E

S TURK
~
YAZI K U L T U R ~
VE MATBAASI* @
Annemarie Von GABAIR**

KorunduMar~Yerler:
Eski Tiirkqeye ait el yazmalanndan ve baslulanndan olugan en zengin kolleksiyon,
Berlin'deki Alman Bilimler Akademisinde komnmaktadir. Buraya, Prusya Bilimler Akademisi tarafindan devredilmigir. Eskiden Mainz'da bulunan bu kolleksiyonun kiiquk bir
boliimu, bugun Marburg I Lahn'da bulunmaktadlr. Bu eserler Ge baslular, A. G R ~ WEDEL ve A.v Le COQ yonetiminde, Do@ Tiirkistan'daki Turfan vahasinda gerqeklegtirilen dort buyuk aragtmna sonucu ve az bir miktan da satm a h a yoluyla elde edilmigtir.
Leningrat'taki Asya Muzesi, W. RADLOFF, S: MALOV, DJAKOV, KLEMENTZ,
KROTKOV ve digerleri tarafindan Turfan, Ummqi ve Kuzey Batl Cin'deki Su-chou bolgesinden elde edilen bir kazi l buluntu koleksiyonunu banndirmakta&.
Londra Britanya Miizesi'nden AUREL STEIN'in buluntulan, Tun-Huang (Kuzey
Bat1 Cin)'dan ve bazi fragmanlar Miran (Do@ Turkistan'daki "Guney Yolu") kaynaklldir.
P. PELLIOT'un Tun-huang'da bulduiu el yazmalan Paris'teki Ulusal Kutuphane'de mevcuttur. Aynca J. HACKfN'in -buyuk olasilikla- Turfan'da satm alma yoluyla elde ettigi iki
genig kapsamli eserler de burada bulunmaktadir. Bir misyonerin Etsen goo1 (Iq Moio1istan)'da elde ettiii olduk~aiyi durumda komnmu~olan yapraklardan olu~ankuquk bir
koleksiyon, Stockholm Etnografya Muzesi'ndeki HEDhV kolleksiyonuna verilmiatir.
HUANG Wen-pi, birkaq el yazmaslni Turfan'dan Pekin'e getirmiatir. Bunlar, Academia Sinica'nin bir bolumu olan Academy of Nationalities (Ulusal Akademi)'te muhafaza
edilmektedir.
OTANI-Kegfinin buluntulan, Kyoto'da bulunmaktadir, ve nihayetinde birkaq yaprak
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da Ankara'daki Etnografya Muzesi'nde yer almaktadir.

Bulunma Yerleri
Bulunma yeri olarak yalnizca Turfan vahasi-Sin-Kiang'in guneydo&sundaki
Miran'in haricinde Kan-su'daki Tun-huang, Su-chou ve daha kuzey'de bulunan Etsen-goo1
sayilabilir. Turfan vahasinin kuzeyindeki Bis-bal'iq (Beg Balik) Uygur kralli~ininyaklqik
olarak (850-1250) ikinei bagkenti olmasina; Kuca ve Hami'nin zaman zaman Uygur yonetiminde olmalmna ve dolayisiyla Tiirk uymklu sakinlere sahip olmalmna rajjmen; ve
neticede Kuzeybau Sin-Kiang ve Kan-su yorelerindeki Turk kokenli ve de bundan bagka
Uygur olmayan tarihgilerin bilgilerine sahip olmarmza rawen, eski Tiirk el yazmalan
ancak bu birka~yerde bulunmugtur.

Orta Asya'daki orenlerde bulunan hlarniyet'in kabuliinden onceki doneme ait yazilarin qogu kagit uzerine not alinmighr. Bu igte kullanllan qegitli kagitlar bugun yer yer
sararmig ve hatta bunlardan bazilan koyu kahverengi bir renk almqtir. Yalnizca baamlarda kullanilan kagitlar oldukqa beyaz kalabilmigtir. Bazi tiirler ise, ustu yuzeysel olarak tutkal veya tebegirle parlatilmig&. Diger tiirler ise, parlatilmamqhr. Ara sira, oldukga
kotu ve piiriizlu kagitlann da kullanilmig oldugunu goriiyoruz. - Bilindigi gibi; kagidin
sivi hamuru, agagtan yapilmig saglam bir geqeveye gerilmig gok ince balur tellerden ya da
bambudan olugan bir aga serilir. Burada, gaprazma gubukquklar arasinda arahk yoktur. Boyuna gubuklar ise, birbirine 18-25 mm'lik araliklarla siralanmqtir. Sivi fazlasinin sizmasiyla birlikte, kabt lapasi agin uzerinde kalir ve kumrken, bu agin geklini alir. Pekgok
iyi kaliteli kag~tta,ozellikle gapranna izler fark edilebilir. Bazen de, henuz tam olarak kurumamq ve gergeve idnde bulunan kagidin uzerine ikinci ve ender olarak uguncu bir tabaka daha eklenir. Bu yolla elde edilen kagitlar daha kalindir ve uzerlerinde ag desine goriilmez. Gunumuzde tekrar bulunan eski fragmanlmn yazili bir tabakasi bu gekilde
dokulmu~tur.- Boyle bir kalin kagit ne kitap mlolan, ne de katlanabilir kitaplar igin uygundur. Cin kitap rulolan gogunlukla ince kabttandlr. Birkaq fragman iizerinde yapilan
yeni kimyasal arqtirmalar, aynca Cin yazlsi ile yazilmig kagit hamumnun eski Turk el
yazilmndan farkli oldugu ortaya qikrmghr. Bir defasinda bir Tiirk kitap mlosunda uretim
yeri olarak Kan-su yak~nlar~ndaki
Sha-chou g6sterilmigir.

751 yillnda Talas'ta (arglzistan) yapilan bir savqta miittefik Cinliler ve Uygurlar,
Araplar ve Tibetliler tarafindan yenilgiye u~atilmiglardir.Bu sirada bazi Cinli kagit uzmanlan muslumanlar tarafindan esir alinmi~larve kagit i~lemesanatinin bau dunyasinda
as11 bundan sonra yayginlagtlgi soylenmektedir.
Eski Turk el yazmasi kagit tiirleri igin, bau ve dogu omek alinarak kendi atolyelerinde
iiretildigi veya batidan ve dogudan ithal edildigi soylenebilir. Ozellikle Manihaistler tarafmdan kugiik boy olarak kullanilan ve ustii yuzeysel olarak parlatilan kagit, birazcik miisliimanlann kullandiklm ka@t tiirlerini hatirlatmaktadir. Cin el ,yazmalan iqin kullanili~li
degildir. Biz burada batlnin etkisi oldugunu kabul etmek istiyoruz; buna kargin iizerinde
izler goriilebilen ve parlaQlmayan kagitta do@ omeginin etkisi olabilir.

I
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Materyalin tarihsel geligimine eski Tiirkge'deki sembolu uymaktadir. Kagda c farsp kiyad; Cince'deki ( &$
k u d n k telafuzu belki k%k olan (B. KARLOREN, Gruppe
506) 'Dutajjaci-kaiidi' i l ~ a g l a n t l lolabilir.
i
Bazi kitabeler kavak agacindan yapllmlg buyuk dubel uzerine yazilmigtir. Cin formunda olan birkag bronz madeni para, iizerinde uygur yazisiyla yazilmig efsaneleri tagimaktadir. Budist duvar resimleri zaman zaman kisa ve uzun ek yazllarla donatilmqtlr.
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m o d 'miirekkep' a d verilen ve kurumdan
lyi yapitlar igin mak ~Cince'de
imal edilen koyu-siyah murekkep kullarulmqtir. F~rgayazlsl goiu zaman gri renktedir;
belki de miirekkep iyi kmgtmlmamigtlr. - Bazi itinali budist metinlerinde bir bolumun ilk
satlrlm ve ozellikle derin saygi ile okunmasi gereken kelimeler isin (burxan ve bodistv
gibi) k i m z l murekkep kullanilmigtlr. Manihaist metinler zaman zaman bqliktaki ozel
renkle suslenmekte veya ggsterigli el yazilm ile; hatta her defasinda 3 veya 4 satm ozel bir
renkle yazilmaktadir.

b e n l i el yazilmnin her tiiriinde yazilmig kamg kalem ve el yazmalmnda ve duvar
resimlerinde Cinlilerin h l firgasi kullanilmaktadir. Ilkine qalam <farsga qalam cskr,
pi <pi%t
(BHS) kalama ~YunancaWarnos> ad1 verilmigtir. 'Firga', Cincedeki
'Firga' lehgesinden alinarak pir diye adlandirilmytir. Bagka bir devirde eya daha gok
bqka yerlerde Turkler, aynl kelimenin klasik telafuzundan aldiklm, kanitlanamayan *pit,
*bit sozcuklerinden bit+i 'yazmak' sozcu~iinuturetmiglerdir. F q a yazlsl eski Turk edebiyatlnin bagmda yer almadiii igin, biti-sozcuj$ yazinin ilk pasif uriinudur: Tiirkler bununla Cinlilerde gozlemledikleri etkinliii kendileri kullanmadan adlandimglardir. Turkler
karnig kalemi, herhalde misyoner yardimiyla Soid, Uygur, Suriye, Manihaist, B r h i ve
belki de runik yazisiyla birlikte batidan almylardir. Buna kargin Cinlilerin eski Turk yazi
kultiirii ile ilgilendiklerine dair hig bir kanitlmiz yoktur.

"$

~ d t l a r taslaklar
,
ve sadece kimi belgeler igin kullanilan deggik kaiit ebatlmndan
bagka bazi kitap tiirleri tespit edilebilmektedir.

1. Avrupa tarzindaki kitaplar (Mangu-devrindeki Cin kitaplm buna paralel de&ldir)
kmmlanarak veya lurimlama yerinden yapigtinlarak dosyalanlr. Yazi yatay ve dosyalama
yerine dikey bir gekildedir. Ilk ka@t sakdadlr. Kullandan yan tiirleri Runik, Soid, Uygur,
Manihaist ve ~r'ahrni'diryalnizca bir tek takvimde tespit edilmig). Bu ebat Manihaistler ve
Nasturiler tarafindan begenilmemig; Budistler igin ise, kullanigsizmg. Bu formdaki kitaplar Manihaistlerde oldukga eskidir.
Cin'de taninmiyor, fakat Sogdlar ve Suriyelilerde yaygindlr. Yani bu form batl yazi
kultiirii ve Nesturiler ile Manihaistlerin dinsel gelenekleri ile Turklere gegmigtir. Soidlmn
bi~imsel-edebi etkisi, kilisenin gergevesini agarak Turklerde etkili olabilmigtir. Aynca

Tiirklerdeki kitap formlan ve yazilar Sogdlannkinden onemli olqude buyuktur. Sogdlarda
kimi zaman kullanilan Duodez* forma'yi Turkler sadece birkaq Runikqe yavli kitaplarda
kullanmiglardir. Bu ebatlarda genellikle kagidin ust yuzeyi parlatilmighr.

2. Ayni tiir, fakat yazilan dikey olarak yazilan kitaplar, yani kmmlama yerine paralel
olanlar. Ilk kagit soldadw. Kullanilan yazi: Uygurca, daha dogrusu eski uslubu kullanma
tarzinda veya italiktir. Bu kitap gekli yanlizca ileriki devirlerde Budistler ve Lamaistler ta~
P. PELLlOT'un
rafindan kullanilmigtn; omegin F. W. K. M U L L E R ' ~Zauberritual,
Kalyinamkara ve Pipamkara ve Nagirjuna'mn Mektubu (yayimlanmamig; Pekin).

3. Kuquk Pothikagit-kitaplar. Bunlar hint-palmiye yaprail el yazilanni 'taklit etmektedir. Yani bunlar palmiye yapraginin bir parmagi kadar uzundur, fakat yuksek deiildir. Bu "kagit" ptr <skr. pattra 'palmiye yapragi' anlamindadir. Kagidin ilk yarisinda
pothi veya bagcik deligi bulunmaktadr; yani saga dogru egik yazilan yazilarda -Hindistan 1
Devanigari'de Tiirkistan / Brihmi'de- bagcik deli& kagidin sol tarafindadir. Sola d o m
egik yazilan yazilarda ise, sag taraftadlr. Tiirkler yaziyi bozan ve buyuten delikten uzak tutmak iqin, deligi daima buyuk ve mugterek merkezli bir daire ile qevreliyorlar. Her bir dosyalama iglemi yerine, butun kagitlann deliginden bir ip geqmekte; sayfayi qevirdigimizde
ise, arka lusm~goriilecek gekilde her defasinda bir yaprak uste konulmaktadir. Satirlar ka&din uzunluguna paraleldir ve yatay yazilmigtlr. Bu kitap biqimi ~udistlertarafindan s ~ k
slk Uygur yazisiyla ve daha sonraki devirlerde ise, ayni gekilde Manihaistler tarafindan
Manihaist yazisiyla kullanilmigtlr; aynca birkez de Nasturiler tarafindan Estrangeloyazisiyla k~runmugtur.
Bu kitap biqimi Hintlilerde ve daha sonra da Tochar'lerde palmiye kagidi ve agaq kabugu uzerine el yazisiyla yazilrmgtn. Uygur el yazisi uslubunun karakteristik vasiflarina
benzetmek iqin daha sonra Turklere 1 Nr.'dakinden daha geq gelrnigtir. Cok daha sonralarda Budistlerin egemen olduklan qevrede Manihaistlerin bunu Manihaist el yazisi ile
kullanmalan tamamen taklit gibi goriinmektedir. l'TI'deki oldukqa eski tarzdaki kehanet kitab1 bu ebata sahip olmasina ragmen, bagcik deligi bulunmarnaktadir.
3a. Bazi kitaplar qok fazla buyutulmug 'kuquk pothi kagidi kitaplarinin' biqimindedir.
Bu giizel kagit yapraklannin kesilmesine belki muteessir olunuyordu, ama belirli bir olqude
eski Hint modeline de uymak istenilmekteydi. Bu ebat yalnizca Budistler tarafindan ve
Uygur yazisiyla kullanilmigtir.

Sakisch ( Sakqa ) yazi kultiirii herhalde bu form iqin omek niteligindeymig ve daha
sonra Tibet kitap formu iqin alinrmg.
4. Buyuk Pothikagit-kitaplar orjinal kagit ebatlanni kesmeden 'Kuquk Pothi kagit kitaplan'nin formlari taklit edilmigtir. Fakat yazi gimdi kagidin uzunluguna dikey olarak yazilmig ve herhalde dikey olarak da okunmugtur. Bagc~kdeli@ kagidin sol yarisindadir ve
ilk satir soldadir. Sayfa qevirirken kagit (ptr) arka tarafi gorulecek gekilde ip uzerinde q a gidan yukmya do@ hareket ettirilerek diger tarafa konulur. Bu kitap formu yalnizca Bu-

* On ikiye katlanarak yimi dort sayfadan ibaret olan formal ebat.
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sine her bir kagit hvnmi sadece lusmen ust uste konulabiliyorsa, ktitiiphanede istif edilirken hafif kmlmalar meydana gelmektedir. Bunu onlemek iqin butiin rulonun uzunlu@nu
armonika geklinde katlamaya baglandi. Boylelikle her 'iki yapigtmna arasinda 6 veya 8
sayfa olugmaktadir. Katlanabilir Gin kitaplmnin birinci ve sonuncu sayfasi yapighrilan
kalin bir kapakla sa~lamlagtinlmqtlr.Bu kitap formlm, oldukqa ileriki devirlerde Uygurlar tarafindan devralinmqtlr ve bunun ucunda kesirni belli olan, oldukqa ince kagit kullanilmigtir. Bu tur katlanabilir kitaplar her zaman Uygur yazisiyla yazilmig blok bashlardir ve -ara ara- satirlar arasi yazilrmg B d m i Notlmdr; bunlar yanlizca budistler
tarafindan uretilmiglerdir. Bash koyu renk ve kagidin ince olmasindan dolayi, bu kitaplar
sadece tek tarafli kullanilabiliyordu. Bu tiir baslulmn imalatt gu gekilde olrn&tay&: Her
bir bukliimu goriilen kagit kaligrafik metinlerle yaulrmg; yazi kaliba gelecek gekilde ayni
buyuklukteki tahta bir kalip uzerine yapigtmlmig ve yazinin korunmasi isin, yazi kagittan
tahtaya oyulmugtur. Ardindan bu gekilde uretilen bash kaliplari miirekkeplendirilmi&.
Bash kagidina yaziyi basarken dayaniklili&ni saglayabilmek i d n oyma iglemi yapilirken
yazi etrafina yuksek bir kenar birahlmigtlr. Bu da bitmig kitapta ayni yazi gibi goriinmekte ve yazi aynasinin enini gostermektedir.
Daha once de bahsedildiii gibi, yapigtlnlacak her bir kaiiti birqok sayfaya katlanmaktadir. Kmlmanin ve katlamanin rastlandi~iyerde, kalip yaz~lirkenher defasinda bir
satlr atlanir.
Yapi@inlmasi gereken kagitlmn sirasini zanaatqlya gosterebilmek isin, her yapragin
1. veya 2. kivriminda numaralandirma yapilmigtir. Bu tiir blok baslulmn satirlan turn kagidin uzunluguna dikey olarak qizilmigtir. ilk satir sol taraftadir. ilk sayfalar (butun bir
kagit degil) bir muddet sadece basilmq qizgilerle suslenmigtir. Bunlar hiqbir zaman boyanmamigtir. Ciltqi son olarak katlanabilir kitaba safjlamlik kazandirabilmek iqin, bir tarafi
ince, renkli ipekle kaplanmig karton veya tahta kapagin bagini ve sonunu yapigtirmigtir.
Bu kapaklmn, tabii ki a&rliklar~ndandolayi her zaman yimlma tehlikesi vardir. Berlin koleksiyonunda kapakli bir kitap yok ise de, basilrmg az bir kagit art181 ile yapilmig kapak
fragmanlm vardir. Bu tiir blok baslular olduksa eskidir, bunlar Mogol baslusinin dogrudan
iirnekleridir, fakat bunlar 4 nurnaradaki ve 4a'daki ijrneklerden daha azdn.
Bu qok yayginlagmq kitap formlari diginda nadir de olsa daha onceden soz edilenlerden turetilmig birkaq tane daha vardir. Boylelikle; omegin TTI yaklagik olarak, bagcik deli@ olmayan 'kiiqiik Pothikagit-kitaplmnin formundadir. iqerigi Cin I-King'e dayanmakta ve her budist ve manihaist etkiden yoksundur. Kagit kabadir ve firqa yam1
ozensizdir. Kilisenin denetimi veya yardimi olmayan ozel amaqli kitaplardan bahsedilmi~
olunmalidu. - TllrII'de metni on sayfadan bqlayip arka sayfada devam eden italik Uygur
yazisiyla yazilmig bir kitap rulosu vard~r.Bu da istisnaf hir durumdur.

Numaralandrrma
Numaralandirma, alinti iqin kullanilmamali, kagitlmn sirasini belirlemelidir; yani
dosyalanmig kitaplarda ve kitap rulolannda onemsizdir ve orada bir numaralandirma yapllmaz. Kullanildi~iyer, sayfa sayirmnda degil yaprak sayimindadir. Buna ara sira bolum
sayimi da ilave edilmigtir. Cok kere arka sayfanin bagina konulmugtur. Bolum sayimi i ~ i n

sua sayisi, yaprak sayim igin de as11 say1 kullanilmaktadlr, ornegin bes'inc' iilk" yeti,
veya ... yeti ptr. Eger bunun d q ~ n d anumaralanhada bir de bir eserin ismi yaziliysa;
abitaki gibi, o zaman toplu eser oldugunu saniyoruz.
Kugiik Pothikagit formahndaki kitaplmn arka sayfasinin sag kenannda, diger sahrlara gapraz olarak numaralandmlmgtu. - 'ITILI, lTIX ve 'Manichaische Eniihler'
(Manihaist Hikayeciler) (Tiiccar Arazan) ad11 eserlerde yayinlanan kitapta ozel bir durum
g6riilmektedir. 1. kagidin on yuzii bir minyatiir ile suslenmigtir. Arka yuzu butiin kitapgigin da yazildlgi manihaist yazisinda "bir" olarak numaralanduilmigtir. Buna ek olarak birkaq kagidin on yiizunde aynca uygur yazisiyla yazilmq ve arka yuziindeki sayidan
her defasinda bir say1 q a g i olan kagit sayimi vardir. 1. kagidin on yiizunun minyaturden
dolayi uygur yazlsiyla numaralandmlamadigini ve bu nedenle ikincil kagit sayiminin ilk
once kagidm arka yuziinden bagladigin1 tahmin ediyoruz. (El yazisi dogal olarak bozulmugtur, bu nedenle ancak tahrnin yiiriitebiliyoruz). Buna gore kitaplan diizenleyen bir
kutuphaneci igin belli ki uygur yazisiyla yazilmq ikincil bir numaralandlrma gerekliydi.
Biz onlann ipinin artlk kullanmadiklmnl ve bununla da siranin bozulabilecegini fakat kutiiphane yardimcilmnin manihaist yazisini uygur yazisi gibi iyi okuyamadiklarini tahmin
ediyoruz. Bir diger istisna da TTI (baluniz s. 174) metnin arka sayfalan numaralandirilmi$~r. 'Buyuk PothikaBt ebahndaki kitaplann diger yazinln satirlmna paralel olarak arka yuziinun sol kenmna numaralandirma yapilmighr. Yazilmq numaralara
ara sira bir de Gin rakamlan ilave edilmigtir. 0zel bir durum: Uygur Qalam-Yazisiyla yazilmg Maitrisimit adli budist bir eserin genig kapsamli bir suretinde, numaralanduma (genellikle) kagidm arka yuzunde firga yazisiyla yapilmqtu. Yalnizca 6 cehennem bolumunde kagidin on tarafindadlr. Bu sayim ara sira yiizeysel olarak silinmi~tirve Qalam
ile diger sayfada bir gok bolumun on yuzu 'Cehennem bolumunun' arka yuzu numaralandmlarak yazilmighr. Bu durumda ayni numaralandirma kagidin on ve arka yuziinde yapilmghr. Bu yeni numaralanduma belki de belirgin olmayan eski firqa yazisini
duzeltmeliydi. Bu esnada "Cehennem Bo1iimu"nun diger bolumlere ters yonde bir anlamda
esrarengiz olarak belirtilmesine ili~kineski egilim surdurulmugtur.
Az ijnce sozu edilen katlanabilir kitaplmn numaralandlnlmasi bir kagidin hemen baginda yapilmaz, yani yapi$umanin hemen ardindan degil, aksine 1. veya 2. bolume gelen
ara bolmede yapilir. Bu numaralandirma qofg kez butun sayfalmn bir Cin rakami yardimiyla sayilmasidir. Bukulerek belirlenmi~sayfalmn numaraland~nlmasidegildir. Cince
yazdan bu igaretler biitun kagidin uzunlufgna dikey olarak, yani Tiirk satirlanna paraleldir; ve sondakinin dikey olarak okund&u ispatlamakta ve bu da oldukga ileriki zaman
igin muhtemel olanidir. Cok nadir olarak Cin numaralandirmasi uygur rakamiyla yapilmigtir. Bunlar da diger satirlara paraleldir.

Bazi -0zellikle eski sayilabilecek Avrupa formunda ve Uygur yazisiyla yazilmg manihaist el yazmalannda, yeni bir metnin bqlangicinda ve sayfanin bag tarafinda bqlik bulunmaktadir. Gerektiginde bir ba~llkiki sayfaya yayilmqtir, yani agk bir kitapta sag kagittan bqlar ve sol kagitta ayni yukseklikte sona erer. Bu tur bqliklar bazen basit giqekler
ve suslu gizimlerle suslenmi~tirve degigik renklerle on plana gikarilmigtir.

0zenle yazilmq el yazmalannin yazi aynasini sinirlayan satir qizgileri, kenar qizgileri ve -'Pothikagitlar'dan bahsediliyorsa- bagcik deliginin etrafinda mugterek merkezli
daireleri vardir. (Sonuncusu soid diliyle HSS.'in iqinde yalnizca istege bajZjidir.) Bu qizgiler yazidan daha az belirgindir, yani koyu siyah degildir; gri ve aqik bir l u m z i veya yalnizca basihdir. Sadece blok baslularda baslunm gerektirdiii teknige uygun olarak kenar
qizgileri koyudur. Sahr ~izgilerininbu baslusi yoktut. Yazi aynasi ve daire her sayfada
ayni degildir; her sayfada ayni form aletiyle qizilmemigtir. Buna karyn sahr araliklm oldukqa duzenlidir. Yazi qogunlukla satinn uzerindedir, fakat yazar ara-sua bu qizgileri sadece yonetmenlik olarak kabul eder ve bunlann araslnda yazar.
Brihmi, Tibet ve ara srra Runik yazilarda, igaretler qizgide 'asilmigtir'. -Bagcik delikleri kullanimdan oturu delinmig bir ka&t yapigtirilarak ara sira tamiratlar yapilir.

Minyatiirler ve Cizimler
Musliiman ve Avrupa minyatiir ressamhfynin, eninde sonunda manihaist kokenli oldugu tahmin edilmektedir. Bunlann en eski korunmug olanlari Orta Asya'daki han dilindeki Manihaist kitaplarda goriilmektedir. Bunlar Duodez* formal1 ve oldukga kiiquk yaziyla yazilmig olan kitaplarda bulunmaktadlr. Minyatiirler, parlak lacivert veya altin sans1
zemin uzerine din ile ilgili bqka sahneleri resimlerle gostermektedir. Y a z ~go@ kez bir
qerqevenin iqine yerlegtirilir gibi resmin iqine yaulmqhr.
Daha once bahsedildigi gibi, Tiirk kitaplan ve bunlmn yazilari qogu kez biiyuk ebattadir ve buna uygun olarak minyaturlerin uzerindeki kigilerin ve Giqeklerin olqutleri daha
biiyiiktiir; renkleri her zaman Iran minyaturleri gibi parlak degildir. Bu kitaplarda minyaturler zaman zaman yavnin ~erqevesiniolugturmaktadir. Farkli durumlarda da biitun bir
sayfayi kaplarlar. Bu sanat, muhtemelen budist kitaplannin olu~masinida tegvik etmigtir.
Birkaq metin iqerikli el yazllarinin -Avadinas gibi- bazen kagidin dortte uqunu dolduran,
bazen de metnin iqine eklenen resimleri vardir. gekilleri tek tek veya biitun sahnelerde
renkli veya renksiz Gevre resimleri olarak boyanmamig kagit zeminine oturtulmugtur. Hiqbir zaman Cinlilerin fuqa kullanlmindaki (firga sallama) hizin~gostermezler, yani do& kokenli olamazlar. Bu stil, Kuca"nin en eski 'tochar' qagi ile daha sonraki Mogol sanab arasindadir. Bu kitap sanatl Uygurlmn kraliyet zamanindaki, genelde 'dekoratif olan duvar
resimlerinden daha canli bir etki birakrnaktadu. Maalesef bunlardan fazla saklanarnamighr.
Blok bask1 resimlerinin de serbest bir bidmi yoktur; bunlar boyanmamig qevre qizimleridir. Bu kitabln bagmda, qogu kez 2-3 sayfaya yayilmig, genelde bir Budayi genig
qevresi ile canlandiran dekoratif resim bulunur. Metnin iqerisinde, 12-13. yuzyildan gelme
giysilere istinaden nadir olarak canli, kiiqiik qizimler bulunmaktadir.

Noktalama

* Duodez' fonnasi aqklama daha once yaprldl.
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Uygur veya Estrangelo yazisiyla yazilmig Nasturi metinlerinde qogu kez bilinen nokta
yigini vardir; yani dordu bir egkenar dortgene siralanan ve bunlardan ara sira tam kar~it
iki noktanin lurmizi olmasidir.
Her yazi tarzindaki manihaist yapitlann -yani Uygur, manihaist ve runik yazisiyla yazilmig- qogu zaman siyah nokta etrafinda bir lurmizi dairesi veya siyah iki noktanin etrafinda lurmizi sekiz biqiminde bir kurdalesi vardir. Bu tiir noktalama fonhlan bu dinin
metinleri uzerinde sinirlandirilmigtir.
Bir fragman ile kanitlanan Ezop-Roman1 (MIII)muhtemelen Suriye hiristiyanlan tarafindan doguya aktanlan bat1 yunan edebiyatinin bir eseridir. Bu eski Turk yapihnin hiristiyan metinlerde olmadigi gibi yanlizca eski manihaist metinlerde ispatlanabilen Uygur
yazisina ait boyle guzel bir uslubun karakteristik vasiflan ve bir de bu manihaist noktalama
igaretleri oldugundan, parGay1 Manihaistlere ait olarak kabul etrneliyiz ve bu Ezop masallannin da Manihaistlerden alinmig oldugunu belirtmeliyiz.
Budist metinlerde e&i konulan iki nokta ustuste en qok kullanilan noktalama igaretidir. Daha ozensiz yazilmig Hss.'lerin buna karyn daha basit noktasi vardlr. Bunun yani
sira dortluklerin ve bolumlerin sonunda qogu kez nasturilerin el yazmalanndan daha ozenli
konulmu~bir nokta yigini vardir.
Manihaistlerin noktalamasindan ayn olarak runik-elyazilannda ust uste duran iki
nokta konulur. Aynca noktalama cumlenin vurgulanacak her hsminin ardindan veya cumlenin soz dizimsel olarak ayni gekilde duzenlenmig bolumiine konulur.

Goktiirk olan Qayan T'o-po (572-581)Budizmle ilgilenmekteydi ve kuzey-Cinden
metinler- elde etmigtir. Bu nedenle Nirvhasiitra Turkqeye ~evrilmigve ona gonderilmigtir. Bununla ilk yaziyi kullananlarin Gokturkler oldugunu ogreniyoruz. Maalesef
bu eser korunamamigtir ve hangi yaziyla yazildiglni bilmiyoruz.
A) Runik:

Turklerin kullandiklan en eski yazl turlerine Cermen runiklere benzeyen, fakat onlarla
akrabaligi olmayan runik yazisidir. Bu bir hece yazisidir. Her igaret ya bir unlu veya bir
unsuz onune a 1 a veya -daha oz olarak- bnunde duran bagka bir unluyle; yani qift unsuz anlamina gelmektedir. Bildigimiz kadanyla, bu yazi hi~birzaman italik harfler geligtinnedi.
Her bir harf ayri yazddi. Bu da yazinin az kullanildigi bir devir iqin tipiktir ve fonetik olarak Tiirkqeye mukemmel bir gekilde uyar. Bunun birkaq igaretleri hatta piktografik olarak:
0rnegin "ok" anlamina gelen bir ses O q , "ok"a benzeyen bir igaretle yazilmigtir. Yine de
bu yazi, herhalde arami italik yazisindan, egkan yani resmi yazismdan turk ses iligkisine
harika bir gekilde uydurularak alinmqtlr. Macarlarin kertik yazisiyla bir akrabaligin saptandigma inanilmaktadir. Gokturk Runikleri mezar tag1 yazitlarinda, duvar karamalarinda
ve de kagit uzerine yazilan el yazilannda farkli gorunmekteler: Burada qogu zaman kamq
kalem ile yazilmigtu. Bu esnada dikey qizgiler, yatay qizgilerden daha kalindir ve yuvarlak
qizgiler sona nazaran ortada daha kalindir. htisnai bir durum olarak runikler flrqayla da ya15

zilmaktadir; omek olarak: THOMSEN, JRAS 1912, Tafel 11, s. 218 ff. ozel notlar veya
bqka dunyevi amaglar igin. Bu yazi ile yazilmig el yazilarinin bilindigi uzere, manihaistleri niteleyen yuvarlak lurmizi-siyah noktalama igaretleri vardir. Bu metinlerin
hemen hemen hepsinin manihaist iqerikli oldugu olasidir. US zar vasitasiyla diirt goz tarafindan danigilarak hazirlanan buyuk falci kitabi, elqilerin dinleri haklunda hiqbir bilgi
igememektedir (THOMSEN, JRAS); fakat bir sonsoze gore bir manihaist iqin alinip yazildiandan bu el yazmasi Runiklerin zaman zaman manihaistlerin yqadigi yorelere yayildigini ispatlamaktadir. ~zellikleher bir budist kitap rulosuna yazilmig iki Turk yazar
notu dikkat gekicidir. Biri Goldglanzsutra'nin sogd qevirisi uzerine, digeri Sakiz yiikmak
sudur'un uzerine yazilmqtrr. Aynca sogd ve manihaist bir metne (MII, s. 4) runik yazisiyla Turkqe bir ozet eklenmigtir. Bir fragman, eski Turkqeyle birlikte (A.VCC. LE COQ,
Goktiirkler s. 1052) orta farsqayi iqermektedir ve aynca Miran'da birkaq Runik yazisiyla
yazilmig Mss. bulunmugtur. Biz bu yazinin yalnlzca Tiirkler ve Manihaistler tarafindan
kullanildi~inivarsayamayiz.

Yazitlar uzerinde imla geli~tirilmesikonusunda -Talas'tan baglayarak kuzeydogu ve
d o h y a dogru L. BAZIN haklunda konugulacaktir. El yazilannda onemli bir gaba ve geligmenin oldugunu gozlemleyebiliriz.Cinlilere ait bir kitap rulosunun arka sayfasinda; yani
taslak kagidi uzerinde, runik ve manihaist yazisiyla yazilmig kargilagtmnali bir alfabe bulunmugtur. (A.V. LE LOQ, ibd., s. 1050). Kaligrafik degil daha qok geligiguzel ve firga ile
yazilmigtir. Henuz gok fazla hata yapan bir gragin gabasi. s(a)b veya qmuy gibi yazilar
ile duzensiz satirlar uzerine yazilmig "kagidin" (V. THOMSEN, s. 303) yanisira, y(q)ruq;
t(a)ngri, tat(s)yI(s)y, m(a)n, q(altz, -giiliik, qam(a)y gibi uygur yazisinda da kullanilan,
kaligrafik bir gekilde omek olarak yazilan A. V. LE COQ Gokturkqe'nin iqindeki Hss.'nin
s. 1056 ff.'da yazilari vardir. Bundan, yavag yavaS geligen ve ozenli yazarlar tarafindan
gozlenen runik yazisinin imla ile ilgili bir duzenlemenin oldugu sonucuna varabilecegimize
inaniyoruz. Dilsel olarak runik el yazilan henuz az geli~migve de Turkge degildir.
Giiney bahdan tahmin edilen alinh dobu ise, biraz once one suriilen gerqekler anlagilabilir bir geli~megostermektedir. Bat1 Turklerinin henuz 6. yuzyilin sonunda veya
daha sonra hanhlarla Horasan'da bulugarak onlarin dil ustadlariyla beraber Runik yazilar
uzerinde qaligtiklanni tahmin edebilirdik. Manihaizm ile birlikte bu yazi Turklerde tanm
bolgesinde ilk misyon dalgasiyla yayilmlgtir ve yazi dili henuz az geligmigken burada el
yazilarmda kullanilmigbr. Bu olay ilk on-uygur donemindeydi. Yani Uygurlann Mogolistan1 birakmasindan once: 845 oncesi Runik yazisinin mezar tap yazitinda kullanim
bagka turlu olmugtur.

Yanlizca Sogdlarda yaygin olan ve onlar tarafindan seqilen, yani Sogd ad1 verilen birkag kopmug parqa, yazi igerisinde not edilmigtir. Turkler daha buyuk, daha a q ~ kve daha
kii@k ve de aynntisi az olan bir varyasyon kullanmiglardir. Goriinen o ki, yanllzca buyuk
ve k u ~ u kpothikagit ebadinda kitaplar kullanilmighr. Kagit incedir. Daima kamig kalem
kullanilir, higbir zaman firqa kullanilmaz. Iqerik budistgedir. lmla bilgisi ve yazar okulu:

Vokallerin yazim Sogdlmnkine dayanmaktadu; fakat Tiirk sesleri iqin onemli oIan bir genigletmeyle: ala, o/6, u/ii ve Vi gibi sesler Elif, Ve ve Ye ile yaulmaktadir, yani bir yandan
d o , diger yandan da ulii arasinda gematik bir fark yoktur. a hariq on seslerde bir Elif konulmaktadir. Phonetik olarak ~u vkilde belirtilmelidk 0nsos unlulerinin ses kiri~idaima
bir Elif ile ifade edilirken, aynca a-plene, a-plene-degil yazilir. -o/ii, olu'dan sonradan konulan bir Ye vasitasiyla ayirt edilmektedir.
Bu diizenleme Sogd yazisiyla yazilmi~fragmanlarda henuz kati bir gekilde uygulanmaktadir. Zaman zaman iq seste de Elif bir Ve veya Ye'nin onunde bulunur: ikt'ingii,
ulus v.b. 0 1 ~simgeleyen
' ~ ~ Ye ara sua kullmlmakta: iic'un yerine ucun. a-harfi uygun durumlarda bir tek Elif ile yazilmakta: aiy. ofii'yu ilk hecede plene-degil olarak yazmak iqin
bir egilim mevcuttur; yani kelimenin sonunu on-veya arka vokal olarak okunulup okunulmayacagini 1. hece belirlediBnden y 'yi yazmamali.
~nsuzlerdeI harfi yerine Sogdlarda oldugu gibi satir uzerine yazilan bir r veya ikinci
baglantlli olmayan ve altina yawlan bir r harfi yazilma
dugu gibi bir igaret ~eklindedir.s ve I harfleri belirgin
igaret, altina konulan bir nokta ile vurgulanmqW ve hiq
tur.
Son ekler genellikle kokler biti~ikyazilu; bir unlu
Runik yazltlmnda oldugu gibi, birbirine ait iki kelim
siburxan.
Eski Turkqede bilinmeyen, buna kargin Kutadgu-bilik'te yaygin olan olganda "oliirken" kelimesi yani 01-gan+dii, fomu bir defa gegmektedir. Bunlardan MSS'lerin Sogd yazisinda oldukqa eski oldugunu, ozellikle batida oturan Tiirk halhnda daha yaygin oldugu
ve bu yazinin imlada tam bir kurallagirmq yapllmadigindan muhtemelen fazla kullanilmadl@ sonucuna vanyoruz.
c) Uygur Yazls~

Uygur yaztsi kamig kalem veya frrqa ile yazilmig veya basilmi~tir.Diizenli ve degerli kopyalar kamq kalem ile ve bilinen butiin kitap formImnda hazirlanmlgtir. Yatay
yazili, dosyalanmq kitaplar, manihaistler ve Nasturiler, dikey yazllllar daha ileriki zamanlarda Budistler ve Lamaistler tarafmdan kullanilmaktaydi. Kitap rulolari budist, manihaist ve dunyevi amaqlarda kullamlmaktaydi. Fuqa yazisi, budist duvar resimlerinde ve
de Avmpa formundaki manihaist kitaplarda, TTI falci kitabinda baicik deligi olmayan
kuguk pothikagit formunda her turlii notlarda, belgelerde ve eskizlerde, yatay ve dikey olarak istenilen her tur kakitta bulunmaktaydi. Blok bashlar, yanlizca katlanabilir kitaplar
geklinde olu~turulmugve sadece budistler tarafindal: imal edilrnigtir.
Uygur yazisi, fslamiyet oncesi zamanda en yaygm yauydr. Bu isim tarihi bir isim
deB1, Turklerin, Sogdlmn yazisindan -bizim tarafimizdan "Sojjdca" diye tanimlanan- geligtirdikleri ve daha sonralari Uygurlar tarafmdan ozellikle tercih edilen yazidan farkli olarak modern bir tanimlamadir. Nihayet Mogollar bazi qiklamalar yapilarak daha sonra
Manplarda da kullanimda olan bu uygur yazislni Uygurlardan devralmqlardir. Ne yazik

ki, Uygur yazisi Sogd yazisindan daha az agkt~r;oyle ki birqok ozgun sozcugu vardir ve
yanlizca bu dili bilenler tarafindan dogru okunabilmektedir; her bilimsel transkripsiyon bir
yommlamadlr: a-=-a/-a=-a/-a=n; o= u; &ii; z=z; z=z; -z-1-z-=y=v; s=S; k=g ve her
zaman yapilmayan noktalamanin diginda; q=x=y.
han dillerinde soid yazisinm sonlarina dogru z harfi, zanian zaman altlna konulan bir
nokta ile n harfinden aylrtediliyordu. Eski Tiirk Hss'lerin farkl~llg~,
z harfinin hiqbir zaman
diger harflerle birlegtirilmemesidir. Ayrica eski Turk el yaz~lariarasmda bu z harfinin altina nokta konulmasi, bunlarm en eskilerinden olmalldir. Daha yeni olan Mss.'ler boyle bir
z'yi i sesi yerine yazarken, z harfi onlarda noktas~zdlr.Sogd yansindaki 1 harfi artlk alt
alta yazllan iki r harfi geklinde yapilmaz; alttaki r (ustteki r ile) bir kancaya benzer gekilde
alt satlra yazilarak birlegtirilir. Ozenli el yazilarmda q hadi iki nokta ile y harfinden ayirt
edilmekte, ara sira yabanci bir harf olan x de bir nokta ile belirtilmektedir. q ve x'in noktalandirilmasi, daha sonralan duzensiz kullanilmakta veya y'nin noktasiz olmasiyla da kangtmlmakta; ayni gekilde daha sonralari n'nin uzerine nokta konulmas~gibi. Bu qok ileriki devirlerde aynca -t-, 4- ve -d-, -d-, -d- ayni gekilde -s-I-s- ve -z-I-z-'nin geli~iguzel
kangtirildi& gibi olmaktadir. Manihaist metinler en zarif ve en genig ~ekilde,Nasturi metinler ise, dik ve sikigik yazllmigtir. Blok baslularm yazi tarzi, gerqi z kisa kal~rken,r
satlr uzerinde (altinda degil) biterken, -'i-/-i=y=v biraz satir digina qlkarken ve -a/-a=n
(satlr digina degil de) satir uzerine uzatdarak bas~l~rken
taban qizgisini belirtiyor; hatta -Wg ve c' taban qizgisine basilarak son bulmaktalar. Sozu edilen harfler qogu zaman yeni kelimenin ba~inakadar getirilir, oyle ki bir kelimenin baglangici yalnizca onceki harfin en
buyuk.uzunlu~undantaninabilmektedir. Burada kamig kalem ile ince bir gekilde onlenen
yazi tarzinin monotonlugu meydana gelmektedir. q'nun, x'in ve n'nin ve $'in a h a nokta
konularak belirginlik iqin biraz daha fazla ~ a b aharcanmaktadir. Bir kelimenin iqindeki
harfler arasinda hiqbir zaman ara goriilmez ve her bir kelime ayni degildir, aksine satir doldurmak iqin duzensiz bir gekilde uzununa yazllmigtir. Bundan dolayi Matbaa harfi baskisl
degil de, s. 175'de anlatildigi gibi tahta levha uzerinde bir imalat soz konusu olabilir.
Turfan-incelemeleri birkaq kuqiik Bambu agacindan veya buna benzer bir agaqtan
meydana gelen ve bir s a y f h d a 2-4 bitigik yazilmig, uygur harflerini kabarik bir gekilde
taglyan zar biqimindeki maddeleri getirmigler. TH.CARTER bunu "Invention of printing
in China" ad11 kitabinda yazmlgtir ve matbaa harfleri baslasinin iiretimi iqin kullanildigini tahmin etmigtir. Biraz once one suriilen gartlar onun teorisini zayiflatmigt~r.
Sonralan Isveq-Cinli HEDIN incelemesi gimdi HUANG Wen-pi'nin Chung-kuo t'ing-ye
k'ao ku pao kao chi, 3 numara, pekin 1958 ad11 eserinin 15 ile 17. sayfalarinda yazil~olan
birkaq el yazisi getirmigtir. Bunlar hotan yazlslyla yazilmg baskllardir, fakat maalesef anlagilmamaktadir. Gerqekten de butun satirlar birkaq Ak~aras'inayni gmbundan olugmaktadu. Bunlar Turfan-incelemelerindebulunan ayni kiiqiik bloklann modern bir taklittir.
Bununla Avmpali bilim adamlarinin yaninda var sayllan antikiteler iqin iyi bir odul almayi
amaqlayan, birkaq igaretten sonra eski bir el yazisi uzerine oyulmugtur. HUANG WEnpis'in fotogramlari yoluyla; CARTER'in sozde matbaa hadinin modem kokeni iqin gimdi
bir aqiklamamiz var. (D. SCHLlNGLOFF'dan bilgi.)
Bizim Uygur bashlarimz tahta oymaclli~lve aynl gekilde ayni bolgede bulunan Cin

blok baslulan gibidir.
Bu Uygur blok bashlarinin yatay ya da art~kdikey olarak okunup okunmad@ soru
tegkil ediyor: Baglangica ilave edilen qizimlerin ispatindan sonra satlrlar dikey okunmugtur. Buna satir arasi ilave edilen brhmi Aksaras'in iqindeki Sanskrid-Gloss'landir.
Her bir Akgaras birbiri altlnda duruyor; Uygur transkripsiyonun hemen yaninda yukandan
agagiya dogru giden, ornegin Tis'ostvustik. Fakat Sidtapats-dhirani'nde (VII, Titeltafel)
bqka bir yazi biqimi vardir. Bu metinde Brhi-Gloss'lannin Akgaras'lari yanyana konulmugtur, gerqi yazi tepe ustu yazilmigtir. Hint yazisi saga dogru yazillrken ve Uygur yazisi burada eski gekilde sola do@u yazilirken, her Akgara uygur transkripsiyonunun tam
uzerinde durmaktadir. Uygur yazisi hala yatay yazilirken, bash iglemi baglamig olmalidir.

a)Yazarlar Okulu
El yazilanndan ve baslulardan birkaq grup, do@u yazim kesin olarak tarihsel bir geligime bagladigimiz ve bunun yanisira ayrica bolgesel farkliliklari tahmin edebilecegimiz
do* yazimda bu tiir tipik ozellikler gostermektedir.
Bu esnada Tiirkqe qeviri, yani bir yandan henuz geligmemig bir dil ile ote yandan iyi
ve ifade edilebilir bir Turkqe arasindaki farkliliga dikkat etmeliyiz. flki qogu kez Iran modeline benzemektedir ve Tiirkqe olmayan soz dizimi ve ilgi cumlesi iqermektedir. Aynca
ara sira belgisiz zamir yerine belirtme durumu veya tamlayan (genetiv) durumu kullanilmaktadir. Buna kargin daha sonraki iyi olan eski Turkqede bu ozellikler daha az bulunmakta, bunun yerine daha belirgin anlamlar eg anlamli sozcuklerle ve eylemler fiillerle
ifade edilmektedir. Normal sozdiziminden sapmalar burada cumlenin bir ogesinin anlama
uygun olarak vurgulanmasina yaramaktadir. .
Coktan beri tam ifade edilebilir olan bir dilde yazilmig sayica fazla olan metinierin
iqinde gu balumdan oldukqa duzenli bir dogru yazim bilgisi bulunmaktadlr: ~nliilers.
181'de belirtilen gekilde yazilmaktadu. Buna ilaveten: Bir qift unsuzun onundeki a- qogu
kez bir tane Elif ile yazilmaktadir. Bizim a- olarak degigtirdigimiz, h e g i n amran-, alp,
arslan v.b. 1. kapali hecede -a/-a- qogu kez plene-de@l yazilir, ornegin t(a)ngri, b(a)lgu,
m(a)n, s(a)n, y(e)grmi, y(a)rriy; ilk hecede degilde: yal(a)nguq. Ayrica +l@)y (fakat
dairna +lig, +luy, +lug ve +riq v.s.)

olii, k- ve y-'den sonra qogu kez nicht-plene yazillr. 0rnekin kongiil, yukmak ve bagkalan.
~nsuzler:q ve z iki, yahut bir nokta ile y'den aynlmaktadu, z ve n'nin noktasi yoktur.
UIII ve IV iqindeki budistlere ait metinler, TIX, UT'in iqinde Suv.'un Berlin el yazisi:
ayrica manihaistce olan MI 3237 metni bu yazi duzenlemesiyle yazilmg Turkqeye iyi bir
iirnektir.
Eger buna kargin bazi el yazilannda biraz once bahsedilen duzenlemeler ayni derece
uygulanmamigsa, z harfi z sesi yerine yazilirsa,. 4-1-i/y iqin olan igaretler sol ile bir-

legtirilmipe ve bir de I'den soma dugunulurse, uygur yazisinin erken bir gelisme gosterdigi kabul edilmelidir. Bu Turkgenin ayni zamanda geligmesinden veya Turkge olmayan
ifade pklinden doBlanmaktadir.
ijrnekler: MI7-17'de biqok ilgi cumlesi ve + d m ile kurulan ablatif vardir, MI 2122'de hata vardu, ornegin: qatil-ip iir-yanlqhr; 22, Iff. enstriimental ekini yanlq olarak 2
paqadan l.sine ilave ediyor.
TTIIA'de qogu zaman unlulerin igaretlenmesi; diker normal do&u yazim bilgisiyle
yazilmg metinlere gore, yapilmaz: b(a)gad-, iq ses unlusunun onune bir Elif yazilir:
koz'inga, qiIyinc' ve hatta bir iinsiiziin onune: bizi'nga ve bir 'i/i=y oldu@ gibi I'den soma
duguriiliir. Aynca Turkge olan~kusursuzdur, yani metin ozellikle eski gaga ait dekildir,
fakat bqka bir yere, manihaist yazar okuluna aittir. Bahsedilen sapmalardan b a ~ k abir de
diyalektik ozellikleri olan ~u el yazilari benzerdir, yani -'pan, -Oy$ -Oyma, -duq, 4yI-siq,
+sir- ve +luyum formlan: kaynqtirma unlusu ara sira a veya yuvarlak olmayan unluden
soma u'dur; ny>n (y yerine, budist metinlerin gogunda). Donuglii fiil yerine yalin kelime
ot- (ot-iin-yerine) "meydana qikmak", yaz- (yas'-'in-) "saklamak". h e g i n A.V. LE COQ,
TI-IOMSEN-sabit yau s. 145ff.; ders. Manihaist-Uygur fragman~;W. BANG KAUP,
Manihaist hikayeciler s. 7ff.: "Bodhisattva-prensinin atla gezmeye qikmasi; s. 13ff.: "Henoch-Fragman'; s. 17ff.: "Mar Amu" ve herhalde HANEDA Tom da, metinler fragmentaire. Butun bu manihaist metinler hatasiz, arna az geligmi~bir Turkgeyle yazilmigtir.
Budist hikaye metinlerdeki gibi do@ yazimda bir diizenlilik yoktur ve dialektik ozellikler
gostermektedir.
MI11 s. 11: Manihaist dinleyicilere uyanlar ve bilgilendirmeler, eski gaidaki do@
yazim bilgisi ve n- dialektindeki izlerin yanisira bir de zayif dilde vardir; benzer gekilde:
MI11 s. 12.
MIII. s. 9'daki vaaz aqikca hata iqcrebilir: tipu "soylenerek", +lugii ve anc'ula genelde
bilinmeyen ve de gergek olmayan formlard~r.
Daha once bahsedilen uygur yazisiyla yazilmlg manihaist metinler ileriki qakm ozelliklerini tqirken, dilsel yonden geli~migolan, manihaist yazisiyla s. 185'teki orta metinlerden bahsedilecektir.
"Normal" budist anlatlm literatiiriinden daha eski oIan yazi turu ile yaz~lmigbu metin
grubu kargisinda daha yeni olan bir bagka grup vardir. Ayni tarzda olan diyalekt ozelliklerinde daha yeni olan bir gruptaki egilimde, n'nin uzerine bir nokta koyarak one gikanlmasi ve rastgele qly, 4-, -U-d-, -d ve de -s-,-s/-z-, -z harflerinin degigtirilmesi vardir.
Bunlara birkaq blok baslular; h e g i n Suv.'un bask~st,yatay satirli kitaplar F.W.K. MULLER'in ~auberrituali'"gibi, W I I , s. 52: 1328 yhna veya daha sonrasma ait bir Kolophon'" bunlara dahildir.

1. Dini a& ve ritiielleri ivren kitap.
2. Eskiden, yaztlan kitaplann alttna dii~iilen,yazara, kitabm basddl& yer ve yda iligkin bilgi.
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Aynca daha sonraki devirde de Uygur yazisinda dialektlerde sapmalar goriilmugtiir,
omegin: RAHMETI, Uygurca yazilar arasinda: 1347 ve 1365 yillan araslnda yazilmg
firqa yazili kitap rulosunda +n'i, -madin>may'in, ozga daha onceki adin yerine ismin i- halini; Cay "zaman" M yerine ve -t-/-t'nin -d-/-d ile ve de -s-/-s'nin -z-1-2 ile degigtirilmesi.
P. PELLfOT, KP +yal+ga ve de Kutadgu-Bilig'i sizliinsiliir, gelecek zaman, -sar'i -sa'ya,
birla'yi bila'ye ve zls'nin degigtirilmesi. Dikey satirli dosyalanmq bir kitaptlr. Ayni zamanda BANG-RAHMETf'de garlular ve ara ara yeni qaga ait formlar ve do@ yazim bilgilerini iqermektedir.
Bu aynnhlardan, bazi manihaist metinlerin duzenli olmayan yazimi sogd ornegine dayandigini ve geqmig qaga ait bir tanik oldugu sonucuna varabilecegimizi diigunmekteyiz.
Biraz farkli bir yazi tarzlm olan budist yazar okullan, iligkileri daha soma dil geligirken
duzenliyorlar. ~ q u n c i bir
i qag, anlahma aynca iyi Tiirkwye bir yozlqma getiriyor. Bu
Uygur yazisinin Mogollar vasitasiyla ahndigi zamandir.
d) Estrangelo Yazm

Sogd yazisinin aksine, eski Tiirkqede Estrangelo yazisiyla yazilmig yalnizca birkaq
tane ve kuquk fragmanlar bulunmugtur. Bunlar hepsi Turfan-vahasinda, hlristiyanlann yerlegme yeri olan Bulay'iq'den alinmytir. Bir fragman, tlbbi bir metin iqermektedir. Digerleri iqin Turkqe olarak kaleme allndlklanndan bagka birgey soylenemez. ~nsuzleriigaretleme sistemleri Sogd yazisma uymaktahr, daha sonraki Uygur yazisindaki duzenleme
goriilmemektedir.

e) Manihaist Yazw
Manihaist yazisi hemen hemen sadece kamig kalem ile yazilrmg el yazilmnda bulunmaktadir. Bunlar yatay satirll dosyalanmig kitaplmn kuquk boyutlmnda kuquk pothikagit kitaplarda ve kitap rulolmnda ve sadece manihaistler tarafindan kullanilmgt~r.En
kuquk ebatlar eski zamana ait olmalidirlar, qunku Sogd orne@ni taklit ediyorlar ve kagitlarin ustu yiizeysel parlatilmqtir, yani herhalde batl kokenlidir. Daha eski olarak kabul
edilen el yazdmni uslubunun karakteristik vasiflan biraz one do&u yahkhr ve oldukqa in~ e d i rdaha
;
yeni el yazmalmnin yazisi herhalde dik ve buyuktiir.
"Manihaist" yam1 Turkler tarafindan alinmadan qok once Palmir italik yazidan geligtirilmigtir. Bu yazinin geqek ustalari Sogd'lardi, qunku onlann diglnda bu yaziyi kullanan hemen hemen kimse yoktu. Simdiye kadar bir tek istisna bilinmekte: 'ITIX'in idnde
eski Turkqeye qevirisi olan, "Tocharca" yazilmg manihaist ilahisi bu yaziyla not edilmigtir. Turkler bu yaziyi az degigiklik yaparak devralmqlar. Sogdlar gibi Turkler de bu
yaziyl yalnizca yatay yazmlglar. Sematik olan vokal sistemi Uygur yazisina uymaktadlr,
yalnizca on ses olan Vi- her zaman Elif ile degil, qogu kez de 'Ain ile yazllmghr. Uygur
yazlsindan biraz farkli olarak q ve z harfleri iki, daha d o m s u bir nokta ile k'dan ayirt edilmektedir. y harfi g'ye bir fiyonk yapilarak ifade edilir. f, p yerine bir nokta ile, v (labiodental) b yerine iki nokta uzerine konularak yazilmtgtlr. Sogdlar c' harfini %'den ayirmiglardir. Turkler son igareti sadece yabanci kelimelerde kullanmiglardlr; manihaist
yazisinda kullanilan eski Tiirk lehqesinde jj sesi tek yabanci kelimelerde van$ Runik ve

Uygur yazisinda goriilmeyen bir durum. -Sogdlar t ve d iqin iki ayn igaret kullanmiglar:
( &) ve ( f ) yani (3) ve (C ). Turkler Tiirkqe kelimeler iqin iki igaret qiftinden yalnizca

birincisini kullanmi@,r. Orta han dillerindeki iki Doudett arasindaki ses farlu hala tartqmalidlr. Bir tek gey kesindir. Orta Iran dilinde J,l'nin ses degerine benzer bir igarettendir ve (t ;<) iqin bir omektir ve r ses degerinden tiiretilmigtir.

a)Yazar Okullan
Sogdlann kullanma gekli gibi Turk kullaniminda da her s ve s' iqin iki farkli igaret
vardir. Fakat iki el yazisi s' iqin olan igareti kullanmaktan tamamen kaqinmiglardir. (MI, s.
Sff.) $u soru akla gelmekte, acaba Uygur yazisinda ve Runik yazisinda oldugu gibi s iqin
olan igaret farkli telafuzzlarda ml kullaniliyordu veya lehqe farklilijjl mi soz konusuydu?
Bunun diginda dogru yazlmin biri eski ve bin daha yeni iki tane farkli evresi bulunmaktadir.

1) Bazr el yazilan dilsel olarak Turkqe degildir veya henuz geligmemigtir, ornegin
"ceset salonunda" ad11 hikaye, MI, s. 5ff: 01 tozun ar Lriiki "Diger soylunun sarho&@"
ad11 eserde tarnlayan durumu yerine belirsizlik kullanilmlgtu; ilgi cumlesi ~ogunluktadir.
Bunun iqin do$u yazim henuz duzensizdir: m(a)ning, +s(i)z+in, tokiil-, og+suz v.b. Dialektik darak n- dialektine aittir, qiinkii ny, n'ye donu~miigtur.Kaynagtirma harfi genelde
u/uydur.Buna benzer MI11 s. 13 ve MIII, s. 5 ve diger sayfalardir.
n- ~ialektiridekidiger el yazilm dilsel olarak daha iyi geligmigtir, fakat henuz dojjru
yazimda bir duzenlilik yoktur, h e g i n MI1 s. 5f., MIII, s. 10, "0lum gunu haklunda vaaz".

2) Buna kargin Uygur yazislyla yazilmig klasik budist metinlerin yazisina benzeyen
lusmen n- dialektinde, lusmen de y- dialektinde dogru yazimi olan daha buyuk kitap boyutunda ve daha biiyuk harfleri olan metinler vardr. -n diyalekti: TI'IIB ve Petersburg'dalu Uygur matbaa harfleri ile yazilrnlg kopyadan aylrt edilemeyen Berlin'deki ve
Tun-huang'daki "Gunah Aynasinin" (Beichtspiegels) iki sure6 y-diyalekti: 73711 ve Manichaische Eniihler (Manihaist hikayeciler), s. 24 ff.: Tuccar Arazan ve TTIX,hepsi ayni
kitaptandir. Aynca burada aslinda manihanist ve runik yazlsiyla yazilmig metinlerde kullanilmayan uygur yazisinda fark edilmeyen, fakat Br+i
yazisinda belgelendirilen onses
ve sonses seslerinin sikca kullanimi dikkat qekrnektedir.
Biz buradan manihaist yazisinin, uygur baslu harfleriyle yazilan manichaica gibi bir
dogru yazim bilgisinin oldugu sonucunu qikarabilecegimize inanmaktayiz. Budistlerin gabasiyla eski Turkqenin dilsel geligiminden soma manihaist yazisi yeniden kullanilmigtir,
fakta bu kez budistlerin daha sonraki edebiyatmdan gikanlan do@ yazlm bilgisi dogrultusunda.

Kamig kalem ile brihmi yazisi yazilmig budistik iqerik tagiyan eski turkqe yazill
metinler bulunmaktadir. Brahmi yazisi, kuquk Pothiformat kagitlari geklinde kitap rulolan
ve ciltsiz kitaplarda kullanihr. Bu yazl, saga dogru yazlldigi iqin, ilk kagit soldadlr. Bunun

diginda geklen tanimlanamayan parqalar bulunmaktadir. Hindistan'da bu yazi Orta Asyadakinden daha dik olarak yazilirdi. Bundan "Tocharer" ve Saken'ler neredeyse tamamen
yararlaniyorlardi. Onlar bu Hint alfabesini birkaq igaretle (akgara) ilerlettiler; ve bu yeni
igaretler eski Turk el yazilannda da bulundu&ndan Turklere bu yaziyi aktaran bu @aretlerdi. Bu Brahmi yazisinin ,Turklerde nispeten yalun zamana kadar kullandigi sanilmaktad~r.W. RADLOFF; (Tis'astvustik s. IIf.) Brahmi glosslan iqeren bir Uygur el yazislnin kusurlu oldugunu agkliyor. Bunlar onceden kullanilmig kagitlarla duzeltilmigtir.
Bu kazitlar iqinde birkaq Turkqe kelime bulunan Arapqa yazisi iqeriyordu. Brahmi glosslarm orten ka&t geritler yerine onanlmig kagitlar uzerine tekrar yazilmigtir. Turkler birtalum yenilikler getirdiler.
~ n l iY
i a z ~ m xHer Brahmi Akgara'da gerekli olan sonsuz a vardir. Eger bagka bir
unlu veya harekeli igaretle bir unlu belirtilmiyorsa, ka, na, la vs. anlamma gelmektedir ya
da bu Akgara unsuzu olmayan bir onses anlamina gelir. "Skr" ve "TocharePde kullanilan
onses igaretlerinden a, e, i, o ve u alinmgtir; yani bu yazi, kapali ve a q k dudak seslisini
ayirt ediyor, fakat i' ve i'yi ayirt etmiyor. Skr'de e ve o uzun unlu olarak kabul edilmektedir. Diger unlu itjaretleri iqin esas gekli yaninda uzun unlu iqin genlegmeler vard~r.
"TocharePde uzun unluler iqin kullanilan igaretlerin bir nicelik olmadigi, daha qok bir nitelik tagidigi mulahaza edilmigtir. Turkqe'de de bu igaretler uzun unluler iqin kullanilmaktadir ve ayni tahminler do@ulanmigtlr. Ince sesliler bir y'e eklenerek gosterilmektedir. Bu yapilirken, Uygur ve Manihaist yazilannda oldugu gibi sadece ilk hecede
degil, her hecede gosteriliyor. Yani oy- veya -oy-, 0- veya -0- anlamna gelmektedir.
Benzer gekilde a-, a-'dan degil, e-'den kurulrnaktadir, yani ey olarak. Verilen ornekler
qerqevesinde e olarak transkripsiyonu yapilan ey-, a- anlamina gelmektedir, fakat e-, daha
kapali durumda olan e unsuzu anlamina geliyor. a her Akgara'ya ait oldugundan, iqses ve
sonses'de a sadece y olarak gosterilmektedir; e ise Skr.'de kullanilan harekeli igaret olan e
ile gosterilmektedir.
~nsiizler:Tochar dilinde bir i~aretinbogazmdan gelen kuquk bir qizgiye ses ikilemesi denir. Turkqe'de boyle bir harekeli qizgi aracili$yla r'den ylg yapilir. Bu alfabeyi
Turkqe kullanimi iqin degigtiren ses bilimciler, sadece bir damak -r'yi taniyorlardi. Yani
Manihaist yazisinin ses bilimcilerinin tam tersine. Ayr~cay ve g'nin farkliliklarini gematik
olarak gostermek gereksiz olarak goriiluyordu. Cunku bu anlagllir durumdaydi. Arapqadaki
Kef i hat~rladigimizda,bu harfin Osmanlica ve yeni Farsqa'da da, ayni anlamda olmasa da
benzer gekilde k ve g harfleri anlamina geldigini goriiyoruz. - Ayni qizgiden, k ile gosterilen igaretten q ile gosterilen igaret qikarilmi~tir.ng yerine Akgara'da glrtlaktan gelen
arkadamak sesi n ile vurgulanmaktadr. ny, brahmi yazil~metinlerin lehqelerinde geqmiyor, qiinkii orada qoktan y'ye doniigmiigtiir. -n, Akgara sayesinde her birinde birbirinin
aynisi olmak iizere ondamak sesi olan n, dig sessizi n, dimag olan n iqin ve Anusvira m
iqin yazilmaktadir. i,Akgara ile bazen ondamak sesi olan Sa, bazen dilbilim olan gq iqin
yazdmaktadir. Akgara'daki va belirtilmemigse ve onun yerine "Tochar" veya "Sak" dillerindeki yeni kullanilmaya baglanan igaretlerden biri kullanilmigsa, bu fonetik olarak
degil, geklen aqiklanmigtir. Bunun sebebi de ca ve buna oldukqa benzer yap~daolugturulmug olan va'yi karigtirmamaktir. "Saken ve "Tochorer" formosyonunun diger iga-

retleri Sanskritqe'de olmayan z iqin Sak dilinde kullanilmaya baglanan <? igaretlerinden
biri kullanilmaktadir. Ayni gekilde Akgara'daki dig sessizi da yerine araslra Sak'larda
olugturulan i~aretlerdenbiri kullanilmaktadlr. Bu igaret, ya d'nin bagka bir ifade qegidini
ya da ona benzer igaretlerle ifade edilen va ve ca igaretleri ile geklen karigtirilmasin diye
kullanilmaktadir. Son hecesi vurgulanan unsuzler yerine "Tochor" dilinde olugturulan igaretler kullanilmaktadir. Bu gene1 yap1 cumlelerinin yanisira tek bir el yazislnda olduk~a
duzenli, diger el yazilannda da farkliliklar gosteren yazi qegitleri vardw:
Bazi el yaz~lamda(TTVIII, F, K ve M) q, hk olarak yazllmaktadir. Bir el yazisi, i'
'iqin e kullaniyor, bir diieri (L) ise e ile i'yi kastediyor. - Bazi el yazilari (B, D, F ve N) z
yerine s iqeriyor. Skr.'de z olmadigindan. Sak dilinde <Khara$hi (0. HANSEN mektup tarzlnda) z iqin olugturulan igaretin hala begenilmediii, bu yuzden eskiden taninmig olan s
igaretinin kullanildigl dugunulmektedir. Ama daha gerqekqi olan, burada is ve sonses'teki
z'nin s ile gekil ve fonetik olarak kari~iklikoldugudur; bu B, D, F ve N yazi qegitlerinin
yalun zamana ait oldugunun gostergesidir. Iq ve sonses'deki d'yi t ile g'yi k ile karigtlranlar aga& yukari ayni el yazilandir. (C, D, E, F, H, K, M). Aligilmigin dipnda
olan diger sapmalan lehqe varyasyonlm olarak belirtebiliriz: b- / bh- onsesinin (F, H, I, M)
yanisira bazi el yazilannda (A, B, C, D, E, G, L, M, N, 0 , P) p-'de vardir. ksmen aynl
Mss.'lerde (A, E, I, L, 0 ) ilk hecede olmamak s a y l a o / o vardlr. Bailant1 unsuzu olarak
a 1 a kullanan bagka el yazilan (I ve K) vardir.
Eski olmayan igaretler bilegik fiillerin (1) hsaltmalandlr: tiikamikir, tersar,
tiikiimarsar.
Bu farkliliklar fazlaca bir kurala.ba~lanmamgtir,ama tamamen de istege bag11 oldu@ soylenemez. Kendilerini do@ diiriist kabul .ettiremeyen diger lehselere nazaran burada da yazar okullmnin az da olsa etkisi goriilmektedir.
fmldnln duzgunlu~ii,ulusal ve kulturel bir merkezi kuvveti gart kogmaktadir. Budist
hikaye metinlerinin klasik yau tarzini Uygur ve Budist Kralhklann (yaklaglk 1845-1250)
otonomilerini benimsemiglerdir.
0Betilen iqerik ve degigik gekillerdeki qaligmalar; mukemmel Turkqe ile yazilmig
eski Turkqe metinlerin Uygur yazi tarzlan; eski ve bat1 kaynakli olmayan kagitlar, birkaq
medreselerin var oldu&nu gosteriyor. Fakat bunlar kendi aralarinda bir fikir birliiine varamamiglardir, daha d o w s u artik varamamiglardir.
g) Tibet Yazis~:
Henuz yaylnlanmamq ve bir tek misrasi tam olarak okunmayan az sayidaki fragmanlarda, eski Turkqe ile birlikte Hint dilinden turemig olan Tibet yazisi vardir. Bunlar o
kadar noksandir ki, iqerikleri haklunda herhangi bir gey soylemek mumkun degildir. Italik
degil, kitap ve basim yazisl "kafa ile" (H. JENSEN, Die Schrift, Berlin 1958, s. 359) kullanilmaktadu. ~nlulegtirrnesistemi Brahmi yazisindakine benzemektedir. Sadece 4,i ile i
ise iy olarak gosterilmektedir. Demek ki bu yazi Vi farhni ortaya koyan tek yazidlr. Bir
yazar okulu haklunda aqiklamada bulunmak olanaksizdir.

Yazar iqin kullanilan iki kelime: bitig+c'i ve bitka+c'i veya okumak iqin: petkac'i, qift
ve edebi tesir alaninin taniklaridir. Ilki Cince'den (bk. s. 173), sonuncusu Suriye dilinden
gelmektedir.
Kopyacilann, Budistlik ve Manihaist Mss.'lerde adlan geqtiginden, bunun iqin onceden musaade ve hatta lisans almq olmalan faaliyetleri o kadar onemliydi ki, guzel yazi
sanatq~lan veya yazi konusunda tecriibe sahibi birileri olarak ozel bir zumre olugturuyorlardi. Tahvil ve satig sozlegmelerinde surekli yazann ad1 geqmektedir. Bazen, sozlegme ile ilgisi olmayan, yani buyuk bir ihtimalle dikteye gore yazan profesyonel bir yazardir. Bazl durumlarda sozlegmeyi yapan @sin kendisi yaziyor. Bu bazen bir olqek
susam iqin yapilan anlagmazliklar gibi kuqiik kavgalarda bile goriilmektedir. (W. RADLOW, in A. GRONWEDEL, Idikutschari, s. 184; A. V. LE COQ koni kiinc'it'i, kiiri k,
diye okuyor, Turan, s. 455). Demek ki yazi yazabilen sadece ma1 mulk sahipleri degildi.
Ayni zarnanda bir olqek susam iqin sorun yaratan qiftqiler de bu igi yapiyorlardl.
Dini metinlerin yazarlari bazen papazlardi, fakat qogu zaman da t e c ~ b e s i zinsanlardi.
Yazar halunndaki bilgiler daima metnin sonundadir, hatta dipnotun da arkasindadir. Yazar
burada okuyucuya sevap iglemesi iqin ricada bulunuyor. Bazen de teshir edici istek ile olasi
yanliglari etkisiz hale getirmeye qaligiyor. Kisa bir zarnan birimini iqeren bazi bolumlerin
sonunda, omegin "Suvarnapabhiisa"da yazarin degigmig ve bir bolumiin kaq ayda yazilmig oldugunu gorebiliyoruz.
Eserleri Veren K i ~ i
Suretler daha do$usu baslular, minyaturlerle siislenmig diger donanim ve kaglt, o zamanlarda oldukqa pshali olmaliydi ve fedakar, maddi durumu iyi olan hayirseverlere gereksinim vardi. Manihaistler, dini kitaplarinin dig gorunugunun heybetli ve suslu goriinmesine biiyuk bir onem veriyodardi. Budizm'de bunlarin yapimi sevap olarak
goriilmekteydi. Manihaizm, Bat1 Turk toplumunda ve 762 yilindan itibaren Uygurlarda
dahil olmak uzere bazi toplumlarda devlet kultu olarak uygulandiginl, manihaist metinlerinden ve kolofonlardan okumakta ve o donemdeki siyasi olaylari anlatmaktayiz, ornegin MIII-33 ve 35: Hukumdann tahta qilugi ve dini egilimini anlatan iki nusha MI, 25,
1-29, 37; bir hukumdann tahta qilugi; ve Manihaizm'in Uygur fmparatorlu@ tarafindan
kabul edilmesi eski dini yazitlarda belirtilmigtir ( M a h i m a g , s. 15, Z. 160 ff.) Bu arada
hukumdar, saray hallu ve mensuplan oldukqa fazla hayir duasi allrlar.
Budist kolofonlarda siyasi olaylardan bahsedilmez, qiinku bu din, devlet kultu olarak
tayin edilmemigtir. Burada da genellikle hanedanlik mevzubahis idi. Bir yazi suretini ortaya koymak gibi bir sevab qok buyuk bir deger tqiyordu. Ilk suret oncelikle hanedanliga,
daha sonra rahmetli yalunlarina, ardindan sag olan arkadqlarina ve akrabalarina iqi mhlarla ve nihayet hayirsevere teberru edilirdi. (0megin VII s. 80, 60-81, 72; lT VII, s. 52,
114-118, Dini bir sevabi ilk bagta hanedana teberru etme gelenegi birkaq yuzyil onceki indoiskitlerin Vardak vazolari yazitlanndan goriilmektedir. (St. KONOW, SBAW 1916, s.

808). Corpos inscriptionum indicarcm 11.1,(1929, s. 165- 170)
Dini sevap teberru edilen prensler, prensesler, bakanlar ve dig'erleri zikredildig'inde, duvar resimlerinde temiz giyinimli, Budha'nm ayaklanna kapanm y hulk tabakaszndan olan insanlar akla geliyor. Budha oncesi zamanda
"ebedi tag" (bangii)'da oldug'u gibi isim ve unvanlan, resimlen ozenle yazdd@ndan, sihirle bu kijilere ilgili resmi yaratttg'l igin sevap yazddzg'l soylenmektedir. Konu, buyiik bir ihtimalle, el yazzlanndaki benzetmeler ve orada
bulunan isim kayltlan ile ilgilidir. Duvarda resimleri bulunan kijilerin yaktnlnda bir gicek sapz bulunmaktadzr. dyle ki, bu gigeg'i apagzk goruldiig'u
gekilde ellerinde tutmuyorlar. Elinin yanmda olduk~abigimsiz bir jekilde
bagltyor ve kiginin uzerinden temeyyiiz ediyor. Ressamm dikkatsizlig'i soz konusu olmadtg'mdan ~igeklerinsonradan resme ilave edildigi sanrlmaktadw.
Biz resme sonradan ~ i g e keklenmesini, portresi yapdan kijinin belirli bir
hayzr duasma olan i8areti oldug'unu tahmin ediyoruz.
Hayirseverlerin uyruklan bazl tarihi bilgiler vermektedir. "Tochar" dilinde yazilmlg
olan iki suet "Maitrismit" Turkqe isimler ve unvanlar tagiyor. Demek ki bu yazma eserlerin haylrsever insanlar~Turk idi. Birsok Hintqe teknik terimler, Turkqe ve Budist metinlerde dilsel olarak "tocharlagmig" oldugundan, qogu zaman eski Turkqe eserlerinin tercumeleri bu "Tochar" metinlerden yapllmlg oldukunu gosteriyor. Ondan sonra Turkler iqin
bu dil gayanr hiirmet ve numune mahiyetinde idi, ornegin bir kilise dili. Bundan dolayi
"Tochar" dilinde yazill bir metni, medreseler faydalansln diye kopyalamak sebep tegkil etmigtir. Ayn~sebepten dolayi Manihaist zamaninda Tiirk bir hukumdar "Marnam6g"i kopyalattimlgtir. Basilmlg "Goldglanzsutra"daki sonsozler, yazarlarin ve hayirseverlerin
isimlerini veriyor. Bunlar bozulmug Sanskritqe, Turkqe ya da Tibetqedir. Sonuncusu Kolofonlmn daha ileriki kokenine baghdlr. Bu arada Kolofonlarin basluya mi dayali oldugu
veya eski el yazilarln~nkopye edilerek mi bosaldlgi bilinmiyor. Ceviri eski Turk edebiyatina bir katlu olarak iglenmektedir.

"Kitap", petkacsyr. anlamma gelir. Bu yabanci kelime sadece Manihaist ve Nesturi
eserlerde kullanihr. petka+c'i turetrnesi, dilsel yonden eski Tiirk~e'dekibitkac'i karglllgi,
yaygln olarak kullan~lmaktadlr.
Buna kargln bitig, "yani yazilmig olan,
bitig, biti-'den geliyor. biti- yazmakcchin. (
"telet" kelimesinin geligtirilmig hali yoktur.
taptlr.

eser, mektup" sonsuz yayglnlagmqtir.
) pi<pit<piet "resim fir~asi".qalam
bitig" < Yunanca nomos, dini bir ki-

Degigik kategorideki budist kitaplar~nin,Sanskrit~e'den alinan isimleri vard1r:skr.
siitra>sudur; skr. vinaysovinay; skr. s&tra>s'astri Sastir bitig; skr. jitaka>c'adik; skr.
ava&na>avadan bitig ve digerleri.

-

Her budistik eserin baginda ve sonunda ve bazen de her bolumiin baglnda ve sonunda
"uq misli si&nmanin" formulu bulunur: namo but, namo dim, namo sang veya daha son-

raki zamanda: namo buddhaya, namo sangaya, namo dharmaya. Yani Budha'ya hur. metler, Papaz birligine hiirmetler, mezhebe hiirmetler.

Bolum, tiigzinc' demektir. Cincedeki kitap rulosu; hsim: iiliis: 0nsoz idn bazen yiikiinc' gosterilmy. Buna kargilik bagka metinlerde girig, suo olarak tanimlaniyorsa < chin
(
) sii<zi 0, bqka bir anlama gelmiyor demektir. Cogu zaman Cincede oldugu gibi
boliimun ad1 genelde bolumun sonunda yer a h .

PS)

I

Tarih Verileri
Alimsatim ve Borg sozle$melerinin tarihi, metnin bagindadir ve oniki bolumluk hayvan takvimine gore ay ve gun belirtilerek yapilir.
Turklerin gozunde Cin'in itiban oldu@ donemlerde Turkler yaziya tarihi, Cin hanedanligina gore aktariyorlardi. 0megin TTII B Manihaist hanedanliginin ismini vermeden bir Gin hparatorunun vecizesine gore (nien-hao) ornegin M. S. 761 veya Goldglanzsutras'in blok bashsi ile ve Cin hanedanliglnin ismini nien-hao ve yilini daha dogru
ve saygili bidmde belirterek, yani 1685. Manihaistler, dinlerini koruyan olarak gordukleri
ve guvendikleri hukumdarlarina gore tarih atiyorlardl, omegin M I11 s. 43, yukanda ve
Mahrnamig s. 9 9-14. Bu eser ayni zamanda Mani'nin dogum ve Manihaist do& kilisesi
iqin onemli bir bilgenin Glum tarihlerini gosteren tarihlere aittir. Aynca Manihaist eserleri,
hukumdarlarinin tahta qikq tarihlerini tagiyordu.
Budistler qogu zaman hayvan takvimine ve gift oge'ye gore tarih koyuyorlardi. Bazen
de kazik hitabelerinde oldugu gibi hukumdarlanndan neget ediyordu. (s. A. V. GABAIN,
Alttiirkische Datierungsformen, VAJB 1955, s. 198 f ) 1313'deki (ibd. S. 201 f ve lT VII,
s. 52) bir blok baskida ilk once 60'11 takvime gore tarih atiliyordu, hemen ardindan overek
ve tebrikli bir gekilde hukumdara ve mensuplanna itham edilmigtir. Demek ki bu Manihaistlerin aksine herhangi bir hukumdara ait degildir, hanedanliga bir sadakat belirtisidir.
Tarih verme gekilleriqin ve tarihi kultur agisindan onemli olmug oldugu soylenebilir.
Lejantlar

+:

isim kokunun bittigi anlamina gelir.

-:fiil kokunun bittigi anlamina gelir.
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