ALTAN TOPÇI
- II (22-96. paragraflar)
Doç. Dr. TUNCER GÜLENSOY
"Mo~ollar~ n Gizli Tarihi" adl~~ eserden sonra en önemli Mo~ol tarihi
olan "Altan Topçi", XIII. yüzy~l Mo~ol tarihini ve Mo~ollar hakk~ nda
efsanevi ~ecereden ba~layarak ögedei zaman~ na kadarki en eski bilgileri
içine almaktad~ r.
Altan Topçi, Türkiye'de ilk defa taraf~ m~zdan ele al~nm~~, Mo~olca asl~~
ve C.R. Bawden taraf~ ndan yap~lan Ingilizce tercümesi kar~~ la~t~ r~larak
Türkçeye tercüme edilmi~ tir. Eserin 1-21. paragraflar~~ "Belleten"in
XXXVIII. cildinin 152. say~s~ nda (Ekim 1974) yay~ nlanm~~; burada, Altan
Topçi ve nüshalar~~hakk~ nda geni~~bilgi verilmi~tir.
Ayr~ca, Altan Topçi'nin Mo~ol yaz~s~yla yaz~lm~~~ilk 8 sayfas~~ ile metnin
transkripsiyonu yap~lm~~~ilk 5 paragrafi da örnek olarak gösterilmi~tir.
Altan Topçi'nin bundan önce yay~nlanan 1-2 ~ . paragraflar~, efsanevi
~ecereden Çinggis Ka~an'~ n tahta ç~ k~~~ na kadar geçen tarihi hadiseleri
nakletmektedir. 21. paragraf~ n son cümlesi ~öyledir:
"
Mübarek Çinggis Ka~an, Kara Y~lan Y~l~'ndand~. K~ rkbe~~ya~~na
geldi~i zaman, Bing Bars Y~ ll'nda ( = 1206), Onon nehrinin menba~nda
dokuz tu~lu beyaz bayra~~~kald~ rd~~(ve) Büyük Ka~adlar~ n taht~ na oturdu.
Kasar bey isyan edip kaçt~~~~zaman, halk~ n beyi emir verdi (ve)
Sübegetei Ba~atur'un takibe ç~ kmas~n~~ istedi."
Bu bölümde ele al~nan 22-96. paragraflar Mo~ollar~ n biribirleriyle
yapt~ klar~~ mücâdeleleri kronolojik olarak nakletmektedir. Bu bölümlerde
geçen yer ve ~ah~s adlar~~ ile bâz~~ kelime ve deyimler Türk tarihi için de birer
kaynak niteli~indedir.
~~-21. paragraflar~ n i~lenmesinde oldu~u gibi, burada da önce paragraflar~n tercümeleri verilmi~, sayfa altlar~ nda yer alan dip notlar~~ her paragraf
için ayr~~ayr~~düzenlenmi~tir. Dip notlar~~hem Mongolistik hem de Türkoloji
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aç~s~ndan oldukça geni~~tutulmu~, pek çok Mo~olca ve Türkçe kelimenin etimolojik aç~klamalar~~ ile öteki Türk lehçe ve ~ivelerindeki ~ekilleri
gösterilmi~tir.
Altan Topçi'nin tamam~~ 126 paragraft~ r. Bundan sonraki üçüncü
bölümde eserin 97-126. paragraflar~ mn tercümeleri ve notlar~~verilecektir.
Ayr~ca, eserin tamam~n~~ içine alan "~ah~s adlar~~ indeksi", "kavim, kabile,
boy, soy, oymak ve yer adlar~~ indeksi", "madde adlar~~ indeksi", "notlarda
aç~klanan Mo~olca (Mo~olca — Türkçe) kelimeler", üçüncü bölümün
sonunda verilecektir. Böylece, Altan Topp"nin 126 paragraf tutan tamam~,
zengin dip notlar~~ ve indekslerle birlikte Türk bilim adamlar~n~ n istiradelerine
sunulmu~~olacakt~ r.

ALTAN TOPÇ~~

Tercüme (22-96. paragraflar)
22 Ertesi sabah ~öyle dedi: "Sizler benim gücüm olan arkada~lar~m
(ve) takipçilerim; sizler ba~l~~~ n ön parças~~1 (ve) üzerindeki dü~mesi; i~di~~
edilmi~~beygirleriniz öne ilerledi~inde, örgülü saç gibi sar~lm~~, ta~lar 2 gibi
y~~~ n olmu~, kam~~lar gibi s~ ralanm~~, kaleler gibi tahkim edilmi~, sizler,
bana tabi olan ordular~ m, dinleyin!
Alelâde i~lerinizde iki ya~~ndaki dana gibi olun. Av~mz~ n üzerine
süratle inerken yakalamakta ~ahin 3 gibi h~zl~~ olun.
Orada burada k~l~c~n~zla sava~~ rken, zaptetmekte ~ahin gibi h~zl~~olun.
Otururken (ve) ayakta dururken, gelincik (ve) iki ya~~ndaki bo~a gibi
olun.
Süratli hareketlerinizde atmaca 4 gibi sald~ r~n.
Aile hayat~ n~zda (ve) beraberce güldü~ünüzde, iki ya~~ ndaki kara
tembel bir bo~a gibi dostça olun.
Yabanc~~ dü~manlarla yayla sava~t~~~ n~zda, yakalamakta atmaca gibi
h~zl~~ olun.
Aç pars 5 (ve) açl~ ktan eziyet çeken 6 sar~~ ~ahin 6 gibi olun.
(22)

t ' manglai-yin sara.
Kom. Ça~. manglai "Stirn", Bar. Soy. maiinay, Kzk. mafiday, Yak. maünay.
<? man "Gehirn" + day "Stirn" (MTS 92)
< Mo~. (Kwb. 257) mafilai, maünai "Stirn"? [EWT. 327a]
2 Mo~. çilagun (> Tung. zo/) Kore. to/ < * tal (Ramst., JSFOu 573: 17-8) tö~~( < * ta?)
[EWT, 466a].
3 songkur sibagun
KB., ~~M., MA., AH soükur, CC. sor-tur, Osm. songur, Kzk. surikar, Uyg. ~uit4r, Ça~.
sulikur, surigar, Tar. ~umkar, Oyr. soükor, Trkm. Ifiç~n ~urikar, Kk~ r. laçzn ~ofikar [EWT,
428b]; Uyg. ~unkar [EUTS, 218]
Mo~. (KWb. 364) siükur, ~oükur.
karçikai.

Ça~., Sag. karçtgay, Ça~. karçigay, Krm., Kaz., Tel. karçzga, Kom. karçzga, Kzk.
kar~zga (> Çuv. XurZâGa), Oyr. /tarçj, Kmk. karçzga, Kç. karçzgay (EWT, 237a)
<Mo~. (Kwb. 170) karçi-gai "Habicht" -- Tü. kara&
bars.
Uyg. bars, bfirs, Hts., Al-!. bars, Kzk., Kaz. bar~~, Kar. L. barst,Osm. pars, Kaz. pars,
Oyr, Tel., Soy. par ( > Mo~. Kwb. 35 bars, bar "Tiger"). [EWT. 636-64a].
6-6 bürgüd.
Ça~., Kzk. bürküt "Berkut, aquila fulva, chrysaetos", Tar., Soy. bürgül, Tel. mörkül
"Adler", Tel. ~küt "Berkut", Kaz. börköt "Adler" ( >Çer. TLÇ 56 pürküt
"Goldadler"; Rus. Vasm 1:79 berkzt; Mo~. Kwb. 67 bürgüd "grosser schwarzer
Adler") [EWT. 926-93a].
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Ayd~nl~ k günde 7 di~i kurt 7 gibi olun; 8 karanl~k gecesde 9 kara karga 9
gibi olun.
1° K~skanç kad~nlar 1° gibi ihtiyatl~~ olun.
23 Sübegetei Ba~atur dedi ki: "Bütün kabiliyetimle onu takip
edece~im. Yapabildi~im en iyi ~ekilde yürümeye çal~~aca~~m. Beyimin iyi
kaderi bunu tayin etsin. "Böyle söyleyerek takibe ç~kt~. Bey lasar'~ n
arkas~ndan yeti~erek ~öyle dedi: "E~er birisi kendi dost (ve) akrabalar~ndan
ayr~l~rsa, yetimler için yiyecek olur. E~er birçok ki~i mahvolursa, ki~i, tecrit
edilmi~~insanlara yiyecek olur. Ki~i, bütün hareket eden ~eyleri bulabilir;
dost (ve) akrabalar~n~~ bulamaz. Ki~i, kabilesi (ve) insanlar~~bulabilir; ilgili
oldu~u aileleri bulamaz." böyle denildi. Bey lasar bu sözleri tasvip etti.
Tayiçu~ut'lu Çilger Böke 2 , kötü bir maksat ile evinde bir çukur kazd~~
(ve) üzerini keçe hal~~ ile örttü. "Biz (ikimiz) birbirimize akraba olarak
do~du~umuza göre, biriz demektir. Kötü münâsebetler içinde mi
ya~ayaca~~z?" diyerek Bey'i evine davet etti. Annesi ogelen-Iatun ~öyle
dedi: "Kötü dü~man~~ az dü~ünmeyin; kötü y~lan~~3 küçük dü~ünmeyin.
~nsan onlara güvenemez, dâima nöbette tetikte olmal~." Kutsal Bey ~öyle
dedi:

çinoa.
karang~ui söni.
Ça~., Uyg., ET., OT., Tar. kara~lgu, Kzk., Kaz., Kar. karaik~, MA. karant, Hts.
kara~u, Kaz. karari~, Tel., ~or., Sag., Koyb. kart~ , Yak. Xarafia. Tü.> Mo~. Kwb.
170 karafi~ui" "finster, dunkel" >Oyr., Tel. karaii~~y "dunkel" [EWT. 236b-237a].
9-9 kara kereye.
Bütün Türk dialektlerinde kara "kara, siyah", Yak. Xara, Çuv. Xora, Xura. [EWT.
234bi
Mo~. (Kwb. 168) kara Ma. kara.
Mo~. kereye "karga"; Tü. (ET.) karga [Alt. Gr. 327; DLT. I, 254, 425; II, 261.
1°-1° cötegergegçi katun.
*
Uyg. Soy. kad~n, OT. kad~n, Sar~~Uyg., ~or. kaz~/L [EWT. 218a-b]
••-• Mo~. (Kwb. 158) kadum "Schwiegereltern" * 13t~tun: ET. katun "Hakan'~n
kar~s~", Uyg., Osm. Ohm, OT. katun, Kom. 13ötun, Kmk., Blk., Krç. kat~n, Osm.
kad~n, Trkm. lult~n, Tar. kolun, Yak. Xat~n, Xotun; Oyr., Leb. kad~t, Tel., Kmd. köt,
~or. kat [EWT. 157a-b].
<Sogd. (Bang, KSz 18:120) Xwt~tün: yu~t'yn,ywatin "la reine" ywt'w, Xwatt~zo "roi"
(23)
Tü. beyim = Mo~. ecen-i minu
2 Mo~. böke = pehlivan; yi~it; güçlü
3 y~lan = Mo~. mo~ai
8-8
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24 "Gözü aç~ k-at~c~~Kasar, oklu~u muhafaza et. Güçlü Belgetei, sen
gözcü 2 ol. laç4u, sen atlara bak. Cesur 3 Oçigin 4, sen benim yan~ mda kal.
Ne oldu~unu, neyle kar~~la~aca~~m~z' bilmiyoruz. Bey eve girdi~i zaman,
keçe hal~ n~n ortas~ na oturaca~~~s~ rada, Oçigin, Bey'in gövdesini çekerek
hal~ n~n kenar~na oturmas~ n~~ sa~lad~. Bir kad~ n topallayarak gitti (ve)
Belgetei onun sol üzengiyi kesip gitti~ini görünce vurdu (ve) onun aya~~n~~
k~ r~p, yere y~ kt~. Sonra Büri Böke, Belgetei'nin omuzunu kesti. Durum kötü
oldu~undan Kasar oklar~n~~ sayd~. Belgetei, (bir) kova dolusu k~m~z s~n~~
b~ rakt~ ktan sonra, sol elini kullanarak, iSorçin'in To~talui'sinin beyaz k~s~r
k~sra~~ n~n üzerine Bey'i bindirdi. To~talui'ye "darican" 6 imtiyazlar~n~~
verdi (ve) bu andan itibaren 7 Da4ad boyu7'ndan oldu. laçulsu'yu,
üzenginin gözleri önünde kesilmesine müsaâde etmekle suçlad~. Sonra,
Belgetei'yi ald~klar~~zaman, onu bir yük arabas~ n~ n üstünde ba~l~~ b~ rakt~lar.
Gece olup uyumaya gitmelerinden sonra, o, arabay~~s~ rt~ nda ta~~yarak geri
geldi.
25 Kutsal Bey I k~zg~nd~~ (ve) dedi ki: "Tayiçi~ud ile tart~~~ rken,
Belgetei, beni dikkate almaks~z~n, beni 2 sol 2 eliyle ald~~(ve) bir at~ n üzerine
bindirdi. "Bu hususta Kasar (ve) Belgetei birbirlerine ~öyle dediler: 3" Bu,
Bey için söylenmesi makul olmayan (bir) ~eydi 3. lasar'~n usta at~c~l~~~~(ve)
(24)

1 güçlü = Mo~. böke
2 gözcü = Mog. casag~d
Ça~. yasa-ul; Tar. yosül, yosöl; Yak. t~sal~tt = Mo~. 4~sa~ul "Befehlshaber",
"Wache" <Tü. *yasa "machen" [EWT. 191 b].
3 cesur = Mo~. oyi-tu.
4 Mo~. Oçigin = Tü. Ottigin
ET. tegin = ligin: USp. 205 tigin: Prens, ~ehzdde, ünvan [EUTS. 238]

kuntz = Mo~. ayirag
Uyg., Ça~. ayran, Kaz. ty,ren, Çuv. uy~an, Oren ( >Rus. uren') [EWT. 126]
Mo~. (KWb. 24) ~~yir-ag "Kumyss aus Kuchmilch" (> Yak. örax).
darkan (KWb. 78) dar-kan "Schmied", "Edelmann" gar-han: OT. tarlian, terken, ET.
Uyg. tarljan, terken, ET. Uyg. tarljan, tarkan, Ça~. Osm. tarl!an, Kzk. darkan, Soy.
dargan [EWT. 464 a-b]
<Uyg. Lar "bir ünvan" + han. kr~. daru~a.
7-7 Darkad boyu = Mo~. Darkad omo~~
I -1 Kutsal Bey = Mo~. bogda ecen
Soy. bo~da, Hak., Koyb.pogda, Kç.pogda, 0yr.pogdo, Yak. bo~do <mog. (Kwb. 49)
bogda "Majestt", "heilig", "Kaiser"
Gold. bo, boa "Himmel, Gott"
2-2 sol el = Mo~. cegün gar.
3-3 Mo~. ene ecen yosun ügei casa~~
carli~~bolai.
kr~. ET. yosuns Nizam, düzen, usul, kanun, kâide [EUTS, 303]
kr~. ET. yasak: ~ . Bir çe~it vergi, 2. Kanun, yasa [EUTS, 289]
kr~. ET. yarlt~~= rarl~k: Emir, ferman, buyruk [EUTS. 287]
3

(25)

1
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Belgetei'nin 4 ac~~kuvvetiyle 4 , 5 Be~~Reng'5in (ve) 6 Dört Yabanc~~K~t'an~ n
(birçok) büyük ulusunu gücümüz alt~nda toplad~k." 6 Onlar~n bu
söyledi~ini ö~renen Bey, "Onlar~n kibirlerini k~raca~~ m!" dedi. 7 Ehemmiyetsiz, fakir bir ihtiyar (k~l~~~na girdikten) sonra 7 , uzun san 8 bir yay 9 ald~~
(ve) "Sat~l~ k!" diye ba~~rarak ara~t~ rmaya koyuldu. Sonra, Kasar (ve)
Belgetei (ona) sordular: "Nereden geliyorsunuz, senin tipinde biri daha önce
görülmemi~ti?" Bu ihtiyar adam ~öyle dedi: "Ben fakir bir adam~m (ve)
yay sat~yorum!" Bunun üzerine, o ikisi, alay ederek, "Bu yay~~ al~n m~~
diyorsun?" dediler. (Bunun üzerine) ya~l~~adam, "Oldukça kötü, ona nas~l
kiri~~tak~laca~~m bilmek isterdim." dedi. Belgetei yay~~ (eline) ald~~ (fakat)
to kirisi takamad~~10. ihtiyar adam kiri~i takt~~ (ve) yay~~ Kasar'a verdi.
11 Kasar (yay~) geremedi 11. Sonra, o ihtiyar, gri saçl~~bir ihtiyar adam oldu.
26 Aln~nda beyaz i~areti olan mavi bir kat~nn üzerine binmi~~
vaziyette, uzun sar~~yay~na alt~n 1 ok2unu (tak~p) gererek (bir) kaya3y~~
vurdu (ve) ~öyle diyerek onlar~~azarlad~: "Sizler, gözüaç~k-at~c~~ Kasar (ve)
4-4

Mo~. böke küçün-ber.
kr~. ET. küç: güç, kuvvet, zor [EUTS. 120]

5 Mo~. tabun öng~.
6 -6 Mo~. dürben kgari 'ak~~ulus-~~erke-dür-iyen orogul-bai-ca.

kr~. Osm.yeke "gross, dick" < Mo~. (SKE 62)yeke "gross" Tü. igid [EWT. 195
a]
DLT (I, 62) ulus: köy, ~ehir. Uyg. ulus, O T. ulus, Uyg. (çin), Kom., Ça~., Osm.,
Az., Kar. T., Oyr., Tel. ulus; KB., Kar. L. ulus, Yak. ulus ( mog. Kwb. 449 ulus
"Volk, Leute", "Reich").
kr~. ET., Uyg., OT. erk,Ça~. erik, Kaz., Tara. irak, Ça~., Tel. erk-in (Eskibulgar.>
Mac. BTLU 72 erb"Kraft"); Kmk., Balk., Krç. ~rk~n, Krç. ~rkin,yerkin; Kmk. «kim
Mo~. (Poppe 87) erke "Kraft", (KWb. 125) "Freiheit, Wille, Willkür, Macht",

Mo~. doura-tu magu ebügen kümün bolun nig~n urtakçin.

7

8

Mo~. s~ra = Tü. sant
Kal~n. ~arp, Buryat. sdral (> . Yak. sdh~, sök?)
-- Ma. "ara "weiss werden" [EWT. 404 a]

Mo~. numu.
1°- I: Mo~. köbçil~cü ~s~~çidabai.
11 Mo~. 4sar delicü dagabai.
1 Mo~. attan ( <Yak. attan) Uyg., ET., Kom., Ça~., Tar., OT., Kmk. aftan;
(26)
Radloff ta: "alle Dialekte ausser çag. und tar." alt~n (>Kam. Joki 64-5 alt~n; Rus.
alt~n), Çuv. iltteln,ilDdr~~ (A.~ m. 3:50), ivDdn (3:52) lDdn. = Mo~. (Kwb. 8) attan
< * "rot" + Çin. n~n ( < "ton) [EWT. ~ 8b]
2 Mo~. togona.
, ~ya, aya, Hak., Soy.
3 Mo~. Icada. Uyg. OT., Kom., Ça~., Osm. kaya, MA. kgaya, ty
4aya, Kk~r., Kzk. (oya, Yak. l~adaga, 13addr, ly~dar; Tel. k~dalgak
<Mo~. (Kwb. 158) kada "Felsen" ( > Tung. kaddga, kaddr) [EWT. 221 a-b]
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güçlü Belgetei, Kutsal Bey'in genç karde~lerisiniz. Denir ki:
"Böbürlenmede büyük sözler, büyük lokmad~ r!" 4 Sonra, onun iki genç
karde~ i korku içinde birbirlerine bakt~ lar: "Bu Bey'in i~âretiydi!" dediler.
Bundan sonra böyle (büyük) sözler söylemediler.
Engküd'Iü Oran Çinküi, 31 çad~ r insanla beraber, "Batan güne~in
bat~s~na yabanc~lar olaca~~ z!" diyerek gitti. Bey (ve) Kasar onlar~~ takip
ederek arkalar~ ndan yeti~ tiler. Bu (hadisede) Kasar, Bey'in at~~ Say~n
Samuçin'e biniyordu (ve) o~lu Togtangka Ba~atur'un önde komutan olarak
ilerlemesini sa~l~yordu. At~~ Sayin Samuçin'i kandan k~ pk~ rm~z~~ oluncaya
kadar sürdü, onlan rra~lüp etti (ve) geri getirdi. Kasar, mükâfat olarak
Bolbala [Bombalun, Bombolun] ad~ ndaki kad~n~~ ald~.
Bundan sonra, Oran Çingküi, Kubilkan Seçen [Seçin, Çiçin] lakan'a
5 cam kase 5 sundu~unda, o da k~z~~ 6 Al Altan 6'1 verdi. K~z~~ Altan lorlsoltai'yi Solong~ud'Iu Arin
(e~~olarak) verdi.
27 Büriyed'Ii [Burawad'h, Buriyad'h] Oro [Orosi] Sigüsi, büyük
Bayilsardan bir ~ahin ald~~ (ve) Bey'e sundu. (O da) Büriyed'i Oro
Sigüsi'nin komutas~ na verdi. Ondan sonra, Bey, ku~ unu 0115u [011.cui]
~rma~2~ndan Olai ~ rma~~na uçuraca~~~zaman, Cürçid'1i Wan~cun Kakan
onu gördü (ve) kaç~ p gitti, geri gelmedi.
Bey geri döndü~ünde k~zg~nd~. Sefer haz~ rl~~~~yapt~. Olai ~ rma~~n~ n
geçit veren yeri yoktu. Orada, Kasar'~n ye~eni Nanto [Katu] Sira Kacil.cu
[1.alcaku. Kançal.cu, Kalçiku] Çing Tayici [Tayiçi] igdi~~edilmi~~on bin
beygirin halkalar~n~~ birbirine ba~lad~~ (ve) kar~~~k~y~ya geçti, ~ehri sard~.
Haraç olarak on bin k~ rlang~ç 3 (ve) bin kedi 4 istedi (ve) ald~. K~rlang~çlara
4

Mo~.yeke üge ügületeleyeke ümkü gele gecü donggudunyabubai. kr~. Tü. atasözü: "Büyük
lokma ye büyük söz söyleme."
5-5 Mo~. sil suburgan. Uyg., ET. suburgan "heidnische Grbersülte", Uyg. (Gabain)
supurgan "Leichenhalle, Verbrennungstelle, Grabmall", Soy. suvurga, sürga.
= Mo~. (Kwb. 338) suburgan "Pyramide, Obelisk (alas Denkmal, Grabmal)"
<Sogd. swpwrg'n [EWT. 431 a]
6-6 Mo~. Al-Altan: K~z~l Alt~n.
I Mo~. nafin. Uyg., ET., Hts., AH., Osm., Sag., ~or. !aç~n, Kzk. la~~n, Ça~., OT. !ayin,
Hak. :taçl~:, Ça~. lan-çu; Mo~. (Kwb. 274) naçin "Falke", Kore. Iltgen "Latin or
[EWT. 313 bi.
European falkon", Sinokore. (SKE 135)
2 Mo~. gOU~~ > Tar. gol "Halm, Schachtelhalm, eine feine Röhre") [EWT. 150 a]
3 Mo~. kariyaçai I kariyaçi.
kr~. Tü. (DLT. I, 527: karg~laç , karl~gaç). Hts., MA., Ça~. karlagaç, AH. karlaguç,
karlavuç, Ça~. karlan~uç, 0Yr. karlagaç, Sag. karlagas, Ça~. karlugaç, Kaz. barl~gaç, Tel.
karl~ga~, Tar. karligaç, Bar. lcar~lgas, Sag. karl~gas, Küer. karzl~gac, Kzk. karzlgas,Osm.
k~rlang~ç [EWT. 238 b].
4 -4

(27)

4

Mo~.
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keten bezi 5 ba~lad~, yakt~~(ve) kedilere pamuk 6 ba~lad~~ (ve) ate~e verdi.
K~ rlang~çlar yuvalanna uçtular, kediler binalara girdiler. K~ rlang~çlar (ve)
kedileri ate~e verdikten sonra ~ehri ald~. Wangcun Kakan: "Onlar k~ rlang~ç
(ve) kedilerdir!" dedi. Kutsal Bey, Wangcun [Yangcun, Yangçun]
Ka~an'~n k~z~~ Cala~ai'yi ald~. Bu kraliçenin yolculuk s~ ras~ nda öldü~ü
söylenir.
Kutsal Bey Solong~a'ya güne~in do~du~u yönde bir sefer yapmaya
gitti~i zaman, 8ünegen nehri 8
28 ta~m~~~haldeydi (ve) Bey ordu isuyla bu tarafta bekliyordu.
Solongkud'un ka~an~ na bir elçi 2 yollad~~ (ve) dedi ki: "Kutsal Bey vergi
almaya geldi." (Bey'in bu sözleri üzerine,) Solongkud'lu Buka Çakan
[Çakan] Kakan k~z~~ Kulan'~~ gizlice Bey'e vermeyi teklif etti (ve) onu
3 kaplan (derisi) evlerde 3 Buka (ve) Solong~a'n~n iki adam~~ ile birlikte
getirdi. Bunun üzerine Kutsal Bey nehrin kar~~~k~y~s~ndaki Solongkud'lu
Buka Çakan'a (ve) bütün subaylar4la soylulara 5 (~öyle) seslendi: "Bana
verginizi verirseniz, sizi bütün durumlarda korurum." Bu sözlere ba~l~~
olarak hadiseler geli~ti. Bundan sonra, Kutsal Bey (ve) Kulan Katun
beraber uyumak üzereyken bütün subaylar: "E~er çölde beraberce
uyursan~z, muhakkak ki emirlere ters dü~mü~~olursunuz, Katun'u eve
dönünce sevseniz nas~l olur acaba?" dediler. Durum öyle olmad~~ (ve)
beraberce uyudular. Solong~a ülkesinde üç y~l kald~~ (ve) Arlsasun Kurçi'yi
6 "insanlar~~ idare et!" 6 diyerek vazifelendirdi. Onlar Arlsasun [Arkasun]
Kurçi'yi "Kutsal Bey evine neden geç kald~?" diye haberci 7 olarak
yollad~lar. Ar~asun Kurçi, üç ay mesafedeki topraklara Kurbalun adl~~ k~z~l
atla
5

5-5

Mo~. köbeng.
bk. ~~22, not 1 o.
8-8 Mo~. (Jurgen mören; üneg~n = tilki.
Mo~. grig/AT.'de: çerig, çire~.
Uyg., ET., Leb. çerig, Ça~., Tar. çerik, Kar. T. çeriw, Kom., Osm. çen, Kaz., Oyr.,
Tel. gni, Kaz. gni, ~or. ~erig, Yak. seri", Çuv lard, lar (eskibulg. > Mac. BTLU 116
sereg; Uy.> Mo~. Kwb. 427 çerig) [EWT. 105 a].
2 Mo~. elçi. ke~. ET. elçi = ilçi: Elçi, sef~ r [EUTS. 92]
3-3 Mo~. baras ger-tei. ke~. TÜ. (DLT. I, 344: bars; I, 346: pan). (Kwb. 35) bari, bar
"Tiger". <Tü. [EWT. 64 a]
Mo~. noyad. Teklik ~ekli: noyan.
5 Mo~. sayid. Teklik ~ekli: sayin.
6-6 Mo~. ulus-i casa g~cü.
~~ uK
La. Z. ~~28, not 2.
7

(28)

Mo~. kiyebüg.
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29 üç gün üç gecede vard~ . "Bey iyi mi?" dedi. Subaylar "~ yi!" dediler.
Ayn~~ subaylar sordular: latun (ve) 'bütün halk' iyi mi?" lurçi:
"Katununuz (ve) çocuklar iyiler. Bütün halk~n~z~ n âdet2lerine dikkat
etmediniz. Kar~3lar~ n~z (ve) çocuklar~ 4n~z iyi. 5Yüce halk5~ n~z~ n âdetlerine
dikkat etmediniz. 6 K~ r~ k a~~zlar~m~z için 6 7 a~aç kabu~u 7 (ve) 8 bal~ k
derisi 8 bulduk (ve) onlar~~ yedik. Bütün halk~m~z~ n âdetlerine dikkat
etmediniz. 9 Susam~~~a~~zlar~ m~z için 9 SU 1° (ve) kar ~ l bulduk (ve) onlar~~
içtik. Halk~m~z Mo~ollar~ n âdetlerine dikkat etmediniz!" deyince, Bey
anlamad~~ (ve) "tekrar konu~!" dedi. Argasun lurçi ~öyle dedi: 12 "Sala
a~ac~ ° 2 n~ n üzerine 13 y~ rt~c~~ ku~° 3un yumurta 141ar~ n~~ b~ rakt~~~~söylenir. O
bu Sala a~ac~ na güvenirken, kötü 15 Sar ku~u 15 yuvas~n~~ mahvetmi~,
yavru 16 (ve) yumurtalar~ n~~ yemi~. Ku~u 17 (ve) kaz18~ n yumurtalar~n~~

(29)

' Mo~. kamu~~ulus.
Yak. ljamy,13omuy; ET., Uyg. kamu-~. ka~nz~, kama~, OT., Ça~. frn~r~, Ça~. kamuk,
Osm. kamu, Oyr. kam~k, Soy. bam~k (>Mo~. Kwb. 164 kamu; kamu-~~"alle")
[EWT. 229 b].
ulus için bkz. ~~25, not 6.
2 Mo~. cang.
3 Mo~. eme
kr~. Kk~ r. eme "die Alte", Çuv. ama "Weibcher~~ (von Tieren)", "Mutter". •••• Mo~.
(Kwb. 121) eme "Weib, Frau", "weiblich"; emegen "alte Frau" ( >Kom., Kmd.
emegen, Oyr., Tel. emegen; Yak. emeget "Schutzgeist des Schamanen").
-- Tung. *f,nzni "woman, wife"
— Kore. (SKE 54) rnr:.:
ni "mother".
Fin. (UAW 8) emii "Mutter (der Tiere)" [EWT. 42 a].
4 Mo~. köbegüd, Teklik ~ekli: köbegün.
8-8 Mo~. yeke ulus, yeke için bkz.
25, not 6. ulus için bkz. ~~25, not 6.
6-6 Mo~. ka~arakai aman-da~an.
Yak. amaly "ve~at', skaz~ vat', povedat' < Mo~. (Kwb. 9) amala "aussern,
aussprechen" <aman "Mund"; St. Kaluiyt~ski, Mongolische Elemente in der
jakutischen Sprache, Warszawa's-Gravenhage 1962, S. 103.
7-7 Mo~. kalisun.
8-8 1\40k. kolisun.
9-9 Mo~. umdagaskui aman-dagan.
I° Mo~. usun. kr~. ET. sub, Uyg. sub, suw, silw, OT. sr~ b, Trkm. suv, Kmk., Kzk. sü,
Ça~., Tar., Osm. su, Kar. T. suw, ~or. su~, Yak. ii, Çuv. ~u--- sr5v-,,riv (A~m. ~~7:366)
[EWT. 431 a].
Mo~. fasun.
12-12 Mo~. sala modun.
13-13 Mo~. salbar sibagun.
14 Mo~. öndöge.
18-18 Mo~. sa~~sibagun.
16 Mo~. cul,ga~an
17 Mo~. kun
18 Mo~. ~ala~un.
Belirten C'. L, 2
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kam~~l~~ göle b~ rakt~~~~söylenir. Onlar da ayn~~ kam~~lara güvenirken, kötü
~ahin yuvalar~n~~ mahvetmi~, yavru (ve) yumurtalar~ n~~ yemi~.
30 Benim Kutsal Beyim, bunu bilin!" Bunu söyleyince, Bey sordu:
"Kurçi'nin bu sözlerini anlad~ n~z m~?" Subaylar: "anlamad~ k!" dediler.
Bey, ne söylendi~ini bilerek, "Sala a~ac~~ (ile) kasdedilen benim ~ bütün
takipçiler~ im Y~rt~c~~ ku~ (la) kasdedilen benim. Sar ku~u (ile) kasdedilen
Solong~ud halk~d~ r. Yumurtalar (ve) yavru (ile) kasdedilen hatunum (ile)
çocuklar~m. Yuva (ile) kasdedilen benim bar~~~içindeki 2 büyük ülkem 2 .
3 Kam~~l~~ göl3le kasdedilen 4 benim bütün halk~m 4. Ku~u (ve) kazla
kasdedilen benim ~ahs~m. ~ahin (ile) kasdedilen Solong~ud'Iu insanlar.
Yumurtalar (ve) yavru (ile) kasdedilen hatunum (ve) çocuklar~m. Yuva
(ile) kasdedilen benim bar~~~içindeki büyük ülkem!" diyerek, alt~ n dizginleri
düzetti (ve) ~öyle dedi: "Zaman 5 Börtekelcin klatun'u gençken tan~d~~~ m
zamand~~5. Yüzünü görmek zor olacak(u). Evin giri~i dar olacak( t~). Evin
içinde kimin oldu~unu bilmedi~im için onunla tart~~mad~ m. Yabanc~lar~n
önünde k~zar (ve) öfkelenirse, bu çok utanç verici bir ~ey olacakt~. Dokuz
~irlö~'ümden birinin gidip onunla konu~mas~n~ n önemli oldu~unu
dü~ünüyorum.
31 Calair'li Gooa Mukuli, Bey'in emir~ leri do~rultusunda harekete
geçip, gitti. (Oraya) var~ r varmaz Börte-Kelcin klatun'un huzurunda e~ildi.
Bunun üzerine Hatun ~öyle konu~tu (ve) sordu: "Bey'im iyi mi? Neden
geldin?. "Bey beni gönderdi!" (~öyle) dedi: "Hükümlerimin bilinmesini

(30)

1-1 Mo~. kmu~~nököd.
kamu,g için bkz. ~~29, not 1.
Ça~. nöker, Sar~-Uyg. nöker, nüker, Tel., Leh. nökör, Kom. nöger, Kzk. nögör, Blk.
nöger, nögör, Krç. nöger <Mo~. (Kwb. 279) nökör "Kamerad" [EWT. 355 a].

- 2 MO~. yeke törü minu.
ET., Uyg., OT. törü, KB., Kom., Ça~., Osm. töre, Kzk. törö, KB. törü, Kaz. türe
(>Çuv. türe; eskibulgar. >Mac. BTLU 132 törvdny "Gesetz")
= Mo~. (Kwb. 407) törü, töre "gesetzliche Ordnung, Obrigkeit" [EWT. 495 a].
3 Mo~. kulusu-tu na~ur.
4-4 Mo~. kamu~~
yeke ulus min-u.
5-5 Mo~. Börtekelcin katun min-u ba~a ça~-tur uçara~san bölüge.
* çök, * çck: Uyg. yaft, Ça~. çak, Ça~., Osm. ya~, Kzk., ~or, Kaç. ;ak, Hak. sa~, Sag.,
Koyb. sd. ( >Çuy. çox, çux).
Mo~. (Kwb. 419) ça~~"Zeit" [EWT. 951.
Mo~. carli~, bkz. ~~25, not 3.
2

(3~ )
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sa~la. Koydu~um kanun 2 art~ k yok. Kuvvet3li idârenin güc4ü sürmekte.
Bana dan~~man olan bakanlar~m~~ dinlemedim. Kendimi kaplan (derisi)
evlerin güzelli~ine kapt~ rd~ m. Ben, Kutsal Bey, Kulan Hatun ile uyudum.
"Börte-Kelcin Hatun (~öyle) dedi: 5 "Benim Bey'im Han'~ n kuvvetidir 5 .
(0), bütün Mo~ollar~n arzusudur. (Bu) benim Kutsal Bey'imin gücüdür. O,
hepsinin arzusudur. ~rti~~[Ergi, Erci~] nehrinde (birçok) ku~u (ve) kaz
vard~ r. Benim Bey'im onlar~~ at s~ rt~ ndan nas~l vuraca~~n~~ bilir, tâ ki (ba~)
parma~~~yoruluncaya kadar. Halk aras~ nda birçok k~z (ve) kad~ n var.
Bey'im onlar~~ nas~l bulaca~~ n~~ (ve) alaca~~n~~ bilir. 6 Sazl~~ gölde 6 (birçok)
ku~u (ve) kaz var. Bey'im onlar~~ at s~ rt~ ndan nas~l vuraca~~n~~ bilir, tâ ki
parma~~~yoruluncaya kadar. Bütün büyük halklar (içinde) k~zlar (ve)
kad~nlar bulunur. Benim takdis edilmi~~Bey'im onlar~~ nas~l bulaca~~n~~(ve)
alaca~~n~~ bilir.
32 Denir ki, nehir k~y~s~ nda, (bir) usta avc~~tek parma~~~ile iki örde~i 1
ayn~~ anda vurabilir. Denir ki, bir adam, e~er arzu ederse, iki k~z karde~i
birden olabilir. Ehlile~tirilmi~~ata e~er vurmak istiyorum mu diyor? Kad~ n
üzerine ba~ka kad~ n m~~almak istiyorum diyor?
Bir ~eye çok sahip olmak kötü mü? Çok aza sahip olmak iyi mi? denir ki,
iki paltolu biri so~uktan müteessir olmaz. Denir ki, biri, üç katl~~ ipi
koparamaz." Kutsal Bey, beraberinde Kulan Hatun ile geldi. Kutsal Bey,
Bo~orçi (ve) Mukuli'ye "Gelin!" dedi. Onlara: "Arkasun Kurçi'ye sessizce
yakla~~ n, ba~~rmadan (ve) silahs~z olarak ortadan kald~r~n!" diye söyledi.
Bo~orçi (ve) Mukuli gelerek: "Arkasun [Ar~asun] Kurçi [Kurçin / Iurçi]!
Seni sessizce öldürmemiz (ve) ba~~ rmadan ortadan kald~ rmam~z için bizi
yollad~lar. Çünkü sen içki ile sarho~~oldun (ve) 2 alt~ n kopuz2unu al~ p geceyi
MO~. törü, bkz. ~~30, not 2.
mo~. batu. (Kwb. 36) batu "stark, fest, hart"; batula "befestigen" >Soy. bad:
"vermy"; bad~-la "golosovat' ", "utverjdat' " [EWT. 65 1)].
4 MO~. erke, bkz. ~~
25, not 6.
5 - 5 MO~. kan ecen-i min-u küçün bui-ca:
bkz. ~~25, not 4.
6 MO~. kulusu-tu nagur-tur.
7 MO~. kutug-tu ecen min-u.
ET., KB., OT., AH., Ça~., Osm., Kk~ r. kut, Uyg. kut, Tel. kut, Kaz. kot, Çuv. (A4m.
7: 194) k~51, Yak. kut.
Mo~. (Kwb. 200) kut-u~~"Glückseligkeit, Heiligkeit"
Ma. hutu, Tu. kutu "Glück"
Kore. (SKE 132) kut "sorcerer's practise, magic" [EWT. 305 a].
1 mo~. nogusu.
2 MO~. attan kuur.
2

3

(32)
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ba~ ka yerde geçirdin!" dediler. Arkasun Kurçi (~öyle) dedi: "Denir ki,
öldürülecek birinin sözleri dinlenir (ve) denir ki: ölecek birisi söylemesi
gerekeni söyler!" Bu iki subay onu öldürmediler. Koltuk alt~ nda ta~~d~~~~
3 "Bahtiyar Ki~i" 3 için, olan içkisini (ve) gö~sünün üzerinde ta~~d~~~~
4 "Güçlü Ki~i" 4 için olan içkisini almas~n~~ sa~layarak beraberlerinde onu da
getirerek geri döndüler.
33 Bey hâlâ uyuyordu. Bo~orçi (ve) Mukuli d~~ardan konu~tular: "I~~ k
sizin
büyük (muhte~em) çad~ r' ~ n~zdan içeri giriyor. (Bu), evdeki
k~zlar2~ n~z~~ (ve) 3 erkek çocuk3lar~n~z~~ uyand~ r~n. Sizin suçlar~ n~z ve
haks~zl~ k yapan insanlar~ n~z topland~. Büyük (ve) me~hur emirlerinizi
lütfedin. 4 Yüce ye~im ta~~~rengi çad~ r4~ n~zdan içeri ~~~ k giriyor. (O ~~~ k), evin
kap~s~ n~ n (ve) dam~n örtüsünün aç~lmas~ n~~ sa~l~yor. Sizin bütün ac~~
çekenleriniz topland~. Yüce (ve) de~erli emirlerinizi vermeyi lütfedin." (Bu
sözler üzerine) Bey kalkt~ . Arkasun Kurçi'yi huzuruna getirdiler. Bey
konu~mad~. Iki bakan Bo~orçi (ve) Mukuli hiç bir ses ç~karmad~lar. Bunun
üzerine Arkasun Kurçi'nin kendisi konu~ tu: 5 "Yetmi~~dilli Ça~ça~ai
Ça~çin ~ark~~ söyledi~i zaman, Ça~alamai Mergen gelip sald~ rd~~~~zaman
(ve) üzerine dü~tü~ünde "Çang" 6 sesini ç~kartmaz, böyle denir. 7 Ilâhi
Bey7'im beni tehdit etti~i zaman, "Çang" kelimesini söyleyemem. On y~l
müddetince sizin alt~ n kopuzunuzu muhafaza ettim (ve) sizin huyunuzu
(ve) ruhunuzu tefekkür ettim. Kötü huylar edinmedim.
34 Içkide hatal~~ oldu~um do~ru. Içkide hatal~~ olmakla berâber, alt~ n
kopuzumuzu al~ p götürmekte gizli (bir) dü~üncem yoktu. Yirmi y~ld~ r sizin
kutsal kopuzunuzu muhafaza ettim. Sizin irfân~n~z~~ ö~rendim. Hiç bir
zaman müsrif (ve) da~' ~ n~k yollara ba~vurmad~ m. Içkide hatal~~ oldu~um
do~ru. Içkide hatal~~olmakla beraber sizin kutsal kopuzunuzu almakta bir
art niyetim yoktu." "Benim Arkasun Kurçim güzel söylüyorsun, güzel
istihza ediyorsun," diyerek, Bey onun öldürülmesini durdurdu (ve) gen.1 bir
hüküm yay~ nlatt~. Tang~ud'lu Sidur~u Kayan, Kutsal Bey'in, Kitad
ülkesini zorla kendisine itaat ettirdi~ini (ve) Altan Kayan'~n tâc~m ald~~~ n~~
3
4-4

(33)

Mo~. sütü-yin sarkud.
Mo~. erke-tü-yin sarkud.

' Mo~. gegen yeke ordun.
2 Mo~. ökid. Teklik ~ekli: ökin.
3 Mo~. köbegud. Teklik ~ekli: köbegün.
4-4 Mo~. kas yeke ordun.
- 3 Mo~. da/an kele-tü.
6 Mo~. cang.
7 7 Mo~. caya~a-tu ecen.
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duydu. Korku içinde Bayan Sartayar'~ n o~lu Ere Dordong'u elçi olarak
yollad~~ (ve) ~öyle dedi: "Sizin 1 sa~~kol l unuz olarak, size vergi 2 vermek
istiyorum. Bu elçi, Bey'e (bu) sözleri söyledikten sonra geri dönece~i zaman
~öyle dedi: "Kutsal Bey gerçekten 3 Tanr~'n~ n o~lu 3 ' fakat hatunu ile
mukayese edildi~i zaman, bizim hatunumuz çok üstün.
35 1 Geceleri onun ~~~~ nda (bizim) muma ihtiyac~ m~z yok." 1 Bu
sözleri söyledikten sonra geri döndü. Kutsal Bey, Tayici~ud'Iu Cabu~a
[Camuka]'n~ n kar~s~~ Mönggöl'ün ~ooa'y~~ câriye olarak kullan~yordu.
Cabu~a, Dorolong 1 un sözlerini duymu~~olarak, Bey'e ~öyle dedi: "Benim
kar~ m Mönggölün ~ooa ile mukayese edildi~i zaman, Tang~ud'Iu Sidur~u
Kayan'~ n hatunu Cangyani Seçen Omitai'nin k~z~, Kbi belcin ~ooa'n~ n
~~~~~ nda denirmi~~ki insan~ n geceleri muma ihtiyac~~ olmazm~~. Onu
almal~s~ n~z. "Bundan sonra Sidur~u Ka~an'a bir elçi gönderdi (ve) (~öyle)
dedi: "Sarta~ul halk~na kar~~~bir sefer ba~latt~ m. Haz~ rl~ kl~~ ol. "O elçiye
~öyle dedi: "Herkese hükmetmedikçe K.a~an oldu~unu söyleme~e ne lüzum
var? Bir Ka~an'~ n arkad~~lar~ na ne ihtiyac~~ var?" (ve) emirlere uymaci~. Bey
bu sözleri duyunca bir iç çekti (ve) "Hayat~m~ n sonuna kadar gitmene
müsaade etmeyece~im." dedi.
Sarta~ul'Iu Soltang K.a~an'~~ öldürerek, o halk~~ ma~lüb etti (ve) durdu.
Bu sefere Kulan Hatun'u da beraberinde götürdü~ü (ve) seferi öylece
yapt~~~~söylenir.
36 Ondan sonra, evvelki n~ evcudiyetlerden gelen bir güçle, Yüce
Tanr~~ Kormusda tarafindan ~ ye~im ta~~ l ndan yap~lm~~~çok de~erli bir

- I Mo~. baragun gar.
Ça~. buran,gar, berangar "der rechte Flügel des Heeres" <mo~. (Kwb. 35) baragun
"rechte Seite" = (145) gar "Hand" [EWT. 62 b].
2 Mo~. alba.
3-3 Mo~. tengri-yin köbegün.
tengri için bkz. ~~4, not I.
Mo~. gerel-tür mu söni cula kereglekü ügei gecü.
1-1 Mo~. erdeni. Uyg. erdeni, erdini, r(e)tni, radna "Edelstein", OT. erdini Tel. erdine,
eryine "Kostbarkeit", IM. crdün.
= Mo~. (Kwb. 123) erdeni
<Skr. ratna "Juwel" [EWT. 47 a].
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kadeh 2 içinde 3 rasâyana içkisi 3 Bey'e verildi. Heybetli bir ~ekilde Bey içkiyi
ald~~(ve) tam içece~i zaman dört genç karde~i dediler ki: "(Denir ki), 4 en
büyük kanle~e on varsa, genç karde~lere dört vard~r 4. Ey 3 Bey'im ço~unu
istersen, az~n~~vermeye tenezzül et, ~efkat içinde, tenezzül edin, anlay~~~n~z
içinde, bunu dü~ünün (ve) bir karara yar~n." Kutsal Bey, dört genç
karde~ine ~öyle dedi: "Çok eskiden, ben do~du~umda, sa~~elimde, güçlü
Budha'n~n emriyle, ejderler 6 saltanat~ndan ye~im ta~~~mücevheri vard~.
~imdi rasâyana içkisi doldurulup de~erli bir ye~im ta~~~kadeh içinde 7 güçlü
Tanr~~ Kormusda 7 taraf~ndan bana sunuldu. Tahminime göre ben
mükemmel bir kadere sahip bir Beyim. ~imdi, e~er içerseniz, için!" Böyle
diyerek içkiyi onlara verdi. Dört genç karde~~onu al~ p içtiklerinde, içki
a~ulann~n içine girdi fakat bo~azlar~ndan geçmedi. Bunun üzerine dört
genç karde~i Bey'e ~öyle dediler: "Sizin k~smetinizle mukayese edilemeyecek
bir k~smete sahip olan bizler, yanl~~~söyledik. Biz sizin oba8lann~z~n
vergilerini kontrol eden memur9lar olaca~~z.

Mo~. ~ya~an. Uyg. ayak "Schale, Napf, Topf', OT. ayak "Schüssel, Schale", Ça~.
ayag, Yak. 9,ak,
~Mo~. (Kwb. 20) aya~a "Trinkschale, Napf' [EWT. 11 a].
ryag "~eref, itibar, sayg~, hürmet" = ~y~~;
(yak "Kadeh" [EUTS. 26, 27];
(ya~~"lakap, takma ad" [DLT. I, 271]
ayak "Çanak, kâse, kadeh" [DLT. I, 30, 84, 178 v.b.]
3-3 Mo~. rasiyan-u araki. ET. rasayan "Hayat iksiri" [EUTS. 191] Uyg. ratayan
"Lebenselixier" <Skr. rastNna [EWT. 388 b]. Osm. mak: "Branntwein", Osm.
rak~ , Tar. haraki, Kmk. karaki, Kzk., Kmk., Krç. atak, Leb. (~ra~a, Yak, anti, ar~~.
= Mo~. (Kwb. 24) araki, (16) araZa (>0yr. arayan, Tel. aradyan, Küer. arazan)
= Kore (SKE 13) ara9-4u "a coarse spirit drink"
<Arap. cam* at tan~r [EWT. 23 a].
4-4 Mo~. aka-da arba(n) bolosa. degiü-dfi dörbe g~k
aka için bkz. 4, not 8. Ayr~ca bkz. EWT. 13 a.
5 Mo~. a
k~~. ET. a: Onlem kar~~l~~~~olarak kullan~l~r: o~lum-a "Ey o~lum", entre-y-a "Ey
Tanr~" [EUTS. 1].
6 Mo~. «en min-u.
7-7 Mo~. erke-tü kamus& t~ngti-eye.
~rke için bkz. ~~25, not 6. tengri için bkz. ~~4, not 1.
Mo~. ayil.
9 Mo~. noyan.
Ça~. noyan <Mo~. (Kwb. 278) noyan "Fürst, Herrscher, Herr" <Çin. k?jd [EWT.
354 a]•
2
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37 Bey için, diyerek onu sundular, Bey (onu) ald~~ (ve) içti. O
rasâyana'n~n verdi~i s~cakl~kla (ve) heyecanla ~öyle dedi "Bir zamanlar,
do~du~umda Buddha'n~n emri ile elimde ejderler saltanat~n~n ye~im ta~~~
mücevheri vard~~1. ~imdi Yüce Tanr~~lormusda rasâyana içkisini ye~im ta~~~
bir kadehe doldurup bana sundu. 2 (Ben) k~smeti Tann'dan olan bir
Bey'im 2." Bunlardan sonra ~öyle dedi: "Tang~uol halk~na kar~~~bir sefer
yapal~m." denilir ki, Sidur~u la~an'~n Köbeleng ismindeki, sar~-konur
renkli köpe~i, kâhinmi~. Kutsal Bey, üç y~l boyunca, dokuz tu~slu beyaz
bayra~~n~~ta~~yarak sefer yapt~~(ve) durdu. (E~er) o köpek "emin, bar~~~dolu,
sa~l~kl~, sakin, refah içinde" diye hayk~rsayd~~ dü~man yoktu. (E~er) köpek
gibi ulu4sayd~~ dü~man vard~. O köpek Bey'in seferini biliyordu (ve) üç y~l
boyunca uludu. Sidur~a 1.a~an ~öyle dedi: "Benim köpe~im ya~land~~(ve)
art~k kehânet gücü kalmad~," (ve) dikkatini tevcih etmedi. Bundan sonra,
5 Köpek y~l~snda (1225), Kutsal Bey piyâdelerini harekete geçirdi (ve)
6 Domuz y~l~6nda (1227) kraliçe Yisui Hatun'u da alarak askerlerinin ba~~na
hareket etti.
38 Kutsal Bey Muna'n~n zirvesini gördü (ve) dedi ki: "Kar~~~k (bir)
ülke için buras~~s~~~ n~lacak (bir) yer, bar~~~içinde (bir) ülke için yerle~ilecek
(bir) yer. ~imdi buras~~av geyik~lerinin toplanacaklar' (bir) yer. 2 Kötü
dilli 2 (bir) bayku~sun (bir) a~ac4~n üzerinde tünedi~ini görünce, Bey,
Kasar'a onu vurmas~n~~emretti. lasar oklad~. Bayku~~yükseldi (ve) araya
(37) 1-1

2-2
3

4

6-6

(38)
2-2
3
4

burkan-u carli~-iyar luus-un ka~an-u kasbuu tama~a uçirabai.
Mo~. erte töröküi-dür
erte = ET. ert~~[EUTS. 751; burkan için bkz. ~~21, not 3; ET. tam~a , KB., OT. tan~~a,
Kmk. lam,ia, 0yr., Soy. talima, Kaz. tam~a (> Ç«. TLÇ 66 tan~~a; Mo~. Kwb. 377
tama~a "Stempel") [EWT. 460]
Mo~. tengri-de-eçe caya~a-tu ecen bi buyu.
Mo~. tu~; Uyg. tu~, OT. tii~, Ça~., Osm. tu~~( > S~rp. TE 179 tug), Kzk., Kaz., Oyr.
trt ( >Çer. TLÇ 71 ta; Osty. TLO 132 tau), CC. tou "insegna"
= Mo~. (Kwb. 409) tug "Fahne, Standarte" ( > Soy. tuk) = Gold. (un = Kore
tunk, tok.
<Çin. * dug [EWT. 496 b].
Mog. idi-, kr~. Tü. (DLT. III, 255) uhMo~. nokai cil; cil, k~l. Tü. y~l [DLT; EUTS 294]

Mo~. ~akai cil.
Mo~. bu~u
ET. bu~u: Geyik [EUTS. 51]
Mo~. ma~u k~l~-tü; kr~. Tü. keleçü: Söz [DLT. I~~ 445]
Mo~. u~ull
Mo~. modun

2
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(bir) saksa~an girdi (ve) kanad~~ okla delindi. Bey k~zd~~ (ve) k~l~c~n~~
kald~ rd~. Örlö~-noyan Bey'e ~öyle dedi: 6 "~yi resimler, kötü boyayla renk
de~i~ tirir 6. Bey'imin bunu bilmesini isterim." Bundan sonra u~ak 7 Bokal
[Bo~ol]-macin [maçin] Bey'e ~öyle dedi: "Genç karde~iniz lasar, sarho~~
oldu~u zaman, Kulan Katun'un uzatt~~~~eli tuttu." Bey Bo~ol-macin'i, bir
kartal8~n tüylerini istemesi için lasar'a yollad~. O dedi ki: "Sen K.a~an's~n,
herkesin Bey'i. Bir kartal~n tüylerini alabilecek kadar iyiyim." Bir kartal~ n
tüylerini verdi. Bunlar~n eski mal oldu~unu söyledi (ve) almadan geri
döndü. Bey, Bo~ol-macin'i ~öyle demesini söyleyerek ikinci defa gönderdi:
"Bir Karakalcin ku~u öldür ve onu ver."
39 lara-kalcin ku~ unun uçtu~unu görünce, Bo~ol-macin'e sordu:
"Sürüdekilerden hargisini vuray~m?" Bo~ol-macin: ~~"Siyah (ile) sar~n~n
aras~ ndakini vur!" 1 dedi. Vurdu, gagas~ n~~ k~ rarak ona verdi. ~öyle dedi:
"Dedim ki bir la~an2 'a yara~~r bir kartal~ n tüylerini verece~im. Bu o de~il.
Bu bir Kara-kalcin. la~an ona yap~~~ yor" onu almadan geri döndü. Bey
buna k~zd~~ (ve dedi ki): "önceleri yedi K.ongkotana'yla birle~ti. Sonradan,
ona kötü dilli bayku~ u öldürmesini söyledi~im zaman, 3 iyi dilli saksa~an~~ 3
öldürdü. ~imdi ise kartal~ n tüylerini vermemi~." (Onun) dört ki~inin
gözetimi alt~ nda tutulmas~ n~~(ve) erzak olarak 4 vah~i bo~a4n~ n etini vererek
kapat~lm~~~bir kuyu8 da kalmas~n~~ sa~lad~. lang~ai Kan da~~ nda büyük
Mo~. sa~aça~ai. Sar~-Uyg. sak~skan, Uyg. sa~~zkan, ET., OT. sa~~z~an, Kzk., Kaz.
sauskan, Trkm. sakas~an, IM. stks~~an, Ça~., Osm. saksa~an, Oyr. safitskan, Kmk.
sabuskan, sausl!an, Soy. söksan, Hak. sdshan (> Kam. Jöki 286 pi~kan)
= Mo~. (Kwb. 354) si~aca~ai. [EWT. 396 b].
6-6 Mo~. sayin-u salta~~ma~u-yi-yin sarbu~~
gem.
7 Mo~. köteçi; kr~.
ET. küteçi: Güden, saklayan, koruyan [EUTS. 124].
9 Mo~. kaçt~~
(39)

Mo~. bu~u, bkz. § 38, not I.
Mo~. kan = ET. kan "Han, hükümdar" [EUTS. 164]
3-3 Mo~. sayin keletü sa~aca~ai; sa~aca~ai için bkz. § 38, not 5.
4-4 Mo~. saki~ulcu buka. ET., Uyg., OT. buka, sar~-Uyg. puka,p~ka, Kom., Blk., Osm.
bo~a, Ça~. bu~a, Oyr. pu~a, B~k. bo~a° (>Mordwin. buka, Oka; Wogul. TLM. 147
poka; Macar. BTLU 45-6 bika; Kam. Joki 105 buga).
Mo~. (Kwb. 58) buka (>Rus. Vasm. 1134 b~~ay, 1:158 b~k "Stier") [EWT. 87 a]
Mo~. kudu~; Uyg. kuSu~, OT. kudu~, kgyu~, 'Ça~., Tar., Kzk. Kk~ r., Tel. kuduk, AH.,
Kom., Osm., Krm., Kar., Blk. kuyu,IM. kuyu~, MA., Trkm. kuy~, Az. kuy~, Az. kuyi,
Kaz. k~~yo, Bar., Küer. kuyu, Tob. koya ( > Mo~. Kwb. 194 kudu~~
"Brunnen" > Hak. lgutulj "kolodets")
<? kuS "giessen" [EWT. 297 a].
2
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av61 ba~latmak vesilesiyle, ~öyle ilan etti: 7 "Börte Çinoa 7 (ile) 8 It~ tia
Maral 8 (av çemberinin) içine gelecek. Onlar~~ öldürmeyin. K~ v~rc~ k saçl~~ bir
adam, 9 mavi-boz (bir) at~ n 9 üzerinde içeri gelecek. Onu canl~~ d~~ar~~
ç~kard~lar. Mavi-boz atl~~ adam~~ ald~ lar (ve) sordular: "Sen kime âitsin?"
Adam ses ç~ karmad~.
40 Onu ald~ lar (ve) Bey'e getirdiler. Bey onu sorguya çekti. Dedi ki:
"Sidu4u Ka~an, Mo~ollar~ n ~ Kutsal Bey"iimin ordusunu harekete
geçirdi~ini söyleyerek beni öncü 2 olarak gönderdi. Bu benim hiçbir at
taraf~ndan geçilmemi~~mavi3-boz at~ m Küsbüled. Ona yeti~ildi. 4 Dört
aya~~ 4 yorulmu~ tu. Bana yaralayan "Kara Bodung" derler (ve) hiçbir siyah
saçl~~ adam taraf~ ndan ma~lüp edilmedim. Benim kara kafam yorgun
dü~ tü." Kutsal Bey sordu: "Bana Ka~an'~ n durumundaki de~i~iklikleri
anlat. Hakk~ ndaki gerçekleri anlat." Bodun~~dedi ki: "Sabahlar~~ zehirli
5 sar~~çizgili (bir) y~lan5d~ r. O zaman onu kimse zaptedemez. Ö~leden sonra,
o, koyu kahverengi tüylü (bir) parst~ r. O zaman onu kimse zaptedemez.
6

(40)

Mo~. aba

* ab ( <? *Ub): Uyg. ab, aw, OT., IM. av, Trkm. öv, Kom., Kzk., Kaz, au, özb.,
Osm. Krm., Az. av, ~~zb. v, Kmk. hau, au, Tar. ö, Blk., Krç., Kk~ r. 11,
Mo~. (Kwb. 19) aba "Vogeljagd, 'Vogelfang"
<? * pdba [EWT. ~~ a].
7 - 7 bkz.
~~4; not 12.
8-8 bkz. ~~4, not 16.
9 Mo~. köke bora moritu; köke için bkz. ~~
3, not 9. baro için bkz. ~~4, not .
Mo~. bogda ecen. Soy. bogda, Hak., Koyb., po~da, Kç. pogda, Oyr. pogdo, Yak. bogdo.
< mo~. (Kwb. 49) bogda "Majestt", "heilig", "Kaiser"
Gold. bo, boa "Himmel, Gott" [EWT. 78 b].
2 Mo~. karagU~. Gam. karagul, AH. karavul, Ça~. karavul, karaul, Kaz. karauyl, Osm.
karav~l, karakol, Soy. hardi (>Kam. Joki 166 körol; Rus. karad), Yak. koruol,
I3arab~l, Çuv. horal, hural (>Çer. oral), Çuv. hural-la (>Çer. orolla)
<Mo~. (Kwb. 17 ~~) kara-gul < kara "Schaunen" [EWT. 235 b-236 a]. ayr~ca bkz.
ET. karag = Itaralt "gözbebe~i"; karamak "bakmak" [EUTS. 167].
3 Mo~. kökö, kr~. köke, bkz. ~~
3, not 9.
4 Mo~. dörben tabag; dörben, kr~. Tü. dört; taba~, kr~. Tü. (DLT. I, 400, 405) taban
"taban, deve taban~"
5

Mo~. sira eriyen mogai.
* sörzg: Uyg. sar~~g, Trkm. sdr~, Küer. sar~g,CC. Osm. sar~, Ça~. san, sarik , Ça~. sarig,
Tar. serik, Tob. sni, Krç. sar (>Çer. TLÇ. 59 sard "gelb", sara "lichtbraun"), Leh.
sartg, Yak. ar~; Çuv. ~art~~ (Mac. BTLU 114 sdr [-aran)], sdrga); Blk., Krç. sarg-al,
sarg-ar "gelb werden"
Mo~. (Kwb. 349) sira "gelb", Kalm. sara, Bury. sdaral "b~lan~y" ( > Yak. sdl~r,
sdltr)
-- Ma. sara "weis werden" [EWT. 403
a].
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Ak~am üstü, ak~am yeme~inde 6 çok güzel sar~~~ n (bir) gençtir 6 (ve)
kraliçesi ile oynar. O zaman, onu kimse zaptedemez." Bunun üzerine o
adam~~ öldürmedi. Bey, Tang~ud halk~n~ n öncüleriyle kar~~la~t~~~~zaman,
7
~eytan soyundan kara büyücü (bir) kad~ n 7, Sidurlsu Ka~an'~ n
8 Mo~ollar~n ordusu8nu kar~~lamaya gelenlerinden, adamlar~~ (ve) 9 i~di~~
edilmi~~beygir9leri lânetledi 10 (ve) onlar~~ öldürdü.
41 Sübegetei Ba~atur, Bey'e ~öyle dedi: "Bu kad~n adamilar~m~z~~(ve)
atlar~ 2m~z~~ lânetledi (ve) öldürdü. Keskin ni~anc~~ lasar'~~ 3 büyük
cezâ3s~ ndan affeclin." Bey bunu tasdik etti (ve) onu kendi at~~ 4 Kanad~~
Kula4'ya bindirip gelmesini (ve) varmas~ n~~ sa~lad~. Zincirlere ba~l~~ iken
çekti~i ac~lar~n hesab~ n~~ yaparak onu dizkapa~~ndan vurdu. Bu
kaburgaslar~~ üstüne devrilip öldürken, ona lânet etti (ve) ~öyle dedi:
6 "K.asar'~ n neslinden erkek olanlar 6, yaralar içinde ölsün; 7 neslinden kad~n
olanlar 7 koca8lar~~ tarafindan terk edilsin" (ve) öldü. 9 Sidurlsu la~an (bir)
y~lan oldu~u zaman 9 Bey (bir) ~arudai [~arudai] ku~u oldu. Kaplan 16
6-6
7-7
8-8
9
10

(41)

2
3 -3
4-4

5

6-6

7-7
8
9-9
10

Mo~. gooa sira köbegün; gooa için bkz. ~~7, not ~ o ve ~~9, not 3.
Mo~. kariyaki kara emegen.
Mo~. Mong:gol-un çerig [çiregiçirig]; çerig için bkz. ~~28, not 1.
a~la. bkz. 14, not ~ l.
Iânetle- = Mo~. kariyaMo~. ere = Tü. er [EUTS. 73; DLT. I, 16, 21 v.b.]
agtan, kr~. 40, not 9.
Mo~. yeke casag. yeke için bkz. ~~25, not 6; carlzg için bkz. ~~25, not 3.
Mo~. cigür-tü kula; Uyg., OT., Kom., Ça~., Osm., Kzk., Oyr. k6la, Trkm. Isu/a,
Kaz. kola (>Çer. TLÇ 42 kula "falb"), Çuv. hâla.
Mo~. (Kwb. 195) kula [EWT. 298 al.
ayr~ca bkz. DLT (ili, 233) kula "kula renk". .Kula Kara "erkek ad~" USp. 280
[EUTS. 185].
Mo~. kabirga; Ça~.,Osm. kaburga, Blk., Krç. kabirga, Hak. habirga, Trkm. kap~rga,
~or., Sag. kab~rga,? Yak. habarga, habirga; hoburgan, homurgan
<? Mo~. (Kwb. 174, 179) kabi-rga, kabisun "Rippe" [EWT. 216 b].
Dörbet: XiiW.171 = Xawst~~ "rippe" (Kwb. 179).
Mo~. Kasar-un nugun üre Mu.
Soy. üre, ü-üii, Tel. ürün, Kzk., Oyr., Bar. ürün, Yak. Jr i-n. <Mo~. (Kwb. 459) üre
"Same, Frucht", "Leibesfrucht, Kind"; üre-sün<* hüre, hüre-sün
Ma. fursun [EWT. 522 a].
Mo~. ökin üre Mu.
ere, kr~. 41, not 1.
Mo~. Sidurku kagan-u mo,gai bolugsan ça~-tur.
Mo~. baras; Uyg. bars, börs, OT., H ts., AH. bars, Kzk. bans, Kar. L. barst,Osm. pars ,
Kaz. pars, Oyr., Tel., Soy. par ( > mog. Kwb. 35 bars, bar "Tiger"; Rus. bars)
[EWT. 63 b-64 al ayr~ ca bkz. ET. bars = boz [EUTS. 34]; DLT (I, 344)
bars = pars.
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oldu~unda, Bey arslan" oldu. (Bir) Genç 12 oldu~unda, Bey ya~l~~13 (bir)
adam oldu (ve onu) zaptetti. Sidurlsu Kokan Bey'e ~öyle dedi: "Beni
öldürme. Ben Venüs 14 olaca~~m (ve) senin dü~manlar~n~~ öldürece~im.
Meçid 15 olaca~~m (ve) s~~~ r vebas~ n~~(ve) açl~~~~mahvedece~im. E~er beni
öldürürsen, bu senin kendi hayat~ n için kötü olur." Böyle konu~tu. Durum
onun sözlerine göre zuhur etmedi. Vurdular, kestiler
42 fakat gövdesini parçalayamad~ lar. Sidurlsu Kakan dedi ki:
"Keserek, vurarak, benim gövdemi parçalayamad~n~z. Aya~~m~n taban l~ nda 2 üçe katlanm~~~2, sar~lm~~, 3 çift s~rtl~~ (bir) ku~ak 3 var. Beni bununla
bo~un 4 (ve) öldürün. "Bu çift s~rtl~~ku~a~~~al~p onu öldürece~i s~rada ~öyle
dedi: "E~er ~imdi beni bo~arak 4 öldürürsen, senin gelecekteki soyun da
benim gibi bo~ulsun." "Hâtunum Körbelcin ~ooa'y~~kara t~rnakslar~ndan
ba~layarak inceleyin". diyerek öldü. Kutsal Bey, Körbelcin ~ooa'y~~ald~. Bey
(ve) bütün yüce halk~~Körbelcin Gooa Hatun'un güzelli~ine imreniyordu.
Körbelcin Gooa Hatun dedi ki: "Benim bu güzelli~im senin ordunun
toz6 uyla kirlendi Daha önce çok daha güzeldim. ~imdi, e~er suda
11

mog. arsalan; Uyg., OT., IM., Ça~., Osm., Az. arslan, Kar., Bar. anslan, Kzk.
arsdan, Osm., Blk., Krç. aslan (> Slav . slon "Elefant"; mog. Kwb. 14 a~salan; Mac.
BTLU Ilo oroszldn), Çuv uslam, uslan-kajik (>Kalm. Kwb. 14 arslan "Rubel")
<Oyr. (in Mârchen) arsd "wild", Tub. ars~l aba, Tel. ars~l art "Löwe", Soy. arz~lan
[EWT. 27 a]. ayr~ca bkz. ET. arslan [EUTS. 243]; DLT (I, 75, 81, 125 v.b.) arslan.
12 mog. köbegün.
13 MO~. ebügen.
14 Mo~. çolmon; AH., IM., Tar., Osm., Kmk., Krç. çolpan, Blk. coIfan, Tel. yolbon,
çolmon (> Yak. çolbon; Tung, yolbon, solbon), Leb. çölbön, Kzk. ~o/pan, Kaz. çulpan
(>Çer. TLÇ 8o çolpan), Soy. ~olban, ~olman, Hak., Sag., Koyb. solban, San-Uyg.
çoban, ~ok«.
<Mo~. (Kwb. 429) çolbun, çolban "Venus, Morgenstern" [EWT. 115 a-b].
15

meçid = Ülker y~ld~z~.
Tü. (DLT. I, 95; III, 40) ülke, = Ülker y~ld~z~, süreyya y~ld~z~.

MO~.

mog. olan.

(42)
2

MO~. gurban kuguskicu.

3

mog. kosi olang.

4

MO~.

bogu~nilacu; bogucu; bogumilagdaku. kr~. ET. bogagulug "bo~ulmu~,
kelepçelenmi~", bo~aguitik/ "cellat, katil, bo~azlayan", bogmak "bo~mak" [EUTS.
46].
kimusun.

5

MO~.

6

mog. togusun. (kr~. Tü. toz)

7

MO~.

kirtebei; Uyg., OT., Ça~., Osm. kir, Kaz. k&, Hak., Soy. kir (> Mo~. Kwb.
232 kir); Soy. I3ir-ik [EWT. 271 b]. ayr~ca bkz. ET. kir "kir, pislik", kirl~g "kirli",
kirsiz "ar~, temiz pâk, kirsiz" [EUTS. 111]; DLT (II, 212, 230) kir.
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y~kan~ rsam, daha güzel olaca~~m." Bu sözler üzerine Bey "Suda y~kan"
diyerek onu yollad~. klatun nehrin k~y~s~nda giden (bir) 8 tarla ku~u 8
yakalad~~ (ve) kuyru~una (bir) 9 mektup yazd~~9 (ve) "Bu suda ölece~im.
Vücudumu nehrin a~a~~s~nda aramay~ n. Yukar~s~nda aray~n!" diyerek,
babas~na yollad~.
43 K~z~ n~n sözlerine göre onu arayan babas~~ nehrin yukar~s~ nda onu
buldu, ald~~ (ve) gömdü. Onu gömdüklerinde, ki~i ba~~na bir torba toprak
~oul 2 dediler.
serptiler. Mezarl~na Temür Ullsu dediler. O nehre 2
Tang~ud ülkesini itaate getirerek, Sidurlsu la~an'~~ öldürerek,
Dörmegei ~ehr3ini mahvederek (ve) Körbelcin ~ooa ljatun'u alarak, o
seferde yaz~~ Luubang K.a~an'da geçirdi. Dörmegei ~ehrinde, Kutsal Bey
tehlikeli bir hummaya yakaland~. 4 Alt~ n hayat~~ bitmek üzereyken 4 ~öyle
dedi:
"Benim dört genç karde~im, 5 misk s~çanslar~~gibi,
Benim dört o~lum, 6 güçlü at6lar gibi,

-9 MO~.
9-9

(43)

köke bolçamur [bolcimur bolcumar bolçu m ur].

mog. biçig biçicü; ET., Uyg. biti, IM., Ça~. bit, Tar. pütü; ET. biti-g "Schrift",

Do~u-Tü. pitik (>Mo~. biçig), OT. biti-gü "Tinte", Sar~-Uyg. p~tz~, intik; Eskiosm.
ak-biti "iyi amel defteri", Çin,. (A~m. 0:251) pDü ( > Mac. BTLU 44 beni"
"Buchstabe").
< ? Çin. piit "Pinsel" [EWT. 77]. ayr~ca bkz. ET. bitgeçi = bitigeçi "Kkip, yaz~c~"
bitig ta~~ "Abide, yaz~ t, yaz~ l~~ ta~", bitimek "Yazmak, kopya etmek", bitilmek
"yaz~lmak", bititkü "yazd~rma", bititmek "yazd~rtmak, yazd~rmak" [EUTS. 45].
A. von Gabain (Alttürkisches Schrifttum, 1950, s. 9), Ramstedt (JSFOu
XXXVII. 2,5) ve P. Pelliot (JA. 1925, s. 253-254) bu kelimenin Gince pi
< * piet' ten geldigini; buna kar~~l~ k N. Poppe (Bibliograf~ya Vostoka, 1934. V-VI,
97) ise <Toharca. pide'den geldi~ini ileri sürerler.
Mö~. çokça; (Kwh. 429) ço~ça "Körper", "Haufen"; (443) fo~ fa-ji, Kalm. t~okt~t
"spitz sein". > Tar. çokça, Oyr. çokço, Leb. çok~o, Tel. çokçom; Yak. cogcöy. [EWT.
4 al
2 2 "Kraliçenin nehri"
Mok. bal~asun, kr~. Tü. (ET., Uyg.) bal~k "~ehir"; Sar~ -Uyg. paluk, palzkh.
Mok. (Poppe, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Teil
1. Wiesbaden 1960, S. 122) * balaka, (Kwb. 31) balga-sun "Dorf od. Stadt"
4-4 mog. attan amin ~arkui çaktur.
5-5 MO~. küder.
6-6 mog. külüg; kr~. ET. kölük = kütük "yük hayvan~" [EUTS. 155), külüngü "ta~~ t,
nakliye vas~ tas~" [a.g.e., 121]; DLT (I, 392) kölük "arka; yük yükletilen herhangi
bir hayvan".
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Benim 7 be~~renk7ten (ve) 8 Dört Yabanc~~ Toprak8tan halk~m, dinleyin!
Yay~lm~~,
Tâ ki 9 deri üzengi gerilinceye,
i° demir üzengi l° eriyinceye kadar
aylar içinde kurdu~um,
meydana getirdi~im
(ve) bir araya toplad~~~m,
benim yüce halk~ m,
bu kadar ac~~çekti~imi görmedim.
Beyaz i~di~~edilmi~~beygirimin üzerinde otururken,
keçi derisi mantoma uzan~ rken,
ac~ lar içinde kurarken,
meydana getirirken
(ve) bir araya toplarken,
benim yüce halk~ m
bu kadar ac~~ çekti~imi görmedim,
(Bu), geçmi~~hayat~mdaki borçlar~ n ceremesi mi?"
44 Böyle konu~tu. Kutsal Bey dedi ki: "Bütün bakan'lar~m~n benimle
ölmesini diliyorum." Sinüd'li Kilüketei •Ba~atur dedi ki:
"Sizin ye~im ta~~~de~erindeki kanunlar~n~z~ n de~eri alçalacak;
Sizin sevgili Hatununuz Börte-Kelcin Seçen ölecek;
Sizin Kasar'~ n~z (ve) Belgetei'niz birbirleriyle kavga edeceler;
Sizin bir araya getirilmi~~(ve) t.!,:al~ m~~~kalabal~ k halk~ n~ z bütün yönlere
da~~lacaklar;
Sizin azametli kanunlann~z alçalt~lacak;
Sizin evvelce, çok önceleri tan~d~~~ n~z Hatununuz Börte-Kelcin Seçen
ölecek;
Sizin Cogedei [Cogödüi]'niz (ve) Tului [Tülüi]'niz ye ,,, kal •Laklar,
Sizin vârisleriniz tarafindan bir araya getirilen kalabal~k halk~n~z da~~lacak
(ve) di~er adamlara tabi olacaklar;
2 Sizin da~~gibi olan kanunlar~n~z 2 alçalt~lacak;
Sizin tan~y~ p onurland~ rd~~~n~z Hatununuz Börte-Kelcin Seçen ölecek;
Mo~. tabun öngge.
öngge = renk, k~l. DLT. öng "renk, bir ~eyin rengi" (I, 41); önglüg "renkli" (I, 41)
8 8 Mo~. Dörb~n lcari ulus.
9 Mo~. sur dörüg~.
10- 1° Mo~. temiir dörüge.
(44) 1-1 Mo~. agula bolugsan törü çin-u.
7
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Sizin Oçoku'nuz (ve) Kaçuku'nuz birbirleriyle kavga edecekler;
Sizin kurulmu~~olan kalabal~ k halk~ n~z,
da~lara (ve) ormanlara saç~lacaklar.
Kang~ai Ka~an ada~~n~ n iki tarafinda göçebe hayat~~ ya~ayacaklar.
Sizin Hatununuz (ve) çocuklar~ n~z a~lay~p feryad edecekler;
Onlara iyi bir talimat verebilir misiniz?
Onlar, da~lar~ n güney yamaçlar~ nda,
Sizin verdi~iniz bu yerlerde göçebe hayat~~ sürecekler;
45 Onlara iyi bir talimat verebilir misiniz?
Zor ~eydir genç vücutlar~~ ezmek;
E~er onlar~~ezersek, Nirvana bdaki bulu~mam~z bir hakikat olur mu?
Zor ~eydir sa~l~ kl~~ vücutlar~~ k~ rmak;
E~er onlar~~ k~rarsak, bar~~~dolu bir toprakta bulu~man~z hakikat olur mu?
Geride dul kalan Hatununuz Börte-Kelcin-Seçen'e (ve) yetim kalan Ögedei
(ve) Tului'ye,
Çöldeki su yerlerini (ve) da~~geçitlerindeki bir yolu
göstermeyecek (ve) vermeyeceksiniz."
Çenggis Ka~an dedi ki:
"~imdi, ölmeyin! Geride dul kalan Hatunum Börte-Kelcin-Seçen'e
(ve) geride yetim kalan Ögedei'me (ve) Tului'me çöldeki su yerlerini (ve)
da~~geçitlerindeki bir yolu gösterin (ve) verin.
Ye~im ta~~n~ n derisi yoktur: 2
Sert demirin kabu~u yoktur; 3
4 Ac~nacak ölümlü vücudun ebedili~i yoktur; 4
2

3

Geri dönmemek üzere ac~~içinde gitmek, bunu dü~ün! Hareket ederken
yüzlerce ayr~~ i~i tamaml~yorsunuz, bu i~lerin en yücesidir. Gerçek dolu
sözlerine ba~l~~ kalan bir adam~n dü~ünceleri kuvvetlidir.
Küçük arzulara sahip olarak, kendinizi ço~a ayarlay~ n.
46 Gerçekte, göçebe dola~maya gidecek olan sizin vücutlar~n~zd~r;
Gelece~in iyi töresini muhafazaedin!
Kubilai'mn sözleri farkl~d~ r. Onun sözlerine göre hareket edin!
Bing-kakai (1227) y~l~nda, yedinci ay~n on ikisinde 67 ya~~ nda öldü
I Mo~. Arirman = ET. nirvana [EUTS. 1 37]; Uyg. (Gab.) ntrwan, ntrban [EWT. 353
a] <Skr. nirvörta
2-2 mog. kas çila~un arasun ügei.
3-3 MO~. katan temür-tür du~usun ügei.
4-4 MO~. kayiran törögsen böyendür möngke ügei.
1 Mok. teng~i bolba.
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Bir arabaya güçlü atlar ko~arak, Han Ka~an'~n 2 alt~ n tabut2unu
araban~ n üzerine koydular (ve) imparatorlu~a lay~k bir ilerleyi~~içinde geri
döndüler (ve) Sünidli Kilüketei Ba~atur, Bey'i methetti: "Bey'im,
yükseklerde uçan ~ahinin kana3d~~gibi mi gittin?
Bey'im, 4 g~c~ rdayan (bir) araba4ya yüks mü oldun?
Bey'im, av~na dal~~~yapan (bir) ~ahinin kanad~~ gibi mi gittin?
Bey'im, giden (bir) arabaya yük mü oldun?
Bey'im, 6 öten (bir) ku~6un kanad~~ gibi mi gittin?
Bey'im, 7 inleyen (bir) araba7ya yük mü oldun?"
Onu methederek gelirken, Muna'n~n batakl~kl~~ topraklar~na vard~lar.
Araba, tekerle~in göbe~ine kadar (çamura) sapland~~(ve) k~m~ldatamad~lar. Be~~Reng'in güçlü atlar~n~~ arabaya ko~ tular fakat onu d~~ar~~
çekemediler. 8 Büyük halk kitlesi 8 üzüntü içindeyken, Sünid'li Kilüketei
Ba~atur ba~~e~di (ve) ~öyle dedi:
47 1 "Do~du~unda mukadderat~~mavi ebedi gökten verilmi~~olan
benim güçlü Bey'im 1,
Yüce halk toplulu~unu terkettin;
Senin kanunun, daha önce ola~an üstü hizmet etti~in,
Senin halk~ n, senin hizmetlerinle kurulmu~;
Hatun (ve) çocuklar~n do~mu~lard~;
Senin do~mu~~oldu~un as~l topraklar~n (ve) sular~ n,
~~te oradalar!
Namusluca yap~lm~~~senin kanunun;
Verginle kurulmu~~senin halk~n;
Senin çok sevilmi~~hatun (ve) çocuklar~n;
Mo~. altan kegür. altan için bkz. t, not 15.
Mo~. cegür.
cigür.
Mo~. kangginaku tergen; kr~. ET. ftangh = ka~n~, araba [EUTS. 165];
kanglt = ka~n~~ arabas~~ (yük için) [DLT. III, 379]. KB., Osm. kali "Wagen", Sag.,
Koyb., Kç. kali~~(> Kam. Joki 159-I6o kaita), Hak. haüd, Ça~., Krm. Isafil~, AH.,
Osm.
kalin~~ [EWT. 232 a].
Mo~. ttg~si.
6-6 Met cirgekü siba~un.
7-7 Mo~. cirkirakt tergen.
8-8 Mo~. küt y~ke ulus.
-1 Mo~. köke möngke tengri-de-çe caya~a-bar tdrögs~n külüg bo~da
ecen min-u; köke için bkz. ~~
3, not 9. möngke için bkz. 5, not 7. tengri için bkz. 4, not ~~ törögsen için bkz. 30,
not 2. bo~da için bkz. ~~35, not t.
2-2
3

(47)
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Senin 2 alt~ n saray2lar~ n,
~~te oradalar!
Ak~ll~ca yap~lm~~~senin kanunun,
Senin birbirlerini tan~ m~~~Hatun (ve) çocuklar~ n,
Senin geçmi~te kurulmu~~kalabal~ k halk~ n,
Senin akrabalar~ n,
~~ te oradalar!
Senin gittikçe kalabal~ kla~an insanlar~ n,
Senin y~ kand~~~ n sular,
Senin kalabal~ k Mongol halk~ n,
Senin do~du~un yer olan Onan'~ n Deligün Boldag'daki topraklar~ n (ve)
sular~ n,
~~ te oradalar!
Ceviz rengi atlar~n~ n kuyruklar~~ örülerek yap~lm~~~olan senin bayra~3~ n,
Senin davul4lar~ n, kamç~ 3lar~ n (ve) boru6lar~ n,
Bütün senin birle~mi~~halk~ n,
Kagan olarak oturdu~ un Kerülen'deki Ködege Arulan topraklar~~ (ve)
sular~;
~~te oradalar!
Büyümeden önce tamd~~~ n Hatunun Börte-Kelcin
48 Burlsatu Kan [Burhan Kaldun] (da~~),
Senin toprak' lar~ n, sular~n, otlak2lar~ n,
Senin iki sevgili 3 arkada~4m, Bogorçi (ve) Mulsuli;
Senin bütün yüce kanun (ve) gelenek5lerin,
2 -2

Mo~. aftan ordu, alt~n için bkz. S I, not 15. Uyg. ordu, onu, OT. ordu, Ça~., Tar., Az.

Kzk., Bar. orda, Tel. ord~, Kom. orda, Yak. ordC~~ = Mo~. (Kwb. 288) ordu.
bkz. § 37, not ~ .
Mo~. kinggerge. kr~. (Kwb. 226) kengrge "grosse trommel", keiigerge, Ça~. kaürga.

orda,
3
4

6

Mo~. bür~ye.
Mo~. uriya.

1

Mo~. %acar.

5

(48 )

tU~~için

Mo~. nutu~~
3 Mo~. amara~; kr~. ET. amrak = Sevgili, aziz; amramak = sevgi, a~k, sevinç, sevmek;

2

gmranmakl~~~=

Sevilecek olan; amrapnak = Sevi~mek, çok sevmek [EUTS. 1 4];
Hn].

4

amrak = rahat, sakin [DLT. I,
Mo~. nökör. bkz. § 30, not I.

5

Mo~.yosun;

KB., Ça~., Tar., Do~u-Tü.yosun, Yak. Z-asun,Soy .yozu,Kzk. bsuk, Tel
~or. çozak, Kaz. yus~k.
= Mo~. (Kwb. 219) yosun "Sitte, Gewohnheit" = Ma. yoso,
<Çin. yö [EWT. 207 13].

dyozok,
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~~te oradalar!
Ruhu yeni bir vücutta do~du~undan beri tan~d~~~n Hatunun Kulan,
Senin kopuz6lann, borazan7lann (ve) ~ark~slann,
Senin bütün yüce halk~n,
Senin Kutu~-tu Kan (da~~n), topraklar~n (ve) sular~n;
Kara~una Kan da~~~s~cakt~r diyerek,
Hatun Körbelcin güzeldir diyerek,
Yabanc~~Tang~ud halk~~çok diyerek,
Sevgili Mo~ol halk~n~~terk mi ettin Bey'im?
Senin sevgili alt~n hayat~n gidince,
Senin ye~im gibi de~erli tabutunu al~p geri dönece~iz,
Onu Hatun Börte-Kelcin'e gösterece~iz,
Onu senin 9 bütün halk9~na getirece~iz."
O böyle konu~unca, Bey, ac~rcas~na, izin verdi (ve) arabas~~inleyerek
hareket etti. Bütün insanlar sevindiler. (Bundan sonra O'nu) Hakan'~ n yüce
yerine getirdiler. O andan itibâren, onun evrensel yüce kabri büyük asil
bakanlar~n kuvvet ald~klar~, bütün halk~n destek ald~~~~bir yer oldu (ve)
evrensel olarak ebediyete kalmas~~için, 16 sekiz beyaz çad~r 19 kuruldu.
Kutsal Bey oradan giderken,
49 memnuniyetinden dolay~~bir emir vermi~~gibi, araba tekerle~in
göbe~ine kadar (çamura) sapland~. Yanl~~~bir mana ç~karan halk, onun
giydi~i gömle~i, çad~nn~~(ve) bir çift çorab~n tekini oraya gömdüler.
Baz~lar~, as~l tabutun Bur4an Kaldun'a gömüldü~ünü söyler; baz~lar~~ da
Altai Kan'~n kuzeyinde (ve) Kentei Kan'~n güneyinde kalan (ve) Yeke ötög
denilen bir yere gömüldü~ünü söyler.

Mo~. kap~; bkz. sür "saiteninstrument; geige, f~edel" (vgl. domby,yata~an) [ku~ur,
vgl. K~ r. Muz, Alt., koyb. I.comus, Rus. koko,? Mac. hür "saite";
<Çin. M, ha-cin (>Kh. zu `t§ c~r)id.] (Kwb. zo~~b).
7 Motk•

Mok. kög; ET. ktk,Ça~., Osm. kök, K~z. kög, Soy. ljög, Koyb. kö~, Hak. kög, ~or. küg.
<Mok. (Kwb. 236) kög "Harmonie, Musik"; köOim "Harmonie, Wohlklang"
( >Soy. h,ög-dim "orkestr, muz~ka" ••••• Tü. küg. [EWT. 286 b]; kög = ~iirin vezni,
aruzu [DLT. III, 131].
9-9 MI*. konut ulus; knnu~~için bkz. 29, not ~~. ulus için bkz. ~~25, not 6.
Mok. :yaman ça~an ger bolbai-ca; ça~an için bkz. Kwb. 413 a. ger "zelt, jurte, haus;
familie, heim; haus, futteral". Tib. gu~,? K~r. k:V:,
"hütte" [Kwb. 134 a].
Bel/elen C. L, 3

34

TUNCER GÜLENSOY

(Bu), 1 Mo~ollar~n Ka~anlarm~ n en yücesi Çinggis Ka~an'd~~1 .
Bundan sonra, üçüncü y~lda, 2 öküz y~l~2 nda, Ögedei Ka~an, 43
ya~~ ndayken, Kerülen'deki Ködege Arulan'da 3 büyük taht3a oturdu.
On üçüncü y~ lda, öküz y~l~ nda, 50 ya~~ ndayken ütekü Kulan'da öldü.
Ögedei Ka~an 4 Koyun y~l~4 nda do~mu~tu. Alt~ nc~~ y~lda, 5 At y~l~snda,
Külüg Ka~an 42 ya~~ ndayken Örmügetü'deki büyük tahta oturdu. Bir
sonraki sene, koyun y~l~nda, 43 ya~~ ndayken Semsike'de öldü.
50 Külüg Ka~an, Öküz y~ l~ nda (1205) do~mu~ tu. Bundan sonra,
be~ inci senede, ~~Domuz y~lli n~ n (125 ) dördüncü ay~n~ n üçüncü gününde,
Möngke Ka~an 45 ya~~ ndayken Kerülen'deki Ködege Arulan'da büyük
tahta oturdu. Dokuzuncu y~lda, Koyun y~ l~ nda (1254), 54 ya~~ ndayken,
Çing Cangbu adl~~kale2 de öldü. Möngke Ka~an, 3 Tav~an y~l~3 nda (1207)
(49) 1-1 Mo~. Monggol-un kad-un e~kin Çinggis kagan buyu; ET., Uyg. kagan, Ça~. kacan, Oyr.,
Tel., Leb. kin, Do~u-Uyg., Kom., Kaz. kan, Yak. Ign, han. = Mo~. (Kwb. 175)

kagan.
erkin için bkz. 25, not 6.
Uyg., Osm. öküz, OT. öküz, Kom., Ça~. ögüz,
2 - 2 Mo~. üke~~cil; ( h ) öküz ( < * ( h )
bgU, Kzk. og~s, Kaz.
Trkm. hökiz, ökiz,özb. hükiz, Blk. ögüz, Krç. ögüz,yögüz, Kmk.
ügiz, Yak. ogus ( >Tung. ogus), Çuv. v3G3r, mijf[a'r ( > Mac. BTLU 111 ökör)
. (Poppe 12) üker, O Mo~. hüker, Monguor. fuguor (> Tu. hukur "Kuh")

(50)

Mo~
[EWT.37o b]. Uyg., OT., Kom., Osm., Trkm.yz/, Ça~., Do~u-Tü.yll, Krç., Kzk.,
Kaz. Z~t, Blk. zil, Tel. Kç., Koyb. dyll, ~or., Sag. y~l, Yak. s~/,
Mo~. (Kwb. 109) cil "Jahr" ( >Yak. dy~l,
s, Kore. yel [EWT. 200 a].
25, not 6. Uyg. orun, OT. orun, Ça~. orzn, Ça~., Do~u3 3 Mo~.yeke oron; yeke için bkz. ~~
Tü. orin, Kaz. urzn, Yak. oron, ron, Çuv. virâ.
orön)
Mo~. (Kwb. 289) orun "Bett, Platz", "Land, Reich" ( >Soy. oran, Yak.
[EWT. 365 a].
OT. koy, (Argu) kon, Trkm. koyu:,
4-4 Mo~. konin cil;* kou: ET. korf, Uyg. koyn, kon,
Kaz.,
B~ k. (uy (>Çuv kuy: k.-sor&)
13oy,
Hak.
Kom., Ça~., Krm., Kmk. koy,
Mo~. (Kwb. 194) konin "Schaf"
Tu. (Vasb) közfi-ksii "SchafFell" [EWT. 279 b].
5-5 Mo~. morin cil.
ö dzil "das letzte jahr im
1-1 Mo~. gakai cil; Kalm. galiauj (galiö) "schwein", gat~
Alt.
gakai
>Ury
.,
jahreszyklus" (Kwb. 14.1)
"Haus", Ça~., Tar., Kzk. kotan "Hürde,
2 Mo~. kotan; Ozb. (Jarr. Afg. 94) kota
Viehstall", Kk~ r. koton, Yak. h,oton.
<Mo~. (Kwb. 190) kota, kotan "Zaun", "alle Haustiere, die in einem Zaun
vereinigt werden", "Stadt, stadtmauer" ( >Tu. koton id.)
Kore. (SKE 127) kot "place, locality, site"
Fin. (UAW 5) kota "Zelt", Mac. hdz "Haus" usw. [EWT. 284 al.
[EWT. 453 a] Mo~. (Kwb. 413) taulai (> Tel.
3 - 3 Mo~. laulai cil. kr~. ET. tabz~gan
tulay, Yak. tülay).
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do~mu~ tu. Alt~ nc~~y~lda, 4 Maymun y~l~4nda ( ~~ 26o), Sutu [Satu/Situ/Sutu
Kubilai] Seçen Ka~an, 45 ya~~ndayken, ~angdu [Sangdu]'daki büyük
tahta oturdu. Otuzbe~inci y~lda, 5 At y~l~s nda (1294), birinci ay~n yirmi
ikinci gününde 81 ya~~ ndayken Taitu [Daidu]'da öldü. Seçen [Çiçin]
Ka~an 6 Y~lan y~l~8nda ( ~ 2o9) 7 do~mu~tu.
Bundan sonra, ayn~~At y~l~nda, dördüncü ay~ n onuncu gününde, Ölceitü Ka~an, 30 ya~~ ndayken Sikir [Siker] gölünde büyük tahta oturdu.
Ondördüncü y~lda, 44 8 ya~~ndayken, Koyun y~l~n~ n (1307) ilk ay~ n~ n
sekizinci gününde öldü. ölcei-tü Ka~an, Öküz y~l~nda (1265) do~mu~tu.
51 Bundan sonra, ayn~~ y~l, Koyun y~l~ nda (1307), Külüg Ka~an, 27
ya~~ ndayken büyük tahta oturdu. Be~inci y~lda, Domuz y~l~ nda ( ~ 311)
Taitu'da öldü. Külüg Ka~an Y~lan y~l~ nda (1281) do~mu~tu.
Bundan sonra, ayn~~ Domuz y~l~ nda, Buyantu Ka~an 37 ya~~ndayken
büyük tahta oturdu. Onuncu y~lda, Maymun y~l~ nda (1320), 47 ya~~ nda
Taitu'da öldü. Buyantu Ka~an, Domuz y~l~nda (1285) do~mu~tu. Bundan
sonra, ayn~~ y~l, Maymun y~l~ nda, Gegen Ka~an, ~~ 8 ya~~ ndayken Taitu'daki
büyük tahta oturdu. Dördüncü y~l, Domuz y~l~ nda ( 1323), 2 ~~ ya~~ndayken
~angdu önlerindeki Morin-u ebçigün i 'de öldü. Gegen Ka~an, 2 S~çan
y~l~ 2nda do~mu~tu (1300) 3.
Bundan sonra, domuz y~l~ nda, Yisün Temür Ka~an, 30 ya~~ndayken,
Ködege Arulan'daki büyük tahta oturdu.

'neyin cil; k~-~. ET. bkin = 1) Maymun, 2) Oniki hayvanl~~ Türk tak imj~~ de
bir y~l ad~~ [EUTS. 41; DLT. I, 346, 409].
5-3 MO~. morin cil.
6-6 mo~. mogai cil.
7 Burada bir tarihleme hatas~~ görülüyor. 81 ya~~nda öldü~üne göre, do~um tarihi
1213 olmal~d~r. C. Bawden'in verdi~i nottan (bkz. S. 147, not 50/7), YS Ch. 4'te
do~um tarihinin 1215 oldu~ unu; YS Ch, 17 ve CKL'de 8o ya~~ nda, 1294'te
öldü~ünü ö~reniyoruz.
8 YS. Ch. 21'e göre, öldü~ü zaman 42 ya~~ndayd~. (Bkz. C. Bawden, s. 147, not 50/
lo).
Morin-u ebyigün = Horse's Chest.
2-2 MO~. k~lukana cil.
3 YS. Ch. 27'ye göre do~um y~l~~13o3'tür. YS. Ch. 28 ve CKL'de 21 ya~~nda öldü~ü
kaydedilir. (Bkz. C. Bawden, S. 148, not 51/8).
4-4 MO~.

(51)
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52 Alt~nc~~y~lda, Ejder y~l~~1 n~n (1328) sekizinci ay~n~n alt~nc~~gününde
36 ya~~ndayken ~angdu'da öldü. Yisün Temür Ia~an, Y~lan y~l~nda (12g3)
do~mu~tu.
Bundan sonra, ayn~~y~l, Ejder y~l~n~n sekizinci ay~n~n onikinci gününde
Caya~atu 1a~an, 35 ya~~ ndayken, büyük tahta oturdu. Ertesi y~ l, Y~lan
y~l~nda, lutu~tu la~an bat~~bölgelerinden ~öhretli olarak geldi (ve) be~inci
ay~n ondokuzuncu gününde, 30 ya~~ndayken büyük tahta oturdu (ve) lasbuu
mühr2ünü kaybetti (ve) Çingsang'~~öldürttü. Rakibi onunla tarn~maya gitti,
onu görmeyi ba~ard~~(ve) çekip gitti (ve) K.utu~tu ISa~an, dördüncü ay~n
üçüncü gününde Çeçeg3tü Göl'de büyük tahta oturdu. Ayn~~ y~l~n sekizinci
ay~n~n alt~nc~~gününde öldü.
Bundan sonra, ayn~~ ay~n onuncu gününde Caya~atu K.a~an büyük
tahta oturdu. Be~inci y~lda, 4 Sar~~Maymun y~l~4nda ( 332), 35 ya~~ndayken
Taitu'da öldü. Ayn~~Maymun y~l~ nda, ayn~~ ay~n be~inci günü trçimal
[~rçamal] la~an büyük tahta oturdu. Maymun y~l~nda, ayn~~ ay~n yirmi
be~inci gününde, Taitu'da öldü.
53 Bundan sonra, ayn~~ Maymun y~l~nda do~mu~~olan Ulsa~atu
Taitu'daki büyük tahta oturdu. Cürçid'li ya~l~~(bir) adam~n Cüü 1
isminde (bir) o~lu do~du~u zaman, 3 evin üzerinde (bir) gökku~a~~~2
meydana geldi 3. LaIsu [Lalsa] ve ibalsuu bu i~âretin manâmn~~ biliyorlard~~
(ve) R.a~an'a: "Bu çocuk I.a~an için kötüdür. E~er iyi olsayd~, kazançl~~
olurdu; e~er kötü ise, zararl~~olur. Onu gençken öldürmelisiniz" dediler.
1.a~an bu ikisinin dediklerini dinlemedi (ve) çocu~u öldürmedi. Lalsu (ve)
Ibalsu dediler ki: "Ah! Onu öldürmediniz. Bundan sonra dü~ üncelerinizde
(52) 1-1 Mo~. /uu e:4 Uyg. (Çin) /u, (Gab.) luo, loii "Drache", ET. lüy, Ça~. luy, yili
"Drachenjahr", Sar~-Uyg. he, ulu, olu "Dragon", Soy. ulu
= Mo~. (Kwb. 253) luzi "Drache"
<Çin. luii, Tib. klu [EWT. 318 b].
2
Mo~. dama~a. bkz. ~~37/1.
3
Mo~. çeçeg. Uyg., OT., Ça~. çeç~k, Küer. çecek, Kkir. çeçiik, Osm., Tuh, çiçek, B~k.
siiskö, Çuv. faika, .lEflc£ ( >Çer. ÇLÇ. 189 "ülkü, lalka, seskü; Woty. ÇLP 97 .lalka;
Mac. BTLU 189 csks; Mo~. (Kwb. 428) ç~çeg, s~çig [EWT. 102 a].
4-4
Mo~. sira rneçin cil. (C. Bawden, buradaki sira yerine kara okunmas~~ gerekti~ini
yaz~yor. Bkz. S. 149, not 52/5).
Chu in Anhui adl~~bir aileden do~an birinci Ming imparatoru.
(53)
2
<Mc~~. (Kwb. 330) soluiiga Tung. solongo,
Mo~. solongga; Bar. solaiigtr. ~or.
Ma. solotii [EWT. 427 a].
3-3 Ming shih Ch. 1: "When she was giving birth, a red light filled the house, and
henceforth at night there was a light on many occasions" (C. Bawden, S. ~~5o, not
53 12)•
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pi~man olmay~ n~ z." Ondan sonra, çocuk büyüdü, ona do~u illerindeki
halk~n sorumlulu~unu verdi. Tokta& (ve) Kara-çerig [çig/cüg] bat~~illerini
yönettiler. Bundan sonra Cüge 4 (ve) Buka karde~ler, Tokta& (ve) Karaçerig hakk~ nda iftira edercesine konu~ tular (ve) la~an'a ~öyle dediler: "Bu
iki subay 5, sizin hazinenizi (topraklar~n~z~ ) idâre ederken, büyük (ve) iyi
k~s~mlar~n~~ kendileri yediler (ve) la~an'a küçük (ve) kötü k~s~mlar~ n~~
getirdiler.
54 Bu sözler üzerine la.~an, Cüge'yi yollarken ~öyle dedi: "Toktaka
(ve) laraçig'i tut (ve) getir." Cüge gitti (ve) daha onlara varmadan yoldan
geri dönüp la~an'a gelmeyeceklerini rapor etti. la~an onu tekrar yollad~.
O, geri gelip yine ayn~~sözleri söyledi. I.a~an k~zd~~(ve) Toktaka ile laraçig'i
subayl~ ktan kovdu (ve) bütün halk~ n Cüge (ve) Buka taraf~ndan idaresini
istedi. Bundan sonra, Cüge (ve) Buka vergileri (ve) de~erli e~yalar~~
toplamaya gittiler. Üç y~ l boyunca geri gelmediler. la~an geçit bekçisine
~öyle dedi: "Cüge'nin ayaklar~~ iyice a~~rla~t~. Geldi~i zaman geçiti açma."
Bundan sonra la.~an bir rüya 1 gördü. Çin'in çok k~ymetli bir adam~ na onu
tâbir etmesi için emretti (ve) dedi ki: "Rüyamda, gelip kalemi ku~atan (ve)
say~s~z birliklere sahip dü~ man gördüm. Bu dü~mandan korkmu~~olarak,
kalemin içinde oraya buraya ko~ up durdum. D~~ar~~ ç~ kabilecek bir aral~ k
bulamad~ m. Tekrar 7 güney-bat~~2 taiafina ko~ up geldi~im zaman bir
aç~kl~ k gördüm. Bu aç~kl~ k sayesinde, taht3~m~~terkedip, bütün halk~ m~~
b~rakarak d~~ar~~ ç~ kt~ m. Benim bu rüyam iyi mi, kötü mü?"
55 O hikmetli adam Hakan'~n rüyas~n~~~öyle tâbir etti: "Bu, 1Sa~an'~n
taht~m kaybedece~ine dâir bir i~ârettir." Sonradan Mo~ollardan Tokta~a
Cingsang'~n bunu iyi tâbir etti~i söylenir. (la~an) korkmu~tu, dedi ki: "Bu
rüyamdaki i~âret i lere bakarak güney-bat~ya gitti~im zaman, orada bir
Cüge hakk~nda Bawden'in notu ~öyle (bkz. s. 15o, not: 5): AT, ilke SS p. 124,
confuses Jüge (the name of the boy Jüü, according to SS p. 122), the future
emporer Hung Wu of the ming, with another man. It is likely that this
appointment refers to the corr~~ pt minister Hama, and that Buqa who is supposed
to be the brother of Jüge is Hsüeh Hsüeh, younger brother of Hama.
3 Mo~. daruga; Ça~., Osmn. daruga, Ça~. darga, Do~u-Tü. dorga, Do~u-Tü. dorga,
Kom. dura~a, Soy. targa, Tel. tar-ga, Yak. da~ljan <Mo~. (Kwb. 77) daruga [EWT.
133 bi.
Mo~. cegüdün.
2-2 Mo~. baragun
3 Mo~. o~on bkz. ~~
49 / 3.
Mo~. belge; kr~. ET. belgü" alâmet, sembol, i~aret, belge" [EUTS. 38; DLT. I, 427,
428],
4
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aç~ kl~ k gördüm. Benim bir rüyam gerçek." Bundan sonra, Cüge (ve) Bula
on bin arabaya yüklenmi~~vergiler (ve) de~erli e~yalarla geldiler. E~yalar
arabalar~ n ço~unda bulunuyordu; fakat üç bin arabada silahl~~ askerler
vard~. 2 Geçit bekçisi 2 geçidi açmad~ . Geçit bekçisine çokça mücevher 3 (ve)
4 de~erli e~ya 4 verdiler (ve) içeri girdiler. Ka~an'~ n alt~n saray~n~~
ku~att~klar~~ zaman, Ka~an ne yapaca~~n~~ biliyordu. Üçyüz bin s
Mo~olunu terkedip, yan~ na hatununu, çocuklar~n~~ (ve) yüzbin 6 ki~ilik
küçük (bir) Mo~ol birli~i 7 alarak, önce gördü~ü agkl~ktan d~~ar~~ ç~ kt~.
(Ç~ kt~klar~) bu geçide, Tokal Ba~atur'un o~lu (ve) keskin ni~anc~~ Kasar'~ n
neslinden olan Tumullu Ba~atur, o~lu
56 Kaçi Külüg'ü yollad~. Altm~~~arkada~~ n~ n ba~~ nda olarak, küçük
bayraklar ta~~ yarak geldi (ve) dedi ki: "Denir ki: '~an (ve) ~öhretin
k~ r~laca~~ na, kemiklerin k~ r~ls~ n dalla iyi'." Takip eden Çin [Kitad]
ordulanyla kar~~la~t~ lar, beraberce sava~t~ lar (ve) öldüler. Denir ki,
Kasar'~ n soyundan gelen, bu vazifeyi Ka~an'~ n soyu için yapm~~.
Molta~çin geçidinden ç~ karak, Baras [Bars] Kota(n)'~~ in~a ettiler (ve)
oraya yerle~ tiler. Çin ordusu Kirsa Kota'y~~ in~a etti (ve) oraya yerle~ tiler.
Bundan sonra, Ulp~atu Ka~an'~n o~lu Biligtü, bir 2 ya~mur ta~~~2
kullanarak büyük bir sa~anak 3 f~rt~na4s~~ ç~ kmas~n~~ sa~lad~~ (ve) Çin
2 Mo~. ka~alçin.

bkz. § 36/1.
Mo~. ed tawar [taban]; kr~. ET. taban = tavar "Davar, mal, ticaret e~yas~; Çin
kuma.~~" [EUTS. 428]; tavan = tawar "mal, davar; mal, mülk, e~ ya" [DLT. I, 79,
86, 114, 189 vb.] Kalm. eD Inat!. "hah und gut" [Kwb. ~~~~7 a].

3 Mo~. erdeni,

5 Mo~. ,~uçin tümen.
6

Mo~. arban tümen.

kr~. ET. böliig = bölük "k~s~m, bölük, parça" [EUTS, so],
"bölük" [DLT. I, 385].
1 Mo~. molta~çin = yaban tav~an~.

7 Mo~. bölüg;

(56)

bölük

2-2 Mo~. cada.
* yöda: Trkm. ydda, Ça~., Kar. yada, Oyr., Tel., Leb. yada, IM . yata, Sa r~-uyg. yata,
Yak. satd, sttd.
Mo~. (Kwb. 213) yada "nicht im Stande sein, in Armut leben" ( > Yak. cadd,
caday; Ma. yada)
3 Mo~. sigur~an.
4

[EWT. ~~ 77 a].

Mo~. boru~an; kr~. Osm. bora, borak, do~u-Tü., Kzk. bora, Ça~., Osm. bura-gan,
Osm., Kaz. buran, Kmk. Boran, boran, Krç. boran, Ça~. bora~an, Tel. poro~an, Sag.,
Koyb. pordn, Do~u-Tü. boran, boyran, Kzk. boran, Kaz. buran (>Çer. TI.Ç 54 poran;
Rus. Vasm. 1:702 biran, boran, Soy. boraii) [EWT. 8o b]
Mo~. (Kwb. 51) boru~an "Unwetter, Regenwetter".
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ordular~n~ n adamlar~n~~ (ve) beygirslerini tamamen yok etti. Denir ki, geri
kalan birlikler oradan geri dönerlerken Mo~ol ordular~~ set6'e kadar onlar~~
takip ettiler (ve) kestiler. Denir ki, oradan etrafa da~~lan ordular kaçt~lar,
bütün silahlar~n~~ yakt~lar, e~yalar~n~n üzerine uzand~lar (ve) öldüler.
Çinliler Kira7'ya gittiler (ve) bu hareketleri 8 "Tilkinin kuyru~u, ~apkan~n
üzerine tüy oldu" 8 sözünün mana= gösteriyor.
"Her cins mücevher9le, samimiyet"le (ve) güzellik "le tamamlanm~~~
benim Taitu'm;
Eski 12 lan'lar~ n kulland~~~~yazl~ k ~angtu, benim 13 sar~~ ova l3m;
Serin (ve) güzel Keyibüng ~angtu'm,
Il~k 15 (ve) güzel Taitu'm,
57 1 K~ rm~z~~ yaban tav~am y~l~ i nda kaybetti~imiz ac~ nacak Taitu'm,
Yükseklere ç~ kt~~~ m zamanlarda, senin güzel duman~n,
Ulsa~atu Kagan'~m, benden önce konu~an Laka [Lalsu/La~an] (ve)
[Ibalsu] ikisi vard~,
Bilerek (ve) yapt~~~ma müdrik olarak, merhamete lay~ k Taitu'mu att~ m,
Irfan2dan mahrum do~mu~~soylular3~ma (ve) halk4~ma bakt~ m,
Ya~l~~ gözlerle onlar~~ terk ettim,
Otlakta terkedilmi~~iki ya~~ndaki (bir) 5 k~rm~z~~ buza~~5ya benzedim,
Mo~. a~la, çokluk: a~~ad. bkz. §14/11.
Büyük Çin seddi kasdediliyor.
7 C. Bawden bu ad için ~öyle diyor: "Perhaps for Kirsa, making a pun on kirsa qota
and kirsa, a fox. (s. 152, not 6).
8-8 Mo~. kirsa-yin segül calaga bolba gekü tere.
9 Mo~. erdenis, bkz. ~36/1: erdeni.
1° Mo~~
silagukan.
' 1 Mo~. sayikan.
12 Mo~. erte. kr~. ET. erte "erte" [EUTS, 75].
13-13 Mo~. s~ra tala.
14 Mo~. serigügen; Kalm. senin, Dörböt. sirrin; Kom. seregün, Osm. serin, ~or. seren.
[Kwb. 326 b].
16 Mo~. dulagan.
6

(57)

1- I Mo~. ulagan Icalçin taulai cil.
2 Mo~. ufcafcan.
3 Mo~. noyan, çokluk; noyad.
Ça~. noyan, Soy. noyan, Yak. noyan. <Mo~. (Kwb. 278) noyan "Fürst, Herrscher,
Herr" <Çin. Myö [EWT. 354. a].
4 Mo~. 4racu; kr~ . DLT (I, 445) karaçi "kap~lar~~ dola~an dilenci" ET. kara budun
"halk, millet" [EUTS. 167].
Mo~. ulagan biragun.
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Çe~itli üslûplarda tamamlanm~~~sekiz kö~eli beyaz pagoda6m,
Yüce halk~m~ n ismini (ve) idaresini elimde tuttu~um, 7 dokuz mücevher' le
tamamlanm~~~kalem Taitu,
Dörtyüz bin Mo~ol'un ismini (ve) idaresini sa~lad~~~ m, 8dört kap~l~s (ve)
9 dört kö~eli 9 yüce kalem Taitu,
Al~~kanl~ k olarak, "dinin kurallan""n~~ telkin ederken, zavall~~ kalem
Taitu'yu kaybettim,
Mo~ol halk~ n~ n nöbetçi" lerine zaman zaman imrendikleri benim ac~nacak
Taitum,
K~~~~geçirdi~im ~ehrim,
Yazl~~~ m Keyibüng [K'aip'ing] ~angtu'm,
Güzel, sar~~ ovalar~m,
Laka [Lakan/La~an] (ve) ~ bakuu [~ba~uilbaku]'nun sözlerini dinlemememdeki yanl~~~ m,
12 Takdis edilmi~~12 kam~~lardan (bir) saray ~~ yap~lm~~t~ ,
58 Kubil~an Seçin [Seçen] Ka~an'~n yazlar~~geçirdi~i Keibüng ~angtu,
Çinliler taraf~ ndan tamamen al~ nm~~,
Uka~at~: Ka~an'a hafif hayat için kötü (bir) ad verdiler,
Han Beyimin kurdu~u 2 yüce isim (ve) idare, 2
Harikulade 3 Seçen Ka~an'~n in~a etti~i zavall~ ' Taitu,
Bütün halks~n deste~i (ve) yard~mc~s~~ de~erli 6 kale,
Hepsi al~nd~ ,
Çinliler (tarafindan) al~nd~ , zavall~~kale,
7 Gök Han'~ n o~lu Çinggis Ia.~an'~n alt~ n soyu ,
Seçen [Çiçin] Ka~an'~ n saray~ , 8 bütün Buddhas'lar~n ruhlar~n~n yeniden
do~du~u yer,
6
7-7

Mo~. subur~u.
mog.yisün erdem.

Mo~. dörben ka~al~a.
Mo~. dörbeltin.
lo- lo Mo~. nom, bkz. § 3/3.
' Mo~. kara~ul, bkz. § 40/2
12 Mo~. kutuk-tan, bkz. § 5/ lo ve 31 /7.
9-9

9-9

Mo~. ordu, bkz. § 47/2

(58)
3-2

Mog.yeke nere türü. yeke için

bkz. § 25/6. törü için bkz. § 30/2.

Mo~. ~ayikamsi~-tu.
4 Mo~. kayiran.
ulus; kamu~~için bkz. § 29/ ~~ ulus için bkz. § 25/6.
3-3 Mo~. kamu~~
3

Mo~. erdeni-tü.
Mo~. kan tengri-yin köbegün Ç'ingges ka~an-u alk~n un~t-yi.
burkan. burkan için bkz. § 21 /3.
3-9 Mo~. kamu~~
6

7-7
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Bütün Bodisatva2lar~ n yeniden do~du~u yer,
Ulsa~atu Ka~an,
1 " Gök Han'~ n ilahi emri ile kaybedilen zavall~~ Taitu'm, ~ o
Han Beyimin
Kasbuu mühürü u nü elbisemin kolunun içinde ta~~r
vaziyette ç~ kageldim,
Bütün dü~manlar~ = içinden (onu) b~çaklayarak,
59
Bulsa Temür Çingsang (ile) sava~arak meydana getirdim,
1 Han Beyimin alt~ n soyundan 12 hanl~ k taht~ 2 için onbin nesil idâme etsin,
~a~k~ nl~~~ mdan kaybettim zavall~~ Taitu'mu,
Evimi terketti~imde 3 dinin de~erli kanunlar~3n1 da terkettim,
4 Bu zamanda 4 zeki (ve) bilgiç 6 Bodhisatva'lar benim için karar versin,
7 Gelecek zamanlarda 7, dola~~rken gelirsem Çinggis Ka~an'~ n alt~ n
soyundan olay~m,
Bundan sonra, 29 ya~~ ndayken, 4. y~ lda, Köpek y~l~ nda (137o) ing Çing
[Çang] Bu [Pu] adl~~ kalede öldü 9.
Kubilai Seçen Ka~an'~ n Taitu'da yerle~ti~i zamandan, Ulsa~atu
Ka~an'a kadar, denir ki, 9 bir yüz y~l üzerine be~~y~l alt~~ ay 9 orada ikamet
ettiler (ve) sonra kaleyi kaybettiler.
O idâre dü~ürüldü~ü zaman, Ulsa~atu Ka~an'~ n hatun1° u Konggirad
[Konggirud] üç ayl~ k hamile idi. Bu hatun bir fiç~ l ° n~n içine sakland~~(ve)
geride b~ rak~ld~. Bu fiç~ya Çinliler "Isang (~an~)", Mo~ollar "butung" der.
Bu hatunu Çinli Cüü [Cusu] Kunglsuua [Kunglsua/Kungkuwa] Ka~an
ald~~ (ve) tahta
9 Mo~. bodisong.
:1-10 Mo~. kan tengri-yin cayaga-bar aldabai kayiran dayidu-yi.
~~ - ~~~Mo~. kasbuu tama~a; tamaga için bkz. ~~37/1.

1

(59)

1-1 Mo~. kan ecen-ü altan urug-tur.
2-2 Mo~. kan oron.
3-3
4-4
5

Mo~. erdeni saçin nom.
Mo~. tere ça2-tur.
Mo~. gegen.

Mo~.

kr~. ET. bilig "Bilim, bilgi, ilim", biliglig "bilgili", bilgüçi "bilgin,
bilen, üstad" [EUTS. 4.2].
7-7 Mo~. koyitu ça~-tur.
6

9-9

Mo~. t~ngri bolba.
Mo~. nige cagun ni degere tabun on cirgugan sara.

10 "Kraliçe" yerine, oldu~u gibi al~ nd~.
Mo~. butung.
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6o ç~ kt~. Bu hatun (~öyle) dü~ündü: "Karn~ mdaki çocuk e~er yedi ay~ n
sonunda do~arsa, dü~man~ n çocu~u diyerek terkedilecek. (E~er) on ayda
do~arsa, hiç bir kötülük yap~ lmayacak (ve) Ka~an kendi çocu~u bilecek."
Böyle diyerek durmadan dua etti: 'Benim babam Tanr~ m °, üç ay
ekleyerek on ay yapmada merhamet 2 (ve) keramet 3 göster." Tanr~~
merhamet etti (ve) onüçüncü ayda (bir) erkek çocuk do~u. Kungls~ma
Ka~an'~ n Çinli hatunu (bir) erkek çocuk do~urdu 4. Kunglsuua Ka~an
rüyas~nda tart~~ an iki ejderha gördü. Sa~~tarftaki ejderhan~ n, sol taraftakini
dövdü~ünü gördü. Falc~ s ya: "Benim rüyam iyi mi? Kötü mü?" diye sordu.
Bu falc~ : "Onlar iki ejderha de~il, senin iki çocu~un. Sa~~taraftaki Çinli
hatunun o~lu. Sol taraftaki ejderha Mongkol hatunun o~lu. (0), sizin
hanl~ k taht~ n~za oturmak istiyor." Falc~ n~ n bu sözleri üzerine Kunglsuua
Ka~an ay~ r~m yapmaks~z~n ~öyle dedi: "~imdi benim veliaht~ m olmakla
beraber, annesi (bir) dü~man hatunu; e~er ondan do~an o~lum hanl~ k
taht~ na oturursa, (bu) kötü olur." (Onun) hanl~k
61 saray~ ndan ayr~lmas~n~~ sa~lad~~(ve) Set l 'in d~~~ nda 2 Köke Kota2'y~~
in~a ettirdi (ve) oturmas~~için ona verdi. Bundan sonra, Kungisuua Ka~an
büyük tahtta oturmaya devam etti (ve) otuzbirinci y~ lda öldü. Çin
hanlar~ n~ n ilki Kunglsuua Ka~an idi. Sonra o~lu Çakk~ ya [Çalsun /Çaisura]
Isa~an, hanl~ k taht~ na oturdu (ve) dört y~ l olduktan sonra, Konggirad
hatun'un o~lu Yunglo [Yünglo] Ka~an, birkaç arkada~~ n~, da~lar~ n
güneyindeki Cçiyed halk~ ndan 6000 ki~iyi, suyun (ötesinden) 30.000 Gürçid
halk~n~~ (ve) 3 kara Set'in Çinlileri sni ald~ , kuvvetlerini bir düzene soktu (ve)
geldi. Çinli Kunglsuua Ka~an o~lu Calsuya Ka~an'~~ yakalad~~ (ve) onun
boynuna bir 4 gümü~~mühür 4 bast~ rarak kovdu.

(60)

-1

Mo~. tengri eyige minu.

2 Mo~.
3

takdir veya ~slah edilmek" (II, 3o3).
iruçin.
I. M o~. kerenz.
2 2 Mavi Kale.
3 Mo~. kara kerem-ün Kitad ulus.
4-4 Mo~. mönggign tama~a.
3 Mo~.

(61)

örüsiyen.

Mo~. soyurka; kr~. ET. soyurkamak "takdim etmek, sunmak" [EUTS. 209].
Mo~. töröbe. kr~. DLT. törtimek "yarat~lmak" ( III, 262); görülmek "yaratmak; bir ~ey
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Ona kuvvetlerini verdiklerini söyleyerek 'da~lar~n güneyi5ndeki 6.000
Oçiyed halk~ na üçyüz tayitu 6, Cürcid halk~ na 1.600 tayitu ba~~~lad~.
Yunglo la~an otuz ikinci y~lda öldü. It~ ngsi
62 Ka~an bir y~l hükümdarl~ k etti.
Santa [~anta] Ka~an on y~l hükümdarl~ k etti.
Cingtung [Cingtüng] (la~an) onbe~~y~l hükümdarl~k etti.
Çinglsuua Ka~an yirmiüç y~l hükümdarl~k etti.
Kungci [Kunwngçi /Kyingçi/Kwangçi/Kuningçi] (Ka~an) onsekiz y~l
hükümdarl~ k etti.
Cingta (Ka~an) onalt~~ y~l hükümdarl~ k etti.
Citing [Citung) Ka~an k~ rkalt~~ y~l hükümdarl~k etti.
Lungçin Ka~an alt~~ y~l hükümdarl~k etti.
Wali [Wanli] Ka~an k~ rkalt~~ y~l hükümdarl~ k etti.
Tawasun [Ti~uniTayisuniTayasun] bir ay hükümdarl~k etti.
Dayiming'in maiyetinden Tinçi Ka~an yirmialt~~ y~l hükümdarl~ k etti.
Kunglsuua [11.1unsatu/Iunglsuwa/Kunglsu] Ia~an'dan sonra, Tinçi
Ka~an'a kadar 257 y~l hükümdarl~k ettiler.
To~on [Tokon/TokukaniTolsu~an] Temür Ka~an'~n o~lu Bilg-tü
Ka~an, ayn~~y~l, Köpek y~l~nda, ~ng Çin~~adl~~ kalede, büyük tahta oturdu.
Dokuzuncu y~lda, At y~l~ nda (1378) öldü.
Ayn~~At y~l~nda, Us~al Ka~an büyük tahta oturdu. Onbirinci y~lda,
Ejderha y~l~nda (1388) öldü. Ondan sonra, ayn~~y~l, Cori~tu Ka~an büyük
tahta oturdu. Dördüncü y~lda, Koyun y~l~nda (1391) öldü.
63 Bundan sonra, Köpek y~l~ nda (1394), Elbeg Nigülesügçi Ka~an
büyük tahta oturdu. Elbeg Ka~an avlan~rken 1, öldürülen bir 2 yabani
tav~an2~n kar3a damlam~~~kan4~m gördü. Elbeg Ka~an dedi ki: "Kar gibi
beyaz (ve) yanaklar~~ kan gibi k~ rm~z~~ güzel 5 (bir) kad~n var m~d~r?"
Oyirad'111.1.1kai Dayuu [Dawu /Dayu] dedi ki: "Bu renkte (bir) kad~n var!"

(63)

Mo~. ölke; Ça~., Osm. ölke "Gegend, Land, Vaterland, Provinz, Herrschaft,
Reich", Osm. ülke, Do~u-tü. ölki "Umgegend, Kreis". <Mo~. (Kow.) ölke "cöt
m6iclional" [EWT. 371 b].
6 = mükâfat.
1 Mo~. abalacu; kr~. ET. ab = av [EUTS. t]; OT. aw, av "av" [DLT. 1,32,81], fazla
bilgi için bkz. ~~39/6.
2 - 2 Mo~. taulai.
3
4

5

Mo~. çasu(n).
Mo~. çisun.

Mo~. gooa, bkz. ~~7/ to, 9/3.
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Sordu: "Kimdir o?" (Kuulsai dedi ki): "Onu görmeyebilirsiniz." (Ka~an)
"Onu görece~im!" deyince, Kuulsai dedi ki: "Size söyleyece~im. O~lunuz
Karlsuçu~~Dügüreng Temür Kung Tayici'nin kar~s~, gelininiz Ölcei-tü ~oa
[kowa] Bigiiçi [Bigici/Bigençi Bigiyeçi /Bigiçi], bu güzelliktedir." Elbeg
Nigülesügçi [Nigülesegçi] Ka~an gelininin güzelli~i için çok arzulu idi.
Oyirad'h Kuulsai Dayuu'ya dedi ki: "Bana ~imdiye kadar görmediklerimi
gösteren sen; uzaktakini yak~ n eden sen; benim arzu7lar~ m~~ tatmin eden sen,
benim Dayuu'm git!" Ka~an'~ n emirlerine göre gitti (ve) Bigiiçi'ye dedi ki:
"Senin güzelli~ini (ve) ihti~am~ n~~ Ka~an görmek istedi~ini söyledi (ve) beni
yollad~." Bigiiçi öfkelendi (ve) dedi ki: 8 "Gökle yer 8 birle~ebilir mi?
Yüce Han'lar gelinlerini görür mü?
O~lun Dügüreng Temür Kung Tayici ölmü~~mü?
Ka~an (bir) 9 kara köpek 9 mi olmu~?"
Bu sözlere
64 Ka~an ehemmiyet vermedi. O~lunu öldürterek gelinini ald~.
Bundan sonra, evlerinden birisine geri döndü. Döndükten sonra, Kuulsai
Dayuu "Darlsan" ünvan~ n~~ istemek için geldi. (Ona) Ka~an'~n orada
olmad~~~ n~~ söylediler (ve) o evin önünde oturup bekledi. Kung Bigiiçi bir
haberci gönderdi. Dedi ki: "Kakan'~~ bir müddet bekle, kendin gel!" Dayuu
geldikten ve içeri girdikten sonra, Bigiiçi (bir) kadeh ~~ ald~~ (ve) dedi ki:
"Sen benim kötü 2 beden3imi iyi 4 yapt~ n,
Sen benim küçük 5 bedenimi büyük 6 yapt~n,
Sen benim ad~ m Bigiiçi'yi Tayilsu yapt~ n."

Mok. beri.
küs~gs~n; kr~. ET. küsenç "istek, arzu, dileme, dilek" (Alt. Gr. 317; EUTS.
124), küsem~k "Istemek, arzu etmek", küsedük "istek", küsençig "istenilen, arzu
edilen" [EUTS. 123].
8-8 MOk. t~ngri ~acar; cengri için bkz. 4/ I.
9-9 MOR. kara nokai; kara için bkz. ~~
22/9. nokai: Tar., Kzk. nogay "in ostrussland
lebender Tatar", Krm. no~ay "Nogaier (auf der Krim und im Kaukasus)", Yak.
noko "sobaç'ya kliçka" [EWT. 354 a].
<Mo~. nokai (Kwb. 278) (>? Sam. noko)
1 mog. aya~a, bkz. ~~36 / 2.
2 mog. ma~u.
3 MOR. be.
4 MOR. sayin, bkz.
~~ /21
3 MOR. ba~a.
6 Mo~. yeke, bkz. ~~
25/6.
7 MO~.

(64)
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Tek a~~zl~~7, 8 çift kar~nl~~8 kap9lardan birine 1° çift dam~t~lm~~~içki I°,
di~erine su koydu. Suyu kendisi içerken, içkiyi Dayuu'ya verdi. (Onu)
sarho~~ederek yere y~k~lmas~na sebep oldu. Tayici'sinin intikam~n~~ almak
perdeleri a~a~~~çekti (ve) Dayu~fyu çift ki~ilik yata~~na (ve) yast~klann
üzerine yat~rd~. Yüzünü t~rmalad~ktan (ve) saç~n~~ da~~tt~ktan sonra,
Ka~an'a (bir) haberci yollad~. Ka~an bunu duyunca geldi, Dayuu kalkt~~
(ve) kaçt~. Ka~an onu kovalad~~(ve) kavga ettiler. Ka~an'~n küçük
parma~~~vurulup kopmu~tu. Ka~an Dayuu'yu öldürdü. S~ rt~n~n derisini
Casin Tayibu adl~~
7

65 birisi vas~tasiyle kestirdi (ve) getirip Bigiiçi'ye verdi. O, Ka~an'~n
kan~~ile Dayuu'nun ya~l~n~~ kar~~t~rd~~(ve) yalad~. Bigiiçi dedi ki: "O,
güzellikle meftun edilmi~ti." O~lunu öldüren Ka~an'~n kan~n~~bir 2 adak
kab~2na koyarak, Bey'in hayat~na kötülü~ü getiren Dayuu'n~n ya~~yla
kar~~t~rd~. Bu, bir kad~n taraf~ndan al~nan intikam de~il midir? öldü~ümü
dü~ünün, ne gibi bir keder olurdu? 'Çakan, Bigiiçi'nin kendisini aldatt~~~ n~~
ö~renince, kendi kötülüklerini biliyordu (ve) üzülmedi. Dörben Tümen'i,
Dayuu'nun o~ullan BatulaÇingsang (ve) ügeçi Kasa~a'n~n kontrolu alt~na
verdi. Alt~~ y~l hüküm sürdükten sonra, Y~lan y~l~nda Oirad'h Batula
Çingsang (ve) °keçi ,Kasa~a, Elbeg Ka~an'~~öldürdüler. Batula Çingsang
(ve) X.Ygeçi Kasa~a, ilk defa olarak, Dörben Tümen Oirad'~~ald~lar, (ve)
Mo~ollann dü~man~~oldular. Denir ki, Mo~ollann bütün idaresi Oirad
tarafindan devral~nm~~t~. Bundan sonra, ayn~~ y~l, To~u~an .Ka~an tahta
oturdu. Dördüncü y~lda, At y~l~nda (1402) öldü.
66 Bundan sonra, Ului Temür Ka~an büyük tahta oturdu. Onüçüncü
y~lda, 1 Kaplan rhinda ( 4 ~~o) öldü.
Bundan sonra, müteakip sene, Tav~an y~l~nda (1411), Dalba~~[Dalbig
Delbeg] Ka~an büyük tahta oturdu. 5. y~lda, 2 Koyun y~l~2nda ( 4 ~~5) öldü.
Bundan sonra, ayn~~ Koyun y~l~nda, Oyaradai [Oyiridai /0yiradai]
Ka~an büyük tahta oturdu. Onbirinci y~lda, Y~lan y~l~nda ( 1425) öldü.
7 -7 Mo~. nigen amasar. kr~. aman, § 29/6.
8-8 Mo~. koyar kebeli.
9 Mo~. kilkür.

1°-1° Mo~. araca.
il Mo~. sigefei•
t Mo~. tona'.

2-2 Mo~. 6gligen.
Mo~. baras (han) cil; ba~s için bkz. § 22/5, 2 8/ 3; baras için bkz. ~~15/8, 41/ io.
2-2 Mo~. konin cil. konin için bkz. § 49/4.
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Bundan sonra, ayn~~ Y~lan y~l~ nda, Adai la~an büyük tahta oturdu.
Bundan sonra, Adai .Ia~an, uzun süredir devam eden husümet
sebebiyle Mo~ollar~ n~~ ald~~ (ve) Oirad'~ n ordu3su üzerine sürdü. Bu ordu
gelirken, Ongni~ud'dan Ça~an Tümen'li
düello yerine gitmesini
söyledi. la~an dedi ki: 4 "Genç (bir) at k~ sa mesafede süratli olmas~ na
ra~men, ya~l~~ (bir) at uzun mesâfede ko~ucudur." 4
Sigüsütei [Sigüsitei] Ba~atur Ong [veya: Noyan]'u gönderdi. Oirad'll
[Guyilingçi /Guyilinçi] Ba~atur öne ç~ kt~. Bu ikisi daha önceden
5 can dostus ydular (ve) dediler ki: "E~er Mo~ollarla Oiradlar birbirleriyle
sava~~ rsa, biz öne ç~kaca~~z." luyilinçi Ba~atur: "Benim at~~~ mda, birisi
6 gö~üs z~ rh~~ 6 takmasa bile bir~ ey farketmez." dedi. Sigüsütei Ba
~atur:
"Benim 7 k~l~ç oyunu7 mda, birisi ba~l~ k 8
67 takmasa bile bir~ ey farketmez." dedi.
Birbirleriyle böyle konu~tular.
Bundan sonra, beraberce dö~ü~tüler. Mo~ollar~ n Sigüsütei Ba~atur'u
üç katl~~ gö~üslük z~rh~~ giydi (ve) karaci~eri 2 hizas~nda 3 demir b~çak 3
ku~and~. 4 Beyaz al~ nl~~ konur (bir) at4a binerek (ve) lorlad'll 011.mi
Mergen'in beyaz al~ nl~~ kara (bir) at5a binmesini sa~layarak, düello yerine
çireg; Çer-ig: Uyg., OT., Leb. çerig, Ça~., Tar. çerik, Kar. T. yeriw, Kom.,
Osm. çeri, Kaz., Oyr., Tel. çerri, ~or. ~erig, Yak. serF, Çuv. lar9, lar (Eski
bulgar >Mac. BTLU 116 sereg; Uyg. > Mo~. Kwb. 427 çerig) [EWT. 105 a].
Mo~. ürege morin kurdun bolbaçu, kögsin morin kolaçi bui-ca.
Mo~. anda; Kom., Ça~. ani (>Çuv. A~m. ~~ :256 ani), OT., Osmn., Krm. and, Kzk.
r
dni,
Sar~-Uyg. at "klyatva", Do~u-Tü. Tar. an; OT. and-gar "schwören lassen".
[EWT. 20 a].
Mo~. anda, (Kwb. lo) andagar "Schwur" ( >Yak. andagay, anda-gar; Tung.
Poppe 83 andagg "Genosse, Kamerad").

3 Mo~.

5-5

6-6 Mo~. ktlyag.
7 Mo~.
8

(67)

çabçilgan.

Mo~. dugulga; kr~. ET. tugluga "Zirh" [EUTS. 252].

~~ - ~~ Mo~. gurban dabkur kuyag.
eligen.
temür kürçe.
Mo~. konggur kalcin morin; konggur için bkz. § 6/13.
Mo~. küreng kalcin morin; Tar., Tel., ~or. küren "braun", Kzk. kürön, Kaz. kören
"braun (von Pferden)", Mi~. kören "dunkelbraun" ( > Çer. TLÇ 43 küren, karen),
Çuv. ktrEn, kömn "schwarzbraun, dunkelbraun", Süy. küreii "koriçneviy", Yak.
kürefi, kurun.
<Mo~. (Kwb. 248) küren "dünkelbraun",
— Tü. küzen [EWT. 310 b].

2 Mo~.
3-3 Mo~.
4-4
5-5
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do~ru ileri ç~ kt~. Oiradl~~ IuyiIinçi Ba~atur 6 çift ba~l~ k 6 giydi (ve) 7 beyaz
al~ nt~~ mavi (bir) at 7a binerek düello yerine ilerledi (ve) yerle~me bölgesi
8 Boro Nolsai s'nin yukar~~ taraf~ ndan dö~ü~tüler. Kuyilinçi Ba~atur,
(Sigüsütei Ba~atur'un) 9 çift gö~üs z~ rh~9n~ n (ve) b~ça~i9~ n~ n aras~ndan (ve)
I I ön eyer ka~~~~1 n~ n üzerinden okunu att~. Böylece, arka eyer ka~~n~~ buldu.
Sonra, 011sui Mergen, Kuyilinçi Ba~atur'un at~n~ n 12 kara kulak"larm~ n
aras~ ndan vurdu. Sonra, Sigüsütei dedi ki: "Konur 13 at~m~ n gemi l4ni
bilin! 15 E~ri k~l~c is~ m~ n 16 keskin kenar"~ n~~ bilin! Denir ki: 17 Senin
neslinden olan birine tarafgir olma!" 17
(Sonra) 18 sekiz kenarl~~ çift ba~l~~~~18 ile ba~a çarp~ p parçalad~. Bu
kavgada Oyirad'~ n üzerine ü~ü~tüler (ve) Dayuu'nun o~lu Batula
Çingsang'~~ öldürdüler. Onun kar~s~ n~~
68 1.a~an kendine ald~~ (ve onun) o~lu Toisu~an'~~ Aru~tai Tayisi'nin
koyun (sürülerini) gütmek i le vazifelendirdi. Oyirad'~n bütün idaresini
Mo~ollar~ n ellerine ald~ klar~~ söylenir. Adai la~an, bundan sonra, özel bir
toplant~~ 2 yapt~. Tolsulsan [To~u~an] Tayisi koyunlar~~ güderken,
toplant~dan dönen adamlarla kar~~la~t~. Tolsulsan toplant~dan dönen iki
adama sordu: "Toplant~da neler konu~uldu?" O adamlar ~öyle diyerek alay
ettiler: "Sen yoktun, onun için herhangi bir tart~~ma olmad~." O adamlar
gittikten sonra, Tolsulsan Tayisi ba~l~~~ n~~ ç~ kartt~: "Bunlar sizin sözleriniz
de~il, bunlar Tanr~'n~ n emirleri" 3 dedi (ve) gökyüzüne (do~ru) secde
6-6 MO~. dabkur dugluga (dugulga I dugalaga). bkz. ~~66/8.
7 MOR. köke 4lcin morin; köke için bkz. ~~
3/g.
8 -8

9 -9

Boz Köpek;. boro için bkz. ~~4/9. ET., Uyg. boz "grau", AH. boz "göyrengi, k~ r",
OT. böz "grau", Ça~., Trkm. boz "grau, aschgrau", Sar~-Uyg. poz: Sag. poz-Tak
"der Fuchs"
mo~. (Kwb. 51) bora "grau" ( >Tü. bora) [EWT. 82].

MO,~. bügürge dabkur kuyag.

kr~. not 3: kürçi 1 kürce I kürçe.
koyitu bügiirgen.
12-12 mo~. kara figinag.
13 MO~. konggur, bkz. ~~
6/13.
11-11 Mi*.

14 MOR. kOSi~li.
- IS MOR. kotogor
16,16 mo~. ir.

13

17
19

(68)

- 17 MOR. törü-tü törögsen-i tala buu kara g~le.
- 18 Mok. Naiman tala-tu dabkur dugulga.
1-1 Mok.

kork aduMog. 0,0101.
4/ t. carhg için bkz. ~~25/3.
3- 3 MO~. l~ngri-yin carlig; t~ngri için bkz. ~~
4 mog. kngri-dür mörgübe.
2
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etti 4 . Aru~tai Tayisi kar~s~na dedi ki: "Bu Tokukan Tayisi iyi (bir) adam~ n
soyundan. (Bir) insan~ n saç~n~~ taramak (ve) bedenini ka~~mak onun
~ahs~ nda gizlenmi~~olmal~." Onui Aka dedi ki: "~imdi görmedi~in bedeni,
gelecekte de görmeyeceksin." bu sözler üzerine Tokukan Tayisi d~~ar~~ ç~ kt~.
Dedi ki: "Bu sözler senin de~il, onlar Tanr~'n~ n sözleri," gökyüzüne do~ru
secde edip selamlad~. Bundan sonra, Unui Aka 5[Tokukan Tayisi'nin saç~ n~~
tararken, Aru~tai Tayisi'nin küçük karde~i] 5 dedi ki:
69 "Bu Tokukan Tayisi iyi (bir) adam~n soyundan. I Onun saç~ n~~
taramay~~ b~ rak (ve) bo~az~ n~~ tara 1. Yoksa onu koy!" Unui Aka k~zd~~(ve) bu
sözleri dinlemedi. Küçük karde~~tekrar dedi ki: "E~er bu sözlerden ~ikayet
edersen, sonradan kellen için üzülme!" Bu sözler üzerine Mo~ol çocuklar~~
etraf~ n~~çevirdiler (ve) a~lad~ lar; ça~~ rmalar~~ üzerine sürü onlar~~ çevreledi,
2 köpekleri uludu 2. Kötü kehâneti Tokukan Tayisi ö~rendi (ve)
3 gökyüzüne (do~ru) secde edip (selamlad~ ) 3 . Bundan sonra, Tokukan'~ n
annesi Hatun, Adai Ka~an'a dedi ki: "Bana merhamet ederek, beni Hatun
( = kraliçe) yapt~ n. Nas~l oluyor da o~lum Tokukan [Tokon /Toku~an
To~on]'~n ba~kas~~ taraf~ndan çal~~t~ r~lmas~na sebep oldun? (Onu) öldür
(veya) buradan yollal." Hatun'un bu sözlerini Kokan tasvip etti (ve)
Tokukan Tayisi'yi, Sayilamuçin [Silamucin] ve Sayimuçin [Silmiçi] adl~~
iki elçiyle birlikte, kendi topraklar~na geri yollad~. Tokukan Tayisi geri
geldikten sonra, Oyirad, Cgülerün [ügüled /ügülün/egeled], Ba~atud
[Ba~atud-tan], Koyina [Koyikada /Koyi~], bu dört tümen, (bir) toplant~~
yapt~lar (ve) Tokukan Tayisi'yi sorguya çektiler. "Mo~ollar~n
Ka~an~ n~ n, Tayisi'nin (ve) bütün halk~ n karakterleri (ve)
temâyülleri nelerdir?" diye sordular. Tokukan Tayisi dedi ki: "Mo~ollar~ n
Aru~tai Tayisi'si gittikçe ya~lan~yor. Her bir i~i uyu~ukluk olarak
dü~ünüyor. Tipi de~i~ti, dü~ünceleri de~i~medi l • 2 Hükümeti idare eden
bakanlar~n d~~arda kalmas~ na sebep oluyor 2 . 3 Sava~~at~3na evinde biniyor.
70

5-5
1 -1
2-2
3-3
t-'
2-2
3-3

Bu cümle G ve U nüshalar~nda vard~ r: togon tayisi-yin üsün-i [üsün Mü] samlacu
sa~akuidur aru~-tai tayisi-yin degüi Mu.
iisün Mü samtakui-ban buyicu kool-i Mu 'da. [bo~az~n~~ tan~, cümlesindeki "tara"
kelimesini "kes!" olarak çevirdik.]
Mo~. nokai mu u/icu.
bkz. not 68: 4-4.
Mo~. sagadag Mu kubilcu sana~an Mu est
ilcu.
Mo~. türü m~dege0 sayid-iyan ~adana sagulganam.
Mo~. cebe-yin morin; cebe için bkz. T. Gülensoy, Gebe ad~~hakk~nda, Ats~ z Arma~an~ ,
istanbd1 1976, S. 257-265.
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K~ t bilgili adamlar~ n hükümeti yönetmesini sa~l~yor. Genç (bir) at~ n
üzerinde gidiyor. Hükümetin kontrolundan kaçanlar~~ vazifelendiriyor.
(Onlar), bu~ra4s~z deveslere; bo~a6s~z öküz7lere; ayg~ r8s~z y~lk~ 9ya;
koç~ °suz koyun~~~ lara benziyorlar. (E~er) benim sözlerime inanm~yorsan~z,
Ügeçi [Ügçi] Kasa&
/Ka~aka/Ka~an] gibi olay~m!" Mo~ol
habercileri Silamuçin (ve) Sayimuçin'i (bir) oyunla aldatt~ lar. Tolsul.can
Tayisi, Adai Kakan'a iyi atlar, 12 zerdeva kürkleri 12 , 13 va~ak kürkleri 13
(ve) 14 iyi ticari mallar 14 yollad~~ (ve) hududu geçerek ülke topraklar~ na
girdi. Kakan onu gördü (ve) dedi ki: "Bu, Tolulsan Tayisi'yi kendi
topraklar~ na göndermi~~olman~ n mükâfat~." Silamuçin (ve) Sayimuçin,
Oirad'dan hiç ~üphelenmeden dediler ki:
71 "Tolulsan Tayisi, yorgun oldu~undan harac~ n~z~~ uzaktan yollad~.
Burada yaln~z bir gün geçirmek arzusunday~z." Kakan uygun buldu (ve)
dedi ki: "Yabanc~lar~~ ~ereflendirece~iz," günü orada geçirdi. Tol.culsan
Tayisi'nin ard~ ndan Dörben Tümen Oirad'~ n ordusu ç~kt~~ (ve) Mo~ollara
sald~ rd~. Tolulsan Tayisi ayn~~ yerde Adai lakan'~~ ald~. Bunun üzerine Adai
Kakan: 1 "Anneni Hatun ( = kraliçe) yapt~m 1, seni öldürmedim." dedi.
T4111.can Tayisi dedi ki: 2 "Annem kocas~z m~yd~? Ben babas~z m~ yd~ m?" 2
Ka~an'~~öldürece~i s~ rada, Kakan dedi.ki: 3 "Silamuçin (ve) Sayimuçin'in
sözlerine inand~~~ m için beni tek bir oku geri çevirmeden öldür." 3
bu~ura, bkz. 13/ ~~
temege(n);Kalm. tem&z,Mo~. temege; ET. leve,Osm. deve, K~ r. tüyö, tüö, Gold. ünd.
[Kwb. 391 a]. ayr~ca bkz. DLT. deve, deve), teve, tevey, tewe, tewi, Uwi, tiwi.
6 bu/la, bkz. ~~39/4.
7 üker, bkz. ~~
49/2.
8 acirga.
9 adugu.
I° kuça; OT. (o~uz) koç, AH., Hts., Ma., Ça~., Osm., Krm. koç (>Mac. BTLU ~~ ~~o
kos); OT. koçuüar; AH., Hts., MA., Kom., Ça~., Do~u-Tü., Osm., Kar. koçkar,
Oyr., Tel. koçkor, Kzk., Tar. ko~kar, Bar. kockar, Krç. koçkar, Bjk. kockar, Sar~-Uyg.
koc~ar.
Mo~. (Poppe 62) kuça "Hammel, kastrierter Schafbock" ( > Oyr. kuça) [EWT.
2 74 a]•
~ l konin, bkz. ~~49/4.
12 - 12 bulaga.
13 - 13
14-14

(7~ )

sayin ed lawar.
I-1 Mo~~eke-yi çin-u katun bolgaluga.
2-2 MO~. eke min-u ere ügei biliü. beye min-u eçige ügei biliü gecü.
3 -3 S., S. koyar-un ügen-dür ertegecü sa~ugsa~ar nigen sumu ese kari~ulcu ükübesei bi gebe.
Bellelen C. 1,, 4
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Adai Kakan büyük tahtta 14. y~l oturduktan sonra, Oirad'h Tolsukcan
Tayisi'nin ellerinde, At y~l~nda ( 438) öldü. Denir ki, bütün Mo~ollar~ n
idâresi Oirad taraf~ ndan al~nm~~. Bundan sonra, ayn~~ y~l, At y~l~ nda
Tayisung-Kakan 4 büyük tahta oturdu 4 . Kakan tahta ç~ kt~ktan sonra S,
Tayisung Ka~an Agbarçin Cinong ile birlikte 6 Mingkan-~~
72 Kar6'da Oirad'Ia bir toplant~~ düzenledi. Oirad, Mingkan-~~ Kas'a
önce 1 geldi. Kakan (ve) Cinong Al Kosikun'da attan indi. Oirad'll Esen
Tayisi, Abtara Seçen, Satula Eketei, Kakan (ve) Cinong, Oirad'h Alak 2
Temür, Katan 3 [Kala] Temür, Abburki [Ababurki], Tayitung, Tokukan
Kümeci [Kümçi] (ve) Lobasi [Obasi Lobsi] ile beraberken, bütün bu
tayisiler gece bin ki~inin ba~~nda yürüyerek (ve) so~uk 4 (ve) rüzgâr 5
yapt~lar. Mo~ollar~n birçok adam~n~~ (ve) beygirini dondurdular. Kakan
(ve) Cinong (bir) toplant~~ yapt~lar (ve) dediler ki: "Oiradl~~ Tümen ile
anla~maya varaca~~z." Geç gelen Aolan [Al.colan]'l~~ Sentegçin Seçen,
Kakan'~n meclisine sordu: "Gelmi~~olan Oirad'h tayisi'ler kimler?" Onun
için teker teker sayd~lar. Sentegçin Seçen dedi ki: "Tanr~ n~n verdi~i budur.
Haydi bunlar~~ öldürelim (ve) büyük ordular~na sald~ ral~ m." Kakan (ve)
Cinong söylendiler (ve) onu azarlad~lar. Dediler ki: "Sen, 6 durduraca~~m!,
diyeni azarlayan birisin." Sentegçin Seçen k~zd~~ (ve) beyaz at~n~ n ba~~ n~~
dürterek çekip giderken ~öyle dedi: "E~er bitireceksek, bitirelim; ne
toplayacaksak toplayal~m." Kakurçig Tayisi,
73 Sentegçin Seçen'in sözlerini uygun buldu. Tayisung Kagan tekrar
homurdand~~ (ve) dedi ki: "E~er öleceksek hep beraber ölelim; eger
ya~ayacaksak hep beraber ya~ayal~ m." Toplant~ daki Oirad'hlar geri
döndüler. (Onlar) geri gittikten sonra, Tayisung Ka~an'dan önceleri Kulan
oro sa~uba.
kan oron sa~u~san koyina.
6-6 "Sanag Seçen", s. 154'te: Turuwan-u kara olarak geçen bu yer ad~n~~ Schmidt
Turgfanu ~eklinde verir.
W. Heissig, "Bolur Erike", MS Monograph X, Peiping 1946, s. 82: ming~an karatu.
"Meng Ku Yüan Liu", V, S. 35: t'u lu fan chih ha la.
urida.
2 atag; Uyg., OT., Radl. ala, Trkm. üla, Yak. ala, Çuv. ula, Tar. ali, Soy. ah; Ça~.,
Do~u-Tü. ala-bula, Kaz. ala-kOla, Kzk. ala-~ula; Osm., Az. ala-ca, Kk~ r., Kaz. alafa; Tel. ala-m~k, ~or. alamd~k.
Mo~. (Kwb. 6-7) ala~~"t~~~ m"; Kalm. al°G bul°G [EWT. 15 a].
3 = Tü. sert.
4 küiten.
Mo~. salkin, kr~. ET. salk~m "so~uk" [EUTS. 195].
6-6 Mo~. teng~i-yin ögkü ene bui-ca.
4-4 MO~.yeke
5 5 Mo~.

(72)
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la.ralsa isimli at~~ alarak (ve) (bir) z~ rh çalarak, kaç~ p A~barçin Cinong'a
kat~lan Ala~çi~ud'Iu Çakan'', Ka~an istetti. Cinong onu terketmedi. ~na~~
Çakan tahrikkâr konu~tu. Cinong la~an'a sordu: "Keçi ~~ne zaman içeri
girer? Bir karaca 2 ne zaman av dairesinin içine girer?" Ka~an k~zd~~ (ve)
dedi ki: "Içeri giren keçi aptal3d~ r. Soruyu soran A~barçin Cinong
aptald~ r." Bu sözleri duyunca: "Durum benim aptall~~~m~~ bilmemeleri
yüzünden de~il!" Cinong böyle dedi. Bundan sonra (I.a.~an), ina~~Ça~an'~~
yava~ça oradan uzakla~t~ rd~. A~barçin Cinong (bir) iç çekti (ve) dedi ki:
"Seni a~abey4im olarak kabul etmiyorum." Daha sonra Oirad'a do~ru
ayr~laca~~~zaman, Ia.~urçig [la~urça~] Tayisi dedi ki:
"Denir ki:
O ki, evlilikten olan akrabalar~ n~~ korur, ba~ar~l~~ olamaz;
O ki, kan ba~~~olan akrabalar~n~~ korur, ba~ar~l~~ olamaz;
E~er birisi yabanc~lar~~ korursa ba~ar~l~~ olamaz;
E~er birisi yurtta~lar~ n~~ korursa, ba~ar~l~~ olur.
Azametli Ka~an olmu~~(bir) insan~~ dü~ük seviyeli yapmak,
Ba~~olmu~~(bir) insan~~ kuyruk yapmak zor olur."
74 O, bu kadar söyledi fakat di~eri buna kat~lmad~. A~barçin Cinong,
Ordos'Iu Katan Temür'ü (ve) Yüngsiyebü'lü Nekei Temür'ü Oirad'a
haberci olarak gönderdi (ve) dedi ki: "A~abeyim Tayisung la~an'dan
ayr~ld~ m. Dörben Tümen Oirad'Ia birle~tim. Bu sadece la~urçag
Tayici'nin gevezeli~i de~il midir? la~urça~~Tayici (ve) Sentegçin Seçen'i
öldürece~im," Oirad hem fikir olmad~. Abtara Seçen yumru~unu s~km~~~
vaziyette oturuyordu. Dedi ki: "O bir çocuk; o ne bilir?" Oirad'll liderler
ve subaylar 2 dediler ki: "Cinong, e~er sen bizimle bar~~~içinde olmak
istiyorsan; Cinong, sen, Ka~an olacaks~n. Bize kendi lâkab~ m~z Cinong'u
ver. E~er bizim bu sözlerimize kat~llyorsan (ve) e~er bizimle bar~~~içinde
birle~irsen, biz de seninle birle~ece~iz." O haberciler geri döndüler (ve)
Cinong'a liderlerin (ve) subaylar~ n (bütün) sözlerini naklettiler. Cinong
tasvib etti (ve) a~abeyi Tayisung Ka~an'~~ b~ rakarak kar~~~tarafa geçti. Sonra
Cinong, ordusunu Oirad'Ia birle~tirerek a~abeyinin üzerine yürüdü.
Birlikler ate~7lerini yakacaklar~~ zaman,
(73)

~~ o~ono.
2 cher.
3 :meg.

bkz. § 4/8
I taY lst •
2 noyad, teklik ~ekli:

4 oka,

(74)

3 gal.

noyan,

bkz. § 57/3.
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75 Cinong dedi ki: "Benim a~abeyim Ka~an korkakt~ r . Ordunun
askerleri adam ba~~na on ate~~yaks~nlar." Onlar~~ yakt~lar. Sonra,
Tayisung'un gözcüler2 i Oirad (ve) Cinong'un ordusunu gördüler (ve)
Ka~an'a rapor 3 ettiler. Ka~an bunun üzerine: "Ben kendim bakaca~~m"
deyip geldi (ve) bakt~. Dedi ki: "Böyle ate~ler varsa, 4 Tanr~'n~ n y~ld~zlar~~4
topra~a dü~üyor demektir. Nas~l muzaffer olabiliriz?" Tayisung Ka~an
birkaç arkada~~n~, k~zlar~ n~~(ve) o~ullann~~alarak Kerülen'e kaçt~. Evvelce,
Çibder'in k~z~~Altai Katun'un Taraçin'li Kalçikai ile ili~kisi olmu~~oldu~unu
ileri sürerek Kalçikai'yi öldürmü~~(ve) hatununun burnusndan (ve)
kulak6lar~ndan i~aretler kesmi~ti. Kar~s~ n~n aile'sine, Korladl~~ Çibden'e
do~ru gidiyordu. Sarta~ul kabilesinden Küçüng [Küçük / Küçüng] adl~~
biri, akl~n~~ kullanarak gümü~~bir tepsisyi çald~. Ka~an tepsinin
kayboldu~unu biliyordu (ve) dedi ki: "Gönderece~im sad~ k bir adam
kimdir?" Bunun üzerine Küçüng, Ka~an'a haber verdi: "Ben gidece~im!"
Ka~an bindi~i kara at~ ndan indi (ve) ona verip yollad~. Gümü~~tepsiyi alan
Küçüng, Cinong'a döndü (ve) isyan
76 ç~kard~. Ka~an Çibden [Çebden]'in yerine vard~~ ve bo~and~k!
hatununa misafir oldu. Çibden dedi ki:
2 "Karulsura [Kara~ura/Karkura/Karkuk]'n~n kuzeyi evvelce s~cakt~; 2
3 ~imdi, nas~l so~uk hale geldi? 3
4 Hatunun (kraliçenin) gö~sü evvelce so~uktu 4
5 ~imdi, nas~l s~cak hale geldi? 5
6 Altai Kan'~n kuzeyi evvelce s~cakt~; 6
~imdi nas~l so~uk hale geldi?
K~z~m Alta~an [Altalsan Alta~ana /Antalsan]'~n gö~sü evvelce so~uktu;
(75)

Mo~. aka min-u ka~an a~ulikai bui.
§ 57/ 4: kara~u; § 4012: kara~ul.

2 kara~ulçin, kr~.
3 Mo~. üge kele.

4-4 Mo~. tengri-yin odo.
Mo~. çiken.
6 kabar.
törkiim.
8 lU~U.
(76)

~~karigsan.
2 Mo~. karkuna-yin aru anda kala~un bile.

3-3 mog..yakin küilen bolda.
4-4 Mo~. katun-i öber urida küit~n bile.
- 3 Mo~. ~düge yakin kala~un bolba.
6-6 Mo~. Altai kan-i arzu anda kütiten bile.
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~imdi nas~l s~cak hale geldi?
Bir kimse, bir otlakta, çimeni kalmad~~~~zaman oradan ayr~lmak için mi
yerle~ir?
Bir kimse, güzel olmad~~~~için terkedilen bir e~i al~r m~?"
Tayisung Ka~an'~n üç o~lu vard~. En büyük o~lu Mönggülei
[Mönggelei /Monglalai] Tayici daha önce ölmü~ tü. Bundan sonra Ka~an,
iki o~lu ~li (ve) Dili [Düli Deli]'yi (ve) iki arkada~~~Korladl~~ A~bolad
[A~abolad] (ile) Ba~bolad [Balsabolad /Balsabolod]'~~ yakalad~. Maymun
y~l~nda (1452) bu be~i (ve) Tayisung Ka~an, Orçin-u Çiker'de, Korlad'h
Çibden'in ellerinde öldüler. O, 15 y~ l hüküm sürdü. A~bolad (ve)
Ba~bolad'~ n a~abeyi Mendü C~ rlög, (gece) bir oba7da konaklad~~8.
9 Kulalsan (ve) Karalp.n [Karan] isimli iki at~~ gaipten haber verircesine
ki~neyerek ayaklar~yla topra~~~e~iyorlard~~9. At77 lar~ n ki~nedi~ini farkeden Mendü Orlög dedi ki: "Bu çe~it belirtiler,
kötü insanlar harekete geçti~i zaman olur." Mendü örlög sabah kalkt~. (ve)
Ka~an'a aceleyle hareket etti. O varmadan önce, Ka~an'~~ iki genç
karde~ iyle birlikte öldürdüler. Mendü Corlög bir karde~ini Ka~an'~n ba~~na
yast~k yapt~, di~erini de Ka~an'~ n aya~~na yast~k yapt~~ (ve) onu gömdü.
Ondan sonra, birkaç arkada~~ n~n ba~~ nda olarak Çibden'e sald~rd~~ (ve)
intikam~ n~~ ald~ . Ondan sonra, Oirad özel (bir) toplant~~ yapt~~(ve) meseleleri
tart~~t~ . Dediler ki: "Kendi akraba2lar~n~~ dü~ünmeyen bir ki~i, bizim
soy3umuzu dü~ ünür mü? Kendi memleketini dü~ünmeyen bir ki~i bizim
ayil.
konu~san an~p; kr~. ET. kon~u "ikamet yeri, konut, konak", kon~nak, "konmak,
gecelemek, geceyi bir yerde geçirmek" [EUTS. 181]; ayr~ca bkz. DLT: kanat
"birbirlerine yana~an, toplanan insan kümesi" (I, 357); kanat- "kondurmak,
oturtmak" (II; 31 3); kan- (I, 31g; II, 331; III, 184, 185); kon~4 "misafir; ruh" (I; 45;
48, 85; 332, 384; 51 7; i ~, 312); konukla- (M, 339; 347); konuPa~- (II, 258); konu~h~g
"konuk sahibi olan" (I; 498); konukluk "misafirlik" (I, 274; 504); konum "yurt,
konulan yer, konak" (I, 114; II, 103, 313).
9 - 9 mog. kulakan kar/can nere-tü koyar man Mü ci~ nglecü sana~a aldan ~acar çabçilacu bayiba.
8

(77)

Mendünün karde~leri.
ke~. töröbe.§ 60/4; görü. ~~30/2.
"Titel",
3 çola. * yola: Tel. çolo "Beiname", ~or. Kç., ~ola "Name, Wort,..." K~z. ~o/o
Soy. ~ola, Sag., Koyb., ~or. sola "Zuname, Titel", Yak. sola (>Kam. Joki 272-4
sola "Karagasse")
<Mo~. (KWb. 429) çola; Kalm. /sor "Titel, Ehrenname" — (veya > ) Ma. çolo
— Kore. (SKE 40) Çol-o "military rank"

2 iÖTÖ~,

< ? Çin. [EWT. 115 a].
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memleketimizi dü~ ünür mü? Kendi ismini dü~ünmeyen bir ki~i, bizim
ismimizi dü~ünür mü? Kendi ate~ ine su koydu, bizim ate~imize ya~~koydu.
Bu Cinong kime kar~~~iyidir?"
Onu öldürmek için bir suikast haz~ rlad~lar. Bunun üzerine Oirad'~ n
bakanlar~~ (ve) subaylar~~ Cinong'a dedi ki: "Sen, Cinong, Sana Kagan
olaca~~n~~ söyledi~imiz (ve) senin bizim Esen Tayisi'mize Cinong ünvân 3~n~~
ihsân edece~in do~ru de~il mi? (Sana)
78 Cinong Kagan ünvan~ n~~sunaca~~ z. (Sen), Cinong ünvan~ n~~ bizim
Esen Tayisi'mize ihsân et. Bir ~enlik 2 düzenlediler (ve) Cinong'u davet
ettiler. Oirad, çad~r2~n~ n içine derin bir çukur 3 kazd~~ (ve) çukurun üzerine
4 keçe hah 4 yayd~. Cinong'u 5 küçük tüyleri olan 5 33 adam~ n, 6 ku~~tüylü
6
44 adam~n, 7 küçük sancaklar~~ olan 7 6 ~~ adam~n ba~~ nda bir kap~8dan içeri
ald~ lar (ve) ikinci (bir) kap~ dan d~~ar~~ yollad~ lar (ve) çukur dolana kadar
onlar~~ öldürdüler. Buradan ~u deyim gelir: 9 "Beylerin ölümü toplant~ da,
köpeklerin ölümü geçitte." 9 Bunun üzerine Karguçug [Kakurçigi
Kagurçag / Kara Isuçug] Tayici, arkada~~~Nagaçu [Nalp.cu Nagçu] 'ya
dedi ki: "~imdi çad~ rdan içeri giren Cinong (ve) 10 büyük, küçük prensler 10
acaba ~imdi ne yap~ yorlar?" Nagaçu gitti, bakt~~ (ve) geri gelip dedi ki:
"Cinong'u ve di~erlerini görmedim. Çad~ rm sol tente kenar~ ndan kan 11
ak~ yor." Bunun üzerine Karguçug Tayici dedi ki: "E~er birisi gelip de
'b~ rak~ n uyuyay~ m!' derse, b~ rak~n uyusun. E~er dese ki 'b~ rak~n öleyimr,
b~ rak~ n ölsün." Nagaçu, bir arkada~~n~~ da yan~ na alarak kayal~ k121arda
(78)

I 4trim;

Sar~-Uyg. kur" kurum, kurun~, kurum: "molitva", Yak. kurum "kalim",
"svad'ba, svadebniy pir", burim "prazdnestvo, pir, savad'ba podini"
<Mo~. KWb. ~ gg) 4~ rim "Versammlung". [EWT. 303].
2 ger; Kalm. ger "zelt, jurte, haus; familie, heim; haus, futteral", Mo~. ger, Tib.gur,u
? K~ r, kürk, kö "hütte" [KWb. 134 a].
4 nük'e. Kalm. nülc~t "loch. öffnung, mündung", Mo~. nüken [KWb. 282 a-b)
4-4 Mo~. tolog esegei; Kalm. lot' G "f~lzdecke, f~lzstück", Mo~. to/u~; Ça~. tolag
"fusslappen" (KWB. 399 a).

örbelge-ten.
6-6 odaga-tan.

kiki~i-ten-i.
egüde.
9-9 Mo~. noyad-un ükül yigulgulgan-dur n4tn-yin ükül 4ng-du.
113-1° Mo~. yeke ba~a noyad; yeke için bkz. 25/6. ba~a: Kalm. ba~" "klein, jung" [Mo~.
ba~a > K~ r. ba41-tai; ? Skrt. pakt~~"junges tier, kindl (KWb. 28 a); n~~yad için bkz. ~~
57/3: noyan.
~l
yisun.
12 4da(n).
7

-7
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(bir) barma~a yerle~ ti. Kayal~ klardaki geçit' 3teki bir yol mdan 5 çift z~ rh 15
giyen biri gelince,
79 Na~açu çift z~ rhtan vurdu (ve) o adam sallamp, arkas~nda oturan
adamla beraber yere dü~tü. ~ kinci sefer, üç kat z~rh giyen (ve) elinde
karg~ 2s~~ olan biri geldi~inde, Na~açu: "Ben yapamam, sen vur!" dedi.
Kar~uçu~~Tayici 3 ye~il, boynuz ba~l~~ bir okla vurdu 3. (Ok), üç katl~~ z~ rh~~
delip gömüldü. O adam da salland~~ (ve) dü~tü. Onlar~~ arkas~ na alarak
Na~açu dedi ki: "E~er canl~~ kurtulursak, yürümenin fayda4s~~ yok. Bu
Oirad'dan at çalal~ m." Böyle diyerek gitti. Esen Tayisi, rüzgârs a kar~~~
6 kolsuz palto6suyla ate~i çevrelemi~~bir ~ekilde oturuyordu. Yerde yatan
adamlar~ n üzerinden atlayarak içeri girdi. Ermeg [Eremeg] Sir~u~çi
[Sir~u~çin] isimli k~sra~71 (ve) Kurdun Kula isimli ayg~ r81 çözmeye gitti~i
zaman 'düng düng' [düg düg idub dub] diye bir gürültü duydu. Bakt~~~ nda
kimseyi göremedi. Atlar~~ çözdü, birine bindi, di~erini yede~ine al~ p
gidiyordu ki yine `düng düng' diye bir gürültü duydu. Dönüp bakt~, kimse
yoktu. Korku içinde çarpan yüre~9 inin gürültüsü oldu~unu biliyordu.
13 kabçigai.

14 cam.

15-15 Mo~.

(79)

1.coyar dabkur kuyag.
Mo~. kurban dabkur kt~yag.
2 cida; ET. ç~da "süngü, m~zrak, c~da" [EUTS. 61;] Uyg. (Çin.), Tel. çzda, Kaz.,
Kar., Krm., Oyr., Tel., Leb. çida (>Çuv. ç~5t), Ça~., Do~u-Tü., Tar. çzda, Kzk.,
Kç., ~or. pda, Sag., Koyb., Hak. s~da, Yak. s~ ffi, sat; Tel., Kmd. ç~da-ii~, Kar. T.
çtdayal; Oyr., Tel., Leb. ç~dal; Tel. çzda-mal, ç~da-m~l.
<Mo~. (KWb. 436) çida "können, yermögen, KMfte haben"
< (Poppe 15) * tida [EWT. 106 13-1o7 b].
3-3 Mo~. nogona coroga-bar karbuba.
4 tusa; kr~. ET. tosu = tusu = tuzu "fayda, semere, kazanç"; t~tsut- faydalanmak",
t~tsutuk "faydal~" [EUTS. 254].
<Mo~. tusa. [EUTS. 254]
Buna kar~~ l~ k lUsanen'e göre: Uyg., OT., IM, tusu, Hak., Oyr. tuza, Soy. duza,
Yak. tusa; KB. tusu/-1 ( > Mo~. KWb. 412 tusa "Hilfe, Nutzen") [EWT. 50 ~~ b].
5 salkin, bkz. § 72/5.
6-6 cangçi.
7 gegüü.
acirga; Kalm. acrgp "hengst"; Mo~. acirga; Tu. aderga; ET. adgir, Koyb. ask~r, Kaz.
ayg~r. [KWb. 2 b].
9 ciriiken; Uyg., KB., OT., Kom., Ça~., Osm., TeLyürek, Krç. cürek, Blk. Zürek, Kk~r.,
Oyr., Bar.yürök, Kaz. yörek, Yak. süre!! (>Mo~. KWb. 289-4 cirüken "Herz, Mut")
<yar "in Bewegung sein"
Vgl. Çuy. _kc "Herz" [EWT. 213 b].
~~
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Sonra 10 asker kulübesi l°ndekiler sordu: "Kimsin sen?" Cevap ~öyleydi:
"Ne kadar uyan~k adamlar~s~ n~z siz!
8o Mo~ollar~ n Karguçug [Kagurça~ /Kalsurça~ iKarakvçug] Tayici'si (ve) Nagaçu'sudurlar. Yakalay~ n onlar~ !" Asker kulübesinin üzerinden
atlayarak d~~ar~~ ç~ kt~~ (ve) Kar~uçug Tayici'nin yan~ na geldi. Na~açu
seslendi~inde hiç ses ç~ kmad~. Karguçug kaçm~~ . Sonra Na~açu
seslenerek yan~na geldi. Na~açu: "Niçin kaçt~ n?" diye sordu~u zaman
Kar~uçug dedi ki: "Kaçt~ m, çünkü e~er Oirad seni yakalay~ p gelseydi, beni
onlara gösterebilirdin." Getirdi~i iki ata binerek uzakla~t~ lar. Atlar~ m
Kutu~-tu-yin Kulusun'da 1 ipek ipi le ba~larken, bir tilkinin izini süren iki
adam gördüler. Kaçm~~ lard~ . Karguçug Tayici gizlice küçük bir geyik 2
vurdu~u zaman, eyersiz atla gidiyorlard~. Karguçug geyi~in bö~ür3lerini
eyer 4, et5ini zahire 6 yapt~ . Tongmog [Tomog]'1u zengin 7 bir adam~n evine
geldiler. Zengin adam~ n karde~i dedi ki: 8 "Bu adamlar~ n göz8leri ate~li 9 .
Onlarla arkada~~olmadan onlar~~ öldür." "Bir kimse ba~kalanyla dostluk
kuramaz m~?" diyerek onlar~~öldürmedi. Ondan sonra, Na~açu, Karguçug
Tayci'ye dedi ki: "Niçin yaln~ z gidiyoruz? Oirad'a gidip, kar~n~~ al~ p sana
vermek isterdim. Ben dönünceye kadar, bundan zengin
81 adama bahsetme. Kalabal~~~ n yan~ nda durma; çok vah~i hayvan
öldürme." Bunu söyledikten sonra Na~açu, Esen Tayisi'ye gitti (ve) dedi ki:
"Karguçug'u öldürdüm (ve) bunun i~areti olarak da saç llar~n~~ getirdim.
Ondan sonra, zengin adam k~ z~ n~~ Karguçug Tayici'ye verdi. Onlar
Mo~. çireg-ün küriyen; cireg için bkz. ~~66/3: çeng. küriy~n: Kalm. kür& "ring, lager,
kloster (die zelte sind ringweise geordnet) hoP" tserz~in küri "wagenburg des heeres,
lager"; sarin kürti' "mandhof". [Mo~. küriyen >Tü., Ma., vgl. kürd.=-]. (KWb. 247
a).
1-1 torga; Uyg., OT. turku, KB., Ça~. torg, Ça~. torka, ~or., Kzk.
bi-ku, Oyr., Tel. torko,
Leb. torgo, ~or., Sag., Küer. torga, Osm. turgu, Sag., Kç., Koyb. torgt, Kzk. torgun,
Yak. torgo, Soy. torgu.
= Mo~. (KWb. 402) torga( n), "Seidentuch, Seide". [EWT. 4.90 b].
2 kabirga, bkz.
3 emegel; Kalm. e~n-U "sattel", Mo~. emegel, vgl. Tu; Ma. enge;nu id. [KWb.
121 a].
4 mi/can.
5 künesü.
6 bayan; * bay: OT., Trkm., Yak. bay "reich", Uyg., Ça~. bay, Oyr. pay; OT. bay-u
"reich werden"; Çuv. poyan, puyan "reich"; San-Uyg. pay-ar.
= Mo~. (KWb. 29) bayan "reich". [EWT. 56 a].
7 nidün.
6-8 Mo~. ene kümün nidün-degen gal-tai.
1 temdag.

10-

(8o)

(81)
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avlan2~rken yirmi 3 yabani keçi 3 kaçm~~t~~ (ve) lar~uçu~~onlar~~ öldürdü.
Fakat iki tanesinin kaçmas~ na müsaade etti. Di~erlerinin hepsini öldürdü.
Sonra, tekrar bir ayda, o zengin adam~n karde~i, k~skançl~~~ ndan, 'bir hata
oldu" diyerek onu öldürdü. Na~açu vard~ktan sonra, annesi 4, Esen
Tayisi'yi aldatmak istercesine ~öyle dedi: "(E~er) Na~açu gelirse, onu
öldürecek misin?" Esen Tayisi dedi ki: "(E~er) onu görürsem, etsini yi6yip,
kan7~n~~ iç8ece~im!" Annesi dedi ki: "(E~er) I.ar~uçu~'u öldürseydi, onu
öldürecek miydin?" O dedi ki: "(E~er) öyle ise, onu öldürmeyece~im!"
(Bunun üzerine) annesi, Na~aç~~'nun Esen Tayisi'yi görmesini sa~lad~.
9 ~ansl~~ adam 9 bundan böyle ya~ay~ p gitti.
Bundan sonra, Esen Tayisi, Tongmo~'a (kar~~ ) ordusunu harekete
geçirdi. Esen Tayisi o ordu ile beraberindeki Na~açu'yu da ald~~(ve) seferini
yapt~. Na~açu iki allyla ordunun d~~~ nda at sürdü. Bunun üzerine, Oirad
82 Tongmo~'a sald~ rd~. Na~açu, Oirad'~n öncü koluna e~lik ediyordu.
Bir (at) sürü l sünü ganimet 2 olarak Esen Tayisi'ye verdi. Bir gümü~~kupa3y~~
(ve) 4 sincap derisi manto4 yu saklayarak, (Esen Tayisi'nin) annesine verdi.
Esen Tayisi k~zd~~(ve) dedi ki: "Bana gümü~~kupay~~vermedi!" Annesi dedi
ki: "Anneni k~skan~yor musun? O, lar~açu~'u öldürdü (ve) sana Ermeg
[Ermeg/Arama~] Sir~u~çin'i getirdi." Esen Tayisi, onu, sürüyü yakalarken
gördü~ünden dedi ki: "Na~açu bir insan de~il! O bir atmaca 5!" Böylece
Na~açu'nun ad~~Aliya [Eliye] 5 ortaya ç~kt~. O zamandan sonra (ad~) Eliye
Na~açu oldu. Esen Tayisi'nin k~z~, lar~uçu~~Tayici'nin kar~s~, Altan Bigiiçi
hâmile6ydi. Oirad'll Oboi I.ocigir (onu) ald~. Oirad Mo~ollar~n~n idaresini
Tü. avlan- = Mo~. ablacu.
Mo~. cegere gurugsan.
Esen Tayisi'nin annesi.
5 mikan.
6 Tü. ye- = Mo~. ide7 çisun.
6 Tü. iç- = Mo~. UktdMOR. kesig-tü tümen.
sürüg, kr~. ET. sürüg [EUTS. 214], DLT: sürüg (I, 389; Il!, 102).
2 olca; Ça~., Kom., Kar. T. olca, Ça~. olça, Küer., Bar. o/co, ~or. c~a, Oyr., Tel. ob,o,
Tar. oldya, Kk~r. oldyo, Soy. olça, Koyb. olça ( >Kam. Joki 245 old'a), Kmk. olca.
< Mog. (KWb. 285) ol-ca "Fund, Gewinn, Verteil, Beute (im Krieg)" <ol
"f~nden" [EWt. 360 b].
5 çara[çira].
4-4 Mo~. keremün claku [tugu].
5 aliya.
6 siltaga-tai.
2

5

(82)

TUNCER GÜLENSOY

58

ele ald~ktan sonra Esen Tayisi, Sigüsütei Noyan'~~ ça~~rtt~. Sigüsütei Noyan
ortaya otuz arkada~~yla gitti. On arkada~~~ile birlikte muhte~em çad~ra girdi.
Esen Tayisi bir adam yollad~~ (ve) Sigüsütei'den Kuyilinçi'yi öldürdü~ü
çelik 7 k~l~c8~m istetti. Sigüsütei onun kötü niyetini sezerek gelen adam~n
kafas~n~~k~l~c~~ile kesmek üzere idi. (Fakat) Olulsui Mergen onu yakalad~~(ve)
onu öldürmesine müsaade etmedi.
83 Sigüsütei k~l~c~ n~~ b~rakt~. O adam k~l~c~~ ald~~ (ve) sordu. "(Bu)
Kuyilinçi'yi öldüren k~l~çla ayn~~ m~~ de~il mi?" Sigüsütei: "K~l~ç ayn~, fakat
sahibli de~il!" dedi. Denir ki Olul.sui Mergen, Sigüsütei Ba~atur'u on
arkada~~~ile birlikte öldürdü. Oirad'h (bir) adam (bir) ku~~2 yakalad~~ (ve)
'Bu ne cins (bir) ku~?' deyince, küçük (bir) çocuk geldi (ve) dedi ki: "Bunun
gaga3s~~geni~~4, pençe5si enli 6, omuz7lar~~gittikçe ince8liyor (ve) kuyru~u 9
sivri 1°. (Bir kimse) böyle (bir) ku~u `ütege' kafes° l ine koyup, atmak için
kullan~ r. Bu Kacir [Kacar] Derbed [Derbid] denilen (bir) kartal~n
yavrusudur." O adam Esen Tayisi'ye gitti (ve) dedi ki: "Bu ku~u biz
tan~~12 mad~ k, fakat küçük bir Mo~ol çocu~u onu tan~d~!" Esen Tayisi dedi ki:
"Bu çocuk 13 zararl~~14, tutun onu!" Sigüsütei Ba~atur'un çocu~unu
bolod = Tü. pan/ip/tat <Fars. bo17d.
ildü.
1 ecen; * i8i, ida: ET., !M. idi, Uyg. idi, ie, iye, ige, i'e, OT. i~Si; KB. ide, San-Uyg. ise,
K~z.
Ça~., Tar., Srt. ege, Ça~., Osm. ige, Az. yiye, Kmk. iy, Blk., Krç. iye, Kzk.
ii, Kaz. iye, aye (> Çuv
T, 4yys "ein böser Geist"; Çer. TLÇ 27 iye "Geist,
Teufel"; Vog. TLW 42 yi "böser Geist"; Osty. TLO 5 âyü), Soy., Hak. ?, Koyb.
Eski Osm. e-si; Kar. ye-si, Osm. ~s; ? Yak. iççi, irçi, itçi "Besitzer, Hirt" (? <eb-çi od.
iti-si); Kmk. ye-s "Wirt"; Kmk. ye-le "herrschen" ( <iye-le)
—Mo~. (KWb. 129-130) ecen "Herr, Herrscher"
( > Yak. ecen) < (Poppe, UJ 13: ~r 14-12o) * edin
Sinokore. (SKE 57) ~-cy~n. [EWT. 169 a-13].
2 sibagun.
3 aman, bkz. 29 /6.
yeke, bkz. ~~25 /6.
ata~a.
6 aguu.
7 ~ün.
8 sibtigur.
9 segül.
10 sibtigur, kr~. not 8.
kün:yen, bkz. 79/ to.
12 MO~. tani- = Tü. (CC) tan~- "cognosimentum'' (K. Gupnbech, Komanischts
Wörterbuch, Ktpbenhavn 1942, S. 234)•
13 kegüken [kegüüken keüken].
14 ada~_tai.
7

8

(83)

MO~.
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arad~lar fakat bulamad~lar. ~öyle diyerek haberciler yollad~: 15 `(Bu) yetim
b~ rak~lm~~~bir çocuk. (E~er) k~z ise saç~n~~kesin, erkek ise bo~az~n~~kesin!' 15
Habercileri gören
84 Solong~ud'lu Sanglultai'nin kar~s~~ lara~çin Tayibuçin,
ye k~ p~ rdamamas~n~~söyleyerek onu ba~a~a~~~edilmi~~bir f~ç~ya kapatarak,
üzerine ~ kuru gübre 1 bo~altt~. Aldat~c~~ bir ~ekilde kendi o~lunu teslim etti.
Onlardan biri: "Onu bo~aca~~z!" diyerek çocu~u soydu (ve) boynuna bir
kapan geçirdi. Arkada~~: 2 "O günkü çocuk tav~an s~ rtl~~ idi (ve) gözlerinde
ate~~vard~~2 . Bu, o (çocuk) de~il, onu öldürme!" dedi. Gitmesine izin
verdiler.
O haberciler geri döndükten sonra, llara~çin Tayibuçin çocu~a ~öyle
talimat verdi: "Senin gitmene izin verece~im (ve) yollayaca~~ m. Git (ve) de
ki: 'Büyük 3 bana vurdu, küçük 4 bana vurdu. Oirad'hlar kötü 5 ; babam~,
anam~, `oto~' 6 (ve) `ayima~' 7~m~~ bilmiyorum. (Çünkü ben) küçükken
al~ n~ p götürülmü~ üm." Ondan sonra (onu) Oirad'h ilacu Bayan'~n yan~na
yerle~tirdi. (Ona) ac~d~~ (ve) ~öyle diyerek onu ald~ : "Babam (ve) anneni
bilmiyorsun. Sen, biz Oirad'Illar~ n soyundans~ n!" .Iara~çin Tayibuçin
kocas~ na ~öyle dedi: "(0 bey) bizim soyumuzdan. (Onu) al~p Mo~ol
mo~. tere kacimal-un üre bayinam. öken [ökin] bolosa üsün mu samla,nugun bolkyla kool-i
mu samla.
1-1 argal.
2 2 tere edür-ün kegüken taulai co-tai nüdün-degen gal-tai bile.
3 yeke, bkz. § 25 /6.
4 ba~a, bkz. § 78 /io.
5 gem [genern].
6 0i0~; * "ötak: ET., Rbg., Ça~., Do~u-Tü. otag "Zeit", Az. otag "Zimmer", AH., Ça~.,
Do~u-Tü., Tar. atak "Hütte aus Zweigen", Ça~., Osm. atak "Zelt, Pavillon", Ça~.,
Kzk., Kmk. otau "die neue weisse jurte des Br5.utigams", Blk. otou "Zimmer",
Krm., Osm. oda id.
mo~. (KWb. 291) otag, otug "Stamm, Gemeinde, kleinere Abteilung des
Volkes."

15 - 15

(84)

Tung. (Vas.) otog •
Fin. vuota "Tierhaut"; vuode "Bettlestelle" [EWT. 366 b].
ayimag: Oyr. aymak "Volk, Geschlecht", (~or.) "Familie, Dorr, (Tel.) "fremd, von
einem fremden Volksstamm", Yak. aymal! ( > Vog. TLW 43 aymal!,• Osty. Toiv. 5
aymak)
< Mo~. (KWb. 26) ay~-mag "Clan, Volksabteilung, Stamm" (>Ma. ayr~lan
"Volksstamm, Fremdvolk") [EWT. 12 a].
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topraklar~ na götürelim!" Sanglsultai [Sanglsultari]: "Yer çok uzak!" dedi
(ve bu fikre) kat~lmad~ . O: "Sen burada bekle, ben çocu~u alaca~~m." dedi.
En büyük o~lu Magasi [Malsasiri]'yi yollad~;
85 çald~, al~ p getirdi (ve) küçük karde~i Noyan Bolad Ong'a verdi.
Noyan Bolad Ong dedi ki: "A~abeyim, sen burada yokken (ülkeyi)
gelenek l lere ters yönettim. Sen a~abeyim geleneklere göre yönet!" 2 Kara
Sanca~~~2 (a~abeyinin) idaresine verdi.
Mo~ollar~n idaresini ald~ ktan sonra Tolsulsan Tayisi, büyük töreyi
zorlayarak (ve) beyin Sekiz Çad~ r~ n~n önünde secde ederek dedi ki: "Hanl~ k
taht~ n~~ alaca~~ m!"
Secde ederek Kagan oldu. Tolsalsan Tayisi, Bey'in lütfundan sarho~~
olmu~~bir halde, böbürlendi: "(E~er) sen Suu-tu [Su-tu] Bogda isen, ben
(de) Blessed Katun'un soyundan~ m!" diye ba~~rarak (ve) çarparak
çad~ rlara vurdu. Sonra tam dönüp bakt~~~~zaman, Tolsulsan Tayisi'nin
burnu3ndan a~z~ ndan kan geldi. Sonra at~ mn yele4sine sar~larak bakt~~ (ve)
dedi ki: "Neydi o?" Bey'in oklu~unun gözünde saplanm~~~duran kartal tüyü
oklar~ n aras~ nda, kanl~~ uzun mesafe oklar~n~~ gördü. Tolsulsan Tayisi dedi ki:
"Ere-Bo~da kendi adamlar~ n~n yönetmesine sebep oldu. (Ben), Eme Sutai'nin o~lu Tolsulsan Tayisi, ölüyorum. Dü~manlar~ m ortadan kalkt~.
(Yaln~z) Monggolcin'li Möngke ya~~yor. Onu öldürün!" O~luna bu sözleri
söyleyerek öldü. Babas~ n~ n
86 sözleri üzerine Monggolcin'li Möngke'yi öldürdü. Denir ki
Mo~ollar~ n tek idaresi Oirad'~ n eline geçti. Ondan sonra Esen Tayisi hanl~ k
taht~ na oturdu. Mo~ollar~~ ve Oirad'Iar~~ alarak 5 su Cürcidli üç Tümen 5
üzerine sald~ rd~~ (ve) onlar~~ bar~~t~ rd~. Esen Tayisi dedi ki: "Cürçid'in bir
kalesini almak, (bir) at~ n kaburgalar~~ gibi ovaya uzanan da~~ n burnunda
kuruldu~u için, do~ru i~~yapmaya ters dü~er." Böyle diyerek almad~. Bir
kalenin halk~n~~ dü~man gördü~ü için hepsini öldürdü (ve) onlar~~bir göle
att~. Kanl~~ akt~~~~için o göle 6 "K~z~l Göl" dediler. O Curçid'e seferini
(85)

yosun. kr~. ET .yosun"Nizam, düzen, usul, kanun, kaide" [EUTS. 303]; ayr~ca bkz.
~48 /5.
*ara tuk; *ara için bkz. 22/9. tu~~için bkz. ~~37/3.
3 *amar.
4 de!.
3-5 MO~. usun-u kurban tümen cürçid. (Bu, C. Bawden'in de belirtti~i gibi, "üç ~ rmakl~~
Cürçid" olabilir.)
Mo~. ulakan nakur.
I
2 Yüce Ming.

2-2 MOg.

(86)
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yaparker, Yüngsiyebü'lü Esen Samai [Sami], Daiming'7in I.a~an'~n~~ esir
ald~~~ n~~hayal etti. (Bunu) Esen Tayisi'ye anlatt~. Esen Tayisi dedi ki: "Onu
yakalaman~~ isterim. E~er yakalarsan, onu sana verece~im." O, Cürçid'i
idaresi alt~na almaktan dönerken, Çin'li Cingtai ISa~an askerleriyle birlikte
Mo~ollara kar~~~sefer yap~yordu. Yolda kar~~la~t~~~~Çin'liler (bir) siper 8
kazd~lar (ve) kendilerine sald~ r~lmas~na izin vermediler. Esen Tayisi geri
çekiliyor gibi göründü (ve) geriden casus9lar yollad~. Çinliler siperlerinden
ç~ kt~lar. Esen Tayisi
87 geldi (ve) Çinlilerin ordusunu yendi. Üçyüz ki~i k~m~ldamad~.
Onlar~~ parçalara bölüp öldürdü. (Fakat) birini sa~~ele geçirip sordu:
"Neden k~m~ldamad~n~z?" O adam dedi ki: "Biz Dayiming la~an'~n
subaylarly~z. la~an~m~z~~ terkedip nas~l k~m~ldayabiliriz!" (Esen Tayisi)
sordu: "la~an'~n~z nerede?" O adam la~an'~n topra~a gömülü vaziyette
oldu~unu i~aret etti. la~an'~~ çukurdan ç~ kard~lar (ve onu) öldürmeye
götürdüler. Vücudu yaralanm~~t~~ (ve) k~l~ç k~ r~l~ p dü~tü. (Onu) ba~lay~p
suya att~ klar~~ zaman batmad~, yüzdü. Onu öldüremediler. Rüyas~ ndaki
emârelere göre Cingtai la~an'~~ Esen Samai'ye verdi. Esen Tayisi dönü~~
yolunda iken ~öyle emir verdi: "Dayiming'in Cingtai Ka~an~ n~~esir ald~~~ m~~
söylemeyin, söyleyeni öldürece~im." Esen Tayisi evine geri geldikten sonra,
Esen tayisi'nin annesi: "Ganimetlerin neler?" diye sordu. O, dedi ki: "Büyük
ganimetim yok. Bizim sa~l~m~z yerinde!" Annesi dedi ki: "Niçin bunu
ganimet ele geçirwmi~sin (ve)
gizliyorsun? Duydum ki büyük (bir)
Dayiming'in Cingtai Ia~an'~ n~~ yakalam~~s~ n!"
88 O dedi ki: "Bu sözleri kim söyledi? "(Annesi) o~lu Esen'e ~öyle dedi:
"Mo~ol Yüngsiyebü'li Sorson söyledi!" (Esen Tayisi): "dedim ki: 'Bunu
anlatmay~ nr niçin anlatt~ n~z?" 1 Sorson'u öldürdü (ve) gö~sünü s~ rt~ndan
ay~ rarak, e~ri (bir) a~aca as~l~~ ~ekilde b~ rakt~~1. Ondan sonra, Oirad'dan
2 Bara~un-~ar2'11 Ala~~
Temür Cingsang (ve) 3 Cegün-~ar3'11 latan Temür
dedi ki: "Esen Tayisi, sen la~an oldun. Bize `tayisi' ünvan~~ ver." Esen
Tayisi bu sözlere kat~lmad~~ (ve) dedi ki: "Ben ünvan~m~~o~luma verdim!" Bu

3 guu.
*aragul, bkz. ~~4.0/ 2.
mog. olca olcala-. olca için bkz. 82/ 2.
-1 Mo~. sorson-i alacu ç~geci bögsen-i ögere kicü bögetür mod~tn-tur ~lgücü orkiba.
4

5-5

(88)
2

2
3

sa~~kol.
sol kol.
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ikisi dediler ki: "Ala~~Temür'ün kahramanhe~, Katan Temür'ün 5 sa~lam
iradessi (ve) Abtara Seçen'in plân6~~ sâyesindedir ki sen, Mo~ollann ve
Oiradlar~n idaresini ald~n (ve) la~an oldun. Bu sadece senin kuvvet7in
mi?" bunun üzerine askerlerini toplad~ lar (ve) gelip Esen Tayisi'ye
sald~ rd~lar. Esen Tayisi kaç~p gitti. Kar~s~n~, çocuklar~n~~ (ve) cemaatini
yakalad~lar. Ondan sonra, yaln~z ba~~na giderek yorulan Esen Tayisi,
Sorson'un kar~s~ n~n çad~ nna geldi. Biraz k~m~z 8 içti (ve) gitmek üzereyken,

89 Sorson'un kar~s~~ onu gördü (ve) dedi ki: "Bu adam~n yürüyü~' ü,
kötü 2 Esen'in yhrüyü~üne benziyor, 3 `keldüng kuldung' 3 gidiyor.
Annesinin sözlerine o~lu dedi ki: "O adam ne sebeple öyle davran~yor?"
Annesi dedi ki: "Denir ki Esen Tayisi'nin bar~~~~ kendisi taraf~ ndan
bozulmu~. Bu gerçekten o. (Onu) iyice incelemelisin." Ondan sonra,
Sorson'un o~lu Bukun yeniden geldi (ve) Esen'i tan~yop onu yakalad~~(ve)
öldürdü. Bukun (ve) karde~ler.% dokuz ki~iydiler.
O, Cingtai (Ka~an)'a 5 MU~U Ya~atus [Ya~utu /Yakatu /Ya~tu] isimli
kad~n~~verdi; (ona) 6 Mukur Sigüse 6 [Seüse kemen Sigüsün Següse] ismini
vererek Yüngsiyebü'lü Esen Samai'ye verdi. Onun hizmetine verdi.
O halk aras~nda 7 s~~~r vebas~~7, açl~ k 8 (ve) 9 salg~n hastal~ k 9
~~ .5
~~ veren 1° adam memnun de~ildi.
olmamas~na ra~men, Cingtai Ka~an'ao
bakatur; ~or. pagaltzr, Tob. makam~, baga~hr, Kom., Kar. T. ba~~al~r, Tel. pazar, Bar.
pad~r, Tob, Soy. madir, Yak. batt~, batur <mog. (Kwb. 38) bakatur "Held" ( > Fars.,
Rus.; JO. baba "Held"; Mac. bâtor) [EWT. 55 b].
= *adak = kattk "sa~lam, kat~" [EUTS.
5 - 5 MO~. kataku corig; kr~~ET. katak = kada~~
~~ 7o]; OT. kattk "kat~, sert, s~k~, kuvvetli" [DLT. ~~~~o, 375, 472; II, 338, 354; vb.].
6 arka.
küçiin; * küç: OT. Ic4, T~km. güyç, Yak. küs, ET., Uyg., Ça~., Do~u-Tü., Oyr. küç,
Osm. güç, Kmk. güç Kzk., ~or., Kç. kü~, Sag., Koyb. küs, Kaz. kk.
—mo~. (KWb. 249) küçi, küçün "Strke, Kraft, Macht" [EWT. 306 a-b].
ayirak, bkz. § 24 / 5.

' yabudal.
2

kouru-tu.

Mogolca bir onomatope. 1. kelime G'de keldeng, P2'de kildüng ~eklindedir.
mog. a/.ca degüü = büyük (ve) küçük karde~ler.
- 5 köle k~ z Mulu; câriye Mulu.
6 6 hizmetçi Mukur.
3

4

8

turkan.
~beyin.

9 ta*~d.
1010 carugyi.
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(Cingtai Kakan) 1 ' uykuya dald~ ktan sonra, vücudundan devaml~~ surette
bir ~~~ k yay~lmaya ba~lad~~ ~~ (Bir) 12 not yazd~~ 12 (ve) dedi ki "Ben
buraday~m!", (ve) notu, sat~l~~a ç~kar~lm~~~bir koyun postunun yünleri
aras~ na saklayarak yollad~ . Bu notu Çinliler gördüler (ve) ald~lar. Dediler ki:
"Deniyor ki sen Kakan'~~ çal~~t~nyormu~sun. Bu sana yak~~m~yor. Onu bize
ver!" (Da~lar~ n) güney 13 taraf~ndan alt~~ bin
go Cciyed, Çin imparatorunu getirip geri verdiler (ve) Taitu
[Dayidu]'yu ald~ lar. Yunglo lakan'a güçlerini veren 300 Taitu; Cingtai
ISagan'a güçlerini veren 300 Taitu; (da~lar~ n) güney tarafindaki 600 Taitu
bunlard~. Baz~lar~~ der ki, Mo~ollar Cingtai K.agan'~~getirdiler (ve) 300 Taitu'yu
da~lann kuzey tarafina yollad~lar. Mo~ollann iç bar~~~~bozulmu~~oldu~undan,
onlar geciktiler (ve) onu yakalayamad~ lar. Denir ki, da~lar~n güney taraf~ndan
600 eciyed, kuzey tarafindan 300 Taitu'yu takip etti (ve) yakalad~ . Denir ki,
Cingtai Kakan'~n Mo~ol topraklar~nda evlendi~i kar~s~~ Mulu Yalsatu [Yagatu/
Ya~utu]'dan do~an I o~lunu Mo~ollar ald~lar (ve) onun arkas~nda topland~lar.
Onun soy2 una Asud'Iu [Nasud'lu] Talbi Tabun ög [Tabanang/Tabunung]
dendi.
Bundan sonra, Malsakürkis [Malsakürki Ma~akürki] laka.n büyük
tahta oturdu. Tavuk y~l~ nda ( 453) öldü: Malsakürkis Kagan'~n kendi soyu
yoktu. Tayisung Kakan, Molon [Moolan / Molan] Kakan'~~ öldürünce,
Çibden kendi k~z~ n~n o~lu oldu~unu söyleyerek onu öldürmedi. Ondan
sonra, Kemçigüd'Iü Takat~r [Talsatar /Talsatir /Takatar] Tayibu (ve)
Korladl~~ Kubçir [Kubaçir] Molantai [Molatai], Molon K.agan'~~
Çibden'den yüce halk~ n öncülerine getirdiler (ve onu bir) adama verdiler.
91 O adam (onu) Mulsulilsai

/ Muulilsai] ong [Wang]'a
götürdü. Ongnikudl~~ M4ulikai Ong'un büyük halk~n üzerinde idaresini
kurdu~unu söyleyerek: "Sen tahta otur!" dediler. Mulsulilsai Ong: "Han
Beyimin soyunun olmas~ndan dolay~~de~il. Bu benim için veya benim soyum

Mog. urnta~san-u koyma be-eçe gerel ga~çu yabulba bi ende bayinam g~cü.
biçig biçicü; biçig için bkz. § 42/9.
13 ölke, bkz. § 6 t /5.
töregsen.
2 ure; Kalm. ün? "same, Frucht; leibesfrucht, kid, folge, ergebnis" =
"Frucht".
mo~. iire; <kurt, * hüresün = Ma. fursun [KWb. 4591 ayr~ca bkz. § 42/6.
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için uygun de~il." diye reddetti. Mulsulilsai Ong, Molan Kan'i 1 beyaz
kar~nl~~ soluk renkli (bir) at~ n üzerine bindirdi 1; eline 2 alt~n asa2s~ n~~verip,
yedi ya~~ nda iken, Tavuk y~l~ nda onu büyük hanl~ k taht~na oturttu.
Ondan sonra, Ordos'Iu Möngke (ve) Kata BuIsa tahrik edici sözler
söylediler: "Mulsulilsai Ong senin hakk~ nda kötü dü~ünüyor. Kraliçen
Samatai'ye uyarak sana zarar veriyor." O, sefere ç~ kmadan önce dediler ki:
"Haydi sefere ç~ kal~ m!" Molon Ka~an'~ n ordusunun adamlar~ n~~ gördüler,
(durumu) Mulsulilsai Ong'a bildirdiler. Mulsulilsai Ong buna inanmad~.
daha sonra ordunun kald~ rd~~~~tozu gördü (ve) ö~rendi. Mulsulikai Ong
ordusunu toparlay~ p, (adet üzere) Tanr~ 'ya (bir kadeh) 3 içki sundu 3 (ve)
dedi ki:
"Oh, azametli 4 ebedi Tanr~~4, bil!
~ kinci olarak, sen,
takdis edilmi~~kutsal s olan, bil!
Senin soyuna iyilik yapt~m,
Senin neslinden olan
benim hakk~mda, kötü dü~ündü."
92 1 Gö~ii selâmlad~~~ . Mukulikai Ong üç yüz askerle gizlendi. Kendi
öz karde~i Mong~ol Carlsuçi (ve) üç küçük karde~ini sava~t~ rd~ . Molon
Ka~an'~~yakalad~lar (ve) Köpek y~l~ nda (1454) Mukulikai Ong'un ellerinde
öldü. Burbu~'lu Bayan Cormeger'i sa~~yakalad~lar. Bütün subaylar dediler
ki: "Onu öldürmemize izin ver!" O dedi ki: "Bu adam, Molon Ka~an'~n
öncüsü olarak gidendi. Hakan'~ n öncüsü olarak giden iyi adam, bizim
I-1 Mo~. çalan küist~-tu kuua [koca ~~kuwa] rnorin-!yan unugulcu.
Mo~. aftan waçir. altan için bkz. § ~~ /15, 26/1. waçir: Uyg. (Gab.) waçir, w(a)jir,
w(a)ci~~"Donnerkeil, Diamant" < <Skr. vaj~a [EWT. 525 a]; ayr~ca bkz. ET.
vaçir, vaji~, vçir, rdir [EUTS, 277 278].
3-3 saçuli sacucu.
4-4 möngke tengri; Uyg., Tel., Leb. mönkü "ewig", çak. möiü, ~or, Kç. mögü, Hak. möge,
~nükü, Sag. mükü, ~nügü, Soy. möhge, Yak. mani, mögö.
<mo~. (KWb. 266) mönke id. <Çin. [EWT. 342 a].
ayr~ca kr~.: ET. meitkü, OT. m~iigü, AH. mengü, Kaz. ~neitgi, Krm., Tob. menü, Soy.
mitigi, Yak. nine.
= Mo~. (KWb. 266) miiiike "ewig" ( < * mef~kü) (> Ça~. möiü, Oyr., Tel., Leb.
mani, ~or. mögü, mügü, Hak. miikü, möge)
< Çin. man" ~~ 0000" + ko "alt" ( > Kor. SKE 141 manko "eternal") [EWT. 334 b].
tengri için bkz. § 4/1.
5 bogda, bkz. § 25/1, 40/ ~~
- I Mo~. tengri-dür mörgübe.
2-2
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öncümüz olarak da gitmez mi?" (ve) onu öldürmedi. Gitmesine müsaade
ettikten sonra, o Ia~an'~ n cesedinin ba~~ na gitti (ve) ta~~d~~~~ 2 san sapl~~
b~çakla 2 topra~~~kazarak onu gömdü. Molon la~an'~n kar~s~~Mönggültei
.Katun, ac~~ içinde a~layarak: "Benim büyük idâremi y~kanlar (ve) beni
Ka~an~ mdan, herkesin beyinden ay~ ranlar, Möngke (ile) lata Bulsa'd~ r!
Benim mükemmel idaremi mahvedenler, beni la~an~ mdan, herkesin
Beyinden ay~ ranlar, Möngke (ile) lata Bulsa'd~ r." dedi. Molon lÇa~an'~ n
soyunu devam ettirecek yoktu.
Tayisung R.a~an'~ n idâresi Oirad'11 (ve) Çibden'li A~barçin Cinong
tarafindan devral~ nd~~~~zaman
93 annesi ba~ ka olan küçük karde~ i Mandukuli gitti (ve) Cisud
halk~yla yerle~ ti. Ondan sonra, bu Mandulsuli la~an Koyun y~l~ nda (1463)
laslsarita halk~n~ n aras~ nda büyük tahta oturdu. Mandulsuli la~an iki
R.atun'Iu idi. Biri Mandulsuli idi. Ikincisi ise 1 Yeke Iabar-tu 1 Cöngger idi.
Mandulsai Iatun'un babas~~ Tümed'den Engküd Oto~'lu Çorosbai Temür
Cingsang'd~ . Yeke lÇabar-tu Cöngger'in babas~~Oirad'11Bigirsen Tayisi idi.
(Denir ki) la~an, Yeke I.abar-tu Cöngger'siz ya~ad~~ (ve) onunla ayn~~
huylar~~ edinmedi. Mandulsuli 1.a~an Domuz y~l~ nda ( 647) öldü. (Denir ki)
Mandulsuli Ia~an'~ n tabutunu Ma~u endür'e gömdüler.
Ba~atur Sigüsütei'nin o~lu Noyan Bolod [Bolad] Ogn, Mo~ollar~ n idaresi
Oirad tarafindan al~ nd~~~~zaman, gidip Onon'a yerle~ti. Daha sonralar~ ,
Molon la~an'~ n intikam~ m almak için, soluk ceviz rengi atma binip
Mukulikai Ong'a sefer yapt~ . Mulsulilsai Ong, Noyan Bolod'~n ordusunu
harekete geçirdi~ini ö~renince, kaçt~ . Bunun üzerine, Noyan Bolod Ong
dedi ki: "Yisügei Ba~atur
94 benim babamd~. Annem ()gelen [~~gölen/Egülen]-Eke'den biz,
Temücin [Temüçin], Iasar, laçulsu [laçuisun], Oçigin [Oçigen
Coçigen] ayn~~ rahimdeniz.
Ikinci anneden Sülçigin [Suçigin/Sülcegin/Süçigin]'den ise Begter
[Bigter] (ve) Belgetei idi. Atam~z lasar'~~ takip eden lutsal Bey Begter'i
öldürdü. Onun intikam~~ için ~imdi Molon la~an'~~ öldürdü. Bizim
Ka~an~m~z~n soyu olmamas~na ra~men, ben, 1.asar'~n soyu, onu takip
edece~im." Ullsui-yin Keriye'den takip etti (ve) ona yeti~ti. Mukulikai
Ong'un küçük karde~ lerini (ve) çocuklar~n~ , toplam 7 ki~iyi, öldürdü. Molon

(g3)

2 MOL sir(' ~si-tü kuta~an-bar.
1-1 Büyük burt~nlu.
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Ka~an öldürüldü~ü zaman al~ nm~~~olan 'alt~ n kaplamal~~ çelik ba~l~kl~~ geri
ald~. Mong~ol Carlsuçi'den itibaren 2 Dolu~ad [Dolu~ud /Dolu~an]-un
Tolugai 2 denildi. Mulsulilsai Ong, soluk renkli bir ata binmi~~(ve)
3 kurutulmu~~da~~s~çan~~ derisinden ceket3ini giymi~~vaziyette, Künggüi
Cabalsan'da bir asker kulübesi yapt~ rd~~ (ve) kurumam~~~koyun derisi
tedarikini yapt~; gittikçe zay~flayarak yata~a dü~tü, sonra öldü. Bu, ~u sözle
anlat~ lmak istenildi: "Kasar'~ n soyundan (bu insan), Ka~an'~ n soyundan
biri için bu tek vazifeyi yerine getirdi."
Oirad taraf~ ndan yakalanan, Korid'li Ka~urça~~Tayici'nin kar~s~~
Bigiiçi, (bir) bebek dünyaya getirdi.
95 Esen Tayisi dedi ki: '"(E~er) k~z ise saç~ n~~ kesin, (e~er) erkek ise
bo~az~ n~~ kesin!" Bunu Ababurki Tayidung'a (ve) di~er baz~lar~ na
söyleyerek onlar~~ yollad~. 2 Bigiiçi [Bigeçi /Bigiyeçi] bunu ö~rendi (ve)
çocu~un testislerini geriye çekerek, onun bir k~z gibi i~emesini sa~lad~~ 2. o
adam onu görünce, "O k~zd~ r!" diye Esen Tayisi'ye söyledi. O adam geri
gittikten sonra, Bigiiçi çocu~unu saklad~~ (ve) evde hizmet eden Çalsar'dan
Kulabad [Kulbad Kulubad] Oto~'lu Otai Emegen'in k~z~ n~n aldat~ rcas~ na
be~i~3e konmas~ m sa~lad~. O adam tekrar gelip de be~i~i açt~~~~zaman bariz
olarak bir k~z çocu~u gördü. Esen Tayisi'ye dedi ki: "O k~zd~ r!" Ondan
sonra Oirad'h Ögedei Ba~atur, kendi hükümdar~ na k~zg~ n bir ~ekilde ~öyle
dedi: "Onüç y~ l boyunca ordular yönettim. Ben gücümü verdi~im müddet
içinde sen bana hürmet göstermedin." 4 K~l~ç arkada~~~4 Aliya Na~açu dedi
ki: "(E~er) sen 'önemli olmak istiyorum' diyorsan, Ka~urça~~Tayici'nin
kar~s~~ Bigiçi'den bir o~lu oldu. Onu Mo~ollara getir. Mo~ollar~n Alt~~
Tümen'inin önde geleni olacaks~ n."
Ögedei Ba~atur'un 5 büyük ablass~m Tatar'll Toki Ba~atur e~~olarak
alm~~t~.
96 Bu sebepten Toki Ba~atur çocu~u yollad~~ (ve) ona verdi. Oirad'h
Oi Modun'un o~lu Ögedei Tayibu [Tayipu], Konggiradl~~ Eselei [Islei
Asalai] Tayibu, Karaçin'li Bolui Tayisi (ve) Sarta~ul'lu Bayantai Aulsalalsu
1-1 Mo~. altan sa~ul~asun bolod du~ul~a,

Mo~. dolu~ad-un tolu,~ai = yedi ba~l~ .
Mo~. kubakai tarba~an daku.

2-2
3-3

Mo~. ökin bolosa üsün-i samla. nu~un bolosa ~oul-i Mu samla. Kr~. § 6g.
Mo~. Bigiiçi medeged kegüken-i ca~a~a-gi mu koyina~si-da latacu ökin metü
3 Ofrgei.
4-4 Mo~. gegsen-dür anda; anda için bkz. § 65/5.
11

2-2

5

egeçi.
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/Agalal.a~~ /Alalul.cu] bu dördü, çocu~u al~ p gittikleri zaman,
Oiradl~~ takipçiler onlara yeti~emedi. Bunun üzerine Ababurki, beyaz
burunlu iyi at~ndan inerek onu Aliya [Eliye] Nagaçu'ya verdi. Oirad'll
prensler dediler ki: "Bu çocu~u yakala (ve) geri getir. Senin emrine (bir)
kasaba' n~n adamlar~ n~~ (ve) (bir) ayg~ r sürüsünü verece~iz." Onu
yakalamas~~ için yollad~lar, sonra, Aliya Nagaçu tam onlara yeti~ece~i
zaman, onlar çocu~u b~ rakarak kaç~ p gittiler. Ondan sonra, Aliya Nagaçu
yay~n~n ucuyla çocu~un be~i~inin kay~~~ n~~ kavrad~~ (ve) onu yerden ald~;
kaçanlara yeti~erek dedi ki: "Bu çocu~u terkedecekseniz, neden kaç~ p
gidiyorsunuz?" Çocu~u onlara verdi. Bu kanattan (ve) o kanattan birbirlerine ok att~lar. Ayn~~yerde kimse yaralanmad~. Sonra, arkada~lar~ n~n
pe~inden ç~ka geldiler. Aliya Nagaçu onlarla konu~tu. Saplanan oklar~~
gördüler. Ona inand~lar (ve) geri döndüler. Bunun üzerine, o dördü çocu~u
getirdiler (ve) üriyangl.can'll R.utug-tu Sigüsi'ye geldiler.

(96)

I eryit; kr~. Blk., Krm. Kzk., Kklp. ay~! "Sattelgurt", Kmk. ayil, Kom. ait, aul ( > Çuv.
1 Osty. TLO ~~ ~~ ~~ ayet; Vog.
A~m. 3: ~~75 oya , uy~~l "podbryo~nik"; Çer. TLÇ ~ g
~~
2a].
~~
~~
b[EWT.
bil)
TLW 50
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