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UYGURLAR, 7 44' te Basmrllarr yenilgiye uğratıp, 7 4o5 yı|ın
da, daha sonra Kutlug Bi,lge Kal Kagan ünvanrnr alacak oları

Kutlug Boyla (sa1.74+-z+il tınderliginde, II. Dogu Ttirk Ka-

ğanlığı'na son vererek bozkrrlarrn yeni hAkimi olurlar. Kaynak-
larda Uygurlarrn bu pllarda tarih sahnesine çrktrHarı kabu] edilir.

Aııt:;ık lıu tarihten önce Uygurların Çinliler, Goktıırklerve btılgedeki dı-
gt,ı, lıtıyl;ı rla 6nlç mücadelesi içinde geçirdikleri ı5o yıllık süre için de Çln kay-
ıı;ıkl;ırııııl;ı tıilgl bulunmaktadr (bk. Golden ?oo?: r?B).

Ilygııı, l}ıızkır Kağanlığı'nrn srnrrlarr Altay dağlarına, doğuda Tanrr Dağla-
ı,ı'ıııl;ıkü Karluk topraklarrna kadar uzanryordu. Başkentleri Ordu-Balık'tı
( K;ırıı l}algasun). Her anlamda G<ıkttırk gelene$nin taşıyrcısr durumunda
ı ıl;ı ıı llygıır Bozkrr Kağanlığ,ı, kurucularr Kutlug Bilge Kiıl Kağan'rn oğlu Bayan
(,lı ı r ( S M ııyun Çor, sal. 7 47 - 75ü zamanrnd a çevredeki pek çok boyu kendi blr-
ligi içine katmıştrr. Ötiıken'de oturan ve kervan yollarrnrn kontrolünü elinde
lıılıııı lJygurlar, ticareti öğrenmiş, yavaş yavaş yerleşik hayata geçmlş, Çinli-
lıırltı iyi ilişkiler kurmuşlardır.

7(ıı tıırilıintle, Çin hıiktimdarr Taitsung iç ayaklanma nedeniyle uygurlar-
ılıııı yırıl ırrı ist.t:rniş; Bayan Çor'un halefi Btlgrl Kağan (759-7Bo), Uygur ordu-
sıı.yl;ı lıirl ikt.ıı isyant:ıların elinde bulunan Çln'ln başkenti Ç'ang-an'a ve yine
ilııı,ıııli 1ıir şt:hir tılaıı L«ı-yanf{'a yürümüş, isyanr bastırdıktan sonra tekrar
lııızkır;ı çt,kilıııişl,ir. Btıgti Kağan'ın bu sel'eri Soğdca-Türkçe yazılmış olan
Sı,vrt,y yıızılııııl:ı ııılal,ılmışl.ıı, (aşağıya lık.). Bu sef'erin Uygurlar için, askeri
sııııııçl;ıı,ıııt|:ııı çıık kiilı.iirııl sıırıııçları önemli tılmuştur. Sefer sırasında
(,iiıı'ılı,ki Sıığıl ktılııııisiıııl<ın Mııııilıııiz1111 ilgr,.,r,rrıiş ııları Bligıi Ka§ın'ın, hoz-
kıı';ı ılaiııt,ı'kı,ıı Sııgıl ıııis.yııııtıı,lııri lıı,ı,iılıııı,iııtitı gtıliı,tligi vtıya gtıı,i tliiıırliıkı,tın
s,ııtı'iı ,ııı|;|ı'I iilkı,siııt,ı;;ıgıı,ılıgı (,iiıı k:ıyıı;ıkl;ıı,ııırl:ı lıı,liı,liliı,. 7(ıx yılııııl;ı l}tigii
K;ıg;ııı'ııı lııızııı'ıııı;ı ı,,ıkııııs ııl;ııı ıııisyııııı,ı,lı,ı,, k;ıg;ıııııı M;ıııilıı.izıııi rı.sıııi ıliıı

ııl;ıı,;ık k;ılııılıiıııı ıııı11l:ıı,l;ıı,. Mlıyııııı,ı,lt,ı,ııı lllıgıı Kııg;ııı'ı lkıı;ı ı";ılılıl;ıı'ı Kıı,rıı, lkı,l,

1.1ıı,.sıı,ıı, 
y;ızılııııl;ı ;ıyı,ııı|ılı ııl;ıı,;ık ;ıııl;ılılıııış|rr (()rkıııı ı,;li7, ızil ı{,(ıı (Jalıaiır

ı(r()4,:,.iı,ji Ş.'lİ,kiıı ıı17(ı: ı\, ırr).

(i:ııllıl:ıı.ııı aiIiiıİıiiıı(i y;ısııklıı.yıııı lıirtİiııin kabuli.ı iltl, göçebe Uygurlarınotiı-

kı:ıı'ıiı: v:l rl ıkl;ırı ııı siiı,tliirıııı:lılı,i ııi sağlayan gücün de zayrflayaca$ açıktı, Ay-

rıı:a lJygurlar vtl Çiııliltıı, arasında evlıhklerin artmasr şehir hayatrna geçişi

lıızlaııtlırınış, lıu aratla Çiır'le olan ticari ilışkıler de artmrştır. Özellıkle

76ır'l<:n urrrj, b.r, Uygurlar, Çin ekonomisinde önemliyerlere ulaşmrşlardır.

l}u arada Maniheizmin bir etkisi olarak Uyso, siyaseti üzerinde Soğdlarrn da

stiz sahibi oldugunu belirtmek gerekir (Golden 2oo2: r23),

Btı$ı Kagan,ın 78o,de öldüriılmesinden sonra tahta geçenAlp Kutlug Bilge

r"g; (r"ı. 7ao_ia9), kendi döneminde Hristiyan ruhani Ieisi 1. Timothe_

u"ir., ıılkesıne bir papaz gönderilmesini ister. Bu, Uygur Bozkrr Kaganlı_

ğı'nda Maniheizm ve Budızm yanrnda Hristiyanlığrn da benimsendi$nin işa_

reti kabul edilir.
Sekizinci yüzyılın son]arrnda Uygurlar, Karluklar ve Tıbetlilerle savaşarak

yavaş yavaş Dogu Turkıstan'da, Tarım bölgesindeki şehirlere yerleşmeye ve

14tlç"l"lıl.t"r, kopmaya başlamrşlardır. 9. yüzyılrn başrnda Koço, Solmi (Kara-

ş*t r.) ," Beşbalık kentleri artık Uygurlarrn elindeydi. Uygurlar |arım 
btllge-

*i.rd. 5ıçı"oirken bozkrrdaki anayurtlarrnda, başkentleri ordubalık'ta kuzey-

,i"r, gjerr l6rgız tehlikesi ile karşr karşrya idiler. Nitekim B4o yrlında şehrin

tınüie gele, ytı, bin Iörgz atlrsrna çok da fazla direnmeden egemenliHerini

ı,eslim Jr-ış İuı.. Golden zoo?: ı33), güneyve $iney-batıya çekilmişlerdir.
yenilgiden sonra kançu eyaletındeki kansu,ya yerleşerek hıçtık bir devlet

ku."., Üygurlarrn bir kolu, önce Kitanlarrn hakimiyeti altrna girmiş, roz8 )n-

lıntla daTlngutlar tarafrndan ortadan kaldrrılmışlardır. Aşağıda ayrrntrlr ola_

rak söz edilmiş olan Bin Buda Mağaralarr'ndaki bin]erce yaflna eseri, Budist

ralripler Tangutlardan kaçmadan önce saklamrşlar ve mağaranrn agzrnr du-

vlırla örmiışlerdi. Bu uygurların devamr olan ve sarı uy$urlar olarak bilinen

kiıçuk bir Budist grup, $inümüzde kansu eyaletinde yaşamaktadrr. Bunlarrn

Mıığ«ılcayı benimsemiş oıan bı. b<ılumıı de ŞiraYuğur olarak adlandırılır. Tl_

1ıı,tftı konuşan Uygur ktıkenli topluluklarrn varlrgı da billnmektedir.

Kİrgız yenilgisi üzerine, Uygurlarrn Ötiıü<en,den Doğu Türkistan,daki Tarrm

l,ıılgt.sine ç"kİl"n kolu ise Milat srralarrndan itibaren pek çok ktilttırtın kay-

,,,,şı,g, Koço,da (Turfan) B4o yılında bir devlet kurmuştur. r?o6 yrlrna kadar

,,,,:l,g,n, sürdürmüş olan bu devlet, siyasi anlamda değilse de kiıltürel anlam-

ıl;ı al rıııınli hir merkez olmuştur. Yaklaşık dort yuzyrlhk egemenliHeri süresin-

ı,ı, llygıırlır, Soğd alfabesinden gelişmiş Uygo, yazrslnr, Soğd alfabesini,

lluıJıİni vtı'l'ilıel. alf'abelerini kullanarak, önce Soğdca, Sanskritçe ve Toharca_

ıl;ııı. sıııır:ı tl;ı agırl lkIı olarak Çince ve Tıbetçeden, Maniheizme, Budizme ve

ıl;ılı;ı ıız s;ıyıı|;ı ıılırı:ık iiztırt: lIris|,iyanlığa ilişkin metinleri kendı dillerine çe-

vlı.ııılşlı.ı.. ı|iııi ı.,t,vlrı.yt.ı|;ıy;ılı z.tıngi ıı lıir ı,ılt:hi gelenek tıluşturmuşlardır,
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, Kıııı',Yılı'ııgı't.'ı:ıl l1ıı'kyıılıııııııı lı;ılı lılılllııılıııılı.ıı Xııı,,ı'y;ı kıııl;ıı.ıılıııı lııılgı.ılı.
llt';ırı'llı'lll{ı';lŞ;ıııSııgılliır.Kııç;ı'ıl;ıııKııt,ıı'y;ılı;ııl;ıı,ıliı'l'ıılı;ıı.l;ıı.tıl.ııı.ııyıırılıı.llıı
Şı'lıiı'lt'rı|tl 1ıı:.yliklıır Vıı kı1|111,';,',' lı:illııılı,.yjış;ı.y;ııı lııı lııı.yl;ır gı:ııtılıltı l]ııılizıııı.
lıiıglı.yılıl;ıı'. M:ıııilıııizırıtı vtı }lrist.iyaıılıg:ı lıııglı 1ııı.yl;ıı.:ızılı. lJııılizm ı)zelliklı,
Milııı sıriılıırıııda, llindistan'daki Kuşan devlctiııılıı alt,ııı çağınıyaşıyordu.

lliııılishn'ıla yaratrlan ve ipek yollarrnr izleyerek Dogu Ttırkıstan'a ulaşarı,
l I i ıı l. vt: Yurıan etkileri taşryan kiiltiir ve Budizm, bu bcılgede Soğdlar, Toharlar ve
çi ııl i ler taraiindan geliştırilmişti. uygurlar btılgeye geldiklerinde bu gelışmiş
ııııııltıniyetle karşılaşmrşlardr. Budizm, Müayana "büyük sal" (kuzey) ve Hina-
y;ı ııa "küçük sal" (5ın9y) olmak üzere her ıkı btıyiık mezhebiyle btılgede en yay-
[4ı n inanç sistemiydi. Budizme göre bu dtınya acılarla dolu bir rrmaktrr. Hinaya-
ııa ırıezhebine göre herkes tek başrna sala binerek karşı lopya (Nirvana) geçer.
l}ırnlar rahip veya rahibedırler. Mahayana mezhebinde ise can]ıvarlıHara karş,
lıiıyiik bir acrma duyulur ve elde etti$ Nirvana'dan vazgeç enbod,hrsafuo, canlı
vıı rl ı kla rı salrna doldurur, karşr kılnya geçirir ve en son varlık da kurtu]madan
N | ı,v,;ı ııa'yı kabul edemeyece$ne yemin eder (Ş. Tekin 1976, 2ı).

ll.ygtır«:a metinlerin buyuk bir bölümünü ılgilendıren Budizmin, uygurlar-
ılıııı iiııı:ı:, I. Dogu Türk Kağan]rğr döneminde, TürHer arasrnda benimsendi-
11ı, llıııııiıı Kağan'rn oğlu Muhan Kağan'rn (sal. 553-57z) inançlı bırı olduP,
ılıgı,ı,ııglıı'l"o-po'nun da (saı. 5zz-5Bı) kendi dönemind,e Budizminya;nlma-
H ı ıı; ı ı ı ç.ı lı;ı sarf ettigi biliniyor. Uygurların Budizmle tanrşmasınr n 7. ynzyıIda
gı.ı,çı.klı:şıigine (bk. Ş. Tekin ı976: 9ı Gabain ı!$): ıı|), P'u-sa adlı beyleri-
ıı|ıı llııı,kıııı«ıı veyabudininkoruyucusuolduğunave Bud,izmindahao dönem-
ı|ı, l |ygıı rlar arasrnda bilındı$ne dair bılgıler vardrr (Ş. Tekin ı976z g, z$).
l |.ygıı r llıızkır Kağan_lığı'nd a, 76z'de Maniheizm devlet dlnl olarak kabul edil-
ıligiııdtı, Uy8urlar arasındi Budlzminyaygın oldugu Uygurca biryazıttan anla-
şılınaktadır (Orkun ı9B7 zz3-z46). Uygur Bozkrr Kağanl{r'nın B4o;alında
Kırgızlar tarafindan ortadan kaldrrılmasrndan sonra, Mani dinivarlrğrnı sür-
ılürse bile, uygurlarbuytık<ılçride Budizme dönmüşlerdir. kansu'dakiıçukbt
ıltıvlet kurmuş olan uygurlar arasrnda bu inanç uzun süre varlrğınr korumuş-
ıur (Ş. Tekin ı975, ıB-as; Tezcan ı97B,2B5-2B9; Elverskog ı997,6-ız).

UYGURCA metinler, ı9. yüzyılın sonu ile zo. yizyı|ınbaşında, Doğu Tiirkis-
l.;ııı'a yapılan keşif gezileri ile ortaya çıkarrlmıştır. İık büyük keşif, arkeologA.
Sı,ııin lı;ışkanlığındaki ingıliz araştrrma heyetine aittir. Çin'in Kansu eyaletin-
ılııki l)urıhııang (Şa-çou) şehrinin ?o km. $ineydoğusunrla Bin Buda Mağara-
lıırı ııtlıy|a lıilint:ıı [ıeş yüz kadar mağara varclır. Bu mağaralar Bu«list keşişler
l;ırııljııtlıırı yiiz,yılları:a l,alıınak ve k<ınut, ıılarak kull;ınılmışl,ır. ıo2[l yılında
K;ııısıı [lygııı'ılt'vlııl,i 'l'aııgııl l.ıılıliktısiyltı k:ırşılışıııtı;ı, ııı:ı;4;ırııl;ırıl;ıki l}ııtlisı
r;ılı|lılı'ı' 1ıiilgılyi |ı'rkı,tııttıtlt:ıı ıiııı:tı, yiizyıll;ır lıııyııııı.;ı lıirikıııiş ııl;ııı kırk lıiıı
t'lv;ıı'ııııl;l ı'l Y;ızııı;ısı, ır:s|ııı, lşlı,ıııı,vı,lıı,ıızt.ı,lııl ı7 ııııııı;ıı,ıllı ııı;ıg;ıı.;ıılıı lıılıl;ı

tııış. ııı;ı|{;ıı.;ıııııı ;ıl{zııı,;ı lııı,ılııvıır iiı,ııılışlı,ı,ıllı,. Ii])()() yılııııl;ı ııı:ıgıır;ıl;ırııı ıııı;ı

|.ıııı v(,1ı;ıkıııııııı y:ılı;ııı (.iiııli lılı,ı,;ılıllı, ılııv;ırı vıı lçlııılııklyıızııl:ılıırı giirıııliŞ,

lı:ılıt.ı,tı sırııılıı lıiilgııılı: lııılıııı;ııı A. S|.ııitı'ı ırlaşııııştır. H.ahilıi ikna tıden A, Ste-

iıı, l'iı rklı ılillt.rılıı t ı .ooo k:ııl:ı r.yıızrrıa eseri Ltındra'ya, British Library'ye gön-

tltlrıııişl.ir. Ar;ı|arırııla Sekı,zYtılyrıek, lrkBi,tı,g,Huastuani,ft gıbi onemliUygurca

mtl|,irıltlriıl dı: bulunduğu yazma\ar bugün aynı kiıtuphanede Stein koieksiyo-

nu nd a saklanmaktadır. onun ardrndan Almanlar, r 9 o? _ ı 9 ı4 yrlları arasrnda,

A. Crünwedel ve A. von Le Coq başkan_lıgrnda düzen]edlkleri dört keşif gezisi

ile başka uygurca yazmalar bulmuşlardır. A]man]arrn elde ettigi yazmalarrn

büyük bir btilumu bugün Berlin'dedır.
Keşiften haberdar olan ve ı9oB Mart apnda Bin Buda Mağaralarr'na ulaşan

Fransu Sinolog P. Pelliot, A. Stein'den arta kalan yazmalardan yedi bin kada-

rınr seçip Prris'e gÖndermiştit. Kalyd,namkara çe P-apamkara öykiisünün de

a."la.,..rJa bulundugu buyazmalar daha sonra Biblioth6que Nationale'de Pel-

hot Koleksiyonu'nu oluşturmuştur. Kont K. otanl başkanlığındaki bir Japon

heyeti de Dunhuang,a gelerek birkaç yüz Çince ve Tibetçe yazmayı kyoto,daki

nyı1.oto Üniversitesi kitaplığına konulmak üzere götürmüştiir. Geç de olsa

,luru-a el koyan Çin İmparatorlukhiıkiimeti, r9rr'de onbinkadaryazma ese-

ri Pekin'de bulunan Ulusal Kıtaplık'ta korumaya almrştrr. Dunhuang'a son

ulaşanlar Ruslar olmuş, Rus Hindologlarrndan Serge d'Oldenburg birinci

ılünya savaşr başlarrnda adr geçen mağaralar ve dığer yerlerden topladrg, ço_

gu Çlnce ,eTibetçe on bine yakr nyazmayaPetersburg'a götürmüştür, W, Rad-

i,,ff, S. Ye. Malov gibi Rus araştrrmacrlarrn Turfan, Urumçi ve Dunhuang'da

lıulduklarr yarmalar, Petersburg Asya müzesinde saklanmaktadrr. İsveçli S,

lledin,in iç Mogolist"n ve Doğu Türkistan,da elde etmiş olduğu yazmalar

Sı.tıckholm Etnoğrğa müzesindedir. C. Mannerheim'in Asya gezilerinden

H(ıtirmiş oldugu 65 Uygo.ca parça Helsinki Üniversiteşi kiıttiphanesindedir.

,| a p o nya' nrn N ara şehrindeki Tenri ktitiiphanesinde, Fuj iı Yrrınkan müze _

*lnJe, Nakamura Fusetsu koleksiyonunda da Uygurca metinler vardrr. Son

lıl:ırak İstanbul Üniversitesi kıtaplığında zB parça, Ankara Etnografua müze_

ıılııde de 5 yaprak bulunduğı_ınu eklemek gerekir (T. Tekin loo$az z99-z9zı
'liızııarı ı984, ı25- ı3r).

Siiz konusu 17 numaralr mağarada bulunan Uygurca el yazmalarr elli kadar_

ılır. Bunlardan biri Mani yazısıyla, iki veya üç tanesi Tibet, dört tanesi Run,

gıııl kalanları da Soğd k<lkenll Uyguryazrsı iledir,
l)tığıı '['trkistan'dan derlenen yazmalar üzerindeki çalrşmalar, Rusya'da w.

ll;ııllol'|"ıın çevirileri ile başlamış, S, Ye. Malov tarafindan sürdürlllmtlştllr.

ıı;«ı[}'tlıl F'. V/. K. Müller'ın Almanya'da hayata geçlrdığı drirt ciltlik Uigurica

ılIzlsl isıı ı,,1i}ı'«lıı A. vtırı (lıılı:ıin l:ıral'ın«lan tamarnlanmıştır. AyrrcaA. von Le

( iııt1 ıılı ı'tlı, llygıır M:ıııi ıııı.Ilıılı,riııi içiııtı ılıııı 'I'iı,rkisch,ıı Mıın,i,ch,ıı,i,tıı, tııı,s

(llı,ı,l.sı,lı,,,:ııllıtllziyi lı;ışliılııııştıı,. llygııır,;ı tıttı|iıılı,ı,, ll. ll. Aı,;ıl. W, 1}ııııg, A, vtııı

(iıılııılıı, ş.'li.kııı, K. lliilıı.lıııı,ıı, lıı.lı.ı,Z|ı,ıııı,vı,lı;ışkıı;ır:ışlıı'ııı:ıı:ıl:ıı'l;ıı';ıl'ııı
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ıl;ııı'l1,1,ı*;l,.sı'lıl"l'ıı,ıtıı,ıı"li,:ı;lı,ılIzlsl lı;ılil;ı ,ılııı,ıl. ılı,ı.ıı. ı,.ı.şlIll yı.ı,lı.ı,ılı.y;ıyııııl;ııı
ııll,İllt'. l';ırls'lııkl kıı|ı'kslyıııı (izı,ı,lııılı,lll. ı;;ılııııııııl;ıı. |'. l'ı.ll|ııl vı.(]l. Ilııııı,l |;ı

ı';ıl'ıııılııııyıtııılıııış.ılalıas<ııır:ı.|. ll:ıııııllııııvı.ılı1,,ı.ı,;ıı,;ışlırııı;ıtıılar|,ıır:ıl'ııııl;ııı
$tir(|tirlilıııiişl.iir. Aradan geçtın siiır,t|ı, l lygıır ıııı.llıılı.rl Jı:ıkkıııtla çıık s;ı.yııl;ı
y;ı.yııı yııı)tlınıştır (genel kaynakça için lık. Aıl:ıııı l.aııl,-Weiss 2ooo; l,;ıııl
,.1()o,.1;ı v() lilvcrskog rygil.

1,1ski IJygurııayla yazılmış olan mensur e§erlerin edebi değerinin ne oldııgıı
kııııusırııda ınonografik bir çalışma henüz yapilmamrştrr. Dönem]e ilgili y:ı
yıııların tıtıyiık bir bölümü, metinyapnlall ve metinyayınlarıyla ılgli soruıı
lıı rı i rıceleyen filolo;ik çalrşmalardrr. Yapnlarda Uygo, edebiyatr veya batı dll
l«:riııde Uygurca eserler için kullanılan "literatür" vb. terim]er de daha çok, bıı
ıliıntımde yazrlmrş her ti.irlü metni ifade etmek için kullanrlrr.

Mt:vcut malzemeyi edebi açrdan ele alan ilk ve öneınli değerlendlrme, dö
ıl«lıııirı metinlerinin ortaya çrkmasrnda büyük emeği geçen Gabain'e aittir
(ıg6Q. Daha sonra Ş. Tekin (ı965), Tezcan (rgz1, ı9B4), Scharlipp (ı9Bo,
ı g9? : ı ı3 - r3r) ve Ölmez (ı99) gÜi araştırmacilar da Uygo. edebiyatr üzerin
ılı: durmuşlardır. Son olarak Elverskog, Budıst Uygo, edebiyatı metinlerini
ı.lıı ıılan bir kltap yayrmlamrştır (ı99), Adı geçen yayrnda araştrrmalarrn ta-
rılıçıısi, eserlerle ilgill bilgi ve ayrrntrlr kaprakça verilmektedir.

l l ıı kıı k lıelgeleri, trp metinleri, mektuplar, fal kitapları gibi ktlçük parçalar-
ıl;ııı ıılıışiııı ılin dışı metinleri birtarafa brrakacak olursak, büyük çaplr eserler
(.iiııı,ı,ılı,ıı, Sanskritçeden, Tibetçeden, Kıısen/Ktışen dilınden, Tohrr dilinden
(lıı,ı, ikısl tltı kaynaklarda Toharca ile bir tutulur) ve Soğdcadan dini içerikli
ı;ı,vıı,ılt,rıllr. Arıcakçevirileryapilrrkeniyianlaşılmayanbölümleraçrklanmış,
ııııll;ır ı,klı:ıııniş, metinler genişletilmiştir. Bu arada kimi çevirilerin, değişik
ılıllı,rılt,kl v«ırsiyonlarrn karşılaştrrrlmasryla yaprldığı yönünde bılgilere de
ı,;ısl lıııııııııkl,ııdır (bk. Gabain ı96ı 7ı),

Mı,l,iıılt:rde çeşitli an]atılara yer verilir. Bunun dini bir konuyu açıklamak,
llırıı| vtırınek gıbi dıdaktik amaçlarr vardrr, Bu nedenle çoğıı durumda sanat
ı|ııg<ıri «ılan metinleıden söz etmek pek de kolay de$ldir. Ayrrca, çoğu çeviri-
tlıııı ilıaret oldugu için, bağımsız bir Uygur edebi nesrinin olup olmadığı da
1ı;ışk;ı bir araştrrmada daha ayrıntrlr ele alrnmasr gereken bir konudur. Ancak
y i ıııı tltı lıu metinlerde alliterasyon, paralellikler, tezatlar, tekrarlar, kimi me -
liıılı:rin anlatrlmasr sırasrnda resimlerin kullanılmrş olması veya metinlerin
1ıir lıtiliiınünün müzik eşliglnde okunmuş/anlatılmış olma ihtimali, en açık
iz|ııriııı: Mattıişimlt'te rastlandığı diışıınulen dramlaşma eğilimi gibi giınümüz
t'tlı'lıi ıntıt.irıle rinin kurgulanmasında da ()nemli s;ıyılan ede}ıi ögelere rastlan-
ııı;ık|:ıtlı r. A n«ıa k mel.inlt:ri bıı açı«lan tleğerlerır.l iretıek bir ça lışırıa heniiz araş -

l ı ı,ııı,iı(:ısı ııı lıııkl<ınıııkttııl i r.

llygııı'ıliiııt,ııılıııtılıııltıriy|ııilgilig<ıııı,l1ıirlıilgiııl:ır;ık,Ilygıırl:ıı,ııısiılıilıtıl«itı
gıı ılil lılllııı'lııı'vt,l}ııılisl lı,rıtıiıııılıı.jiyi kııı,şıl;ıııı;ııl;ı gıislt.ı,ıliklt.ı,i lı;ışiırıyıı ı|;ı

lş:ıır'l ı'ılllıııı,liılir. l l,y;4ııı,l;ıı,ıllııi lı,rlııılı,ı,iıı 1ıt,k ;ızıııı ııltlııgıı gilıl ;ılıııışl;ır, çııgıı

Nuııllüıı llaııılı lJ_ııılııa li|ııı.ıı EalEll lröilrll l lwı r ıı aı lal ıival ı 
'V||l 

YlV vı |rvı|l 
' 

N_Eh

ıçlıı'l'tiı.k(;ı. kıik vı.ı.klt,ı,lı,vı,y;ı lılı,lı,şllı,ıııı,yıılııyl;ı lılı,çıık kııı,şılık ltlır:tııılşlııı,

,lır, lr,ı,r1.1,r,,1."lııı;ııı" Skı,. ıİlı.ıı.ırıı,ıı,, ıll,ıı,1,1,ı,lı,Aı ı|,(,ıı|, "tıç lııızlııt"' Skı" tri,lıil,rı,lı,ıı, ıı,rıııı

lıl,ı,ıg."şııriııı kıt,ıllıı" Skr.sıı,ıİıı,ı,. lırlıllsı,zlıı,lıg"lıilıııt:ıııı:klik",Skr,ııkıdyo,bilıgka_

ı)ıj,l "akıl, ıııaııt.ık" qkr.,,ü,rıııjıxı (Calt,roglu ı9t}4, ı<t}, Ercilasun 2oo4ı86),

Llygurııaırııll,iııltlrinyaz,'ld,g,allabelerUygurlarınetkilendlklerikiıltürlere
pr."i"ı «ılarak çeşitlilik gtısterır. Bu alfabeleın bir bölümü Sami (Stıryani) ya_

z1 sisteminin Sogd ttırlerinden (Manihey, Hristiyan vb,) gellştlrllmiştir, Di-

ğerbirkaynakTo,harlararacılığıylagetenHınt-Brümiyazısrdrr,AyrıcaRunik
alfabe ile Tibet alfabesi de kullanılmrştrr,

Uygur bozkır kağanlığı dönemi nesri

Uygo, Bozkrr Kaganlıg'nın üçüncü hükiımdarı olan Bö$l Kağan'rn 76z'de

Maniheizmi devlet diır"ı olaraktabul edişıni anlatan uygurca metin. Manihe_

ist Uygur nesrinin en eski ve en önemli örneklerinden sayılmaktadrr, Metin-

a., dğa misyonerlerin htiıktımdarr ikna etmek için, eğer Manı dınini kabul

etmezse tı]kede huzursuzluklar ve felaketler olacağrnı söylediHeri, Bögü Ka_

ğan,rn da hal}ınr Mani dininin sadrk inançlrlarr yapmak içlngösterdiğ1 çaba

ioı"trırr. uygo. alfabesiyle yazrlmrş dort sayfalık bu metin Türkçe Turfan me_

tinlerinin ikincisi oıaraı.yapmıanmrştrr (Bang-Gabainıgzgb; Çağatay ı977,

ı3- ıB). Metinde kullanrlan konuşma üslubu di}ıkat çekicidir,

söz konusu metnin hem ti.irü hem de orijinal olup olmadr$ konusunda görüş

birliğ,i yoktur. Çağatay'a göre bir mekrug mu, edebi bir parça mr, yoksa dini

ıç.riİaİli. genelge mİ olJugu belirsizdir (ı977, ı3), Ş, Tekln ve S, Tezcan, met-

nin orilina1-1i$ konusund"i."r.deys" zıt iki görüş öne sii,rmüşleldir. ş, Tekin,

metnin asl,r.in soğdca reya Çınce olabilece$ni, orijinal olma ihtimalinin az

oldugunu belirtirken Q9Ğz, B), T"r"rr, metin için "her hilde tercüme olma_

y"r, jk 
"*"rıerden 

bırinin parçasrdrr" ifadesini kuJ.lanmrştrr (ı9B4, ızB),

Uyg*,BozlıırKaganlıp'nın,kuruluşundankrsabirSüresonla(76z,de)Ma-
niheizmin kabul edilıiiş olmasr nedeniyle, Dogu Ttırkistan,da, Turfan ve

Dunhuang,dabulunmuşolanManıheistelyazmalarrnrnMoğolistan'daiken
yazılrp, u}gurların »ogı, turti*tan,a göçleri srrasrnda buraya getirilmiş oldu_

go ,orr",.L rarrlabilir. Kiıçtık boyda olan bu el yazmalarr, yüzyıllarca toprak

altında kaldrklarından çok yrpranmrşlardrr (T, Tekın ıg97, 36),

Bu döneme ilişkin aig", 
""*i, 

örneklerinin çoğu mezar yazrtlarrdrr, Kuzey

Mıığolistan,dabulunan",eG<ıktiırklerir_yazLtgelene$ninbir.devamrniteli-
gln,İ,, ,,üo., eskl Uygur Runik yazrlr bu taşlarrn tümü üzerindeki araştrrmalar

İı., nliz lı i l. ıııtı miştir. Yazıtların lı l r lırllümü şöyle srralanabilir,

llııyl,ıı '|'aınir.yııı,ı1,1ırı: Mııgıllisı;ııı'ıl;ı ()rJııııı rıtı}ırinin kollarrndan biri olan

ll,İııı '|';ıııılı"iıı kıyısıııılıı l,,,l,,,,,,,, k;ıy:ıl;ıı, lizı,riııı,kıızılrrıış ıokrsayazrtrnUygur

l5( )

Nıı.ı,eııı_ıı l|eıııır l,jıııı,ıır, l,ılııı,ııı ERı(EN DÖXE}t tlytlııı R(lelıiYntı(Vılı XıV Yıl/Ylı) / Nt"'lı



Şlııı' llııu (l}ııY.ın Çor, Mo;run Çor) yazrı.,, 7(ı<-ı.yılıııtlıı ılıkılmış ıılan lııı y:ızıl
ıızıııl ıılııl;lkl:ı İıirlikte yıprandığrndan tam olarak anlaşrlamamaktadır. y:ızıı,
[|ygııı, llıızkır Kağanlığı'nın kurucusu Kutlug Bilge Kiıl Kağan'ın oğlu l}ııy;ııı
(,iıı"ıııı s;ıviışları, başarılarr ve Uy8ur Kaganlıgı'nın kuruluş dtıneminin aııl;ı
l ılı| ıgı 1ıir nıtızıır taşıdır. G. J. Ramstedt tarafrndan r9o9'da bulunmuştur. [)zı.
r|ııılı. q ı salırlı k 'Itirkçe metin vardrr.

Kır:ı l}:ılçatıınyazrtr: Çince, Soğdca ve Runik harfli Uygurca olarak üç diltlı,
yıızıltııış lıultrnan bu yazıtın Bz4.l3zyrllarr arasrnd.a dikilmiş olduğu sanıl
ı ıı;ı k ı,;ıtl ı r. Ktıl Tigın ve Bilge Kagan yazrtlarrna yakın bir yerdedır. Yazıtın I ly
gııır::ı lliilümü iyi okunamadıgrndan, orkun Çincedenyapılmış çeviriyi v(l|.
ıııişıir. (Jinı:edenyaprlmrş olan çeviriden, yazrtrn Brıgiı Kagan'rn Mani diııiııı
k;ılıııl ıı<lişinden söz ettiği anlaşılmaktadrr. yazrtta pek çok uygur hakanırıııı
;ıı|ı gı,çıııtıktedır. sogdca b<ilrım de uygurca brılüme g<ıre dahaıyi durumda«l ıı.
(lık, ( )ı,kıın ı9IJ,7,223-246; Ş. Tekın ı976, ı4-ı5ı 1962; Elverskogıgg7,6).

Sı,vrı,y.yıızıtı, Btıgü Kağan'rn Çin'in Ç'ang-anve Lo-yangşehirlerindeki isy;ı
ı ıı lı:ıs| ı rııııık ıçin Çln imparatorunun isteği üzeTin e 76zy,lınd,aburaya yalıı,ıgı
lı;ış;ı ı,ı lı sııliıri anlatan bu yazrt, Gtıney Gobı'de Sevrey dagr eteklerinde bu|ıı ıı
ııııışlıır. Stıgdııa ve Türkçe olmaküzere iki dilhdir.

'tiıı,yııl, ('liırkin) yazıtıı Kuzey Moğolistan'da, Arhangay ilinin Sumon.I.aı.y;ıı
lıiilgıısiıııle lıulıınmuştur. Üzerinde 3o satırlık Tıirkçe metin vardrr. [J.ygııı
llıız,kır K:ıçın|ığı'nın ikinci htıktımdarr Bayan Çor tarafından 753 yılıntla y:ı,
ılırılılı ı|ikı.irllmiştir. Yazrtrn Dogu yüzünde Grıktıırk 

"" uygor1".ihi arıl,,ı|ıl
ııııık l.:ııl ır. Yazıt'I. Tekin tarafrndan İngilizce ve Türkçe olarak yayrmlannı ışlıı.
(ıoo4,ıı, ıoo4,|'.).

Siiııi.yızıl.ı: Raınsledt'in Şine-Usuyazıtıyla birlikte r9o9'da bulduğu vtı [J.ygııı.
llıızkı r k;ıg:ınlığı dainemine ait gördüğü buyazrtı, s. Tezcan sonrakı lıir ılıiııı.
ııııı,;ıil sııyınanın daha uygun olacagını dilşUnmektedir (ı9B4, ız7).Yaı.ıl ilı,ı,
ı,|ııtlı,k i s() rı yayı nı gerçekleştirmiş olan Berta (2oo4, 3ı7) dikılişİarj 1ı i tıl;ı ı.;ık
l|4,rı'ı. y;ıııi k;ığanlığın yıkılış tarihini vermiştir.

'lilıı.Y:ızıl.ı: ıı,l7(,Yılın<la Mtığrılislan'ıla lırılrın;ııı lııı y;ızılııı ı.tIis.yıııı kı.ilikli sıııı
y;ı.yıı|ı |iı,ı,l;ı l;ır;ıl'ıııtlırı yıılıılnıışl,ır (goo4,, ,1.ı,] .;,|,ı,) llıı y;ıyıııtl;ı y;ızılııı ı|ikl
l|ş l;ırIlıl 7(tı ııl;ırıık vı.rilıııişlir.

Nııııııııı llı.nııı, liııını l'ılıııııı İRKEN DÖNlü [lyı|ııı ı.ı|e| ı|ya|ı(Vlll,İlV. ytJry|l) .' N.tılı

lllıı:ııı grıııışıııılı: l lygııı,llıızkıı,K;ıg;ııılıllı ılılııt,ııılııılı,ıı k;ılııı;ıkl;ı lılı'llklı'Sııgtl
;ıll';ılıı.siylı. y;ızılıııış lı.k l lygııır,:ı ıııı,liıı ıılııı:ısı.yl;ı ıllgı,ı'lı,ı'|ııılı'ıı ıı.yrılır. Yıızıtırl

Sııgıl :ıll';ılıt.siylı.y;ızılıııış ıılııı:ısı [lygııı,l;ıı,ııı Miıııilıı:izıııi kıılıııl tıtl.ikterl s«ınrabu

;ılliılıt:ııiıı'|'iıı,klı.ı,:ıı,iısııııl:ı ıttı kıtt|:tr iiııtıııı kıızııııııış ıılduğunu göstermektedir.

l}ıı yıız,ı1,1:ıı,, ll. l)ııgıı'|'tlı,k Kıgaıılığı dtirıt:ıııindeki yazıtlardan çok farklr de-

gi l ıl ı r. h) n lıiiyii k l'ıı rk d ı l i n k ullanı mındadr. Anlatım önceki yazrtlara göre da-

[ıa yalrn ve süssüzd ür. Söz varlrğı daha srnrrlrdır. Gtikttırk döneminde to ş, ben-

g,tl ta,ş veya bttlg a<|ıverilen yazrtlara Uygur döneminde bi,fi, rllll, tirnxenkirnlük

lııııg (bın yıllık on bin guntiık yazı) denılmektedir (Tezcan ı9B4, ı27).

Doğu Türkistan Uygur nesrl

ı. Maniheist Uygur nesri
Uygurların Maniheizmle olan ilişkileIi yukarıdakı btılümlerde verilmişti.
Uygur Bozkır Kağanlığı döneminde, Btıgü Kağan' ın 76zyrlrnda Maniheizmi
rlevlet dini olarak kabul edışinin anlatıldığr Kara Balgasun yazrtr için yuka-

rıya bk. Dogu Tiırkistan'da bulunan bazr Maniheist çeviri örneklerini de yi_

ne Uygurlarrn Moğolistan'da iken yarattrklarr ve 84o'ta Krrgrzlara yenildlk-
ten sonTa Dogu Ttlrklstan'a göçleri srrasrnda beraberlerinde getirdikleri
diıştınülmektedir.

Maniheist Uygo. edebiyah örnekleri Budist eserlere göre hem çok daha az-

dır hem de el yazmalarr çok ktiçük boüııtlarda hazrrlanmrş ve yüzpllarca top-

rak altrnda kalmrş olduHarr için okunmalarr çok daha zor olmuşfur.

Yirminci yüzyrlrn başrndan itibaren yayrmlanmaya başlanan Maniheist Uy-

gur metinlerinin Turfan bölgesinden elde edilmiş olan]arrnrn yaylnr, hiçük
parçalarr bir tarafa brrakrrsak, P . Zieme (rgz5) ile tamamlanmrştrr.

Öykiiler, Başka halklara ait çeşitli masal ve oykülerden oluşan Maniheist
tlserlerden de bazrlarr Uygurcaya çevrilmiştir. Maniheist öykü örnekleri_
nin en önemlileri, Hristiyan Süryaniler aracrlrğr ile Uygurlara ulaşmrş olan

L)zop masallarının Uygurca çevirileridir (bk. Le Coq r9zz, R6sonyi ı93o,
'l,|eme ı96B).

Klasik metinler ve dinbilgisi metinleri: Mani felsefesi ile ilgili eserler, öğ-

rııncilerin sorularr ve hocalarrn cevaplarrndan oluşan ögretime yönelik din_

lıilgisı metinleri, rahiplerin manastrr kurallarrnr ve rahip olmayan Manihe-

ls1,1ı:ri n uyınası gereken kurallarr anlatan metin]er bu b<llUmde yer alrr. Bun-

l;ır içiııtlıı (:ı|yaygın olarakbilineni, Uygurca adılhtyılttznorn (lklkökkitabt)
tılıııı vıı Mııııi'ııin yıızmış oldıığu yetli kitaptan birı oldugu kabul edilen Şabuh-
ro1]ıııı, ııı llygıırt::ıçtıvirisiılir. l}ıı ııııılııiıı 1ıarçalarıA.von [.eCoqtarafrndanya-
yııııl;ııııııış| ı ı, ( ı,,1ı ı, ı ı2,ıı).

Nııı.rı rııı l|riıııı, li,ıııııır lilıııııı EnKE}l DÖNEM lJyılııı n(lel ııyfltı(Vlll XlV Yıl/Yıl) 7. Ntl',ıı l(ıl
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'!'alvlıe ılııılııı'ı: M;ıııllıı,lsIlı,ı,lıı Hliıı;ıİı ı,ık;ıılıııılrııı vı,|{lvlıı- ı.|ıııı.lı,ı,I lı,.lıı lı;ı
zırl;ıııııııs ıııı'llıılı:r lçlııı|ı,ıııı iıııı,ıııl| ııl;ıııı, iiı,l1ılı.ııılıııı ı;t.vrılıllgl s;ııııl;ııı llıı
ıı.sl,ıı,ıı,ıı,l,|'l,'llr. Kııçıı vıı l)ıııılııııııı14 lılilgt,lı.ı,iııılı. ylı ıııl(l..ıı l'ıızl;ı ııiislı;ısı 1ııılıııı
iılııŞ V(' Sl. l)tıltırslıtırg vtı Berlin kıılııksi.yııııl;ıı,ııııl;ı kııı,ıııııııııyı ılııııııışlıı.,
N iislı;ı siıyısı tı ı ıı çıık olmasr karşrlaştırnıa ytılııylıı ı.ksIkslz 1ıir metin eltl«, ı:ılil
ıııı:slııl siıglaırııştır. Maniheizme ilişkin pek çıık k:ıvraıııın yer aldığı (]s(|r ı(
lıilliiıııı|<ııı ıılıışur. Brililmler, dinl bilgi ve kurallarla başlar ve bu kurall:ıı.;ı
ıı.yıılııı:ııııası strnucunda oluşacak giinah_lara değinilir. Btılıımlerde son tılaı.:ıl.
lııı giiıı:ılılar için bagış dilenir.

llıı,o,stıı,ıırıL.fi' in A. von Le Coq tarafrndanyaprlmrş olan İngılizce yayrnı Türk
çııyıı ıltı çevrilıniştir (Himran ı94ı).J. P. Asmussen'inyayınr hem eser hem ılı.
Mııııi[ıııiznı üzerine verdigi geniş bilgi ve kaynakçasıyla da önem-lidir (ı965).

,a. I}ııdlst Uygur nesri
().yktıler ve Çeşitli Aırlatrlar: Budizm inancrna göre defalarca dünyaya gelt: ıı
l]utla ve Buda adayı Bodhisatvalarrn hayatlarınrn an]atrldrgı metinler, farklı
kııynaklarda anlatı, rnasal, Bud,a bl,yografi,lert gıbi adlarla anrlrrlar. Uygurcaıl:ı
isıı, Brıdizmin geniş kltlelere ulaşmasrnr sağlamada bir araç olarak kullanıla ıı
l ı ı ı t. ü r anlatrlar için av ad,ana v e jd,taka [ " re e nkarnasyon öyktile ri " ] isimle ri ı ı

ıltı ıı gelen açd,a,n ve çoüilt kullanılmaktaydı Çataka hakkında ayrrntrlr bilgi içiıı
lık. |,iıııt. ı993).

lyi|ıır vc kötülerin kesin çizgilerle ayrıldığı bu oyktılerde canhlarrn başkal:ı
rı lçlıı kıındilerini feda etmeleri en temel öğedir. Bunun yanrnda öyktiler«lı.
ıliııı,y;ıııııı kaiı,iilükleri, sevginin $icü, ihanet ve pişmanlrk, ruhun krıtiılük]cr
ılı,ıı lı,ıııizltınmesi, sözünde durmanrnve başka canlrlar için acr çekmenin «:ı.

ılt,ıııl gilıi ktınular da ele alrnmrştrr (ayrrntrlar için bk. Ş. Tekin ı965, 3ı vd.).
("l,yktıııilıı kahramanr çogrı zaman insan, tanrı, yakşa 'şeytan'veya insan gil)i
ı|ııvr;ııı;ııı bir hayvandır. Olaylar canlı. ve zarnan zaman dramatik bir dılle aıı
l;ı l ı ltl ıgı için pek çogu dınleici karşrsrnda okunmaya uygun görünmekted i r.

()ykllüer, genelllkle bir öğrencinin ustasrna bir soru sorması ve ustanırı ıl:ı
lııı na karŞılrk bir clykll anlatmasr şeklinde ortaya çıkar. Burkan'ın vaaz vert:t,ı,
gi ıı i ıluyan ilahlar, insanlar ve hayvanlar toplanrp geldiklerınde, Burka n' ı rı ı ı ı ı

y;ıkı ıı miiritlerinden, adı çoğu r"-a, Arrrr,da, Şariputra veya Su}ıhüı i <ıları lıi
ıi lıir sıırıı sorar. Burkan da soru üzerine, "çok iyi, çtık iyi, iyi ki buıııı sıırıiıııı.
1ııııı zal.t:ıı lıugün lıunu anlatacaktım" veya "Her ne kadar bunu lıaşka lıir vtısı
lı' ilıı lıaşka sütralarda anlattı isem de şimdi tekrar bıınu lıuratlaytıııi«|tııı ııııl;ı
l;ı«';ıgıırı; lıtiylece bütün canlıvarlrklarlıunu dinlesinler, g()niilltırirıı|tı l,ııl,sıııı
l;ırvılııııııl4iirtıameletsinler"şeklln«letıirgi riştenstınrasulrııy;ılııışlıır,:ıııl:ıl
lıkliırıııı irı;ııııl ıı,ıt:ı kılınak içiıı ıltı tiykiilerıltırıyararl:ırıır (Ş.'l'ııklıı ı961:'.|7).

llııtiYkiilıırtltıııt'ııçııklıiIiııtıııvtıiizııriııtltıı,ııçııkl,ıı|ışııı;ıy;ılııl;ıııl;ıı,ıl;ııılıı
rl Mııl.t,rlsi.ııı,i,l'tiı'(ı'ıı sıııı çıılışııı;ılııı,içiıı lık. (lı.ıı14 Slıiıııiıı / l,ıııl / lıiıı;ıııll
,-l()()4,il, i«ı«ı4,1ı; l,;ıııl;rırıı,,]()(),j;l, iıırı..,1lı).'l';ıı.ıııı lııilplı,ılııllı,kı (;(.şllll (|lll(.ı,

Nll,lttlrı llaııılı l,jıılııa l'ılııı. lQICrr ıtöNE^^ l lvı l ıı -, |-l ltı_l, ,\/ltl ylt/ .,, ,..,Jr ,, \l--D

ılı.ıılılııkı,.;ı y;ı,yHııı,ılıııııgııııl;ııı lı;ıı,t,kt,llt,, |,ilvı,ı,skııg'ıııı;ıılı gı,çıııı lıiilgıltlı:

yı.ı,ll s;ı.yıl;ılıılı.ı.ı.gıııı k;ıyılt.lttgi M(ıı,lı1,.§',ııı,l,t, (ıılı17: ıi1,,1), l'illıiılıklı l)rajiiarak -

ııll;ı ;ııllı lıır llygııı, uılıilıi |,:ıuıl'ı ıııl;ııı lıiliııııııı.yt:ıı lıir l.ııri[ıt.tı (l.ahrninlere göre

ll. ıı, yiizyıll;ır:ır;ısıııtl;ı),'liılırı ıliliıııitın genişletilerek Uygurcaya aktarrl-

ı]ıışl.ır. 'l'ııJırı ırıtıl.ııi tlıı lıııgünki.i Karaşar'rn yerinde bulunan Agnill Arya-

ıı;ıııtlr;ı ıtjlı lıir'l'ıılıarh Sanskritçeden çevirmişt|rr, Mai,tri,sı,rni,i'in konusu ge-

lııt:ı:kl,ı:ki l}ı^ııla'nın hayatıdrr. Maitreya İslamiyetteki Mehdİ anlayrşrna ben-

ııır ştıkiltltı gtılt:cekte gökten inerek insanlarr dtlnyaya gelme drlngilstlnden
kıırl,arat:ak, yani Nirvana'ya ulaştrracaktlr. Eser, buyilk blr ihtlmalle çeviri
ıılıııayan bir girişten sonra gelen "tıltış" başlıklı ?7 bölümden oluşur. İçinde

ry rıı:a çattklerve aldanlür bulunan metin Uygur edebiyatrnrn en önemli eser-

lıırirıtlen birisidir ve konuşma üslubunun yazrlr metinlerde kullanrlmasrna
ıyı lıir örnek oluşturur (Ş. Tekın ı965,3zi hakkındaki çalışmalar için bk. El-
vıırskrıg ı9g7, ı39-ı4oi Sertkaya ı9B6a).

lJtırlin koleksiyonunda altı farklı Uygurcayazmaya a|tMaltnstmit kalrntrlarr

1ııı lıı ıırnaktadrr. A. von Gabain bunlarr trpkrbasrm olarakyayımlamrştrr. Ş, Te-

klıı ise Mai,trısi,nxit'iTiırkçe Qg76)veA]mancaolarak (ı9Bo) kitaplaştırmrştrr.

ı ır(9' da, Hami' de (Komul) r r. yüzyrla ait, z93 yapraHık, oldukça iyi korunmuş

lllryazma nüshasr bulunmuştul. Buyazmanrn bazr bölıımleri Geng Shimin, H.

.|. Klimkeit ve J. P. Laut tarafrndan yayrmlanmrştrr (rgg8). Hami nüshasr ve

ııı(!ı,iırde yaprlan çalrşmalarla ilgili ayrrntılr bir tanrtma Sertkaya tarafindan

lı;ızı rlanmrştır (ı9B6b).
Araşt.rrmacrlar, kaynak metnin Toharcada Seyirlik olarak kullanrldrğrna dair

ışiırtıl.Ierden hareketle (ayrrntrlar için bk. Ş. Tekln ı965,34vd.), Uygurca Mo-

ılft§i,ııir'in de benzer amaçlara hizmet etmiş olabilece$ tahminlerinde bulun-

ııııışlardır. Metinde geçen körünç kelimesi bunun en önemli işareti sayrlrr
(ııı,ıı. Ş. Tekin ı976,3ı vd., dlğerleri içinbk. Röhrborn 19 94,99). Hatta metin-

ılıı gııçtın "oLleüsençLg ed,gnkar*nç yaflı,künbi,rlekelgey" (bu arzu edilen iyi piyes

ılıılıııı ııy vakti gelecek) ,"ya,fi,Lhij,nlıij,şençi,gkorunçbi,rletuşar" (dolun ayvaktin-
ılı. ;ırzulanan piyese (yaniMai,trl,si,mi,t'intemsiline) rastlayacaktrr) sözlerini Ş.
'l!.kiıı lıir tiyatro ilanrna benzetir (ı965, 36). Başka Uygurca metinlerdeki ko-

rıı.ıı,çl,ii,k| "sahne", koranççi"'seyirci", karunçIemeh "seyretmek" gibı terimlerden

lıııır:ktıl.1c 'I'ezcan, Uygurlarda tiyatro sanatlnrn varlrgnı öne sürmektedir
( ıı;7tl: z<;ı). Röhrborn iseköriiınç kelimesinin geçtigl başka bağlamlarr incele_

yrırık Mııi,tıi.s ınıLt'in gerçekten bir tiyatro eseri olup olamayacağr sorusuna ce-

vıılı;ıı,ııırıışl,ıı,. Etealdığıbağlamlardasözkonusukelimenin"mucize"anlamıy_
l,ıı ıl;ı çııvı,iltılıilet;elçini belirtmiş, "seyirlik, piyes" anlamrnrn ikincil olduğurra

ltiır(.l (:lıııiş v(] s()nuç olarak Maitrlsi,nxit'in tiirünü belirlemede karUnç kelime-

dlıılıı (,ııiirıı:rnli kanıt tılıırak krıllanilamayacagnryazmıştır (1994, roı).
Mıı,ı.l,ri,sı,ııı,i,l,'iıı sııyirlik 1ıir ııııı|iıı ııl«lıığuyla ilgiligörüşlerinbirbaşkanedeni

ılı. "lıııılı ]ııı ıliııi ııliıyı (ııtıııılııg s;ıv). li,vk;ıl:jtltı MıÇıılha iilkesinde, Rd,iagrha

ıııllı şı.lılı.ılı.l;ıs:ıvvııı,t,lıııı.k gı.ıı,klı"'(Ş.'lİ,kiıı ıı;7(ı: i}ı) tirııcğintİt: ıı|ılıığu gi-

A,-,. -ıı.-. ıı._--.ı-. ı.,-..ı..- t,.ı....._ EblrELl frA\lEAA llrr.ıııı ıd. leılıiv,ılı /Vlll YlV vıııvı|}"J Nf-r..ll l(ı l



lı|, lıı'ı'lıtilliııı lı;ıŞıııılıı, ııl;ı,yııı ııı,ıı,ılı, l;ıs;ıvvı|ı,ı.ılllıııı,ııl gt.ır.kl|;4,1ııı.ıl;ılı.lıılpı
vı,ı'llıııı.stıllı.. Ş.'lİ.klıı lııııııııı "lılı.li.y;ılı.ıı ı.ıiı.ı.|ııılı.kl ııııı.ııı;ıl s:ılıııı.l;ısvlı.iııl.'
;ıııılıırlıgıııı lıı'l|ı'ülı'. llailıı'lıııı'ıı isıı lıttıt;t ıl;ı şiilılıı,ylı,lı;ık;ıı.vt,sıı.yiı.lik tıl;ıı.;ıl.
kııll;ıılllııl;ıııııŞ tıl:ııı ıııııl.iıtl«ırtlıı tltı tıl:ıyııı 14ı:çligi yıırltı ilgiIi lıil;4iyt, rııs1.1;ıııılıl,ı
H('r(,'('|{lıı(' iş:ırt'l, tlıltlı' (ı994, ıo? vd.). R.(ilırbtırır, yapınrş olılugıı ı|tıg«:ı.lııı11|1,.
ııııı|tır sııııııı:ııııtl;ı. lıir.«l inleyici grubu karşrsrnda okrr-rş tılalıiltıctıl4i ııi ı.:ıı.
ıışıııiı.y;ı ;ıçıııiız aına Mai,trisi,mi,t'in tiyatronun başlangrcı olduğunu islıal. iı,ıiıı
lı;ış k;ı kıı ıı ı 1.1;ı r ıı rıı ınak gerektlgl sonucuna va.r. (İ99 j,, o3).

Mu,i,Lrlsi,ıııi,l,'irı lıı r <ize|liği de Budizm cehennemlerine ait tasvirlere sen iş y(.ı.
vıırilırıiş tılırı;ısıtlır, Bu <;tıhennemlerintasnifive tasviri üzerine Gengshinıiıı.
Kliıııktıil. vtı Laırl. ayrıntılı lıir çalışmayayrmlanmıştır (ı99B). Ayrıca türlü [Jıı
ılisı. ı:t:}ıen nernleri nin anlatıl<lığı bir çalışma daha once-f"rg..r" Arat taral.ı ıı
ıl:ııı y;ılıı l m ışt.ı r ( ı <)iJ4).

. (lıışta rı i Beyin şeytanlarla mücadelesinin anlatıldıgı ÇaştanlBe7 öyktisün ii ı ı
[ıa ngi d iltlen çevrildiğı bellı değildır (Elverskog ,9ğ7, 4z) . rıi,gurlri ıv içind,.(677 69r) yayrmlanmrş, Himran (ı945) tarrırraa, Ttırkçeye"çevrilmiş ol:ııı
ıııııt.in, krrnuşma üslubunun en iyi kullanıldığı örneklerden-birisi olması yiı
ııııııla, tizellikle şeytanların canlr tasvirleriyıe de dikkat çekicidir,

Metin:
"ol yme yekleı,yalf,uklarntfl etin yyü kanrn içip bagarsuklarrn et'üzleri.e yör8(.
yürlererdi. korkgute8körkmeflizfutupyavlakkatıgüninkıloruşudrzulbadrıık
iliglerinte tutup kapkra ulug bedtık tag teg et'üzin öneyü oot otlug ışin saçlarııı
<:üinlerinde lüşürüp agutugyılanın et'üzlerin itinip yaratrnlp kay beltir sayu y()
rıyurlar erti." (Gabaln ı93ı, 8).

Çeviri:
"0 şeyıanlar da ınsanlann etinl yi,yereh hanını içlp, bagırsahlannı vücutlanna sa,rı.

Yorkırdı, Yiızlerine lrorhıınç bir i,fade tahınıp, çoh çirhtn ve yüksek bır sesle bağnşrııı'A:,
ııLLırLııde .Ytıba ve, baYrak Lularalc, kaplcara ulu d,ağlara benzeyen vücutlan24a diki,l,i,lı.
u,l,av gihi, t;rgii'lii, saÇlaıını oınuzlanndan sarhıtıp, vücutlannı zehtrlt 2ılanlarla süslı,,yi,lı
bi it,ilıı lı:t ı,t şahkırda .yiirilyo rlard,ı,.''

(kı,Ş_l,ııııi Bc.r t'yküsüyle bir]ikte /Jos aharmapathaçadanamaladerlemeleri içintlı.
Yrlı'ıl;ııı l)ıı,nıi,Pala Oyktisu ise carıhlarr rıldlirmenın cezası ile iğili bir metintlir.()ykiıl<ıırıt: iislulıunun h0kim oldugu, konuşma dilinin ıvı kullanıldılş mel.intlı,,
§ı'Ylklılr lıtlYiıiiğergeyikleri kuıtarmak ıçinkentlini feda 

",l,,.. 
onu tiIjairen l);ııı

ll1ııl;ı'yı is«ı alcıvleryıı tar. Ili4lıırlca IV için<le yayrmlan mışl,ı r (lık. Galıa in ı 9li ı ).

. Ill,P;ııriı.ıı, //1 iÇiıııltıy:ıyırnlannıış olaıı Hııri,ı:-anrlrııÖylr,ii,rii,,rıı|ıı rıılııııı k(iüiıliik
lı,rılı,ıı ;ı rı ıı ıııAsı,ıı nlııl.ıl ı r.

\';ılııız..lllıııı liıı,ııl,, lı.,lııılı,lıllt,ı,|ıı tlı,gll, gt,ııt,| ııl;ıı,;ık lJygııı,t,;ı il.yklilı,rlıı ılı,ıııı
lıll|ııı,ıılı,ı,|ııılt,ıı lı|ı,| ııl;ııı,,l1,/1ııs'l;ı.;ı1,1ıkl;ııı iilıııı,k iizı:rtı ıılıııı 1ıiı,lıırsıı ktııı -

ıllsiııiyt,ııı t,ılt,ır,k llıııl;ı ııl;ııı lıiı,şt,lız;ıılııııiıı 1ıikaytısi anlatılrr. AçPars, Uygo.-
(:ııııtıı (|ıı ı::ııılı iislıılııı s:ılıilı ıııııt,irılt:rinıltınbirisisayrlır. İçindeyeryerşiirler
ılııvarıl ır(ıııtılirı içiıı 1ık. Kaya ı<.1<;4, lJıovd.).

F)n l,anııııııış çal,ikltırılerı lıjri ıılan KalyanarnharaPapamkara ÖykilstlHamil-
l.ıın'a göre ı ı. yüzyıldan önce Çinceden, Gabain'e göre de daha sonra Tlbetçe-
ılen Uygurcaya çevrilmiş görünmektedir. Metınde iyi yürekli şehzadenin bü-
tün canlrlara yardrm etmek ve canlrlarrn birbirlerini öldürmelerlne engel ol-
ınak üzere Mani incisini ele geçirmek için çıktıgı maceralr yolculuk anlatrlrr.
Kardeşi şehzadenin gözlerini oyarak sahlp olduğu mücevheri çalar. Fakat so-
nunda hakyerini bulur ve iyi yüreHi şehzade Buda olur. Otaylar çok can} bir
dille an_latılmakta, tasvirler çok losa tutulmakta, karşrlrklr konuşmalar üslu-
bun akrcılığınr artrrmaktadır (Ercilasun ı9B5, Bz). GtlnUmUze üç farklrversi-
yondan bölümler kalmıştır (öykiınün bütiınıı için bk. Hamilton 1998; ayrmh-
lar için bk. Elversko g ıg97, 37).

Bir bölümü Budizm, bır bcılumtı de Maniheizm yoluyla yaplmış olan Pofr,co-

lontro ["beş tezgah"J lykUlert'nide anmak gerekir. Bunlar, hayvanlar ilemine
uyarlanmrş, bu$lnkil fabllarla karşrlaştırrlabilecek krsmen dini, ahlaki içeri-

ğe sülp anlatrlardrr. Bu fabllardan Eski Uygurca dönemine az sayrda, krsmen
yıpranmrş parçalar kalmrştrr. Bu ttir anlatrlar, İndo-İran kllltllr çevresinde
yaygm idiler. Gerek bu neden]e, gerekse fabllarrn genel geçerlllikleri nede-
nlyle Ttırkçeye hangi dılden çevrildikleri konusunda kesin yargda bulunmak
zordur (Geissler / Zieme Lg1o| 32-7oi Ölmez ı993).

Sutralur ("kr]avuzlar"), Buda'nrn veya dlğer burkan]arrn vaazlarrnr konu
edinen, Budizmintemel ilkelerinive inançlarrnr işleyen, bu$inhepsi elimiz-
ıle olmayan sutralar, Budlst literatürün Uygurcaya en çok çevrilen tiirüdllr.
Aşağıda bun]arrn en çok işlenmiş olanlarr değerlendirilmiştir:

Uygurcaya çeuilmiş sutra]arrn en önemlisi ve en bilineniAltunYaruk Su-
dur'dut (= Suvamaprabhd,sa-sütra,). Budizm felsefesini, Buda'nrn men]<rbeleri-
ni anlatrr. ıo. yüqnlda Beşbalıklı Şingko Şeli Tufung tarafindan Çmceden ge-
nişletilerek çevrilmiştir. On kitap içine dagrlmış, 3ı brllilmden oluşan eser
|çinde şiirve öykiiler de vardrr. Mahayana mezhebine aittir. Berlin koleksiyo-
nunda hiçblri tam olmayan6yazmanınkalrntr]arr vardrr. S. Ye. Malov, 19ro }n-
l ı nda, Kansu btılgesindeki blr Budlst manastrrrnd a Altun Yarule' un heme n he -
ınen eksiksiz biryazmasrnı bulmuşfur. St. Petersburg'da saklanan675 sayfalık
y,iızmanrn istinsah tarihi ı687 olmak]a birlikte dili eski Uygurcadrr.'W. Radloff
vtı S. Ye. Mal<ıv l,aratjndan Uygur harflerlyle yeniden dizdirilerekA]manca çe-
v lrisiyltı lıirlikl.<ı yayı mlanmrştt| Suvanxaprabha,sa (sutra 'Zolotogo bl,eska') Tekst

ııy,l1ıı,rslrıı.,y rırl,ıı,h:Lsi,i,. Bibli«ıl.heka Buddhica ı7. St. Petersburg r9r3-r9ı7. Daha
sııııı,:ıki ç;ılışııı;ıl;ırııı ç()|]ıı l)ıı yııyıııiı ılıı.yiıııır. Tlirkçedekl en geniş çalrşma Ka-
y;ı lııı,:ıl'ııııl;ı ııyıılıılıııışlır(ı,,1,,14,). K;ıy;ı, ll;ııllııl'l' M:ı|ııvyayıntnınyazıçevrimini

N lı'v;ııl;l .Y:ı ıll;ışııı;ık ir,:iıı ııı;ıltrıt, ııiltısiııi v(} j-i()ıııııııl;ı
kı';ıl ,'1l'(ı,lı,ı'ııı,i,'ıı iıı tiykii.sii z1 ı,(ı,ıı,(,ııı,i,.|tı,l,tı,h:ıı, içlııılı. ;ı ııl;ılılıı..
ıl;ı ıı .y;ı.yı ıııl;ı ııııı ışl ı ı. ( ı,,1[i(,, ı .jtı).

kı,ııılısiııi l't.ıl;ı ı.ılı.ıı
|. ll;ııııil|ıııı l;ıı.;ı l'ı ıı

l r ı.l, Nııı'etttıı llrıııtı' l','ııııııı'|'ılıııııı ERKEN DÖNErrt tlytlııı r,ı lç,| ıllnlı (Vlll XlV yıııyıl) ? Nrııiı lı ı§



,Y;lIlılll{, kı'Ilıııı', t'k vl'sıklık ıllzlıılııl lı;ıııı l;ıııııı,lıı '|'ııı.kı;t.yı.lıı.ıııız l;ıııı lılı.ı.,,
vll'lsl y;ılıılııı;ııııışlır (lı;ıkkııııl;ıkl ı;;ılııiııı;ıl.ıı ıı.|ıı lık. l,ilvı.ı.skııg ıılı1,7: (ı(ı).

M;ıll;lY;ııl;ı ıııı'zllıllıiılı:;ıil sııl.r:ıl:ıırl;ııı lılı,l k;ı,yıı;ık|;ıırlıı "|,ıılııs Sıılr;ısı";ıılıyl,ı,l,ı
gl'Çt'ıı §ıı,ılıllı,ıı,rıııu,lııı,ıı,dlırilııı Su,Lııı'ılır. [|.ygııı,ı.;ı,y;ı ıil. .yliz.yıltl:ı, (]iııı:ı.ılt,ıı. y;ılııı,
A ııtııı,,sl ıııı;ıısıır ı ıl:ı rıı k lı ili nen 25. bölünıü çtıv ı.ilııı işt.l ı.. N tırtıritı vtı k i ııı l;ı ı.;ı l.ı ı ıı |;ı ı ı
t'ı'vı'ilıligi lıiliııııııııııııktedir. Birçoknüshasrvardrr. Digerböliımlerin ılı: t:t.vı.ı|ılı
gl s;lııılıııak1,1ıtlır. Metinde Kuanşi,imadlıbırBudaadalnnın, enzorzaı}ı:ıııl;ıı.ııııl.,
l':ııılıliırııı Y;ır«lırrıına krıŞmasr ve tanrrsa] gticünden Malanarak rınlar:ı .y;ıırlıııı
ı'| ıııı lsi, ılı ığrıı YtıIu göstermesi, canlr varliklarrn da srkrşı} an]arrn«la cııııı 1ı;ışvı ı ı
ııı;ıl;lrı. Y;ılvarırıaları anlatı]ır. Ş. Tekin'in deyimıyle "Asrl Burkancrlrk,t.;ı ((Jilıı,.1
llıırk;ıııt:ılıgı) bulunmayanbuilAhtasawıırusonradanyabancretkileralt.ıııtl;ı Lıı
zııy l}ıırkaıı«:ıları tarafindan yaratrlmrştır. (ı993, 5). St. Petersburg'da lııı|ıııı;ııı
ııiislı;ı w. RadlofT tarafından yayrmlanmıştır, (Kİun-ğr-i,m Pusar. ğLne ı,ii,riı.sı.lı,.
l'llx'rsrı,zıı,n,g des XXV. Kapi,tels d,,er chlnesi,schen Ausgabe des Sad,d,harına-puıı,ıl,ıı.rı;,.,ı
l}ilıliıı|,lıtıt;a Buddhıca 14. St. Petersburg, 19ıı). Yazmanın dığer cınemliyaytıı|ıııı
Ş. '|iıkin gırçekleştirmiştir (ı96o; ay.ıca bk. Elverskog 19 97, 59-6ı).

.liıı,'gııııği,ng adıyla genişletilerek Çlnceye ç"".ıi*İİ 
-o|an 

Vairacclıııılı]',ı
.\ıılırı'ııııı [lygurca adıktrıı-ko-Itt atlıgvaçraçitak sud,ur'dur. Metne sonraıl;ıı, ,,.l,

14ıı,1,1ı,ıı, yaııi y«ırumlayrcr koşuk eklenmiştir. Uygurca çeviriye ait B yazma 1ııılıı
ıııır. llııııl;ır C. Ilazaive P.Ziemetarafrndanyayrmlanmıştır (ıg7ı", g-7\: ıy,
ı,;ı lık. l,]lvı.rskııg ı997, ıor-ıo3).

,,lııı.ı,ı,ıı,llı,ıı, Jjı7lırı üzerine yazrlmış bir yorum,4bltaht Sudur adryla Uygıırı.;ıv.,
ı;ı,vı,llııı|şllr. l)ıırçalarr Pekin, Paris ve Ankara/Etnografya müzesin<le (lı,.,,
1 
ı;ı ı ı;;ı ) l ı ıı l ıı ıı ııııı kl,adır (bk. Elverskog ı9g7, 86 - Bfl .

|'iıı'k|ı kıı|ı'ksiYılnlarda pek çok nüshasr bu.lunan Üygrr." metinlerden lıiı.i tıl;ııı
,§"i:ı," liıgıııı'/ı:, (.iiııt:cden çewilmiştir. Londrave l(yoto nııshalan sadece bu vtırsi.yı ıı ı

l;lı'lı ı ı |ı'gll gılııı:l ıılarak Uygıır nesrinin en eski örnekleri arasrndadrr. Farkl ı niislı;ı
l;ıı, k;ıı,şıl;ışlıı,ıl;ııuk yapmlanmıştrl (Bang-Gabain-Rachmati ı934). Ciımltılt.riııııı
kıs;ılıgı, ;ııılııŞılabilirligi ve açıklıgı açrsmdan Uygur metinlerinin en öneırılilt,riıı
ılı,ıı lılri s;ıyılnıaktadrr. s. Çagatay, Buüzmindinigörüşleriniçoksamimi lıirlıiı;iııı
tlı'Y:ı.YıııııY:l vtl Bud jstlere mümktin olduğu karlar açık ve basit lıiı.rliltle inaırçl:ı rıı ı ıı ı
iiziiııii ;ııı|ııtıııııya çalışan Sektz Yugm,elt'in "W. Bang nıektebinirı yayıırılat|ıgı ı.s[ı
'|'lıı'kÇıl ııııll,iıllı:rirı tın düzgünü, kelime hazinesi baÜmın<ian 

"r re'Üni vtı içıııılı.
kilı,r lı;ıkıııııııılaıı ıla tın ilgi ç«:kicisi rıldul$r'' kanaatin«lcdi r (ı<y7rı4,). Ayrı,,ıı ,;,,k
,)/'iıllİiliıHii ilılY:ıYgııl tılarak rık.unan bir Uylşıır:a ırıel.in ııltlul4ıı anlİış,lrr,rkr,,,lır. Aş;ı
11ııl;ı, (,lıÇıllıYY;ıYııııııtl;ırı alııınıış tılan kısa lııllüııı, aı1. ıırtla gtılt:rı zıl,;ınlııııılı kıs;ı v,.
1ııır;ılı,| ı:iiııı|ıı|ııriylt: ıııııl.iıı«leki akıt:ı vtı tıt.kilt:yi«:i:ıııl:ıl,ırııı 14iisl.ıırir:

Mı.tiıı:
"|ııt'|1ı lııı k;ıııı;ıg lııılıgl:ıı'l;ı lıilgr,;ız lıiligsızlı.ı,ail(iis l(.|)ı.iııı. ılı; t.ı.ıl|ııllıı.l;ılııl,ı,ı
lııılıg|;ır;lz. Yt'kkt' iı"kı'kkt' k;ıııık:ı l;ı;ııgı,,ı lııılıgl;ır ıiklıç lı.ı,ıı.ıııı. ylıııı. ;ıı.ı1,; ı;;ıkı,;;ı

1ı;ıllıglııılıgl;ıı.ıızı,.;ıkş;ılı;ılısıyııklııılıgl;ıı.)l\liıj|(.ı'ıı.lııı t.ıl1,,llkı.k:ılıp1l;ıııııı.lııılıli

Nlı't'ııı,l lhiııır l,inlno lilnıııı İRXıN DÖNEil lJvııııl ellalıvalı /Vlll YlV wlı,r/ll l f,l--L

l;ır ;ız ;ıyıgk;ı l:ıvı,;ııııı|, (.t,ıüıı.Hll l ı ııl ıgl;ıı, aüklll l rı1 ı,l tıı, ıı7ıı|tı y;|ıiiıylll' | ı ııl ıglar ıız (ıtl

s(lziIlıır|ııılıgl:ıı()kıişl(,ılı,lıüı"((,:iıHiıl;ıy ııy17:,ı,|,,,,ı,!).

(iııv i r1:

" llilı,ai,ıı rıı,ıı,l,ı,l,u,ııl,ıı htlgili" ıız, lıi,lglslzlı;r çole tannnı. Üç mücevhere (i,lkeyğ taPan canlı-

Lıı,r o,z, Şı,ylııııa ı,ııpıın ı:anlılar çolı tannm. Yi,ne tefni,z LnançLı canlılar az, inancı za2ıf

rxıııltkır çolc tannnı. İytlth tçin çalışan canlılar az, lcaUi,,LUge egilinxlt, olgunlaşınaınıŞ

canlılar çok tannm. IJzun yaşayan canlılar az, zamanstz ölen canlıLar çok tanrıın".

Tantra Budizmi (btıytı) ile ilgli ve r3z$'de Çinceden çewilmlş bir metin

o|anYrtrhö,n Sudur, yıldrz tanrrlarının yardrmınr sa$amak üzere yazılmrştrr.

Pek çok yazmave basma nüshasl vardlr. İık kez Rachmati tarafindan yayrm-

lanmrştrr (ı936; bk. ElverskogLgg1, g3-gs).
Rahıplerin karşılıklı olarak birbirlerine günahlarrnr anlatmalarrnrn gerek-

liliğinİişley enInsadi ffıtro,, ıLzı satrrlık uzun bir metindir. İçinde Sund arl Kız

öyktisü yer almaktadrr (Tezcan ry1ü.
Bun]arrn drşrnda tJtug butuft, yıfıala sa4ukı, ki,n alkıg tolu tuyırırlı atlıg sud,ur

(Heryerde mükemmel duyuş saglayan buytık satra),,ğama ffı,tralan $bi sa-

dece bellı parçaları bu$ine kadar gelebılmiş sutralar da vardrr (Tezcan r97B,

a9§, Elversko8rygil.

Huanzangbıyografısi: Çinli Budıst rahip Huanz ang6z9-645 yılları arasrn_

da, Budizmi incelemek üzere Orta Asya ve Hindistan'da yüzden fazla ülkeyi

gezmiştİr. Yapmış oldugu seyahat ve Çin'e dtındukten sonraki çalrşmalarr,
Öğrencisi Huili tarafrndan 7. yüzyılda kaleme alrnmrş, Hulli rlldukten sonra

bir başka öğrencisi olan Yanzong tarafrndan genişletilmiştir. Bu bıyografi,

ıo. yüzyrlda Uygurcaya çevrilmiştir. Çeviren olarak Beşbalıklr Şıngko Şelı
Tutungverillr. Arıcak Röhrborn, aynr Çince deyimln çevirisindeki farklılrk_
lar, Çince metnin genelinde görülen kalite farkr gibi hususlardan hareket-

le, birden çok çevirmenin çeviri Sürecine dahıl olduğıı, çevirinin Budistler-
de görülen çeviri komisyonu benzeri bir komisyon taraflndan yapıldığı gÖ-

rüşündedir (ı996, 2, ıgg}). Uygurca çevirinin tek yazmasr vardrr ve bu

yazmanrn parçaları Pekin, Paris ve St. Petersburg olmak üzere üç ayrr yerde

bulunmaktadır. Pekin'deki a4o, Paris'teki 123 ve St. Petersburg'dakı 94
yapraktrr. Yazmanrn parçalarr üzerindeki yayınlar devam etmektedir (bk.

Elverskog ı997, ı3ı - ı35).

Tövbe metinleri: Budizme inanan insanlarrn tövbe ederek $inahlarrndan
arrnmalarr için hazrrlanmış metinler de Uygurcaya çevrilmişlerdir. Bu $inah,
yaşanan ana ait <ılabileceği gibi, defalarca dünyaya geldıklerine inanrlan can-

lıların gı:çrniş vtı gelet:ekleri ile de ilgili olabilir. Bazrları birbirine çokbenze-
yı: ıı, lıık ljı ı,k l;ı rı t iivlıı: t:dtınltıri n isimleri olan bu tip metinler, çoğunlukla ktl-

(iikl ii r ('li,zı,;ı ıı 1 ı17ll :,ı,<)| ı Wi I kı, ııs ?ool}).

l(ı'lEnı(EN oöxırr tJvtıtıı rıtlelııvatı (Vlll X|V, ytııyıl). ? Nt:ı,iı



üİlllll'|'Ill'll 
l lyt,lııı''';l.ı';ı l;t'vı'llııılş lıl;ııı A,sıııılı l,,ılgtıltıA.ılıııı1 !1111r;ııl|ı lıivlıı.lllı;lsı,liıvlıı' 1111'11111''"""' ı'ıı lızııılııılııı, K. liıılıı l,,,ı,ıı l;ıı.;ıl,ııı,l;ı'lı .y;ı.yııııl;ııııııısl|ı.( ı',1','ı ). (,iiılı'ı';ıslı ,l,tı lıiıliıııı ııl;ııı ı,sı.ı.ııı y;ılııız.-1,;. ,|-. lıtılıiııılı.ı.i ;ıı.ıısı ll.ygııı.ı';ı l;ı'vıı'iılı' lııılıııııır, Il.Ygılır:ıı Çııviriııiıı ıil..yıız,yılııı İ,.,,şl,,.,,,,l,,y;ılııltlıgı lalıııliıı ı'1|;|1111'|Ç1'''li,., ü,;",i.,,,ı, Il.ygur<,a rııt,ıin«lt, lit,şİı;ılıkiı Küııl.siiıı Ştlli,l,ulu.ırgııl;ıı';ık vt:riIttıişl.ir. llıı ıııt,liıı. ,ıfr"i iori. dualarından {ark,ı olarak günah çı-k;lı'ııı;ı.Yı tlt'gil,'ııkııy:ıı,ak Buda gucıi kazanmayı ve böyJece acr çeken insanlara,Y;lı'ılııııt:1 ıılın;lvı ;ııııaçlaı, (Uyg,İ.caarlaarg". ,orn" -"raı.r, J" yayınLarı içinlık, ( j:ılıain 

'g5r),zz7-zz8, T""r"r, ,g7a, ,97-r9B; Elverskog ı997, 87-Bg).
llii,yii metın,."r, 

l:{",-,"tirİerinin Uygurcaya çevirileri ıki btıltımde ele alr-
, l;İ' ]], J;'lll; hfi'."lİ:f '; şjlt?n*o. 

(Aıtun yaruıe, ı n, o aısD ıro gb i)
ı l t ı g r ı ıya T,,;;,il ;;il, ;ffi ;;;iflT: ffi 

,}.1ll;:İ 
:, İ: ff ffi ii:

]i, J, İ: ; ffi ;,":#'1di,; |"*r"l,ı.ı,,, 
-,e;,r-"ı., t"a,ar.,,, İoı"y aogo* y"p _

lJHitri*ş*}*rhT;:".*;l,jJlffi:hlHTjTiöil:*TJiİff
'|'i lıt'l,çeden cevrilmiş 

"ı"" ; ;;;'*"r*, Moğol döneminde Tıbet- Uygur|,iı|ıiiı' ilişkile.iur..irj" 
çalışan c"l.g Kr." re Peier Zieme tarafrndanyayrm-l;lıııııışllr(ı976).Avnryazarlartarafrnjan, 

BerlinerTurfan-Terte[Ill'deikime-ıııııl;ıll;ı .YaYrmlanm,ştr. (rgzz).l,ı"rJ".r"ıı"Sa-skyaPandita'nrn..DerinYol''
|i ı | ı.ı ı,y. )|.l:ısınrn UyEıı

1ilr;i 
jlı*İ}Ijffi 

İ:,ffi ::H,,İ#:l",*:Jilffi ffiT#*x*
,,,*,,,ı,,,;*ı,.;ff l#i:H";T"l,,::*İil,"iH"?şİ:İ§},ş:x
l';lı;ı ı'l;ı ı'ı l ı iiçüncü bt ortak çrlrş-"r, ise tııtırrıe ılgıli konularr ele alan bir sut-ı';ıılıı'(",7tl). Kitap, ırrrrrrr,g;ar-a;;;;İrlirr1*, bulunmuş 63 sayfalık birl ıı('lı llıı,Y:ıYınrdır (diğer büyti ,i.,rrı".iii* bk. Elversko 8 ı997,ıo5-ı25).

}j:';J:İ:#İL'#* öğretiler"): Budizm feısefesinin işıendigı Abhıdhar_

;lllffi**lil1*T,xffi[:Hi,",:;ffi:rffil:ru;***;;l
* ; ı, i ; ı ;::;##=irl{iruil:ruT:;ılx*ı* ılru;: ı 

j*
]l'.ll 

("lz.ı, sertkaya İllffiİ.-"T;f,İ"'Ş ve trpkıbasrrrı rııarak yayımıa,
y] ı ı ı ı ı ı ı :ı ı ı ı .a n ur.,',,,ü, bir y azı;;;.i;;r',,.T}Hİ Tİ İT,;İ.: T: ;İ J;( )ziiılılı'ı' ıııı,111i4 ı,ranskripsiyonunu, itı.ı.ç,, çelvirisirıi, SaiZlii8iiııii vtlı ı 1ık ı lı;lsı ııı ı ııı .y;ı.yı ınla m ışl ı r ( ı 99tl).A'Yı'lı';ı lı;lzı kııÇıık Alılıiılh;ırına ıııııı,iıılııri ılı.ıııı.vı.ııl|ııı,(;ı.yı.ııılılı k;ı.yıı;ıkç;ıll;ııı lık. ll;ıı'ıılt'ıı ı()(r(): ı ı; l,]lvı.ı.skııH ırlı17,|lz.7,|, llr,).

Nııırtıııı llı'ııııı l|ııııııı,Itltıtııı ıRx§N DÖNE^4 [lyı;ııı nı|t,|ılyx|l(Vlll XlV yılıyıl) ,, Nnıtt

Viııııyalıır ("ıliııilı!iııIı.r, kııı,ııll:ıı"'): ll;ılıllılı,ı,lıı ııı;ııı:ıslıı'lııı't|:ıki yıış;ı.yışl:ırı

ıı;ı ilişkiıı kııı,ıılliıı,ı ı|iizıııılı:y«:ııVııı;ı.y:ı liiı,ii kil;ılıl;ıı,ıl;ııı [lygıırt:ııyı çtıvrilen ııl-
rrıaı| ıgı sııııılıytır,('l'ez,caıı, ı9tl4, ıl}o). fuicak, .Elverskcıg Vinaya olarak değer-

lendirilcbiltıcck bazr parçalardan söz eder (rgg7, zg-3Ü.

3. Hristlyan Uygur nesri
Uygurlar arasrnda 7, ynzyıl.dan ı3. yüzyılın sonlarrna kadar Hrlstlyan cemaat-

lere rastlandrğrna dair bllgiler mevcutttur. Ancak bu dlnle ilgli metinier son

derece azdrr. Hristiyanlrğın Nesturi koluna ait bazr Uygurca metin örneHeri-
ne Turfan bölgesinin kuzeymdeki Bulayık'ta rastlanmrştrr. Bunlar genellikle
Yokobus İncllt'ndenyapılmrş Uygurca çevirilere ait parçalarveya Hristiyanlar-
ca kutsal sayrlan kişilere ait metin örnekleridir.

Yakobus İnctlt'nin Uygurca çevirisinden kalmış olan iki yapr ak, Ulguri,ca I' de

yayrmlanmrştır (F.'W. K. Mllller, ABAV r9o8, 5-ro).
Bir Hristiyan azizi olan Georg'un çektiği acrlarr anlatan Uygurca metin de iki

kez yayrmlanmrştrr (Le Coq 19ı9, Bang ı93r).
Hristiyan Uygurlara ait, fark]r alanlarda yaprlmrş çeviri örnekleri de bulun-

muşfur. Örneğin, A. von Le Coq tarafrndan yayrmlanmış olan krsa metin
(ı9o9) bir fal kitabma aittir.

P. Zieme, Turfan'rn kuzeyindeki Kurutka adlı Hristiyanyerleşim merkezin-
de bulunmuş olan, Hristiyanlıkla ilgili, Süryani yazılı Uygurca bir yazmadan

söz eder. Zieme'nin "dtlglln hapr duasr" olarak adlandırdığı metin gelinle gii-
veye mutlu.luk dileHeri ve hayrr dualarrnr lçerir (ı9B5, eB6).

Mllller'in Handschri,ftenreste Ln Estrangelo-Schrtft aus Turfan (Chlneslsch

Turkistan II, ABA.W. ı9o4) içinde yayrmlamış olduğu M r25 numaralr metin
Süryani yazrh, sağlıkla ilgih bir metindir.

Yedlsu ve Semireçiye bOlgelerinde bulunan ve Süryani yazrsr ile yazrlmrş,

Hristiyan Uygurlara ait mezar taşlarr, 13. ve 14. yüzyıllardan kalmrş oldukları
için Eski Ttırkçe döneminin son ürünlerinden sayılmaktadrr. Bunlarla ilgili
ayrrntrlr bir kaynakça S. Tezcan tarafrndan verilmiştir (ı97B, 3o5-3o5).

4. Din drşr Uygur nesri
Mektuplar, Eski Tıırkçedeki genel adIarı esengii bıtıg "esenhk mektubu" olan

Uygurca özel mekiuplar, Dunhuang'daki Bin Buda Mağaralarr'nda bulunan

yazmaIar arasrnda yer almaktaydı. Hamiltonyayrnrna kadar az sayrda oldukla-
rr sanrlan, aile yaşamıyla, ticaretle ilgili veya resmi amaçlr bu mektuplarrn
dördü Tezcan-Ziemetarafrndan yayrmlanmrştı (ı97ı) (Hamilton öncesi diğer
yayınlar için bk. Tezcan ıg7B,3o7).

J. l{amiltrın'un ı986 tarihliyayınında, Biblioth6que Nationale'dekiyayım-
laııınaıııış }ı(iliin [ly5ııı,tıa yazmalar ve Londra'daki British Museum'da bulu-
ıııııı. l)ıııılııı:ıııg't|:ııı gtıl,irilıııiş [lygııırıa yazmalarrn harf ve yazrçevrimi ile
lJı,ıııısızı.;ı t,t,virilııri. ;ıt,ıılıl;ııııııl;ıı,, ;ııı;ıliüik ıliziıı vıı y:ızıııal;ırın l,ıpkıhasımlarr

Nıııı.l lıııl lç,ııııı l,jıııiııt,}'ılııııı.. 5RK5N DÖXSl* tlyt_ıııı etlt,,|ııyntı(Vlll XlV YlııYl).') Nç",lı l(ıı)



lııılııııııı;ıkl;ıılıı,. llıı ıııı,llıılt,rılı,ıı ı4, |;ııı.,ıii l1ı,,k Y,,lıı'ıııljıı! v(,.yiı kııııışıı şt'lılı'
lı.ıılt.ıı l )ıııılııı;ıııg';ı giiııı|ı.ı,Ilıııiş ıılıııı rızt.l ıııı,klıılılııı,ılır. ıtı. .ytizyılıl:ııı k;ılııı;ı
ıılılııgıı siııı|l;ııı lııı ıııı,k|ııJıl;ırııı ()ıı lıir l;ıııı.sl lııııı. iiı" l;ııııısi ı):ır(.,;ı lıiliıı(l(,(liı,.
ll;ııııillıııı'ıııı y;ıyııııl:ıılıgı 1ııı ıııt:kl,ulıları iııt:tı|t:yt:ıı 'liızt:aıı Ziı,ıııt, (ıılı, 4,\,-',)

vt.'l'.'l'ııkiıı (.;tı<ııt,ıı: .3,,1ii 2t,1,1.), ırıekl.ııpların gen<ıl ktıırılııızisy«ıııl:ırı ıılılııgıııııı
giisl t: ı,ııı işlı:rıl i r.

M t.kı.ıılılıırı n çtığıı t.arihsiz ise de başta veya sonda tarihin veriltİ lği ılt: giiı,ii

liir. ()ıı«,t, alıı:ıııın, htınırın sonra da gönderenin adr yazrlrr. Bunu c.sengı? lıllı.

gi,ııı,,.|sı|n$il lıLLigLnıLz veya kısaca esengljrrnij,z (sağlık esenlik mektubumuz) ilı;ı

rıısi l.akilı ıııltır. H itapl,an s()nra llk olarak hdl-hatır ve alrcrnın sağlık durııııııı
sıırıılıır. Ctinderen(ler) kendi sağhk durumları hakkında bilgi verdikten stııı
rıı ıııekt.ulıun yazılmasına neden olan asrl amaca geçilir. Kervanla gönd.erilı,ıı
ıııalların veya hediyelerin üzerlerlndeki damgalara bakrlarak bulunup alııı
ııııısı ti$itlenir. Mektup kimin tarafrndan yazıldrgrnr ve kime verileceğini lı il

ı|irıın iki kısa cümle ile son bulur.
'l'. 'l'ekln söz konusuyayrnrnda, Hamilton'dan alrnmrş bazı mektup örneklı,

ri ılıı vtırmiş (zoo4a) ve ayrlca Hamilton yaymr için ayrıntrlr bir tanrtma ıl;ı

y;ızıııışl.ır (zoo4.d). Bu mektuplarrn birinden buraya aldığımrz kısa bir airııı,k
ıılılııkçiı ilginçtir. Mektuptan anlaşıldığına göre rahip kendini dine verıııiş.
;ık r;ılı;ı|;ıı,ıııa mektup yazmaz olmuşfur. Mektubu yazan klşi bu nedenle si|ı,ııı
ı.lıııı.klt. v<: Rahip Saksı'ya "Hiç mektup göndermiyorsunuz. Niçln? (Yııks;ı)

Ş;ıı.,ıı'ıl;ı k:ığıt mr yok?" dlye sormaktadrr. Bu ilginç mektubun aslı v,,

i-|.vl ı,lsl ıl i ıl lıi r bölümü şÖyledir,

ı. S;ık '|'oyın, Jinüçi Siıkçii Siliğ evteki ul/uğ kıçiğke .../
,_l. ıikiiş üküş köflül aytu rtur m(e)n öflre-ken bitig rtur

|i. lıiz. Sen-ler mefl bir bitiğltmaz sen-ler. Negul? Şaçuda keğde

4,. yrık-mu?

" ı . Rahtp Salc, ltnuçı,, Sukçu Stlıg (ve) evd,eki, bu(yuh ve kuçiihlere. . .)

z. çok çolt,hatır sorup seldın gönd,erlnrn. 1nceden mehlup göndcrlyo

i}. ııız, Sızhi,ç mektup gönd,erınlyorsunuz. Ntçtn? Şaçu'da kd,gıt

ı1,. yolı mıı (yoksa)?" (T. Tekln zoo\aı 2ç|-?jB)

llııkıık lıtılgeleri: Dogu Ttlrklstan'da bulunmuş olan [-lygurı::ı .yıızııı;ıl.ıı
;ı ı,ıısı ııtla ı:ski Türk hukuk belgelerl önemli blr yer tutar. Bun]ar l.tılıı,;ı k sıı| ıı,;ı,

lıılıı,:ık kiralama, lı<ırç para ve gcreç verme, vergi toplama, tıvlııl, ııtl iıııııı,, 1ı;ı1,

v;ııı kiı,;ıl;ıııııı, Bıl«l ist. nııınastırların vergi dışı bırakılnıası, kallt: sıılışı, kiilı,;ız;ıl
ı.lıııt., v:ısiyı.l vlı. ktınıı|:ır|ıı ilgiIitlir. Çıığıınlııkl:ı t.;ırihsiz ıılııı;ıl;ıı,ııı;ı kııı,sııı
l lygııı,lıııkıık ıliızııııiııiıı (,iiıı 1ıııkııkııııt|ıııı lıiiyiik iilt;iit|ı,ı,lkilı,ııı|igiııiıı izlı,ı,lııl
l;ışı.y;ııı lııı lıt.lgı.lı.ı,iıı ıil.. ı4,. yiizyıl gilıi gı,ı.' lıiı,ıla|ııı,ıııı,;ıl| ıılılııkl;ıı'ı s;ııııl
ıııııkl;ıı|ıı,. '|';ıı,;ıl'l;ıı,ııı, l;ııııkl;ıı,ııı vı, y;ızıı,ıl;ıı,ııı ıl;ııııg;ıl;ıı,ıııııı y.,|' ;ılılıgı l,,,I

gı.lı.ı., lıııkıık l;ıı.tlıı vı.k;ıı,şıl;ışlıı,ııı;ılı 1ıııkıık ç:ılışııı;ıl;ırı;ıçısııııliııl ıla iiıltlrıı

lıışır (:ıyı,ııılılı k;ıyıı;ıkı,,;ı ıl:iıı 1ık.'li,zı:ıııı ıt,;7ll, i}<ı[l iiıo),
llygırı,ı:;ı 1ıııkıık lıtılgııltıri :ırasıııtia, ktınusuyla diğerlerinden ayrrlan çok ll-

gir,ç l,i. ırıtıl.ııiıı s()ıryayırıı,'l'.'l'ı:kin l,arafrndan "TUrkçe En Eski Dava Dilek-

çesı" adıyla yapıImıştır (2oo4b, l]oB vd.). Bu, bir kölenin efendıslni Çinlı
yargıçlara şikayet etmek içın yazdığı bır dilekçedır. Ktıle Bintung, kendisini

azat etmek üzere satrn alan efendişinin, "yitiTirsin" diyerek ktıleden aldığr

azatlık belgesini kaybederek fikrini degiştirmesi üzerine bir dilekçe ile mah_

kemeye başvurmuştur. 36 satrrlrk ve tarihsiz olan bu belge T. Tekin'e göre

ı368 yılından sonra yazrlmrş olmalrdrr (eoo4b, 3o9_3ıo). Ttırkçe en eski

dava dilekçesi olan bu metin, T. Tekin'e göre konusu ve içeriği bakrmrndan

"tek ve benzersiz"dir.
Aşağı yukarr ?oo civarrnda olduğu tahmin edilen hukuk, ticaret ve ilişkili

konu]ardakı belgeler hakkrnda en önemlive en kapsamlryayınYamada'ya ait-

61 (ı993). Üç ciltten oluşan bu yayrnrn birinci cildinde Yamada,nrn Uygurca

hukuk metin]eri üzerine yazm§ olduğu rB makale bir araya getirilmiş, ikinci

ciltte Turfan'dan yaprlmrş farklr derlemeler aIasrnda bulunan hukık metin-

lerinin transkripsiyonu, }aponca ve A]manca çevirileri verilmiştir. Metnin 3.

clldi ise belgelerin trpkrbasrmlarrndan oluşmaktadrr.

Astronomi ve astroloji: Astronomi ile ilgili Uygurca metin_lerin çoğu Çince
benzerleri örnek alrnarak düzenlenmiş olan halk takvimleridir. Çoğunlukla
Budıst Uygurlara ait olmakla birlikte, Budıst ve Maniheist manastrrlarrnda

bayram günlerini belirlemek için kullanı}mrş olmalrdrrlar (metin örnekleri

için bk. Rachmati ı936).
Astroloji metinlerinde ise, bu$in de oldugu gibi, kişinln doğduğnı yıla göre

taşryacagr özelliHer, trrnakve saç kesmek için uygun olan $inler, vücutta belli

bir yerin se$Tmesinin veya hapşrrmanın günün belli zamanlarrna göre anlamr,

vücutta bulunan lekenin anlamrvb. konular işlenmiştir. Bu t[ir metin]erin çoğu

yayrmİanmrştrr (Rachmatı ı936; diger kaynaHar için bk. Tezcanr978, 3ıı).

Sağlrk bilgisi: Hastalrklarr iyileştirme yollarr ve ilaç hazrrlama yöntemleri

ıle ilgili Uygurca metinlerin hemen hemen ttimıı Budist Uygurlardan kal_

,nışt,r. Araştırmalar, Uygur halk heklmliğinin buyuk ölçüde Hint halk

}ıııkımhginden etkilenmiş oldupnu ortaya koymaktadır. Hastalrklarr

lyiltıştirmek için kullanrlmrş olan yöntemler, bugtınkü bilgilerin rşrğında

gıırçtık bir yarar sağlayamaz gibi görünse de btıyıı ile ilişkilerl yoktur.

Mı:liıılılr, tiil4er kaynaklarda bulunmayan, sağlık bilimine ılişkın özel

|ı,riııılıır ııçısıııtlıın lıiiyiik (inem taşır.
S;ıgl ık lıiliıııiyltı ilgili nıııl.inlt,rin çtığu Rachmati tarafındanyayrmlanmrş_

111 (1ı,lilıı: 4,ı,ı 4,7||, ıı,1il,;: 4,oı 4,4,t\, ı9;16, ]}i} v«l.; digcr kaynaklar için bk,
'l'ı.zı.;ııı ı,,17ll, iIl'.l,



ltıl kılılılııı'ı: l l.Ygııı'ı';ı l';ıl kll;ılıl;ıı,ııııtı, tıı,ıı|rııııı ıılıııılııı.ı lılı.y;ııı;ı lııı,;ılıılıı.sıı.ı'ıı liııı'ıılll ııl;ıııı M;ılıilıı'isl lıiı't'ı,vır,ılı,y;ııılııııır,ıl.ııı /ı/,,liııg',lıı.. llıı ı,st.ı.,,|,iiı.k
llııılilı, _y;ızısı ilı' kil;ılı lıiçiıııııııltı.y:,r,l,,,,ş vı. lıızı. [;ı,l;ıı.g,.|,:lı|lıııiş ltık lj.ygııır::ııııı'llıııliı" l)tı;4ıı'l'iirkisl,aıı'tla, l)uıılııı;ıııg'ıl:ı, liııı liıııl;ı M,,g,,.,,lu.,,rıdaki lıir ııl
.y;ızııı;ıl:ıı,ı ı|t:lııısunda lıulunmuştur. Dil vcyazıııı iizııllikl«ıı.i g.ynzyılbaşların
ı l ;ı ı ı k;ı l ııııı ı ı l ıl uğu nu göstermektedir. Dini bir içerigl ytıktur.'liık 

.yazırıa nüshası Londra'da, British Museum'da br]rrr", Irk Bitlg ilk kez
V, '|'lııı ıııstı n t,ara,ından Çoumal of Boyal Asrafic Soci,ety, ı)tl: ı)o-2,t4), dahasıııır;ı ll. N. Orkun (ı2B7, z6ı-2$51ve S. Ye. Malov çİ95İ, a"-Şr) tarafrndan
y;ı.yıııılaırmışl,ıt. Irh Bttlg'in son iki yayrnt, ılki İngillzce olrİıak üzere, T.'liıkın'e aittir (ı993, 2oo4c).

.lrk l3lti14'de 65 f'alın krsa yorumlarr ile kısa bir sonlama bulunmaktadrr.
Sııııa1.1ı bir deyişle kaleme almmıştır.Yagakıgaçyaylagım,kuşlugıgaçlaşlagım
( ( ]tıv i z l ikler yazlıgım, kuşlu ağaçlar l.alagrm), İllrZ rİg*rşrg'yrİrmoyrn, oylro
ı,(T!ıLLŞi,f4 artatrnay'n (Bt yıla erişmişi kokutmayaylm, bir aya erişmışi boz-
ıııayayrm) gibi eski Ttırk şiirınde de yaygrn oı",. t"İi-" b"ş, oy"klarr ile metin
Z;l ıİl jl İl zaman şiir diline yaklaşır. Bu özellik, onunyabanc, ii.hıd., çeviri ol-
ı ı ı;ı ıl ığı nın kanrtı sa;alrr. Ayrrca benzetmeler re irayuanların kişileştirilmesi
;ı,,,ısıııılan da ılgi çekici olan metin bttrıniıyle Ma.riheist Uygo, *d"biy"tr.rrn
t,ıı giizııl nesir örneklerinden bıridir (Ş. Tekin ı966, ıBz).hl ı.k , y"lorr.r_
ı l;ı ı ı sı,tı|igimiz 15 numaralr fal metni aliıterasyon için ii bir örnek sayrlabilir:

Mııi,in:
" [jzt: l uman turdr, asra toz furdl. Kuş og(l)ı uça aztı, kıyik ogh yügiirü eztı, kişi og-
lı yııı,ıyu iztr. Yana Teflri kutrnta üçünç yılta kop .."., tt*"iı.irtışmiş. Kop ögirer
sı,lıiııtir tir.

Ança bilif,ler, Ed5ı ol''

Çııviri:
"yııkand,an si,s bastırdı, aşağnilan toz kallctı. kuş yavrusu uçup yolunu kaybettl, geytk

,,rQ,vrusu koşup yolunu kaybetti,, insan oğlu (d,a) yUniyi,p yolunu kaybetti,. (Bunlar)
;yi,nc Tann lhtfu tle üçüncü 2ıld,a sağ sali,ın (buluşup) garuşmüşler. Hepsi, (de) mutlıı
ı l,ı ı r, s evi,nlrler, d,er -

O.yLece bıLıntz, (BuJaI) wdir'' (T. Tekin 2oo4,c, ıg, z8).

Kil;ılıl,:ı htır lal "tir" (der, diyor) sözcüğü ile sona ermekte, bundan sonra da";ı ııç;ı lıilifi " (riyltıce bilin) ya <la "ança bilinler" (tıylece biliıı ız) urr.r*, yer alııı;ıkl:ıtlır. l}u uyarı <:ümlesinden sonra gelen sonuç bt)lümü, genelliklrı '.tı«lgil
ııl".( i.)/ıılir), "a nYıg ıldgii ıl|" (ç,,l. iyı«lir), ;'ya 

bl:ı k tı| ya ,l,ı ya 1,,z ,,l" (ktiııiıliı r" y;ı
ll;ı ",;ııı.Yı;4.Yiılıl:ık <ıl" (çıık ktııiitliıı,) gilıi 1ıiı,ytıı,ııırı«lıır (,|,.,liıkiıı .ıoo4,(:: ıjl ı(ı).

lı',.: lli,ı,ı,14'ıllŞııııl;ı, l}ı:ı'liıı kıılııksi.yrııııııııl;ı [|ygııı. ıılliılıı.si.ylı, .y;ızılıııış, içiıııit,ı(,liıllııılıııı;ııılıiı,ljılkiı:ılıııl:ısiiziiı.ılilıııı,yı,ılı.gı,r('li.z,.;ıııı,;lt4,ıitı).
'|'ittkr,'r''l'ıırljlıı ıııı'liıılı'ı'iıılıı ilki ı,lııı,;ıl<,y;ı,yıııl;ııı;ııı ı{ı y;ı;ıı:;ılı,lık lılı.|,;ıl

Nııırtlııılh,ınır l|ınııır lilııııı IRKENDöNE^Allvıııı aılg|ltı_llr\/lll v|t,

kll;ılııııtl:ııı ıl:ılı;ı ııaiz ı,ılt,lı|lıı,iz. ll;ııı1, y1, ( j:ılı;ılıı'lıı vt,ı,ı|igi lıllglyt'giiı'ı' ı'ı'siııı

lı,ı.ı.şligiııı|ı.ııkıııı;ııı lııı l'ııl kıl:ılıı. ıl,,gıı Asy;ı kıı|liıı,ı;ı,vı,ı,It,ı,iııt|ı,yııygııı tılıııı

çtık ııskil lıııı,g ıııı,llıılı,ı,lııılt,ıı lıiı,çı,vlı,i vı:y:ı 14t:ııişltıl,iltıı,tıkyalıılırıış lıiraktar-

ııııııl ır (ı,,;i,,1;ı: i|). A.yııı :ır;ışl.ır]ııiı(:ıııııı vıırıligi lıilgiye göre, anlaşılmasl zor,

zanliıİl ,,,,,,,,r, lıirlıiı,iyltl ilgisiz t:iiınlelerin arka arkaya srralandrğı bu metinde

kullanıları 1l:lrııl«lllikler ve t.tlzatlar metin anlaşrlmasrnda önemli bir rol oy_

namrşl,rr (r9z9r, 4). Metinde <ılçtıltı (metrik) bölumlere de rastlanmaktadrr.

Ayrıca Arat da lhl Ornekleri yayrmlamrştır (1936, 38 vd,)

Eski Ttırkçe fal kitapları ile ilgili ayrıntılı bilgi içinA. ArlotLo,ıanold,Twrklc

oracl,e Boolts (Monumenta Serica, z9, ı97o_7) adlr çalrşmasrna bakrlabilir.

Atasözleri: uygurlara ait yazmalarda, doğrudan atasözlerine ayrrlmrş olanlar

yok gibidir. Aİa=sözlerine ancak Budist ve Maniheist eserlerin son]amalarrnda,

ioş irı*rş olan sayfalarrnda, sayfa kenarlarrnda veya metin içinde alrntr

olarak rastlanrr (bk. Zieme ı9B5, zB3),

f . Hamiltonve L. Bazin, RunikharflibiryazmadabulduHarr r§ atasözünü [/n

manuscrlt chinoi,s et turc runtform d,e Touen_lıoııong (Turcica +, Lg72| 25_42)

içinde yayımlamışlardır. Ayrıca Rachmati sekiz atasözü örneği vermiş, notlar

bölüm;nde de çevirisiz olarak beş atasözünü bunlara eHemiştir (r936, 53_54,,

79). Türk atasözlerlnde genel olarak gtırtılen kelime başı uyak, kelime tekrar_

iarı gıbı özelliHere Uygo, atasözlerinde de rastlanmaktadrr. "Erdemlı kişi

erd(i)nı birle ttız o1/erdemsiz kişı ettık içinde ulyak birle tüz ol" (erdemli kişi

inci /erdemsiz kişi çizme içinde tabao), "İt karı bolsa, yatıp urur" (İt yaşlansa

yatıp havlar) (ı936, 53-54İ gill. Çog" manzumdur (bk, Zieme ı9B5, zB3),
" 

Bu yazıda Eski uygur-dtınemı metinlerinin ve bu metinlerle ilgıh mevcut

k"yrr"kı".rr yardımıyla Uygur nesri hak]ı:rndakı bilgıler bir araya getirilmiştir,

fur-r"r,"*"yacak sayıdaiJ eserin edebi açrdan ayrrntrlr olarak değerlendiril_

digi tln çalrşmaların yetersizliği, bu tür bir degerlendirme yazrsından bek-

leİen yargıla r, ,r^rn zarnafl imkAnsrz krlmaktadrr, Küçümsenemeyecek bir

stıre varlıgrnr devam ettiren bu edeb1 gelene$n, sonraki dönemlerin edebi_

yatrna ," i, 
"rrd" 

ı3. yıızyıldan itibaren Anadolu,da gelişen edebiyata her_

iıangi bir etkisinin olup olmadığr, varsa bun]arrn neler olduğu da ayrrca araş_

tırıÜasr gereken bir konu olarak karşrmrzda durmaktadrr,

|'ı lıı . ı.._. ıı__^.ı., ı,,...ı..o ı,.ı..,,,, Eol(Eıt DÖNEAA IJvııtli e(lnlııvrıtl(Vlll X|V Yı ltYl).') Nf'',lı
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Doğu Avrupa'da Türk dllİnİn izleri

EmtneYıl,maz

DoğUAvrupa'daGenelTurkçedenfarklrbilTürkdilinin
ve -varsa eğer- buna bağlr bır edebiyatrn tartrşrlmasr, dil

velilerinin çoL ", 
oluşu ve edebl değer taşlmamalarl nedeniy-

le, pek çok cın kabulü ve soruyu beraberinde getiriT ve Ttırkoloiı

çalrşmala.rnrn bu$in gelmiş olduğu noktada ancak bir 'çalrşma var-

sa}nml' olarak değer taşır,

Ö,,""İıkı" tr.trşrl*"rig"r"ken konu, birzlş dili olan Genel Ttırkeden r/l kar_

şıtlığr ile ay.rlan-bir naşü ru*4enin nasil adlandrrrlacağrdır. En azmdan Tür_

}.y" Trrk"l"jisi geleneğtnde, Batı Turkçesı ıle Oğuz grüu (ve kimi zaman Iöp-

çrl. g*brr), Öogo rurkç"si terimi ile de Çağataycann devamı olan_çagdaş Turk

aıı"_"r, belirtİlir. Ancat, Ttırı< dili dünyasr, Çuvaşçap da içine alacak şekilde ge_

nişletildi$nde, BatıTurkçesiterimibuipn_bbrr/Ldili olanve bu özelliğryle Bu]_

g". rurÇ"inin tek temsıicısi olan çuvaşça}n gösterir ve doğal orga\ diger Ttırk

iıllerinın tıimnz/ş özelliğr taşımalarıyla Doğnı Turkçesi (Genel Turkçe) içinde

yer alrr. Genel Turiçenin drşında kalan bu Ttırkçe için literatiirde rastlananyay_

gın bir adlandrrma da Bulgar Ttırkçesi olma]<la birlikte, tarihsel olarak yalnrz

t ,,"..r" Volga Bulgarl".rrr* diline, $inümüzde de Bulgar adr taşrmak drşrnda

Turk dtı.ryrJ ıle ilgıli olmayan bir halka göndelmlylplş ,ç'", 
T"*rince 

açrk

değildır. Bu yazr için seçilmiş olan Doğu Avrupa,d,a Turk Dtllni,n İzleri, başlığı da,

bır-terim tinerisı olmayıp, r/l dilı konuşan ve konuştuk]aTl varsayilan Türk halk_

larrnr, coğrafualarrnl ortak payda sayarak ifade etmek amacrnr taşrr,

Dige. Jn kabullerimizi" ğog" ilsiung_nutar_ve_ Hunlarrn _etnik 
ve dilsel

kımlİklerıyle ılgihdir. çin,ın Üzeyinde bir devlet kurarak MÖ. zo9 plından

lt,tbaren, yani Mao 'I,,ın;ırrr kagan oluşuyla birlikte Çınli tarihçilerin dikkatini

ç(ıkmtıytı'İ,,,şluy.n llsiıııı14,ııuların Hunlarrn atası olduğu görüşü genelde ka-

l,ııl ,,,lİl ,rıiş ıılsıı ]ıilıı lıila ı.ar1ışma konusurlur. Örnegin Golden,a göre bunlar
,. ll:ıykııl iilı.sI lıiilgı,sl vıl Mııgıılisl,aıı,ın lıiraz, Avrupai karışıml olan Moğolsu
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