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Eski Bir Türk Şiirindeki Yol Temür 
Adlı Bir Zat Üzerine 

Juten Oda 
(Toyohashi) 

Doğu Asya'da Moğol-Yuan devleti devrinde Uygur Türklerinin siyasi, askeri, 
iktisadi ve kültürel alanlarda önemli rol oynadıklan iyi bilinmektedir [Ögel 
1964; Allsen 1983: 243-280]. Ayrıca, Reşid Rahmeti Arat tarafından 

başlatılan "Eski Türk Şiiri"ne ilişkin araştırmaların, aradan 25 yıl kadar bir za

man geçtiği halde, önem ve yararını bugün daha iyi anlıyoruz. Sonradan onun 

attığı temele dayanarak, birkaç bilimadamı tarafından daha bu alanda değerli 

araştırmalar yapılmıştır. 

örneğin, 1985 yılında Berlin'de P. Zieme tarafından UygurlarınAliteras

yonlu Budist Şiirleri adlı bir eser yayımlanmıştır [Zieme 1985]. Bu eserin 20 
numaralı şiiri, blok basımı şeklinde Orta Asya'da, Turfan havzasımn Murtuk 
adlı bölgesinde bulunmuş, oradan da Berlin'e getirilmiştir [T III M 187 (u 
4707)]. Eserin 1970 yılında G. Hazai tarafından aymbasım ile transkripsiyon

lu metni neşredilmiştir [Hazai 1970]. Eser, bir defa da yeniden bulunan bazı 

metinler karşılaştırılarak P. Zieme tarafından notlariyle yayımlanmıştır. Bu 
metinde adı geçen Yol Temür'ün P. Zieme'nin de belirttiği üzere, Çin tarihi 
kaynaklarından Yuan-shi, Yani Yuan Tarihi 'nde rastladığımız 'Yueli Tiemuer' 
ile özdeşliği artık açıktır [Zieme 1985: 125]. Halbuki, Yuan Tarihi 'nde bu 

zatın Türk olup olmadığı hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Buna 
karşılık, Yol TemÜf'ün eşi, Şaraki adına yazılmış olan bu şiirdeki ifadelerden 
açıkça anlaşılıyor ki Yol Temür kesinlikle Uygur Türklerindendir. 

önce, şiirin konumuz ile ilgili metni üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Bu 
metin iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım, Eski Türkçe Konşi-im Pusar 

(Çince: lJtHtif=ğ(~ < Sanskritçe: Avalokitesvara) denen Budizm tanrısına 

övgüdür. İkinci kısım, bir Budist'in duası olup, içinde tarih ve dilek belirtil
miştir. Söz konusu olan tarih, 13 Eylül 1330 gününe uygun düşmektedir. 
Sözün kısası, Şaraki adında dindar bir kadın, kocasımn şağlığını ve ona 
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kavuşmasını Budizm tannsından, yani Konşi-im Pusar'dan dilemektedir. 

Kocası Yol Temür ise, 'ulu iş' uğruna Çin'in güney batısında yer alan Yun

nan (~m : metinde Karaçang) eyaletine atanmıştır. Büyük ihtimalle, eşi Şara

ki, Yuan devletinin başkenti olan Dadu'da, şimdiki Pekin'de bulunmaktadır. 

Şimdi birinci kısımda betimlenen Budizm tanrısının özelliklerinden bah

sedelim. Bu tanrı dört kola sahiptir, ayrıca adına altı heceden oluşan yazıyıl 

. taşıyan Konşi'-im (Skr. Sadakşaravalokitesvara) denilmektedir. Dikkate değer 

bir nokta şudur: İtalyan TibetoIog G. Tucci tarafından yayımlanmış olan Bu

dizm resimlerinde bu tannya son derece benzer birkaç figür görülmektedir 

[Tucd 1949 (1980): Cilt 2, 367-368, 551-553; Tanka No. 23, 118, 119; 
Figürler 44, 153, 154]. Şimdi G. Tucci'nin bu resimlerden biri ile Şaraki'nin 

şiirinden alınmış metnin bir parçasım karşılaştıralım (bk. aşağıdaki resim). 

Metin (Zieme, BTT XIII: 122-123) İzahh Çevirisi 

6 bang ~ikd1n blgürmis 

7 padm-a linxu-a-ta törümis 

8 parvis-Ianmis ay üza 

9 ba1da:şınu olurur 

(Tanrısal hikmetin mührü veya tohumu 

olan) 'vanı' (Skr.) hecesinden meyda

na çıkmış, nilüfer çiçeğinde doğmuş, ve 

bir halenin çevirdiği ay Üzerinde bağdaş 
kurup oturur ~ 

10 artingü ~rüng tört qool-Iuy Bembeyaz dört kola sahip olup, vücudu 

11 at'özi ardiiri tümag-lig ~ değerli taşlar ile süslenmiş, cevherli 

12 ardini ditim töpü-Iüg tacı giyerek, beline benekli (veya renkli) 

, 13 asri torqu bildürük-Iüg ipekten yapılmış kemer bağlar. 

14 ilki-ta toIp nom-Iar-ni'ng 

15 iki annazin uqıdur 
16 ikisigsiz mudur-Iuy 

irinckancüCi kQngül-lüg 

İlk önce bütün yasaların iki olmayacağını 
öğretir. /ldsigsiz mudur olarak amlan 

(orijinal) ellerin figürü görülür, merha

metli gönül ile olur. 

1 "O~ mal)i padme hü~": Bilhassa Tibet'te yaygın olan meşhur bir büyÜdür. krş. Zieme 
1985: 12, n. 20.5; 14, n. 20.29. 
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18 alqu is-lang bütürür 
19 ar'iyşuntsı muneuq-luy 
20 adm-lmg iegarur 
21 aCilmis linxu-a tuduy-luy 

Bütün işleri yapıp tamamlar, temiz 
şuntsı-tespih2 (ikinci ellerden sol elinde) 
tutar. Başkalarını (herkesi) itaatı altına 
alır, tam açılmış nilüfer çiçeği (ikinci sağ 
ele) alıp (oturur). 

lkisigsiz mudur: Zieme 'ye göre "şüphe 
taşımayan el işareti" demektir. 

Bu resim ile şimmiz arasında gerçekten bir farklılık görülmemektedir. A. 
Gordon, bu tanrıyı şekil itibariyle şöyle izah eder: "Seated dhyanasana on lo
tus throne; high uşl)lsa with a flaming pearl; two original hands in namaskara 
mudra; his two other hands hold mala and padma, or pustaka at shoulder lev
els; sometimes the two original hands hold the map.i and the sankha instead of 
being in namaskara mudra." [Gordon 1954, Fonns of Avalokitesvara 7-b]. 
Böyle dört kollu tanrı, G. Tucci 'ye göre, Tibet Budizminin '.koruyucu tanrısı' 
olmalıdır. Tibet'in en yüksek rahibi Dalay Lamamn bu tanrının girdiği son 
şekil olduğuna inanılmaktadır [Tucci 1980: 551-552]. Bundan dolayıdır ki 
Yuan devleti döneminde Uygur B udisderi arasında Lamaizmin etkisinin 
büyük oldu~ söylenebilir. 

Şiirin ikinci kısmına gelince, Yol TemÜf hakkında şöyle denilmektedir: 

Metin (Zieme, BTT xiii: f24-126) 

46 yına qutluyking sipqan-liyyunt yil 
47 sakizine ay bir yangı a"{ir uluyposat 
48 baCaykün üza: mn üe ardini-Ulıta 
49 bk qatry süzük kirtgüne ~Qngül-lüg 
50 upasane şaraki 

Çevirisi 

Kutlu 'geng' da denen at yılın, 
sekizinci ayının ilk günü olan mü
barek büyük oruç gününde, ben 
üç cevhere pek katı (içten) temiz 
gönül ile inanan Budist mÜffiine 
Şaraki. 

2 ,şuntsi' (şuntsı)-tespih: !untsi" < ? Çince i5cl-* (shu-zhu - şju-tsju [GSR S2, S?]), Skr. 
mala, 'chaplet' [SH 436a]: tespih. 
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59 uıyrayu soq-a öz bagim yol tamür 
yiuemg 

60 Uıuy is-ka qaraeang s~ngar yumsatdı 
arti 

61 umuybolup qonsi im bodistv ada-sız 

qilip 

62 uruy qadas ogul qız birla qavisyu 

üeün 

76 alqu amgak-Hirta umuyboltac'i qonsi 

im bodistv 
77 ar-a turup yol tamür yiueing-ning 

alqu ada-larihta 
78 adasız tudasız yanıp kalip körüsüp 

qavisıp 

79 adaq songınta alqu-nı biltaCi burxan 

bolalün 

İşte, bilhassa öz beyim Yol Te

mür Yiuçing ulu iş için I):araçang 
eyaletine gönderilip gitti. Umarım 
ki Konşi-im Bodisatav kazadan 

korur. Aile, akraba, oğul kız 

için 

Tüm sıkıntılarda umut veren Kon

şi-im Bodisatav, arka çık Yol Te
mür Yiuçing' e! Tüm tehlikelerden 
kazasız belasız dönüp gelsin, gö
rüşüp kavuşarak, en sonunda hep 

birlikte Burxan (Buddha) olalım! 

Genellikle Çin tarihi kitaplarında Yol Temür'ün yaşamöyküsüne ilişkin bir 

kayıt yoktur. Ancak, yuan Tarihi'ndeki imparator yıllıklarının birkaç yerinde 

adı Çincede 'Yueli Tiemuer'(jij!jl*>'G veya lliJ[~ö*>'G) olarak yazılmış 
olan zat, Yol Temür' den başkası değildir. Bu kayıtlardan Yol Temür'ün 
yaşamı hakkında bazı bilgi~er edinilebilir. Yuan devletinin hükiimet memur
lanndan biri olup, Yuan devleti bürokrasisine göre, merkezi yönetirnde vezir

lerin altın-da üç kademeli bürokratlar yer almaktadır. Öte yandan merkezi 

yönetime bağlı yerel yönetimlerde de üç kademeli memurlar bulunmaktadır.3 

Yuan Tarihi'ne göre, Yol Temür, 29 Ocak 1329 günü, merkezi yönetirnde 

üçüncü kademe bürokratlığa yükseltilmiştir [Yuan-shi [31]: 696, satır 1, 10 
(32): 723, satır 10]. Ertesi yıl, yani 1330 Mart-Nisan ayları arasında Yunnan 

eyaletine memurbaşı olarak atanmıştır [Yuan-shi (34): 754, satır 6-7]. 

3. Yuan hükümetinin merkezi yönetimi: Başvekil = Veliaht (,*,ft=4t= ~*T) ; vezirler: 
i. nazIf (ltilISif~), II. nazır (1.:LlJSif~), III. (if~iBc$) memurlar: Memurbaşı (kilIS) , 
n. memur (1.:LlIS) , III. memu~~~D~-$)Yuan-shi (85): 2121-2122]. Eyalet yönetimi: 
Vali (IjZ~iBc-$), memurbaşı (kilIS), II. memur (telIS), III. memur ($WiBc-$) 

. [Yuan-shi (91): 23051. 
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Şaraki 'nin şUrinde rastladığımız 'Yol Temili Yiuçing' kelimesinin son parçası 

<?lan 'Yiuçing', memurbaşı anlamına gelen Çince 'youcheng'(ib"llS) sözcü
ğünün transkripsiyonudur. Şüphesiz ki 1330 yılı Temmuz-Eylül arasına ait 
kayıtlarda, Yol Temili, bu unvaıi ile anılmaktadır [Yuan-shi (34): 759, satır 
10]. Yuan devleti döneminde, merkezi şehri Zhongqing(ı:tı.l!),_ şimdiki Kun
ming{fE..~)olan Yunnan eyaleti, Çin'in güney batısının dağlık yöresinde bu

lunması v~ bölged~ çeşitli azınlıkların yaşaması sebebiyle, Yuan devletinin 
merkezi hakimiyeti bu bölgeye yeterince nüfuz edememişti. 

1328 yılındaki darbeden dolayı, Yuan devletinin VII. imparator 'Tian
shundi' (JÇ}J{fi1jf) ile destekçilerinin kovuldukları sıralarda, bunların bir kısmı 

Kunming'e kadar kaçıp, bu bölgedeki azınlıklardan Luoluosıcaawr) , Wusa 

(.~ 1fftJWumengC~~)gibi toplulukları kendilerine katarak gü9lerini artırdılar. 
Böylece, 'Tujian' Cfı;~) adında bir Moğol şehzade kendisini Yunnan'ın 
hükümdarı sayarak hakimiyet kurmağa girişti [Yuan-shi (34): 752, satır 3]. 
Buna karşılık, imparator Tug Temili tarafından kurulan yeni Yuan ey aletinin 
yöneticileri değiştirilerek öncü ordusu ile birlikte gelen yeni bürokratlar atan

mıştır. Yeni yönetimi şu kişiler teşkil ettiler; Vali (pingzhengzhenshi,If_iEt$) 

olarak Moğol (1) aslından 'Qizhu' C ,z1İ), memurbaşı olarak Yol Temür, ikin-

ci memur olarak Temili Buka C~ö*>EG/F{E), ve üçüncü memur olarak yerli 
'Luyu' (~-](~) atanmışlardır [Yuan-shi (34): 754, satır 6-7]. Bununla birlikte, 
yerli Luyu ihanet ederek isyancılara katılmıştır. İkinci memur TemÜf Buka 

öldürülmüştür [Yuan-shi (34): 756, s. 9-10]. Aynca Vali 'Qizhu' ise, Yunnan 
eyaletine kadar gelmemiştir [Yuan-shi (34): 769, satır 1]. Hulasa, Yol TemÜf 
öncülerin başkomutanı olarak Sichuan (rm J ii) eyaletini Yunnan eyaletine 
bağlayan stratejik bakımdan çok önemli Jianchang-xian (}lıl§ı!JıO denilen bir ka
zaY3: varınca isyancıların gücü ile karşılaşmıştır. Yol TemÜf'ün savaşları Yuan 
Tarihi yıllıklannda 1330 Temmuz-Aralık aylarında şöyle kaydedilmektedir. 

11 Temmuz 1330 tarihli kayıt [Yuan-shi (34): 759, satır 9-10]; 

Yerli bey 'Sajiaobo' Offt:!m1s) komutasındaki Luoluosi boyu ile Wu
meng boyunun askerlerini etrafına toplayıp, 10,000 kişilik ordusu ile Ji

anchang-xi~'a hücum etmiştir. Yunnan eyaletinde görevli olan memur
başı 'Yueli Tiemer' (= Yol Temili) ise, bu hücumu önleyip, 400'den 
fazla baş kesmiştir. öte yandan, Yol Temili'ü destekleyen Sichuan eya
letinin ordusu, Sajiaobo'nun askerleri ile savaşarak, Luguyi (II.ö~)
denen bir yerde onları geri püskürtmüştür. 
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20 Eylül 1330 tarihli [Yuan-shi (34): 764, satır 11-12]; 

Yunnan eyaletindeki Yol Temür; ordusu ile beraber Jianchang-xiang 

şehrine gelip yerleşmiştir. Luoluosilerden 'Caotong' (l!! ij) adında bir 

zatı yakalayıp, onun başını kesmiştir. 

18 Aralık 1330 tarihli kayıt [Yuan-shi (34): 769, satır 9-10]; 

Luoluosilerden Sajiaobo, Wumenglerden 'Ada' (~~~) ve diğer 

15,000 kişilik askeri etrafına toplayıp, Jianchang-xian'a saldırmıştır. 

Yol Temür'ün ordusu onlara karşı başarılı bir savaş vererek, onları Mu

moshan (*ft 1lJ) dağına kadar kovaladıktan sonra yenilgiye uğratıp, 

500' den fazla baş kesmiştir . 

. Yuan Tarihi'nde 1331 yılı Ocak-Şubat arası [Yuan-shi (35), satır 6-101' 

kayıtına göre, nihayet, Yuan devletinin l000,QOO'den fazla kişilik ana kuvve

tinin, 'Shuosiban' (WVI!\]jlf)ve_'Alatuinashili'nin (~iiJ~U~*.R~!Ii) komutasında,
her ikisi de soy bakımından Kubilay'ın VII. oğlu' Aoluchi' (~~$) 'ye 

bağlıdır - isyancı güçlerin üzerine tamamen yürümesi, 20 Aralık 1330 günü 

oldu. Ertesi yıl, hükfunetin .ana kuvvetinin başkomutanı Shuosiban, Luoluo-

si 'lerin yurduna karşı sefere çıkıp, orada Yol Temür ile buluşup, birlikte San.; 

bolan (-7B~~)' denen bir yere yürüdüler. Öte yandan, 'Xiaoyunshi' (/J'\~~ 
= Sevinçi) adlı bir zat ile onun ordusu da Quijing (ıtBffl) ve Malong (,~jJ~) 
gibi kazalara (= zhou 1+1) gönderilmiştir. Yol Temür öncülük edip Jinsha-jian 

(~tPiI). nehrine hakim olmuştur. 25 Ocak 1331' de Yuan devletinin ana kuv
veti, 'Ahe' (~iiJ *) adında isyancı Moğol gücü ile ilk defa karşılaşmıştır. Ahe 
ise, boyun eğer gibi davranarak, ertesi gün 3,000 kişilik ordusunu 3 gruba 
bölüp savaşa girişmiştir. Buna karşılık, komutanlıkta bulunan Shuosiban ile 

Yol Temür, ana kuvveti 13 gruba bölüp, düşmanlar üzerine yürüyerek onlan; 

geri püskürtmüşler ve Ahe çekilip kaçtığı için ana kuvvet hemen Zhongqing' e 

doğru yürümüştür. 

Yuan Tarihi'ndeki kayıt [Yuan-~hi (35): 775, satır 10-12]; 

3 Şubat 1331 günü, ana kuvvet, başka Moğol düşmanları ile karşı 
karşıya gelip Anning-zhou'da(:ır;~1+l)onları başarılı bir savaşla yendi. 
5 Şubat'ta Ahe karşı saldınya geçti ise-de, nihayet yakalanıp başı kesile

reköldürüldü. 
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7 Şubat'ta ana kuvvet, düşmanların karargahının bulunduğu Zhongqing 

yakınına yürüdü. Qieqiao . ( {jJ[J~) ve Gubikou (~~ D) denen yerlerde 

7,000 kişilik düşmanları ile göğüs göğüse savaş olmuştur. 

Bu son savaşta atılan bir ok Yol Temür'ün sol yanağından vurup 

kulağının arkasına geçmiştir. Buna rağmen Yol TemÜf, oku kendi eli ile 
çıkarıp sonuna kadar savaşarak düşmanları perişan halde yenmiştir [Yuan-shi 
(35): 775, s. 12-13] .. 

Böylece Yunnan eyaleti düşmanlardan kurtarılmıştır. Yol TemÜf'ÜIl ordu

su şehirde yerleşmiş, sonraları başka düşmanlarını Sunming-zhou'ya (~~~+i), 

kadar kovalayıp yakalamıştır. Zafer haberi, derhal Pekin'de oturan imparatora 

gönderilmiştir. [Yuan-shi (35): 775, satır 13-14]. Acaba Yol TemÜf sağlıkla 

başkente dönüp, eşi Şaraki ile buluşabildi mi? İşte bu hususta bilgimiz yok

tur. Orta Asya'nın Turfan havzasından getirilen eski Türk şiirinin bir parçası 

ile bir Uygur 'un kahramanlığı ve onun sağlığını merak eden kansının 
gönlünde yatan sevgi özlemini öğrenince, ona acımadan edemiyoruz. _. 

6 
O :kJJl! 

YUNNAN EY ALETİ 
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