
ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA'NIN 32 LAKŞA~ASI

F. SEMA BARUTÇU

1. Budizm'de 32 Iakşana (Skr. dviitrirrısadvaralakşar;ıa)büyük insanın (Skr.
mahiipuruşa); cakravartin veya özellikle bir Buddha'nın fizik üstünlüğü

ve güzelliğini oluşturan yapıca özelliklerini, dış görünüşünü belirten karak
teristik işaretlerdir.

Büyük insanın bu 32 karakteristik işaretinin (Skr. mahüpurusalaksana}
Eski Türk dili ile sayıldığı eksik bir liste TT VIII G 56-72. satırlar arasında

bulunmaktadır. Fakat hem Skr, hem de ETü. kısımlarının büyük ölçüde
yıpranmış olduğu, dolayısıyle birçok yerinin okunamaz durumda bulunduğu

bu metnin bütününün elde olmaması 32 lakşana'nın ETü.'de tam bir liste
sini çıkarınaya imkan vermez. Bundan başka, birkaç Iakşana'yıU III 7l /3-31
ve 72/1-6. satırlarda sayılan Burkan edgüleri arasında açıkça tesbit etmek
mümkündür. Yine telif - tercüme Budist Uygur metinlerinde Buddha
veya mahiipuruşa'ların niteleyicileri şeklinde bazı Iakşana'lara serpiştıril

miş olarak rastlanmaktadır. Fakat Maytrisimit Nom Bitig'in (Maitreya
samitiniüaka] Hami yazmasının bulunmasına kadar, büyük insanın 32
karakteristik işaretlerinin Eski Türk dili ile tesbit edilmiş tam bir listesi
yoktu.

"Maitreya ile buluşma temsili" demek olan Maitreyasamitiniitaka,
Vaihhüşika tarikatine bağlı, Agnidesa'da (bugünki Karaşehr) doğmuş

Aryacandra Bodhisattva Kiişşi Acarya tarafından Sanskritten Touar diline
göre telif - tercüme edilmiştir. Aryacandra'nın nôıaka "temsil"lerşeklinde

olan bu eserini ülüş "bölüm"ler halinde LL Balık'lı (Koço'lu) Prajiiiirakşita

Kiişşi Acarya tercüme etmiştirı. F. W. K. Mül1er ve E. Sieg'in "Maitrisi
mit und "Tocharisch" 2 adlı makalelerinde Touarca ve Eski Türkçe metinler
arasında bir bağlantı olduğu, yaptıklan bazı bölüm karşılaştırmalarıyle

ortaya konmuştur. En son E. Moerloose, ileri sürdüğü bazı dayanaklarla
Türkçe metnin muhtemelen Toharcasının aynen tercümesi olmadığı yolunda
kanaate vardığı "The Way of Vision (DarSanamiirga) İn the Tocharian and

1 Maiıreyasamiıi'nin yazıldığı dillerdeki metinler ve üzerinde yapılan araştırma ve in
celemeler için bk. Osman F. Sertkaya, (tenkit) "Maitrisiınit Nom Bitig -I.;", s. 254-259 ve
"Maİtrisimİt Nom Bitig'in Hamı = Komul yazması", s. 275-280; Tekin-Maytr., Ankara 1976,
s. 27-35.

2 SPAW 19i6, s. 395-417.
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Old Turkish Versions of the Maitreyasamitinütaka" adlı makalesinde Maitr.'in
ETü. tercümesinin 3 156b/1l-33. satırlarını Toh, paralel metinle (TSA
267-268b /6-7, 305a/3-7) karşılaştırdı.

Bu yazının konusunu oluşturan ilk çalışmayı ise, W. Couvreur yapmış

tır. W. Couvreur, "Le caractere Sarvüstivüda - Vaibhüşika des fragments
tochariens A d'apres les marques et epithetes du Bouddha" adlı Le Museoıı

(59 (1946), s. 577-610)'da neşredilen çalışmasında, üstün insanın 32 karak
teristik işaretinin iki listesini Tob-. yazmalarda göründükleri şekillere dayalı

olarak incelemiştir (TSA 212b 6-213a 7, 291b 4-292b 2). Couvreur'ün
incelediği ilk parça Maitreyasamitiniifaka'nıngirişini meydana getiren Bad
hari hikayesinden alınmıştır. 291-292'deki bölüm sağ ve sol köşeleri iyice
yıpranmış bir işaret listesinin artıklarını ihtiva etmektedir 4.

Maitreyasamiti'nin ETü. Hami yazmasında Buddha'nın 32 lakşana'sı

iki liste halinde II. Bölüm'ün 5a/7-5b/29. ve llb/l0-12a/L. satırları arasında

verilmiştir. Maitr. H. yazmasının II. Bölümü'nün Tekin neşrindeki (BT
IX) eksik satırları tamir etmesi yanında, Berlin kolleksiyonunda bulunmayan
sayfaları da içine almasından dolayı büyük önemi vardır s. Maitr. H. yaz
masında 32 Iakşana'nın sayıldığı kısımlar da Tekin neşrinde yoktur. Dolayı

sıyle ETü.'de 32 lakşana'nın tam bir listesine, şu anda yalnızca Maitr. H.
yazmasında bulunan şekilleriyle sahibiz.

Maitr. H. yazmasında bulunan iki listeden 5a/b'deki ilki, birden otuz
ikiye kadar numaralandırılarak verilmiştir. Lakşana'ların numaralandırıl

ması alt kısımların; ayak tabanı, parmaklar, topuk, uyluk vb. tasviriyle
başlamakta, derece derece yükselerek uşnişa "kafatası yumrusu"na ve
ürrıii "iki kaş arasındaki beyaz tüy"e ulaşmaktadır. Bu bakımdan bu liste
az-çok yer değişikliği olmakla beraber Tob-. listelerle uyuşur. Diğer ikinci
liste ise, Lalita Vistara'da olduğu gibi tersi bir sıra takip eder 6 ve bazı lak
şana'Iar da söylenmemiştir (14. ve 17. lakşana'Iar].

"Ayırıcı işaret, alamet" demek olan Skr. lakşana ETü.'de lakşan şek

linde alıntı kelime olarak vardır. Bu Skr. kelime Toh. A'da laksam B'de
~ . .

lakşana, Saka.'da lakeona olarak bulunmaktadır. ETÜ.'de lakşan yanında

belgü, irü belgü tabirleri de umumi olarak "işaret", özellikle de büyük insanın

"işareti" anlamında kullanılmıştır. Tob-. A şotre B şotri "işaret" ve Saka.
ghünaa- "işaret, karakteristik işaret" kelimeleri için de durum aynıdır7.

Bu yazıda, Uyg. metin ve TTü.'ne tercümelerini takip eden bölümde,
numaralandırılması Uyg. M. i. esas alınarak yapılan 32 Iakşana'nın her

3 A. von Gabain faksimilesi
4 C., s. 580.
5 Bk. Osman F. Sertkaya, "Maitrisimit Nom Bitig'in Haını = Komul Yazması" s.
6 32 lakşaı;ıa'nın Toh, ve Skr. metinlerdeki düzeniyle ilgili olarak kısa bir değerlendirme

ve bibliyografik bilgi için bk. C., s. 580-581 ve B., 577 ve devamı.

7 Bk. C., s. 581-582 ve dip not 8.
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birinin Uyg. M. I. ve Uyg. M. IL'de geçen şekillerinin ardından Skr. ve ToU'
şekilleri verilmiş, bunların Skr, karşılıklarında, yalnızca yararlanılan eser
lere gönderme yapmakla yetinilmiştir. Bu göndermelerden E., B. ve C. gön
dermelerinde sayfa numaralarının hemen yanında, parantez içindeki sayılar

lakşaça numaralarını göstermektedir. ToU' şekiller C.'ün yukarıda belirtilen
ToU' yazmalara dayalı tesbitleridir. Bu bakımdan ETü. şekilleriyle karşı

laştırılması yönünden değeri vardır. Bu bölümde C.'e sadık kalınarak onun
tercüme ve bazı eksik kelime ve ihareleri tamamlama tasarrufları olduğu

gibi aktarılmıştır. Notlar bölümünde yapılan açıklama ve bazı değerlendir

meler ETü. metinlere yöneliktir. Ayrıca, bu bölümde, ilgili lakşana eğer

daha önce neşredilmiş eserlerde, mesela TT VIII ve U III'te veya her hangi
bir şekilde diğer ETü. metinlerde tesbit edilmişse, onların belirtilmesi, lak
şana'nın ETü.'deki türlü ifadelerinin bir araya toplanması bakımından

yararlı görülmüştür.

II. Uygurca Metin I
ikinti ülüş biş p(a)t(a)r

5a

I. anın// amtı sizler oğlanım tört törlüg tirin
2. kuvrağ ara olurur erken t(e)ngri burkan >

3. ka yakın tegser sizler anta sizler 'eng
4. ilki iki ~ır~ irü belgü kutın buyanın

5. adırtlagah u~galı kataglanuiğlar kim siz-
6. lerke şasatar-lar-da adartlayu ayıtdım

7. erdi inçe kaltı O 'eng ilki közüıiğü

8. teg tüp tüz adakı O ulı eriir. ikinti
9. ming ky.gelig (veya kgg(e)nlig) O tilgenen yaratag-

10. lag tamga ayasınta O izengülükinte
ll. bekiz belgülüg közünür üçünç yula yalı-

12. nııiğa ygleşi yimiş teg tüp tüz uzun
13. 'erngekleri. törtünç oysuz kötkisiz tüz <tob~> sü-
14. ngeki erür, bişinç bantatu kebez teg yılınç-

15. ga yumşak iligi erür. altınç adakı )'Hzi
16. kopmış köp kötki erür. yitinç ayniyi-i
17. atlağ yıpar keyik yotası teg körü ~anınçs(ı)z

18. yotası erür, sekizinç engitmedük tongıtmad~

19. et'özin ayası üze iki tiz tilgenin
20. börte y(ajrlıkar, tokuzunç açanay atlağ

21. arkun kevel-niriğ teg yaşru batutluğ

22. uvut yini erfir önunç nigrut atlağ

23. sögüt teg okşatı tep tegirmi et'özi erür.
24. neçe idizi erser ança kulaçı neçe kulaçı
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25. erser ança bodı sını eriir .. bir y(i)g(i)rminç et'öz-
26. inteki kop tuüsi yokarn yolanıp turur-lar, iki
27. y(i)g(i)rminç birer evin tuii-Ieri oıiğaru evrilip
28. tegzinç-Ienip turur-lar. üç y(i)g(i)rminç
29. ~oduru bışunmış şopağ altun osuğluğ ~rtı-

30. şı erür. tört y(i)g(i)rminç ağlak yinçke

5b

1. evinlig atay kırtışı. biş y(i)g(i)rminç yiti yır-

2. de üdrülmiş, et"özi erür kayu erki
3. yiti tip tiser iki adakı iki iligi iki
4. eıiğini bir süsküni altı y(i)g(i)rminç yapa
5. yaratmış teg yadvı yarvı <engin(i) > ikin arakı

6. süngüki erür yiti y(i)g(i)rminç bilinte
7. örüki et'özi O kisar arslan
8. kanııiğa o~şa- O -tı erür. sekiz
9. y(i)g(i)rminç yulun O teg köp köni

10. körü kanınçsıs et'özi erür, tokuz y(i)g(i)rminç
ll. tü~vi eıiğni.. y(i)g(i)rminç yinçü tizmiş teg
12. yp-p ygrüng tükel kır]; tişi erür.. bir otuz-
13. unç irüksüz sadraksız tişi eriir, iki otuz-
14. unç münsüz kadağsız tüp tüz tişi erür üç
15. otuzunç münsüz agla~ ak yyrüng az-
16. ağları erür.. tört otuzunç arslan-
17. lar-nıılg teg kiılg alkağ kasağı erür
18. biş otuzunç alku tatağlarda adruk
19. t(e)ngridem tatağ azığınta akar altı otuz-
20. unç king yadvı yuka yılınçığ tili erür
21. yiti otuzunç ezrua t(e)ngri-ning teg
22. üni erür, sekiz otuzunç köküş önglüg
23. közi erür tokuz otuzunç koduzlar bu~ası-

24. nııiğ teg kirpiki erür otuzunç uşnir-

25. ın yaratmış töpüsi başı erür , , otuz artukı

26. bir yaguru-~(ı)y-a toğmış kaslar kanı atayı

27. teg torluğ erriğeki erür. iki kırk iki
28. kaş kavşutınta urun at1ag y~rüng tüsi erür,

Tercüme

5a

Bundan dolayı, (1) şimdi siz çocuklarım, dörttürlü cemaat [hend.] (2) ara
sında oturur iken, tanrı Buddha'ya (3) yaklaşırsanız, sizler orada en (4) başta,
(6) sizlere sustra'larda ayrıntılıolarak söylemiş olduğum (4) 32 lakşa1Ja (hend.)
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saadetini ve pu~ya'sını (5) ayırt etmeye, anlamaya çalışınız. (7) Şöyle ki,
en ilki, ayna (8) gibi düm-düz ayağı(nın) tabanı vardır. İkinci, (9) bin par
maklıklı tekerlek ile süslü (10) damga el ayasında, ayak tabanında (LL) açık

ve net olarak gözükür. Üçüncü, meşale (12) alevine benzer meyve gibi düm
düz, uzun (13) parmakları (vardır). Dördüncü, çukursuz - çıkıntısız, düz
<topuk> (14) kemiği vardır. Beşinci, pamuk (hend.) gibi narin, (15) yumu
şak eli vardır. Altıncı, ayağı(nın) üst kısmı (16) fırlamış, pek çıkıktır. Yedinci,
ainey« (17) adlı misk geyiği(nin) uyluğu gibi görmeye doyulmaz (18) uyluğu

vardır. Sekizinci, eğilmemiş - bükülmemiş (hend.) viicütla ayası ile diz ka
pağına (20) değerler. Dokuzuncu, iijiineya demek olan (21) soylu, cins atınki

(hend.) gibi gizli-saklı (hend.) (22) ud yeri vardır. Onuncu, nyagrodha adlı

(23) ağaç gibi desdeğirmi vücudu vardır: (24) Ne kadar yüksekliği (:boyu)
varsa, o kadar kulacı, ne kadar kulacı (25) varsa, o kadar boyu-bosu (hend.)
vardır. On birinci, (26) vücudundaki bütün tüyleri yukarı doğru yöneliktir.
(27) On ikinci, her bir tüyü sağa doğru evrilerek (28) dönerek (hend.) çıkar.

On üçüncü, (29) iyice işlenmiş müstevi altın benzeri cildi (30) vardır. On
dördüncü, fevkalüde ince

5b

(1) hiicrelit Y] hoş(a giden) derisi (vardır). On beşinci, yedi (2) yerden ayrıl

mış vücudu vardır. "Hangileridir ki, yedi?" diye dense, iki ayağı, iki eli,
iki (4) omzu, bir kafası. On altıncı, bütün yaratılmış gibi geniş - vasi (hend.)
iki < omzu > arasındaki kemiği vardır. On yedinci, belinden yukarıdaki

vücudu kesara - arslan (hend.) (8) hanına henzerdir. On sekizinci, omurilik
gibi dosdoğru, (10) görmeye doyulmaz vücudu vardır. On dokuzuncu, (ll)
düzgün omzu (vardır). Yirminci, inci dizilmiş gibi (12) bembeyaz, tam, kırk

dişi vardır. Yirmi birinci, (13) yarıksız - seyrek olmayan (hend.) dişi vardır.

Yirmi ikinci, (14) hatasız - kusursuz (hend.), dümdüz dişi vardır. (15) Yirmi
üçüncü, kusursuz, çok beyaz (hend.) azı dişleri vardır. Yirmi dördüncü,
arslanlarınki gibi geniş-vfisi (hend.) çenesi vardır. (18) Yirmi beşinci, bütün
tatlardan ayrı (19) ilahi tat azı dişinden akar. Yirmi altıncı, (20) geniş (hend.),
ince (hend.) dili vardır. (21) Yirmi yedinci, tanrı Brühma'nmki gibi (22) sesi
vardır. Yirmi sekizinci, koyu mavi renkli (23) gözü vardır. Yirmi dokuzuncu,
yaban sığırları boğasınınki (24) gibi kirpiği vardır. Otuzuncu, uşnişa (25)
ile süslenmiş tepesi - başı (hend.) vardır. Otuz (26) birinci, daha yeni doğmuş
kazlar hanı(nın) yavrucuğu(nunki) (27) gibi ağlı (:perdeli) parmağı vardır.

Otuz ikinci, iki (28) kaşın buluştuğu yerde ur,!ii demek olan beyaz tüyü var-
dır. 0

Uygurca Metin II
llb

7. körüıfgler edgü-lerim
8. siziksiz tükelObilge t(e)ıfgri
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9. t(e)ngrisi burkan O özi erür çın~ar-

10. u körüriğler koduru O kolu-laıiğlar rajav(a)rt 1

ll. önglüg kök saçı uşnir-Iağ töpüsi-i

12. başı kaş kavşutmta urun atlağ Yllrung
13. tllüsi.. bukalar-nuiğ teg kirpiki köküş

14. önglüg közi .. ezrua etinlig ün-i
15. yuka yılınçg-a kiıiğ yadvı tili .. t(e)ngridem
16. tatağ-ka tegmiş tag rişleri. arslan-lar-
17. nıng teg kasıgı ., ağla~ y-grüng az-
18. ağ-ları .. kırk tükel tişi .. irüksüz sedreksiz
19. tüp tüz tişleri .. tüzvi körkle engin-
20. leri .. köp köııi hodı sını .. yapa yaratmış

21. teg yarvı .. yiti yirde kötki-lig
22. et'özi .. altun önglüg kırtışı ongar-
23. u evrilmiş tegzinmiş tuüsi yokarn yolanmış

24. tüleri .. kırrta kizlemiş teg uvut yini
25. tep teg(i)rmi et'özi .. engitmedük et'özin
26. tiz tilgenin börter .. ayaniyi atlağ keyik-
27. niılg teg yotası .. köp kötki adak-
28. ları yyzi .. up uzun torlug iligi adakı

29. bantatu kebez teg yup yumşak ulı ayası

30. sokançığ körkle < tobık > süıiğüki .. çakar tilgen-

12a

1. lig ayası ulı idi tüp tüz izeriğülük-i

2. bo muntag törlüg iki ~ır~ törlüg 2

3. kutadmak-lağ belgüleri bekiz belgülüg közünü
4. turur-lar.

Tercüme

llb

(7) görünüz, iyi'lerim! (8) Şüphesiz, mükemmel bilge, tanrı(lar) 9) tanrısı

Buddha'nın kendileridir. Doğruca (10) bakınız! İyiee dikkat ediniz! Riijaoarta
(ll) renkli mavi saçı; uş~i"şa'h tepesi- (12) başı (hend.); kaşlarının buluştuğu

yerde ür!la demek olan beyaz (13) tüyü; boğalarınki gibi kirpiği; koyu mavi
(14) renkli gözü; Brahma('nın)ses tonunda sesi; (15) ince (hend.), geniş (hend.)
dili; ilahl (16) tada erişmiş azı dişleri; arslanlarınki(17) gibi çenesi; çok beyaz
azı (18) dişleri; kırk tam dişi; yarıksız - seyrek olmayan (hend.) (19) dümdüz
dişleri; düzgün, güzel omuzları; (20) dosdoğru hoyu-bosu (hend.); (iki omzu
arası) bütün yaratılmış (21) gibi vasi; yedi yerden çıkıntılı (22) vücudu;

1 İkinci a bir çıkma ile satır üzerinde.
2 l'nin kuyruğu yazılmamış.
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altın renkli cildi; sağa doğru (23) evrilmiş - dönmüş (hend.) tüyü; yukarı

doğru yönelmiş (24) tüyleri; kında gizlenmiş gibi ud yeri; (25) desdeğirmi
vücudu, eğilmemiş viicütla (26) diz kapağına değer; ai~eya adlı geyiğinki

(27) gibi uyluğu; çıpçıkık ayaklarının (28) üst kısmı; upuzun ve perdeli
eli, ayağı (: el ve ayak parmaklan); (29) pamuk (hend.) gibi yupyumuşak
el ayası, ayak tabanı; (30) zarif, güzel < topuk> kemiği; ciikra - tekerlekli
(hend.)

12a

(1) el ayası, ayak tabanı; pek düm-düz ayak tabanı, (2) bunun gibi otuz
iki türlü (3) kutlu olmanın alametleri açık ve seçik (hend.) gözüküp (4) du
rurlar.

III. 32 Lakşana

ı. Lakşarıa

Uyg. M. i. 'eng ilki közüngü teg tüp tüz ada~ı ulı erür (5a, 7-8)
M.II. idi tüp tüz izengülüki (12a, 1)

Skr. supratişfhitapiida, suproiişthiıasamapiida; supratişthita «

pii~ipiidatalatii

Bk. E. 458 (1), B. 575 (32), C. 584 (1), SH. 60a.
Tog. C. 584 (l)'de Toljarcasına uygun düşen pasajın çıkarılmış olduğu

ifade edilmiştir. Fakat Uyg. M. I., C. 584 (2)'deki "lyiik şiraş

tiipiikyis iint oki sal./ / / / "brillait tout autour comme la surface
d'un miroir" (sal. de salpem "plantes des pieds" (du Bouddhaj}"
ile karşılaştırılabilir,

Not: Uyg. 5a, 8. ada~ı ulı "ayak tabanı". ul "temel, taban; ayak
tabanı" DTS 608a, ED 124a. ada~ı ulı ibaresini krş. iki ada~ınıng uulı U
III 23, 8; ada~ıngıznıng ulınta Suv 450, 16 (DTS'den). Uyg.da "ayak tabanı"

için ada~ songı ve izengülük de kullanılmıştır: ada~ songları Emtescgen
32; izengülük + Maitr. H., 2. Kap. 12a, 1; 5a, 10. 12a, 1. izengülük
"ayak tabanı", bk, VEWT 524b üzeIJü : otü (Kat. I) üziiIJgilik "FuBsoWe"
ve Ş. Tekin, "Some thoughts on the Etymology of the Turkish üzengi
'stirrup' tt, TUBA 9 (1985), s. 237-241.

2. Laksana. .
Uyg. M. i. ikinti ming kygelig (veya k,l!g(e)nlig) tilgenen yaratağlağ

tamğa ayasınta izengülükinte bekiz belgülüg közünür
(5a, 8-10)

M. II. çakar tilgenlik ayası ulı (Hb, 30-12a, 1)
Skr , adhastiit piidatalayos cakre jiite sahasriire sanabhike sanemike

tryiikiiraparipürT}e, cakriiiıkitahastapadatala, cakriiiıkitapiidatala

Bk. E. 458 (2), B. 575 (31), C. 584 (2), SH. 60a, 303b, 445a.
Tob-. Krş. C. 584 (2), Tob-. versiyon 382,1 püttisparşiniip cakkra-

F. 2
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va~ttis lôn: cakkiir-lalfşa1Jyo yeyntuiiciis pesac "aux pieds ornes
par le cakralakşana (marque de la roue) du monarque Cakra
vartin de la dignite de Bouddha", 217b 3'e göre Buddha'nın

[a]len(am) cakkar "une roue dans les paumes" vardır.

Not: Uyg. Sa, 9 k!fgelig (veya kgg(e)nlig?) Bu kelime Geng Shimin
tarafından kügelig okunmuş ve "gügüsünlik" anlamı verilmiştir, s. Ll L Ş.

Tekin, TUBA 9 (1985), s. 237, 2. dip notta kelimeyi kyk'lyk olarak trans
litera etmiş, kontekste dayanarak "spoke" anlamını vermiştir. Prof. Tekin
kelimeyi çeşitli Türk şive ve ağızlarındakigövleklgövelek "kağnı tekerleğinin

ortasında dönen ağaç", "araba tekerleğinin ortasında dingil başının takıl

dığı ağaç başlık", jgevele "ahır ve samanlık gibi binaların üzerine atılan

ağaç direk", kigi "Radfelge", küba "die Bretter zu beiden Seiten der Wiege"
gibi şekillerle ilgili olabileceğini de belirtmiştir. Kelime Geng Shimin'in
okuduğu gibi okunabilir. Skr. ibarelerden kök kelimenin (: küge +) Skr.
ara "the spoke or radius of a wheel" (MW 86b) kelimesini karşıladığı ve
anlamının "tekerlek parmaklığı, ispit" olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kök
kelime; küge YUyg. da vardır: güge spitsa (kolesa), N. Nadjip, Uygursko
russkiy slovar', Moskva 1968, s. 680c. Bundan başka bu kelime k!!g(e)nlig
olarak da transkribe edilebilir ve MK i 415 'te geçen dişi hayvanların sa
ğılması sırasında yavruların aralıklı iki kazık arasına gerilen ipe bağlan

dıkları ipler olan ve buradan gökyüzünün iki ucunu birleştirdiğinden dolayı

"gök kuşağı" anlamına da gelen yilü kögen hendiadyoininin ikinci unsuru
kögen kelimesine bağlanabilir. "tekerlek parmaklığı" da tekerleğin merkezin
den çemherine uzanan, dolayısıyle iki ucu bağlayan çubuklardır. Bu kögen
kelimesi, her halde Mo. KWYK'N (kughene) "verevoçka, dlya privyaz
yagnyat'; 2 usı kosı u rasteniy" (Kov. III, s. 2624b) ile aynıdır. kögen
için bkz. TezcanHt., s. 109, Açıklama 821. miıfg kygelig (veya kf!g(e)nlig)
tilgenen yaratağlağ tamğa ibaresi Skr. bölümündeki cakre jate sahasriire sa
niibhike sanemike kısmını karşılamaktadır.Ayrıca bu Uyg. ibareyikrş. SH.
82b Sohasriira ; the thousand - spoked whee1 sign, i. e. the wrinkles on the
soles of a cakravarti, or Buddha.", Bu lakşana için benzer ibare U III

38, 18-19'da geçmektedir: ming iiningülüg çkr lkşan. LLL 11L11111 yaratığlğ

tüzün yumşalf ilig[inII/ "mit seiner edlen weichen Hand, die OOt dem
Abzeichen des tausendspeichigen Rades gechmückt". Buradaki eniıfgüliig

ile yukarıdaki kygelik (veya kgg(e)nlig)'in aynı veya benzer anlamda olduğu

anlaşılmaktadır. Fakat eniıfgülüg'ün etimolojisi ve A. von Gabain'in ETG,
Sözlük, s. 264a'da *i1Jü - i1Jgü yerine yazım yanlışı olarak kabul edip
"mafsal(?) (kalça)" anlamını teklif ettiği iini1Jü ve yine Ş. Tekin'in Maytr.
Sözlük, s. 383b'de eniıfg olarak ayırıp eıfgin'e göndererek "omuz" anlaınını

verdiği çeşitli· organ adları arasında geçen eniıfgürnüzni şeklinin U III 38,
18'deki iiningülüg «eniıfgü+lüg) ile ilgisinin ne olduğu bana açık değildir.

Bu ibareyi bir de krş, Maitr. H., 2. Kap., 8b/29 yüz eniıfgülüg ile. Buddha'nın
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el ve ayak tabanlarında bulunan bu alamete çeşitli Uyg. eserlerde işaret

edilmiştir: t(e)ngri burl.wnnıng ç(a)karlag adaJ.r,ınta yinçürü U III 89, 4-5;
tükel bilge maytri burkannuig çkr lakşanın itilmiş adakuıta Tekin - Maytr.
81, 15-16; sizing çkr lakşanın yarataglag adaJ.r,ıngız op. cit., 89, 37-38; çkr
lak(şanın) yaratığ(lıg) ilig üze yirig börte (yarlıJ.r,ar) op. cit., 105, 24-26 vb.

3. Lakşana

Uyg. M. i. üçünç yula yalınınga y!!leşi yimiş teg tüp tiiz uzun 'erngek
leri (5a, 11-13)

M. II. up uzun ... iligi adaJ.r,ı (l1b, 28)
Skr. dırghiHıguli

Bkz. E. 458 (4), B. 572 (26), C. 585 (3), SH. 60a.
TolJ,.

Bk. C. 585 (3).

4. Laksana. .
Uyg. M. i. törtünç oysuz kötkisiz tiiz -ctobık. > süngeki erür (5a,

13-14)
M. II. sokançığ körkle <tobılp> süngüki (l1b, 30)

Skr. ayatapadaparşTfi, ayataparşTfipada, ayataparşTfi

Bkz. E. 458 (3), B. 573 (27), C. 585 (4), SH. 60a.
TolJ,. C. 585(4), 212b 7 (n04) IIII (a)şuk kukiim.
Not: Uyg. 5a, 13-14 oysuz kötkisiz tiiz süngeki ve 11b, 28 solpançıg körkle

süngüki alameti, muhtemelen Skr, ayatapadaparşTfi'yi karşılamaktadır.

Bu yüzden Uyg. ibareler tobık: "topuk" ile tamamlanmıştır.

5. Lakşana

Uyg. M. i. bişinç bantatu kebez teg yılınçğa yumşek iligi eriir (5a,
14-15)

M. II. bantatu kebez teg yup yumşalp ulı ayası (l1b, 29)
Skr. mrdıuarusıahastapiida, mrdıuarunapiiniptida, mrdutarunohasta

piidatala
Bk. E. 458 (5), B. 573 (29), C. 586 (6), SH. 60a.

TolJ,. C. 586 (6), 212b 7 (nO 5) kosenn oki wl(y)e IIII "doux comme
de la soie", wl(y)e 1/// de wlyep.

Not: Uyg. 5a, 14 bantatu kebez "pamuk" Hend. bantatu'nun başka

varyant ve anlamları için bk. EUT, s. 112, Anm. 455. kebez "pamuk" bk.
DTS 300li, ED 692b; ayrıca bk. BT XIII 5.30., Maitr. 120f. 17. Bu lakşana

TT VIII G 58 (Br.)'de de verilmiştir: <yılıng> çga yumşalp eliglig adaJ.r,lığ

eriir, Ayrıca krş. tükel bilge t(e)ngri burkaıı yılıg yumşalp ogl<agu i>ligin
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U III 38, 31-32; yılınçğa yumşa~ ayaların ~avşurup Maitr. H., 16. Kap.,
lSa, 10-11 vb.

6. Lakşana

Uyg. M. i. altınç ada~ı yy,zi kopmış köp kötki erür (5a, 15-16)
M. II. kôp kötki adaldarı yyzi (llb, 27-28)

SkI'. ucchaiıkhapiida, ucchaiıkhacarana

Bk. E. 458 (7), 118a ucchankha-; B. 573 (28), C. 586 (7), SH. 60a.
Tob. C. 586 (7-8), 213a 1 pr[o]ncii'!L? ve 291b 4. w. [sliirk peyu

"? les pieds" (pe = carana-],

Not: Uyg. ibareleri krş. SH. 60a: "arched insteps", ayrıca bk. E.
118a ucchaiıkha. Uyg. Sa, ıs; llb, 27-28 adaUlar)ı yy,zi ibaresindeki yüz'ün
"üst" anlamı, şu Uyg. cümlecikten de açıkça ortaya çıkmaktadır: yüze
başa bu sansana yü~eri talı1}ıp "Bata-çıka bu sa'?Lsiira'nın üstüne doğru iri
Hp" ETŞ 13D, 125. Diğer yandan krş, Osm, ayak yüzü "das Fussblatt" Rad
loff I/I, s. 204b.

7. Lakşana

Uyg. M. i. yitinç ayniyi-i atlağ yıpar keyik yotası »e körü 1}anınçs(ı)z

yoıası eriir (Sa, 16-17)
M. II. ayaniyi atlağ keyikning teg yotası (llb, 26-27)

Skr. air:ıeyajaiıgha, er:ıeyajaiıgha e7J'eyamrgariijajangha
Bk. E. 458 (8), 158a aineyo-; B. 572 (25), C. 586 (8), SH. 60a,
200 aineya-: (8).

Tob·
Bk. C. 586 (7-8).

Not: Uyg. 5a, 16 ayniyi-i, llb, 26 ayaniyi <SkI'. cineya "the black
antelope; intp, as adeer, or royal stag" SH 200a, Krş. ayini keyikning közi
teg EUT 356, aynca hk, Anm. 356. ve ayn{ı)yakı keyikning ShöAgon, s.
156, 368.

8. Lakşana

Uyg. M. i. sekizinç engitmedük tongıtmadu~ et'özin ayası üze iki
tiz tilgenin bôrte y(a)rlılfar (5a, 18-20)

M. II. engitmedük et'özin ıiz ıilgenin bôrter (llb, 25-26)
Skr. sıhiıiinavanatapralambabiihu,sthiıiinavanatiijiinupralambabiihu,ano·

natena kiiyena piinihi jiinukii'?L sprse
Bkz. E. 458 (9), B. 569 (18), C. 586 (9), SH. 60a.

Tob. C. 586 (9), 213a 1 (n" 9) sne nmiilane kapsinno ;iil/l/ "a,vee: le
corps sans courbure" ve 291b 5 (kii )lymiirrı kanwerrışiniis tiipiik
yii{s) / / / / "se tenant ( : sthita-), les retules".
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Not: Uyg. 5a, 19; llb, 26 tiz tilgeni+ "diz kapağı (aynen "diz teker
leği")", krş, Alm. knie - scheihe. tilgen "tekerlek" kelimesinin böyle kul
lanışını krş. ~ulga~-ı tilgen-i EUT, s. 78, Anm. 233; tamır tilgen EUT 400-401;
Y!füz tilgeni 335, y~üzlüg tilgen 819-820; yürek nomluğ tilgen 417. Bu lakşana

TT VIII G 60-61 (Br),de eksik olarak vardır: (skr.) anavanatakayo (atü.)
engitme <dük et'özin ... > -ür.; tiz tilgenin börtdeçi uzun körkle iliglig iki
ıduk ~ollarıngız Suv 3492 (TT V, s. 3 Anm. B 66'dan).

9. Lakşana

Uyg. M. i. tokuzunç açanay atlag orkutı kevelning teg yaşru benuluğ

uvut yini eriir (5a, 20-22)
M. II. kuula kizlemiş teg uvut yini (Hb, 24)

Skr, kosopagatavastiguhya, kosagatavastiguhya, kosavastiguhya, guh
yakoso
Bk. E. 458 (10), 195a, B. 572 (23), C. 586 (10), SH. 60a, 341a,
366b.

Tob. C. 586 (10), 213a l'de Tob. karşılık yoktur; 291b 6'da yalnızca

şu ibare var: /11/ tre skant lakşa1[l LO"?, l0e lakşana",

Not: Bu lakşana TT VIII G 61-62 (Br.)'de vardır: (skr.) koso gato
(atü.) kuula barmiş erpelgülüg e-c riir ;» ... -ning teg erser yme (skr.) asva
janeya s:ra va. (atü.) aja <nay> .... Uyg. 5a, 20 açanay «Skr. ajaneya
"of noble origin, of good breed (as a horse), a well-bred horse" MW 132c.
E. 90a ajanya "of noble race, blooded, primarily of animals, esp. horses; .. ,
asvajaneya, a blooded horse (orig. perhaps a thoroughbred of a horse?)."
Ayrıca bk. UW 39a açanay. arifun kevel "cins, soylu sürat atı" Hend. arkutı

için bk. ED 216b ve krş. Osm. arkun, (arbun, arkın] : Aheste, yavaş, ağır,

sakin ... § Aheste : Arbun nerm ve dölek olan. Vakur manasına ve binüt
vasfında dahi müsta'meldür. (Deş. XVI. 299-1), TS I s. 218-219. kevel için
bk. ED 689a ve krş. t(e)ngri mojaknıng aotadannuig kevelleri bk. UW
280b avtadan; / / / kevel yüz atlıg ShöAgon 290, bk. UW 273b atlıg (III).
yaşru btuıulug "gizli, saklı" Hend. batutlug id. < bat-ut+lug, bk. bat- ED
298a. Kelime başka Uyg. metinlerde kizleglig ile de Hend, olarak geçmekte
dir: açtacı ol üç agılılfda~ı batutlug kizleglig yörüglerig Ht Par. 141, 7 (UW
38a aç-); kizleklik batıuluğ BT V, Anm, 657. 5a, 22; llb, 24 uvut yini "tenasül
uzvu", yin için bk. ED 941a. İbareyi krş. uvut yirinte TT VII, s. 46, 37/4-5;
uvut yirlerin Tekin - Maytr. 75, 50 ve ayrıca krş. uvut yanınta TT VII, s.
33, 21/8; kizlek orun BT VII, A 438 ve Anm. 438, H 4, 6; K 9; uyat côrleri
(kir.) Radloff 1/2, s. 1631 uyat; ud yeri, ud yerleri op. cit, 1/2, s. 1710 ud.
TT VIII'de geçen erpelgülüg'ün de uvut yiniile eş anlamlı olduğu açıktır,

krş. ED 199b erpel-.
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10. Lakşana

Uyg. M. ı. onunç nigrut atlağ sögüt teg olcşatı tep tegirmi et'özi eriir,
neçe idizi erser ança lculaçı neçe kulaçı erser ança bod.
sını erür (Sa, 22-25)

M. II. tep tegirmi et'özi (llb, 25)
Skr. nyagrodhaparimanifala

Bk. E. 459 (19), B. 570 (20), C. 586 (ıı), SH. 60a, MW. 571c.
Toy C. 586 (ll), 213a 3 (nyagrot) şfiimm oki sam parimandal kos ne

kaşyorta] (prem) IIII "comme l'arbre (Nyagrodha) une circon
ferenoe egale, autant qu'une brasse ..... ", 291b 6-7 (n" ll) nyag

ro! şfiimm oki sam parimaT}-ifal ka[ps] IIII iii sak sapint lakşanı :
II "c. l'a. N. u c. ô., le corps , lle lakşana", ka[ps.] IIII
de kapsaiii.

Not: Uyg. Sa, 22 nigrut < <Skr. nyagrodha "The Indian fig - tree,
Ficus indica" SH. 450a; Nyag-rodha, the down - growing tree, Ficus Indica,
or banyan; high and wide - spreading, leaves like persimmonleaves, fruit
called to-lo used as a cough - medicine" op.cit, 185a, ayrıca bk. MW. 471c.

ll. Lakşana

Uyg. M. ı. bir y(i)g(i)rminç et'özinteki kop tışiisi yolcaru yolanıp

tururlar (Sa, 25-26)
M. II. yolcaru yolanmış tuiileri (llb, 23-24)

Skr. urdhviigraroma, urdhviigriibhipradakşiIJiivartaromii(1J), urdhviinga
dakşiIJiivartaromakupa

Bk. E. 458 (14), 150b urdhviigra-, B. 571 (22), C. 587 (12), SH.
60a, 245b.

To:g.. C. 587 (12), 213a 2-. 29lb 7'deki kapsiiiiiii lyutiir memaş lôlamş

ke jijj "Sur (son) corps tres delicats" ise, Skr. ifadelere uyma
maktadır.

Not: Bu Iaksana TT VIII G 63 (Br.I'de vardır: yokoru. et'öz tülüg eriir,
Uyg. Sa, 26; llb, 23 yolcaru yolan- "yukarı doğru yönelik olmak, yukarı

istikamette olmak, yukarı yolllu omak". yolan- <yol+a-n-, yola- "to set
out, or go on a journay" ED 919a. Krş. körtiler '" yomgı birtin yıngak yö
lenip oşunmaklaşıi barmişların. Suv 599, 19 (bk. UW. 264ajb ahsnmaklaşu],

12. Lakşana

Uyg. M. i. iki y(i)g(i)rminç birer evın t!!üleri ongaru evrilip teg
sinçlenip tururlar (Sa, 27-29)
M. II. ongaru eurilmiş tegzinmiş tyüsi (llb, 22-23)

Skr. ekaikaromapradakşiniivarta/J, ekaikaroma, pradakşinavartaikaro

ma(-tii)

Bk. E. 458 (13), 150b urdhaviigra-, B. 571 (21), C. 587 (13), SH. 60a.
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Tob. C. 587 (13), 213a 3 ş[om] -şom-yokaşi spartu tatiimşu iipo:
sa(spiirtwşu) "ayant produit une touffe de poils uniques, (1')
ayant (fait) tourner a droite",

Not: Uyg. Sa, 27 birer evin = Skr, ekaika "one by one, single, every
single one" MW. 230c. birer evin tyü(leri) = Skr. ekaikaroma. Bu ibare TT
VIII G 63 (Br.)'de vardır: akaikaronui,

13. Lakşana

Uyg. M. ı. üç y(i)g(i)rminç koduru. bışunmış şopağ altun osuğluğ

{cırtışı eriir (5a, 28-30)
M. II. altun önglüg {cırtışı (llb, 22)

Skr. suoarnauarna, suoarnaoamachaoi; kancanasa,!!,nibhatvac, kanca
nachavisobhana, kanakaoama
Bk. E. 458 (ll), B. 568 (17), C. 588 (14), SH. 60a.

Toh. C. 588 (14), 291b 8 yok yamu jambuniit wiiss oki aştiir lukdanu.
wsa-yok- ya(ts) / / / / "ayant produit une couleur, il est pur, bril
lant et ayant une peau de couleur d'or comme l'or Jambiinada".
213a 3-.)

Not: Bu lakşana TT VIII G 64 (Br.)'de vardır: (skr.) suvar~avarno

(atü.) altun önglüg eriir, Uyg. 5a, 29'daki şopağ altun için bk. Barutçu - SDB,
s. 274, Açıklama 381.11.

14. Lakşana

Uyg. M. ı. tört y(i)g(i)rminç ağla{c yinçke evinlig !!tay {cırtışı (5a,
30-5b, 1)

M. II. -.
Skr. sükşmachavi, suklachavi(-ta) , slakş1Jachavl, sükşma - sla{cş1Ja

tvacatii
Bk. E. 458 (12), B. 568 (17), C. 590 (16), SH. 60a.

Tob. C. 590 (16), 213a 4 (n? 15) lykiily-ya(ts) "ayant la peau fine".

15. Lakşana

Uyg. M. I. biş y(i)g(i)rminç yiti yirde üdrülmiş 'et"özi eriir {cayu
erki yiti tip tiser iki ada{cı iki iligi iki engini bir süsküni
(Sb, 1-4)

M. II. yiti yirde kötkilig et'özi (llb, 21-22)
Skr. saptotsada, saptotsadakaya

Bk. E. 458 (16), 126b utsada, B. 568 (15), C. 590 (17), SH. 60a,
14b, ·MW. ll50c.

Tob. C. 590 (17), 213a 4 (nO 16) şpiit papliitkunt "les sept faisant sail
He".

Not: Uyg. 5b, 1-4'ü krş, Skr, saptasyotsadiilJ kaye jatalJ. dvau hastayor
dvau padayolJ dvav aTl!'sayor eko grivayam Bhb 375.20, bk. E. 126b utsada,
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ayrıca krş. SH. 60a "thet..tJt. i. e. two soles, two palms, two shoulders, and
crown well rounded."; op. cit. 14b: One of the thirty-two signs on the Buddha's
body - the perfection of feet, hands, shoulders and head". 5b, 4 siiskiin "en
se, kafa", krş. EOsm. siiksiitı «süskün, yakın metatezle) "boyun kökü,
ense" TS V, s. 3617-3618; Ana.Ağız. süksün "ense" SDD, c. 3, s. 1259, siis
gün "ense, boyun" s. 1267, sünsüğü, siinsiin, siinsiir id. s. 1264, süsgün id.
s. 1259. Kelime Uyg. metinlerde geçmiştir: it kilnde süskünte bolur TT VII,
32, 19/12; silskiini arifası tutuşur TT VII, 35, 25/4; süskün oğurkasıntııı öner
TT VII, 53, 41/26. Krş. ED 856a, DTS 518b. Diğer yandan Uyg. süskün'ün
"ense, kafa" anlamında olduğuna E. 126b'deki Skr, ibarede bulunan griva+
da delalet etmektedir: griva "the neck; the back bart of the neck, nape,
neck" MW. 374a.

16. Lakşana

Uyg. M. ı. altı y(i)g(i)rminç yapa yaratmış teg yadvı yarvı <eng
in(i) > ikin arakı süngüki eriir (5b, 4-6)
M. II. yapa yaratmış teg yarvı (llb, 20-21)

Skr, ciuinıariinısa.
Bk. E. 458 (18), 229a cita : (3), B. 568 (16), C. 590 (18), SH.
60a.

Tob. C. 590 (18), 213a 4 (n? 17) tsiitsekıi oki / / / / "eomme formö"
(ts atseku = cita-).

Not: Uyg. 5b, 5-6 <engin veya engini> ikin aralp süngüki "omuz
ları arasındaki kemiği". Bu tamamlama irin ikin ara TT VII, 20/15-16;
kençkiyesin iki emigi ikin ara kuçıip Tekin - Maytr. 33, 21-22; ~aş Ifavışıgı

ikin aralfı urun lakşanın Suv 46, 16 gibi kuruluşlara dayanılarak yapılmıştır,

ayrıca bkz. UW 170a ara ( I), 175a arakı, Yine bu lakşana'nın Skr. karşılığı

da bu şekilde tamamlamaya imkan vermektedir: < engin(i ) > ikin arakı.

süngüki krş, Skr, antariimsa "the part of the body between the shoulders,
the breast" MW. 44i antara. Bu lakşana'nın TT VIII G 66-67 (Br.)'de yal
nızca Skr. kısmı saklanmıştır: (skr.) cinuintaramso (atü.] ... r,

17. Laksana. .
Uyg. M. i. yiti y(i)g(i)r:minç bilinte örüki et'özi kisar arslan ~anınga

o~şatı eriir (Sb, 6-8)
M. II. --o

Skr. sirııhapürvardhakaya

Bk. E. 458 (17), B. 569 (19), C. 590 (19), SH. 60a, MW. 1213b.

Tob· C. 590 (19), 213a 5 (nO 18) / / / / w(a)kal kaps[a](nij (wakal "moi
tic" ( : ardha-)); 292a 3 kap iaiii:: sak nupint la(kşa1!1 19) " ...
corps, 1ge Iakşana",
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Not: Uyg. 5b, 6-7 bilinse örüki et'özi = Skr. pürviirdhakaya "the
upper part of the body" MW. 644c. örüki <örü+ki, + ki aidiyet eki ile,
bk. ED 227b.

18. Lakşana

Uyg. M. ı. sekiz y(i)g(i)rminç yulun teg köp köni körü kaıunçsı»

et'özi eriir (5b, 8-ıo)

M. II. köp köni bodı sını (llb, 20)
Skr, brhadrjukiiya, brhadrjugiitra
Bk. E. 458 (15), C. 590 (20)
TolJ. C. 590 (20), 213a 5 (n" 19) tsopats - kiirme- (ka)psiiiiium "ayant

le corps grad et droit". Cf. kiirme kapsıiiiio (315a 7, a retablir
277b, I) "avec le corps droit".

19. Lakşana

Uyg. M. I. toı-uz y(i)g(i)rminç tü:;vi engni (5b, 20)
M. II. tüzvi körkle enginleri (llb, 19-20)

Skr. susamoruaskandha (Pali sama-vatta-kkhandha) , santasamvrtta-
skandha1J,
Bk. E. 458 (20), B. 567 (14), C. 590 (21), SH. 60a, MW. 1238b.

TolJ. C. 590 (21), 213a 5 (nO 20) kôsu-uoru-esnum "ayant les ôpaules
bien arrondies", 292a 4 / / / / (Wiki şa)pint lakşanı "21e Iakşana",

Krş. 314a 7 wiirts esne,!" "large d' ôpaules".

20. Lakşana

Uyg. M. ı. y(i)g(i)rminç yinçü tizmiş teg yy:p yyrüng tükel ı-ırı

tişi erür (5b, 11-12)
M. II. ı-ırı- tükel tişi (llb, 18)

Skr, catviirimsaddanta, catviirimsadsamadanta, samacateôrimsadslanıa• o •

Bk. E. 458 (23), B. (23), B. 565 (7), C. 591 (22), SH. 60a, MW.
1152b.

Tob. C. 591 (22), 213a 5 stwariik ka (man) / / / / "40 dents". Dişlerin

inci dizisine benzetilmesini krş. TolJ. 217b 2 lyiiklyiirrı-wrokşi

sarkk oki sarm] kaman pa / / / / "les dents egales comme une cha
ine de perles fines", bk. C. 591 (23).

Not: Uyg. 5b, 11-12 yinçü tizmiş teg yyp yyrüng .. , tişi iharesini krş,

yürüng yinçü tismiş teg tanglançıg yyrüng tişleri U IV 30, 51-52; yinçü tifigi
teg körtle tişleri TT X, 450. Bu Iakşana'nın TT VIII G 67 (Br.)'de hem Skr,
hem de ETü. kısmı eksiktir: (skr.) catviirirrıst//// o (atü). ad(ı)rtıı-lıg eriir,

21. Lakşana

Uyg. M. ı. bir otuzunç irüksüz sadraı-sız tişi erür (5b, 12-13)
M. II. irüksüz sedreksiz tüp tüz tişleri (llb, 18-19)
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Skr. aviraladanta, aoirolôoişamadanta

Bk. E. 458 (25), B. 565 (8), C. 591 (23), SH. 60a.
ToU' C. 591 (23), 292a 5 (n? 23) (lyutar me)m[a]ş sam tsıooş ritwoş

kaman wiki tary(apint lakeanı 23) "les dents (tres] egales, join
tes et rôunies, 23e Iakşana", 213a 5-6-.

Not: Uyg. 5h, 13; Llb, 18 irüksüz "yarıksız" <ir-ük+süz, ir- to make
a notch, or hreach, in (something Acc.)" ED 194 2ir- fiilinden irük (lık.

ED 222h, ve krş, söki eoirmiş bitigde yime ançalf,ya irüki eksüki bar Ht Par
167,2 hk. UW 133h ançakya), huradan yokluk hildiren sıfat ekiyle irüksüz =
Skr. avirala "contuguous, close, dense, compact, incessant" MW. 109c.

22. Lakşana

Uyg. M. ı. iki otuzunç münsüz l;adağsız tüp tüz tişi erür (5h, 13-14)
M. II. irüksüz sedreksiz tüp tüz tişleri (Llb, 19)

Skr. samadanta
Bk. E. 459 (24), B. 565 (7), SH. 60a, MW. B52h.

Tob. Krş. C. 591 (23), 292a 5 (nO 23) [Iyutür me)m[a]ş sam tswoş

ritwoş kaman wiki tary (apint Iakşaıp 23) 217h 2 lyaklyaT!"
wrokşi sarkk oki sa[m] kaman pa / / / / "les dents egales comme
une chaine de perles fines".

Not: TT Vııı G 67 (Br.)'deki (skr.) sama ... , 20. Iakşana'nın hemen
ardından geldiğine göre kuvvetle samadanta Iakşana'sı olmalıdır.

23. Lakşana

Uyg. M. I. üç otuzunç münsüz ağlaif al; yyrürfg azağlan erür (5h,
14-16)

M. II. ağlaif yyrürfg azağları (Llb, 18)
Skr. susukladamştra, veya danta sukradamşt[a, sukradanta, sukladanta

Bk. E. 458 (26), B. 565 (9), C. 591 (24), SH. 60a, krş. MW. 1080.
Tol;ı.. C. 591 (24), 213a 6 (n" 24) şokyo a(r)ky(a1JL)s ônkari "des canines

tres hlanches". Krş. 217h 2 iirkya1[l-s ankari.
Not: Uyg. 5h, 15 aif yy,rürfg "beyaz" Hend. = Skr, sukla, [ukra bk.

MW. 1080. 5h, 15; Llb, 18 ağlaif (a~) yürürfg "çok heyaz, pek heyaz" = Skr.
su-sukla "very white" MW. 1237h. ağlalf'ın "çok, pek" olarak kuvvetlendirme
anlamına yapılan teklif için hkz, UW 7la aglak : c) a(glak) tarka "sehr bit
ter" (?) Suv Var. BIn 1016/10. ToU' ibarenin de süperlatif kullanımınayapı
lan açıklama için bkz, C. 591 (24).

24. Lakşana

Uyg. M. ı. tört otuzunç arslanlamırfg teg kirfg allfağ Ifasağı eriir
(5h, 16-17)

M. II. arslanlamıng teg Ifasığı (Bh, 16-17)
Skr. simhahanu

Bk. E. 458 (22), B. 567 (13), C. 592 (25), SH. 60a, MW. 1213.
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TolJ. C. 592 (25), 213a 6 (n? 25) sisak - sanwe1]t "des machoires de
lion", 292a 6 (n? 25) kesar-siskiss oki wartsiiii priikraoı akri[t]ra~

[san] we1fl wiki paiipint [la] (kşa1fl 25) "des machoires larges,
fermes et pleines comme d'un lion Kesarin, 25e lakşana", Krş.

217b 2 S(i)sk[i]ss oki w(a)kmtsa1]t samıoemci aşük "les machoires
(sont) excellentes et pleines comme d'un lion K.".

Not: Bu Iakşana U III 72, 31/I'de vardır: burkanlarnuig {casığları

arslanlarnırlg teg bolup,

25. Lakşaı:.ıa

Uyg. M. 1. biş otuzunç olku. tatağlarda adruk. t(e)ngridem tatağ azı

ğınta akar (Sb, 18-19)
M. II. t(e)rlgridem tatağ{ca tegmiş tağ tişleri (Bb, 15-16)

Skr, rasarasôgrtu'-ui}, rasarasiigraoant, rasarasiigrcpriiptalı rasarasiig
rinah. .
Bk. E. 458 (21), 453b rasiigra, B. 566 (B), C. 592 (26), SH. 60a.

'I'oh. C. 592 (26), 213a 6 (nO 26) tspokant tspokaşituis ıoôkmant yom(u)
iiii "ayant obtenu les saveurs comme saveurs spöciales" (c.
-a-d. "possedant la meilleure des saveurs").

Not: Bu lakşana TT VIII G 68 (Br.)'de vardır: <e>rte yeg tatığığ

buimiş eriir, Uyg. Bb, 16 tağ tişleri "azı dişleri (aynen "dağ dişleri")", hk,
Klaproth, Abhandlung iiber die Spraehe und Sehrift der Uiguren, Hamburg
21985, s. 19: taeh tiseh Backen zahne (Wahrschinlich Berg - Zahnej.;
ttısattah:a {tış ta :ğ) "molar tooth" (Literally "tooth mountain"), G.
Clauson, "The Turkish-Khotanese Vocabulary Re-edited", treo, c. V/1.4
(1973), s. 40. Bu birleşik kelime U IV A 22'de geçmektedir: bizirlg üstün
altın tağ tişim(i)z. tağ tiş'in "azı dişi" karşılığı olduğu Uyg. M. I.'deki
azığ+ "azı dişi" kelimesinden de ortaya çıkmaktadır.

26. Lakşana

Uyg. M. 1. altı otuzunç kirlg yadvı yuka yılınçığ tili erür (Sb, 19-20)
M. II. yuka yılınçğa kirlg yadvı tili (Bb, 15)

Skr. prabhütatanujihva, prabhütajihva
Bk. E. 458 (27), 382b prabhütajihva, B. 567 (12), C. 593 (27),
SH. 60a, 220a jihva, 432a vipula, MW. 684c.

TolJ. C. 593 (27), 292a 7: (şo)lara,?", poiidim. akmalşi maii ıoolyiin:

ıoiir .. iiii (a rôt.ahlir conjecturalement ıoiirts ou ıoiirtsi kantu)
"(la langue) large recouvrant toute la lune de la figure jusqu'-
au ..... ".

27. Laksana. .
Uyg. M. 1. yiti otuzunç ezrua t(e)rlgrining teg üni eriir (Sb, 2ı~22)

M. II. ezrua etinlig (llb, 14)
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Skr, brahmasuara, brahmaghoşii.

Bk. E. 458 (28), B. 565 (10), C. 593 (28), SH. 60a, 225a (1) Catha,
355a.

Tol,}. C. 593 (28), 213a 7 (nO 28) IIII waserıı "voix". ... Les textes
tochariens font frôqumment allusiun a la voix hrahmique, A
brahmasoııoar-ıoasem; *bramnakte1J7 wase'l": B *brahmasvar-wek,
"bram-ıoek : A: 267h 7, 268a 5, 378, 1; B : K3h 1, 12h 4.

Not: Bu lakşana Burkan. edgüleri arasında U III 71, 72/14-16'da sa
yılmıştır: sansız üküş ezrua t(e)ı:fgriniı:fg ünintin yigecjmiş utmış bolur ıdulf,

ünleri. Bu lakşana'ya sık sık Uyg. metinlerde işaret edilmektedir: allf,u
ünler arasınıa alkıua yig baştınlf,ı uluğ ezrua etinlig tikilig yaı:fglf,uluğ ünüı:fgüz

Suv 346, 21 (DTS'den); maitri burxan [se]wiglig ezrua ünin Geng - Klimkeit,
Maitr. H., 16. Kap., 2a, 5-6; t(e)ı:fgri burxannıı:fg ezrua üni kop buluı:fgyıı:fgalf,ta

istilti op.eit., 7h, 15-16; Burkan. seviglig ezrua ünin U III 34, 2-3, tikilig
yaı:fglf,uluğ brhmasavar ezrua ünin TT X 190-192 vh, Ve krş. TT VIII G 70
(Br.) (skr.) ratir ghosa (atü.) küwrüg üni teg yaı:fglf,uluğ.

28. Laksana. .
Uyg. M. i. sekiz otuzunç köküş önglüg közi erür (5h, 22-23)

M. II. köküş öı:fglüg közi (llh, 13-14)
Skr. abhinilanetra

Bk. E. 458 (29), 53a abhinila, B. 564 (6), C. 594 (29), SH. 60a.
Tol,}. C. 594 (29), 213a 7 (n" 29) tse'l"-yokan asa,!" "des yeux de couleur

bleue foncôe" (cf. 217h 1-2, a rôtablir ainsi). Cf. 314a 7 indranilşi

wtsi tseT[t-(yokan asa1J7) IIII "(les yeux) hleus fonces comme un
parasol d'Indranila".

Not: Bu lakşana da Burkan. edgüleri arasında U III 72, 24-26'da sa
yılmıştır: kök rajav(a)rt öı:fglüg közin ol irinç tınlığlar tapa körüp üküş asığ

tusu kdurlar, Yine TT VIII G 70 (Br.)'de söz konusu lakşana'nın ETü.
kısmı tamamen, Skr; i ise kısmen eksiktir: (skr.) abhitil ... ta ( : abhinil
<anetra> ta). Bu mükemmellik Uyg. metinlerde Buddha'nın niteleyicileri
arasında sık sık geçmektedir: burkan. raj(a)v(a)rt öı:fglüg közin U III 36,
16-17; kök rajav(a)rt öı:fglüg közin ol magat uluş ... titrü körüp TT X 186
188; köküş öı:fglüg körkle közin Geng, Maitr. H., 2. Kap. 9h, 9; 2a, 19-21 vb,

29. Lakşana

Uyg. M. I. toku« otuzunç kodualar bulf,asınıı:fg teg kirpiki eriir (5h,
23-24)

M. II. bulf,alarnıı:fg teg kirpiki (llh, 13)
Skr, gopakşma(n), gopokşmonetra

Bk. E. 458 (30), 216h gopakşma(n), B. 564 (5), C. 594 (30)
SH. 60a.
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Tog.. C. 594 (30), 213a 7 (n? 30) kayurşiss o(ki) pôtkru "des eils eomme
d'un taureau", 292b 1 (n? 30) kayurşiissi liin: oki /1// "eomme
du roi des taureaux".

Not: Uyg. 5b, 23 lfoduzlar bulfası+ : lfoduz bukası "yaban sığırı boğası,

yak boğası", krş, kotu« bukası Geissler - Zieme, Uigurisehe Paiicatantra
Fragmente, A i (14) 14; (20) 29; (62) 32 ve ayrıca bkz. s. 48, Anm. 14.

30. Lakşana

Uyg. M. I. otuzunç uşnirıtı yaratmış töpüsü başı eriir (5b, 24-25)
M. II. uşnirlağ tôpiisi-i başı (llb, ll-12)

Skr. uş"IJişasirşa, uş"IJişasiraska(-ta), uş"IJişasirşiinavalokitamürdha,uşni

Bk..E. 458 (32), 149b uş1}işa (I), B. 558 (1), C. 594 (31), SH. 60a,
218a Usnisa, 330a, 366b.

Tog.. C. 594 (31), 213a 7 (n? 31) uş"IJir mriicanı "l'uş:Q.İşa (protuberanee}
sur le crane",

Not: Uyg. 5b, 24 uşnir < < Skr. uş"lJişa "anything wound round the
head, turban, fillet; a diadem, erown; a kind of exetescenee on the head of
Buddha" MW. 220b. Bu lakşana'yı krş. körgeli bolğuiuksu« uşnir lakşanlığ

BT VII F 6-8, ayrıca bkz. op.cit., s. 35, Anm. A 102.

31. Lakşana

Uyg. M. ı. otuz artula. bir yağuruUı)ya toğmış lfazlar lfanı atayı

teg torluğ erıfgeki eriir (5b, 25- "'""
M. II. torluğ iligi adalfı (llb, 28)

Skr. jaliiiıgulihastapiida, jalavanaddhahastapiida
Bk. E. 458 (6), B. 573 (30), C. 585 (5), SH. 60a.

Toh, C. 585 (5) --o Mais les descriptions des Bouddhas et Bodhi
sattvas mentionnet les filets aux doigts (des mains et pieds) :
217b 3 sapiii [pük p]rarwarrı "des filets il tous les doigts", 273a
1 sopisyo yetuiicas pornoiicius] "les ... brillants, ornesde filets".

Not: Bu lakşana'yı TT VIII G. 59 (Br.),deki lakşana'Iar arasında

sayılan (skr.) jiilinyasya (atü.) torı erür monuıfg. ile krş, Uyg. 5b, 26 kaelar
kan: = Skr. Rii]« - hamsa "The king goose, leader of the flieght, i. e. Buddha,
one of whose thirty-two marks is webbed hands and feet" SH. 470b. İbareyi

krş, lfazlar begiıfge okşon. TT X 133. 5b, 26 yağurulf(ı)ya toğmış lfazlar kan:
atayı ibaresini krş. yağuru-lfy-a tuğmış arslan enük-ky-esi Geissler· Zieme,
Uigurisehe Paiicatantra - Fragmente, A 5 (136-137). 1-2. 5b, 27 torluğ "ağlı"

buradaki anlamı "perdeli" = Skr, jiil« "the web or membrane on the feet
of water-birds" MW. 41ge.

32. Lakşana

Uyg. M. ı. iki lfırlf iki lfaş lfavşutınta urun atlağ y~rüıfg tuüsi eriir
(5b, 27-29)

M. II. kaş lfavşutınta urun atlağ y~rü(n)g t!!,üsi (llb, 12-13)



c.:
C.:

hk.:
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Skr, iirnii bhruviintare jiitiivadiitii mrduiiilasamnibhô; iirnii bhruvor
madhye jata himarajaıaprakiisii, .. ,
Bk. K 458 (31), 150a ür,!a, B. 563 (4), C. 595 (4), C. 595 (32),
SH. 60a, 202a, 309h, 356h.

ToY. C. 595 (32), 213a 7 (n? 32) ôrki kum piirıoiinanı "une urnii blanehe
entre les sourcils"; 292h 2 lyutiir memaş iirki ciiiciir kum ii(pat)
IIII "une urna tres hlanche et gracieuse, il droite ".

Not: Uyg. 5h, 28 urun atlağ yirün~g tyü+: urun < < Skr. ür,!ii "a
circle of hair between the eyehrows" MW. 221h. yyrüng ty,ü = Skr. ür1Jii,
bkz. SH. 198a ~ Ji The curl hetween Sakyamuni's eyehrows, from it, in
the Mahiiyiina sütras, he sends out a ray of light which reveals all worlds."
Bu özelliği U III 71, 11-14'teki Burkaıı edgüsi ile krş. : ming kün t(e)ngri
ning .. tümen ay t(e)ngri-ning çoğınta yalınınta utmuş yigedmiş çoğluğ yalın

lığ bolur arji-lor iligi ... Metinlerde hu lakşana'ya sık sık işaret edilmiştir:

ongaru evriImiş urun lokşan-uı kaş lfavışığınta tolfılığ Suv 652, 13-15 (BT
VII, Anm. A 43'ten); lfaş T;.avışığı ikin arakı. urun lakşanın bedüki biş sumir
tağça Suv 46, 16-18 (Tekin, Buddhistische Trinitatslehre, s. 191) vb. Bu
Iakşana için kullanılan bir başka ifade de alın lakşanı'dır: TT VII 52, 29
(hkz. UW 93h alın).
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