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Mani Dini h a k k l n d a klsa bilgi

Kendi a b n verdigi
~
bir dinin kurucusu olan Mani, Mezopotamya'da
(Giiney Babilonya) yetigmig, Hlristiyan, Zerdiigt ve Burkan dinlerindeki bazl unsurlar~,gnostik gorii9lerle birlegtirerek yeni bir inanqlar
sistemi meydana getirmig ve bunu fran'da yaymaga baglamqtlr. Sonunda Zerdiigt papazlarlnm istegi iizerine idam edilmigtir (216-277).
Ailesi, ana ve baba tarafmdan Iran'da Parthlardan idi. Babasl,
Giiney Babilonya'daki bir gnostik mezhebine mensuptu ve oglu Mani'yi
de bu qcvrede yetigtirmivti. Mani, gengliginde bu pevrenin etkisi altlnda
kalmg olmahhr. Ve bu arada bir Hlristiyan cemaatine de girmig oldugu
tahmin edilebilir. M. a. 240 ylllnda Mani, Iran ile Hindistan arasindaki
bolgelere gitmig, burada Burkanclllk ile temasa gelmigtir. Iran tahtlna
I. Sapur'un geemesi iizerine (242) Mani, Ktesifon'a gelir ve Iran dil'nde
kaleme alb@ SGhpurakEn ad11 kitablm hiikiimdha sunar ve dinini
yayma miisaadesi a h . Fakat I. Behram (274-277) zamamnda Mani dini
taraftarlari kovugturmaya u$arlar; Mani yakalanarak oldiiriiliir. Oliim
rjekli haklunda kaynaklar degigik bilgi veriyor : Mani qarrmha gerilmigtir;
bir kaynaga gore diri diri deris[267.1205 167.9996 302.1603178.5597 154.08 221.5195

Dininin, Kuzey Afrika'dan Cin'e kadar olan alanda yayildi&m ve
her gittigi yerde qegitli milletlerden taraftar buldugunu, Hiristiyan
ve Miisluman kaynaklanndan o@eniyoruz. Mani Dini,
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lan olan beg kozmolojik giig ile ve 'Canhlarin Anasl', ilk insani ana yurda
gotiiriirler. Fakat bu ilk insarm, hatirlama ozelligi olan rbhu, karadklar
iilkesinde kalmgtir. Bunun uzerine cadi rbh, beg oglunun yar&m ile
(bunlar: nefes riizglr, ipk, su ve ateg'tir) diinyayl yaratlr. Bunlardan
birkapl karanhk tarafindan oldiiriiliir; derilerinden on gok, etlerinden
sekiz yer yaratllir; geride kalan igik pargalarlndan giineg ve ay, 'igik
gemisi' olarak yapilir. Boylece dunya, karadklar ve ruh ipin bir hapishane olarak yaratdhktan sonra kurtulug olayl baglar :
111. Iglk hiikumdlri, ilk iki gonderiligteki ilahlann yalvarmalar~
iizerine bir 'iigiincii elgi' gonderir. flkin, 'iigiincii elgi'nin tehditleri
iizerine karanllklar ulkesinin memurlari, alikoyduklari iglk parpalan111
geri verirlel. Bunu kolaylagtlrmak ipin 'iigiincii elgi' bir ihtigam siitunu
yaratir ve qik gemilerini harekete gegirir. Boylece 'iglk ruhlari', ihtigam
siitunundan yukan tirmanarak aya pikarlar, oradan da giinege gegerek
lglk iilkesine akmaga pahgirlar. Bu etkinligin onune gegmek ipin madde,
insam yaratlp ruhu sikl bir gember igine almaga karar verir. Erkek ve
digi geytanlar, geytanlar iilkesinde bulunan ruhu (= 1g1@)yutarak insam
yaratirlar ve bu insana iireme giicii verirler. Fakat bu gaba da boguna
plkar. Igik iilkesinin hiikiimdan, 'mesih'i gonderir (bu Hristiyanllktaki
fsa'hr). Mesih, insana ashnt illhf cevherini oeetir. Mesih, 'am' geklinde,
peygamberleri, iglk resullerini uyanr, onlara ve biitiin 'segilmiglere',
kurtuluga gotiiren 'akh', yani 'iglk blkiresini' verir.
Mani, "Igi@
kurtulabilmesi igin her cad1 boyle paligmal~&r"
der. fgte buradan da Mani Dininin ahllk kaideleri dogar : cinsi munasebetten kaglnma, cad1 oldiirmeme, vaaz, dul, illhi okuma, giinah
gkarma, orug tutma vb. vb. Bu gekilde baglayan savag sonunda, iglk
pargalan kurtulacak ve iglk iilkesine giderek oradaki 'biitun ~gik'ile
birlegecektir. Bu inanp sisteminde Mani, 'gefaatgi' veya 'riihul-kuds';
cemaat, aklin diinyadaki goriiniigii roliindedir. 'Segilmigler', yani rahip
ve rahiieler inziva hayatiyle, igik pargalanmn maddeden kurtulmalan
igine k a t b l a r . Bunun &gmda kalan ve Mani Dinine goniilden bagh
olan halk da, y a h z dinin gerektirdiklerini yerine getirmek ve ahllk
kaidelerine uymakla yetinebilir. Mani'den onceki peygamberler ile
Zerdiigt, Burkan ve fs8, lglk pargalarm kurtarmak igin insadga tiirlu
yollar gostermiglerdir. Bunlann en buyii@ ve en dogru yolu gostereni
Mani'dir. Bu diigiince ile ilfi olarak Mani, fsa ipin goyle der : "Onun
parrmhta aci duya duya can vermesi, madde igerisindeki acl duyan ve
vatan ozlemi ile yanan lglk pargalbir semboliidiir."

Mani dinine l i t Uygurca metinler, Burkancilarlnkine gore daha
biiyuk bir ijzentiyle yaz~lmigve anlatlg tarzl daha can11 ve renklidir.
Bu eserlerin kahntllannda goriilen gok renkli, minyatiirlerin, fsliim
diinyaslndaki minyatiirler ile bir ilgisi oldugunu diipiinmek yanllg olmaz sanlnm.

***
11 tutsuk yir, Otiiken Yc* ermig! Bu, Kok-turk Kaganimn agzlndan,
Tiirk Milletine, artlk yerlegik bir hayata gepmesi igin soylenmig atasozu
ozelligini tagiyan bir sozdur : "Devlct ancak Otiiken dag paylrlarlndan
idare edilebilir!"
681 yllinda kurtulug savagina girigen Kutlug fl-tirig Kagan, ilkin
Otiiken'i elde etmege qaligir ve bagarlr da. Ciinkii bozhra ve ga@n
dunyasina hlkim olmak isteyen bir milletin, Otiiken dag ~aylrlarlnl
clde bulundurmasl gerekmektedir. Yagll Tonyukuk, geng Kagan Bilge'nin
de veziri olmustur. Bilge Kagan, Tonyukuk'tan, millete ev yaptlnp
gehirler kurdurmayi ve Cin'deki dinlerden birinin kabulunii ister.
Tonyukuk'un verdigi kargilk gogebe ve ahncl bir siyaseti aplk ve seqik
olarak dile getirmektedir : "Cinliler bizden saylca yiiz defa qoktur.
Biz buna ragmen onlara kar9l gelecek isek, gaylr ve suyun ardlndan
gitmemiz, av ile geginmemiz ve gahrlarda oturmamlz gerekir. Giiglii
olunca ilerleriz, yoksa geri gekiliriz, saklanmz. Cinliler qoktur ama her
yerde savagamazlar. Duvarlarla pevrili gehirlerde oturduklarl ipin gabuk hareket edemezler ve herhangi bir saldmya kargl koyamaylp
esir olurlar. Ayrica Burkan ve Lao-tse dini insanll yumugak ve zaylf
yapar" (bk. 0.FRANKE, Geschichte des Chinesischen Reisches, I I . c.
441. s. vd.). BU goriigiin, gogebelige ve alunclhga dayanan bir devlet
igin gart oldugunu, daha sonraki olaylar apkpa gosterecektir. Bununla
birlikte Bilge Kagan'm, milletinin yerlegik hayata gegmesi igin gok u&
ragtl@nl yazltlardaki bazl ciimlelerden anllyoruz : "Sen Turk Milleti,
oralara gidip gok saylda oldun! Oralara gidersen oleceksin. Fakat Otiiken'de yerlegir kewan gonderirsen hip slluntln olmaz. otiiken'de yerlegirsen devleti sonuna kadar elinde tutabilirsin!" Fakat bu uyarmalarda kesin olarak 'gehirlere yerlegme' heniiz goriilmiiyor; ancak milletin,
1 Oteden beri "orman" diye qevrilen yrg sozii ile kastedilen bdgiinlcii Hanhay bolgesinde Rus jeologlar aragturnalar yaprmglar ve sondnda bd bolgenin 1000 y ~ once
l
ormanla kapl~olamxyacaBm ortaya koyrnuglardu. Bdna gore y y soziinii, bolgenin bugiinkii d ~ m d n gore
a
"dag, qaym*'ile kargdayabiliriz. (bk. Der h l i m 29, 33. s.)
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akincili@ b~rakiphit; olmazsa gtBnegiiqebcligi dt,vam ettirerek helli bir
alana yerlc~pmesiistmmcktcclir.

715 yillndan aonra Kiik-tiirklcrin ye-rinc Otiiken'e kcsin olarak
hikim olan Uygurlar~n,'yc.rlerqmel mc~sclrsindctutumlari gene bayka
olmuptn. Yazltlarcla Tokuz-Oguz adiyla geCcXa bu Turk boyu, obur
Tiirklrrden claha ynpicl vc. hiiltiir yiiniinclen claha geligkin idi. &kenliygur f m l ~ a r ~ i t o r l u ~ u 'hrirrlcusu
~~un
Kiil Bilge (744 - 747) bir dr su
inl\nnlari alrn~:t~r:I<uilu,k Bilge Kiil Kagan ce Kiil Bilge Fagan.
1-wine gc.qcbnoclir B n ~ a r l Corl (727-75Y), Tertgride Bolrn~? fi Itmi?
Bilge E?_'ccjnn.sonra Id1l;ut vc* 1)ir J c Kur-lu?~Flagan u n ~ a r i l a r ~ na l m ~ $ t ~ r .
Uygurlar a r ~ l l i Kijk-tiirk1c.r gibi y h i r hayatlndan qcxkinrnrz1e.r.
S c bozlilrclail \ t, giiqcb~~liktc.~i
I az geqerlt.r nc de yt.rlc:ik hayatin krnclilrrini y i ~ m u ~ a t r n a s ~ i l dkorkarlnr.
al~
Soylu Uygurlarln (=asilziclc)
Cinli prcnslerlc c.\lcnmc.leri sonuncla ?I-hir hayatl yavas y a ~ a gbrnirnscnir, artik qarl~rycrinc c.vlc.rclc oturmak "moclt~rn" olmugtur; yerlegik
medcniyctin yiikletlijii giirc\lcri citldi olarak yc*r:nc getirmcgc baglarlar.
Ticcirctlc ugrapnlaga ba~layincada, hirlkml mallarm ~adirlarclakorunamamas] dolay~siylcrvlrr kurinak zorunlulu~uortaya q ~ k m i ~ tGerqcktc~l
l.
Baynir Cor, Selellga irmagi iizt.r:iztle Sogot vtb Cinli i~stalarahir 'zenginlcr sclhri' (I)a?bnlrk) ynl)tlrmqtlr (bk. H . N. O R K U N , Eski Tiirk
Ycrz~tlarz1 , 1110, B3).
(!Cii~l~ii
Vygur K a ~ n n iItikrrl (759-780) [Biigii, Tengride Kut Bulmz? 11 Tulnug 1/11 Kiiliig Bilge Il;tcgatz \ b. J zamaninda cle\ letin slnirlari
gcni?lcdisi gibi ~ c h i mcdcniycti
r
de iyice kiikleqmekte drvam ediyordu.
BIIs ~ r a d aCin"clr orta? a qikail karisikllklar Tiirk Milletinin alin yazlsinl
tt~mc~liildc~n
tlc.gi:tircn bir olaya sebep olmustu : Mani Dininin goqebe
l i r lnillete rrsrn~ttkabul c~ttirilmesi!

-Vpcrn-lu-3nn ael~ndn Ciiili hir c:ki?ra, 755 yiliilda ha: kaldlrm~s,
hiikiimdnr~,ihtiliilcilerin elinc geqrni: olan ha.;.chri b ~ r a k ~Cin'i1-1
p
guncy-batls~nakaymigtl. Durumun diizeltilmcsi iqin TITygurlarclan yarcl~inistenir. Biigii Kagaii (la 762 yilimn giiziinclc orclusuyla gelir, iki
bagyehirdrn biri olan C'ang-an'i Psilerden kurtarir. G o ~ c b gclcneklerine
t
gore yardimin karqili&i olarak qehrin yagma ettirilmesi gerekiyordu.

Gin

'

Bir unvan olan $or soziiniil~okunusu Tiirkqe kaynaklara gore kesin olarak
belirlenememektedir, ancak o ile u aras~ndabir ayrllik gozeten Brlhlnl alfabesiyle yazdmq Toliarca bir ~netindebu siiz o iledir (bk. E. SfEG, Tocharische Grammatik, Gottil~gell1931. 50. s.)

Fakat Cin ordusunun serdlri, "henuz Psilerin elinde bulunan obur
bageehir Lo-yangWlnhalkl eger bu gehrin yagma edildigini duyarsa
Psilerle bir olacak ve gehrin allnmasi guplegecektir; onun i p i . yagmadan
once Lo-yang uzerine yiiriiyelim" deyince Biigii Kagan y a b a y l biralup
Lo-yang uzerine yuriir ve gehri ahr. Fakat bu sefer Uygurlar Lo-yang'i
yagma ederler. Bu askeri yardlmin sonucu ahndiii;~,Cin tahtl egkiyamn
elinden kurtarildigi halde Uygur ordusu Otiiken7e qekilmeyip
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mayacaklar. Bu sizin iilkenizde, buyrugunuz ile iyi ve biiyiik igler
yaphyordu. Tarkan gelince sizin iilkenizde (gene iyi igler) yaplll.
Fakat efendim, eger (bunu) kendiniz uzaklagt~r~rsan~z
iyi kanunlar,
iyi igler hep kalmig olacak. Eger Tarkan boyle (ulkeyi) tehlikeye (sokacak olursa), kotu igler yap~lacakve sizin (iilkeniz y~kilacakt~r).
Gideceginiz yo1 bundan baqka olacak! Bu geyleri Papaz hazretleri igitecek
(fakat) hip tasvip etmeyecek!"
Yine hagmetli hiikumdar ve rahipler iki gun, iki gece bu meseleleri
gorii~tiiler.Uqiincii giinii Tengriken bir g6ziine kadar (yani: 'son derece')
oyle iiziildu ki bundan eonra hagmetli hukiimdiir~nzihni biraz zayifladi
(tereddude diigtu). $u sebepten ki, 'bu amellerden ijturu ruhu kurtulmayacak' diye bir ses igitti; bu yiizden korktu, titredi, tereddude diigtu.
Bu sirada hagmetli hukiimdar Biigii Han, kendisi rahiplerin bulundugu
cemaate geldi ve rahiplerin (onunde) diz poktii, giinahlar~ipin af dileyip
sayg~ylagoylc dedi :

..

" . . .-den
beri sizlere cziyet ~ektirdim.Aplik ve susuzlukla .
Soyle diigiindiim. Bunca iiziintiilerden sonra kcndime geldiml. Siz
bana aclym, (beni) dine tutun (: 'dine kabul edin'), rahip yap~n!Fakat
gimdiye kadar diigiincclerim sPbit degil idi (metinde : -air). Dunyada,
evde barkta yasamag hip sevmem. Yine saltanatlm, maddi sevinqler,
beyligim ve hiikum siirmem artlk goziimde dcgersiz ve basit oldu..
Yine siz bana goy-le buyurmustunuz : 'Bunca ameller ruhunr~zukurtarmayacaktir, fakat (=takr?) dine (yalniz) rahipler vasitasiyle gelecek ve
iyi amellcrin iglenmesi kalacak( ?) ' . . Cesaretim klrild~ve korktum . . .
Siz buyurursanlz, ben sizin sozlerinize ve ostlerinize gore hareket
edecegim, (~iinku)siz (bana): 'Efendim, iyi gayret gosterin2, gunahlari
blrakm' demirtiniz " dedi.

.

.

0 zaman, hagmetli hukiimdar Biigii Han boyle konuqunca biz
rahiplcr vc biitiin ulkedeki halk ~ o sevindik.
k
Bu sevincimiz sozle ifade
edilemez. Sonra olayl birbirlerine anlatt~lar.Sonra binlerce, onbinlcrcc
topluluklar halinde birlc~gip( ?) peqit peqit eglencelerlc. . .-e geldiler 3.

.../lentml, 6glentim ~eklindedoldtirulalilir: og+le-n- "kendine gelmek" kongiiliingiizni tapa emgeteng "cesiretinizi tekrar bulmak itin gayret cdin". Fakat bu anlamda
tap-a yerine tap-gah beklenirdi. Onun iqin silik olan bu sozii a ( I ) p okuyup bunu emget-'
in zarfi olarak gijrmek istiyorum.
8 nereye??.

...

Sabaha kadar buyuk neg'elerle, sevinqlerle sevindiler (!)
idiler. Ertcsi gunu kii~iikoruq (gunu) idi.

Pek qok

Hagmetli hiikumdar Bugu Han (ile) butiin rahipler, maiyetinde
atlara bindiler vr biitiin buyiik prensler, prensesler, soylu kigiler bagta
olmak iizcrc, hiiyuk kiiriik butiin millet gule oynaya sehrin kapislna
gittilcr. Bu slracla hapmc.tli hiikiimdar (gehre) girdi vc taclnl giydi,
kirmlzi.. . giyip a l t ~ ntahtina oturd~xve beylere, halka ycrindc bir
buyruk buyurdu : ". Simdi sizler butiin 191k.. (?) . . sevinin . . .
bilhassa rahipler
. giinlumiizu teskin ettikten sonra kendimi sizlere
veriyorum.Vc ben geldim, tahtlma oturdum. Sizlere buyururum : 'rahipler sizlrre.. . -seler, 'ruh ziyafctine' tegvik etseler iigiit verscler sizler
oillarln sijzlcrinc vc ogutlcrine gijre harekct cdin, seve sevc saygl gosterin.

.
.. .

.

.

Runun iizerinc Biigii Han Tengrikcn bu buyruku buyurdngunda
sayislz halk hagmetli hukumdarin onunde sayglyla egildiler ve baglr19tllar yine biz rahiplrre saygl gosterdiler, scvindiler. Hepsi. . . sevindi.
Ye11idc.n Tanri'yi sevdiler vc iman cttilcr. Bundan sonra durmadan ruh
iglerinde ve iyi amcllerdc gayret gostcrdiler.
Yinc kutlu, nasipli Han, bu millete, durmadan iyi amellcr iglemesi
i ~ i nogiitler verir ve onu (bu igc) teqvik eder. Sonra hagmetli hiikumdar
soyle. . . bir kanun koydu. Her on kiginin bagina bir aclam dikti. Ve
(bunlar~)iyi amellere. . 'tegvik edici' yapti. Kim dini ihmal eder, gunah
iglerse ona (dogru yolu) ogretip. . . olur idi. . . >
Eski T i i r k ~ emetin burada sona eriyor.
Metnin asllnln hangi dilde yazlldlglni bilmiyoruz. Sogudca olabileccgi gibi Cince dahi olabilir. Orijinal olma ihtimali pek azdir. Bu
metnin bazl ycrleri uzerindc durmamlz gerckiyor :
Rahiplerin a ~ l ktehditleri iizerinc Biigii Kagan, uzun tcreddutlerden sonra Mani dinini kabul ediyor. Fakat Kaganln bu tereddiidii ncdcn
ilcri gelmigtir? Bunu da metinden ogreniyoruz : Tarkan adinda birinden
rahipler gikiiyetc;idir; Tarkan uzaklast~r~lirsa
'iyi isler, iyi kanunlar hep
ycrinde kalmig olacak' (Aksi halde) ulke ylkilacaktir! Sozu edilen bu
kuanj yalniz
kimsenin ad1 belli degildir, Tarkan (<qin. ta [tht<*tar]
bir unvan olup 'vekil anlamlna gelmektedir. Yani Dininin kabulune
kargi koyduguna giire, bu ve bunu destekleyen bir kitle herhalde bir
bagka dine mensup idi. Simdi Bugu Kagalun oliim gekline ve bunun
arkaslndan cereyan cden olaylara bakallm : Kagan, 780 yllinda vekili

+
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tarafindan olduriiliir ve biiyiik bir ihtimalle yukar~dasozii edilen Tarkan'dan bagkasi olmayan bu vekil, Alp Kutlug Bilge Kagan adiyla
Uygur tahtina geper (780-789) ve boylece Otiiken-Uygur fmparatorlugu
tahtini oteden beri elinde bulunduran Yaglag(k)ar hlnedini yikilmig
olur (bk. Der Islam 29. c. 47. s.). Bu ycni Uygur Kaganinin, 762 yllinda
Mani Dininin devlet dini olarak kabuliine ayak direyen Tarkan ile
ayni o1duij;uiiu taniklayan bir bagka olay vardir : 781 yilinda yani
Alp Kutlug Bilge &agan7in saltanatinln ikinci yilinda "Tiirklerin hiikiimdlri" (=rex Turcarum), Nasturi patrigi I. Timotheus'dan (728-823),
bir Nasturi piskoposunun, iilkesine gonderilmesini ister (bk. TT I I B
26. not; Der Islam 29. r. 47. s.). rex Turcarum'u, Otiiken'deki Uygur
ICagani olarak kabul cclccek olursakl, Alp Kutlug Bilge'nin Hristiyan
oldngu aqlkqa ortaya ~ l k a r .Buna @re Mani Dini d u ~ m a n iTarkan'in,
.Lip Kutlzcj Bilge ile aynl kimsc oldugu hakkinda hi^ bir giiphe yok
drmcktir. BII sonuqtan, Uygurlar araslnda Hir;stiyanl~&nda yayilmig
oldugunu anliyoruz 1.
Mani Diiiinin Otiiken Upgurlari araslnclaki yay1117 clcrccesini kcpin
olarak bilmiyornz, fakat bu noktada metnirniz az qok bir bilgi verebiliyor : Biigii Kagan dini kabul cttigini bilctirince 'sevinenlrrin' sayis1
'binlercc, onbinlerce toplnluklar' olarak gosteriliyor. Bunu bir propaganda olarak clugiinsck bilc herhalde Mani Dinini benimseyenlerin sayisi
oldukqa kabarlk icli. Helc yiiksek tabakanin hemcn hcpsi dini kabul
etmig olmalidir. Ancak yukarida sozii gegen Tarkan ve pevre~indeki
soylu kigiler, Hiristiyan icliler (yk. bk.).
Mani Dininin kabul tarihini kesiii bir sekilclr belirleyemiyoruz,
bnnunla birlikte, rlimizcleki bazi clclillcr, olayln 762 yilinin sonunda
gerqt>klcyti@nig6sterc.biliyor (bk. A. v. GABAIY, Steppe und Stadtim
L~6ender iiltesten Tiirben, Drr Islam 29. c. 46. s.). Fakat A. v. GABAIN
bu yaz~sindabir kaynak gijstermiyor. Ote yandan Mani Dini mensuplari tarafiiidan yazllcli&ru kesin olarak bildigimiz (~iinkiiMani alfabesiyle
yazllmigtir) kiiqiik bir mrtinde soyle bir kayit vardlr: ulug ba~lagatlzg
yzlntni ikinti ?;zlsnta nornz dini yadzlmz~tatavkar ilintin yana/// (bk. TT
I I B 425. s) "Biiyiik ba5lang1q ad11 yilin ikinci yilincla, clini yayildiginda,
Bunanla Bat1 Tiirlileri de ka*tedilmig olabilir.

!II~ristiyaxlli~a
dit Tiirliqe belgeler H o p devrinden kalmadir (bli meseld

Gigu-

ricnl, birinci metin): ayrica bk bir de: W. BARTIIOLD, Orta Asya'da Mogol Fiituhatcna kadar H~ristiyanlck,Tiirkiyat Mecrnuns~I , 47-100. s.

Cin7dengene. . ." Buradaki "Buyuk baglangig" Cince Sang-yuan ad1 verilen bir rumuza tekabul eder, bu rumuz gegitli yillarda kullan~lmigtir,
bunlardan konumuzla ilgili goriilen 760-761 tarihini alabiliriz. Ancak
burada 1 yillik bir fark n a s ~yorumlanmal~dlr?
l
(bk. a. y. ve A. v. GABAIN, Alttiirkische Datierungsformen, UAJb 27. c. 194. s.). Ote yandan,
yukarida sozunu ettigimiz ayaklanma dolayisiyle Cin'e giden Biigii
Kagan, Lo-yang onunde otagni kurmug ve 763 y ~ l i n ~Mart
n ayina kadar
burada k a l m ~ a t(bk.
~ TT IIA 65. not). Eger bir Mart 763 tarihi dogru
ise, yukarida Eski Turkge metinde geqen "gehirin kapis~navardilar"
cumlesindeki 'gehir' Lo-yang olabilir; bu takdirde Mani rahipleriyle
Kagan arasindaki konuqma Cin'de, Biigu'niin otaginda cereyan etmig
demektir. Fakat gene Eski Turkge metinde 'prenseslerden7 soz agilmaktadir. Kad~nlarinseferlere katilmad~&niileri siirebiliriz. Netekim
Tonyukuk yazitinda goyle bir kayit vardir : Kaganzm, 'ben emgerii tiigeyin' tidi. 'Katun yok bolmas erti, unL yoglatay~n'tidi (ETY I 110, 3031. str.) "Kaganim: 'ben yurda doneyim7dedi; 'kralige olmug, ona cenlze
toreni yaptirayim7 dedi". Bu takdirde, metnimizde sozu cdilen 'gehir'
Lo-yang degil de Kok-tiirkqe bir yazitta gegen 'zenginler gehri7olmalidir
(yk. bk.). Buna gore, Kagan 762 ylllnin sonunda C)tiiken7egekilmig ve
Mani Dinini burada kabul etmig, fakat ordusu bir sure daha Lo-yang
onlerinde (Mart 763'e kadar) kalm~golmalidir.
Kaynaklarin ifade ettigi gibi Biigii Kagan gergektcn Mani rahiplerini
kendi istegi iizerine mi gag~rm~gtir,
yoksa bunda Cin siyasetinin bir
rolii mii olmugtur? J. MARQUART (=Markwart) bu ikinci ihtimal
iizerinde duruyor : "Mani rahiplerinin, Kagan tarafindan qagir~lmasinda
Cin siyasetinin rolii olmuptur; bu siylset, bar~gg~
din vaatasiyle vahgi
kavmi yola getirmegi vc Ci~l'eyaptig~siirekli akinlarini onlemegi gaye
edinmigti" (bk. J. MARQUART, ~ u w a i n i 7Bericht
s
iiber die Bekehrung
der Uiguren, SBAW 1912. 486. s. vd.). Bu sonucun gergege uymadig~
aqikt~r,gunkii Mani Dininin Cin7deki gegmigi, bu dinin benimsenip &a
siyasette bir Blet olarak kullanilabilecek kadar eski degildir. Ote yandan
Mani Dini Cin'de, Burkancil~kile Taoculuk yaninda biiyiik bir nefret
kazanm~q,gerek halk gerekse saray gevrelerince kovugturmaya u@amlgtl. Bayle bir durumda, sevilmeyen bir dinin, guglu bir dugman tarafindan, ileride onun birinci derecede bir koruyucusu olacagi igin, benimsenmesinin istenmemig olmasi gerekmektedir. Cin kaynaklarindaki b a n
kayltlar bu diigunceyi desteklemektedir : "Cin hiikumd5ri Tai Tsung 768
yzlinda Uygurlarln zoruyla Cin'de Mani manastirlari kurulmasl i ~ i n
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emir verir." (bk. 0. FRANKE, Geschichte des Chinesischen Reiches 11,
472. s.). '$u kaylt daha da dikkate deger :"Gin fikir diinyaslna aykiri
olan bu yabanci dini zorla sokmak suretiyle Uygur Kaganimn, Buyuk
T'ang devleti iizerine (yani Gin) yaptigi bu

