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Süryani Harfli Metinlere

Kısı

bir

Bakış

Süryani harfleriyle yazılmış Uygurca metinler bilindiği üzere hiç denecek kadar
azdır. Hatta Suryani harfleriyle yazılmış metinlerin çoğunu 14. yüzyıl başından kalma
mezar taşları oluşturmaktadır diyebiliriz. Bunların hemen çoğu, bilindiği üzere
Radloff'un da yardımıyla Chwolson tarafından işlenmiş ve yayımlanmıştır.I Chwolson
ilk yayınında 300'ün üzerinde metin yayımlamıştır. Nesturi / Süryani harfli metinlerin,
daha doğrusu mezar yazıtlarının çoğunluğunu Süryanice yazılmış metinler oluşturur.
Chwolson 'un yayınında Türkçe yazıtların Arap harfleriyle yapılmış yazıçevrimleri de yer
alır. Süryanice metinlerin tümü de tam olarak Süryanice sayılamaz, yıl adları ve kişi
adlarının bir. kısmı Türkçedir: Mdnü Taş, Kız Katun, Urug, b(a)rs, lui (veya Iii, ıö?) .
. Chwolson 'a göre, yazıtları bize bırakan bu Nesturi toplumu 14. yüzyılın ikinci yarısı ile
15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olmalıdırlar.

Chwolson 'un çalışmasında Türkçe yazıtlar üzerine Radloff tarafından hazırlanmış
bir de inceleme yer alır. Radloff'un buradaki p- 'li okuyuşlarının düzeltilmesi gerektiği
herkesçe bilinmektedir. Ancak bu p- 'li okuyuşlar yaklaşık 80 yıl sonra ç. Cumagulov
tarafından da tekrarlanmıştır. Suryani harfli Türkçe metinlerde tek-tük de olsa yeni
sözcükler geçmektedir, buna elddş "hernşehri, aynı yurttan / aym boydan" sözünü öıııek
olarak, verebiliriz. Sesbilgisi açısından da, ı 4-15. yüzyıla göre eskicil (archaisch)
özellikler taşıyan çok sayıda sözcük görürüz: kutug "kuyu", ud "öküz".
Chwolsorı' un ı 897'deki

ikinci yayımnda da 300 'ün üzerinde mezar yazıtı yer alır.
da yine bir kısmı Türkçedir (46, 69, 74, 76. yazıtlar). Yine burada da Türkçe
metinlerin Arap harfl'eriyle yazıçevrimleri yer alır.
Bunların

Sonraki

yıllarda Hıristiyan

/ Nesturi Türklere ait kimi metinler Müller, Le Coq ve
P. Zieme'nin yayımladığı "Nesturi-Türk Turfan
Metinleri Üzerine" başlıklı kısa yazıda bu çalışmalara değinilmektedir.I Yine bu yazıda
işlenen parçaların birisinde, bir bereket duasında (U 4910) da, ig kart, iimçi otaçı, ig
agrıg , öTJiid- gibi kimi hastalık adları, tıp terimleri geçmektedir.
diğer araştırmacılarca yayımlanmıştır.

çalışmarn için bana veren Sayın K.
Rôhrborrı'a burada teşekkür etmek istiyorum. Burada anılmayan kısalımalar ve kaynaklar için bkz.
Klaus Rôhrborrı. Uigurisches Wörterbuch. Sprachnıaıerial der vorislamischeıı türkischeli Texte aus
Zeııtralasien, ı-s. Wiesbaden 1977-1994.

Süryani harfli metni ve metin üzerindeki okuma denemelerini

2 D. Chwolson, Syrisch-nestoriaııische Grabiııschrifıeıı aus Semirjeıschie, 1890.
3 Bk. P. Zierne , "Zu den nestorianisch-türkischerı Turfantexten", s. 666.
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Ç. Cumagulov'un 1968'de yayımlanan makalesi ve 1971 'de yayımlanan kitabı
gereken önemli çalışmalardandır. Cumagulov, 1971'deki yayınında Nesturi
Türklere ait mezar yazıtlarını ele almış, bunların yazım ve dil özellikleri üzerinde
durmuş, ayrıca 31 yazıra ait metnin harfçevrimini, yazıçevrimini ve Rusça çevirilerini
vermiştir."
.
anılması

Bizim metnimize gelince, metnin bir yüzünde altı, öteki yüzündeise yedi satır
bulunmaktadır. Toplam on bir satır olan metnin bir yüzü üzerinde daha önce çeşitli
yazıçevirimi denemeleri yapılmışsa da, bunlar yayımlanmadan yarım bırakılmışlardır.
Metinde çeşitli ağrılardan. hastalıklardan ve tedavi yollarından söz edilir. Parça
parça olan metni okumak, tam bir cümle, anlam çıkaımak oldukça güçtür. Öte yandan
Süryani harfli, bilinen tek Eski Türkçe tıp metnidir. Metnin bir yüzü (belki de ilk
yüzünde) ikinti. öteki yüzünde ise tokuzinç sırasayı adlarının geçmesi, metnin elimizdeki
halinden de uzun olduğunu gösterir. Bilindiği üzere Eski Türkçe tıp metinleriyle ilgili en
önemli çalışmaların başında R. R: Arat'ın çalışmaları gelmektedir. Gerçekten de,
metnimizde geçen kimi hastalık adları, tıp terimleri Arat'ın yayınında da geçmektedir.
Uygur tıp üzerine O. F. Sertkaya'nın "Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış" adlı
çalışmasında yeterli bilgi verildiği için ayrıca burada öteki tıp metinleri üzerinde
durmayacağız
Kendisinin bize bildirdiğine göre bu çalışma yakında basılacaktır.
Yararlanmamız için çalışmanın bir kopyasını verdiği' için de kendisine burada teşekkür
etmek istiyorum.
Metnimiz M 152 kaydıyla Berlin Devlet Kütüphanesi'nde (Staatsbibliothek zu .
Berlin, Preupischer Kulturbesitz, Orientabteilung) saklanmaktadır.

1. Yazım özellikleri :
A ve e harflerinin gösterimi için hemen çoğu Arami asıllı alfabede olduğu gibi alef
< işareti kullanılır. Yine 1 ve i ünlülerinin sözbaşında yazımı için, Arap ve Uygur yazım
sisteminde olduğu gibi alefve yod < birlikte kullanıhr.
Yuvarlak ünlüler ise, 1- ve i-'ye benzer şekilde alef ile birlikte
< şeklinde yazılır.
Arap ve Uygur yazım sisteminden farklı olarak, yuvarlak ön ünlüler (ö. ii) kimi zaman
olarak yazılır, torlug örneğindeki -lüg ekinin -lwyk şeklinde
ikinci hecede de y ile
yazdışı gibi. Metin okunaksız olmasından dolayı bu özelliği 5. satırdaki -zün eki için
kontrol söz konusu olamamıştır.
Geniz n'sini, 17 harfini gösteren harfler ise Uygur (ve Arap) haıfli metinlerde
gibi nun ve kef ( L:.J ) değildir, burada tek bir haıf, kefyerine gayn kullanılır.
Çeşitli harflerin yazımına gelince; ald .< ile, plh
ile, ç
((qaf) ile, ıli veya
ile, klg ile, k ile, i ile, Jr! ile, olu
ile, r ile, s ile, t (f) ile ve z de ile yazılmaktadır.

ile, d
veya

ile,-g
ile, ölii

4 Cetin Dzumagulov. "Die syrisch-türkischerı (nestorianischen) Denkrnaler in Kirgisen".

olduğu

ile, -g
veya
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2. Metin>
M 152 a (?)
i.

(i) kart

aml myy k .

x'rt 'II IILI yyllll'ml_myx qy

2.

(2) b' Ik am .. kart ami bo irür
b'/x _ _ IIIIIII .. kart' _my pw'yrwr ..

3.

(3) ' ...ys'q bo tqwlll yiniü bolsar amruxy tilarısar
II'wyys' qpw t qw yynyly pwls'r'rnrw _xy tyI'n s'r 1IIIç

4.

(4) .... t _y" Illwx _s'r bo tqw' tözlüg kart

IILI tY.!lY" III wx _s'r pw t' qw' tlylllltwyz IwlI x 'rtllI

5.

(5) Ilz wy' bo zyqIyq '_wnç qwynn" _biz mılltir q wyny

iz wyn' _pw z yqIy q i 'wnç qwyn" _pyz' .:' IIII tyr q_
6.

'wrıç II

(6) ikinti [kimjnin it üza 'III' çyxmy b
..'yqyntyl Illnyy'yt'wwyz' IILI çyx my 111111111 p

M 152 b (?)
i.

(7) kart ol sarıg tözlüg karto[I] bir kolu IILI yitür III
x'r] 'wl s 'r ye twyz lwyq x'r] 'wlpyr xwlw 1IIIç yitwr slII

2.

(8) Il' dur tokuzınç kimnin bir kolu Illçplllsar önsüz
II' dwr .... twqwz ynç .. qymnyypyr qwlw 1IIIç pllls'r. 'wyyswz

3.

(9) LILIII [a]ş aşanıp II sirımasar katur ulI [i]ç[üıjsill:

IlqIyq lş'ş'nyp' i synym's'r x'r x't wr wx Illç Ils'r'

4.

(lO) LLL .. öni ünki bal(ı)g yiglasar bilgülük bo [lmaz]
LI' .. Illwyyy' wyky b,eıx yyyl's'r pyIqwlwq ... pwlI

5.

(l l) LLL kart ol

sarıg

tözlüg köztarziin önadür

IllIy x'rt 'wl s'ry'' twyzlwyq qwyz t'rz wn 'wyny'dwr'

6.

(l2) kimnin yrna s[ol] kah ıllıkart 'nyy slII pwllI
qymnyy ym'

7.

sıl

xwly LLLIL x'rt 'rıyy slII pwlII

(l3)bo yiglig LLIIL itin yitürmi[ş] II
LLL bw yyqlyyqll'yq'yçyn yytwrmylII

1
1

\

l

5 Harfçevriminde gösterilen kimi harfler. eğer sözcük tam olarak
yazıçevriminde çoğunlukla olduğu gibi aktanlmışrır.

okunamamış

ise ilk

satırda.

yani
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3. Çevlri?
(...) 6. kimin it (...) 7.
ağrı, sarımtırak (bir) yaradır, bir defa geçir... (8) ....
dokuzuncusu, kimin bir defa ....se, rengi atıp (9) .... yemek yiyip sindiremese, karıştırıp
içirirse (lO) .... ayrıca (?) yara ortaya çıksa belli olmaz. (ll) .... ağrı, sarımtırak özellik
göstersin, iyileşir. (12) Yine kimin sol kolu ağrıdan sızıdan dolayı .... (13) buağrılı
geçirmiş .....
4.

Açıklamalar

7. kart: Clauson' a göre kar- "taşmak" (EtymDic 643a 2 ka:r- eyleminden 'aktif' eylem (bkz. EtymDiC 647b 1 kart). Clauson ekler kısmında da -ı ekinin r'li eylemlerden
sonra görüldüğünü, basut, olut, yaşut gibi öteki örneklerinse -utl-tit ile kurulduğunu
belirtir (EtymDic s. xliii). Aynı ek için ayrıca bkz. AGr. § 3. 108 -(U)ı"maddesinde kart
adına yer verilmez; <?
8. önsüz (?): Yoksa ögsüz (?); ôgsüz olarak bir başka tıp metninde buluruz: kayu
kişi keçd ddgi; kôrmdsdr kara açkunün Ögsiiz bagırznka içinga pitpidini saçıp köpikin alıp
közka alıp kôrkd siirtgil, keçd ddgi: körür Wenn jemand an Nachtblind leidet, so streue
man in die ögsüz-Leber einer schwarzen Ziege Piper longum hinein, verscharre dies im
Feuer, bestreiche ihm dann mit dem Schaum das Auge, so wird er abends gut sehen'
(Heilk 133-36), ôgsüz, Heilk II'de ise bilinen anlamıyla, "irsinni~" olarak geçer (Heilk II
3 .27). Türkçedeki beti benzi atmak deyimiyle karşılaştırarak öTJSüz okumak ve 'renksiz,
soluk renkli -7 hasta-olarak anlamak belki de daha uygun düşecek.
9. aşanıp: İkinci -a- harfi gama gibi yazılmış.
9. katuru: kat- eyleminden -ur- ettirgenlik eki ile "karıştırmak" anlamında katur- ,
olabilir. Uygurca metinlerde her ne kadar bu şekil görülmezse de bu metinlerde -ur- ile
görülüp 'de bugün -tur-/-tür- ile ettirgen çatısı kurulan eylem örneği hayli çoktur, ET
aşur-, Tü. aşırt-; ET basur-, Tü. bastır-; ET kddiir-, Tü. giydir- (-ckddtia-), ET ôlur-, Tü.
öldür-; ET sıgur-, Tü. sığdır- vb. gibi (ET örnekler [çin krş. OTWF § 7.51). Pekala
burada da Tü.karıştırmak karşılığı olarak ET "katur- şeklini düşünebiliriz.
Her ne kadar Clauson4da (Kaşgarlı, için) katur-' a yer verilirse de (EtymDic s. 6Ü4b605a) bu eylem kat- 2, yani 'katmak, kalınlaştırmak, sağlamlaştırmak' ile ilgili, bizim
eylemimiz ise kat- 1 'karıştırmak' (EtymDic s. '594b-595a) ile ilgili olmalıdır.
9. [i]ç[ür]sar:Metnin daha önce yazıçevrimini hazırlayanlar alstir veya s'r' sözünü,
harflerini çıkartmışlar. Metinde yenilen bir şeyin sindirilememesinden söz ediliyor.Buna
dayanarak kayıp kısmı aşa- sin- eylemlerine ve bağlama göre içursiir okumak istiyorum.

10. yiglasar: İkinci y'nin altında iki nokta var.
10. ünki(?) bal(ı)g: İlk sözcük 'wynky olarak yazılmış, ancak bal(ı)g 'yara' ile
hangi anlama geldiği ve nasıl okunacağı açık değil, geçici bir okuyuş şekli; yazımdan
dolayı öTJi okumamız da güç. Daha önce ünki paşlq okunmuş, metinde bir -ş- harfini
6 İlk yüzdeki metnin çevirisi yapılamayacak durumda.
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seçmek güç, Ş'den ziyade fazla bir y okumak olası. Sözcüğü Clauson'daki ba.lığ
maddesine göre (XVastvaniJt, MK ve KB için, EtymDic s. 335b) balıg 'yara' olarak
yorumlamanın daha uygun düşeceği kanısındayım. Clauson 'un örneklerine şu yeni
verileri de ekleyebiliriz: baltııg, balıg (BT IX, Index, s.74a-b).

11. koztar- eylemi -eğer bir başka açıklaması yok ise- eski ve yeni Türk dillerinde,
görülmeyen bir şekildir. Radloff, çağdaş Türk dillerinde geçen kôrgus-, körgös-, körtiis-,
körtös-, körsöt- gibi 'göstermek' ile ilgiliverileri Codex Cumanicus'ta görülen körgü::.:
maddesi altında değerlendiril': KÖpIji3 'noxasarı, - zeigen' (Wb II 1263-1264) .Clauson
ise -g- okuyuşuyla aynı anlamda körgit- 'to show' (oku: körkit-?) eylemine yer verir
(EtymDic. s. 743b-744a). Yazım açık olarak kwyzt'r... okumaya elverişlidir. köztareylemi,çağdaş Türkçedeki göster- eylemi ile ilgili olmalıdır; söz içinde, bir -t- ünsüzü
komşuluğunda benzer -z- > -s- gelişimi için krş. ET izda- < Tü. iste- (EtymDic. s. 243),
ET kızgın- > Tü. kıskan- (EtymDic.s. 667b7.
11. önad- "iyileşmek" eylemi bu
ve OTWF § 7.57 (s. 808)7

13. yiglig:

yigniıı

anlamıyla

olarak okumak da

bir kaç kez görülür: EtymDic. s. 182a

olası.

13. itin: Metnin tam okunaklı olmayışı sözcugun okunuşu ve anlamlandınlışı
güçleştiriyor.

etin

arasında

Buradaki itin ile EtymDic. ADN maddesinde (s. 60) anılan tek örnek olan
bir ilgi olup olmadığı kO,nusunda bir şey söyleyemeyeceğiz.
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