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Özet

Türk boyları içinde kadim bir uygarlığa sahip olan Uygur Türkleri, İslam öncesi
dönemlerde olduğu gibi, İslam Dinini kabul ettikten sonra da Türk ve İslam
medeniyetine büyük katkılar sunmuştur. Türkistan coğrafyası Karahanlılar
döneminde ilim ve medeniyet merkezi olmuş, Karahanlıların başkenti ve İpek yolu
üzerinde bulunan Kaşgar adeta medeniyetin beşiği haline gelmiştir. Bu coğrafyada
yetişen pek çok bilim insanları ilim, kültür ve sanat alanlarında pek çok örnek eser
ortaya koymuşlardır. Edebiyat alanında da çok sayıda eser kaleme alınmış, çoğu
zamanımıza kadar ulaşmıştır. Arap alfabesiyle kaleme alınan eserlerin bir kısmı
Çağatay Uygur Türkçesiyle, bir kısmı Arapça olarak, bir kısmı da Farsça
yazılmışlardır. Bu gelenek 19. Asrın başlarına kadar devam etmiştir. Bu makalede
hayatını ve eserlerini bahis mevzuu ettiğimiz Tecellî, Klasik Uygur Edebiyatının son
örneklerinden bir olarak bilinmektedir (Osman 2011: 686). Onun hayatını, yaşadığı
çevreyi ve eserlerini anlamaya çalışmak, Klasik Uygur Edebiyatının daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlayacak, Doğu Türkistan’ın ilim ve kültürel açıdan gelişim
sürecini anlamaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tecellî, Uygur, Edebiyat, Kaşgar, Doğu Türkistan.

CLASSIC ARTS AND END RING FROM UYGUR HUSEYİNKHAN
TEJELLİ
Abstract

Uyghur Turks, who have an ancient civilization in Turkish tribes, made great
contributions to Turkish and Islamic civilization after accepting the Islamic
religion as in the pre-Islamic period. The geography of Turkestan became the
center of science and civilization during the Karahanlılar period, and the capital of
Karahanlılar and Kashgar on the Silk Road became the cradle of civilization. Many
scientists who have grown up in this geography have produced many examples in
the fields of science, culture and art. In the field of literature, a great deal of works
have been written, and many have reached our times. Some of the works written in
Arabic alphabet are written in Chagatai Uighur Turkish, some in Arabic and some
in Persian. This tradition continued until the beginning of the 19th century. In this
article, Tejellî, which is the subject of betting his life and works, is known as one of
the last examples of Classical Uighur Literature (Osman 2011: 686). It will
contribute to a better understanding of Classical Uighur Literature and to
contribute to understanding the development of science and culture of East
Turkestan.
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başlamış, zaman içinde bu aktarımlar “Oğuz Name”, “Alper Tunga” ve “Bozkurt” v.b. gibiisimlerlerle destanlaşarak Türk tarihinin geçmişini konu alan belgeler haline gelerek,zamanımıza kader ulaşmışlardır (Osman, 2011: 2). Bu süreç Türk boyları arasında ilkyerleşik hayata geçen Uygur Türkleri açısından aynı şekilde devam etmiştir. Uygurlarkendilerine özgü Uygur yazısını kullanmaya başlamasıyla dini, tarihi ve edebi alanlardayazılı eserler vermeye başlamışlar, bunlardan bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.Karahanlılar hükümdarı Satuk Buğrahan’ın İslamiyet’i devlet dini olarak kabul etmesindenitibaren Uygurlar da bu dinle tanışmaya başlamışlardır. Bununla birlikte Karahanlılarcoğrafyasında Arap alfabesiyle geliştirilen “Karahanlı Yazısı” olarak bilinen alfabeyaygınlaşmaya başlamış, Uygurlar da zaman içinde bu yazıya geçerek edebî eserlerini bualfabeyle vermeye başlamışlardır (Buğra, 1987:168). Karahanlıların İslamiyet’i kabul ettiğiilk devirlerden itibaren geniş Türkistan coğrafyasında, ilim ve kültür alanında büyükilerlemeler sağlamıştır. Bu coğrafyada yetişen İmam Buharî (810 - 870), İmam Maturidi (?-944), Ebü’l-Berekât Nesefî (1223-1310), Kasânî(-1191) gibi birçok İslam âlimi, Tefsir,Kelam, Hadis, Fıkıh ve başka bilim dallarında eserler kaleme almış ve bu alanda büyükkatkılar sunmuşlarıdır. Aynı şekilde Müslüman Uygur Türkleri geçmişten gelenbirikimlerine ilave olarak ve İslam dininin inanç ve ahlak anlayışına uygun olarakMüslüman toplulukların birikimlerinden de yararlanarak edebi sahada da büyük eserlerkaleme almışlardır. Yusuf Has Hacib (1017-1077), Kaşgarlı Mahmut (1008 -1105), AhmedYesevi (1093-1166), Ahmed Yükneki (? - 1180), Mevlana Sekkâkî (? - ?)  bu alanın ilkörnekleridir.Karahanlılar (840-1212) ve Harezmliler (1091-1231) döneminde Türk-İslamMedeniyetinin beşiği haline gelen Türkistan coğrafyası, Moğolların saldırı ve istilalarıylaher alanda olduğu gibi edebiyat alanında da büyük tahribata uğramıştır. Moğol hükümdarıCengiz Han (1162-1227) ölümünden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmış, bupaylaşmada Türkistan coğrafyasını oğlu Çağatay Han’a vermiştir. Çağatay Hanlığı (1227-1370) döneminde “Moğol Yasası” diye bilinen ve İslam Dini ile uyuşmayan bu yasayıuygulamak için Müslümanlara büyük eziyetler yapılmıştır (Saray, 1998: I, 68). Dinî hayataçısından büyük sıkıntı çeken Uygurlar, edebiyat sahasında ise biraz serbestlik hissetmişve bu alanda az da olsa gelişme göstermiştir. Cemal Karışı (1230-1315), Ebu AbdillahHüseyin Ali Şir Nevaî (1441 – 1501) (XIII-XIV asır) bu dönemde yetişen edebişahsiyetlerdir (Osman, 2011: 322-325).Doğu Türkistan’ın Yarkent Şehrini Başkent yapan Saidiye Hanlığı (1514-1678) dönemindebu bölgelerde edebiyat ve sanat alanlarında kayda değer ilerlemeler meydana gelmiştir.Bu dönemde Kaşgar ve Yarkent gibi bölgelerde medreseler açılmış, Batı Türkistan,Afganistan ve Hindistan-Keşmir gibi ülkelerden öğrenciler ilim tahsili için bu bölgeyegelmişlerdir (Azem, 1988: 11-12). Bu dönemde Tarih alanında Muhammed Mirza Haydar(1500-1551) tarafından “Tarihi Reşidî” ve Şair Muhammed Emin Hirketî tarafından ise“Muhabbet Nâme”, “Divane-î Gumnam” adlı edebi eserler kaleme alınmıştır. Yine UygurTürk sanat tarihinde önemli konuma sahip olan ünlü “Uygur 12 Mukâm”ı bu dönemdegelişmiştir (Osman, 2011: 404-451).  Saidiye Hanlığı’nın sonuna doğru Apak Hocalakabıyla bilinen Hidayetullah Hoca, tarikat kisvesiyle Hanlığa karşı isyan bayrağınıkaldırmış, akabinde bu olay Apak Hocayı Moğol asıllı gayri Müslim Kalmuklarla işbirliğinesevk etmiştir. Böylece Apak Hoca’nın isyan bayrağı Doğu Türkistan’ı ilk önce Kalmuklar’ınetki alanına ve hâkimiyetine sokmuş, daha sonra da 1757 yılında Doğu Türkistan’ın ilk Çinişgaline götürmüştür (Saray, 1998: I, 85).Saidiye Hanlığından sonra “Hocalar Devri” (1678-1759) olarak bilinen bir asra yakın birsürede ise, genellikle iktidar çekişmeleri hâkim olmuş,  tarih kaynaklarında “Ak Tağlık (AkDağlı)” ve “Kara Tağlık (Kara Dağlı)” olayı diye bilinen hâkimiyet başındaki Hocalararasında iktidar kavgası baş göstermiştir. Hocalar bu iktidar savaşını neredeyse tarikat içi
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mezhep savaşına dönüştürmüş, her iki tarafın müntesibi olan kişiler de bu kavganın içinekatılınca Kaşgar Şehri adeta “Kan Gölü”’ne dönmüştür.  Diğer taraftan Hocalar’ın hâkimiyetsürdüğü devirde tekke ve mezarlara ilgi çoğalmış, medrese ve hocalar dışlanmış, böyleceilmi ve kültürel birikimler yerle bir olmuş, bu dönem Doğu Türkistan için adeta “ışıksızcehalet asrı” olmuştur (Azem, 1988: 12).İlk Çin istilası (1759-1865) sonrası Doğu Türkistan’daki sosyal, dinî, ve kültürel alanlardaara sıra bazı gelişmeler olsa da genellikle vahim bir tablo sergilenmiştir. Bazı kaynaklar odönemki Qing Hanedanlığının Doğu Türkistan’a atadığı valisi Chao Hui,yi yardım amaçlıolarak geldiğini söylese de askerlerinin masraflarını elde etme gerekçesiyle Uygurlaradeğişik adlar altındaki aşırı vergi yüklediği, hatta bir şehirden diğer bir şehre akrabaziyaretine giden insanlardan bile vergi aldığını aktarmaktadır. Bu dönemde İnsanlarınseyahat özgürlüğünü bile engellemesi Çinlilerin geliş amacının iyi niyetli olmadığınıgöstermiştir (Saray, 1998: I, 111-167). Bu işgal sürecinde Doğu Türkistan halkının BatıTürkistan ve diğer ülke halkılarıyla olan ilişkisi kısıtlanmış, ticaret ve kültür alışverişizayıflamış, Doğu Türkistan halkı dünyadan tecrit edilmiştir. Öbür taraftan Çin’in bu işgalidöneminde Doğu Türkistan’daki var olan eğitim kurumları yasaklanmış, medreseler adetaÇinliler için tercüman yetiştiren bir dil okuluna çevrilmiş, Müslüman halk, çocuklarınıngeleceğinden endişe duyarak onları medreselere göndermemiş sonunda da halk koyu bircehalete sürüklenmiştir (Azem, 1988: 12-13).Bu arada 1860’lı yıllarda Batı Türkistan’da Hokand Valisi olan Yakup Bey (1820-1877) ,Doğu Türkistan’a askeri girişimlerde bulunmuş, bunun neticesinde 1867 yılında DoğuTürkistan’da hükümdarlığını ilan etmiştir. Doğu Türkistan Çin istilasından kurtularakistiklaline kavuşmuş, eğitim ve sosyal alanda bazı olumlu gelişmeler yaşanmayabaşlamıştır. Fakat Yakup Bey’in 1877 yılında ani bir şekilde öldürülmesi neticesinde DoğuTürkistan tekrar Çin istilasına maruz kalmış, Halk büyük acılar yaşamıştır. (Saray, 1998: I,128-220).Bu dönemdeki siyasi kargaşalar, savaşlar ve Çin’in Doğu Türkistan halkı üzerine yürüttüğüinsanlık dışı baskılar karşısında halk, çocuklarının ve milletinin geleceğinden endişeduymaya başlamış, imkânı olan bazı kişiler arayış içine girmişlerdir. Halk DoğuTürkistan’daki eğitim kısıtlamalarına karşın, dönemin en ünlü zenginlerinden biri olanMusabay (1809 - 1895) ailesinin maddî katlıları ve Aydın insanların yönlendirmesi ileçocuklarını komşu Müslüman ülkelere ve İslam ilim merkezlerine ilim tahsilinegöndermeyi seçmiştir. Araştırma konumuzun konusu olan Hüseyinhan Tecellî’nin babasıKutbuddin Şah ta, bu karışık dönemde yaşamış ve halkına hizmet yolunda çabalamış birşahsiyetti. Tecellî, babasının dirayetiyle eğitim için değişik ülkelerde bulunmuş ve kenditoprağında kendi halkını cehaletten kurtarmak için büyük çaba göstermiş büyük bir âlimve ediptir.
1. Hüseyinhan Ekber Tecellî

1.1. HayatıHüseyinhan Ekber b. Kutbuddin Şah Tecellî, 1262 /1848 yılında (Muhemmedî, 2000: 1).Doğu Türkistan’ın Kargalık Nahiyesi Zonglang ilçesi Aybağ Beldesinde bilgili bir aileninçocuğu olarak doğdu. Babası Seyyid Kutbuddin Şah, bölgenin tanınmış âlimlerinden biriydi(Hacı, 1984: 1). Tecellî eğitim yaşına geldiğinde, babası onu hac farizası için Mekke’yegötürmüş, Hac’dan sonra ailesi Mekke’de bir müddet kalmış, Tecellî de bu süre zarfında ilkeğitimine Mekke medreselerinde tamamlamıştır. Babası Kutbuddin Şah, oğlu Tecellî’ninilme olan ilgisini görünce çok sevinmiş ve daha sonra memleketine dönerken güzergâholarak geldiği Hindistan’ın Delhi Daru’l-Ulûm Medresesi’ne oğlunu yerleştirip kendisiailesiyle beraber memleketi Doğu Türkistan’a geri dönmüşlerdir. Tecellî Delhi’deki



Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2018/12

30Alimcan BUĞDA

eğitimini “Mevlevî”1 unvanı ile tamamlamasının ardından önce İsfahan Daru’l-Funun, dahasonra Kabil Daru’l-Funun medreselerinde yüksek tahsil ve araştırmalarda bulunmuştur.Bu esnada Tecellî’nin zekâ ve ilmî yeteneğini gören döneminin âlimleri ona “Tecellî,Mucelli” unvanı vermişlerdir.2Tecellî din eğitimi için bulunduğu Hindistan’da Alternatif tıp alanında da eğitim almış vekendisini iyi bir tıp uzmanı olarak yetiştirmiştir. Tecellî eğitimini tamamladıktan sonraMekke, Medine, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde ticaretle uğraşmıştır. Tecellî anne vebabasıyla Hac farizasını tekrar eda ettikten sonra 1870 yılında Hindistan üzerindenmemleketine dönmüştür. Tecellî, ailesiyle beraber Hindistan Keşmir/Ladah güzergâhıüzerinden memleketine dönerken Keşmir’de annesi Celalettin kızı Bibi Gülsüm Hanım’ıkaybetmiştir. (Osman, 2011: 686). Bunun yanı sıra Doğu Türkistan’ın Yarkent bölgesindebulunan “Zerefşan Nehri”ndeki Çatulî geçidinden geçerken, kendisiyle beraber getirdiğideğerli eşyaları yanı sıra kitap ve el yazma eserleri su akıntısında kayıp olup gitmiştir. Buolaya çok üzülen Tecellî, yıllarca bunun azabını çektiğini talebelerine söylemiştir (Rozı,2003: 38).Tecellî ve babası, yol dönüşü Yarkent’e akrabalarının yanında konaklamak için birkaç günkalmıştır. Bu esnada Tecellî’yi ziyarete gelenler onun ilmi ve alternatif tıp alanındakimaharetine hayran kalmışlardır. Bu haber Yarkent Valisi Muhammed Yunuscan Şığavul’aulaşmıştır. Vali, baba-oğul her ikisine büyük ilgi ve iltifat göstererek makamına davetetmiştir. Görüşme sonunda Valinin ısrarı üzerine Tecellî, Yarkent’deki “Yeşil Medrese”demüderrislik yapmayı kabul etmiştir (Emin, 1998: 10).Tecellî müderrislik yaptığı dönemde çok sayıda şiirler yazmıştır. Şiirleri Doğu Türkistan’ınhemen her bölgelerine ulaşmış ve birçok âlim ve şairin beğenisini kazanmıştır. O eğitim-öğretimle meşgul olmanın yanında aynı zamanda alternatif tıp alanındaki yüksek maharetiile birçok hastayı da tedavi etmiştir. Tecellî’nin yüksek bilgi ve mahareti kısa zaman içindeKaşgar, Hoten, Guma, Karglık, Poskam gibi civar bölgelerde duyulmaya başlayınca, ondandin ve tıp eğitimi almak isteyen çok sayıda öğrenci Yarkent’e akın etmeye başlamıştır.Tecellî’nin gün geçtikçe artan şöhreti ve halkın ona olan teveccühünü kıskanan bir takımhocalar onun arkasından dedikodu yapmaya ve hatta bazıları onun yüzüne karşı çok ağırithamlarda bulunmaya başlamış, bunun üzerine Tecellî Yarkent’i terk etmeye kararvermiştir (Muhemmedî, 2000: 248-249).Yarkent’teki Yeşil Medrese’de müderrislik yaptığı dönemlerde Tecellî’nin şöhretini duyandönemin Doğu Türkistan hâkimi Yakup Bey,3 Yarkent’e gelmiş ve Yarkent valisiMuhammed Yunuscan Şığavul’dan Tecellî’nin durumu hakkında bilgi almış, onunla yüzyüze görüşmek istemiş ve Valiyi Tecellî’nin yanına göndermiştir. Tecellî’nin sağlıkdurumunu iyi olmadığını öğrenen Yakup Beg, Tecellî’yle bizzat görüşüp uzunca sohbetetmiştir. Rivayetlere göre Yakup Bey, Tecellî’ye Doğu Türkistan’ın durumu hakkında bilgivermiş ve halkı bir araya toplamada yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir. Tecellî de YakupBey’e Doğu Türkistan halkının cehalet ve fakirlik içinde olduğunu, iş başındakilerin halkıneğitimine ve fakirlikten kurtulmasına öncelik vermesi gerektiği doğrultusunda telkinlerdebulunmuştur. Tecellî bu arzu ve isteklerini ifade eden Gavsul Azam Abdülkadir Geylanihakkında yazmış olduğu aşağıdaki şirini Yakup Bey’e okumuş ve hediye etmiştir (Rozı,
1 Doğu Türkistan Müslümanları arasında dini sahada yüksek tahsil görmüş kişilere “Damolla”, “Ustaz”, “Helfet”ve “Ahunum” gibi “Mevlevî/Mevlânâ” unvanı da din adamlarının adının son kısmına ilave edilerek kullanılır.“Mevlevî/Mevlânâ” unvanı daha çok Hindistan’da tahsil görmüş büyük din adamları için kullanılır.2 “Tecellî”, Arapça kelime olup, parlayan nur anlamına, “Mucelli” ise yarışlarda birinciliği kazanan anlamınagelmektedir. (Hacı, 1984:1).3 Yakup Beg, 1865 – 1877 senelerinde Doğu Türkistan’da bağımsız bir devlet kurmuş, bu devleti Osmanlıİmparatorluğu’na tabi kılmıştır. Geniş bilgi için bkz. (Buğra, 1987: 459-460).
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2003: 73). Yakup Bey de Tecellî’nin düşünceleri ve şiirlerinden çok etkilenmiş ve büyükhürmet göstermiştir.4
Örnek:

Kel (gel) ey dostum, fikriكل اى دوستوم فكر راحت قیاللم         جھان بر نفسدر غنیمت باللم rahat kılalım,  Cihan bir nefestir, ganimet bilelim.---------------- --------------------
5Hekayikte gâh ejderhadek (ejder gibi) urup dem, Maarifte gâh arslantek (aslan gibi)yürelim (Yürüyelim).Tecellî, Yarkent’te birkaç yıl eğitim ve tabiplik ile meşgul olduktan sonra KargalıkNahiyesinin hâkimi ve arkadaşı olan Mutiullah Âlem Ahunum’un6ھاتک اورب دم           معارفده کاه ارسالن تک یورالمرحقایقده كاه اژد ısrarı üzerine kendimemleketi Kargalık’a dönmüştür. Kargalık’ta Tecellî’yi Mutiullah Elem Ahunum ve RaşidinMüftü Hacim7 başta olmak üzere kalabalık bir ulema heyeti karşılamıştır (Rozı, 2003: 73).Yurdun büyükleri onu Kargalık Nahiyesindeki en büyük medresede eğitim vermesi için okadar ısrar etmelerine rağmen, Tecellî doğmuş olduğu Zonglang’a yerleşmiştir. O, 4 yılburada kaldıktan sonra Kargalık’a komşu olan Guma Nahiyesi Kohtam (Kilyang) köyüneyerleşmiştir. Bu köyde 7 sene kaldıktan sonra Kargalık’taki yurt büyüklerinin ısrarıüzerine Kargalık Nahiyesine geri dönmüştür. Muhammed Niyaz Beğim adındaki bir kişişehre yakın olan Kaska köyündeki evini Tecellî’ye hediye etmiş ve Tecellî de orayayerleşmiştir. Tecellî hayatının sonuna kadar 25 sene bu evde ikamet etmiştir. Tecellîburada daha çok edebiyat ve tabiplikle meşgul olmuştur. Tecellî, 12 Ramazan 1345/1927Çarşamba günü akşam saatlerinde veya gecenin ilerleyen bir saatinde 73 yaşında Allah’ınrahmetine kavuşmuş ve evinin yanı başındaki mezarlığa defnedilmiştir (Muhemmedî2000: 9). Tecellî’nin türbesi günümüze kadar aynı yerde muhafaza edilmiştir (Hacı, 1984:13).Tecellî’nin vefat haberini alan arkadaşlarından Şemsiddin Damolla,8 Tecellî’nin vefatınaithafla ona Arapça mersiye yazmış, mersiyede Tecellî’nin faziletinden, ilminden ve şiiralanındaki yüksek maharetinden bahsetmiş ve Tecellî’nin ölümünü “ilim dünyası içinbüyük bir kayıp” olarak nitelemiştir. Örnek;

(.Tecellî vefat etti, böylece bir dost, edediyat, gazel, din, yüksek mertebe ve nesep de öldü)والغزل والدین والعلي والنسبصدیق واالدب      فات المجلى فما ت
O, usta şair idi ki, Hz. Mustafa (s.a.v.)’ın yüksek vasıflarını dile getirmişti. Ona (Allah))لرقیة المصطفى درت لھ السحبوصفھم        الشاعر المفلق منطق ا

bulutlardan rahmet yağmuru yağdırsın.!)------------------------- ---------------------------------
4 Tecellî ile Yakup Han Bedevlet arasındaki sohbetler hakkında daha geniş bilgi için bkz. (URL-1)5 Bu şiirin tamamı için bkz. (Tecellî, 1981: 1-7).6 Mutiulla Elem Ahunum, aslen Doğu Türkistan’ın Turfan ilinden olup, uzun yıl Kargalık’ta vali olarak görevyapmış bilgili birisidir. 1908 yılında Kargalık’ta vefat olmuştur (Hacı, 1984: 8).7 Raşidin Müftü Hacim, Kaşgar “Hanlık Medrese”de dini tahsil almış büyük alim olup, 1920 senesindenMilliyetçi Çin (Go Min Dang) 1946 senesinde şehit edene kadar Kargalık’ta müftülük yapmıştır.8 Şemsiddin Damolla, 1874 senesinde Doğu Türkistan’ın Artuş ilinde doğmuş ve 1933 senesinde vefan etmiştir.O zamanında Kaşgar’daki “Hanlık Medrese”de uzun yıllar müderrislik yapmıştır. Şemsiddin Damolla’nın ailehukukuna dair Uygur Türkçesiyle yazmış olduğu “Muhim’m-Mâtu’z-Zevceyn” adlı eseri bulunmaktadır (Hacı,1984: 10).
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İslam dünyasında senin gibi ilim ve yüksek mertebeye ulaşmış birisi olmamış ve benzeri de)اداك بالعلم والعلیا وال ضربا مر مثلك فى االسالم الق من     م
olmamıştır.)

Özellikle edebiyatın bedii hususundaki kafiyeli sözlerde tarih kullanmada, senin benzerin)السجاع مالك مثل فیھ انت ابالسیما فى البدیع االدب من ارخ       
yoktur ve sen bu konuda babasın.)-------------------------- --------------------------------

(!.maalesef milletin sizden beklediği ümidi boşa gitti, vah şansızlığımız, vah kurulantuzaklar, vah bizi bekleyen zorluklar)وشقوتاه ویا كیداه  واه تعبرجاعوا ملتینا فیكم نرى حددا       
(.Bugün fazılların ve ediplerin gözleri sana ağlıyor, güneş ve bulut korku sesleri çıkartıyor)9فالیوم یبكیك عین الفضل واالدبا             والشمس فى رھیب للرزء والسحب

1.2. Kişiliği ve İlmi SeviyesiTecellî’nin eğitim aldığı medreseler ve bilimsel bakış açısı dikkate alındığında onun çokyönlü ve derin bilgi birikimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tecellî’nin Arapça, Farsça,Çağatay Uygur Türkçesiyle ve Urduca yazmış olduğu çok sayıda şiirleri bizim yukarıdatespitimizi doğrular mahiyettedir. Öte yandan onun bu denli derin bilgiye sahip oluşununarkasında eğitim amaçlı gittiği medreselerdeki hocalarının yüksek kabiliyeti ve medresemüfredatının çok kapsamlı olduğunu göstermektedir. Zamanındaki ünlü âlim vemüderrislere şiir şeklinde mektuplar göndermiştir. Böylece o bir yandan kendi bilgisiniortaya koymaya çalışırken bir yandan da onlara edebiyatı, özellikle de edebiyat ilminin biralt konusu olan şiiri sevdirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Tespit edebildiğimiz kadarıylabaşta Doğu Türkistan olmak üzere Türkistan coğrafyasındaki ünlü alimlere, şairlere vearkadaşlarına manzum türünde mektuplar yazmış, onlar da Tecellî’ye manzum tarz ilecevap göndermiştir.Tecellî yaşadığı dönemde Batı Türkistan’da dini ve milli hassasiyet sergileyen yayınhizmeti yürütmekte olan ve Türkistan’ın diğer bölgelerindeki okurlarına ulaşılabilenyayınevlerine şiirlerini göndererek, tüm Türkistan bölgelerinde ün salmıştır. Bir örnekolarak Tecellî “Keke şiir”ni 1910 senesinde Taşkent’te göndermiş ve orada yayımlanan“Beyaz Mehbubu’l-Mehbûb” adlı bir kitapta yayınlanmıştır (Muhemmedî, 2000: 43). Buşiirlerden birkaç örnek kıta şu şekildedir;Uygur Türkçesiyle Okunuşu
كو ك كوڭلمھ او اوت سالب جا جانمھ قى قل وافا

Türkçe Anlamı:Gönlüme aşk ateşi salıp canıma vefa eyle,Ey vefasız tabip, senin bana iğne batırman bile bana şerbet içirmen gibidir.Uygur Türkçesiyle Okunuşuكى كم منكا نى نوش ایرور ني نشینك ایتیب بوافا. 
كو كزلرینك سھ ھردین كوك كرسھ جان ھھ ھستلق،

ینكگھ اوفوپ یانھ تى تافقوسیدر شفا.لل لب

9 Bu şirin tamamı için bkz. (Hacı, 1986: 56-60).
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Türkçe Anlamı:Gözlerinin sihirlenmesinden canıma hastalık ve zayıflık gelirse,Yakut gibi dudaklarından öpmek bile canıma yeniden şifa verir.Tecellî’nin yurt dışında eğitim aldığı dönemlerde çok memleket hasreti çeken vememleketini ve halkını çok seven vatansever bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.Şöyle ki Farsça “Kaşgar’ın Güzelliği” adlı şiirinde Kaşgar’ın güzellikleri ve özelliklerindenbahsederken, Kaşgar’ı sanki “yeryüzünün cenneti” gibi tasvir etmiştir. Örnek;

Hızır’ın ruhu pürüzsüz Kaşgar’ın suyundandır,  Hızır’ın suyunun özellikleri Kaşgar’ın)روان خضر ھوا خواه آب کاشغرست        خواص آب در تراب کاشغرست
toprağındandır.)

Çünkü Rıdvan)بروضئھ رضوان سرش فرود آید       کھ باغ چرخ بدین رنک زآب کاشغرستچرا  bahçesi onun üstüne yerleşmiştir, ve dünyada böyle renkli bahçe ancak
Kaşgar suyundan olur.)------------------------------- -----------------------------------

Coşku, refah ve iyi)10نشاط وعیش کوارش معاشرت معجون     سخن نواد محبت شراب کاشغرست geçim hem de güzel sohbet iksiri Kaşgar’ın şarabında saklıdır.)Diğer taraftan 1895 yıllarında Doğu Türkistanlı ünlü iş adamı ve Doğu Türkistan Ceditçilikhareketinin öncülerinden olan Musabay ailesi tarafından “Habibi’l-Acemî” diyenitelendirilen Karahanlılar Sultanı Satuk Buğrahan’ın Kaşgar ili yakınındaki Artış şehrindebulunan mezarının restoresi yapılmış ve o mezarın yanına ilaveten “Yeni Medrese” inşaedilmiştir. Bu olay Tecellî’yi çok etkilemiş ve Kaşgar’ı ziyaretinde bu türbeyi de ziyaretetmiş, sevinc ve şükranlarını dile getirerek ebcet rakamıyla ziyaret tarihini yansıtanaşağıdaki şiiri yazmıştır (Muhemmedî, 2000: 20-21).Örnek Kıta;
اشغرالمقطوعة المؤرخة لتجدید بناء المزار الفائض االنوار لحبیب العجمى الكائن بموضع آرتوج من مضافات ك

)1316)    روضة الزین الحبیب العجمى (سنة 1316لكرمى (سنة ذالمحل القدسى ا

) 1316)  الحسین المنتقى النال الشجیع (سنة 1316قد بناه اصلح التجر الرفیع (سنة 

Anlamı;“Kaşkar civarındaki Artuş bölgesinde)1316)  ولد الشیخ الندى موسى النبیل (سنة 1316وبھاء الدین ذوالعرف الجمیل (سنة  bulunan parlak nurlu “Habibi’l-Acemî”  hazretlerininmezarının yenilenmesi münasebetiyle kale alınmış tarihlendirilmiş parça”“Keremli mukaddes yerin sahibi, süslenmiş “Habibi’l-Acemî”’nin ravzası, (Yıl 1894)”“Onu, cesurlukta zirveye ulaşmış seçkin Hüseyin adında yüksek maharetli Salih bir tacirbina etmiştir. (Yıl 1894)”“Ve Bahauddin ise güzellikle maruf olan kişidir, soylu, cömert Şeyh Musa’nın oğludur. (Yıl1894”

10 Bu şiirin tamamı için bkz. (Tecellî, 1981: 87-88).
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1.3. Eserleri

1.3.1. Müstakil Eserler

1.3.1.1. Berk Tecellî ve Sebk Mucellî ( تجلي و سبق مجليبرق  )Berk Tecellî adlı bu eser, Tecellî’nin daha çok eğitim aldığı ülkelerde kaleme aldığı Farsçayanı sıra Uygur’ca şiirler mecmuasıdır. Bu eser zamanındaki âlimlerin teşebbüsü veKaşgar’daki ilim sever zengin kişilerinden Bahuddin Ahun’nun Kaşgar’da kurmuş olduğutek matbaa olan “Matbaa Hurşid”11 matbaasında 1899 senesinde “Berk Tecellî ve SebkMucellî” adı altında bir cilt halinde 1000 adet neşredilmiştir.12 Elimizde bulunan bu nüsha,hicri 1402/1981 senesi Zilkade/Ağustos ayında Hacı Hamid Mirza Ahmed Beg’inyardımları ile İstanbul Koşak Ofset matbaasında 1000 adet çoğaltılmıştır.13 Bu eser tümTürkistan coğrafyasına dağılmış, neticede Tecellî’nin Türkistan coğrafyasında tanınmasınavesile olmuştur. Tecellî’nin eğitim almak maksadıyla gittiği memleketlerdeki hocaları,tanıştığı meslekdaşları ve ya beraber eğitim aldıkları arkadaşlarına cevap mahiyetindekişiirlerine bakıldığında, bu eserin akabinde birçok Türkistanlı âlimden Tecellî’ye övgü doluşiirli mektuplar geldiği ve Tecellî’nin de onlara cevap yazdığı anlaşılmaktadır. Bu eseryakın tarihimize kadar Türkistan medreselerinde edebî eser olarak okutulmuştur.14Berk Tecellî adlı bu eser Farsça Hoca Şemsiddin Hafiz Şirazî (1320-1389)’ye kısa övgüylebaşlamakta ve 8 mısradan oluşmaktadır. Sonra yine Fars dilinde Peygamber (s.v)hakkındaki kaside ile devam etmekte ve bu bölüm 17 mısradan oluşmaktadır. BunuHulefâ-î Raşidin’in menkıbeleri anlatılan 327 mısradan oluşan bir grup Farsça şiir takipetmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda İslam’ın ahlak – faziletinden ve Müslümanlar içineyerleşmiş kötü alışkanlıkları tenkid eden şiirler de bulunmaktadır. Eserin sonlarındaTecellî’nin memleketi Kaşgar’ı öven şiiri bulunmaktadır. Bu şiirde Kaşgar’ın coğrafiközellikleri, halkın güzel adetleri ve tarihi yerlerini övmektedir.Sebk Mucellî ise, Berk Tecellî ile aynı tarihte ve bir cilt halinde neşredilmiştir. Sebk Mucelliadı altındaki şiirler çoğunlukla Arapça şiirleri ihtiva etmekle beraber, az da olsa Farsçaşiirleri de ihtiva etmektedir. Arap klasiklerinin şiirlerinden örnekleri, Doğu Türkistanulamasından bazı seçme şiirleri ve kendisinin telif etmiş olduğu bir dizi mısralarıkapsamaktadır. Arapça şiirlerin çoğu Peygamberimize hakkındaki kasideler yanı sıraarkadaşları hakkında yazmış olduğu şiirler, Kaşgar’daki ünlü camiler, Hanlık medresesinininşaatı ve onarımı hakkındaki şiirlerdir. Son bölümlerinde farsça şiirler de bulunmaktadır.Tecellîn’nin bu eseri, 1900. Yıllardan itibaren başta Kaşgar Hanlık Medrese başta olmaküzere Türkistan medreselerinde15 Arap ve Fars edebiyatı dersliği olarak okutulmuştur(Emin 1998: 10).
1.3.1.2. Divân-ı Arabî (دیوان عربي)Bu eser, Tecellî’nin Berk Tecellî, Sebk Mucellî adlı şiirler mecmuası neşredildikten sonraömrünün sonuna kadar yazmış olduğu tüm Arapça şiirlerin toplandığı bir şiirlermecmuasıdır. Tecellî, hayatının sonuna doğru, kendisinin kaleme aldığı vearkadaşlarından gelen el yazma şiirleri bir araya toplamış, bu eselerin zayi olmaması için
11 Bu matbaa, Musabayup, ailesi tarafından 1980 yılında yurt dışından getirilerek, dönemin önde gelenalimlerinden Tecellî ve Kutluk Hacı Şevkî’ye teslim etmiştir (Muhemmedî, 2000: 262).12 Bu ifade “Berk Tecellî” adlı eserin kapağında dile getirilmiştir. Ayrıca bkz. (Muhemmedî, 2000: 256-257).13 Bu ifade elimizdeki nüshasında dile getirilmiştir.14 Kemine Kargalik’ta Hocam Abdulhakim Mahsum Hacı’dan medrese eğitimi alırken, bu eser medresedeokutuluyor ve talebelere ezberletiliyordu.15 Ben de 1986 senesinde bu eseri şairi yakından tanıyan üstadım Abdulhakım Mahsum Hacı’nın (1925 –1993) Kargalık ilçesinde 1980 – 1990 yılları arasında açmış olduğu medresesinde ders almak suretiyle okumaşerefine nail olmuştum.
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eseleri en sevdiği talebelerinden Abdulcelil Damolla Hacı (1896-1934)’ya teslim etmiş vebunu muhafaza ederek neşretmesini söylemiştir. Abdulcelil Damolla Hacı da üstadınınisteği üzerine tüm Arapça şiirleri “Divân Arabî” adlı bir kitaba istinsah etmiş,  amaneşretmeye muvaffak olamamıştır.  Abdulcelil Damolla Hacı’nın oğlu Abdulhakim MahsumHacı, bu ve benzeri eserleri Komünist Çin’in Doğu Türkistan işgali sırasında ahıra gömerekmuhafaza etmiş ve Mao’un ölümünden sonra “Tecellî Mücelli” adı altında ancak bir kısmınıneşredebilmiştir. Eserin aslı hala muhafaza edilmektedir.“Divân Arabî” adlı bu eser Gazel, Kaside, Rubaî ve kısa Parça şiirlerden oluşmakta olup,birinci bölüm Peygamber Aleyhissealam’a methiyelerden oluşmaktadır. İkinci bölüm isehikmet dolu nasihatler, alim ve edebiyatçılara ithaf edilerek kaleme aldığı şiirler daha çoktenkidi şiirler ve mersiyeleri içermektedir (Hacı, 1984: 13).
1.3.1.3. Tuhfetu’l-Berreyn (تحفة البرین)Bu eser, Tecellî’nin Sultan II. Abdülhamit Han’a ithaf olarak kaleme aldığı şiirlermecmuasıdır. Bu eseri Tecellî Sultan II. Abdülhamit Han’a göndermiştir. Eserdeki II.Abdülhamit Han’a ithaf olarak yazdığı şiir Arapçadır. Diğer şiirlerin tamamı ise Farsçadır.Eser Sultan II. Abdülhamit Han’ı öven kaside ile başlamaktadır. Diğer şiirlerde ise bir kısmıTecellî’nin hayatını, bir kısmı Hz. Peygambere mehdiye ve bir kısmı ise kendi dönemindekiüst tabaka kişilerin içindeki bulundukları göremezlik ve kibir gibi kötü illetleri tenkit veiçinde bulunduğu ortamın zorluğundan şikâyet mahiyetindeki şiirler oluşturmaktadır(Hacı, 1984: 14).
1.3.1.4. Mecmûatu’l-Kesâid. (مجموعة القصائد)Arapça yazmış olduğu şiirler mecmuasıdır. Bu eserin bazı el yazma nüshalarınınbulunduğu bahsedilmiş olsa da (Hacı, 1984: 14), nerde olduğu veya basılıp basılmadığıkonusunda bilgi verilmemiştir.
1.3.1.5. Sebder Nâme ( نامةسبدر  )Uygur Türkçesi ve Fars dillerinde yazılmış şiirler mecmuası olup, eserde İslam ve Türktarihinde ün salmış nice kahramanların hayat hikâyelerinin anlatıldığı ve övüldüğü şiirlermanzumasından oluştuğu bilinmektedir. Ne elim bir hadisedir ki, Komünist Çin lideri Maotarafından gerçekleştirilen "Büyük Atılım" ve "Kültür Devrimi" kampanyaları sırasındaDoğu Türkistan’da 10 binlerce eser ateşe verilmiş, bu eserin aslı nüshası da kayıpolmuştur (Hacı, 1984: 14).
1.3.1.6. Tilsim-î Işk (تلسیم عشق)Fars dilindeki bu eser, aşk şiirleri, aşkla ilgili güzel sözleri ve gazelleri içermektedir. Bueserin aslı nüshası kayıp olmuştur (Hacı, 1984: 15).
1.3.1.7. Kur’an Kerim Uygurca TercümesiTecellî, Abdulkadir Damolla (1862-1924), Şemsidin Damolla (1874-1933), Hüseyin Bay veBahavudin Bay’ların talebi üzerine Kur’ân- Kerim’i tercüme etmeye başlamış, fakat o buçalışmayı tamamlayamamıştır. Bu tefsirin birkaç cüzünü Şemsidin Damolla muhafazaetmiş, vefatından sonra da bu nüshaları onun ailesi muhafaza etmiştir (Hacı, 1984: 15).Maalesef Bu eser zamanımıza kader ulaştığına dair herhangi bilgi bulunmaktadır. Çin’inDoğu Türkistan’da İslamî sahaya uyguladığı baskıcı tutumundan dolayı "Kültür Devrimi"zamanında yok dilmiş olma ihtimali büyüktür.
1.3.1.8. Tecdîd-î KeşşafBu eser Tecellî tarafından Zamehşerî (1075-1143)’nin Tefsirı olan “Keşşaf” üzerindekaleme aldığı tefsir alanındaki eseridir. Adından da anlaşılacağı üzere Tecellî, Keşşaf’ıyenilemiş ve daha doğrusu söz konusu eseri daha anlaşılır hale getirmiştir. Rivayetlere
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göre zamanındaki bazı ulema Keşşaf tefsirini anlamada zorlanmış ve Tecellî’yi hocatutarak ders almaya başlamıştır. Bu esnada diğer alimler de Tecellî’nin Keşşaf Tefsir dersiverdiğini duyunca Tecellî’ye gelmiş ve Tecellî’den bu eseri anlaşır şekilde yeniden tasnifetmesini rica etmişlerdir. Tecellî de bu rica üzerine “Tecdîd-î Keşşaf”ı kaleme almıştır(Emin, 1998: 10).Tecellî’nin bunlardan başka “Tecellî Nüshaları”, “Murakkî Kelime-î Şerif” ve “Temmeti’l-
Hevâşî İzleti’l-Gevvas” gibi eserlerinin bulunduğu bilinmektedir (Emin, 1998: 20).
1.4. Tecelli Hakkında Kaleme Alınmış Bazı Uygurca Eserler

1.4.1. Tecellî-MucellîAbdulhakim Mahsum Hacı (1925-1993)16 tarafından neşre hazırlanmış olan bu eser,Kaşgar Uygur Neşriyatı tarafından 1984 senesinde 77 sayfa olarak neşredilmiştir.  Bueserde Abdulhakim Mahsum Haci, babası Abdulcelil Mahsum Hacı tarafından muhafazaedilen Tecellî’ye ait Uygurca, Arapça ve Farsça şiirlerin bir kısmına yer vermiştir. UygurTürkçesine çevirmiştir. Mahsum Hacı bu şiirleri neşre hazırlarken Arapça ve Farsça şiirleriUygur alfabesiyle okunuşu ve altına Uygurca anlamını beraber göstermiştir. Bu eserdeyine Tecellî’nin hayatı ve Tecellî ile çağdaş olan birkaç ulemanın hayatı hakkında bilgisunulmakta ve Tecellî’nin eserleri ve el yazma nüshaları hakkında genel bilgiverilmektedir. Ayrıca Mahsum Hacı bu eserde, kendisinde Tecellî’ye ait çok sayıda eser veel yazmaların olduğunu, zaman müsait olmadığından dolayı neşredemediğini beyanetmektedir (Hacı, 1984: 1-11).
1.4.2. Tecellî ŞiirlerindenMuhtar Mahmut Muhemmedî tarafından neşre hazırlanmış olan bu eser, 2000 senesindePekin Milletler Neşriyatı tarafından neşredilmiştir. 199 sayfadan oluşan bu eserdeTecellî’nin hayatı ve Tecellî’ye ait olan çok sayıda şiir yer almaktadır. Eserin içinde yer alanşiirlerin bir kısmı Abdulhekim Mahsum Hacı’nın eserindeki şiirlerin aynısıdır. Onunharicinde Tecellî’ye ait olup neşredilmeyen Uygurca ve Farsça şiirler ve onların şimdikiUygurca anlamı birlikte verilmektedir.
1.4.3. Uygur Âlimi TecellîBu eser de Muhtar Mamut Muhemmedî tarafından neşre hazırlanmıştır. Yazar bu eserindekendi makaleleri ve başka yazarların değişik dergilerde Tecellî hakkından yayınlanmışolduğu makaleleri toplamıştır. Bu eser Xinjiang (Doğu Türkistan) Güzel Sanat – Foto SüretNeşriyatı tarafından 2011 senesinde 419 sayfa olarak yayınlanmıştır. Yazar esrin önkısmıda başta eski Doğu Türkistan Valisi Tömür DEVAMET’in imzalı teşvik yazısı olmaküzere birçok üst düzey yetkililerin Tecellî araştırmalarını destekleyen yazıları ek olaraksunmuştur.  Yazar yanı sıra eserine Tecellî’ye ait fotoğraflar, Tecellî ailesinin yaşadığıevlerin ve Tecellî’nin hayatta kullandıkları eşyaların fotoğrafları, türbesi ve Tecellî’nintorunlarının fotoğrafını da vermiştir.
1.4.4. TecellîBatur Rozî tarafından “Tarihî Şahsiyetler Hakkında Hikâyeler Serisi” olarak ele alınansilsilenin 5. serisi olarak hazırlanan bu eser, Tarihî Roman niteliğindedir. 122 sayfadanoluşan bu eser, 2003 senesinde Xinjiang (Doğu Türkistan) Halk Neşriyatı tarafındanneşredilmiştir. Romanda Tecellî’nin hayatı detaylı olarak anlatılmaktadır.
16 Abdulhekim Mahsum Hacı hakkında genel bilgi için bkz. (Buğda, 2010: 4-8).



Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2018/12

37 Klasik Uygur Edebiyatının Son Halkalarından Hüseyinhan Tecellî
1.5. Tecelli’nin Eserlerinin ÖzellikleriTecellî yazmış olduğu şiirleri Uygurca, Arapça ve Farsça olarak kaleme almıştır. Oeserlerinde genel olarak tarihî kronolojiyle sırayı takip etmiş ve süreci edebî bir dilletasvir etmiştir.  Bu üslup Uygurca, Arap ve Farsça yazdığı bazı şiirlerinde görülmektedir.Arapça kaleme aldığı şiirlerde genel olarak önce Allah’a övgüler, sonra peygamberimiz vesahabeler hakkındaki kasidelere yer verilmiştir. Daha sonra da arkadaşlarına veya malumbir olay hakkında yazmış olduğu şiirlere yer verilmiştir. Arapça şiirlerinde sık sık ebcetrakamıyla tarihi belirtmiştir. Mesela Kaşgar’ın Artış şehrinde medfun olan KarahanlılarSultanı Satuk Buğrahan’ın türbesinin yenilenmesi hakkındaki şiirinin her bir mısrasındaebcet rakamıyla yapım tarihini vermiştir. Yine Arapça şiirlerinde (Hamr) şarabı övmüş,akabinde tasavvuf ilmindeki Allah aşkında sarhoş olmayı dile getirmiştir.Farsça şiirlerinde Arapçada da olduğu gibi genelde önce Allah’a övgüyle başlayıp sonrapeygamberimiz ve sahabeler hakkındaki kasidelere yer vermiştir. Bununla birliktearkadaşlarına veya malum bir olay hakkında yazmış olduğu şiirlere yer vermiştir. Kalemealdığı Farsça şiirler Arapçaya nazaran daha çoğunluğu oluşturmaktadır.  Farsça şiirleriçinde kendi çağdaşı olan büyük âlim, edip ve arkadaşları hakkında yazmış oldukları,bununla birlikte ahlak vurgusu veya birer kötülüğü tenkit mahiyetinde çok sayıda kısaşiirlere de yer verilmiştir. Yine bu şiirler içinde Doğu Türkistan’ın medrese ve camilerini,hayırsever kişileri ve Kaşgar’ı övdüğü şiirler de bulunmaktadır. Farsça yazmış olduğuşiirler içinde kişinin vefatı veya medrese ve camilerin inşaat ve tamirat ile ilgili ise dahaçok şiirde ebcet hesabi ile yılı belirttiği gözükmektedir. Farsça şiirlerinde özellikle Hulefâ-iRaşidin’in menkıbelerinden uzunca bahsetmektedir.Tecellî’nin Uygurca yazmış olduğu şiirleri içinde Abdulkadir Geylanî hakkındaki şiirinde,Abdulkadir Geylanî’yi övgüyle bahsetmektedir. Nefsi dünyevi arzulardan kurtarmanınyollarını, iyilik, marifet, ilim ve irfandan geçtiğini dile getirmektedir. Tecellî’nin AbdulkadirGeylanî hakkındaki yazdıklarına bakıldığında onun Tasavvuf’a intisap ettiğianlaşılmaktadır. Tecellî’nin dostu Nazar Bek Ahun’na hediye olarak Uygurca kaleme almışolduğu “Siyah - Beyaz” adlı diğer bir şirinde ise, siyah ve beyaz renginden yola çıkarak,kendi yaşadığı dönemin zülüm ve karanlılarının arkasından gelecek olan hürlük, adalet vebağımsızlığın Aydınlılığını beyaz renk ifadesiyle felsefî bir üslupta dile getirmektedir.Diğer taraftan her beyazın mutlak iyi olmadığı gibi her siyahın da kötü mana taşımadığını,ilahi hakikatin de siyah renk hat içinde tecelli ederek dünyayı aydınlattığını dilegetirmektedir. 61 mısradan oluşun bu siyah – beyaz adlı şiirinde Uygur Türkçesinin detıpkı Arapça ve Farsçada olduğu gibi söz ifade konusunda ne kadar gelişmiş ve zengin birdil olduğu ispat etmeye çalıştığı gözükmektedir.Tecelli ayrıca Abdulkadir Geylanî hakkındaki yazmış olduğu Uygurca şiirinde, “edelim,bilelim” gibi mısralarda “ım, im” eki kullandığı görülmektedir ki,  zamanımız Uygur Türklehçesinde “ım, im” ekinin kullanıldığına dair bilgi sahibi değilim. Örnek;

اگر اولسھ منظور پیرمغا ند         ویروب جان ودل بر پیالھ االلم

.Eğer pirime nazar söz konusu ise, can-i gönülden bir kadeh alalım,”“Kalbimizi tüm endişelerden fariğ ederek, meyi içerek hak feyziyle dolalım.”Bu üslup Tecellî’nin İstanbul’da uzun süre kaldığı ve İstanbul Türkçesini de iyi bildiğinigöstermektedir“اولوب فارغ البال اندیشھ لردن     ایچوب اول میئ فیض حقلھ دواللم
1.6. Tecelli’nin Eserlerinin Yazma Nüshaları Ve Özel Eşyalarının KorunmasıMuhtar Mahmut Muhammedî’nin belirttiğine göre, Tecellî’ye ait birçok özel eşya DoğuTürkistan’ın Yarkent şehrinde bulunan “Yarkent Medeniyet Yurtu”nda muhafaza
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edilmektedir. Bunların içinde, Berk Tecellî ve Sebk Mucelli, Divân Arabî, Tuhfetu’l-Berreyn,
Mecmûatu’l-Kesâid gibi eserlerin el yazımı nüshaları ile arkadaşlarına yazmış olduğu 280civarında şiir şeklindeki Uygurca, Arapça, Parsça ve Çince el yazmaları bulunmaktadır.Bunlardan başka hayatta kullanmış olduğu sarığı, siyah kutusu ve hastalar için kullandığıtıp cihazları da “Yarkent Medeniyet Yurtu”nda sergilenmektedir (Muhemmedî, 2000: 20).
SonuçBirinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı imparatorluğunun müttefikleriyle birlikte yenilipdünya sahnesinden çekilmesiyle bıraktığı coğrafyada onlarca ulus devlet ortaya çıkmıştır.Bu muhteşem devlet yaşadığı yaklaşık 600 küsur yıl içinde dünyadaki İslam topluluklarıve kan kardeşi olan Türk dünyası ile aralarında hem ticari-kültür alışverişi hem de dini veinsani dayanışma halinde olmuştur. 20. asrın ilk çeyreğinden itibaren iki kutuplu dünyanınçekişmeci sonucu aralarında bir gönül bağı olan İslam toplulukları çeşitli ideolojikkutuplaşmalarla meşgul edildikleri için birbirlerinin sorunlarından hem uzak kalmışlarhem de geçen elli yıllık süre içinde iletişim kuramamışlardır. Dolayısıyla Anadolu’nun eli-ayağı, gözü-gönlü olan kardeş topluluklar kendi içlerinde yetiştirdikleri yazar, bilim adamıve düşünürlerinden habersiz kalmışlardır. Sovyetlerin 1991’de dağılmasından sonra soğuksavaş sona erip kitle iletişim araçları yaygınlaşınca İslam toplumları ve Türk dünyasıhalkları arasındaki hasretlik duygusu yerini tanışma, kaynaşma, kültürel ve ticari ilişkilerebırakmıştır. Diğer taraftan Türkiye Devletinin Osmanlı bakiyesi olan Türk-İslamtoplumları aralarındaki bağı güçlendirmeye yönelik gerçekleştirdikleri kültür ve eğitimantlaşmalarıyla öğrenci ve öğretim sahası gelişim göstermiş, bu coğrafyalardaki ortakdeğerler akademik alanda araştırma konusu olmuştur.Türkistan coğrafyasında yetişen âlimlerin, ediplerin, eserlerinin ve bu coğrafyada oluşankültür ve medeniyet miraslarının araştırılması ve zamanımız insanlarına ulaştırılması çokönemlidir. Çünkü bu gibi çalışmalar İstanbul’dan Kaşgar’a kadar olan geniş coğrafyadaMüslüman Türk halklarının kendi aralarındaki tarihi bağlarını yeniden birleşmesinebüyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Türk dünyasında yetişmiş ilim insanlarınınaraştırılıp, yeni nesil öğrencilere akademik alanda tanıtılması yakınlığı daha dapekiştirecektir.Doğu Türkistan’da yetişmiş Tecellî gibi büyük âlimlerin tahsil için gittiği ilim merkezlerinebaktığımızda, Kaşgar, Buhara, Delhi, İsfahan, Kahire, Kabil ve İstanbul öne çıkmaktadır.Tarih boyca bu bölgeler ilim ve kültür merkezleri olmuştur. Kaşgar’da yazılan Türkçe bireser, Buhara ve İstanbul’da rahatlıkla bulunup okunabiliyordu, İstanbul’da yazılan Türkçebir eser de aynı şekilde Türkistan coğrafyasında rahatlıkla okunabiliniyor ve anlaşılıyordu.Tecellî’nin arkadaşlarıyla yazıştığı şiir şeklindeki mektuplarına baktığımızda da, bubölgelerdeki ilim adamlarının bir birleriyle ne kadar irtibatlı olduğu ve aynı duyguylahareket ettiği gözükmektedir.Bu yazımızın Tecellî’nin hayatı ve eserlerinin değişik yönleriyle araştırılarak ilim vekültürel yönünden Türkiye ve Türkistan coğrafyasının daha da yakınlaşması ve iki halkıntarihi misyon içinde hareket etmesine vesile olacağını vurgulamaktayız. Diğer taraftan buyazımız Tecellî’nin ve diğer âlim ve edebiyatçılarının eserlerinin değişik açıdaninceleyecek olan araştırmacalar için ilham olacaktır.
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