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Bu neşrettiğimiz parça «N Kitabm adını verdiğimiz bir Pothi kitabın
dan alınmış ve cehennemlerden bal;ı.seden, az çok iyi bir halde. mahfuz iki
yaprak (sahife 32 ve 33) dır.' Bütünkitap,her halde, evvelce 310 sahifelik
olmalıdır; bu 310~uncu sahife, elimizdeki dergi~in sonsahifesidir.
Bu metnin orjinalini şilndi~ik tayln.edemiyoriız.,
Bunu neşred~rken 'normalize ettik; yani

.t il~ d 'yi, ,q' ile g yi, k

ile g yi,

ng ile iJ yi, en sağl~~ :bilişimi,ze 'göre kendimiz durğuladık; tek ve aynı
bir kelimenin ayrılmış pa:rçıı.I~r.Inı, bi~leştirdik (tznlzğ-lar~nziJ:tznlığlarnliJ'
garlıqaz-un: garlıqazun ':ve saire gibi),. Ba;ı:ı k~salı~ları t,aınamlı,ıdık, mesela
grlıqa- yerine transkripsionda yarlzq(l~;, ,tiJri yerine tiiiJri;. -lğ yerine de -lığ
ve sairegö-terilmiştir. Bu sonup.cusu. elimizdekiyazmad'i'-lağ, şeklinde de
görülmektedir: qzlznçlağ (97), ' atbığ (124-129), yalznlağ (138), gibi. Bunların yerine, her yerde -lığ yazılmıştı~
,

Bu küçük eseri ikinci. Türk Dili Kurultayına sunmakla; büyük bir zevk
duyuyoruz. Çünkü Kurultay için uyğurca metinlerin, ölçülmez derecede kıy
met ve ehemmiyeti vardır. [1]

LL] Bu parçayı Alrtıaİıcadan Türkçeye. Prof., Razıp Huıu:si bey çevirmiştir'.
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METIN

T. lll. M. 8455
ÖN'SAHIFE
1 inça saqındıgızlar: biziga ölüm
2 arıh tagmagaij munı ölürsarbiz, ayığ
3 tüşin ögi tınlığlar tagingai, tip.
4_ yirtinçüdaki özüg yaşığ magü sa5
qındıgızlar. yalaguqlarnıg aşı üz6
[ül]madin, yarlıqançsız kögülin tınhğ7 [Iarığ ö]lürüp
.. , .... k isig
8
..... yidigizlar. ol irinç
9
[tınIığlar] . "
..... in saqın10 ........ yak ... i[ar] qanımaz arkli
11. ..... uryuq ol. öl[ütç]i yalaguq12 . [lar qlI]mış ayığ qıhnç tüşin öz13 .. :.:. taginzünlar, tip. amti sizlar
14 ...... amgangülüg orunğ.a kalyük15 [siz]lar. özlüg ölürmişnig ayığ
16 [tü]şin tagingali . ',' i anuq turuglar,
.17 [tip]. bu ınundağ i[rig] s[arsığ] savın sö18 [ ka] sarsa, ol qadır .... tomluğ yüz19 lüg yaklar rakşaslar .... tam uluğ-

20

lar-ığ -qaymari.şiç İçinda kamİşürıar.

21 turğınçara to Ip atüzlar:İndaki atlari
22 ~ügüklari sağ yağ tag sızıiıp barır.
23 aylğ qılınç küçinda yina ök bal24. gülüg bolurlar. ötrü titsİsi tamu25 daqı bu· mundağ açığ amgaklarig işitip,
26 artingü qorqup, baqşısıga inça tip
27 ötündi: yarlıqançuçı kögüI öriIİ yarIıqap
28 özıi:i~r,öıür.güçi ki-şiniYj:"·ayrğ~tti~·
29 şin taqı nomlayu yarhqazun. anda
30 ötrü baqşısı titsisilJa inça
31 tip 1idi: birük ölütçi tınIığ maxarau32 rab tamuda toğsar, anda tamu arkligl33 -ari -örtliigqızartmış tamirlig yir34 da tôbün yatğururlar. özasinda
35 yaIınlayu turur yoğün" tuluqlar tagrasindii
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65'
'66
67
68
69

toqıp,.

amlJ İçİnda batururIar; Jolp
atüzlari örtanip, kök; qızıl, yürülJ
yalınlar tı;trmutluğ· saçılu önarlar; milJ
tüman yıl anda .açığ amgak amganip,
isig özıariüzülmaz. aıidaran' [ön-]
sar, yüligü osquç iılatı bı bıçğu [öz~]
a: töşamİşyir~
larda [taqı]
küçayü [yatğur]urlar
önsarıar... r '
[qız·]
artmış tam[irlig yiJrda .Tyatğururlar].
örtlüg b[ad]ük kürila~ .
talim qozluğ ügmakİarig
lar, birük antranozs.
ar, çadarlığ ögüzda tüşar1[ar. ögUz-]
nülJ tübinda, altı~ar yigirmi arkak
turqıtamiilig sışlarıntikanli.;.
töşamiş

tag ol. .. ~ çlığ yil tOğ[sar],
[ögüz] suvı bükkün bolup,
uluğ uluğ tagzinçlar tagzinür. anda
tüşmiş tamuluğ irinç tınlığlar tagzinç qodı ba,rıp, ol süvri sışlar öza tüşarlar. bütün atüzlarindii arquru turqaru ötüp önar. oluq ögüznüı;ı
iki qıdığında ot çimgan önmiş
tag yitti yüligülar önüp turur. birük
ol tsuiluğ tamuluğlar tiışqaru öngali
qılımp, ögüz [qı]dığın yarmasarıar, tolp
atüzlari tançu tançu bolup bıçılur,osulur.
oluq ögüz qıdığmda bir bira idiz
tamirlig sögüt ol. altı yigirmiarkak
uzum tamirlig tikanlari ol. turqaru
tali m öküş yııla kö[ya]r osuğluğ yalınlayu turur. 'tamu arkliglari qızarhmş [tamid
lig·barkan töqıyu ol sögüt öza ,.
ol

çadar1ığ
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ÖN SAHİFE

h-

70 yoqlağalıayurlar .. 01 tam u ark~iglarin71 ga qorqup, arksizin yoqlayurlar.
72 tolp., atüzlari qamışlığ viçin· t[ag]tur73 ğınçara örtanür. qaçan birükqodı
74 · .. d ... insar1ar, tamirlig süvrİ slŞ75 · ... , tun atüzlarinda toqıyurlar.
76 · . . .' ta
çadarlığ suv qu77 · ...r ba1ıq
s . . k . . 1 ... ' ş tag
78
t . . p turğınçara
79
• . yi [r]ga çalar
80
. in sÜlJükliiri barça adrılıp
81
bİrük yirtinçüda özlüg
82 [ ölütçi] boisar, utğ uraq maxa, raurabta
83 . . . ğ to[ğ]ar. ötrü titsisi iki
84 [ közinilJ] yaş~n . . . . . tip baqşlsılJa
85 [inç}ii tip ötündi: talJ[ri baq]şı, alqu ö- '
86 [lü]tçi tınlığlar tamudaqı bu ;mundağaçığ amg87 aklarig sizinda aşitürlar, yina
88 özlüg ölürmaktİıi hdılmazlar. ança
89 yiıiıa uvutsuz armazmü olarmlJ İrİk
90 yavğan kÖlJüUari. ötrü baqşı inça
91 tip tidi: amti tapan atlığ tamuda
92 toğmış tmlığ1arnılJ amgaklarin söz93 layü birayin, tika qulğaqın tılJlağ94 ıL. birük özlügölürmaktin
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üç. QIRQ PTR.·
105 tapan atlığ tamuda tolu tıqılıp turur.
106 anda toğmış tmlığiar~ılJ· bu mundağ
107 açığ amgaklari ol. mundada adm ü108 Igüsüz sansız amgaklari bar. burqanIl;lr109 da adın tükaI sözlagali kim [üğai?]
110 taqı ança qavıra amgakin sö[zIayin],
111 işitgiL. anda
toğmiş irinç
112 hrilğıl[arığ] örtlüg yı
113 oida hqıp
utğuraq
114 türlüg i[rik] sa[rsığ]
'115 sarsıp, iki- tamirlig slŞ i
116 ta yirg~ boduyu toqıyurla[r. bir slŞ]
117 , adaqmda toqıyurlar, bir s[ış, başm-]
118 da toqıyur. anda adın
,
119 tuquz onqızaıtmış örtlüg tam[ir-]
120 lig sışlar [to]lp atüiinda toqı[yur-]
121 lar. ol amgakig sarü umadm ögsüz
122 bolurlar. bu savığ aşilİp titsisi baqşı123 sllJa inça tip ötündi: pratapan
124 . ıitlığ tamuda tuğmış tmlığ1arnılJ am-·
125 gaklari natag arki. ötrübaqşısı inça
126 tip tidilar: ol pratapan atlığ tainuda
127 qorq'ğu tag iki uluğ işiçlar bar.
128 bir nat atlığ, ikinti up anat atlığ.
129 nat atlığ işiç alig bira kilJ
130 ol, upanat işiçnilJ kilJi alig
131 bir bira ol yima ök çadarlığ suvm
132 üzüksuz tolu ·qayınar. 'ötrü tamudaqı
133 rakşaslar irinç·taıİıuluğlarığ tutup,
134 ol işiçlarda töbün kamişürıar. yürak .
135 yarılmçığ amgak amganürliir. İsig
136 özlijri üzülmaz. birükol İşİç137 lardin taştm önsarlar, . örtlüg
138 yalınlığsüvriuçluğ trİzul uçında
1390lğurtup qo dı soqarlar .. ol trizul .

. "'~

~.

".
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TERCÜME
T.m. M. 84, 55

ÖN SAHİ FE
(1) Siz böyle düşündünüz: Bize ölüm kat'iyen erişmez; biz bunu öldürürsek, bu kötülüğün(3) ceremesi başka canlı. (mahluk)lara dokunur, . deyip.
Siz dünyadaki yaşayışı ebedi sandınız (5) . İnsanların rızkı kesilmemiş iken
merhametsiz bir kalp ile canlı (mahluk)larl(7) öldürdünüz ve onların sıcak ...
yediniz. O zavallı (9) canlı {mahluk)ları şeytanlar... (11) ... vurmuşlar.
Katil insan[lar kıl]dıkları fena am elin .ceremesini (13) '" çeksinier. Şimdi
sizler ... mihnetli bir yere (15) gelmişsinizdir. Canlıyı öldürmenin kötü
[ceremelsine uğramak üzere ... hazır durunuz (17) Bu türlü kaba ve dürüst
sözlerle söyüb sayarak, o sert... somurtkan (19) yüzlü şeytanlar, rakşaslar
cehennemlikleri kaynar ka~anlar içine atarlar. (21) (Orada) derhal bütün
vücutlarındaki etleri, kemikleri tereyağı gibi eriyip durur. (23) Kötü amelleri kuvveti ile yine hemen bilinirler·vücuda gelirler. Bunun üzerİne şakirdi
cehennemdeki (25) bu kadar acı işkenceleri işidip son derece korkup, hocasına böyle deyip (27) (sayğı ile) söyledi: Merhametli gönül töretip lütfederek, canlıyı öldüren kimsenin fena akibetini (29) de vaz buyurun. Bunun
üzerine hocası şakirdine böyle (31) dedi: Her hangi bir katil mahluk Ma. hara urava-cehenneminde haşr olsa, orada cehennem eyeleri (33) ateşli kızıl
laşmış demirli yerler de baş aşağı yatırırlar. Dış yüzlerinden (35) alevlenmiş kalın tulumlar etrafında
ARKA SAHİFE
Otuz ikinci sahife
(36) tokmaklayıp (?), onların içine hatırır1ar. Bütün (37) vücutları yanıp
mavi, kırmızı ve beyaz yalınlar kanallar. gibi saçılıp ağarlar; (39) Binlerce yıl burada acıazaplar çekdikleri halde sıcak canları üzülmez. Buradan çıkdıklarında (41) ustura, kasap bıçağı ve daha başka kesme aletleri
üzerine döşenmiş yerlere (43) zorlayıp yahrırlar. Buradan çıktıkla
rında '" (45) kızartılmış
demerli yerde yatırırlar. Ateşli büyük kürekler '0' (47) bir çok korlu yıgınları '" (İç.Ierinden) her hangileri oradan çık dıkta, ... (49) küııü ırm~ğa düşerler. ırmağın dibinde on altışar
parmak (51) uzmnluğunda demirli şişlerile dikenliler o" döşenmişgibidir.
Ruzgar çıkdığı zaman, (53) o küllü ırmağın suyu burgaç olup, büyük büyük

l'
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.çevrintiler çevrir. Oraya (55) düşmüş olan cehennemlik zavallı mahluklar
.çevreninti aşağıya gidip, o sivr~ şişler üzerine (57) düşerler. (Bunlar)
bütün vücutlarını bir yandan bir yana delip çıkarlar. Bu ırmağın (59)
:iki kıyısında ot çimen bitmiş gibi, keskin usturalar bitip durur. Herhangi (61) suçlu cehennemlikler dışarı çıkmak için davranıp ırmağın kıyısına
tırmandıkIarı zaman bütün (63) vücutları dilim dilim olup biçilir. O
1rmak kıyısında bir eğe yüksekliğinde (65) bir demirli ağaç vardır. On'
.altı parmak uzunluğunda demirli dikenleri var· Bir düziye (67) pek çok
meş'aleler yanarmış gibi yalınlanıp durur. Cehennem eyeleri kızartılmış
.demirli (69) kamçılar urup, o ağaç üzerine
T III. M. 84, 54

ON SAHİFE

(70) çıkmalarınıemrederler. O cehennem eyelerinden korkup mecburlukla oraya çıkarlar. (721 Bütün vücutları kamışlı viçin' gibi d.erhal yanar.
Ne zaman her hangi biri aşağı (74) '" inecek olsa, demirli sivri şiş-Ier ..•
ile vücutlarına vururlar. (76) .... de küllü su... gibi (78) ... derhal... (80)
... kemikleri hep aynlıp ... Her hangi bir kimse dünyada canlı (mahluk) (82) katili olsa. doğruca Maharaurabda ... haşerolur.:. Bunun üzerine şakirdi iki (84)
gözünün yaşını (akıbp), hocasına böyle deyip (saygı ile) söyledi: 'Ya T ann
lıoca!
Bütünkatil (86) mahluklar cehennemdeki bu kadar acı azap-'
ları sizden işidirler, yine. (88) canlı öldürmekten geri durmazlar. O kadar
.da edepsiz değilmi onların kaba (90) yavan rühları?'. Bunun üzerine ho~ası
böyle dedi: 'İmdi tapan adlı cehennemde (92) haşrolmuş mahlukların
.azaplarını beyan (93) edeyim, dikikin kulakla dinle (94). Her hangi
bir kimse canlı öldürmekten geri kalmasa, doğruca Tapana cehennemde
lıaşrolunur. (96) O cehennemde ölçüsüz derecede çok küllü su ile dolu
büyük kazanlar var. Kötti ameliiı (98) ateşi ile bir düziye kaynar. Cehennem eyeleri sayısız çok zavallı mahlukrarı (100) o kazanlara atıp kaynatır
lar. Eti, meti, sinirİ ve damarı' nevarsa eksiksiz (102) kavrulup pişer ..
.sivri kancalan ile dışarıçıkmak üzere .olan başları aşağıya doğru sançıp
.indirirler. (104)0 kazandan çıkmış olan başı kap kara olup
ARKA SAHİFE
OTUZ ÜÇÜNCÜ SAHİFE

. (105) Tapana adlı cehenneme dolarak sıkılıp dururlar (7). (106)' Orada
lıaşrolmuş mahliıkIarın bu kadar acı azaplan vardır. Bundan başka öl-Çüsüz (108) sayısız işkenceleri de . var. Buddhalardan başka tamamile
Türkiyat Mecmuası - 17
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söylemeğe kimin gücü yeter? (110) Ben böylece icmalleyip bu azaplan
söyleyeyim, dinleyi gör! Orada haşrolmuş zavallı (112) mahlukları ateşli ... '
çukura tıkıp ... (114) ... türlü kaba dürüst .. söyüp ... iki demirli şişle ... (116)
yere çakmak üzere ururlar. Bir şiş ayağına ururlar, bir şişbaşına (118)
ururlar. Ondan başka ... doksan kızartılmış ateşli demirli (120)şişler
bütün vücutlarına ururlar. O azaba dayanamayarak akıllarını yetirir~
ler. (122) Bu sözleri işidip şakirdi hocasına böyle deyip (saygı ile) söyledir
'Pı;atapana (124) adlı cehennemde haşrolunmuş mahlukların azapları (125)
nicedir. acaba?.' Bunun üzerine hocası böyle (126) dedi: O Prapatana
adlı cehennemde (127) korku gibi iki büyük kazanlar var. (128) Birisi. Nat
adlı, ikincisi Upanat adlı. (129) Nat adlı kazan elli eğe genişliğinde.
(130) Upanant denilen kazanın eni de elli bir eğedir. 'O da yine küllü su
ile (132) kesintisiz dolu bir halde kaynar. Bunun üzerine cehennemdeki
rakşaslar zavallı cehennemlikleri tutup, (134) o kazanlara başaşağı atarlar.
Bunlar yürek yarılacak derecede işkenceler çekerler. Onların (136) hayatları tükenmez. Herhangileri o kazanlardan dışarı çıksalar, ateşli (138)
yalınh sivri uçliı trizul uçuna oturtup aşağıya sokarlar. O trizul. ..

KISALTMALAR
Index

=

W. Bang und A.von Gabain, Analgtischer Index zu den /ünf
ersten Stüeken der Türkischen Tur/an - Texte. (SPAW. XVII, 1931)

Kaş.

=

C. Bi~ckelmann, Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud al Kaşğ-arıs

O

ğuz

Divan

Luğat

at-Turk. Budapest - Leipzig, 1928.

Q ağa n =W. Bang und G. R. Rachmati, Die Legende von Oghuz Qaghan
(SPAW. XXV, 1932).

Ung. Jahrb •. = Ungarische jahrbücher,. naşiri Yulius von Farkas.
Gruyter und Co. Berlin - Leipzig.
U IL
S u ı. - Ku n.
Wb. .
M a n i c h. i

Walter

de'

= F. W. K. Müller, Uigurica ll. (Abh. PAW. 1910 ).
=' Şeyx Suleyman Efendi's çagataj - Osmanisches Wörterbuch, bearb.
von Dr. Ignaz Kunos.
= W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Petersburg, 1893.
= A. von Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotseho. 1. (Abh.
PAW. VI, 1911) .

Türlü Cehennemler üzerine Uygurca parçalar

259

NOTLAR
1.

bizi1:Ja, isimlerin mülki D a t i v kalıbına göre yapılmış olan bu yeni şekle k i t ab e i e r d e de rast gelinmektedir; atz1:Ja v. s. kalıbına göre, önce herhalde özi1:Ja J
yapılmış ve sonra bu yeni bir örnek olmuştur; sizi1:Ja için İndex'e
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50.

altzrar yigirmi. -rariçin bk. Ungar. Jahrb. X, s. 19 (5. mektup).

50.

iirkiik 'başpar~ak' (aslı

'e r k e k ç i k' )..

Burada, bir u z u n i u k

ölç ü s ü

olmalıdır.

51.

furq 'uzunluk'

(Kaş.),

bk.

aşağıda

uzun ( s. 66 ).

53.

hükkün. -küniçin bk. Ungar. Jahrb. XIV, s. 198 ff. (7. mektup).

58.

oluq, yazıIışl : ol'uq (of oq yerine); bk. biriik
< iitöz.

59.

çimiin, of ve öliilJ 'in synonymidir; bk. Wb.' de çimiin, çiimiin, demek ki iranicadan
gelmiyor. Berlindeki Maitrisimit - Fragment 52 (T, II. S. 2, S. 9-12) de şöyle bir
cümle vardır: tağ töpüsindii mrgt iirdizi ö1Jlüg yılmçqa yumşaq iirdniliirig töşiip
urmzş tiig öliilJ çimgiinliiri iirür 'dağın tepesinde zümrüt renIdi narin yumuşak cevahirler döşenmiş gibi çayır çimen vardır'; yılmçqa için bk. Maitrisimit'- Fragment
57 (T II. S. 2; (insahife, S. 25 - 29): yaqm tiigdüktii, fiilJri tiilJrisi bzzrqan adaqmda yinçürü töbün yükünüp, yılmçqa yamşaq agalarm qavşarap, inçii tip
ötündiliir 'yakın gelindi, tanrılar tanrısı Budanın ayaklarına düşerek, narin yumuşak
ayalarını kavuşturarak, sayğı ile şöyle söylediler'.

60.

yitti yüligü (yahut: yüliigü) 'keskin ustura'; bk. gitti süvri
ş.

<

bir 'ük

<

bir ök ve iitüz

szş

<

at'üz

(T. III. 73-10, S. 10).

'tırmanmak'.

62.

yarma-, Ka

64.

birii 'eğe' ; bk. M n i c h. I, 2°15 , Bk. m o n g. biirii. <?

69.

biirkii, ok İ n d e x.

70.

ai-'s ö y i e m e k', sonra da 'e m ret m e k, buyurmak', bundan aiğaçı 'k u m a n d a ll'

yarman -

a

(T. III. 8460 ),
72.

viçin <:: ??

87,

iişit-

90.

irik gavgan, bk. irik

. 91.

123.

( 122 de de)

işit

- ( s. 25 ve 111 ) ile birlikte.
sarsığ

( 17, 114 ) .

tapan = Skr. tapana, sekiz' sıcak cehennemden altıncısı.
pratapan = Skr. pratapana, sekiz
partapan okunmak ta mümkündür;

sıcak

cehennemden yedincisi. Burada herhalde
s. 126 prtapan.

aşağıda

128.

nat ve upanaf = Skr. ??

133.

iilig ,bir, yeni sayı Ş tarzı! Fakat galiba metinde bir bozukluk var. Çünkü 50
ile 51 ara~ındaki farkın pele küçük' olduğu besbelli.

139.

trizul

= Skr. trisUla 'üç

dişli'.

138 de tarzal yahut trazal

yazılıyor.
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