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Abstract: Most Mongolian Buddhist works available at present, including the 

Buddhist cannons, are modern productions, supposed to have been translated 

into Mongolian after the so-called second introduction of Tibetan Buddhism. 

Careful inspection into their lines, however, presents us of many archaic forms 

which had been in use in the Middle period but became obsolete thereafter as 

well as elements which have no correspondence in the original Tibetan texts. 

These facts can enable us to presume that a number of Mongolian Buddhist 

works were translated from the Uighur originals, with the other versions being 

referred to, at the time of the introduction of Buddhism and the other works were 

translated from the Tibetan ones after the Tibetan Buddhism became prevailing 

in the Mongols. Later after the so-called second introduction of the Tibetan 

Buddhism in the 16
th
 century they all were hastily and not thoroughly 

modernized and remolded as if they had been directly translated from the 

Tibetan originals. In this paper will be verified this hypothesis in view of a 

number of Mongolian Buddhist works. 
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Özet: Günümüze ulaşmış Budist külliyatı da dâhil Moğol Budist eserlerin çoğu, 

Moğolların Tibet Budizmi ile ikinci kez tanışmaları sonrasında Moğolcaya 

çevrilmiş çağdaş ürünlerdir. Bununla birlikte, satırlar arası yapılan dikkatli bir 

inceleme bize Tibetçe aslında yer almayan bazı unsurlarla birlikte orta döneme 

ait ancak günümüzde artık kullanılmayan bazı arkaik biçimlerin de söz konusu 

eserlerde yer aldığını göstermektedir. Bu durum, bize birtakım Moğol Budist 

eserlerinin Tibet Budizminin Moğollar arasında yayılmasının ardından Tibetçe 
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kaynaklardan çevrilen diğer çalışmalardan ayrılan farklı kaynaklardan,  eserlerin 

Uygurca asıllarından çevrilmiş olabileceğini düşündürtmektedir. 16.yüzyılda 

Tibet Budizminin Moğollar ile ikinci kez tanışmasının ardından, söz konusu 

eserler sanki Tibetçe asıllarından doğrudan çevrilmiş gibi gösterilmek amacıyla 

hızlı ve özensiz bir biçimde yenilenmiş ve biçimlendirilmiştir. Bu makalede söz 

konusu önerme çeşitli Moğol Budist eser örnekleri ile birlikte doğrulanacaktır. 
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