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Tiirklerin fsllml~ktan sonraki edebiyat~, qag bak~mmdan hemen 
hemen bin y ~ l l ~ k  bir siireyi iqine a h ;  yer bak~m~ndan da bat~da Osmanli 
fmparatorlu&junun bir zamanlar yaylld~gl genig alandan doguda t i  
Gin iqerilerine kadar uzanir. Bu aragt~rmam~z ise, Turk Yam Dilinin 
gag ve yer balumlarmdan bu kadar genigligi olmlyan fakat eskiligi 
balumindan aynca ilgi qeken ve qegitliligi bahm~ndan kendini gosteren 
bir bolumunu konu olarak almaktadlr 

Sovyetler Birliginde yagiyan Turk kavimleri son yirmi y11 iqinde 
U t in  veya Rus alfabesinin degigik hirer gekli olan y a z ~ l a r ~ n ~  almglard~r. 
Bunlar arasmda daha h l l l  yarl yarlya Samanlik dinindeki kavimler 
ise ancak gimdi ilk defa yam yazmayl o&jreniyorlardi. Bunlarin dig~nda 
Tiirkiye gibi bagkalar~ da daha 6nce fslimhk ile birlikte ald~klari Arap 
yazlsini blrak~yorlard~. Polonyadaki Karayimler ise, Musl dininde 
olmalarmdan do lay^, qok defa fbranl~ alfabesini kullan~yorlard~. Fran- 
sisken Misyonerleri orta qagda Komanlax iqine fs& dini ile birlikte 
Got alfabesini de sokmaya ugragmqlar idi. Yedi Su bolgesinde Turk 
dili ile yazdm~g Nasturi mezar yaz~tlar~nda Suriyeden gelme Estranghelo 
yamsin1 buluyoruz. Bu tek tek veya tamamiyle yeni durumlarm yam 
slra, Orta Asya Tiirklerinin fsllml~ktan iinceki yam kiiltiirii de barn 
bagka bir qegit olup son derece renkli bir tablo gosterir. 

Burada Kutadgu Bilig, Bahtiyarname ve bagkalar~ gibi Karahan 
lilar veya +$jatayldar edebiyat~ araslna giren metinlerden bahsedil- 
miyecektir. Her ne kadar bunlardan bir kmm~ dogrudan dogruya Uygur 
yazisi ile yazilmq veya sonradan ilk asdlarindan bu yazlya qekilmig 
iseler de bunlarm hemen hepsi de f s l h  kiiltiirii qevresi i ~ i n e  girmekte- 
dir. Burada yalnizca f s l ~ m l ~ g ~ n  sokulmasmdan onceki qagdan kalmq 
olan Orta Asya Turkqesi yam dilini konu olarak alacagiz. 

Demek ki Talasdaki, Guney Siberyadaki (Yenisei ~rmakln~n yu- 
kari kesimlerindeki) ve Mogolistandaki (en qogu Orhon ve Selenga- 
daki) yamtlardan ve Cin Turkistanlnda bugunku Turfan vlhasmda 
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ve Tarlm bolgesinin giiney yolu iizerinde eski Mirandaki) r e  kuzey 
bat1 Cinde Tun-Huangdaki ve Etsen-goldeki) el yazmasi eserler 
gozden geqirilecektir. Cok yazlk ki bunlar~n pek azlnda tarih vardlr. 
Olanlar~ da VIII inci yiizyll oratalar~ ile XIV iincii yiizy~l ortalarl ara- 
smdadir. Yalnlz biricik bir Block bask1 XVII nci yiizyd sonlarmdan 
kalmad~r. Ara slra olduj+ iizere, Yazltlarin yazlcilarma Kuzey Tiirkleri, 
El yazmasl eserlerin yazmlanna da Uygurlar demek, ger~ekleri zor- 
lamak olur. Bu metinlerin daha ince bir aragtir~lmas~, kavim sorusunun 
qok karlpk ve zor oldu#u sonucunu verir. Buna ileride bir daha diine- 
cegiz. 

I * *  

GERECLER -Eski Tiirlqe metinler, taga oyulmug ve yontulmug ola- 
rak bulunduklar~ gibi kl&t iizerine (pek qok defa kamq kalem ile veya 
daha az olarak Cin firqas~ ile kiirsif gekilde) yahut da duvarlar iizerine 
(duvar resimlerinin unvanlarl olarak firqa ile) yazdmqlard~r. Bunlardan 
bagka bir kag tane de a$qtan yamt kazlklar~ firpa yazm ile bulundu& 
gibi bildigimize gore gimdiye kadar yaln~z bir kaq tane bronz para bu- 
lunmugtur. Mogolistandaki yamt taglar~ Cinlilerinkini hemen hiq an- 
dlrmazlar; ama bunlardan bir hsml Cinli tagql ustalarl tarafindan yon- 
tulup oyulmuglard~r. Ciinkii Cinlilerce taglar tek tarafl~ yazd~rildigi 
halde, berikiler qok defa taglarm bir qok yiizlerine yazdinlrnaktad~r. 
Bu anltlar, pek qok Gin anltlarmda oldu* gibi, tagtan bir kaplumbaga 
tarafindan tagmmamaktadlr. Cinde gelenek olan ejderhalar yerine 
Turk yaz~tlannl qizgilerden ibaret gekillerden meydana gelmig bir aile 
belgesi olan Tamga, bagllk yerinde siislemektedir. 

Tiirkpe metinlerin en biiyiik k ~ s m ~  k&&t iizerine yazllm~gt~r. Bun- 
larda da qegit qegit k&@ cinsleri kullandmqtlr: Gayet ince olanla- 
rmdan bagka bir qok katlar~ birbiri iizerine getirip s~hgt~rdmig bulunan 
daha kalmcalari ve en sonra da kaba lifli cinsleri gibi. KL@t bazi defa 
o kadar ince damarl~dir ki enlilikine olan damarlar~ pek giidiikle ve uzun- 
lulu@na olan damarlar~ ise hemen hiq goriiniip tanmamaz. Fakat bir 
kmm iyi cinslerinde ise her iki qegit damarlar~ aq~kqa goriiliip sepile- 
bilir. KbBtlarda su qizgileri yoktur. Bazl kL$tlar gagdacak kadar be- 
yaz kalmigtir. Fakat pek qok qegitleri kimi daha qok kimi daha az olmak 
iizere saridan kahve rengine kadar bir renk almqlard~r. Sahife kenar- 
Ian ve yam qizgileri ya gayet ince bir kmm~z~, pek az olarak da bir siyah 
qizgi ile gosterilmig yahutda keskin bir sivri kalem ile k&da basllmig 



ESKl TURKCEN~N YAZI DfLl 313 

bulunmaktad~r. Ara slra k l g ~ d ~ n  ust yuzune tebegir veya tutkal da 
siirulmiigtur. Eski Turkpede "kl@t" anlamma olan kagda (aceba 
kagda okunur mu ?) kelimesi, as11 Cince olan fars~adaki kcSgad'dan gel- 
migtir. Kuzeybat~ Kansudaki Sha-chou, o ~aglarm bagl~ca kl@t yapl- 
119 yeri olarak bilinmekte idi. 

Murekkep olarak koyu siyah ve parlak pini murekkebi kullan~l- 
mqtlr. Aynm ve bolum bagl~klar~ veya ozel bir saygl ile gosterilmesi 
gerekli burban "buddha", bodistv "bodhisattva" gibi kelimeler ipin, 
Bat1 dlemindeki eski Hiristiyan el yazmalarinda gorulen ayni pegit 
kullanqa uygun olarak, bir kmm yazmlar k ~ r m ~ z ~  bir murekkeb kulla- 
nirlar. Manihaistlerden kalma suslu bir el yazmasinda kolophonun 
butun metni boyunca s a t ~ r  baglarl her up sat~rda bir pegitli murekkep- 
ler ile degigik olarak yazdmigt~r. Bir kap Buddhist el yazrnasl ise par- 
lak mavi yiizlu bir k l@t  uzerine altin ya ld~z l~  bir yazl iledir. 

Paralara gelince; Cinde fht.illle kadar bas~lmq altm paralarm 
geklindedir; yuvarlaktir; ortasmda dort koge bir deligi vard~r. Para- 
daki yazilar, paranln kenarm peygevre dolagmaktadir. Halbuki Cin 
paralarlndaki Manprya yazisl, deligin iki kenarma paralel duz bir 
pizgi boyunca yazdm~gt~r. Turk paralarmda yazl yaln~z bir tarafta 
bulunur idi. 

Yuvarlak veya kogeli, ondeki ucu sivriltilmig yazlt kamklar~ ise 
kavak agac~ndand~r. Yazdar~, uzunluk eksenine paralel yazdm~gt~r. 

* * * 
~f TAP SEK~LLERI-  Manihaist, Buddhist ve takvim metinleri bau 

defa rulo geklinde yazilmqtir. Tlpk~ eski Cin kitap rulolari gibi (kiian, 
igte Eski Turkpedeki kuin kelimesi de buradan almmad~r; bunun 
yam slra halis Turkpe targinq "rulo" kelimesi de, boyle bir kitabm 
hem de teker teker ayrlm ve bolumlerinin ismi olarak vard~r) Turkpe 
kitaplar dahi yan yana yapqt~rdm~g bir pok yapraklardan meydana 
gelmigtir. Bunlarm birincisi, bir araya yap~gt~rilrnig olan yapraklarin 
uzun eeridini iizerine sarabilmek i ~ i n  ince ve ufak bir a g a ~  gubuga 
yap1gtlril1~1. Yaz~daki sat~rlar, Cinlilerdeki gibi, rulonun uzunlu&na 
&key yani bu agap pubuga paralel olarak yazhrd~.  Yaln~z Cinlilerde- 
kinden bagka olarak Turkpede sat~rlar bu agag pubuktan baqlar ve 
saga do@u giderdi. flk zamanlarda rulolarm yalnm i g  yuzune yazll~rdi. 
Zaman ile kd@t denilen pahall gerepten daha gok faydalanmak igin, 
anceleri yalmz bir taraf l~  kullandmq olan bu gibi rulolarm arka yiiz- 
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Ierine de sonralari ara sira yazilmig idi. Bu yiizden bir rulonun iki 
yuzundeki metinlerin tabiatiyla birbirleriyle hipbir ilgisi olmazdi. 

Cinlilerde bu kitap rulolarindan katlama kitap gekli geligti. Ama 
bu katlama kitap hipbir zaman el ile yazilmadi; hemen her zaman 
basdmak suretiyle ortaya konuldu. Dogudaki ustalarinda oldugu gibi 
Uygurlarda da katlanmig ve basilmig kitaplar da vardm. Katlama 
kitaplar da, rulolar gibi, birbirine yapigtinlmig biiyuk yapraklardan 
meydana geliyordu. Her bir yaprak bir araya yapigtinlmadan once tek 
bagina basilmakta idi. Bu, Dogu Asyadaki biitun Block baski eser- 
lere Szel kahn kenar cizgilerinin, her yapraktaki ~izgilerin kendinden 
sonra gelenin pizgilerine, tamami tamamina uymamasi ile goriilup 
anlagilmaktadir. Bundan sonra bir yaprak, belki de alti veya sekiz 
sahife olarak bir koriik gibi bir qok defa katlanirdi. Bununla beraber 
butiin sahifede sahife sayisi bulunurdu; bu say1 pek pok defa Cin rakam- 
lari ile idi, ancak pek az olarak Uygur harfleri ile de olurdu. Yani 
Turklerin metinlerini once yaprak buyuklu@inde yazdiklarini, sonra 
Cinli igpilerin bu metin parcalarini tahta levhalar uzerine yaprak bii- 
yuklu$nde oyup yonttuklarini ve bastiklarini sanuyoruz. Teker teker 
yapraklari en sonunda birbirine dogru yapigtirabilmek ipin Cinli baski- 
cilar kendi yazilari ile yapraklarin sirasini tabiatiyln igaret etmig ol- 
malid~rlar. 

Basilmig katlama kitaplarin satirlari da katlama yerlerine paralel, 
yani kl&din uzunlu@ma dikeydir. Baslular ipin yalniz U y w  yazisi 
kullanilmigtir. Bir kap katlama kitap da kursif Uygur yazisi ile yaeil- 
migtir. Ama bunlar, ayri ve ozel birer durumdadir; yazi tarzina ve 
imlilya gore bunlarin daha yeni bir tarihten oldugu samlmaktadir. 

Katlama kitaplar ince kiigittan yapilmigtir ve yalniz bir tarafli 
olarak yazilmigl ir. Basilmig katlama kitaplar asla defter gibi bir araya 
getirilmemiglerdir. Yalmz el ile yazilmig olanlan, daha yeni olan Cin 
usulunce bir kenarlarindan defter gibi bir araya getirilirler. Bu def- 
terleme (ciltleme), kenardan hemen bir santimetre mesafede yapildi- 
Bndan boyle bir kitap asla tamamiyle apilamaz idi. 

"Pothi kitaplarz" denilen ornegin ash da Hintten gelmigtir. Tiir- 
kistandaki Turkler, o zamanlar Hotan pevresinde yagiyan Hintlilerde 
fakat herhalde Hoqodaki Tobar ve Turk asilli bilgin buddhist rahip- 
lerin ellerinde hurma yapraki iizerine Hindistanda meydana getirilmig 
orijinal el yazmalarini gormek firsatini yeteri kadar buluyorlard~. 
Hurma dalinin epeyce buyucek uzunluguna ve bir insan parmagni 
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geqmiyen pek az genigligine uygun olarak kesilmig olan bu kitap yap- 
raklari qok genig fakat dumduz idiler. Her bir yapragn sol yarisinda, 
butiin yapraklar~ bir paket halinde bir arada tutan ve onlar~ kaymadan 
koruyan bir ipin geqirildigi bir delik var idi. Orijinal geklin, yani 
orijinali Sanskrit dilinde yazilmig kitaplarm, taklidi olarak qok defa 
Turk Budhistleri ve hattl  dikkate qok deger gekilde Huistiyanlar 
ve Manihaistler dahi klgittan kesilmig kitaplarma ayni gekli vererek 
20 X 8 cm. veya 40 X 12 cm. olqusiinu alm~glardir. Turklerin yonii 
ters olan yaz~lar~ yiiaiinden ip deligi bunlarda yapragn sag yarisindad~r. 
Okunurken iplik, yaprak babndan q~karllmaz. Her iki yiizii yazill 
yapraklar, ipligi kovahyarak agasdan yukariya, yani okuyucudan 
d~ganya, do@ olarak konulmugtur. Pek az olarak bu iplik deligi bu- 
lunmaz; fakat bu, kursif Uygurca yazdmig olan ve pek az ozenle mey- 
dana getirilmig bulunan kitaplarda goriiliir. Satirlar tabiatiyle yapragn 
uzunluguna paralel olarak giderler. Sahife say~lar~, arka sahifenin 
sag kenarina harfler halinde, esas metnin satlrlarina dikey gekilde ya- 
zdmqtir. Bunlar ya sadece bir yaprak sayisindan ya da bolum ve yaprak 
sayisindan ibaret idi; mesell: bagttnkr veya tortiinc iiliig iiq ygrrni ptr 
(='birinci'veya"dorduncu biilum yaprak om uq") gibi. Bazi defa ayni 
yerde sahife sayismdan bagka, kitap adinin bir k~saltmasi dahi veril- 
migtir. Bu qegitten bir yapraklar  bag^, ustten ve alttan ara slra, uzerleri 
oymali veya iq taraflar~ boyall tahta kapaklar ile korunmakta idi. 
Sanekritqe "yaprak" anlamma gelen "pattra"dan ptr kelimesinin ahn- 
mig olmasi da, kitap qeklinin Hint aslindan geldigne bir tanikt~r. 
Bu gekil, Kok-Turkqeden bagka butun yazl qegidlerinde goriilmektedir. 

Klgit, tabiatiyle pothi yapraklar~nm kuquk gekillerinde degil, 
fakat daima agagi yukar~ 45 X 25 cm. boyunda veya daha da buyukqe 
olurdu. Herhalde buyiik orijinal yapraklar~n kesilip parqalanmasina 
luydmiyordu; bu yuzden Turk Buddhistleri, yapraklar~ kesilip parqa- 
lanmamig biraluyorlar ve bunlar iizerine biiyiitiilmug pothi yapraklari 
gibi yaz~yorlard~. Ama gimdi de satirlarm epeyce olan uzunluklarx uy- 
gunsuz idi. Boylece sonralar~ yaprak doksan derece qevrilerek yazilar 
dar tarafa paralel yazilmakta idi. Sahife sayilar~ ise kiiquk pothi bo- 
yundaki yapraklarda oldugu gibi ayni yerde, yani arka sahifenin 
(gimdiki) ust kenarmda, kaliyordu ve bunlar esas metnin satirlarina 
paralel olarak gidiyordu. Pothi deliginin yeri dahi degigmeden, yani gim- 
di yaprak yarislnin yukan tarafinda, kahyordu. Boylece hemen hemen 
6 ncl, 7 nci ve 8 inci satlrlari kesiyordu. Yalniz daha sonraki 1687 y1- 
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lindan kalma altin yaldizli Sutralarin Blok baskilarinda, Mogol kitap- 
lari tarzmda yaprak yarisinin altinda ve ustunde bir ip delig' 1 var 
idi; ama bunlar da ancak merkezleri bir olan iq iqe iki daire ile goaterili- 
yordu. Gerqekte ise bbyle bir kitap hiqbir zaman bir ipe geqirilmemig idi. 
Bunlardan bagka Turkler batidan sokulmug bir kitap geklini de taniyor- 
lardi: Bugunkii bat1 memleketleri kitaplari gekli. Bunlar, bizimkiler 
gibi yaprakianmakta ve -Cinlilerdeki gibi- bukum yerine paralel olarak 
degil gexqekten bukum yerinden ciltlenmekte idiler. Satirlarin yonu 
ya dikig yonune dikey idi; yahut da, daha yeni qaglarda, buna paralel 
idi. Birincisinde herhalde kitap, bizim Avrupali kullanigimizin aksine 
olarak, ters qevrilmekte idi. Bu kitap gekli Naeturiler tarafindan sokul- 
mug olmalisdir ki Uygur ve Estranghelo yazili eserlerde giiriilmektedir. 
'bYazici" anlamina ara sira afili Yunanca pittskion olan Suriye dilindeki 
petka'dan geqmig bitkaqi kullanilmasi da, bu kitap geklinin alinma yeri- 
ne tekrar bir tan~ktir. Sahife sayilari gelenek dekildir. us t  kenarlarda 
kimi bir kitap ad1 veya bir ayrim ve bolum bagli& verilmigtir; ama 
hemen en son sahifededir. Eger yer yetmezse bu bagli&n metni sondan 
onceki sahifede devam eder. 

Kitay ve herhalde butun qegitleri iqin pek qok defa ad olarak 
bitig denilir ki bu, "yazit" ve "mektup, yam parqasi" anlamina da gelir. 
Bu ve biti- "yazmak" kelimesi, Cincepi <*pier "firqa"den gelir. Bu eti- 
moloji gerqi biraz gagirticldir; qunku Sogdldardan alinmig olan kamq 
kalemler ile yazmak daha ustun tutuluyordu. Cinli General Meng 
T'ienin fslnin d o e ~ u n d a n  200 yil kadar iince k l  firqayi bulugundan 
6nce de Cinde boya ile yazilir idi; bu boya bir kamig qubukquk ile agaq 
iizerine surulurdii. Bu yuzden yukarida geqen pi, "bambus" anlamina 
sinif igareti olarak verilmigti. Bu da, her hangi bir Turk yazi kultiirii- 
nun bwlangicindan uzun zamanlar once olup bitmigtir. Fakat "yazmak" 
kultur kelimesinin Orta Asya kavimleri arasinda ve mesell Hunlarca, 
kendileri yam yazmadiklari halde, yabanci kelime olarak bilindigini 
her halde alabiliriz. Yazi teknikleri birbirinden bam bagka o lduh  
halde, Gnce *piet kelimesi Turklerce de kullanllmg olabilir. 

Eski turkqede yazi kulturu ile ilgili olan bu alinma kelimeler, bu 
ilkeler iqin qok ilgi qekici taniklardir ki butun yonlerden gelmig ve 
Turklerdeki yam tarzinin kuruluguna birlikte etki yapmqlardir. 
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YAZI CESf T L E R ~  - Isl6mh&n sokulmaslndan once Tiirk dilinde 
bagllca beg qegitten qok yazl tarzl kullanllmakta idi. Kok Tiirk-, Sogd 
yazwnln iki bozmasl, Uygur yazlslnin qegitli tarzlar~, Manihayi ve 
Brahmi yazlsi. Hatta Turkqede Tibet yazmni ve Estranghelo'yu bile 
kullanmaya u@agiyorlardl. 

Kok Tiirkqe Civi yazisi, mezar yazitlarmda, bir kmm kullanma 
egyasmda, ufak tefek duvar oymaclklarmda, bir kmm Manihaist el 
yazmalarlnda; bunlardan bagka da Manihaist ~evrelerden qlkmig oldu& 
anlagdan epeyce dolgun bir fa1 kitabinda, askeri pasaportlarda ve yo- 
netmelik ve benzeri gibi iglerde, ve nihayet bir ~ o k  onemsiz yazqma 
orneklerinde de kullanllmlg idi. Yukarl Yeniseideki, yani Giiney 
Siberya'daki, yaq~tlarda kimi defa taqlarda kullandmiqt~r. Bunlar, 
daha eski olan OntiirkCe kiiltiiriinden kalmadir. Bunlar, yontulmug 
ve hatt6 kabaca heykellerle veyahut oyma igaretlerle siislenmigtir. 
Turkqe metinler ile bu gekiller ve igaretler araslnda, bu taglardaki 
yerlerine ve durumlarma gore hiikmedersek, anlam ve oz baklmmdan 
hiqbir ilgi yoktur. Yalnlz iizerleri diizeltilmig ve cilPlanmig taglar kul- 
landlrdl. Satirlar ozenli gekilde diiz ve paralel degil idi; ha t t l  Talas 
yazlt taglarl cilllanmig bile degil idi, bunlarm yazl sat~rlarl kimi defa 
tagin d q  qevresinin bukiintiilerine uymakta idi. Bunlar, her iki bolgede 
yeni bir yazl dilinin baglangm bulundugu durumuna ap aqlk tanlk- 
lardlr. fSte bu yiizden de yazl yonu ya saga ya da soladir; igaretlerin 
gekilleri ise diizgiin degildir. 

Mogolistan'daki yazltlar daha ilerlemig bir etki yaparlar. Bunlar- 
daki satlrlar, diiz ve paraleldir. Teker teker igaretler, tag uzunlamasma 
yerde durdugu halde, duzgiin dururlar. Satirlar, sagdan veya soldan 
baglarlar ve daha oncekinin ya altmda veya iistunde bulunurlar. De- 
mek ki dikilig gekline gore tag ya yukaridan ya da agagldan okunur; 
gekiller ise o zaman yan taraflarda bulunur. 

Civi yazisi ile el yazmalarl, pek az olarak firqa ile, pek qoklarlnda 
ise ozenle kamlg kalem ile yazdmigtlr. Yaz~tlarln aksine olarak, kalm 
gakuli ve ince ufki qizgiler arasmda kuvvetli bir tezat gosterirler. Bun- 
larda satlrlar ufki olarak birbiri altmda bulunurlar ve daima sagdan 
sola dogru giderler. Siislu ayrlm ve bolum baghklarl bir yapragln a d  
yeri hakkmda hiqbir guphe blrakmazlar. Yazi sistemi herhalde dikkat 
ve ozenle uygulanmamlg bir hece yazmdir. Bunu Alttiirkische Gram- 
matik ad11 eserimde (Sahife 11 ve sonraw) gostermigtim. Ses igeret- 
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leri gekil bahmindan Cermen Civi yazlsm hatirlatlrlar, ama gerqekte 
onlarla hip bir tiirlii ilgileri yoktur. Buna karglllk Macar Tahta Oyma 
yazisinin gerpekten Kok Turkge ile his~rnl~& vardir. 

Altay dilleri ipin bu kadar tipik olan ses uyumu, bu yazida epeyce 
iyi bir gekilde dile getirilmigtir. Bir kmm yam igaretleri de uyduklarl 
Tiirkqe kelimelerin soyleniglerine tam birer resim gibidirler: 4 ,  ok 
veya uk,ko veya ku iqin igarettir. Tiirkpedeki ok kelimesi de "ok" an- 

lamma gelir ki o da bu resim ile canlandlrdmigtir. $ , b'nin veya ken- 
dinden once gelen bir on sesli ile birlikte b'nin soylenigi, yani ab dir. 
ab, de "~adir, ev" anlamina gelir. fgaret de sirlkll gadirin gerqekten 

bir resmidir. Bu da Kara Balgasun yazitlarinda a geklini ve el yaz- 

malarinda 8 geklini a h  ki her ikisi de her geyden qok alti qapraz 
pubuklu bir kepe padir gibi goriiniirler. D, y,ay veya ya'nin soylenigidir 
ve ilkel bir )-a)-ln resmidir; "yay" anlam~ni da Eski Tiirkgede ger- 
qekten ya ile soylenirdi. 

Yan igaretlerinin pek qogu, Aram yazisinin kiirsif'leri ile benzer- 
likleri yiiziinden, Kok Turk alfabesinin giiney batidan, bagka tiirliisii 
beklenilmiyen Iran kiiltiir bolgesinden, allnip gelmig oldugunu gosterir. 
Demek ki Tiirkler bizce bilinen tarihlerinin baglangicmdan beri daima 
Cayardi (=Maveraii'n-nehir)ndaki Iranlilar ile s l h  slki ilgili bir halde 
yagiyorlardi. Tiirkqenin ses sistemine uymak da, tiiphesiz tamamiyle 
kendine ozge ve bam bagka bir yam yaratmlgtir ve son derece iistiin 
bir bagarl olarak ogiilrnege hak kazanmi~;tlr. Bu yazi peaidini ilk bu- 
lanlardaki fonetik istidat ve resim gibi bir soyleyig kudreti, tamamiyle 
goze parpmaktad~r. Bu yazinin alinma ve geligme yolu iqin -tamamile 
dlg goriiniigiine bakllarak- her gun biraz daha ilerliyen diizenliligini 
gu basamaklarla gostermek dogru bir yoldur: 1- Talas, 2- Yenisei, 
3- Orhon. Yazmlarm yagaylg gekilleri ipin b igareti ile verilen "yurt" 
resmi tipik bir omektir: Bugiin bile orman halkl iqin tipik olan daha 
ilkel sirikli padirlar (=yurtlar) ve bozlur kavimlerinin bir az daha 
geligmig keqe yurtlarl. 

Kok Tiirk yamsi, fsl'dan sonraki yedinci yiizylldan beri veya 
hat t l  belki bir az daha iinceden beri kullanilmakta ve iki sesli 
araslndaki d'nin y olugu zamanindan beri (W. Bang'm gbsterdigi gibi) 
bilinmekte idi. Ozenle hazirlanmig olan yazitlarda kelime gruplarinl 
birbirinden iki nokta aymr. Bu qifte noktanin yoklu& ile hangi kelime 
qegitlerinin bilegik olarak giisterilecegi epeyce oeeticidir; mesels: 
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dciim-apam "daha kiiqiik ve daha biiyiik erkek kardag~m", bumrn 
kagan "Bumin kagan", ya@ a r m i ~  "onlar diigman olmuglar idi", konytag 
armig "onlar koyunlar gibi olmualar idi", kotiirmii~ Brin~ "onlar yiik- 
seltilmirj idiler", sii siilapdn "savag yaptiran", tutu birmi~ "tutu vermig" 
iti birmig "-halk iqin- kurmuglar idi", budunug kop almzg "onlar biitiin 
milleti feth etmigler idi -ki kelime kelime ahrsak-, milleti tamamiyle 
alarak, yahut, tamamiyle onu olqerek alddar", y r ~ k a  tagi"t2 dag qayl- 
rma dek", birtiik iiqiincbvermek iqin". Hele eski fakat daha az diizgiin 
olan yaz~tlarda a sesinin igareti veya bagka bir sesli de kelime aylrlcl 
roliinii oynar. 

Tiirkqe el yazmalarindan ancak pek az say~da bir kism~, Sogd 
yazlslnln iki gegidi ile yazllmqtir. Bunlar yaln~z Buddbistlerce ya 
Avrupali geklinde kitaplarda ya da kiiqiik pothi yapraklarmda kulla- 
ndmlgtir. Bu yazlyl en qok Hoqo'daki Sogd'lular kullanmqtlr. Buddhist- 
lerden geqme kelimelerin daha eski tabakas~nin Sanskritqe isimlerin 
ve Sogdga gekillerde meslek deyimlerinin bulunmas~ndan, bu Iran- 
hlarin bu alanda Tiirklerin ustalar~ olduklar~ni anllyoruz. Onlar 
baglangqta kendi yazdarinl Tiirkler iqine sokmay~ da denemig olmali- 
d~rlar. Bunun tasvirini, Alttiirkische Grammatik ad11 eserimizin 28 
inci sahifesinde vermig idik. Tiirkqe ozellikler olarak yaln~z agagldaki 
noktalar soylenebilir: Sesli igaretleri Uygur yazisindaki gibidir; yani 
i dahi daima kendinden onceki elif ile birlikte hece bag1 sesi olarak 
gosterilir. franlilarca 2 sesinin degeri olan igaret, burada d nin igaretidir. 
Buna karg~l~k bu yazi ile yazdmig Tiirkqede I sesi, r nin altma konulan 
bir qengel ile gosterilir ki bu qengel asl~nda kendisi de bir ikinci r idi. 
Noktalama igareti ancak yan yana konulan bir veya iki noktadlr. Bu 
yam daima kamlg kalem ile yazdm~gtlr. 

Uygur yazm Tiirklerds pek biiyiik bir yayilq gostermigtir; biitiin 
dinlerin saliklerince ve dini olm~yan edebi eserlerin her qegidinde de kul- 
landmigt~r. Bu yazi, kamq kalem ile veya firqa ile yazihrdl: bu yazi 
ile baskdar da yapilmq ve taglar da oyulmugtur. 

"Uygur Yazw" ad1 yaniltmd~r. Bunu da franhlar -rahatl@lndan 
veya kamq kalemin degigik kesiliginden ?- Sogd yazmndan geligtirmigler 
idi. Bu yazi tarzlnl onceleri franldardan Tiirkqeye ge~iren Uygur olmi- 
yan Tiirkler idi. Ciinkii ancak Mogolistandaki Uygur devletinin yl- 
hllgindan -yani 9 uncu yiiqdin ortasindan -beri Hopo devletinde 
(yani az qok hemen bugiinkii Turfan vlhas~)  epeyce kalaballk bir 
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Uygur halk~ var idi. Bununla beraber hu yazl, 8 inci yiizy~l tarihini ta- 
tlyan Ti i rk~e Turfan metinlermde gorulmugtiir: M I1 S. 23, hemen hemen 
k d a n  sonra 750 yillarmdand~r. M. I11 S.43 No. 28 dahi aynl gahsin el 
yazm iledir; yani ayni tarihlerdendir. M I S. 21 dahi boyledir. S. 6 ka- 
z ~ k  yazltl Ish'dan sonra 760 yillar~ndad~r. TT I1 A, hemen hemen Ish'dan 
sonra 763 y~lindan; M I S. 7, Ishdan sonra 795 yhndan; M 111 S. 33 
ise h d a n  sonra 821 yllindan; S.22 kazlk yazltl, h d a n  sonra 827 yl- 
l~ndand~r .  Bu yazly hat~daki komgularmdan ve kendilerij-le beraber 
oturanlardan a l ~ p  kullanmig olan Turkler, demek ki Uygurlar olmay~p 
belki Basmil veya Tiirgig idiler: bunun i ~ i n  A.v.Le Coq, "Sonraki-yeni- 
Sogd yazls~" a d m ~  ileri siirmektedir. Ben, uzun zamandan beri kullandan 
"Uygur yaz~sl" depimini tavsiye etmek isterim. Ciinkii Uygur kul- 
turuniin en guzel ijrnekleri iizellikle bu yazl ile tan~nmaktad~r.  

1300 yllanna do@u Johannes von Montecorvino bu yaziya "lit- 
terae tarsieae" a d m ~  verir. Ermeni Haithon, 14 iincu yuzyll batlangl- 
cmda, Uygur devletine Tarsi adlm verir. 1375 J-lhndan kalma Katalan 
haritasinda Tarssia, fs2 ~ocugu aramak iizere dogudan gelen bilgin- 
lerin, kutsal k~rahn,  yola p k q  noktasldir. 1221 y h d a  Lun-t7ai" 
ad~ndaki bir gehirde Tarsa admda bir ba?kan tanlk1anmaktadlr.B~ gelir, 
Big-balk (bugunku Ti-hua veya Urumpi yakin~nda) ile Jambalk 
arasmda bulunmakta idi (A. Herrmann, Atlas of China 49 D 2: Tiyen 
!jan'~n kuzey yamaqlannda). Tarsa71ar hakkmda 1356 yllmda goyle 
denilmektedir: Onlar Mesih'e saygl gostermekte idiler, yani onlar 
H~ristiyan Nasturi idiler (C. A. Moule, Christan in China before the 
year 1550, London 1930; Gin -Mop1 kaynaklar~na gore). Pehlevi dilinde 
tarsa, ~oir;ulu tarsak, "h~ristiyan" demektir. Ancak halk etimolojisi ile 
Iran dilindeki tarsanm anlaml, "titriyen, korkan'. anlam~ndaki kelime 
ile boylece bir araya getirilmigtir. Pelliot, herhalde ash Turkqe olmi- 
yarak Uygurcada taniklanan (ta)rs, "sahte, rafizi, munafik"an1aminda- 
kelimesine dayanmaktadir. Taraa, Hlristiyanlara Muslumanlarca ve pu- 
t a  tapanlara Hiristiyanlarca verilen ad idi. Hele Musliimanlar bunu 
her zaman agair;laym bir anlamda kullanmiyorlard~. 

Demek ki tarsa kelimesi, bir zamanlar bir yeri ve sonradan da 
qogunluktan ayrdmig bir din shliklerini ve boyle bir dini gostermig 01- 
mahdlr. En sonunda da "Uygur" anlamln~ almq gibi goriinuyor. Tarsa- 
nln "Hiristiyan" kelimesine ka rg~ l~k  tutulmas~ da ancak belirli bir 
zamanda belirli milletlerce kabul edilmig olmahd~r. Bu agklama ile 
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bir kmm Papal~k elqilerinin ve misyonerlerin Uygurlar~ neden H~ris-  
tiyanlar olarak gostermia oldugu sorusu liizunwuz kallr; qiinkii biz, 
edebi kaynaklar ile ve arkeoloji aragt~rmalan ile bu Tiirklerde H~ris -  
tiyanhgm ancak qok fakir baglang~qlar~ bulundugunu biliyoruz. Onlara 
tarsak deniliyordu, ama bu, "H~ristiyan" anlamma degil "bagka 
dinden" anIamma gelmekte idi. 

U y p  yazlsl, bildirildigi gibi, daha bugiin bile parl~yan Mogol 
ve onunla birlikte ara slra daha h i l l  kullandan Manpu alfabesinin ornegi 
olmug idi. Miimkiin olan her bir kitap ~eklinde bu yam kullan~lmqt~r;  
hattii bir k w m  hillmhk devri metinleri bile, yukar~da bildirildigi gibi, 
bu harflerle qekilmigtir. Bu yazlnln sistemi, "Alttiirkische Grammatik" 
ad11 eserimizin 15 inci ve sonraki sahifelerinde anlat~lmqt~r. .  

fran'l~larin kullanqmdan aykmllklar: Sesli bistcmi Sogd yazwnda- 
kinin aynidir. ozenle y-admq el yazmalarl )-abanc~ h y k dan ve g >i  
iizerine konulan bir veya iki nokta ile ay~rdeder. Yalrm bir Iraq el 
yazmasi n yi, iizerine konan nokta ile gosterir. z, asla sola, yani ken- 
dinden sonra gelen harfe baalanmamlrjt~r. Altlarma bir vej  a iki nokta 
konulmas~ ile yabanc~ sesler gosterilmirjtir; nitekim bu, once h a n  
dilinden geqme kelimelerde goruliir; mesell: i gibi. Sat~rlar  sagdan 
sola giderler ve onceleri ufki okunurlardi. Daha yeni zamanlarda 
ise Cincenin etkisi ile ve ozellikle iki dilli Cince-Tiirkpe metinler y-u- 
ziinden sat~rlar, yazl tar21 daha yeni Uygur yamsmdan q ~ k m ~ ~  bulu- 
nan Mogolcadaki gibi gakuli yazihyor ve okunuyor idi. Bunu bag- 
kalar~  ile birlikte minyaturlii bir k~sim el yazmalar~ tan~klar. Bu yazma- 
larda satirlar gakuli duruma konulunca eser dogru ve diizgiin konulmug 
olur. Halbuki yazi t a rz~ ,  bu metinlerin yazlsml de ufki yaz~lm~g gibi 
gosterir . Bu da S a d  yaz~larda s ~ k  s ~ k  gorulen ufki yazmak ama aakuli 
okumak kullanqma uyar. Burada bir giivensizligin ortaya q ~ k m a s ~  
da bizi gaglrtlr: Kimi zaman J-az~y-1 agag~dan yukar~ya okumaya mecbur 
oluruz. Ciinkii minyatorlerin giiphe ve tereddiit uyand~ran duruglarma 
gore hareket etmek zorundaylz. .Halbuki bu da yapraklara yaz~dan 
once resim yap~lmasmdan dogmug ve resmi yapanlarm dikkatsizli- 
ginden ileri gelmigtir. Duvar resimlerinde kimi zaman yazl ufkidir; 
ama daha s ~ k  gakulfdir, y-ani yukar~dan agakya do@ gider 

Buddhist metinlerinin yazl tarzl, Mamhaist yazdarmdan bir az 
daha s ~ l u g ~ k t ~ r ;  ama Uygur harfler~yle yazllm~g Nasturi metinlerinde 
oldu* kadar s ~ k  dekildir. Bunlarm Blok baskdar~ Mogol alfabesindeki 
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~ekiller iqin ornek idi: Bunlar, son derece sivri ve kogelidir. Blok bash- 
l a r ~  yaln~zca U y p  yazls~ ile oyulmugtur. Uygur kiirsif yazlslnln bazl 
gekilleri, bu yazlnln Uygur giizel yazisindan degil dogrudan dogruya 
Sogd yazmndan q ~ k m ~ g  oldugunu gosterirler. 

Bu yam ile olan Manihaist metinleriade noktalama, Manihaist 
yaz111 metinlerdekinin aynidir. Bir veya iki siyah noktay~ qevreliyen 
kirmiz~ daireler veya sekiz kogeli halkalar. Manihaist olm~yan metinlerde 
adi noktalar veya gifte noktalar bulunur, bu k ~ r m ~ z ~  daireler veya hal- 
kalar asla bulunmaz. Nasturi metinleri ise nokta kumelerini qokqa kul- 
lan~rlar. 

Ancak yek az eski T3rkqe metinler Estranghelo yazlsl ile yazdmlg- 
t ~ r .  Bunlar da guphesiz H~ristiyan yazarlardan kalmadlr; bunu kegif 
yerleri olan Bulayik da tamklar. Buras~ eski bir Hmstiyan kolonisidir 
ve burada Tiirkqe olm~yan pek qok Nasturi metinleri ile qok say~da 
Bizans uslQbunda H~ristiyan duvar resimleri bulunmugtur. Buradaki 
Siiryani metinlerinin, yaln~z Uygur harfleri ile olan bir tanesine kadar, 
hemen hepsi Estranghelo ile yazdm~gt~r. 

Estranghelo'ya yakin olan Manihayi yazm da Manihalstlerce 
bunlarla birlikte kullan~lmakta idi. franldar dahi bunu kullanm~glar 
ve Manihaizm ile birlikte bunu Turkler araslna yaymqlar idi. Bunun 
yazl tarzl, otekilerin ayni idi, yaln~z Turkler bir az daha iri yazlyor- 
lardi. Bu yazl, Manihaist Uygurlarca ve Uygur olm~yan Manihaist 
Tiirklerce kullandrn~gt~r. Bu yazmn sistemi de Altturkieche Grammatik 
ad11 eserimizin 32 inci sahifesinde anla t~lmqt~r .  T u r k ~ e  ozellikler gunlar- 
dm: Sedi gekilleri, Uygur yazlslnda olanlara benzer. a den bagka butiin 
seslilere hece bapnda bir a katll~r; yaln~z i ve z , bunun yerine bir "hece 
barj~ndaki ayrn" ile yaz~labilir. Hece ortas~ndaki sesliler kimi zaman 
yazdmaa. franldarca k ve h demek olan her iki igaret burada ayni ses 
degerini al~rlar, yani k gibi okunurlar; daha qok onde okunan bu guttu- 
ral, arkada okunan ve tipik Tiirkqe olanmdan ust uste konulan iki 
nokta ile ay~rdedilir ki bu sesi bir k ile yazlyoruz. franldarin g sinin al- 
tma bir halka konur ve g ye uyan arkadaki g sesinin belirtilmesine yarar. 
W,  iist iiste konulan iki nokta ile b den ve f de bir nokta ile p den 
ayirdedilir. Bir t a k ~ m  yazmalar yabanc~ kelimelerdeki h y~ iizerine ko: 
nulan bir nokta ile k ve k dan aymrlar. franldardaki h, burada yaln~z 
satlr doldurmas~ olarak gelir. Noktalama qok mukemmeldir; sekiz 
rakam~na benziyen lurmm bir halka i~indeki ust uste konmug iki nokta 
ve kimi zaman da bu halka olmaks~z~n yan yana konmu* iki noktad~r. 
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Manihaist metinleri her zaman qok ozenle ve here qok inc kl@t iizerine 
yazllmqtlr. Bu yazi, Avrupali geklinde kitap yapraklarmda, kitap 
rulolarmdan ve kiiqiik pothi yapraklarlnda kullanllmqtlr. 

Ozellikle Hint etkisi altmda bulunan Orta Asyadaki Buddhist 
misyonerleri, yani Tobarlar veya Saklar, BrHhmI yazlsinln Orta Asyaya 
ozel bir bozma geklini de Tiirkler iqine sokmaya ugragmqlar idi. Berlin'de 
bu yazl ile yazilmq 100 kadar Tiirkqe metin parqasl vardir. Bu metin- 
lerin pek qogu iki dillidir; bir ve bir kaq Sanskritqe kelimeden sonra bun- 
larm Tiirkqedeki tam kargillklarl gelir. Bu her iki dilden birindeki ke- 
limeler yan yana konulursa birbirine bag11 bir metin meydana gelmez. 
Bu da, bize bunlann bir hazirlama igi oldugu sanlslnl verir ki oldukqa 
ijgrenci iai gibidir; ama dlg biqimi baklmlndan qok kere qok diizgiin ve 
baklmlldir. Bu kelime kelime qevirmelerin herhalde Turk olmlyan- 
lardan kalma oldugu meydandadlr. Tiirklerin kendileri bu yazlyl ancak 
pek az kullanmlglardlr. Kitap gekli olarak pothi, yani asllnda Hintli- 
lerin olan gekil, iistiin tutulmugtur. Bu yazl da Alttiirkische Grammatik 
sahife 32 ve sonrasinda anlatdmqtlr. Hintpe metinlere yabanci olan fa- 
kat Toharca ve Sakqa metinlerde bol bol bulunan belirli iearetlerin 
bulunmasmdan dolayl Turk B r a h d  yazlslnin dogrudan dogruya orne$i 
Tobarqa gekil oldugu aqlktadlr. Bunun yazl tarzl da oldukqa daha ye- 
nidir. Bunun da daha bir kaq ozelligi vardir. Bu yazida sesliler hece 
ortasmda ve hece sonunda bilindiki gibi ken& haglar~na asla yazilmazlar; 
sesliyi gosteren kiigiik bir igaret taglyan bir sessize baglanlrlar. Sansk- 
ritpeye ve Tobarcaya yabanci olan 6 ve ii yii giistermek iqin, o veya u 
i~aretinden bagka sessizlere bir ya daha eklenir. BrHhmI yazlsi, gimdiye 
kadar sozii geqen yazl qegitleri iqinde gerek o ile u gerekse (Tiirkqeye 
gore yapilmlg qegidinde) 6 ile ii arasmda aylrdeden biricik yazidir. Uzun 
ve h s a  sesliler arasmda yazi gekli, yani hat, farklarl da vardlr. Sansk- 
ritqede oldugu gibi bir nitelik degeri degil bir nicelik degeri konulup 
konulmamasl geregi nasd Tobarcada diigiinulmiig ise Tiirkqe iqin de 
diigiiniilmiigtiir. Ne yazlk ki el yazmalarl iml; bahmlndan tamamiyle 
birlegik degildir; bu qegit yazdlglardan dogru fonetik sonuqlar qlkaril- 
mas1 heniiz aqiklanmamalgtir. Tiirkqe k, kk olarak; Tiirkqe g ve g, 
farkslz rr olarak yazlhr. *-lar qogul taklsl, kimi zaman -r igareti ile 
yazilir ki Sanksritqede sesli iledir. Bununla herhalde sessiz bir r gos- 
terilmigtir ki bu, *1ar tahslndan daha arkada bogazda konugulur. 
Kimi yazlcilar hatta kimi zaman meselii bir +hg slfat tak~si  gibi bir 
mmldanma seslisi ile yazarlar. 
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Turfandaki Turcica71ar arasmda Tibet yazlsl ile yaz~lmq beg kiiqiik 
yazma parqasl vard~r. Bunlar, Buddhist ashndand~r. Yaln~z bu yam 
qegidi, Tiirkqede r ile i arasmda bir fark yapar; mesell 'a rig (arzg) 
"temiz", 'a him (altzm) "ben ald~m" gibi; ama syi zig (sirig) "daha 
sesli", kyi ~i (k i~i )  "insan", ti kyin (tikin) LLtekin, pens", kyel myig 
(kalmi?) "gelmig". 

M E T ~ N L E R ~  N f ~f N D E K ~ L E R  - Y a z ~  qeqitleri s~rasmda firsat 
diigtiikqe el yazmalar~nm metinleri hakk~nda soylenilenleri klsaca top- 
lama11 ve tamamlamaliy~z. Yaz~tlarm en qogu mezar yaz~t land~r .  Bun- 
larda bir qok kiiltiir tarihi ve tarih bilgileri vard~r.  @mug olanlar veya 
boyle bir anlt ile andmalar~ istenen gel~nig geqmig bulunanlar, bunlarda 
ben gekli ile konugurlar. Yaz~t lar~n en qogu, Samanllk zamanindand~r; 
ancak bunlardan biri, olmiig olani Manihaist olarak tan~klar. 

El yazmalarm~n en biiyiik bir k ~ s m ~  Buddhistlerdendir ve MahHyH- 
na7dan konu al~rlar. Ancak XI inci yiizyddan kalmq olabilen bir kwm 
daha sonraki el yazmalarmdan, daha yeni zamanlardan da de@l iseler, 
Hh~ayHnist'qe Aganias (Hedin kolleksiyonu- ~stokho1m)'i konu al~rlar. 
SuvarnaprabhHsa (say~ca pek qok)dan, Saddharmapuqdarika'dan, Yo- 
gHcHrabhiimisHstra'dan, AmitHyussiitra7dan, Dasakarmapatha -avadH- 
nimlla'dan ve bagka Avadiina kolleksiyonlarindan, ruhanP olml- 
yanlara ozge bir giinah q~karma listesinden (sayica pek qok), Ts'u- 
-pei-tao-ch7an-fa denilen giinah q~karma duas~ndan (Sanskritqede 
bulunmadl&na gore herhalde aslmda Cince bir eser idi), Hiian-Tsang'- 
larm biyografisinden, Abidharma-kosa'dan, NHgHrjuna7nm bir klrala 
mektubundan (Cin Mill2 Kitapligl), Sak~z yiikrnak=Fo-shuo pa-yang 
shan-ch'ou-king apokrifinden -buna T'ien-ti pa-yang-chi-king ad1 dahi 
verilir- yazma y a r ~ a l a r ~  bulunur. Berlinde bunlardan 70 den ~ o k  qe- 
gitli niisha vard~r. Bunlardan bagka Lamaist metinler, dogmatik konu- 
lar, anma ve kutlama y a z ~ t l a r ~  ve daha bir qok bagkalar~ da vard~r. 

Metinlerin pek ~ o g u ,  kolophonlardaki bilgilere ve yabanc~ keli- 
melerin gekillerine gore, Tohri dilinden, pek azi da dogrudan dogruya 
Sanskritqeden, KiigHn'dan -yani Kutscha dilinden-, B Toharcasmdan, 
Cinceden, Sogdqadan ve Tibetqeden yapdmq qevirmelerdir. 

Manihaist metinler ise illhiler, dualar, sistematik olan dogmatik 
sokugturmalar ile ruhaniler d~gmdakilere iizge bir giinah q~karma 
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listesi, kozmolojik tasvirler, ipinde muamma ve lussalar kullanilan 
hiklyeler, bir kmm tarihi tarihler bildiren biitun bir sira kolophonlar 
-ki bulunmalari memnunluk uyandinr- dir. 

Hwistiyan dini metinlerden gimdiye kadar gunlar bilinmektedir: 
Dobdan gelen bilginlerin hiklyesi. Bunun gekli, burada Zerdiigt dini 
alanlna giden bir misyon ile ilgili oldugunu apikpa hissettirir. Bundan 
bagka -8ehitler olaylarindan bakiyeler, bir fa1 kitab~, bir tip metni 
ve Hiristiyanlik alanlna baghli& giipheli olan bir Ezop roman1 pargasi. 

Kanuni hukuk ilgilerini apikliyan hukuk belgeleri de sayisizdir. 
C)lpulerin ve a&hklarin yabanci olan adlari pek pok defa Cincedir ki 
bu da, Cin idaresi ile birlikte bir pok Cin kuruluglarinin ahnd1Ei;ini apikqa 
gbsterir. 

Fa1 kitaplan Cin, Manihaist ve Hwistiyan etkileri ile meydana gel- 
migtir ve qok yayilmigtlr. 

Tip metinleri her geyden once yara balumini ve illplari konu ahrlar. 
Bir kag  da Anatomiden ve fizyolojiden bahsederler. 

Astronomi ve takvim metinleri, metinlerde bir kmm tarihlemelere 
imkln verirler. Zaman hesabi, ya Cin usuluncedir, ya da on iki boliimlii 
hayvan dairesine goredir. Bir kere de Yezd-Gerd'in Selefkus takvimine 
goredir. Takvim bilgilerinde yildiz adlari ve igaretleri qok kere Cince 
veya Hintqedird 

Ne yazik ki gimdiye kadar sade tarihf olarak yalniz tek bir metin 
bulunmugtur. 

Guzel garkdarda bag ve son kafiyeleri veya hece sayih vezin olqii- 
leri vardm. Soma daha birpok yazi temrinleri ve bir qok bagka geyler- 
de vardir. 

* * *  

D~YELEKLER - Yazitlarin ve el yazmalannin dili tek bir Tiirk 
boyuna aittir denilemez. El yazmalarinda dil bir kere tiirk tili diye; 
bagka bir kere de uygur tili diye veya tiirk uygur tili diye gosterilir. 
Bir kere de barquk tili ad1 goruliir. Barquk, bugunku .1Maral-bay, bat1 
Tarlm bolgesindedir. O w ,  Kqp, Basmd, Tiirgig veya sayica qok 
bagka bir Turk boyunun adi, ~imdiye kadar dil ad1 olarak ortaya 
qikmamqtir; bu, sadece bir tesaduf olabilir. Bu yazill eserlerin dili 
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birlegik degildir; diyeleklerin farklari da, onemli olmasa bile, bize 
bazl tarihi belgeler (=taniklar) verebilmek ipin de yeterler. 

Yazltlarda pok kere ozel bir igaret ile yazdmq bulunan bur nya- 
sesi, daha sonralarl parqalanmigtir; bir diyelekte bundan -ya-, bir bag- 
kasinda ise -nu- olmugtur. Yazltlar~n pek pogu "kotu" anlamina anyzg 
kelimesini yazarlar. Gerek onlardan bir kaqi gerek Kok Tiirkpe yazilmig 
el yazmalariyle gerek Uygur yazili Manihaist metinlerin hepsi gerek 
Manihayi yazili bir lus~m metinler ayni kelimeyi an@ diye okurlar. 
Hemen biitun Buddhist metinleri ve Manihayi yazlli bir k~sim Maniha- 
ist metinleri bunu ayzg okuyup yazarlar. "Fakir" anlamina olan kelime 
ipin dahi taniklar bunun gibi boliinmiigtiir: qzgany, ~zgan veya pgay 
gibi. "Koyun" anlamma da kony dan kon ve koy olmucjtur. Boylece 
"kim" anlamma da kanyii dan kanu veya kayu olmugtur. Daha bagka 
diyelek farklan, Alttiirkische Grammatik $ 2-4 de gosterilmigtir. Bunlar 
ile Ka~garli Mahmud'daki diyelek bilgileri kargilagtirlnca, batidaki 
n- diyeleginin - Argu'larca, Kiqoak'larca, Cigil'lerce, Guz'larca ve bag- 
kalarlnca konugulmug olmal~dir- belirli ayird~mlari meydana q~kar. 
Halbuki Uygurlar y-diyelegi ile konugurlardi. Bunun bir tanigmi Uygur- 
lardan onceki zamandan, yani 850 y~lindan kalma tarihli bir Hogo 
yazmasinin n- diyelegi belgelerini tapmaslnda buluyoruz. 

Demek ki n- diyelegini konuganlar Cay Ardl'ndan (Maveraii-n'ne- 
hir'den) kuzey do@ya do& Tun-Huang'a kadar sokulmug bulunan 
Manihaist Turkler idi. Bunlar arasinda giiney Hotan yolu iizerindekiler 
ile Miran'daki Turk asker2 lutalar~ da var idi. Bunlarin konugma tarz- 
lannl V. Thomsen'in yaylnladi& askerlik belgeleri tan~klar. 

y- veya Uygur diyelegi, 759 da Mogolistan'da dikilmig bulunan 
ikinci Ramatadt aniti ile taniklanir ki bu, Uugurlardan kalmadir. Haqo- 
da bu a+, Uygurlarin kultur etkileri sonuqu ile her halde 850 den 
beri bir lingua franca olarak yaydmig olmahdir. Oyle ki daha sonraki 
biitun Manihaist metinlerde ve tarzlarina gore herhalde daha yeni olan 
Buddhist metinlerde bu agizln belgeleri kendini daha ustun ve qok gos- 
terirler. 

BrZihd metinleri yaz~cilarinln fonetik titizligi bir qok diyeleklerin 
bulundu@nu taniklar ki bunlar arasinda gimdiye kadar heniiz iglenme- 
mig olanlar da vardir. Bir luslm el yazmalarmda, hece baglarinda Orhon 
yazislndaki ve Manihayi yazislndaki b- yerine p- (Uyugur yazisinda 
hip bir zaman b, p den ayrdedilmez) ve birinci olm~yan hecelerde dahi 
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bir 8, o (bagka yam qegitlerinde ii, u dan aylrdedilmez) vard~r. Belki de 
burada bugunku Altay a@zlnln bir ihculiinu bulmaktay~zl. 

n- diyelegi de bu onceki Altay diyelegi de ustunlii~u kazanmamq- 
lard~r; belki y- veya Uygur a@ Hoqo el yazmalarlmn gogunluj+da 
hiikmederler. Artlk Uygurluk yerlegmigtir; a @ z ~  bugunku Do@ Tiirkis- 
tan Tiirkqesinde yagamaktadlr. Bu a@z, Mogollarca 13 uncu yuzylldan 
beri butun Turk boylarl arasmda en qok an~lmaktadm. Cunku Mogollar, 
degerli kultur varl~klarm hatta yazdar~ni bile onlardan alm~glard~r. 
f gte bunlar, fsliim dinine girdiklerinden sonra biitun Miisluman Tiirklere 
ve hatta sonralar~ gene1 olarak butun Miislumanlara Cinlilerce tak~lan 
Huei-huei admdaki kavimdir. Bunlarm siyasi kudretleri sinlrl~ kalm~g- 
tlr; ama kiiltiirleri barq zamanlarmda bile etkisini surdiirmugtiir. Bu- 
tun bu ortaqag metinlerinin modern Turk diyeleklerinden fark~,  qok 
buyuk dejjildir. Arada girmig bulunan ses kanunlar~ saylca qok degildir. 
Cin ve Hint kiiltiir dairelerinden gelip ahnmq yabanc~ kelimeler bir 
yana b~rak~llrsa bugiinkii bir Turk dahi bu el yazmalarlnln dilini hemen 
tamamiyle anllyabilir. fsliimhktan onceki Orta Asya metinlerini, 
.'Eski Tiirkqe" diye gostermek kiiltiir tarihi bak~mlndan oldu& kadar 
dil bahmmdan da bir sln~flamadlr. 

* * *  
UZET VE TOPLAMA - fsl~rnhktan onceki kultur, &kin yollarda 

yuriimek ve belirli bir yone kadar devamli bir geligmeye ula~mak 
iqin yurdundan uzaklagmlgt~r. Gok yiiziinun butiin yonlerinden ve 
bunlar araslna da&lmq yaelyan yabanc~ kavimlerden Tiirkler aqlkqa 
yeni kultur varl~klarl almqlar ve bunlardan bir kismln~ daha degerli 
bir geli~jmeye ulagtlrmqlardlr. Gin Salnameleri bize bu Turklerin 
daha do@ bir resmini vermekle beraber en ufak teferriiata 
kadar gitmezler. Bunu Turfan Duvar resimleri daha iyi goste- 
rirler; ama biz hemen daima hangisinin Turk elinden pktl@ 
ve hangisinin Turklerin kullanmalarl iqin ayrlldlg~ ve konuldugu 
ve hangilerinin bagka kavimlerden gelmig olabilecejji guphesinden kur- 
tulamlyoruz. Bu her iki iinemli kayna@n yam slra iiquncii olarak yam 
tarzl saydabilir ki bize o Turklerden cok zengin t e yandmaz bilgiler 
ve haberler verir. 

0 kiilturun Haqo Turkleri, ancak lusa bir zatnan once gijqebe 
hayatmi blrakmqlar, belki bir klsm~ da gehirlere henuz yeni yerlegmig- 

1 Yani bir onciil! Bir bagkasl da bir Mogol diyelegi olabiiir. 
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ler idi. Fakat maddi refah olmakslzin imklns~z bulunan yazl kiiltu- 
riinii tamamiyle olgun bir tarzda iglemigler, yabancdardan aldiklari 
yaz~lari qok ince fonetik hisler ile dillerine uydurmuglardir. Onlar- 
daki qeviriciler, giiq teolojik veya filozofik metinlerin hi9 birinden 
y h p  iirkmemiglerdir. Meslek deyimlerini yabanci kelimeler olarak al- 
m~glar, yahut qok kere de meslek deyimleri iqin pok uygun ozel keli- 
meler bulmayi bagarm~glard~r. Bir lus~m yazl ve kitap gekillerinde o n  
Asya etkisi, bir kis~mlar~nda da Dogu Asya etkisi kendini gosterir. 
Boylece Turk kavmi, biitiin bu dev gibi Asya lutasinin kuvvetli 
bir baglant~ uyesi idi. Cegitli dinler ve siyasi goriigler arasmdaki 
savagmayi tarih goyle bir hukme baglam~gt~r: Dogudan batiya gelen 
Mogol f i r t~nas~ kii+ikqe gehir devletlerinin ve bozkir birlegmelerinin 
dar sinlrlarini silip siipiirdukten sonra fsllmhk artik hiq bir engel bul- 
madi. Erigtigi alan~n, Kaggar'm, o zamana kadarki elnm iizerinden 
karg~ yone sokuldu, t l  Hoeo devletine kadar girdi. Butiin Tiirkler ona 
boyun egdiler ve bununla da birlegik bir goriiniig almig oldular. 
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