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Tanıtımını yapacağımız çalışmayı
Türkçeye Turfan’da yeni bulunan
Maniheist metinler üzerine araştırmalar olarak Türkçeye çevirebiliriz.
Eser, Turfan bölgesinde yeni
bulunan Soğdca ve Eski Uygurca
sekiz Maniheist mektubun tanıtımı
ve araştırılması üzerinedir. Çalışmanın girişinde A, B, C, D, E, F,
G, H olarak adlandırılan mektupların tıpkıbasımları verilmektedir.
Bu mektuplardan A, B, C mektupları Soğdca; D, E, F, G, H mektupları ise Eski Uygurcadır.
Mektupların tıpkıbasımlarını, çalışmanın “içindekiler” bölümü takip
etmektedir. Daha sonra giriş bölümünde, bu yeni metinlerin nasıl bulunduğu açıklanmaktadır. Buna göre çalışmada yer alan mektuplar, 1981’de
Bezeklik’te 65. mağarada yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunmuştur. Bu bilgilerin ardından Maniheizmin doğuşu, yayılışı ve Turfan bölgesine gelişi kısaca anlatılmıştır.
Bu bölümden sonra sayfa 3’te, 粟特文考释 Sutewen kaoshi “Soğdca
Metinler Çalışması” başlığı altında A, B, C mektupları üzerine genel bir
değerlendirme ve daha önce bu metinler üzerine yapılmış olan çalışmalar
yer almaktadır. Daha sonra çalışmada bütün mektuplar ayrı ayrı ince-
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lenmektedir. İlk olarak A mektubu verilmektedir. 135 satırdan oluşan A
mektubunun transliterasyonu yapılmış ve transliterasyonda nasıl bir
yöntem izlendiği anlatılmıştır. Bunun ardından da metinde zor okunan
veya okunamayan bölümler için yapılan okuma önerileri verilmiştir.
Aşağıda, eserde yer alan Eski Uygurca metinlerden biri olan D mektubu örneği gösterilmektedir:

Okuma önerileri konusunda örnek:

A mektubu 1. satır için :
001
’t βγ’nw ’nγwnw MN βγ’yšty (’) [spt’kw prnβyrty?
Xwty]
Bunun ardından mektubun Çince çevirisi ve metindeki bazı sözcük ve
kavramlara dair açıklamalar verilmiştir. Daha sonra aynı yöntem izlenerek 79 satırdan oluşan B ve 29 satırdan oluşan C mektupları incelenmiştir.
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138. sayfadan itibaren çalışılan bu üç mektubun dizini yer almaktadır.
Dizin bölümünde kısaca yöntemin açıklanmasının ardından alfabetik
sırayla bu üç mektupta geçen sözcükler ve Çince karşılıkları vardır.
Örnek:
 [’’rxyš] = arqïš 回鹘语 “商队” A 109.
obl. sg. ’’rxyš A 58; C 13 (’rxyšy). (s.140)
 [δwr] = adj. / adv. “uzak” 远,远的
obl. sg. δwry A9, 31, 53, 128. (s.155)
Aşağıda çalışmanın dizin bölümünde yer alan Eski Uygurca kişi adları
ile bu sözcüklerin temel anlamlarının listesi gösterilmektedir:
’’r/er (k.a.) “er, erkek” 男 nan
er ınal C 18, 28 (s.140)
’’smyş/asmış (k.a.) “büyümüş” 增大了 zeng da le
asmış t(e)ŋrim C 26 (s.140)
’δkw/edgü (k.a.) “iyi” 好的 hao de, 优秀的 you xiu de
isig edgü totoḳ öge C 28 (s.141)
’lp/alp (k.a.) “cesur, kahraman” 勇敢的 yong gan de
alp totoḳ öge A 123 (s.142)
’lp’tmyş/alpadmış (k.a.) (?) (人名 ren ming)
alpadmış s(a)ŋun C 11, 15 (s.142)
’wγl’γw/oġlaġu (k.a.) “şık, zarif, nezih” 优雅的 you ya de, 苗条的 miao
tiao de
oġlaġu t(e)ŋrim C 26 (s.146)
’wrkw/örgü (k.a.) “tümör, ur, şişlik” 瘤子 liu zi
toġmış örgü ḳuvu? C 11, 15 (s.146)
’wtmyş/utmış (k.a.) “galibiyet, zafer, galip” 胜利 sheng li
utmış tėgin A 126 (s.147)
’wyk’/öge (k.a.) “başdanışman, müşavir” 大臣 da chen, 顾问 gu wen
alp totoḳ öge A 123; isig edgü totoḳ öge C 28 (s.147)
’yl/ėl (k.a.) “ülke” 国家 gui jia
ėl m(e)ŋü ınal C 13, 17; ėl sapmış t(e)ŋrim C 26 (s.148)
’yn’l/ınal (k.a.) “emin, güvenilir” 回鹘语的称号 hui hu yu de cheng hao
(人名 ren ming/称号 cheng hao )

http://www.turkdilleri.org

288

TANITMALAR

ėl m(e)ŋü ınal C 3, 17; subaşı toġrıl ınal C 17; er ınal C 18, 28
(s.149)

’yncw/inçü (k.a.) “inci” 家臣 jia chen (或珍珠 huo zhen zhu)
inçü bilge tėrek C 11 (s.149)
’ysyk/isig (k.a.) “sıcak” 热 re
isig edgü totoḳ öge C 28 (s.149)
kwlcw/kölçi, kölçü (k.a.) (?) (人名 ren ming)
kölçi ḳa s(a)ŋun C 17 (s.159)
mnkw/m(e)ŋü (k.a.) “ebedî, sonsuz” 永远的 yong yuan de
ėl m(e)ŋü ınal C 13, 18 (s.161)
p’xw/baḳu (k.a.) “tümsek, tepecik” 丘 qiu
baḳu t(e)ŋrim C 26 (s.166)
prs/b(a)rs (k.a) “kaplan” 虎 hu
sarıġ b(a)rs t(a)rḳan C 11 (s.167)
pylk’/bilge (k.a.) “bilge” 贤明 xian ming
inçü bilge tėrek C 11 (s.171)
s’pmyš/sepmiş (k.a.) “donanımlı, donanmış” 装备了 zhuang bei le
ėl sepmiş t(e)ŋrim C 26 (s.173)
s’ryγ/sarıġ (k.a.) “sarı” 黄色的 huang se de
sarıġ b(a)rs t(a)rḳan C 11 (s.173)
snkwn/s(a)ŋun (k.a.) “paşa, general” 将军 jiang jun
alpadmış s(a)ŋun C 11, 15; kölçi ḳa s(a)ŋun C 17 (s.173)
swp’šy/ subaşı (k.a.) “komutan” 军队的将领 jun dui de jiang ling
subaşı toġrıl ınal C 17 (s.174)
tnkrym/t(e)ŋrim (k.a.) “prenses” 公主 gong zhu
baḳu t(e)ŋrim C 26; ėl sepmiş t(e)ŋrim C 26; yėmiş ḳatun t(e)ŋrim
C 26; asmış t(e)ŋrim C 26; oġlaġu t(e)ŋrim C 27 (s.176)
tnkryk’n/ t(e)ŋriken (k.a.) “asil, soylu” 高贵的 gao gui de
t(e)ŋriken tėgit A 43; t(e)ŋriken ḳunçuytu A 43 (s.176)
trx’n/t(a)rḳan (k.a.) “Uygurca bir unvan” 回鹘语称号 hui hu yu cheng
hao
sarıġ b(a)rs t(a)rḳan C 11 (s.176)
twγmış/tuġmış (k.a.) “doğmuş” 出生的 chu sheng de
tuġmış örgü C 11, 14 (s.176)
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twγryl/toġrıl (k.a.) “yırtıcı kuş” 猛禽 meng qin
subaşı toġrıl ınal C 17 (s.177)
twtwγ-twtwx/totoḳ (k.a.) “askeri bir unvan” 都督 du du
isig edgü totoḳ öge C 28
alp totoḳ öge A 123 (s.177)
tykyn/tėgin “prens” 王子 wang zi
utmış tėgin A 126 (s.177)
tykyt/tėgit “prens, oğul (çoğul)” 王子 wang zi (复数 fu shu) A 43 (s.177)
tyr’k/tėrek (k.a) “unvan adı” 回鹘语称号 hui hu yu cheng hao
inçü bilge tėrek C 11, ḳutluḳ tėrek C 24 (s.177)
x’/ḳa (k.a.) “aile” 家 jia
kölçi ḳa s(a)ŋun C 17 (s.181)
x’γ’n/ḳaġan (k.a.) “hakan, kağan” 可汗 ke han; A 42, 97 (s.181)
x’twn/ḳatun (k.a.) “kraliçe, hatun” 王妃 wang fei, 可敦 ke dun
yėmiş ḳatun t(e)ŋrim C 26 (s.182)
xwncwy/ḳunçuy (k.a.) “prenses” 公主 gong zhu, 王女 wang nü; A 43,
126 (s.183)
xwtrwγ/ḳutluġ (k.a.) “kutlu, talihli” 光荣 guang rong, 受天宠爱 shou
tian chong ai
ḳutluġ tėrek C 24 (s.183)
yymyş/yėmiş (k.a.) “yemiş, meyve” 果品 guo pin
yėmiş ḳatun t(e)ŋrim C 26 (s.184)
A, B, C mektuplarında geçen sözcüklerin yer aldığı dizin bölümünün
ardından bu bölüm için kullanılan kaynaklar listelenmektedir.
Çalışmada sayfa 200’den itibaren sırasıyla Eski Uygurcayla yazılmış
olan D, E, F, G, H mektupları verilmektedir. Bu bölüm 23 satırdan oluşan
D mektubunun transkripsiyonu ve satır arası Çince çevirisi ile başlar;
ardından aynı yöntemle E, F, G ve H mektupları yer almaktadır.
Çalışmada yer alan Uygurca mektupların transkripsiyonu aşağıda
verilmektedir:
D Mektubu (s.200-201)
1 ////////////// //////////////
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2 inçke ötügümüz
3 ///////////// yaġuḳ köŋülin edgü ögli
4 //////// isinü amranu üküş köŋül ayıtu
5 ////////(..) inç mü siz biz yme bu bitig
6 bitiginçe inç esen erür biz amtı bitigde
7 ne üküş sav ıdalım bay arslan ḫoştr
8 klti ne türlüg sav amtı barça uḳtumuz
9 siz biz N//// (..) P ėltşerim tėp tėr ermiş
10 siz K(…) ////// ’WL’ (.)///(.)///’Y iltşür
11 törü(.) /////// bar edgü kişiniŋ YWNY KWY (.)//
12 //////////atı eştilür idiz taġ-nıŋ
13 ////////K’Z tumanı körünür (.)//(.)WR’YW
14 ////////(.) neteg edgü saḳınçıŋız-nı barça
15 biltimz bükünte ınaru bir atlr arḳış buls(a)r
16 neteg savaŋız erseġ antataġ kelzün biz yme
17 bėrelim arḳış tavraḳ barur üçün bitig
18 ḳuruġ bolmazun /////ḳanuda ḳança erüp
19 ança ÇW//////////X’N elginte alıŋ taḳı
20 ne türlüg sav bar erser bay arslan xoştr
v1 ėrtgey ////////// (.) körtgürürüŋ anın
v2
bitig ıd<d>(ı)m(ı)z esenn
v3
tegzün
E Mektubu (s.203-204)
0 /////////////////////////////////////////
1
şaḫan (……….) ///////(.)
2 ///// üküş köŋül ötünü teginür biz m(a)nastar
3 hirza //// (….) köŋüli edgümü yėni yėnikmü
4 neteg y(a)rlıḳar erki esenin edgün y(a)rlıḳamış(ı)ġ
5 eşidip ////// ertiŋü ögüre sevinü teginür biz
6 ne üküş ötüg ötünü teginelim siziŋ yme
7 ////// ne uġurluġ savıŋızl(a)r erser
8 ///bitigiŋiz k(e)lmeyük üçün köŋülümüz
9 //// yavız yavlaḳ erti amtı bitig bulup
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köŋülümüz edgü boltı kekeŋiz muntaġ
//////////t(e)ngri možak başan t(e)ŋriler barça
////////////YNK’ taḳı negü tėgü k(e)rgek
/////////// k(e)lzün şrmıġıġdmaŋ öçürgü
//////////////k(e)lser alıp ıdġay biz ol
///////////////sözledim erti siz kėrtgünmez
////////////tükel biltiŋiz erki nemen
//////////(.) M’Z siz maŋa yılayu mu bitig
////////tapıġ uduġ şu uz bir sav
///////////(.) bitigiŋiz k(e)lti ol sav bulsar
////////////(.) ’turup neçük bileyin siziŋe
/////////// esen tükel ozmış bar mu
///////////////R erki siz ḳanı biziŋ
/////////(.) –lrḳa tapınmaḳımz munta k(e)lip
/////bardaçı yoḳ tek ḳırı tapı tapınur
/////////N blek ıdsar tilek elginte ıdıŋ
/////////N üçün bleken ıdmad(ı)m(ı)z ḳutluġ
//////////////adaş(ı)m(ı)z ıtḳa yme üküş
üküş köŋül ayıtu ıdurbiz anın bitig ıdt(ı)mz
/////////t(e)ngri ḫdştrḳa üküş köŋül ötünü
teginürbiz ///// tḳa yme üküş aytu ıdurm(e)n

F mėktubu (s.206-207)
1 //////////// tegzün ḫoştr ḳutıŋa
2
ḳulutı raym(a)st murwa şaḫanç
3
ötügümüz
4 //////// isinü amranu üküş köŋül ötünü
5 teginürbiz yazoḳda boşunu krmşuxun ḳolu teginür
6 biz /////////////// m(a)nastar hirza t(e)ŋri ḫoştr yme
7 //////////////////// ḳoço uluşta turup küntemek et’öz
8 ///////////////////M/K’L’YW ne teg inçmü erki biz
9 ////////////////////(.)YNC teginürbiz amtı ötüg
10 /////////////////ne üküş ötüg ötünü teginelim
11 ///////////(.)LWX ötügümüz erser arḳış sayu
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12 //////// tegir erki zyn’y alġalı ıdt(ı)m(ı)z
13 ////////////evirm(e)z YWS’R ünmegey tėp saḳ(ı)nt(ı)m(ı)z
14 ////////////////KWC’ boltı (……)S’R bir sav
15 ///////////Y köŋülümüz ėrte yavız erti sizni
16 ///////’YWR erdim(i)z antaġ uġurluġ sav yme
17 //////ZNY-D’ ünmedi köŋülümüz edgü boltı
18 ////////////(.)K et’öz tutup antaġ ḳalıp YWNY
19 ///////////////////ol //// antaġ savḳa arḳa
20 ////////////////////M (.) T’K siziŋe tegser kim
21 ///////////TKWTmeŋ bu savl(a)rıġ barça eşit<t>m(i)z
22 //////////////ıdalım * tėser bir içürgüke bir
23 /////////////////R uçuz bormışta alıp ıdġay biz
v1 //////////////////(.) ḳayu emgekim(i)zni sözlegey
v2 //////////////////K bolsar sizler erser yme
v3 /////////////////// * biziŋe sizniŋ bitigi
v4 ////////////(…..)ZWNK(..)///biz tėp saŋa
v5 /////////(……) ıdmaz mu tėp bitigi k(e)lti ol
v6 ////////////yme bitig ıdt(ı)m(ı)z siz uz ḳya
v7 ////////////bėriŋ * blekim(i)z bir ḳap ’’P’N ḳap
v8 /////////////kiçig KKK ḳap ol * ol kişike
v9 ////////////////////WNWNTW tegintim(i)z *
v10 /////////////üküş köŋül ötünü teginürm(e)n
G Mektubu (s.210)
1 inçü taş ḫoştr ḳutıŋa ḳutluġ tėgin ///////////////
2 inçmü erki biz yme yılḳı kölük birle //////////
3 yaŋıḳa baş öge kentiŋe tegd(i)m(i)z on yaŋıḳa //////
4 –ḳa köçüp bard(ı)m(ı)z
H Mektubu (s. 211)
1 //////eseŋümüz ögümüz tüzün t(e)ŋrim t(a)rxan
2 ///////(.)oġlanlarḳa üküş köŋül aytu
3 ıdur biz yztan astar hirz ögümüz t(e)ŋrim t(a)rxan
4 //////N mu ol ėl ḳutalmış kelip t(e)ŋrimniŋ
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5 ///////miş kelmedi * ’’TXWR ḳantımzil *
6 ////////////(…)XM’NKlar bilek ıdu umadımız
7 /////////////////bitig ıdtımız
Sayfa 215’ten itibaren Hoço Hanlığında, Maniheizmin ortaya çıkışı ve
yayılışı hakkında yapılan arkeolojik çalışmalar ve metin araştırmaları
üzerine kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Sayfa 229-230’da ise bu
bölümün kaynakçası verilmiştir.
Sayfa 231’de Shengjin kou “Sengim 1 Girişi
Kuzeyindeki Maniheist
Tapınak” başlığı altında,
bu tapınağın mimari yapısı ile diğer Maniheist
tapınakların mimari yapısı fotoğraflar ve krokilerle karşılaştırılmış; sonuç olarak da bu tapına
Klasik bir Maniheist Tapınak örneği s.233.
ğın klasik bir Maniheist
tapınak olmadığı, Budist bir tapınak olduğu kanısına varılmaktadır.

Sengim girişinin kuzeyindeki tapınağın avlusunun krokisi s. 235.
1

Turfan’da, Bezeklik yakınlarında bir yer adı.
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Bu bölümü çalışmanın sonunda yer alan ekler bölümü izlemektedir.
Bu bölümde son dönemde bulunan mektupların çözümlemesi yapılmıştır.
Burada çözümlemesi yapılan Soğdca mektuplar aşağıda gösterilmektedir:

Sengim girişinde, kuzeydeki tapınağın avlusunun bir fotoğrafı s. 234.
a1 alan kişi
b1 gönderen kişi
c selamlaşma
d karşı tarafın sağlık ve esenlik durumunun sorulması
e kendisinin sağlık ve esenlik durumu hakkında bilgi verilmesi
f asıl metne giriş
g asıl metin
h tarih
a2 alan kişinin adı
b2
gönderen kişinin adı (s.250-251)
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Yapılan incelemeye göre karşılaştırılan mektuplardan B mektubunda f
bölümünün, C mektubunda ise h, a2 ve b2 bölümlerinin olmadığı görülmüştür.
Sayfa 251’de Sims-Williams,1991’de yer alan bir mektubun incelemesi yer almaktadır:
A
B
C, D
H
Z

alan kişi
gönderen kişi
karşı tarafın esenlik durumunun sorulması
selamlaşma
asıl metin
tarih (en sonunda) (s.251)

Bu mektuptan sonra Mug Dağları Yazıları başlığı altında VIII. yüzyıl
başlarında Arap kökenli birinin Soğdca olarak yazdığı bir mektuba ait
çözümleme, ardından transliterasyonu ve Çince çevirisi gelmektedir.
Bunları takiben son olarak Eski Uygurca mektuplar incelenir. Burada
yazar, bu mektupların başlı başına bir araştırma konusu olması gerektiğini belirterek mektuplar hakkında genel bir değerlendirme yapmıştır.
Yazar, Eski Uygurca mektupların daha çok Moğol devrinde yazılmış
olduğunu ve önceki dönemlere ait olan metinlerin oldukça az olduğunu
söylemiştir. Bu çalışmada ise Moğol devrinden önceki yazıların ele
alındığını, bu konuda daha önce Zieme, Tezcan ve Hamilton’un araştırma
yaptığını eklemektedir. Buna göre bu metinlerin yapısının aşağıda olduğu
gibi belirtilir:
a
c
d
e
f
g
h

alan kişi
b
gönderen kişi
selamlaşma
karşı taraftan hal-hatır sorma (sağlık ve esenlik durumu)
kendisinin sağlık ve esenlik durumu
metne giriş
asıl metin
tarih (s.256)
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Uygurca mektubun incelemesini mektupların transkripsiyonu, Çince
çevirisi ve açıklamalar bölümü izler. Aşağıdaki bölümde bu metinlerden
birinin transkripsiyonu gösterilmektedir:
a
b
c
d
e
f

tüŋürümüz suġdu beg tüŋür ḳunçuy uluġ kiçigke
beg yėgen bay totoḳ ėsengü bitigimüz
ıraḳtın isinü amranu ėsenleyü üküş üküş köŋül ayıtu ıdurbiz
köŋülüŋüz-ler edgü mü yiniŋizler yėnik mü neteg ėrür sizler edgü
ėsen ėrmişiŋiz-lerni ėşidip anttaġ seβinür biz
biz yėme munta munçaḳ tegi edgü ėsen ėrür biz
amtı bitigde ne üküş saw ıdalım (s. 257)

Daha sonra bu mektupların yapısı ile Bezeklik mağarasında bulunan
mektupların yapısının örtüştüğü belirtilir. Diğer yandan Moğol devri
öncesine ait IV. yüzyılda bulunan metinlerle son döneme ait Mug Dağı
metinlerinin birbirine çok yakın olduğu da yine bu bölümde dile getirilmektedir.
Ardından mektupların her bölümü ayrı ayrı anlatılmakta, ifade şekilleri karşılaştırılmaktadır. 277. sayfada yer alan sonuç bölümünde genel
bir değerlendirme yapılmıştır.
Sonuç bölümün ardından gelen ekler bölümü ile de çalışma sona ermektedir:
Ek I:
Mektupların fiziki yapısı (kâğıt özellikleri, satırların kaç cm2 olduğu, boş
satırlar vs.) bir tabloda gösterilmiştir.
Ek II:
Budist Bezeklik Mağarasından çıkan Soğdca Budist sūtranın yıpranmış
parçasının okunabilen bölümlerinin transliterasyonu, Çinceye çevirisi ve
açıklamalar yer almaktadır.
Zemire Gulcalı, Betül Özbay
(İstanbul)
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