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Bir metnin bir dilden başka bir dile doğru ve düzgün olarak çevrilmesi bir
ınetin araştırmacısının en zor görevlerinden biri olsa gerek; çünkü yanlış
bir algılama yanlış bir çeviriye yanlış bir çeviri de yanlış bir metin
analizine neden olacaktır. Bu yüzden çeviri bizim için oldukça önem
taşımaktadır. Altun Yaruk'un 6. kitabının 12. bölümünü çalışırken bir
dilden başka bir dile çeviri yaparken karşılaştığım bazı önemli noktaları
bu yazıda toplamak istedim.
Altun Yaruk'un Çinceden Uygurcaya çevirisinde izlenen yol genelde
Çince kelimeye denk gelen Uygurca kelimenin bulunup yazılması ve
böylece sözcüğün tercüme edilmesi olmuştur. Söz gelirni, Çince:sı: jin
"golden / altın" (G 2032) = Eski Uygurca altun, Çince 16 guang "light,
brightness / ışık, parlaklık" (G 6389) = Eski Uygurca yaruk. Görüldüğü
üzere bu kelimeler bir dilden diğer bir dile çeviri yoluyla aktarılmıştır.
Oysaki Altun Yaruk'ta geçen Sanskritçe kelimeleri· Çince denkliği ile
karşılaştırırken şunu gördük ki Sankritçe kelimelerin Çince denkliği iki
farklı şekilde çevrilmektedir. Altun Yaruk'ta geçen bazı Sankritçe kelimeler üzerinden yola çıkarak bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız.
1. Tercüme olan Sanskritçe kelimeler: Bu tarz Sanskritçe kelimelerde
izlenen yol, sözcüğün Çinceye tercüme edilmesidir. Tıpkı Uygurca bir

Söz konusu makale, sürınekte olan Altun Yaruk Sudur VI. Kitap
yola çıkılarak hazırlanmıştır.

adlı

doktora

çalışmamdan
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kelimenin Çinceye çevirisi ya da Çince bir kelimenin Uygurcaya çevirisi
gibi anlam esas alınarak yapılmış çevirilerdir.
şirikene: < Skr. srzkanya "iyi talihli Tanrz'lar"ı şirikene kut t(ii)lJri *~
ff~ daji xiang tian. (G 10470 9094277 11208)

Çince kelimelerin birebir anlamına baktığımızda "iyi talihli deva"
anlamına gelen srzkanya'yı göreceğiz. Çin.
da "great, elder / büyük"
(G 10470), ~ ji "auspicious, lucky, happy, well in, health / şans, talih,
sağlık" (G 909), t$ xiang "auspicious, propitious / şans" (G 4277) ~
tian "heaven, the sky, the materials of sky / Tanrı, gökyüzü" (G 11208).
şirikeni Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit edilebilmiş ve Taisho'ya göre
Çince denklikleri aşağıda gösterilmiştir:

*

AYS 425.5 şirikene kut t(ii)lJri *~t$~ daji xiang tian, (Taisho Cilt 16,
Nr. 665, 429a16); AYS 431.16 = Taisho Cilt 16, Nr. 665 429c14;
AYS 520.17 = Taisho Cilt 16, 439b17; AYS 522.19 = Taisho Cilt 16,
439c02-03
AYS 444.17 şirikene kut t(ii)lJri ~t$~ ji xiang tian (Taisho Cilt 16, Nr.
665, 431b16)
AYS 512.18 şirikene atl(ı)g tiilJri kızı *~#*3t da ji xiang tian nü
(Taisho Cilt 16, 438c24)
AYS 512.2 1 şirikene atl(ı)g tiilJri hatum *~t$*3t da ji xiang tian nü
(Taisho Cilt 16, 438c 26),
AYS 517.17 şirikene kut tiilJri hatum *~::f.$*3t da ji xiang tian nü
(Taisho Cilt 16, 439a29)3; AYS 518.8 = Taisho Cilt 16, 439b03; AYS
518.12 = Taisho Cilt 16, 439b05
AYS 527.3 şirikene kut tiilJri hatum E::f.$*3t ji xiang tian nü (Taisho
Cilt 16, 440a15),
AYS 580.22 şirikene atl(ı)g kut tiilJri hatum *E::f.$*3t da ji xiang tian
nü, (Taisho Cilt 16, 444c29)
Ayrıca

Skr. srzkanya için bak. Soothill, 1937: 186a.
Suv. 678.21 'de geçen şirikene sözcüğünün Çince denkliği tespit edilememiştir.
SuvKaya 517.20'de yer alan şirikeneya kelimesinin Çince denkliği tespit

edilememiştir.
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şirikene kut tibJri'nin Nobel' de iki biçiminde yazıldığını görmekteyiz:
4

*
*

da 'lı kullanım: *5~$::A: daji xiang tian
da'sız kullanım: 5~$::A: ji xiang tian
Ayrıca şirikene atl(z)g kut tibJri hatum, şirikene atl(ı)g ta1Jri kızı için
de *SffX:ft da ji xiang tian nü kullanılmaktadır. Uygurca hatun ya da
kız sözcüğüne Çince :ft nü (G 8419) "female, woman / bayan, kadın"
denk gelmektedir.

1.
2.

vasundare: < Skr. vasurrıdhara "yeryüzü Tanrısı ya da Tanrıçası",
tih~$ jian lao di shen (G 16226806 109564683), Wogihara, 1979: 1184a
Sözcük, hem Tanrı hem de Tanrıça için kullanılırken söz konusu satır
larda Tanrıçaya karşılık geldiğini vasundare yer hatum ibaresinden anlamaktayız. Ayrıca anlam için bak. Soothill, 1937: 345a.
vasundare, A YS 'nin şu satırlarında tespit edilebilmiş ve Çince
karşılıkları ile birlikte verilmiştir:
A YS 425.6 vasundare yer hatum ~1F:t-&~$ jian lao di shen (Taisho 665,
Cilt 16, 429a 17); A YS 431. 17 = Taisho 665, Cilt 16, 429c 14, A YS
547.18 = Taisho Cilt 16, 442a23
AYS 527.13 vasundare atlıg yer hatum ~1F:t-&~$ jian lao di shen (Taisho
Cilt 16, 440a17); AYS 527.16 = Taisho Cilt 16, 440a18
AYS 533.11 vasundareya ~1F:t-&~$ jian lao di shen (Taisho Cilt 16,
440c5).
AYS 546.12 yer hatum vasundare *:t-&~$:ft;f;B~1F da di shen nü ming
ri jian lao (Taisho Cilt 16, 442a15).
vasundare'nİn Çince denk1iği olarak genelde ~4tih~$ jian lao di shen
görülmektedir. 546.12'de *:t-&~$:ft;;g B~1F da di shen nü ming ri jian
lao şeklinde biraz daha farklı bir kullanım görmekteyiz.
< Skr. vajrapiifli "ikinci Dhyiinibuddha, bir bodisattva
Ayrıca
4

bu anlam

içİn

bak. BT

vnı

A 238. vaçirapane tOlJa

adı",

:ili:rıııJUW:±jin

Nobel, Johannes, Suvan:ıaprabhiisottama-Sütra. Das Goldglanz-Sütra ein Sanskrittext des Mahiiyiina-Buddhismus, I-Tsing's Chinesische Version und ihre
Tiberische Übersetzung, Brill, 1958.
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gang mi zhu (G 2526 7835 5895 2032). (Wogihara, 1979: 1166a,
Edgerton, 1972: 467b, DTS 63 la).
Kelime, Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit edilebilmiş ve Çince
denklikleri ile birlikte verilmiştir:

AYS 425.9 vaçirapane tOl}a 3li:~UW'± jin gang mi zhu (Taisho Cilt 16,
429a18); AYS 431.20-21 = Taisho Cilt 16, 429c15; AYS 503.4
Taisho Cilt 16, 438a13
manibadare: < Skr. ma1Jibhadra "sekiz komutandan biri, şeytanların
manibadare UrUlıut .W*#~ bao xian da jiang (G 1212
10470 4513 8720).
Sanskritçe kelime, Altun Yaruk'ta iki kez geçmektedir:

hükümdarı",

AYS 425.10 manibadare UrUlıut • W*#~ bao xian da jiang (Taisho Cilt
16, 429a18-19); AYS 431.21 = Taisho Cilt 16, 429c15-16.
A YS'de toplam iki kez geçmiş olan sözcük, Uygurcada "komutan" (=
Çince *#~ da jiang) anlamındaki urU/ıut sözcüğü ile birlikte kullanıl
maktadır.

anavatapte: < Skr. anavatapta "ısısı olmayan, soğuk göl" ~~M'~1!t wu
re nao chi (G 12753 5593 8165 1983). (UWb 131b)
Anavatapta veya Atapta gökyüzü, acısız ve soğuk olup dördüncü
dhyiina göğündeki ikinci katmandır. Bu soğuk göl Manasarovara veya
Miinasa-saro-vara "mükemmel manasa gölü" olarak adlandırılır. Bu göl
bazı mevsimlerde taşar ve kaynağını Sutl ej , den alan Rakas-tal vadisiy1e
birlikte biçimlenir. Anavatapte, naga kralının koruması altındadır ve
onun adıyla bilinir. Gandha-madana dağlarının güneyi boyunca uzandı ğı
söylenir. Ayrıca sözcük için bak. Soothill, 1937: 381b 5 ve a-nou (-ta)
madde başıyla Hackmann, 1951: 13a.

m€M anavatapta, heatless, m€~:7( The Anavatapta, or Atapta heaven, without
heat or aff1iction ~'I'~; the second of the .ni*:;R in the fourth dhyana heaven The
lake without heat, or cold lake, called Manasarovara, or Manasa-saro-vara,
http://www.turkdilleri.org/
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Altun Yaruk'ta toplam üç kez geçmektedir:

A YS 425.11 anavatapte luu ham ~ ~'I'~ 1fu ~K± wu re nao chi long wang
(Taisho Cilt 16, 429aI9); AYS 432.1 = Taisho Cilt 16, 429cI6.
A YS 471.11 anavatapte ~~1fu~ıEE wu re chf long wang6 (Taisho Cilt
16, 432b02).
A YS' de 471.11' de Sanskritçe kelime biraz daha farklı yazılmış olup
orada I['~ nao kullanılmamıştır.
< Skr. gandharva 7 "gökyüzü müzisyeni", {Jl~~ jian ta po (G
9412 10535 1593). Güzel koku ve müzik Tanrısı olan Gandharva,
Gandhamiidana'da (güzel kokulu, tütsülü dağlar) İndra'nın müzisyenidir
(Soothill, 1937: 319b). Ayrıca gandarve için bak. (Edgerton , 1972: 209b,
Wogihara, 1979: 415b).
Sekiz olağanüstü canlıdan 8 biri olan gandarve sözcüğü için ayrıca bak.
Juten Oda, 1983: 67,70

'excellent manasa lake,' or modern Manasarovar, 31° N., 81° 3 E., 'which
overf1ows at certain seasons and forms one lake with' Rakas-tal, which is the
source of the Sutlej. it is under the protection of the naga-king Anavatapta and is
also known by his name. it is said to lie south of the Gandha- madana mountains,
and is erroneously reputed as the source of the four rivers Ganges, Indus, SIta
(TarIm River), and Oxus (Soothill, 1937: 380b).
Çincesi birebir Uygurcası ile örtüşmez; Çinceden doğrudan yapılacak bir çeviri
de anavatapte Zuu ham demek daha doğru olacaktır.
1fz:1iI~ ~*~ or ~*fD; 19l~~(or 19lM~); 19l~~;

19lWt:*I;

111~*'

gandharva or gandharva kayikas, spirits on Gandha-madana if III the fragrant or
incense mountains, so cal1ed because the Gandharvas do not drink wine or eat
meat, but fe ed on incense or fragrance and give off fragrant odours. As
musicians of Indra, or in the retinue of Dhrtaraştra, theyare said to be the same
as, or similar to, the Kinnaras. Theyare, or according to M.W., Dhrtaraştra is
associated with soma, the moon, and with medicine. They cause ecstasy, are
erotic, and the patrons of marriageable girls; the Apsaras are their wives, and both
are patrons ofdicers (Soothill, 1937: 341b-342a).
;\ffG (J\'&~I1I) The eight classes of supernatural beings in the Lotus sütra: 72 deva,
Jl~ naga, WY.yakşa, ~N!~ gandharva, [lilJ1~*i asura, mııil-*i garuçla, ~tı~-*i
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Sözcük, Altun Yaruk'un şu satırlarında tespit
denklikleri ile birlikte verilmiştir:

edilebilmiş

ve Çince

AYS 400.18 yaklar gandarvelar ~:x.1M!ı;J~ yao cha jian ta po (Taisho
Cilt 16, 427a14); AYS 426.22 = Taisho Cilt 16, 429a27-28.
AYS 510.6 gandarvelar ~ı;J gan ta (Taisho Cilt 16, 438c04).
AYS 551.18 gandarvelar 1Iı;J~~ jin ta po deng (Taisho Cilt 16,
442c02).
Nobel'de gandarve sözcüğünün farklı Çince denklikleri olduğunu
görmekteyiz. Bu Çince karşılıklar;
a. 1M!ı;J~ jian ta po
b. :fz:ı;J gan ta 9
c.1Iı;J~ıo jin ta po 'dur.
sarasvati: < Skr. sarasvat'i "konuşma ve öğrenme Tanrıçası", sarasvati
11
da bian cai tian (G 10470 8612 11496 11208).
t(a)l)ri
Konuşma sanatının (belagat) Tanrıçası olan sarasvati Brahma'nın eşi
olup dişi bir güçtür l2 , (Edgerton, 1972: 583a, Monier Willams, 1899:
1182b)
Ayrıca, 20 deva (=+3'()'dan biri olan sarasvati için balc Soothill,
1937: 23a.

*m:t7:

kinnara,
41a)

11J~IHwı

mahoraga. Alsa called

7Çj~J\'&~

and

j~t$J\'&~

(Saathill, 1937:

Sözcüğün kısaltılmış

10
11

12

transkripsiyonu olmalı.
gandarve için bak. Saathill, 1937: 372b
The twenty deyas. (1) :;*:J'?t7Ç.T: (Mahabrahman), (2) $f.J_7Ç(Sakra
deyanam Indra), (3) t7~7Ç.T: (Vaisrayana, w'19>F5, or Dhanada), (4) :f,f~7Ç.T:
(Dhrtaraştra), (5) t~:Bt7Ç.T: (Virü~haka), (6) ~ EI 7Ç.T: (Virüpakşa), (7) :1EIlılJUWI1l
(?Gunyapati), (8) l1Jıw1§*i (Mahesyara), (9) ~nı;; (~) *#~ (Paiicika), (10) *~::t
7Ç (Sarasyatl), (1 1) *Jj]1~7Ç (LakşmI), (12) &t,~'7Çt$ (Skanda), (13) ~2Ftfut$
(PrthiyI), (14) ~~~t$ (Bodhidruma, or Bodhi-yrkşa), (15) 5ly-eJt$ (Haritı),
(16) I1JfIJSZ7Ç (Marki), (17) B B'7Çy (Sürya), (18) fjB'7Çy (Candra, ete. There
are many different names), (19) ~~~ff~.T: (Sagara), (20) MI1J*i.T: (Yama-raja).
(Saathill, 1937: 23a)
~ maddesi altında ~7J7: Sarasyatı, goddess of speech and learning, Y.
7: (Saathill, 1937: 484b).
mıı~

=+*
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Kelime Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit
likleriyle birlikte verilmiştir:

edilebilmiş

ve Çince denk-

AYS 425.4 sarasvati telJri kızı *if[#7J7( da bian cai tian (Taisho Cilt 16,
429aI6); AYS 479.12 *~7J~tz da bian cai tian nü = Taisho Cilt 16,
435c06; AYS 480.13 ~7J7(tz bian cai tian nü = Taisho Cilt 16,
435c16
AYS 431.15 sarasvati telJri *~7J~ da bian cai tian (Taisho Cilt 16,
429cI3-14)
AYS 473.12 sarasvati atlzg telJri kızı *~7J~tz da bian cai tian nü
(Taisho Cilt 16, 434b25); AYS 473.15 = Taisho Cilt 16, 434b27.
sarasvati kelimesi için de Altun Yaruk'ta iki
görmekteyiz.
a. * da'lı kullanım: *~7J~ da bian cai tian
b. * da'sız kullanım: ~7J~tz bian cai tian

farklı

Çince denklik

2. Çince transkripsiyonuyla verilen Sanskritçe kelimeler: Sanskritçe
kelimenin Çince ses denkliğine dayandırılarak bu tarz kelimeler oluştu
rulur.
vaişiravane maharaaça 13 < Skr. vaisrava1Ja "kuzeydeki Lokapalii, zen-

ginlik ve bereketin koruyucusu olan Tanrı", Dört mahiiriija'dan biri olan
yaksa'ların kralı, esas olarak şeytani ruhların başı iken daha sonra zenginlik Tanrısı ve kuzeyin kralı olur. Xuanzang MS 753 yılında onun
adına bir tapınak inşa ettirir ve böylece Çin'in zenginlik Tanrısı ve Budist
tapınağın koruyucusu olur (Soothill, 1937: 306).
Ayrıca, 20 deva (=
7( ) 'dan biri olan vayşiravane için bak.
Soothill, 1937: 23a ve Eddy Moerlose, 1980: 63

+

13

A YS' de vaişiravane için kullanılan diğer bir Çince denklik ise :g,. ~ 7C± dua wen
tian wang'tıf. Tercüme olan bu Çince denklik şu satırlarda geçmektedir: AYS
398.23 vaişiravane maharaaç :g,.~7C"± dua wen tian wang (Taisho Cilt 16,
426c27); AYS 440a.11 = Taisho Cilt 16, 430cOS; AYS 448.22 = Taisho Cilt 16,
432aOS. :g,.~7C± dua wen tian wang içİn bak. Soothill, 1937: 23a
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vaişiravane'nin

Çince denldiği olan liW~~I*~ bi shi luo mo na (G
8960 9974 7293 8077 8092) birebir hece olarak vaişiravane ile örtüşür;
yani fıW bi = Uyg. vai, ~ shi = Uyg. şi, Oı luo = Uyg. ra, * mo = Uyg.
va, ~ na = Uyg. ne.
AYS 440b.13 vaişiravane ~~~i*~ bi shi luo mo na (Taisho Cilt 16,
430c10)
AYS 440ç.2 vaişiravane maharaaç ~~01*~:7(± bi shi luo mo na
tian wang (Taisho Cilt 16, 430c28)
AYS 441.12 vaişiravane m(a)haraaç liW~OI*~:7(± bi shi luo mo na
tian wang (Taisho Cilt 16,43 1a1 7)
AYS 449.0S vaişiravaneya :7(± tian wang (Taisho Cilt 16, 432a06)
AYS 470.1S vaişiravane maharaaç 31~:7(± duo wen tian wang (Taisho
Cilt 16, 434a23)
AYS S18.17 vaişiravane maharaaç ~~01*~:7(± bi shi luo mo na
tian wang (Taisho Cilt 16, 439b06)
Kelime, 398.23, 440a1 1,448.22, 470.1S'de 31~:7(± duo wen tian wang
ile yazılırken, 440b.13, 440ç.02, 441.12, S18.1 7'de fıW~~I*~*± bi
shi luo mo na tian wang ile yazılmıştır. 449.0S'te ise vayşiravane ile
birlikte kullanılan maharaça sözcüğüne denk gelen :7(± vardır.
asore: < Skr. asura "Bezeichnung für eine Gruppe von Damonen / bir
grup şeytana verilen ad", JThJijÇ*ı a su luo (G 3319 10320 7291). Moğ.
asuri (Lessing S7b) Ayrıca Skr. asura için bak. Wogihara, 1979: 172a
Sekiz olağanüstü canlıdan 14 biri olan asure sözcüğü için bak. Juten
Oda, 1983: 70
Kelime Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit edilebilmiş ve Taishodaki
yeri ile birlikte verilmiştir.

14

J\€f~

(J\'l'fGIZI) The eight classes of supematural beings in the Lotus sütra: 7( deva,

i~ naga, :&xyakşa, ıj1z:Ili~ gandharva, jliif{~~ asura, J11!1t1~ garuçla, ~13~~

kinnara,
41a)

.1lf*~J11!1

mahoraga. Also called

7(i~J\'l'fG

and

i~t$J\'l'fG

(Soothill, 1937:
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AYS 348.12 asure IWJi*m a su luo (Taisho Cilt 16, 422c21); AYS
400.19 = Taisho Cilt 16, 427a14; AYS 405.11 = Taİsho Ci1t 16,
427c01; AYS 426.22 = Taisho Cilt 16, 429a28; AYS 510.7 = Taisho
Cilt 16, 438c04; AYS 563.15 = Taİsho Cİlt 16, 443c07; AYS 665.4 =
Taİsho Cilt 16, 456a06
AYS 551.16 ~~ su luo (Taisho Cilt 16, 442c02).
AYS 575.6 {1~~15 a su (Taisho Cilt 16, 444b18)
asure'nin Çince denkliği üç şekilde görülmektedir:
a. ırı:rJ~~ a su luo: En yaygın kullanım
b. {i~~ a luo: Yalnızca bir kez tespit edilmiştir.
c. i*~ su luo: Yalnızca bir kez tespit edilmiştir.
16

< Skr. garuda "mitolojik bir kuş veya kuşa benzer bir canlı"

t~Nı* jie

lu cha (O 1455 7365 208). Moğ. garudi (Lessing 352b)
Sekiz olağanüstü canlıdan 17 biri olan garude sözcüğü için ayrıca bak.
Juten Oda, 1983: 70

AYS 400.l8garude t~~* jie lu cha (Taisho Cilt 16, 427a14); AYS
426.23 = Taisho Cilt 16, 429a28.
harini < Skr. haritz "şeytanın annesi", karininiı} anası ~PJ;f1j ~-fB: he li di
mu (O 8067 10902 6885 3940). Çekici, büyüleyici fakat zalim olan
rakşasz, Radjagrha'nın 500 çocuğunu yutmaya ant etmiş bir dişidir. sakyamUl:ıi Buda tarafından başka bir kimliğe büründürülür ve rahibe manastırının koruyucu haline gelir. Bir başka deyişle o artık 500 şeytanın

15

1~*I

16

;j:~ maddesi altında ;j:~~%1k garu~a,

a su asure için bak.

Saatlıill,

1937: 285a-b
the mythical bird on which Viş1J.u rides, v. Jlm

11*1 (Saathill, 1937: 372b).
17

J\.g~ (J\'t'i~IZI)

The eight classes af supematural beings in the Latus sütra: 72. deva,

ı:ı~ naga, &5Z.yakşa, ~1JiI~ gandharva, [lPJ1~*I asura,

kinnara,
41a)

.~*lJlm

maharaga. Alsa called

72.~J\:g:~

and

Jlm1l*l

garu~a, ~jjHI

~f$/\:g:~

(Saathill, 1937:
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annesi olmuş, kötü bir ilahe iken Budizmin koruyucusuna dönüşmüştür 18
(Soothill, 1937: 390b).
Çince kelimenin ses dengi olan Uygurca kelimelerde, Çince nu = ET
tu/du denkliği görülebilmektedir (Zieme, 2000: 248). Çince haritz =
Uygurca karini de bu durumda aynı kelimelerdir, n ~ t ses denkliğiyle
birebir Çinceden çeviri yapılmıştır. Diğer bir görüş ise Çince haritz =
Uygurca karini'deki ses değişikliğinin Hintçeye değil Çinceye ait olduğu
olabilir. Muhtemelen Çince -nd- ses değişikliği bir lehçede d bir lehçede
n olmuş olabilir.
Altun Yaruk'ta toplam üç kez geçmektedir:
AYS 425.10 karini ~PJflj@pt he li di mu (Taisho Cilt 16, 429a19)
A YS 431.22 karininil) anası ~PJ flj @pt he li di mu (Taisho Cilt 16,
429c16)
A YS 504.1 karini anasınll) ~PJU]!@pt he li di mu (Taisho Cilt 16, 438a17)
kinare: < Skr. kirrmara "yarı hayvan yarı insan olan mitolojik canlılar
Jan na luo (G 3404 8090 7291). bak. Zieme, 2005:
208
Kuvera'nın müzisyeni olan kirrınara'lar insan olmayan yarı insan yarı
hayvan görünümünde mitolojik canlılardır. Gökyüzü müzisyenlerinin
sekiz türünden biri olan kinnara'lar boynuzlu olarak tanımlanır. Ganderva'lardan daha alt derecededirler. 19 Sekiz olağanüstü canlıdan 20 biri
olan kinare sözcüğü için ayrıca bak. Juten Oda, 1983: 67, 70
topluluğu" ~jj~m

18

19

§PJ5ffj@ HaritI; also ~:flj* (or ~Q.i*); I1OJ:fIj~; I1OJ:fIj* (or QOJ:fIj~t); [liiJ:fIj~ Ariti;
intp. as captivating, charming; cruel; dark green, yellow, ete.; mother of demons, a
rakşasI who was under a vow to devour the children of Rajagrha, but was
converted by the Buddha, and became the guardian of nunneries, where her
image, carrying a child and with children by her, is worshipped for children or in
children's ailments. §PJ5ffj@-El or wl idem. (Soothill, 1937: 390b).
~ başlığı altında ~:JtI)*I ~1*;m (or
lıJt*l (or ızı~t*l ) kinnara; the
musicians of Kuvera, with men's bodies and horses' heads; theyare described as
A?FA men yet not men, and WH$ mythical beings; one of the eight classes of
heavenly musicians; theyare also described as homed, as having crystallutes, the
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Altun Yaruk üzerine Şinciang'da yapılmış bir çalışmada 2l da kirrznara
sözcüğü üzerine yapılmış bir açıklamaya rastlamaktayız. Yeni Uygurca
olarak Arap alfabesiyle yapılmış bu açıklamayı Latin harflerine çevirerek
aktarıyoruz: Sanskrit tilidigi kimnara 'din kelgen
"kinare" Hindi
epsanilirdigi bir ilahnil) nami. U insan bedenlik at başliq yaki at bedenlik
insan başliq ilahmzş / Sanskritçe kirrznara'dan gelen "kinare" Hint
efsanelerindeki bir ilahın adıdır. İnsan bedenli at başlı yahut da at bedenli
insan başlı bir ilahmış.
Kelime Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit edilebilmiş ve Taishodaki
yeri verilmiştir. 22
AYS 400.19
kinare ~jj~*ifan na luo (Taisho Cilt 16, 427a14); AYS
426.23 = Taisho Cilt 16, 429a28; AYS 510.8 = Taisho Cilt 16,
438c05; AYS 575.7 = Taisho Cilt 16, 444b18.

mahorage: < Skr. mahoraga "boa görünümlü şeytan sınıfı" ~Of{~itJD23
mo hu luo qie (G 7977 4912 7328 1558). Ayrıca Skr. mahoraga için bak.
BT VII, s. 91 b. Lotus sutra içersindeki olağan üstü canlıların sekizinden24
biri olan mahorage aynı zamanda sakyamw:ıi'nin maiyetindeki bir ruhtur.

20

21

22

23

24

females singing and daneing, and as ranking below gandharvas (Saathill, 1937:
427a)
/\ff5 (J\it~l1l) The eight classes of supematural beings in the Lotus sütra: 7( deva,
f3~ naga, :&5<'-yakşa, lj1ZriI~ gandharva, JliiJ{I~*1 asura, ~.*1 garu~a, ~13~~
ki mı ara, ~Ilf**I~ mahoraga. Alsa cal1ed 7(f3~j\it~ and f3~1$j\it~ (Saathill, 1937:
41a)
Ayup, Tursun, Muhammatrehim Sayit. Qiidimki Uygur Til - Yeziqidiki Altun
Yaruq, Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı, 2001: 571.
665.6'da geçen gandarvelar ve kinarelar kelimelerinin Çince denkliği yoktur.
Taisho'da 456a.07'ya denk gelmesi gerekmektedir. AYS 665.6-7 luuyekliir ulatı
gandervalar kinarelar arkası küyü küziitü tutgay biz bo nom iirdinig f3~1$~5<'- ~
fjJH~15~ JJt#~ (Taisho Cilt 16, 456a07).
J'HJsr1~:iJIQ mahoraga, described as large-belli ed; a class of demons shaped like the
boa; a spirit in the retinue of Sakyamuni; a form taken by Vairocana; alsa ~nSjL{ı
~ (~); ~I1l*ı{f]o; ~fjirıJl1l (Saathill, 1937: 435a)
Lotus sutra içerisinde yer alan olağanüstü canlılar şunlardır: /\ı:f5 (J\it~l1l) The
eight classes of supematural beings İn the Lotus sütra: 7( deva, f3~ naga, :&5<'-
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Sekiz olağanüstü canhdan25 biri olan mahorage sözcüğü için ayrıca bak.
Juten Oda, 1983: 70
A YS' de toplam üç kez geçen kelime Taishodaki yeri ile birlikte
verilmiştir.

AYS 427.1 mahorage ~rPf1%{j]D mo hu luo qie (Taisho Cilt 16, 429a28);
A YS 510.11 = Taisho Cilt 16, 438c05; A YS 575.8 = Taisho Cilt 16,
444b18.
mandarik m(a)hamandarik: « Skr. mandiiraka mahiimandiiraka
"kutsal bir ağaca ve çoğunlukla da bu ağacın çiçeklerine verilen bir ad;
Budanın üzerine çiçeklerini döken ağaç" ~~t~26 man tuo luo (G 7626
11358 7291) ~~PJ~~t~ mo he man tuo luo (G 7969 3940 7626 11358
7291). Sözcükler için bak. Edgerton, 1972: 419a, 424b.

Sanskritçesini mandiira(va) olarak bulduğumuz Uygurcası mandarik
olan bu sözcük, Soothill' de mercan ağacı (Latince erythrina indica)
anlamındadır. Cennetteki beş ağaçtan biri olan olan mandarik calotropis
gigantea'nın (sütıü öz suyu olan bir bitki) beyaz bir türüdür.
Kelime Altun Yaruk'ta şu satırlarda tespit edilebilmiş ve Taisho'daki
dengiyle verilmiştir: 27

yakşa, n!il~
25

27

gandharva, IThJfl~it asura, J1l!Iitit garu~a, ~jj~it kinnara, ~~itJ1l!I
mahoraga. Alsa called ~i~J\:g~ and i~f$J\:g~ (Saathill, 1937: 41a).
J\fm (J\:g~I1I) The eight classes of supematural beings in the Lotus sütra: ~ deva,
i~ naga, 1§Z;Z yakşa, n !il ~ gandharva, lThJ f~ it asura, J1L!I it it garuçla, ~ jj~ 1.1
kinnara, ~~itJ1l!I maharaga. Alsa called ~i~J\$ and i~f$J\:g~ (Saathill, 1937:
41a)
~ maddesi altında, ~~Bm or t!f~ın1.l; 1§!Wt:it mandara(va) , the caral-tree;
the erythrina indica, or this tree regarded as one of the fıve trees of Paradise, i.e,
Indrats heaven; a white variety of Ca lo trop is gigantea. Name of a nated mank,
and of one called Mandra. (Saathill, 1937: 353a)
A YS' de 83.10' da geçen mandarik'in Çince karşılığında herhangi bir şey yer
almaz.
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AYS 183.12-13 mandarık mah(a)mandarik ~~t* man tuo luo (Taisho
Cilt 16, 416c24)
AYS 456.7 mandarik mah(a)mandarik atl(ı)g t(a)nridam hua çaçaklarig
~Pt:;~1E)1J~ijJ;:WE~1E man tuo luo hua mo he man tuo luo hua
(Taisho Cilt 16, 432b27-28)
AYS 575.10 mandarikatl(ı)g hua çaçak ~~t1E man tuo hua (Taisho Cilt
16, 444b19)
AYS 576.4 mandarik atl(ı)g çaçak ~~t1E man tuo hua (Taisho Cilt 16,
444b24)
AYS 'de mandarik

sözcüğünün

denkliği

Çince

ıçın

genelde

şunlar

kullanılmaktadır:

a. ~ ~t t.i man tuo luo
b. ~~t man tuo
mandarik mah(a)mandarik için de ~ ~tt.l man tuo luo kullanılabileceği
gibi ;:~t~1E)1J~ijJ~~t~1E man tuo luo hua mo he man tuo luo hua'nın
da kullanılmakta olduğunu görmekteyiz.

DİzİN

Uygurca-Çince
anavatapte

~M'I'~1fu wu re nao chi

anavatapte luu ham

~MJr'~M~~~

~MM~~~

ganderva

{Yİ !il ~ jian

karini

~ijJfU ~

wu re chi long wang

ta po, ~!il gan ta

~5Z. {Yİ !il ~

Iuu'ini.nin

wu re nao chi long wang,

yao cha jian ta po

he li di
anası~ijJfU ~e he li di mu

kinare

~jj~~

mahorage

~O-f14H1JD

Jan na luo
mo hu luo qie
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mah(a)mandarik

~~iiJ~W8~

mandarik

~ ~t ~ man tuo luo

mo he man tuo luo

mandarik mah(a)mandarik~~t~ man tuo luo
mandarik mah(a)mandarik atl(ı)g t(a)nridam hua çaçak
~t ~:fE

~~t~:fE~~iiJ~

man tuo luo hua mo he man tuo luo hua

mandarik atl(ı)g çaçak ~~t:fE man tuo hua
mandarik atl(ı)g hua çaçak ~~t:fE man tuo hua

manibadare urugut.Jf*M~ bao xian da)iang
sarasvati t(ii)gri

*~::t7: da bian cai tian

sarasvati atlıg te!Jri kızı *~::t7:ft da bian cai tian nü
sarasvati te!Jri kızı
şirikene

kut t(ii)gri

~::t7:ft

bian cai tian nü

*-=5t$7: da)i xiang tian, -=5t$7: )i xiang tian

vaçirapane toga

~Ilı!IUW±)in gang mi zhu

vasundare yer hatum

~$:f:{gt$

)ian lao di shen

yer hatum vasundare ::f..Jllit$ft iS E3 ~$ da di shen nü ming ri jian laa

Çince-Sanskritçe
Jf*M~

bao xian da jiang

•

bian cai tian nü

~::t7:ft

da bian cai Han

*~::t7: sarasvati t(d)lJri

manibadare urUlJut
sarasvati telJri kızı

da bian cai tian nü*if~::t7:ft sarasvati atlzg telJri kızı

da di shen nü ming ri jian Iao *:f:{gt$fti; B ~$ yer hatum vasundare
da ji xiang tian

*-=5147: şirikene kut t(d)lJri

fan na Iuo

~tI~~ kinare

gan ta

~~ ganderva

he li di

~iiJflj@

karini

he li di mu ~iiJflj @B]: karininilJ anası

ji xiang tian

-=5147: şirikene kut t(d)lJri

jian lao di shen

~$:f:{gt$

jian ta po

{Yı ~ ~ ganderva

jin gang mi zhu

iLZ Ilı!IU W± vaçirapane tOlJa

man tuo hua

ı!i:~t1E

vasundare yer hatum

mandarik atl(ı)g çaçak, mandarik atl(ı)g hua çaçak

http://www.turkdilleri.org/

ALTUN YARUK'TA GEÇEN SANKRİTÇE BAZI KELİMELERİN

75

ÇİNCE DENKLİKLERİ

man tuo luo

mandarik mah(a)mandarik, mandarik

man tuo luo hua mo he man tuo luo hua

~ ~t

11:;

mJ

~PJ

~t

mandarik mah(a)mandarik atl(z)g t(a)nridam hua
çaçak

mo he man tuo luo mJ~PJ~~tm mah(a)mandarik
mo hu luo qie

~asy.11~H1Jo

mahorage

wu re ehi long wang ~~A1m~~I anavatapte luu ham
wu re nao ehi

~~A)['~1m

anavatapte

wu re nao chi long wang ~~)['~:tın~~I anavatapte Zuu ham

yao eha jian ta po ~5Z.1YlIl ~ yektar gandervaZar
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