyır kıın t(e)flrı uruglugum
kiirkin yaşulıır köl suvr orunlugum
ktikurep örler bulıt basguk ktıltııklugum

kiılıiklenıp akar taşkın suvlang rlgdlrligim

(}iiııeşlc parlıyor, gii,neş tannst sofum,
Cii,zellthle yaştyor, gal suyu mehanlı,ın.
( } i i,rleyi,p yıhseli,r bulut gülüşlürn

Kii9ıilk\entp akar taşleın sulann, öi],ülüın.

K;ış Katun övgüsünün önemi onun edebi değeriyle srnulr değildır; o ayrı(:;ı.
M()g()l (l(inemi boyunca, Turf'an'da Budizmve İslam arasındaki sorunhakkııı
ıl;ı lıizt. tiııemli bilgiler de verir.

(]l) Avaılııııa ve Jatakalar
l lı,r z:ı ıııa ır tümüyle şiir formunda yazılmış olmasalar ve sayrlarr çok az ols;ı
ıl;ı, Avııtlıi na ve Jatakalar, Budist Uysr. edebiyatının populer btılıımlerind«: ı ı

lı lrlıı i ııluşturur. En uzun ve önemli AvAdana metni, nesir aslından şiir ftı r
ıııılıı:l çılvrilmiş olan "Avalokitesvara-sütra ile bağlantılı Üç Avadana"ıl ıı.
(lık. Slıtıgailo ı9BB). Bu metin üç bölümden oluşur; her bcılüm nesir biçi
ıııiııtltı [ıir giriş pasajı ile başlar; sonra bir Avidana anlatrlrr. Her Avadaıı;ı
;ıslıııılıı. lıaşka bir hikiyenin izledıgi önceki Bud,a'nın öyküsüdür (bk.
Slıııg;ıit.ıı ı9litl, (ıo-6ı ,Zieme rygl 247-264.). İklnci btlltlmll Sudarüana'nııı
gı:çıııişi lıııkkında<lır. Buna göre, bir 8tın bir maymun sürüsü Burla R;ıl
ıl:lsl|l,yil ile Sırdarüana şehrine gehr ve hikaye, aşağıdakı, sU ile uyaklanıııış
;ı l l lıı r;ısytırıIıı şiirle lıaşlar,

sıı k:ı ııçı14 tıdgii ç<ıgltıg ya lı n l ıg ?kığaııiislil, i,yi vıı yıılınlt,
sıııl:ırşiııı ııtl(ı)gtıl bılıkta .SıııJıııştııııı ıııllı,ıışalı,i,ııl,a,

silıı (iılltlrlıı kılırıış lıuyıtılıg (}ı:l:nıLşzııııı,a,ıı,lo,rıl,ıısııııılıı,slı,ıııış,

sıııl;ıı,ş;ıııl ;ıll(ı)gılliglıı.l4ıılııı.ıırt.rli. §ııılııılsrııı,ıi ndl,ılıi,ri,1,\x"yı,ııı,rıl,ı..

Alıılııı,tıilıııl liıJı,ıılı ERKEN OÖXlll t Jyt;ııı t1( ltıl )lyntı (Vlll XlV yıuyıl) l Nnrııı ı ,4lııİıı.ı,ışll l(, iiı,İ ll,, ERKEH oÖxsrı t lyt_lı ll t,ü( lt..ı)lydtl (Vılı XlV. yt l/yıl) l N,l/lıl l |,1,5

()ykıiılılıı ılt.v;ıııııtııllı. kı,;ıl vı,şt,lııı,lı;ılkı, gıiı,,lıl lılı,ııı,llıııııııl 1ıı,lıı,ı yıkııı;ık

içiıı gı.lıltgıııl ıii|ıııyItı,vı, ııl,ılııyıı k;ıı,şılık ıkı ııııılı;ı|'ıı g{lııılı,ı,ıııı,yt, k;ıı,:ıı,vtıri

y,,..'ıİ',,ı.,,İ. ı,ııılı:ıl'ızl;ıı, llıııl:ı ll;ılıı;ısııı,yıı.yı l;ııııyııııı;ı ]ıı;ıyııtıııı ıılıııak ist,iyor,

"Bıııl;ı ııııl:ıı,ııı :ırzııl;ıı,ıııı y(,riıı(| gııliriyıır, ıııııJı;ıl'ızlıırırı lıcıııen saçlarr ve sa-

kalları lıZlıy()r. sil;ı]ıl:ırı ılilı:ııt:i lıiıslııııtıılıı v() lnaymun kuyrugurrave elbisele_

ri maymuıı giysiltıriııtı tliiııiişiiyrır (Elverskog |ggL, 47-48), Sonra Buda'dan,

Sudarsanaşehrirıe<lörımekiçinizinistiyorlarveinsan]arabuöykiıyrıan]atr.
yorlar.onlarlndtıniışiı,insan]aratıyktıyoanlatrşrveinsan.larrnonlalldinle-
dltt., sonra Buda'ya gidişleri aşağıdakı gibi betimlenmiştir:

atı kotrülmiışlernifl yörtinçüte ünmekifl e

artukrak alp tuşgalı bolguluk erilr

atlıg yaflalrg kafi.lılıg yadagrn

alkunı bilteçl burhan bahşika baralım töp,

"Adı yucelnlmrş olanlar (Bud,a'lar) yeryüzünd,e görijlndügijLnd,e,

onlara rastlamale son d,erece zordur,

Atla, fi,tte, arabay4a veya yalınayale ,

Hayd"i, her şeyı bılen Buda' ya gıd,eliırı" d,erler,

Buda'yr göriince hepsinde iman oluşur, Buda, kralrn, iki muhafrzrn ve yüz

bin 5rennhin,in Budalrğa eriştiklerini iırr, "d"r. 
Öykti, başka ilginç ayrıntrla_

rrn da yer aldıgı ikinci btlltlmle devam eder,

Avedana,larlakarşrlaştrrrldrğında,bizeulaşmrşşiirformundakiJataka,lar
daha parçalr bi, du** gtl,t","i,l", Bu neden]e, bazr anlatrlarrn çok parçalr

ı<oıetsiyoniarına sahlbiz rVi6vantara Jetaka,nln farHl versiyonlarr, fıllerin öy_

küsü, ayrrca belli hsa pasajlarve tanrmlanmamrş öykiiler (bk. Zieme ı9B5, 3r_

#,Zie;e rygL| 267-27a). Tamamlanmamrş durum]arrndan ötürü, b<ıyle Jata-

f,",ı"ru 
".rrrir_.itoı"ydegıldır.Vi.vantara_Jataka,nlnbiraz 

açrk olan ikin_

ci bölümünd e (Zieme r9a5İ Uo, 3), prens aç olan ailesini kurtarmak için

kalçasrnrkeser,fakatsonra-zayıflarveyıırüyemezhAlegelir.Aşağıdaalrntılan-
rn,şoı,,,ikidortltıktegörüldüğügibi,öykiiMadri'ninşikAyetiilebiter:

[uJlug kuçlug s(e)n tögin

uluşundın tözi ünmedin

utrunmışça bodunufr"nr

uyap kalsars(e)n bolmaz mu

aIıdag kılmadı'n birökçi

ıı ı,ıgkıı [ıııl ıkt ın ünsers(e) n

:ıll;ı ı,l ı ii rı l ı ııztı kafllıfrn ı

:ı ı,:ıl;ı lııışl ı | [ıt,ı,trı(!Hil

Sen yiıce ve Nçl,iı prens!
't 
]Lk en d en d,ı ş an çıkm adın,

Senın halkı,na karşı,

[Jtanıp kal,san olmaz nxl?

Eger b ayl,e ya,pnxa,zs cLrL,

Ş ehtr den kırl,ar a gld,er s en,

Atl,annı ve kağnı,nı,

Sodo,ka olarak v erTrle.
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ıılııg işkı: k;ıı.aç:ıı1 sı ıl:ıı. yıı ııış;ıl(l ı (.ı.l i
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ııl;ıı,;ık lıiliııi,yııı.. Yt.ı.;ıılı llı; l,ııkı;ı

|'l,|llllilı ( )piı't.I lıııl i,ııi ı,ı.:ı ı!!rI
lıı ll;ılıl.. ıl.ı, ıııılıı lii}ııtit4li llt}itıı, a"(lllilt'ı'Kil;ılıı"ıııl;ı. S;ıı.ıg'liılıııi.ıııı 1.ııııı!.,ı,lııılıl ııllı ıllııııııııl ııılı,.17ılııl,,,,,,,,,]

",llıılııııxlıııl |'ııh.ıılı Enl(EN DÖN§Al 1,|yqııı çıtlrılılyniı (Vlll XlV yııryıl) l Nnııııı

f lt}ıaııılııı ılıı

*ılıp,ı yf .ı ııl;ıı ıık p,ıiı lilliı,. Aıı;ı ıııt.lıılıı (,ligiııı'|'ıılıııi l;ıı';ıl'ııııl;ıiı (,ı'('vı'ılılı (1'('V

lıgı lıf.ııllı lıılıııııılyı,ı,. Sııııl;ııııJıııııı şiiı, lıtıliiıııli;ıŞ;ıHlıl;ı ııkıııı;ılılliı':

tiıl eıılşi ıılı. llıılııı ıı.,li ııü ıııı l;ı l ııgıııış l (iı,ıı ııılş

liıııişlıı lıllıııı,ıllıı ıılık ııı ;ııl ıı,l;ıt.,ı

iiılıııç,ılıık lıı,ı,p,,ııl lııp,, ı)ı ıııt,ılılk lıll lgl lg

iiı; lıikı;ııı1 lııılıl*lıp1 ı, iş()ıı lıılıııı-l:ıvg:ıç liliııliıı tüı'k 1ilinÇe ikileYu evirmiŞ

ğı yçıııtjııı(Jııı,ıı l lı,ıılıg(;ı)|(:ı)v iizı, |ıı()ıır ||;ıllı |lnıış

9çlıı|ııyıı lııııl;ı vıı,ı;ıy;ı lı.gııı(. ı.iiıkııı14;ılı |lıii lgtilengeli bolguluksız burhanlaı:nrfl

gılt ıı|ıHıı ıığı|ışı ;ıl lg ıııııl ıı ı, ıı(ı ııı lıi l ig ıık ıyıı tükedi

i,rıııı|ı,ıı,ı ıı,l ıııııl,ıı,ı. 1,(, sıııı, rJııA,,t,ı,i,ıı,ıl,ı,rı, cl,ıığnıuş, varlı,gını, bıl,meden harflertnı aYlro'n,

|ıııııııııı,tı,ı,,ı.ı,,ı,,.|§ ı,,,lı,ı,t,ı,l,ı,ı,ıı,y,fl,A;sı:l,ııı,t:ıııışbi,lgi,lt,ÜÇLUkÇünBalıltlıÇtsanTutufi,Çtnce-

ıleıı liııA(,(.iı, ı,,ııı,ıl,ı,ıı, (.(,ı,ı,,,,,ı,,,t§. Aı,.yu, lvlarıçuşrı, Bod,tsatva tarafınd,O,n f)üüz edi,l,mı,Ş,

.l1,ııılıı l.ı l|ııılıı l'ıi;ıı | ıı, ılı,ıı,ı,l,ı:ıı,. IJıııILstLcrLrı kutsa|ki,tabı tamaml,and,ı,

ı ııııılıııııııljıı.ı ıı .y;ıııısı ıılılııkçıı karmaşıktır. SuvarnaPrabhasasütra'Ya

'tlş ynrııııııı1 ııl;ııı il(, ılıiı,ı lıikıerı tıluşan sonlamada, giriŞ, ÇeŞitli Budalara,

İaatynlrıı .ı, Iiı ıı ı.ıl;ı ı,;ı vt. kıı}ı ı,;ırn;ırılara taprnma, övgüler, Buda'nlnvaazlarl,

ıl laı ııı j|ıll;ıı.ı v(. ııııik;ıl'ıılı ıı ktındileırine aktarrldığı dıger kıŞıler bulunur

İ,,l,=lıııı ıı;(ı (,,,/,lı.ıııı.ı()«;ı,3[l.J .r9ı). BazışiirsonlamalarrÇeŞitliaraŞtlr-

ıİıı ıdııı|,ıııılıııı;ııı;ı ıııı:liıı lıiı,Jıarçası olarakYaylmlanmıŞtrrve ana metni

*ılııılış ı,lHıı jılıl(.ı,;ı*y()ıılıı s()ıılaınalarrn temel korPusu P . Zıeme tarafln-

iııyı|ıılıııııııılıtıı. ( lık .'/,iı.ııı(: ı9t}5). Srınlamalarrn bazrlarr olÇülü dizelerin

Sııul ııfıyı ııılıı t;ı i ı,lı.ı,ı ıı lıi ı, kıı ı,ışı rIıtd tr.

İllııııl.yç.I Lııı,çıl ı qi | ı,

ışı.ıı 1,lııyılııı lı;ışııııl;ı, l*lıııııiytıtirı Karahanlılar tarafrndan kabul ed;l-

}*ıiıı aıııı,t,nl v(.H()ııı.:ısııııl;ı, tıski lı:ıtı bolgesinde, Budizm, Maniheizmve IS-

üFi Hııığıııılıı yııFlıııı lılı, ıııiit:;ıtltıltı yaşanmlŞtır. AŞağıdaki, DtÇanii Liıgan't-
=.a''ıeıı glıııııııtt ııl;ııı şllı,, lııı ıııii«::ıılrıltınin, İslami bakıŞ aÇıSlIla Yansıtıldığı

iiltişllı lıiı lıı,llııılı.ııı(..yi giislt:ı,iı,(l)ankoff vd. r g}z: ?|o'ten alrnmrŞtır):

Lr!glıılç,ylı jıkl ı ıııız

}eıııllr,ı lıı,ı, ı;ıkl ııııız

fııı lı*ııı ü,vlıı yıkl ı ıııız

|ıtıı lı*ııı iiı,t, tııı;l ı ııı ız

§tlııH ııp, v.,

lffilıule ııtıııı
hş lııı ıııılı,,

Seller gbt akın ettlk;

Ş elırrlerın (ın) t çi,ne grrd,tk ;

( 0 ııl ann) t apı,n akl,arını yktık ;

V e, Bu d, a (Lı eyk eLL ertntn) üz erLn e pt sL e dtk,

,l,ııı.|,;ııı,ıl;ı kıışl't:tlilıııiş tı|arı bazı Budist şiirlerde, Budistlerin

ılıırşııı;ııılıgı jı(l:ıkç;ı y;ı]ısıt,ılıırışt,ır. Yukarrda sözıı edilmiŞ olan

ııı llı. lı;ışl,ı.y;ııı lıiı. ıltiı.t ltiktt:, IIz. Muhamrned'in hakkında

lııılıııııılııı. (ııı,ıı,ıı,ı,.§ı,z ()!:,I,ı,, lık. Zıtıırıtı ıt)<)ı: ,z76). İşlek Llygıır

Alıılııı.ıelıııİ Ytı,tıııı ERKEN oÖxsıı tJyılılı nılelıiyntı (Vl|l XlV yıııyı|), l, Nnııııı |,[,, /



yjlılüı,yl;|,y;lıllıılltiülilıllilH;llılı,çııılı1,1lIJılf,ıll.ıhl lalıııllyrl kj|l,tllllı|ıljlıl|ç|lla
ıılıııııŞlııı', llıl Şi|ı'ı|t' lı'ıııı,l lsl;ııııl k;ıvıııııılııı. viııılıT lıllgllı.ı,ııl;ıı,;ık ı,lt.ı.ıııllll
(lık.'li,zı,ıı ıı/Zlı,ıııt, ı(r()o). Aş:ıgııl;ıkl. Aı;ılıı,,;ı/|i;ıı.ııı;;ı iiıltiııç kı.llıııı.l,.ı l,ııl,ııı
ılııuııı ılairlliiklı,r, şiiriıı 14tıç tItiııı.ıııı,;ıll ııltlııgııııı|;ıtık(.,;ı 1{iislı.rlyııı

}ıı,,ı.lıılAı,ııııyıliiıııılııııııyı.ııılılıvı,ı,lkllı,y.lt,1.1ılı,lıı,llılılı,ııı(,Hllıılilııı;ıı,ıl}İ{ıll
İlflçll,,,',,',, ı,,ılıı y;ılı;ııııl;ıı,ıııı;ıç;ıgııl;ıkl gllıı lıı,llııılı,ı,,

A l, ı, ı ı,l, ı ı, ı, ı, l, r ı,l,ıı.,y, ı, 1ı,

Aı, ı ı,ç,l,ıı,ı,ı, k,ıı,Iııı,ı,ı,p ıl,ııl,i,ı ı,i,p,

\} ı ı, 
1ı 

ı ı,l,ı ı, ı, ı, 
1 

ı o,rç:u,L(ulı,p,

K ı ı,ı ı,lıı,ı,ı, kotıLaşıp, susay7p,

K ıı, ı,ı rıL a rı acı,lr,ı,p yorulup,

İııışLl, çıkışLı, yerl,erı gezlp,

D riz olnıa,ya,n yerlen diızel,ttp,

Saparı tutup eg,Llp,

ıılıııliıı ı lı,ı lı,yli

ılf ıılııı ı kıılı.ıı ılı lı,llıılı

,ııl,ık şıııil;ıı ı l"gı,ıılıı

k,ıııl;ıı ı kıılılı ıııiıılrıı|ı

l.nı ııılııı ı ıı(;ııı kııt'ıı,ııkıılı

üıl ti L ı,ı lı yı', ı lr ı,Ip,, kt,zt,

,ıy kııılliı yı,ı lı,ı,lH liı7,(,

ğ.t|ı.|ıı lııl ıılı kı,vlltı

t)ulıı aıııı ı,ıı, ıı|Jııış. l;ı ı,ı ııı;ı ;ıtlııılıkla rı kurİıanlar için bir karŞİık olarak ÇiftÇile-

flıılılıııllı;lııılııyılııkl,.,,,gtıçltıılrzlıyuifadeeder.İlgnçolarakşair,.zengınlik
lnııı,ıxı 

,liı 
ııyııı lı,vl,ı ı lı ı r ılı,l"r",ı",u), b,ga,ya"" yapJan bir iÇki de dİhil olmak

üırrr, aıııı.ııılı lıı.ı. lııı.lti l:ıı,ıııııl;ııı hıışlanmasın, "rro 
adiYo.. P, Zieme tarafrndan

yayıııılaııııııq ,,l,,,, "Y,,"ı Yıl Alkışı""Arami Tonga tarafrndan yel|den yazılmrş

ılıgerıılİ,ı9 p,ılıl,;ıyıııı,;"ı,tgı*""u,,Bununlabirlii<te,ikincisinde,Yeni,YıL,dabu_

lttıı lylllF,ııı ı]ı,v;ııııı ",,,"*" 
vıı iilktınin barrş ve mutluluk umudu ana tema]arr

ıılııqlııı ııı ( lıL Z|ı,ıııı, ı,)[l(;ı, i}il ı |\46,Z,irtrrıe199ı: 27B-282),

llaıı yflııı.llı,llı.,. ,,.r,, ,,.',:,.ı kişıl,rre,ılan tıvgti,leide bu din drşı şiirlerkategorisin_

ılnllrgı.ılrııılııılrlııllı.llıık;ıl,ılgııriyeaitenönemlişlir'buyiıkbırbottııııiıyukanda
elııııılnıııııış ı ılıııı (lık. , 

:iı ;,ı,rl,{,r,:'Krğanlığr,na ovgü"dfu, Diğer bir etkileici ör_

ılnlı, llıılagtı lliııı,ııı ,,gı,, v,,ş,i,,,,,,,n *,lyorrJ".g"leir. ı339 Haziran,rnrnsonunda

lllınıı,,lıııılı,.l4,.t,,.k,,,l,,,.t,tiktiı,ı*tirnıtışolanXinıng 
VangSuleyı1l,aolanöv$i_

ılılıllıı9ıııılı,s..l,.y,,,..,.,*,.yg.ı.,lıilgtlveiyili$sozle"anlatıiamazözelbiIkişiolalak
{lvtıılııııştlıı lhı ı,ıllı.lıı ııiii,,,,t1,1ıi,ılti$r rşrg_ra"r"rilmi$ir (bk,Yakup ı9gg),,

Ayn ı içerikte ikı farklr şiir daha grırıılur: Biri, Dunhuang'ın kçz,lı.y ıı ı;ı1,,ı ı .ı l.ı
rı ı ıı|;ı rı yeni çrkarrlmrş, satrl arasr aliterasyonlu bir şiir (bk. Yakıı 1ı ]{ )( ,..ı | \ .

ıll;4ı,ı'l tlt: yukarrda sözü edilmiş olan Kaş Katun övgtisüdür. İlk şiirılt. lsl;ıı,ıı
Yellıı / Müsltimanların eleştirisi dolaylıdır. Bu şiirde bulunan açıkl;ıııı;ı|;ıı ı, l,

ıılııı;ısıııa rağmen, metnin ana konusu, göründüğü kadarıyla, bir i]ııı|isl lı.ı ıııı
ııl;ııı ıilı ardtnlyi (üç mücevher) açrklamaktrr. İkinci şiirin ise Turl'iııı'ıl;ı l,ıılıı
ıı;ı ıı llııtlistler ve Budist manastrrlarrnrn, Müslümanlarrn zaral v(ı rıtıt.s ı t tı.r |ı,

ıılylıl iÇine düştilkleri kritik durum hakkrnda bir rapor olması çrık ıııiiıııkıııı
ıllir; Kaş Katun bu şeytan sürüsünü (Mtlslllmanlarr) gçr1 göndernıtık is|ı.ı. (Zı
t,ıııtı ?oo2).

Din dışı şiirler

l}ııtlizmin temel inanç olarak geliştigl btılgede, aynı dönemin ürünltıı.i ıılııı;ı
|:ırına rağmen, aliterasyonluUygurşiirininki,içııkbirkorpusu, tlin tlışı iı-ı,ı.ıl.
sılrgiler. En önemlileri, P. Zieme ve A. Moln6r tarafrndanyayımlaıııııış ı,l;ııı
1ıir ııli;ı,rs'l.ır --daha iyi bilınen adıyla "Erntesegen-texte"- (bk 7,iı:ıııı: ıı),i!ı.
Mıı|ıııir/Zieme ı9B9). Bu şiir, Aramay Tonga tarafindan yazılmış kıs;ı ]ıir ı.iv
gllYlıl 1ıiıŞlar, ıı|dııkça uzun bir ürün kutsamasryla ıitıvııııı ııılıır vıı iılilıır;ıs,yııttItı
lılı'lı|lıılılı:ııiltısıırıaertır.,4Jltırs,-aslırır|aşiirinıııııılıiiIiiııı{l lıııgı|:ıyı.kiıııiıılıı
lıllt{lıı iiııı'ıılIi ;ış;ııııııl:ırıııı ıiikkıttı;ıl;ırıık, Mtıgııl ılıiııı.ıııl lıııyııııı.;ı,'l'ııı.l'ıııı'ıl;ı

Alılnrırlıııl [lılıılı5P13* DÖNE^ü llyılıı tılt,tiynlı(Vlll XlV yıııyıl) | Naırn

Iltıliııı l.y
l t:l i rıı sögiitlerni taglarnl
t tıli m çanvarnı k(a)m(a)gnı
ı(r:)frri törütdi tep sözlerler.

t (e) fl ri törütürte bolarnı
teşükler [t]ekmü kat[ı]nta bar erti
t.etürü bilıgler tındürüp
tegmeni terske bükser bolurmu

ilahi t(e)Rrinifr, öz bodın
içtinki taştınkı tüz ornrn
eç kim erser körmiş yok
istim musurmanlar ok sözlerler

"llıi,l,ıi,ıı,..,

IJütürı uğ,uçlurl ,,e d,Q1:,lııı,ı ,

BUtUn canlılan ve lı,ııı, şı,,y l

Tann yarattl" dl.ytı sii.,yl,ı, ı,l ı, ı,

Tann onlan ya,rattLf. t,,z,( ı, ı ı ı,ı ı ı ı

Katırıda yalnız boşl,ıılı;l,tt,ı, ııı ı ı,ıı r ılı '

(Bayle) yarıLış d1lşiin,ct:l,ı:ı, iı,ı,ı,ı ı 1ı,

Her şey yanlış anlarılrı,h,, ııl,ıı ı, ııı ıı |

" İlaht Tannnırı çüc url ı L I ı, ı ı,.

İçerLde ve dışand,akt yeri,ııi,

Hi,ç ktmse görT rlen,Ltş",

MUslUmanlar hep burııı, sö.,y-l,ıı 1 ııı lıı ı

gli| ıtlığııııl1 y;ııı;ı$ıtı ;ırlıık ıız ktlzııılip

*ıl ı ı ı ı:l lı, ı ı ı l ı1 l'ı'triuil ı ı y(ı,) ıııtı iııl ı rl l(ı)g ukup

ell.ıı l. ılıı,ıg'l ı[ kıi lıllı{ ;ı6ı rl;ılı l ııtdaçı

ıılı ııı.,ı11 ıılıık lııı wiııt lı:ı{ iış]ııı y(t:)mtı bolmıŞ yok,

{ıı. lı ı, ı ı ı ı, ı } ıı sıı,l(ı,ı,ı,ı,ı, lııışn,rıT-\o, lıorı ı,yıP,

llıı plı ıı ıl ll, ılrı l ı ı 1 ıı,sıı,İıı,rııı,ı, lyi,c ıı ııı ıloyıp,

|lıi ı ıl ıı lı ııli,lıııiı §ıı /Hı, Ii'§lı,rl,r),

6,, |l,ı 1 g l lıl jı ı rl lıü ı, ı ı ı,sıııı, ıl,ı ı,lı,ıı, i » ı,ı:a lıL1: yıı:raLılrnarnış,

l,iılı|l eılılıııı,yı, ılı,gt,ı, lı;ışkıı lıir tllır «lışı şiir,.açıkça Budist}ir çevrede yazrl-

ııııl ıılııısnııı,t ı,.ıHıııt.ıı. ı,,,)l'i,|,ı,,.,. Brdu r" Hint krallarıyla karşılaştrrıldığı

.l'eıııliıtı*pıııı.a((lrııglıll;ııı)tivgriıltir.l}uövgtınünsonbölümüneyazrkkika-

yılılıı |lıL llnlıılıı ı(r(ı7: ?() 2il, Sı:rtkaya ı';B9),

ı:l l1 ıe. şlıı lııı,ıııtııııl"'y",,l""ş "l"" Si"" Ilygur yaz,ıtı da bir din dışı şiir

.l,H rc Alıılı,ı,al,tıl yıı,lı,ıı,lıERKEN DöNE}^ llyt;tıı (:(l(]tıiYıılı(Vlll XlV Yıl/Yll) l Nıl/llll |.l,()



ülljıl';|k ılı'gı'ı'lı'ııtl|ı'llı'lılllı', llıı ııl|ı. 1 1.,,, ı.1.1.1, ıııaıııılakı l,]ıkı lJygııı.l;ıı ııı ı.ı
ı'llıl lı;lıı ııııı'ıııl| 1ıir k;ıyıı;ıklıı,v,, Il1,1ıııılıııııı ı,,1,.,ı,'lı.kI kıış;ılılııı;ı slııı.. lııi
;ıııl;ılıı'.llııŞlirı'giiııı,Kııçııkıış;ıtılılıLl;ııı;ıllıjıytt.ıııı,;|iiııı:ı,kıış;ılıı,ıl;ıı,1,1,|,1
sııııı';ı ı|;ı |)r('ıls()s. Ilygur ltlukkııl'ıı liı.ıııll kızıııı ı.llylt.kıış;ıl.ıtııy;ı v(.ı.(li \,ı,ııl
kı,.ylı|iizt:ııı: sııktu. (bk. Geng/ttaıııillıııı tırllı; Z|ı,ıırıı ıı)<)ı|?97 2t,;ı,)). A,,.ıl,ı
y;l l);lklıılz:

ü(a) rlıkançuçı ktındlug t(e)nrikenimiz munr teg soyurkadrp
y:ı 1ıa kamag beg begedl birle koçoga yanıp
y;ıtlamış uygur öllf,e yastuk t(a)var bĞrdürüp
yavrrmiş uluşrn yarra burun teg turgurdr

Yirce göniilltj, Teflri,ken'iüni,z böylece merhaınet edip

I} u,tun b efieri,yle btrltlt te Ko ço' ya d,and,u ;

Yohsullaşınış Uygurhalhına mal ve para veri,p

7ıı7ı|laınış halhını eslctst gtbt ayaga lealilırdı.

YayınIar ve çalışmalar

l,iık ı l lygıı r şiiriyle ilgıli, ı96o'laTm ilkyarr§rna kadar olan çalrşma ve yay ıı ı|;ı ı

llzt'ı'lııı' lı lr iııı:ıı|eme, R. R. Arat'rn anrtsal ya;nnı olan Eskıi Tlj,rk Şi,iri'nde y:ı lı ı l

ıııılı|ıı,(ııl(ı4). P.Zieme'nin,aliterasyonluUygurşiiriüzerineikiönemli ııııı
ıılıgr;ll'lsı l$(,, (]sas olarak aliterasyonlu Budist Uygur şiirine odaklanar;ık,
ı,;llıı't, k;ıı|;ır ıı|an dönemde, bu konudaki temel araştrrma sonuçlarını sis|(.
ııı;ılık ııl:ıı,ıık g«izden geçirmiştir (bk. Zieme ı9B5, 7-ıo, Zierne r99ı: ı9 ilı).
liı,ıı lııırııılıı sadece, bu incelemenin son böliımünde srk srk göndermedtı lııı
lııııılııgııııı çalışma ve yayrn-larr vereceğim. Eski Uygur şiirini içeren l,]skı
'l'iirkçıı ıit.eral.ürün tam bir lıstesiyle ilgilenen okuyucu, Elverskog ı<)97 vı.
Aıl;ıııı vd. ?ooo'e bakabilir.

Kıynakça

Aılııııı, Vı,lkt,ı,, lı,ııs I'ı,lt,r l,:ıııl ;ııııl Aııı|ı,ı,as Wı,üss (2ııııtı), llı,lı1,1,ııgrııplılııııLltij,rkLsı:hıı'Studien,
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