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Jens Wilkens, Die drei Körper des Buddha (trikaya), Ein Beitrag zum 
Verstandnis einer zentralen Lehre des Mahayana-Buddhismus, 
Göttingen, Brepols 2000, 313+IX s. 

Jens Wilkens, Mahayana Budizmine ait bir sutra kİtabı olan Altun Yarok 
Sudur'un ikincİ kitabının ilk bölümünü çalışmıştır. Sanslaitçesinin Trikaya 
olduğunu belirten J. Wilkens'ının Die drei Körper des Buddha olarak 
çevirdiği bu bölümün Uygurcası Kertüdin kalmişlarnil) üç atözin adırtlamak 
atlzg üçünç bölök ikinti tagzinç'tir (hakikatten gelmişlerin üç vücudunu ayırt 
etmek adlı üçüncü bölüm ikinci kitap) Çalışma altı bölümden oluşmaktadır: 

O. Önsöz 
1. Giriş 
2. Metin 
3. Metin Üzerine Açıklamalar 
4. Uygurca Dizin 
5. Kısaltma ve Bibliyografya 
6. Fragınanların Listesi 

Budist öğretinin kapsamı içerisinde Buda'nın üç ayrı vücutta belirınesini 
konu alan eser, yaklaşık kırk sayfadan oluşan uzun bir giriş kısmı ile başlar 
ve Altun Yarok'un bu bölümü üzerine bilgi verir. Bu bölümün Sanskrİt
çesinin ve eski Hotancaya ait bir fragmanının bir versiyonunun bulunduğunu 
ifade eden J. Wilkens, Çince ilk tam metnin de Pao-kuei olduğunu belirtir. 
Altun Yarok'un bilinen en meşhur çevirisi 8. yüzyılın başlarında yapılmış 1-
tsing çevirisine dayanır, Uygurca metnin çevirmeni de ŞilJko Şali TutulJ' dur. 
Giriş kısmında bunların dışında Altun Yarok üzerine yapılmış çalışmalar 
hakkında bilgi bulmak da mümkündür. Ayrıca bu kısımda "Budanın Üç 
Bedendeki Öğretisi"ni daha iyi açıklayabilmek ve bu felsefeyi kavraya
bilmek adına Sankritçe bazı kelimelerin yanına Eski Uygurca denklikleri de 
verilmiştir. Sözgelimi; Skt. svasaytıbhogakaya = öz tagingülük tüş atöz 
"durch einen selbst zu empfindenden svasaytıbhogakaya",' Skt. parasaryı-
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bhogakiiya = adınlar tagingiilük tüş atöz "durch Andere zu empfindenden" 
vb. (s. 17) 

J. Wilkens'ın, ayrıca ortaya koymuş 'olduğu şu tespit 3. bölümün adının 
niçin (Budanın üç bedeni) Die drei Körper des Buddha olduğunu yerinde 
bir şekilde açıklamaktadır. Uygurcasıyla ifade edecek olursak, 

bo b(a)lgürtma atöz yma üç törlüg tetir: kayu ariir üç tep tesar: inça kaltı 
alJi/ki ulug b(a)lgürtma atöz: ikinti kiçig b(a)lgürtma atöz üçünç eyin 
b(a)lgürtma atöz (0107-0112) (bu nirmiilJakaya üç türlüdür. Bu üçü nedir 
denirse: İlki büyük nirmiilJakaya, ikincisi küçük n irmiilJakaya, üçüncüsü 
(ise) sonraki, gelecek nirmalJakaya' dır). 

Görüldüğü üzere ninnalJakaya sözcüğü onune sı fat alarak Eski Uy
gurcada üç ayrı kavramı ifade etmektedir. ulug b(a)lgürtma atöz (büyük 
nirmiilJakaya), kiçig b(a)lgürtma atöz (küçük nirmiilJakaya), eyin b(a) 1-
gürtma atöz (sonraki nirmii~ıakaya). J. Wilkens'ın, ShöBosatsu' (SHÖGAITO 
Masahiro, "Uigurubun Bosatsushugyödö-Pelliot Ouigour 4521 kara", Ajia 
gengö ronsö. Research in Asian Languages. Kobe 1994: 33-96)'dan aldığı 
tanıklar da bunu doğrular niteliktedir bkz. s. 25-26 

1. Wilkens, Altun Yarok metninin tarihine ilişkin yeni bir bilgi de 
aktarmaktadır. "Altun Yarok'un Metin Tarihine İlişkin Yeni Bir Bilgi" (bkz. 
1.2.2 numaralı bölüm başlığı.) Altun Yarok'un üçüncü bölümün esasını 

1001-1196 satır aralıklarının oluşturduğunu ifade eder. 1000. satırdan sonra 
Petersburg yazması içerisinde metne eklenmiş 45 satırhk bir bölüm 
olduğunu ve bu bölümüm hemen ardından 1001. satırın geldiğini dile getirir. 

J. Wilkens'ın giriş kısmında değindiği konulardan biri de "Eski Türkçeye 
Ait Olası Çeviri Sorunları"dır (bkz. 1.2.3 numaralı bölüm başlığı). Altun 
Yarok'un Petersburg yazması ile Çince I-tsing versiyonu ve Berlin frag
manları arasında farklılıklar olduğunu ifade eder. 

Ör: Bi 772-774 inçip yana [ol] tüş tüşadaçi kölJül yok armaz [bar] tep 
tetir: 

Suv.z 0932-0933 kölJül tözi yok armaz bar tetir: 
Çin. ~F~fl1~J[J\ (fei wei wu xin) (s. 37) 

B.: Berlin fragmanlarını ifade eder. 
Suv.: Altun Yarok'un Petersburg yazmasını ifade eder. 
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Üzerinde durulan bir başka nokta ise, Altun Yarok'un bu bölümünün 
içeriğiyle ilgili sorunlardır. Sözgelimi, "parıltı, parlaklık" anlamına gelen 
yarok ve yaltrzk sözcüklerinin Çincesi :ye ftI3 (guang ming) şeklindedir. 1. 
Wilkens, sözcüklerin Çincesine bakarak "güneş ışığı" veya "ay ışığı" olarak 
çevirmenin de mümkün olabileceğini ifade eder. 

Altun Yarok'un içeriğiyle ilgili olarak yazarın üzerinde durduğu bir diğer 
nokta ise altun sözcüğüdür. Eserin Uygurcasından da (Altun Yarok) 
anlaşılacağı üzere değişmezliği (çünkü ağırlığı sabittir ve hacminden hiçbir 
şey kaybetmez) ve uygun duruma getirilmişliği (uygun duruma getirilmiştir; 
çünkü parmağa kolaylıkla girer) simgeleyen altun "altın" eserin en önemli 
unsurlarından biridir. Altun Yarok metninde üzerinde durulan diğer önemli 
unsur ise Mahayana metinleri içerisinde sıkça işlenen temalardan biri olan 
"düş"tür. Konstany REGAMEY'in Samadhirajasütra adlı eserinden aldığı 
bölüm ile "düş" temasına açıklık getirir (s. 41). 

"Just as man sleeping in his house enjoys sensual pleasures, but when 
awakening does not perceive these pleasure and realize that İs was 
but a dream, so all that is seen, heard, thought and known, is all 

untrue like a dream. And he [alone] who practises this samadhi will 
realize the esence of the dharmas". 

Toplam 1296 satırdan oluşan Altun Yarok'un üçüncü bölümü J. Wilkens 

tarafından üç ana bölüm başlığı içerisinde toplanır: 

i. bölüm: 0001-0047 satırlar arasını kapsar. (0001-0005 saygı 

formu, 0006-0011 bölüm başlığı, 0012-0047 Akasagarbha, üç 
vücut bakımından Budayı sorgular) 

II. bölüm: 0047-1213 satırlar arasını kapsar. Metnin ana kısmını 

oluşturur ve Budanın konuya ilişkin cevaplarını içerir. 
III. bölüm: 1214-1296 satırlar arasını kapsar. Son uyarı olarak da 

adlandırılır. 

J. Wilkens, çalışmasının ana bölüm olarak adlandırdığı kısmında ise 
Berlin fragmanlarının transliterasyonunu ve transkripsiyonunu verir. Simo
ne-Christane RASCHMANN'ın katoloğundan da katolog numaralarını aktarır. 
1296 satırdan oluşan 3. bölümün tam bir transkripsiyonu Almancaya yapılan 

çeviri eşliğinde verilir. Metni çevirirken izlenen yollardan birinin de iki
lemelerin 2 rakamıyla gösterilip tek bir kelimeyle karşılanıyor olmasıdır. 
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Böylelikle yazar, metin içerisinde oluşabilecek gereksiz sözcük tekrarlarının 
da önüne geçmiştir. 

Örneğin; terin kuvrag = Versammlung2 "topluluk, toplum, cemaat" 
agır ayag = Verehrung2 "saygı" 
üd kolu = Zeitı "zaman" 

Yine çeviride dikkat çeken bir başka husus da Budizme ait Sanskritçe 
terimlerin parantez içerisinde verilmesidir. 

t(ii)lJri t(ii)lJrisi burhan = Göttergottes (devatideva) "Tanrılar Tanrısı 
Buda" 

atı kötrülmüş ayagka tiigimlig t(ii)lJrim = o mein verehrungswürdiger 
Gott (bhagavat) "adı yüceltilmiş saygı değer efendim" 

tiirilJtii tiirilJ = sehr tief (atigambhfra) "çok derin" 
al altagıarz = ihre unterschiedlichen Methoden und Listen 

(upayakausalya) "yol yordamları, usulü" 
üziiliksiz köni töz tuymak burhan kutı = welche an u ttarasamyak

sarrıbodhi bodhi-Buddaschaft (anuttarasamyaksarrıbodhi) "en üstün 
doğru sezmek Buda kutsallığına" 

1. Wilkens, çalışmasının notlar kısmında ele aldığı kelimeleri ya da 
kelime gruplarını Sanskritçe, Çince denklikleriyle ayrıntılı bir biçimde 
açıklamış, farklılıkları dile getirmiştir. Çalışmasının diğer bir önemli kısmını 
da Uygurca dizin oluşturmaktadır. Dizinde alfabetik sıra esas alınmış ve 
Uygurca sözcük ve ibarelerin saptanabildiği ölçüde Çince, Tibetçe ve 
Moğolca denklikleri de verilmiştir. 

Örneğin: agır madd~si altında agır ayamakın: - 0020 II chin. ~11j!x. II 
tib. (gus pas)" 
asıg: Nutz - 0862-1177 II chin. 5f1j II tib. (don, phan 'dogs pa), 
phan yon II mong. (tusa, tusalaqu) 
sansar: «skt. sarrısara - 0159 ...... 0933 II chin. ±7E II tib. 
('klıor ba) II mong. {orçilang,sansar) 

Eser; kısaltma, bibliyografya, bu bölümü kapsayan fragmanların bir listesi 
ve birkaç fragmanın tıpkı basımıyla sonlandırılır. 
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J. bu çalışmasıyla Altun Yarok'un ikinci kitabının 
birinci bölümünü ortaya koymakla kalmamış aynı zamanda çalışmayı 
Moğolca ve Çincesiyle karşılaştırarak da zenginleştirmiştir. J. Wilkens'e 
hem son derece titiz ve ayrıntılı bir çalışma ortaya koyduğu için hem de 
bundan sonra yapılacak Altun Yarok çalışmalarında araştırmacıların işini 
kolaylaştırdığı için teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Özlem Civelek 
(İstanbul) 
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