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1. Giriş

Tibet Buddhizmine ait Eski Uygurca metinler esas olarak Moğol dönemine,
13-14. yüzyıllara, aittir. Bu döneme ait metinler çoğunlukla "Kursiv" yazıyla

yazılmıştır. Bu metinler arasında yuvarlak tomar biçimli değil de kitap bi
çiminde olanlar da vardır, krş. BT Vlll, 17. s. Bu dönem metinlerinden ilk
kez söz eden F. W. K. Müller'dir. Müller Tantra Buddhizmine ait metin
lerden, içeriğinden 1928'de yayımlanan bir yazısında söz eder (bak. BT vn
s. 5). Tibet Buddhizmine ait ilk yayınlar "Blockdruck" metinlerdir (örneğin
U n 27~50, 50-75, bak. BT vn. 5. s.). Konuya ilişkin ilk yayınsa 1910'da
Radloffun yayınıdır. İlerki yıllarda ise Ş. Tekin'in yayınlan gelir. Tibet
Buddhizmine ait Eski Uygurca metinlerin çoğuuluğunu ise P. Zieme ve G.
~ara birlikte yayımlamışlardır (bak. Kaynakça, BT vn, BT vm, Tot.).

* Bahşı Ögdisi'ni çalışmarnı öneren, metnin yazıçevrimini okuyup düzelti ve açık

lama önerilerinde bulunan Prof. Dr. Peter Zieme'ye, yine metni bir kez okuyan,
açıklama önerilerinde bulunan Prof. J. Oda'ya burada teşekkürlerimi ifade etmek
istiyorum. Ayrıca Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi, Berlin Devlet Kütüp
hanesi, Prusya Kültür Varlıkları, Doğubilimleri Bölümü, Turfan Koleksiyonu'nda
U 5678 kaydı ile saklanan metnin yayım izni konusunda yardımcı olan Dr. S.
Raschmann'a ve metni yayımlamama izin veren akademi yönetimine burada ayrı

ayrı teşekkür ederim (Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,

Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz Orientabteilung).
Bu dönem Uygurca metinler ve özellikleri için BT VII, VIII, Tot. gibi döneme ait
metin yayınlarının giriş bölümleriyle Elverskog'un yakın zamanda yayımlanmış

olan Buddhist Uygur Edebiyatı adlı çalışmasının 105-125. sayfalarına bakılabilir.
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Bunlann dışında Japonya'da da Ölüler Kitabı üzerinde 1925'te T. Haneda,

1974'te de M. Shögaito kısaca durmuşlardır (bak. ToL giriş notu). Bu dö

nem Uygurca metinler ve özellikleri için BT Vll, VIII, Tot. gibi döneme ait

metin yayınlannın giriş bölümleriyle Elverskog'un yakın zamanda yayım

lanmış olan Buddhist Uygur Edebiyatı adlı çalışmasının 105-125. sayfa

lanna bakılabilir.

Söz konusu metinlerin sözvarlığı öteki metinlerle karşılaştırıldıklarında,

bir ölçüde farklılık gösterirler. Örneğin bu metinlerde Tibetçe sözcükler, kişi

adlan bu dönem öncesi metinlerine göre daha çoktur; bu konuda söz konusu

metin yayınlarınını dizin bölümlerine bakılabilir.

Bizim metnimizse Berlin Turfan Koleksiyonu'nda saklanmakta olup U

5678 kaydını taşımaktadır. Metnin eni 20, boyuysa 50 santimetredir. Baş

tarafı biraz kopuk olan metnin ilk satırlan da bir hayli yıpranmıştır, izleyen

satırlarsa tamdır. Metnin ilk yüzünde 55 arka yüzünde ise 29 satır vardır.

Metnimizden daha önce P. Zieme ve G. Kara konuyla ilgili yayınlannda,

Tot. ve BT Xlll'te söz etmiş, çeşitli alıntılar yapmışlardır.

Yazım Özellikleri:
Metinde, son dönem Uygur metinlerinin çoğunda olduğu gibi, ötümlü ve

ötümsüz ünsüzler arasında pek aynm gözetilmez. Özellikle art ünlüler kom

şuluğundaki gırtlaksı sesler 19, kı yazılırken kullanılan noktalamalar k ile g
arasında bir aynm göstermez. Tabii bu ve benzeri özellikler önceki dönem

metinlerde de (Örneğin Altun Yaruk Sudur, Xuanzang Biyografisi çevirisi

vb.) görülür.

.Kimi sözcüklerde n'nin üzerine konan tek noktayla ayırt edildiği görülür:

s'd' pyr ' rwdyty nynk /sadapiraruditenin/, 'wydwmwz ny lüdümüzni/,

'wyııkr'k'n IÖı]dikan/, pwrq'n nyıık /burhannın/, p'qşy nyıık /bahşının/,

lwql'n /luglanl, //dyIi I[a]dın/, m'nyıık /manin,', ywykwıı- Iyükün-I, t/kyIiy

It[a] kinil

Eksik yazım örnekleri: qlty /k(a)ltı/

Fazla yazım örnekleri: "s'n lasanl

d yerine yazılan t: 'ykyt ligiçl/,üd /'wyt/, 'yt-IıQ-1

h'nin yazımı: pwrq'n, pwrq'n /burhan/, p'qşy /bahşıl
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q ile yazılan g ve k: p'qşyq /bahşıg/, "syq lasıgl, tylt'q Itıltag/, mwnd'q
/mundag/; 'wq lokl, s'qyn- Isakın-I, qyl- !kıl-I, twrq'rw /turkaru/

qile yazılan g ve k: "y'm'q layamakı, "lqw lalku/, kolgu Iqwlqw/,
'wqwş luguş/, s'qynç Isakınç/, t'rq'r- Itarkar-I, q'lysyz /kalısıZı, 'wq- luk-I

Ş ile yazılan ş: twyşrwyl- Itüşrül-I, twşwş- Ituşuş-I (2 kez), twşwşm'q.,. .. - .. .. ....
ltuşuşmak!

d ile yazılan ı. 'wyryd- /örit-', qwd /kut/, kwyrkyd- /körkit-Z, kyrdkwn
/kertgün-Z, tyd- /tit-,', 'wdly /utlı/, "rtwq /artok/, t' dyqlyq /tatıglıg/,

pwydswn /bützün/, 'wqş'dy /ohşatı/, y'r'dyl- /yaratıl-Z, 'wydwn- /ötün-Z,
yyldys Iyıltı~

s ile yazılan z: kwysw nwr Ikö~ünür/, y'swql'ryn /yazoklaryn/,
'wyswkswz /üzüksüz/, sysyk lyk l'r nynk /sezikliglernin/, 'wdwsm'q

/uduzmak/, pwydswn Ibüt~ünl, pyrswn /berzün I, 'ksyk lag~ig/, kykwrswn
/kigürzün/, twy§rwylm'swnl'r /tüşrülmazünlar/,qylswn /kılzun/, yyldys

lyılW

Yabancı sözcüklerin yazımında öteki Uygurca metinlerden çok fazla bir

fark görülmez; amita, çinşamani. t[alkini vb. Ancak Skr. cinsamani Uygurca

metinlerde genellikle -ı- ile çintamani biçiminde yazılırken metnimizde -d- ile

yazılmıştır.

Metinde kullanılan yazı ve harfçevrimi yöntemi Uigurisches Wörterbuch
ile Xuanzang-Biyografisi yayınlannda izlenen yola göredir (bak. UigWb, 1,
1977: 6 ve ötesi ile HT Vll s. 6 ve ötesi).

Sözvarlığı .
Metnimiz sözvarlığı açısından da öteki Uygurca metinlerden, özellikle

Tibet Buddhizmine ait metinlerden çok fazla aynlmaz. Metnimizde yeni

olarak luglan ve çdlk- (- çdlki- ?) eylemleri geçerken, orunsuz sav, yelü
kôkdn, kısıl yankusı, isig mdni, beş çöpdik üd, ölgtiysük üd gibi seyrek

karşılaşılan kullanımlarda görülür.

Çeviri
Burada yapılan çevirinin bir çeviriden ziyade çeviri önerisi olduğunu be

lirtmek, bir deneme olduğunu söylemek daha yerinde olacaktır. Çeviri Uy

gurca metnin bugünkü Türkçeye harfiyen aktanlmasından ibarettir. Örneğin

metnimizde yer alan bodi kövül ibaresi Tot.'ta genellikle "Bodhi-Sinn

(Bodhi düşüncesi)" olarak çevrilmiştir. Buradaki çeviride ise "aydınlık dü-
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şünce" karşılığı yeğlenmiştir, İlgili ibarenin Tot.'ta geçtiği satırlarve çevi

rileri şöyledir: 405 Bodhi-Tropfen, 413, 424, 454, 461, 746, 858
Bodhisinn-Tropfen, 879 Bodhisinn, 885, ?14, 925, 938, 952, 137 Bodhi-

·Sinn, 278, 1313 Bodhi-Gesinnung (1313 bodi kÖ1Jül örit- "Bodhi-"
Gesinnungentstehen lassen i Bodhi düşüncesini oluşturmak, yaratmak").

2. Metin

1. tünl[a]
twylll

2. 111/1/11 ok yongı 11/·
lım 'wq ywryqy iii

3. 1111/11/ bo ok ol üza

11111111 pw 'wq. 'wl 'wyz '

4. (yeg ü]sdünki bahşıg ayamakta öni
1/1 Ilysdwnky p'qşyq "y'm'qt' 'wynky

5. [burhan] kutın bulur tesar [o]runsuz sav arür ,
1111/1 qwdyn pwlwr tys'r Irwiıswz s'v 'rwr ..

6. (ö1]ra] kö:?ünür kalmadük üdki alku burhanlar ,
IILI/II kwyswiıwr k'lm'dwk 'wydky "lqw pwrq'rı I'r ..'

7. [anııj] tıltagınta bodi könülüg öritürlar ;
1/11/1 tylt'.q yiıt' pwdy kwnkwl wk 'wyrydwr I'r :

8 . (bah]şı burhanlarmn atöz tözi arür ,
Illşy pwrq'n I'r nynk 't'wyz twyz y 'rwr ..

9. [yına] ök arür vayroçana burhanmn öz tözi ,
III 'wk 'rwr v'yrwç'iı' pwrq'n iıyiık 'wyz twyz Y ..

10. [yelü] kökarı mg tınl(ı)glar asıgın kıldaçı ,
ILLI kwyk'n t'k tynlq l'r "syq yn qyld'çy ..
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11. [bahjşının {nın} atöziI]a öga yükününnan

I/I§y nynk nynk 't'wyz ynk' 'wyk' ywykwiıwnn'n

12. [bahşı] burhanlarnın tillarinin tözi arür ,

/11/1 pwrq'n I'r nynk tyl l'r y nynk twyz y 'rwr ,

. 13. [yına] ök arür amita aba burhannın öz tözi

/II Iwk 'rwr "rnyd' "p' pwrq'n iıyiık 'wyz twyz Y

14. k[ı]s[ıl] yankusz ttig tınl(ı)g asıgın kıldaçı

q/s/l y'nkqw sy t'k tynlq "syqyrıqyld'çy

15. balışının tiliI]a öga yükününnan ;

p'q§y iıyiık ıyı ynk' 'wyk' ywykwiıwnn'n :: ..

16. bahşı burhanlarnın könül tözi lirür ,

p'qşy pwrq'n I'r nynk kwnkwl twyz y 'rwr ..

17. yına ök arür [ajkşobi burhannın [ö]z tözi ,

ym' 'wyk 'rwr I'k§wpy pwrq'n nynk /lyz twyz y ..

18. köıjülin sakınıp özli [a]dınlıka asıg kıI[da[çı

kwnkwl yn s'qynyp 'wyz ly /ldyiı ly q' '/syq qyI/lçy

19. balışının köI]üliIJa öga yükünürmlan] ; ~

p'qşy nynk kwnkwl ynk' 'wyk' ywykwnwrmll ::

20. balışının öz tözi çintamani tag arür
p'qşy nynk 'wyz twyz y çyiıd'm'ny t'k 'rwr

21. işin tüpükdürüp beş türklüglarka tükallig bolsar yına ,
'yşyn twypwkdwrwp pyş twyrklwk I'r k' twyk'l lyk pwls'r ym' ..

22. ikisiz uguşta yintam bir tatıglıgj lıg} kıldaçı ;

'ykysyz 'wqwşt' yynt'm pyr t'dyqlyq lyq qyld'çy ..
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23. tolu tagirmi taluyka ögaiyükünürman;

twlw t'kyrmy t'lwy q' 'wyk' ywykwnwnn'n:: ..

24. mundagın bahşı başın üç ardinilar ;

mwnd'q yn p'qşy p'ş yn 'wyç 'rdynyl'r ..

25. bintsun burhan t[a]kini nayvasikilar ;

pyntswn pwrq'n tlkyriy n'yv'syky l'r ::

26. turkaru manin töpümta olururllar] tep ,

twrq'rw m'nyıık twypwm t' 'wlwrwr III typ ..

27. tetselar yalvarıp adiştit kolgu ol ,

tytsyl'r y'lv'ryp "dyştyt qwlqw 'wl ,

28. bahşı manin atözümin adiştit kılzun

p'qşy m'nynk 't'wyz wmyn "dyştyt qylswn

29. bagdaşınu mudur .tügüp annmaksizin

p'qd'şynw mwdwr twykwp 'rynm'ksyz yn

30. isig manig yaraşı tugurgalı bolup .
'ysyk m'nkyk y'r'şy twqwrq'ly pwlwp

31. üç b(a)lgü beş işlarig b(a)lgülüg kılayın

'wyç plkw pyş 'yşl'ryk plkwlwk qyl'yyn

32. bahşı maniI] tilimin adiştit kılzun

p'qşy m'nynk tylymyn "dyştyt qylswn

33. saçok luglan savlartın öI]i üdrülüp

s'çwq lwql'ıı s'vl'rtyn 'wynky 'wydrwlwp

34. çoglug küçüg tıljajnurmaklıg ünüg bulayın .

çwqlwq kwyçwk tyllnkwrm'q lyq 'wyn wk pwl'yyn
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35. ündürmiş sayım ünüm ün agzig bützün

'wyndwrmyş s'vym 'wynwym 'wyn 'ksyk pwydswn

36. bahşı manin könülümin adiştirkılzun

p'qşy m'nynk kwnkwl wmyn "dyştyt qylswn

37. igid sakınçlarımın barçanı tarkanp
'ykyt s'qynç l'rymyn p'rç' ny t'rq'ryp

38. terin ken bilga bilig ukmakıg berzün
tyrynk kynk pylk' pylyk 'wqm'q yq pyrswn

39. kalısız ukup tuyayın onarayın

q'lysyz 'wqwp twy'yyn 'wnk'r'yyn

40. atözin alku kayu kılmışlarım

't'wyz yn "lqw q'yw qylmyşl'rym

41. mandal mudur burhanlarnın işi bolzun
m'nd'I mwdwr pwrq'nl'mynk 'yşy pwlswn

42. tilin alku kenürü sözlamişlarim

tyl yn "lqw kynkwrw swyz l'myş l'rym

43. küsüşüm ol dami nom padakları bolzurr
kwyswş wm 'wl d'my nwm p'd'k l'ry pwlswn

44. könülin alku sakınmış ömişlarim

kwnkwl yn "lqw s'qynmyş 'wymyşl'rym

45. sakınçsız yaruk yaşuk mani bolzun
s'qynçsyz y'rwq y'şwq m'ny pwlz wn

46. çahşapat sımış tangarıg ıdmış yazoklanm
ç'qş'p't symyş t'nq'ryq 'ytmyş y'swql'rym
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47. ang sogançıg adgü adroklar bolzun

"ryq swq'nçyq 'dkw "drwql'r pwlz wn

48. alku igid sakınçlıg nizvanilanm

"lqw 'ykyt s'qynç lyq nyz v'ny l'rym

49. bilga biliglig yaruk yaltrık bolzun

pylk' pylyk lyk y'rwq y'ldryq pwlz wn

5O. alku tarş amranmaklıg könültaki kılınçlanm

"lqw t'rz "mr'nm'q lyq kwnkwl t'ky qylynç l'rym

51. ulug manilig çın kertü bilga bilig bolzun

'wlwq m'nkylyk çyn kyrtw pylk' pylyk pwlz wn

52. küsüşüm ol ohşatguluksuz yeg üsdünki bahşı

kwyswş wm 'wl 'wqş'dqwlwqswz yyk'wysdwnky p'qşy

53. kenürü nomlap körkitip boşgurup tuyunmakka kigürzün

kynkwrw nwml'p kwyrkydyp pwşqwrwp twywnm'q q' kykwrswn

54. üzüksüzin kertgünüp ayap öga yük[ün]üp

'wyswkswz yn kyrdkwııwp "y'p 'wyk' ywkllwp

55. tapınu öga -yükünürmiin ögirü [taginürman]

t'pynw 'wyk' ywykwnwrm'n 'wykyrw 1111111111

56. adgü öglilarka tuşuşup yalnuz
'dkw 'wyklyl'rk' twşwşwp y'lnkwz

57. inça k(a)ltı sudani tag arinmaksizin

'ynç' qlty swd'ny t'k 'rynm'ksyz yn

58. nom üçün atözümin titip tapınayın

nwm 'wyçwn 't'wyz wmyn tydyp t'pyn'yyn
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59. sadapiraruditenin yorıkına ohşatı

s'd' pyr ' rwdyty nyıık ywryq ynk' 'wqş'dy

60. ayançan kertgünçlüg tetselarta ulatı

"y'nç'nk kyrtkwnçlwk tytsyl'rt' 'wl'ty

61. tört utlı bilgülük üç bolmaktakı tınl(ı)glar

twyrt 'wdly pylkwlwk 'wyç pwlm'q t'qy tyıılq l'r

62. beş çöpdik üddakilar alku yertünçütakilar
pyş çwypdyk 'wytd'kyl'r "lqw yyrtwnçw t'ky l'r

63. yavlak yollarta taginçsizlarta tüşrülmazünlar

y'vl'q ywl l'r t' t'kynç syz l'r l' twy.~rwlm'swn l'r

64. tüşmadin ikin ara sezikliglamin balıkınta

twyşm'dyn 'ykyn "r' sysyk lyk l'r nynk p'lyq ynt'

65. ölgaysük üdümüzni öIjrakan bilalim

'wylk'yswk 'wydwmwz ny 'wyIikr'k'n pyl'lym

66. ayıg amgaklarig tarkanp tuşuşmalım

"yyq 'mk'kl'ryk t'rq'ryp tw§w§m'lym

67. artok agır yeglarimiz kalısız bolzun
"rdwq "qyr yyk l'rymyz q'lysyz pwlz wn

68. saçok luglan könülümüz barça yokadıp

s'çwq luql'n kwnkwl wymwz p'rç' ywq'dyp

69. sukavatita tugurdaçı könülüg bulalım

swk'v'dy t' twqwrd'çy kwnkwlwk pwl'lym

70. ~)urhanıg ömak tuşuşmak birla yaratılalım

pwrq'n yq 'wym'k tw§w§m'q pyrl' y'r'dyl'lym
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71. yaruk yaltnk uduzup çalkip körkitzün
y'rwq y'ltryq 'wdwswp ç'lkyp kwyrkydz wn

72. bahşı birla burhanlarnın uduzmakına tuşuşup

p'qşy pyrl' pwrq'nl'mynk 'wdwsm'qynk' tw§w§wp

73. nom aşidip viyakrit bulup tuyunmakıg tanuklalım

nwm 'şydyp vyy'kryt pwlwp twywnm'qyq t'nwql'lym

74. k(a)lp alkıgınça bahşı birla burhanka utlı ötünüp

kIp "lqyqynç' p'qşy pyrl' pwrq'n q' 'wdly 'wydwynwp

75. nomug ulap nom uguşındakılarka asıg kılabm

nwmwq 'wl'p nwm 'wqwş ynd'qy l'rq' "syq qyl'lym

76. küntüz enç asan türıla enç asan
kwyntwz 'ynç "s'n twynl' 'ynç "s'n

77. küntüz türıla altı üçltö enç asan
kwyntwz twynl' "lty 'wytd' 'yiıç "s'n

78. ançulayu ok alku üdta enç asanig
"nçwl'yw 'wq "lqw 'wydt' 'ynç "s'nyk

79. utlı tükallig bahşı berzün bizil]a
'wdly twyk'l lyk p'qşy pyrz wn pyz ynk'

80. biznin kertgünçlüg yıltızırmznın küçinta
pyz nynk kyrtkwynç lwk yyldysymyz nynk kwyçynt'

81. nom uguşnun tıltagtın tıırugmanın küçinta
nwm 'wqwşnwnk tylt'q tyn twrwqm ' nynk kwyçynt'

82. üç ardinilamin dami arvışnın küçinta ,

'wyç 'rdyny l'r nynk d'my "rvy~. nynk kwyçynt'
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83. könülümüzıakiça bilga biligka tükallig bolalım ;

kwnkwl wmwz t'ky ç' pylk' pylyk k' twk'llyk pwl'lym ::

84~ bahşı ögdisi tükadi sadhu sadu

p'hşy 'wykdysy twyk'dy sa dhu s'tw

3. Çeviri

1 [...] gece [...] 2yaşayışİ [...] 3budur ve ~...] 4en üstün Guru'yu övmekten

başka s"Buddha mertebesine ulaşır" denirse yersiz bir söz olur. 6GeÇ

mişteki, bugünkü ve gelecekteki Buddhaların tümü 70nun için aydınlık dü

şünce beslerler.

sGuru, Buddhalann vücudunun esasıdır; 9dahası vücut (Vairocana)

Buddhanın asıl esasıdır. l0Gökkuşağı gibi canlılar yararına işler yapan

uGuru'nun vücudunu överek saygıyla eğilirim.

12Guru, Buddhalann dillerinin esasıdır, 13aynca Amitabha Buddha'nın

kendi esası 14geçituğultusu gibi canlılara yarar sağlayan, ISGuru'nun diline

övgüyle saygıda bulunurum.

16Guru, Buddhaların düşüncesinin esasıdır, 17tabii .Akşobhya

Buddha'nın da kendi esasıdır. IsKalbiyle düşünüp hem kendine hem de

başkasına yararlı olan 19Guru'nun düşüncesini överek saygıda bulunurum.

20.22İşini tamamlayıp beş güçlülere tamamen ulaşsa da, iki olmayan
dhatuda her zaman bir tad sağlayan Guru'nun kendi esası Cintamani gibidir,

23dolu, değirmi okyanusu överek saygıda bulunurum.

24Böylece Guru "Başta olan Triratna, 2sDevata Buddha, Dakini, Nai

vasika'Iar, 26her zaman benim tepemde otururlar" der. 27Öğrenciler, yal

varıp övgü diler.

2SGuru benim vücudumu övsün, 29bağdaş kurup, ellerimi kavuşturup

üşenrneksizin 30sıcak mutluluğu uygun şekilde sağlayıp 31üç işaret ile beş

işleri açık hale getireyim.

32Guru benim dilimi övsün, 33saçma, boş sözlerden de annıp 34parlak

gücü, güzel konuşma sesini bulayım, 3sçıkarttığımsözüm, sesim hoş müzik

olsun.

36Guru benim kalbimi övsün, 37yanlış sözlerimin tümünü uzaklaştınp

3Sderin,. geniş, bilinçli anlamayı versin, 39hiç kalmamacasına (herşeyi) an

layıp duyayım, düzeleyim.

40Vücudumla yapmış olduğum ne varsa, hepsi 41Maı.ı4ala, Mudra
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Buddhalann işi olsun.

42Dil(im)le açıklayarak anlattıklarını 43bütün istediğim o dharani,
dharma şiirleri olsun.

44Kalbimle düşünüp taşındıklanmın tümü 4Sdüşüncesiz parlak, aydınlık

mani mücevheri olsun.

46Öğretiyi bozmuş, adaklarını unutmuş kötü davranışlarım 47temiz ve

güzel, iyi ve seçkin olsun. 48Yanlış düşüneeli hırslanmın hepsi 49bilinçli,

parlak, aydınlık olsun. soBütün yanlış şeyler isteyen düşüncedeki davra-

nışlanm 51yüce sevinçli, gerçek- bilgili olsun. .

52Dileğim,karşılaştınlmaz en yüce Guru(nun) s3açıklayarak vazedip,

gösterip, öğretip (beni) aydınlanmaya ulaştırmasıdır. 54_5S(Bunun için) ke
sintisiz inanıp, saygı gösterip, överek eğilip, saygıyla eğilirim, sevinirim,

56iyi düşüncelilerle karşılaşarak yalnızca 57Sudhana gibi erinmeksizin

58öğreti için vücudumu feda edip hizmet edeyim, 59Sadaprarudita'nın

yaşayışmabenzer (şekilde).

60Saygılı inançlı öğrencilerdenve 61dört ödülü bilen üç varlık şeklindeki

canlılar, 62beŞ kanşık zamandakiler, bütün yeryüzündekiler 63kötü yollara,
amaçsızlıklara düşürülmesinler, (bu yollara) 64düşmeden ikisinin arasında,

şüphelilerin kentinde 6söleceğimiz vakti önceden bilelim, 66kötü davra

nışlan uzaklaştınp (onlarla) karşılaşmayalım,

67Çok değerli, iyi şeylerimiz (eksiği) kalmamacasına (tam) olsun,

68dağınık2kalbimiz tümüyle yok olsun, 69(böylelikı~) Sukhavati cennetinde

doğuracak olan düşünceyi bulalım, 7oBuddha'yı düşünme, karşılaşma

(şansıyla) yaratılalım. 71Parlak ışık yöneltipş (?) göstersin. 72Guru ile

Buddhalarınyol göstericiliğiyle karşılaşıp, (onlardan) 73öğretiyi dinleyip

olacaklan önceden bilip, duymayı elde edelim. 74Kalpa tamamlanıncaya

değin Guru ile Buddhaya şükredip, 7söğretiyi sürdürüp dharmadhatu içinde 9

olanlara yararlı olalım.

76Gündüz rahat ve huzurlu, gece rahat ve huzurlu, 77gündüz ve gece altı

öğünde rahat huzurlu (olalım), 78böylecene günün her vaktinde rahatı,

huzurlu olma 79ödül(ünü) tam olarak Guru versin bize.

80Bizim inanç esasımızın sağlamlığına göre; 81öğreti soyunun,

nedenden kaynaklananın gücünde; 82Triratna'nın, dhüraninin-, gücünde,

83kalbimizdekine göre bilgiye tam ulaşalım.

84Guru övgüsü tamamlandı, iyi iyi.
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4. Açıklamalar:

4 yeg üsdünki bahşı: Uyg. yeg üsdünki, bahşı ile birlikte ilk olarak

Tibet Buddhizmine ait metinlerde, Moğol dönemi metinlerde görülür.

Burada bahşı « Çin. t:w:± bo shi) daha çok guru "usta, yol gösterici,

büyük usta" karşılığı kullanılmaktadır, Skr. ~ guru ise "öğretmen,

usta" anlamının yanı sıra, esas olarak "ağır, önemli, ciddi" anlamına

gelmektedir, krş, BHSD 213 b (guruka). İbare aşağıdaki Uygurca

metinlerde görülür: BT Yın A 68, 219, B.109; BT Yil J 1, BT XLLI

58.7, Tot. 244.

5 orunsuz sav "yersiz laf, boş söz", harf. Türkçe yersiz "meclazen]

yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız" ile karşılaştırabiliriz,

bak. TS7 1308 b.

9 vayroçana: Skr.~ vairocana BHSD 512 a, MW 1025 c; burada

BT Yil'deki anlamıyla"vücut" karşılığındakullanılmıştır, vairocana =
vücut (Kaya) (BT Yil s. 111). Yine BT Yil'de -belirtildiğinegöre

Vairocana ı. Dhyanibuddha'rıın23. ve 24. Vira'Iarıdır (s. 111), bk.

BT Yil a 78, 91, 134, BT xm 28.13, Tot. 665, 1210.

ı O· yelü kökanı Uygurca metinlerde çok seyrek olarak karşımıza çıkan

ibare için daha 1972'de P. Zieme aynntılı bir açıklamada bulunmuştur.

Buna göre ibare AYS, HT, Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhi

sattva Öykülerinin Uygureast ve Zauberritual adlı Uygurca metinlerde

görülür. MK'nin sözlüğünde de ibare ~J; Cı~((.ı yelü köklin olarak

geçmektedir (DLT Tıpkıbasım, 455.8). Buradaki kullanım günümüz

Türk dillerinden yalnızca Kırgızcada, kök cele olarak görülür. Zieme

daha sonra G. Kara ile birlikte yayıma hazırladığı "Zauberritual"de (=

BT Yil) ibareye yine aynı şekilde yer verir (BT Yil A 244, dipnot).

Yukandaki bilgiler için bak. KaşZieme463-465. sayfalar.

Aynı sözcüklere Zieme'den bir kaç yıl sonra değinenTezcan da hem

yelü hem de köklin sözcüklerinin günümüz Türk dillerinde yaşayan

yeni biçimlerini sıralamıştır. Kökeni sorusu bir. yana, okunuşu

açısından özellikle San Uygurca (Malov s. 68: kôkdn, kükdn) ve

Anadolu ağızlanndaki -k-'li biçimler sözcüğün -g- ile değil de -k- ile

köklin okunmasını gerekli kılmaktadır, aynntılar için bak. HT X 821.

açıklama (s. 109-110).

Dharmodgata Bodhisattva Öykülerinin Uygurcasını yayımlayan Ş.

Tekin de yine aynı şekilde ibareye değinir, Ş. Tekin'e göre de ikinci

sözcük köklin okunmalı ve *kö-k+li-n olarak çözümlenmelidir. Olası
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bir *kö- eylemi ise köl- "bağlamak" eylemi ile karşılaştırılır

(BuddhUig II, 69. açıklama).

HT'de geçen örneğe ise S. Tezcan'ın hazırladığı X. bölümde yer
verilir. Uyg. yelü köklin hem Suv.'da hem de HT'de Çin. !fIT hong (

gang, jiang) karşılığı olarak kullanılmaktadır:

Suv 434.20-21 yelü köklin =Çin. !fIT hong T c. 16, Nr. 665, 430 a
93,

HT vIİ 986 yelü köklin = Çin. !fIT hong T c. 50, Nr. 2053, 259 b
816,

HT VII 1251 yelü köklin =Çin. !fIT hong T c. 50, Nr. 2053, 260 a 3;
HT VII 1251'de.kökiin yerine yanlışlıkla kômdn yer alır, düzeltisi için

bak. Komm. 1251.

HT VIII 2036 yelü köklin = Çin. !fIT hong T c. 50, Nr. 2053, 267 b
22 15,

HT X 821 yelü köklin = Çin. !fIT hong T c. 50, Nr. 2053, 277 b
1211,

HT X 831 yelü köklin = Çin. !fIT hong T c. 50, Nr. 2053, 277 b

1413.

Yukarıdaki örneklere ek olarak yelü köklin üç kez de Tot.'ta geçer
(682, 686, 1181). BT VII'de de yelü köklin "seyrek görülen sözcükler

(selten Belegte Wörter)" arasında sayılır. Sözcüğün Tibetçesi ise ja

choQ'dur (73 b).

13 amita aba: Skr. amitlibha"ölçülemez parlaklık"; Uygurcada.sözcü

ğün Sanskrit aslındaki sandhi (li~ -a ii-: amita iibhaı parçalanmıştır,

bak. UigWb 118 b, BT XIII, 20.22 dipnot; a. burhan "Amitabha

Buddha" ım.rSi~t~ a mi tuo fo doğu cennetinin, Sukhavatt'tiu: Bud

dha'sıdır, Amitôyus olarak da görülür. UigWb'a göre yayımlanmış

metinlerde iki kez görülür (1979: 118 b); buraya daha sonra yayım

lanmış metinlerden BT VIII (A 228) ile BT Xlll'teki (20.22) örnekleri

de katmak gerekir. Skr. amitübha, Uygurca metinlerde abita, abida

biçimleriyle de bir çok kez görülür, bak. UigWb 37 a; UigWb'ta yer

verilen metin yayınlanndan sonra abita biçimi Uygurca metinlerde, BT
XIII (195 a), Tot., Essenzôl (121), AbiAnk (145 ve ötesi) gibi yayın

larda da görülür. Çince si mi sözünün Uygurcada bi olarak da karşı

lanışı için bak. Barat s. 29'daki örnekler: ~si şabi, ım.rSi~t abita;
Amitabha için bak. BT VII, s. 104 (abida); WbMyth 1, s. 311-313;

Hôbôgirin 24b-30a.
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14 k[l]s[ı1] yankusıı ibarenin ilk sözcüğü olan kısıl "geçit, dağ geçidi"

en eski olarak Orhon YazıtIannda görülür, kıs- "basmak, sıkmak,

bastırmak" eyleminden -l ile türemiştir, bk. GrOT § 3.113. Deverbal

Nouns 17°. Clausun'un kısıt için yer verdiği örneklere (ED 667 b)

Erdal'ın yeni verilerini de eklemek gerekir (OTWF § 3.113, s. 332).

Uygurca kısıl, Çince karşılıklarını tesbit edebildiğimizmetinlerde

Çin. 1ra' jian "dere, dağlardaki küçük dereler", ~ he "hendek, sel

yanğı" ve 1t lu "vadi; geçit" karşılıklanyla görülür. Aşağıda yer

verdiğimizörneklerden kimisi OTWF'nin yayımından sonraki metin

yayımlarınaya da henüz yayımlanmamış metinlere aittir:

Ht 170.24 kısıl = Çin. 1ra' jian "Bergbach", XuanZieme s. 87,

HT IV 473 ktsıl =Çin. 1t lu c. 50, Nr. 2053, 242 a 1014,

HT V 65.17 ktsıl = mhe T c. 50, Nr. 2053, 251 a 816,

HT VIII 1963 kısıl =Çin. 1t lu c. 50, Nr. 2053, 267 b 1114,

HT IX yuy kuş kısılı atlıg kısıt 69 a 12 = Çin. )1U.~11t feng huang lu

T c. 50, Nr. 2053, 273 b 1513-15.

Buradaki yuy kuş için krş. HT VI 194-5 yuy kuş yanlig karşi = Çin.

1~1t~ yi luan dian T c. 50, Nr. 2053, 253 a 91-3; 737 yuy kuşlug =
Çin. it luan T c. 50, Nr. 2053, 254 b 228; HT VIII 2034-35 yuy kuş

= Çin. fl.feng T c. 50, Nr. 2053, 267 b 22 11.

"HT IX tag kısılı 76 b 4 =Çin. mhe T c. 50, Nr. 2053, 269 a 113,

HT IX kısıl H 7 b 1 = Çin. mhe T c. 50, Nr. 2053, 274 a 83.

Metnimizde karşımıza çıkan kısıt yankusı ise "geçitIerdeki, dağ

geçitlerindeki yankı, uğultu" anlamına gelmektedir. Metnimiz dışında

kısıt yankusı'tui: geçtiği yerler ise şunlardır:

Suv 335.2-3: tag kısıl yankusı tdg ve 382.10: kısıl yankusı. Altun

Yaruk Sudur'daki bu örnekler Taisho'da sırasıyla aşağıdaki satırlara

denk gelmektedir:
'!1!.1t. kong lu xian, T c. 16, Nr. 665, s. 421 c19 Nobel s. 153

"wie das Echo in leeren Talgründen (sind) / tıpkı boş geçitIerin çukuru

gibi(dir)"

1t.ıu xian, Tc. 16, Nr. 665, s. 425 c15 Nobel s. 179 "wie das

Echo im Tal (...) / geçitlerdeki yankı gibi"

Buradaki ~ kong "gökyüzü; hava, boşluk", 1t lu "vadi; geçit", •

xiang "ses, yankı" karşılığıdır.

~.lu xia için aynca bak. Morohashi c. 10, s. 11070 d (3618217).

17 [a]kşobi burhan: Skr. akşobhya, Jap. IfılJritı ashuku, Tib." M i
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,khrugs (Hôbôgirin 39-40), içrek Buddhizm terimi olarak kullanılışı

için bak. Hôbôgirin s. 40 a-b ve WbMyth 5, s. 310-311, Williams s.
245. Çoğunlukla arkasında bir güneş ve ay halesi ile lotus çiçeğinin

üzerinde oturur durumda betimlenir. Sağ eli ya yere uzanmıştır, ya
yerdedir. Sol eli çoğunlukla kapalı olarak kucağındadır. Mavi renkle
özdeşleşmiştir, bu da tarihi nedenlere, Doğu Hindistan panteonuna
bağlanabilir. İçrek Uygur Buddhizmine ait metinlerden BT Vll'de 2.
dhyanibuddha olduğu belirtilir (BT VII, s. 104). Mahayana Buddhiz
minde Doğu Cenneti Abhirati'nin Buddhasıdır (UigWb 83 a-b,
WorldBuddh s. 92 a). Bu cennetin özelliği Pretalann, vahşi hayvan
ların, çirkin canlıların, açgözlülüğün olmamasıdır (WbMyth, 5, s.
311); akşobi, BT VII (A 131), VIII (A 230), Totenbuch gibi Uygurca
metin yayınlannda görülür ki bu metinler bilindiği üzere yine Tibet
Buddhizmine aittir. Bunlann dışında Altun Yaruk (örneğin AY III
173.15) ve BT XIII (28.53)'te de geçer. Ayrıntılı bilgi için
Williams'ın kitabına, 145-47. sayfalara bakılabilir.

18 özli adınka: öz adın, ya da öz adınagu zıtlıklan için krş. AY III

162.15 özkti adınaguka.
21 tüpükdür-: Eylemin kökü olan tüp "dip, son" +ük- "tamamlanmak,

tamam olmak, bitmek" ED ve DTS'de görülmez; eylem, Erdal'a göre
son dönem Uygurca metinlerde görülür (OTWF § 5.44, s. 496).
Erdal'ın yer verdiği örneklere ShöAbhi II 375 a (8 kez) ve HT VIII
2110'daki örnekleri de ekleyebiliriz. Eylemin -tür- ekiyle türemiş

ettirgen biçimi ilk kez Suv.' da görülür, krş. SuvKaya 302.18,

307.14,307.17,307.21.
21 beş türklügUir: Skr. paticabalani "37 bodhipakşika dharma' dan bir

bölüm, beş güçler" karşılığı, krş. SH 114 b; türklüg (- törklüg ?) için
bak. TezcanTürk s. 366, BT V 617, Faltb. 5 tdrklig türklüg).

22 ikisiz uguş: "iki olmayan dhatu"; ikisiz için krş. BT XIII 20.16;
aynca ikisiz Suv 78.3, 8 ve 10'da da geçmektedir, bunlardan yalnızca

ikisi Çince metne day~nmaktadır, Çince metnin Nobel çevirisinde ise
daima "keine zwei (iki değil)" yer alır:

Suv 78.3 ikisiz = Çin. ~ (...) =WU ... er ,T ,c. 16, Nr. 665, 410
b18,

Suv 78.10 ikisiz = Çin. ~ (...)=WU ... er ,T c. 16, Nr. 665, 410
b19.

"iki olmayan dhatu" için krş. Nakamura 1342 d.
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23 taluy: taluy "okyanus", burada Buddha'nın meditasyonunun
genişliğini,büyüklüğünügösteren bir simge, bak. #ij ha i, Skr. sügara

SH 327 b, Wog. 1456 b.

24 üç ardlnilarr "Üç mücevher" anlamındaki üç ardini (Skr. f;r«r
triratna) Buddhist metinlerde genelikle Buddha, Dharma "öğreti" ve
Sangha "(Buddhist) topluluk" üçlüsünü ifade etmek için kullanılır.

, Tantra Buddhizminde bu üçlü daha farklı algılanabilmektedir, bak. SH
63 b ve ötesi.

25 bintsun burhan: bintsun < Çin. *$ benzun Devata. açıklama için
bak. Tot. 145, SH 189 b (Satyadevata) , Hirakawa 75 b (Devata); Jap.

honzon "1. saygı, tapınma nesnesi; 2. [Buddhist] tapınaklarda kutsal
sayılan ana heykel, resim (JapEngBudDic s. 117 a).

25 t[a]kini: takini « Skr.~ dakint; Skr.~ {llika'mn dişil biçimi,
Wog. 517 a, Skr. dôka ve {ilikinl'nin Uygı:ırca yayınİarda ilk kez yine
bir Tantra metni olan Arya sarva-tathligata-uşlJfşa-sitlitapatrli-aparlijitli

nama-dhôrant'de görülür, bak. U II 62.20 takadakinilarnın ,kılmış'

arvış [.../ "Daka'Iarınve Dakini'lerin yaptıklan büyü [...1" U II 62.20;
doğaüstü canlılan anlatan {ilikinfiçin bak. WbMyth 344-45.

25 nayvasiki: Skr .'naivôsika "şeytan; iyi 'ruh", TT VII 28.48, BT II,
III, VII, Tot., Apokr.; Drevnetyurkskiy slovar' ise nayvaziki ve
ndpsiki başlıklan altında yer verir, bunlardan ndpsiki biçimi ise Oğuz

Kağan Destanı'nda geçmektedir (DTS 354 b, 355 b), Skr. naivüsika

için bak. BHSD 313 a-b.
29 bagdaşınu mudur tüg-: mudur < Skr. ~ mudrü için bak. BT

VII A 602, 662, 673 ve izleyen satırlar; Tot. 1170, 1381, 1392, 1394,
1395, 1409, 1429; BT XIII 19.85, 25.4, 25.4 (U 5396, 1. satır);

ellerin aldığı şekil, iki elin ayalannın üstüste konarak kavuşturulması,

bunun için bak. Tot. 194. sayfadaki şekiL.

30 isig magi: P. Zieme'nin verdiği bilgiye göre buradaki "sıcak

mutluluk, sıcak sevinç", Yoga yoluyla ulaşılan "ruhsal sıcaklık, ruhsal
huzur, ruhsal mutluluk", Tib. gtum-mo olabilir.

31 üç balgür krş, SH 71 b ,:::,:if§ san xiang; Wog. 558 b: tri-rüpa (=

,:::,:if§ ), Hirakawa 24 b: tri-lakşani, tri-rüpa.

31 beş işlar: Beş tür karma; gruplar sayısız miktarda olup birbirlerinden

farklıdırlar, bak. SH 121 a.

33 saçok luglan savlar: luglan, Uygurca metin yayınlannda luvlan

,olarak ilk kez BT Xlll'te görülür: luvlan kartı kÖ1Jül "nichtig albern"
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13.98 (tıpkıbasımda da luvlan! Krş. Abb. 130). BT XIll'ün dipnotun

da yer alan bilgiye göre luvlan bir kez de i. Wamke'nin doktora çalış

masında kırı luvlan biçiminde Çince ?J!. kong "boş, boşluk"un çevirisi

olarak "saçma, boş, mantıksız" karşılığındagörülür. Aynca varyant o

larak metnimize yer verilir.

İlk sözcük, saçok ise bugün yine yakın anlamda Türkçede "saçık"o

larak yaşar. Suv.'da saçok Çince ~ san "dağınık, saçılmış, saçık"

karşılığı görülür (Suv 109.17 = T c. 16, Nr. 665,412 c 273) . Suv.

109.17'deki örneğe SuvKaya saçgusı olarak yer verir, krş. Suv.

s'çwsy, sayfa kenanndaki düzeltme: s'çwqy. Anlam açısından ifadeyi

krş. metnimizin 5. satın: orunsuz sav "yersiz laf, boş söz"; saçok ve

yapısı için bak. OTWF § 3.102, s.241-2.

luglan sözcüğü ise baştaki 1- sesindendolayı büyük bir olasılıkla

alıntı bir sözcüktür. Sözcüğün -v-'li biçimleri de dikkate alınırsa belki

de -g- ile okumak daha yerinde olacaktır.

45 sakınçsız yaruk yaşuk mani bol-: sakınçsız için krş. ~~ wuyi

"amaçlanan düşüncenin yokluğu; amacın yokluğu, dhyana'nın en üst

derecesi" SH 379 a; bütün bir ibare için krş. Skr. acetana, abuddhi

(~~ wuyi) Hirakawa 2153 b, Wog. 14 b, acintyaprabha Wog. 14

b. Özellikle Tantra Buddizmine ait Uygurca metinlerde görülen yaruk

yaşukmani için krş. Tot. 1399.

46 tankarıg I(J-: tankarıg "Gelübde (adak)"; ED ve DTS' de yer al

mayan sözcüğe -g- ile tangarıg biçiminde ilk kez BT Vll, VIII, xrn ve

Tot.'ta yer verilir. Bütün bu verileri kaydeden Erdal sözcüğü tanuk

köküne bağladığı için doğalolarak -k- ile tankarıg biçiminde okur

(OTWF 205). tankarıg sözcüğünün türediği tankar- eyleminden

tankar- ve tankarış- eylemleri de türemiştir, bak. OTWF 502 ve 567.

Günümüz Türk dillerinden San Uygurcada yaşayan sözcük için krş.

BT vndipnot A 134. Sözcük burilann dışında ShöAbhi i 1059'da da

yine -g- okuyuşuyla bir kez görülür.

57 sudani:« S}Cr. ~~., sudhana, BT VIII ve IX'da kişi adı olduğu

belirtilir, krş. BT VIII A413, BT IX 52.11 ve dipnotu, Skr. sözcük

için bak. BHSD 599 a "bir prensin adı, Manohara ile evlenmiş olan

Bodhisattvanın önceki yaşamındaki adlanndan; bir sreşthi'nin adı; bir

Bodhisattvanın adı"; Böhtlingk'te ise sözcük anlamının "zengin" ol

duğu belirtilir PW VII S-H 1058; aynca bu konuda bak. The Flower

Ornament Scripture. A Translation ofthe Avatamsaka Sutra, Thomas
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Cleary, Shambala, Boston and London, 1993, s. 45 ve ötesi.

59 sadapirarudite:« Skr. Sadüprarudiıa BHSD 554 b, krş.

BuddhUig II "Glossar" bölümünde yer verilen satırlar (357 b, 357 b)
ve "Einleitung" bölümü.

61 tört utlı s.1725, üç bolmak =uguş

62 beş çöpdik ü«:ldakilar: "beş kanşık devirdekiler", beş çöpdik üd
Uygurca metinlerde Çin..Ii]I~ttwu zhuo e shi, Skr. paiica
kasayakala karşılığı kullanılmıştır. Çin. 1i.11 wu zhuo için bak. SH
122 a: "karışıklığın, kargaşanınbulunduğu ya da saflığın yitirildiği beş

dönem"; Skr. paticakaşiiyakôla için bak. Wog. 721 a: 1i.11 wu zhuo,

1i.1I~tt wu zhuo e shi, 1i.1Itt wu zhuo shi, 1i.11~ wu zhuo
shi; krş. Nobel: paiica kaşliyli/:ı. Ömür, yaş (liyus), öğreti (drş#), acı

ıklesaş, canlı (sattva) ve kalpa'daki beş "kanşıklık"ı ya da
"bozulma/kötüleşme"yi kastetmektedir, s. 20, 2. dipnot.

Uyg. çöpdik gerçekte Çin. 11 zhuo, Skr. 'kaşaya karşılığı kul
lanılmaktadır (Wog. 331a, BHSD 174 b). Çince ve Sanskrit sözcük
lerin anlamı "temiz olmayan, saf olmayan, kirli, karışık"tır. Buradaki
Çince~ e Uyg. yavlak, tt shi ve ~ shi ise Uyg. üd karşılığıdır.

Bir olasılıkla çöp'ten +dik diye bir ekle türemiş olan çöpdik için bak.

Erdal üTWF § 2.11, 43-44. sayfalar.
.çöpdik Uygurca metinlerde hemen her zaman Çince 11 zhuo karşılığı

(örneğin Altun Yaruk Sudur'da) kullanılmıştır. Buradaki sözcüğe ilk
değinen F. W. K. Müller'dir. U Is. 14.3-5: bo kalyük bulganyuk beş

çôpik y(a)vlak üdtdki kenki boşgutlug beş bqlıklıg şinko şali tutun "in
bösar Zeit lebenden, spateren, gelehrten Bischbaliker Singku Sali,

dem Tutung [=l:f~tUE], ...". Müller Uigurica II'de "Düzeltiler ve
eklemeler" bölümünde yukarıdakisatırlarda geçen kalyük dolayısıyla

çöpik ve çöpik üd'e ve Çincesine de yer vermiştir: 1Itt zhuo shi.
Müller aynca Kyöto-Tripitaka'ya göre bulganyuk beş çöpik y(a)vlak

üd'ün karşılığını 1i.1I~ttwu zhuo e shi olarak tesbit eder.
Taishö'da da beş çöpdik yavlak üd karşılığı hemen her zaman aynı

Çince ifadeler yer alır. Müller' in yer verdiği satırlar daha sonra
SuvKaya (23.23) ve AYS i (AYS i S 504-505) yayınlannda da yer

alır.

çöpdik'in görüldüğü bir başka metin de ShöAva 328. satırdır, aynca

bak. dipnot:üdnü1) kolunun eniş çôpdikind "devrin, zamanın alçal
masına ve pisliğine"; Shögaito, söz konusu metin yayınıının ilk. ver-
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siyonu için hazırladığı sözlükte, çöpdik sözüne tilitt zhuo shi olarak
yer verir, ShöAgam 121 a.

çöpdik ve çöp ile ilgili açıklamalar için bak. AYS i S 504-505 24 (s.

110) beş çöpdik.litll wu zhuo, Skr. paiicakaşiiyaküla; ayrıca U

2589 b recto 7 (AYS i dipnot 504); Vasary ve SuvRaschmann 30.
dipnot.

Müller, U I; SuvKaya 23.23; AYS I: beş çöpdik kdlyük bulganyuk

yavlak üd = Çin. .litll~itt wu zhuo e shi, T c. 16, Nr. 665, s. 405
b 38-10,

SuvRaschmann 37-38: beş çôpik kalyuk y(a)vlak üd kolu = Çin. Sil,

SuvKaya 379.22: beş çöpdik yavlak üd = Çin. .litll~itt wu zhuo

e shi, Tc. 16, N;. 665, s. 425 c 26-9,

SuvKaya 380.15: beş çöpdik yavlak üç!= Çin. .li1l~itt wu zhuo

e shi, Tc. 16, Nr. 665, s. 425, 63-6,

SuvKaya 480.17: beş çöpik kalyük bulganyuk üç!= Çince metinde
tam bir karşılığı yok, Tc. 16, Nr. 665, s. 435 c 17-18,

SuvKaya 674.2: beş çöpdik kdlyük: bulganyuk yavız üç!kolu = Çin.

Sil,
SuvKaya e1.10: beş çöpik killyük y(a)vlak üd kolu = Çin. Sil,

Ayrıca Suv.23.23 ve 379.22'nin varyantlarında da çöpik biçimi

geçmektedir.
62 yertünçü: -i- ile yertinçü yerine -ü- ile yertünçü yazımı ve sözcüğün

kökeni konusunda bak. J. R. Hamilton, Budacı İyi ve Kötü Kalpli

Prens Masalının Uygurcası,XIV.8. açıklama.

63 yavlak yollarta tüşrül- "(harf.) kötü yollarda düşürülmek" kul
lanımını bugünkü Türkçedeki kötü yola düşmekve kötüyola düşürül- ,

mek kullanımlarıylahem anlamca, hem de (yavlak hariç) aynı sözcük

lerle kurulmaları açısından karşılaştırabiliriz; krş, Wamke 116. satır

notu: üç yavlak yollar (s. 257), AY III 138.7.

63 taginçsizlar: tüginçsiz için krş. Wamke 115. satır notu (s. 256-7),
BT xnı 13.135 ve notu, AY III 138.10; Sanskrit biçim için Wog.

aksana 5 a.
64 tüşmadin ikin ara segikligtarnin balıkınta: krş. SH 425 b

vicikitsü.
64 ikin ara: Sayı adı iki'nin ara ile ikinlekin ara biçiminde kullanımı için

krş. Orhon Türkçesi ekin ara GrOT § 3.251,1°, s. 162-3, Uygurca

.için UigWb 171 a.
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65 ölgaysük üd: Buradakiyapıya ilk kez Tot.'ta değinilmiştir, öl
gay+sük'te ikinci öğenin (-gay+) okunuşunda bir sorun ya da tartışma

yoksa da ikinci öğenin (+swk) her üç harfi de farklı okumaya açıktır,

aynntılar için Tot. 135. satır dipnotu ve OTWF § +sOk s. 157-8'e
bak.

69 sukavatiı« Skr.~ sukhôvati "Batı cennetinin adı, Amitabha ya
da Amitayus cennetinin adı"; Uygurcada Sukhôvattvyüha-Stura'v« ait
parçalar da vardır. Konunun değerlendirilmesi ve kaynaklar için bak.
P. Zieme Sukh. s. 129;

Metinlerde SukhiivatrUygurcaya aşağıdaki gibi aktanlır: artokrak

[mdnilig suka]vati atl(ı)g yertinçü Apokr. 135-6, artokrak mdnilig

uluş AbiAnk 8-9, artokrak manilig arık süzôk uluş AbiAnk 35;

artokrak mdnilig yertinçü AbiAnk 43-44, Abiİst 87 92, 92, 102-3.
artokrak meniliguluş Faltb. 143.

71 çalk- / çalki- ?: Tarihi ve günümüz Türk dillerinde karşılaşılmayan

bir eylem. Bağlama göre ve birlikte (ikileme gibi!) kullanıldığı uduz
"yöneltmek, yön göstermek" eylemine bakılarak "yansıtmak,

yöneltmek, yön göstermek" anlamları verilebilir. Kökeni konusundaki
şimdilik bir başka yazıya bırakıyorum.

73 viyakrit' bul-ı viyakrit « Skr. &rrcf!ö vyükrta "gelecek bilgisi,

geleceği önceden bilme", Wog. 1294 a-b, viyakrit Uygurca metinlerde

bir çok kez geçer, bunlardan bazılan için bak. Hazai, SuvKaya 391.1,
BT i D 130 (= Çin. ~a ji), BT VIII, BT IX 112 v 9, Lobpreis. 26,
28, 28, Apokr. 324, Abiİst 64. ~

81 tıltagtm turugma: krş. ShöAbhi I 1278, buradaki okuyuş için bak.
OTWF § 7.242; -gma ile kurulan yapılar için krş. Ata § 112, 140 ve
AgrOr § 3.2814.

84 sadhu: İlk sôdhu sözü Brahmi harfleriyle yazılmıştır. Brahmi harfli
sözcüğü teşhis edip okuyan P. Zieme'ye burada aynca teşekkür

ederim.



5. Dizin
adın başka, başkası: ôzli [a].+ka

18

adiştit < Toh.B adhişthit < Skr.

~ adhişthita (UigWb 57 a-b,

TochSpr 89, TochEI 77) kut

sama, onaylarna: a. kol- 27, a.
kıl- 28, 32, 36

adrok uygun, iyi, hoş: iidgü a.+lar
47

agır ağır, ziyade, fazla; a. 67
akşobi « Skr. akşobhya, Akşo

bhya Buddha: a. 17

alkıg genişlik, boy (kalp a.+ınça

"kalpa boyunca") : a.s-ınça 74
alku bütün, hep: a. 6, 40, 42, 44,

48,50,62,78
altı altı: a. 77
amita aba« Skr. amitôbha 3L1T«;'rq

Amitabha Buddha: a. burhannın
öz tôzi 13

amranmakIıg istekli, isteyen: a.
kÖlJül50

ançulayu böylece, bu şekilde: a.
ok 78

aıtIQ onun: [a.] tıltagınta 7
ara arasında: ikin a. 64
arıg temiz: a. sogançıg 47
artok çok, fazla: a. 67
arvış büyü, büyü metni « Skr.
~ dhürant): darni a.+nılJ kü
çintii82

asıg yarar, fayda: a. kıl- 18,75;
a.+ın kıl- 10, 14

aya- saygı göstermek, hürmet et
mek: kertgünüpa.-p 54

ayamak saygı gösterme, hürmet

etme: a.+taölJi [yok?]4
ayançan saygılı, hürmetli: a.

kertgünçlüg tetselar60
ayıg kötü, fena: a. iimgiikliir 66

adgü iyi, hoş, güzel: ii. adroklar
47, ii. ögliliir56

ag~ig müzik, melodi, ses: ün ii. 35
amgfik acı, ıstırap, eziyet, sıkıntı:

ii.+liirig tarkar-66

ardini « Skr. 'ui. ratna mücevher:
üç ii. +liir24; üç ii.+liirnilJ 82

arin- üşenmek, erinrnek: ii.+miik
sizin 29, 57

ar- olmak, yardımcı eylem: sav ii.
ür 5; iitöz tözi ii.-ür 8; ymii ök ii.
ür 9, 13, 17; tillarinin tôti ii.-ür
12; kölJül tözi ii.-ür 16; çintamani
tiigii.-ür 20

asan rahat, huzurlu, esen: enç ii.
76, 76, 77; enç ii.+ig 78

aşid- işitmek, duymak, dinlemek:

işitmek, duymak: nom ii.-ip 73
atöz vücut: ii. 8; ii.+in 40; ii.+ilJii

1ı; ii.+ümin28,58

bagdaşın- bağdaş kurmak (Bud

dhistler gibi), Paryaııka duru
şunda oturmak (bak. BT I, VII,

iX, XIII, Tot., Suv.): b. - u
mudur tüg- 29

bahşı < Çin. tf± bo shi üstad,
usta, öğretmen, Guru: b. 8, 12,

16, 24, 28, 32, 36, 52, 72, 74,

79; b. ôgdisi 84; b.+g 4; b.+nılJ
...+ilJii 11, 15, 19; b.wnın öz tözi
20
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balık şehir, kent: sezikligldrnin

b.+ınta64

barça bütün, hep: b. 68; b.+nı 37

baş baş, ilk: b.+ın 24

b(a)lgü işaret: üç b. 31

b(a)lgülüg açık, işaretli, ayırt

edilmiş: b. kıl- 31

ber- vermek: ukmakıg b.-f,ün 38;

enç iisdnig b.-zün 79

beş beş: b. türklügldr 21; b. işldr

31; b. çöpdik üdddkildr 62
biI- bilmek: ölgiiysük üdümüzni

ö1]riikiin b.-iilim 65; tört utlı b.

gülük 61

bilga bilge: bi/git bilig "bilinç, bil

gi" b. bilig 38, 51, 83; b. biliglig

49
biIig bilgi: bi/git b. 38; bi/git b. 51;

bilgii b.+kii 83

biIiglig bilgili, bilinçli: bilgit b. 49

bintsun < Çin. *_ ben zun
Devata. b. 25

bir bir: b. 22

birla ile, beraber, birlikte: burhanıg

ômdk tuşuşmak b. 70; bahşı b.

72, 74
b i z+ biz, 1. çoğul kişi adılı

(metinde yalın olarak görülmez).

bizİga biz adılınm yaklaşma hali,
bize: berzün b. 79

biznig biz adılının ilgi hali, bizim:
b. ... küçintü 80

bo bu: b. 3

bodi « Skr,~ bodhi aydınlan

ma, uyanma: b. kÖ1]ülüg 7
bol- olmak: tükdllig b.ı-alım 83;

tükdllig b.-sar 21; tugurgalı b.-up

30; b.ı-zun 41, 43, 45, 47, 49,
51,67

bolmak olma, varolma, canlının

yaşam biçimi « Skr. <rm gati): üç

bolmak "üç yaşam biçimi" üç

b.+takı61

boşgur- öğretmek: be-up 53

bul- bulmak, ulaşmak: ... konulüg
b.-alım 69; ... ünüg b.-ayın 34;

viyakrit b.-up 73; ... kutın b.-ur

5
burhan < Çin. ~ fo + Tü. han,

Buddha: [b.] kutın 5; bintsun b.

25; b. +ıg ömiik tuşuşmak 70;

b.+ka utlı ötün- 74; alku b.+lar 6;

... b.s-larnın ... tôzi 8, 12, 16; ...
b.w larnın işi 41; ... b.wlarnın
udurmakına 72; (vayroçana /

amita aba / [ajkşobi) b.wnuı öz

tözi9, 13, 17
büt- olmak, bitmek, yetişmek: ün

dgzig b.-zün 35

çahşapat < Soğd. cxs'pô - Skr.

~sikşüpada öğreti: ç. 46

çalk- yöneltmek, yol göstermek;

yansıtmak?: uduzup ç-ip 71
çın < Çin. Jı zhen, gerçek: ç.

kertü 51
çintamani « Skr. f*'l<rf1It1fTıı cintü

mani ,(krş. Hazai, BT n, ın, IX,

Ham'I'ouen) mücevher, inci: ç.
tdg drür 20

çoglug parlak: ç. küçüg ulanur- 34

çöpdik karışık, bozuk: beş ç.

üt;ldiikiliir62
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darni « Skr.~ dharant, büyü,

büyü metni: d. nom padakları 43;
d. arvışnuj 82

enç rahat, huzurlu: e. asan 76, 76,

77, 78

ıd- unutmak, bırakmak: tankarıg

ıdmış 46

igieJ yalan, yanlış: i. sakınç 37; i.
sakinçlıg 48

iki iki, 2 sayısı: i.+n ara 64
ikisiz tek, bir, iki olmayan,

şüphesiz,kesin: i. uguş 22
inça şöyle, şu şekilde: i. k(a)ltı

"yalnızca" 57

isig sıcak: i. mdni 30
iş iş: burhanlarnın i.+i 41; i.+in

tüpükdür- 21; beş i.+ldrig 31

kahsız bütün, hep, kalinama

casına: k. uk- 39; k. bol- 67
kalp « Skr.~ kalpa eski çağlar,

çokeski devirler: k. alkıgınça 74
kaltı ancak, lakin, yalnız: inçd k.

57
kayu hangi, ne: k. kılmışlarını 40
kal- gelmek: k.-mddük üdki 6
keg derin: terin k. 38
kenürü geniş, ayrıntılı; açıkla

yarak: k. sôela- 42; k. nomla- 53
kertgünçlüg inançlı, inanmış: k.

tetselar 60; k. yı/tıl,ımıznı1] 80
kertü gerçek: çın k. 51
kertgün- inanmak:ül,üksUzin k.

·üp54

kıl- yapmak, etmek: asıg k.-alım
75~ balgulüg k-ayın 31; asıgın

k.-daçı10, 14; tatıglıg k-daçı 22;
asıg k.-daçı 18; kayu k.-mışlanm

40; adiştit k-zun 28, 32, 36

kılınç davranış, hareket: ... +tdki

k.+larım50

k[l]s[I]1 geçit: k. yankusı 14
kigür- girdirmek, ulaştırmak: tu

yunmakka k-zün 53
kol- dilernek, isternek: adiştit k.-gu

27

kökanı yelü kökan "gökkuşağı"

[yelü] k. 10
kög ül düşünce, kalpten geçen;

gönül: k. tözi 16; k.+in sakın

18; k.+in alku sakın- 44; bah
şını1] k.+i1]a 19; tdrş amranmaklıg

k.wtdki 50; bodi k.+üg 7; su
kavatita tugurdaçı k.+üg 69;
mdnin k.+ümin adiştit kılzun 36;
saçok. luglan k. +ümüz 68;
k.+ümüztakiça 83

kürktt- göstermek, görmesini

sağlamak: k. -ip 53; uduzu p
ç 'kip k-zün 71

közün- görünmek, kôzünur üd "şu

an, içinde bulunulan zaman,
şimdi": k-ür ... üdki 6

ku] kut, mutluluk, kutsallık; istek,

arzu: [burhan]k.+ın 5
küç güç: ...+n/1] k.s-intd 80, 81,

82; çoglug k.+üg 34
küntüz gündüz: k. enç asan 76; k.

... enç asan 77

küsüş istek, arzu: k.+üm 43,52



TlBETBUDDHİzMİNE AİT ESKl UYGURCA BAHŞ/ ÖGDİSİ 285

luglan luglan saçok "saçma, saç
ma-sapan, boş": saçok I. savlar
33; saçok i. kÖ1Jülümüz 68

mandal < Toh. A mandal < skr.
ı:rır~(i3" mandata çember, daire,
büyülü çember, Mandala: m.
mudur burhanlar41

mani « Skr. ı:rfUr. mani mücevher:
yaruk yaşuk m. 45

man eylem çekiminde 1. tekil kişi

eki olarak kullanılır, bak. tdgin-,

yükün-
manin 1. tekil kişi adılının ilgi

durumu, benim: m. topümid 26;
m. dtozümin 28; m. tilimin 32;
m. kônulümin 36

malJi sevinç, neşe, mutluluk: isig
m.+g 30

malJilig sevinçli, neşeli, mutlu:
ulug m. 51

mudur « Skr. W mudrü iki eli
birleştirme sırasında ellerin aldığı

şekil, elleri kavuşturma: m. tüg
29; m. mudur burhanlar41

mundag böyle, böylece: m.+ın 24

nayvasiki « Skr.~ naivôsika
"iyi ruh": bintsun burhan t[alkini
n.+lar 25

nizvani < Soğd. nyz{3'ny (= Skr.
~ klesa) tutku, hırs, özlem: igi4
sakinçlıg n.-vlarım. 48

nom < Soğd. nwm < Yun. V0f.10ç
nomos, yasa, kanun, dini kural,
dharma, sütra: darni n. 43; n.
üçün 58; n. üşidip 73; n. +mug

ula- 75; n. uguşındakılarka 75; n.
uguşnun 81

nomla- « Soğd. nwm ve Uyg.
+ la-) açıklamak, anlatmak, dini
öğretiyi/kuralları anlatmak: kenü
rü n.-p 53

ohşat- benzetmek, karşılaştırmak:

a-guluksuz yeg üsdünki 52

ohşatı benzer, aynı: sadapiraru
, ditenın yonlana o. 59
ok de, da: bo 0.3; ançulayu 0.78
ol bildirme eki {Dır} işlevinde;

üçüncü kişi adılı: bo ok o. 3;
kolgu 0.27; küsüşüm0.43, 52

olur- oturmak: tôpümtd o.-urlar 26
onar- anlamak, uyanmak, aydın

lanmak: ukup tuyayın o.-ayın 39
orunsuz yersiz, gereksiz, saçma:

o. sav 5

Ö·o düşünmek: sakınmiş ô-mişldrim

44
ög- övmek, yüceltmek: ö.-ii yü-

kün- 11, 15, 19, 23, 54, 55

ögdi övgü: bahşı ö.+si 84
ögir- sevinmek: Ö.-Ü tdgin- 55
ögli düşünceli, düşünen: ddg ü

ö.+liirkii 56
ök de, da: ymii Ö. 9, 13, 17
öl- ölmek: ö.-giiysük üd 65
ömak düşünmek:Ö. tuşuşmak 70
ölJi başka, aynca, dahi, de, da: Ö.

4; ö. üdrül- 33

ölJra önce, evvel, geçmiş, eski,
önceki: ö. ... üdki 6

ölJrakan önceden, evvelden, daha
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önce: Ö. billilim 65

örit- beslemek, yetiştirmek: bodi
kônulüg Ö.-ürldr 7

ötün- rica etmek, arz etmek, iste-.
rnek, dilernek: utlı ö.-üp 74

öz kendi, öz, asıl, esas: Ö. tozi 9,

13, 17,20; ö.+li [aldınlı 18

padak « Skr.~ püdaka şiir:

nom p.+ları 43

saçok boş, saçma, yersiz: s. luglan

savlar 33; s. luglan kônültimü:

68
sadapirarudite « Skr.~~

sadüprarudita bir Boddisattvanın

adı, bk. Wog. 1397 a: s.wnin
yorıkina 59.

sadhu, sadu « Skr. mqslidhu

iyi, uygun: s. s. 84
sakın- düşünmek: kônülin s.-ıp

18; kônidin alku s.-mış44

sakınç düşünce, fikir: ig id

s.+larımın barçanı 37
sakınçhg düşünce, düşünceli,

fikirli: igid s. nizvanilarım 48
sakınçsız düşüncesiz: s. 45

sav söz: [o[runsuz s. 5; ündürmiş

s. +ım ünüm 35; saçok luglan

s.+lartın 33
seşiklig şüpheli: s. +llirni1J balı

kınta 64

sı- kırmak, bozmak: çahşapat S.

mış46

sogançıg güzel, hoş, iyi: arıg s.

ddgü adroklar 47 .
sözlii- söylemek, anlatmak: kenüri;

s.-mişldrim 42

sudani « Skr. ~~;; sudhana kişi

adı, sözcük karşılığı "zengin"
demektir bk. PW VII S-H 1064,
Wog. 517 a, Uygurca metinler
için bk. BT VIII, IX: s. tag ...

tapınayın 57

sukavati « Skr.~ sukhiivati
batı cenneti, Amitabha'rıın cen
neti, krş. BT XIII, Apokr.,
Faltb., AbiAnk, Abiİst: s. +ta

tugurdaçıkÖ1Jü169

takini « Skr. ~;:ft dükint Dü
kini: bintsun burhan t. nayva

sikilar25

taluy deniz, büyük deniz, okya

nus: tolu tdgirmi t.+ka 23

tankarıg adak: t. ıdmış 46

tanukla- bilmek, elde etmek: tu

yunmakıg t.-lım 73
tapın- saygı göstermek, tapınmak:

ı-ayın 58; t-u ôgd yükün- 55

tarkar- uzaklaştırmak,yok etmek:

igid sakınçlarımın ... t.-ıp 37;

ayıg dmgôkldrig ı. -ıp 66

tatıglıg tatlı, hoş, tadı olan: bir t.

kıl- 22

tag gibi, benzer: [yelü] köklin t. 10;

klılslıll yankusı t. 14; çintamani
t. 20; sudani t. 57

tagin- ulaşmak, saygı gösteren
yardımcı eylem: ögirü t-ürman

55

taglnçsiz ulaşılmaz, gereksiz,

amaçsız: yavlak yollarta t.+llirtli

63
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tagirmi yuvarlak, değirmi: tolu t.

taluyka 23

tarş ters, doğru olmayan, yanlış: t.

amranmaklıg 50

te- demek, söylemek: ı-p 26; ı-sar

5

terin derin: t. keV 38

tetse < Çin. ~T di zi ogrenci:

t.+lar 27; kertgünçlüg t.+larta 60

tılagurmaklıg güzel. konuşma, iyi

konuşma, belagat ve hitabet gü
cü: t. ünüg 34

tıltag neden, sebep, gerekçe: anın

t.+ınta 7; t.+tın turugmanuj 81

tınhg canlı: t. asıgın 14; t. +lar

asıgın 10; üç bolmaktakı t.+lar61

til dil: mdnin t.+imin 32; t.+in ...

sdzldmişldrim 42; bahşınuj t.+iVii

15; burhanlarran t.+liiriniv 12

til- feda etmek, bağışlamak: iitözü-

min t-ip 58

tolu dolu: t. tiigirmi 23

töpü tepe, üst: mdnin ı. +mtii 26

tört dört: t. utlı 61

töz esas, töz: iitöz t.+i 8; öz t.+i 9,

13, 17,20; tillarinin t.+i 12;

kövül t.+i 16

tugur- doğurmak: sukavatita t.

daçı 69; yaraşı t.-galı 30

turkaru sürekli, devamlı, müte

madiyen: t. ... olururlar 26

turugma doğan, kaynaklanan,

oluşan, ortaya çıkan: tıltagtın

t.+nıV 81

tuşuş- karşılaşmak: t.-malım 66;

t.-up 56, 72

tuşuşmak karşılaşma: ömiik t. 70

tuy- duymak, hissetmek, aydın

lanmak: ukup t.-ayın onarayın 39

tuyunmak aydınlanma, uyanma:

t. + ıg tanuklalım 73; t. + ka
kigürzün 53

tüg- bağlamak, birleştirmek: bag

daşınumudur ı. -üp29

tüka- bitmek, tamam olmak, sona

ermek: bahşı ôgdisi t.-di 84

tükallig tam, bütün, eksiksiz: beş

türklügldrkd t. 21; t. berzün 79; t.

bolalım 83
tünla gece, geceleyi: t. 1; ı. enç

dsiin 76; t. ... enç dsdn 77

tüpükdür- tamamlamak: işin t.-üp

21

türklüg güçlü, kuvvetli: beş

t.+ ldrki;21

tiiş- düşmek: tdginçsizldrtü ... t.
mddin 64

tüşrül- düşürülmek: tdginçsizldrtd

t.-mdzünldr 63

uduz- yöneltmek, yönlendirmek:

u.-up çalkip 71

uduzmak yöneltme, yönlendirme:

burhanlartuş u.+ ıva tuşuşup 72

uguş soy; vücut, beden (Skr.

dhütuş: ikisiz u.+ta 22; nam

u. +ındakılarka 75; nam u.+nuV

81

uk- anlamak: kalısız tc-up 39

ukmak anlama, anlayış: bilgd bilig

u.+ıg 38

ula- ulamak, eklemek, sürdürmek:

nomug u.-p 75

ulatı ve, ile: u. 60
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ulug büyük, yüce: u. mdnilig 51

utlı ödül, karşılık: tort u. 61; u.
ötün- 74; u. tükellig ber- 79

üç üç, 3 sayısı: Ü. drdini 24, 82; ü.

bdlgü 31; üç bolmaktakı 61

üçün için: nom ü. 58
üd (<<i) vakit, zaman, çağ, devir:

alku Ü. +tii 78; ôlgdysük Ü. +ü

müzni 65; altı Ü. +fii 77; be Ş

çöpdik Ü.+diikiliir62-
üdki vakit, vakte dair, vakitteki,

devirdeki, çağdaki: [ônra} kö?,ü
nür kalmddilk ü. 6

üdrüt- ayrılmak, seçilmek: saçok
luglan savlartın ö1]i ü-üp 33

ün ses, ün: Ü. iig?,ig 35; tılanurmak
lıg ü.+üg 34; savım ü.+üm 35

ündür- çıkartmak: ü-miş savım

ünüm 35
üsdünki (O üst, üstteki, yüce: yeg

·ü. bahşı 4, 52
.üza ve: ü. 3
üzüksüz kesintisiz, sürekli, de

vamlı: ü.+in kertgün- 54

vayroçana « Skr.~ vairoca
na,' bir Buddha adı, gelecekteki
Buddhalardan; vücut: v. bur

hannin 9
viyakrit < Toh. A vyükrti < _Skr.
.~ vyôkrta kehanette bulunma,

geleceği önceden bilme: v. bulup

73

yalguz yalnız, sadece: y. inçd 56

yaltrık ışık, parlaklık: yaruk y.
bolzun 49

yalvar- yalvarmak: y.-ıp adiştit

kol- 27
yagku yankı, ses: k[ı]s]ı]l y.+sı 14
yaraşı uygun, yaraşır: y. tugur- 30
yaratıl- yaratılmak: y.-alım 70

yaruk ışık, parlaklık; ışıklı, parlak:
y. yaşuk 45; y. yaltrık 49, 71

yaşuk ışık, parlaklık: yaruk y. 45
yaytak kötü: y. yollarta 63
y az ok kötü davranış, günah:
y.+larım46

yeg iyi, üstün: y. üsdünki 4, 52;
artok agır y.+liirimiz67

[yelü]: yelü kôkdn "gökkuşağı"

ıyı. kôkan 10

yertünçü yeryüzü, dünya: alku
y.+tiikiliir62

yıltı~ kök, esas: kertgünçlüg y+ı

miznın 80
yintam her zaman, daima, sürekli:

y.22
yma de, da: y. ök 9, 13, 17; y. 21
yokad- yok olmak: y.-ıp 68

yol yol: yavlak y.+larta 63

yorık yaşayış, tarz: sadapirarudite

y.+ı1]a 59
yükün- saygıda bulunmak, eğil

rnek, secde etmek: y. -ürmdn 11;
15, 19, 23, 55; y.-üp 54
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