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BİLİNEN EN ESKi İSLAMi TÜRKÇE METiNLER : 

UYGUR HARFLERİYLE YAZILMIŞ KARAHANLILAR DEVRiNE 
AiT TARLA SATIŞ SENETLERİ 

(473, 483 ı= 1080, 1090) 

Şinasi TEKİN 

A. Giı·iş 

. · Türklerin, X. yy ortalarında Satuk Buğra Han zamarnnda Islam 
dinine, Batı Türkistan'da girdikleri bütün kaynaklarca kabui edil
mektedir. Fakat bu olay, tarihin akışına büyük etkisf olmaksızın as
lında bu tarihten çok daha gerilere götürülebilir. Daha Erneviierin 
son zamanları ile Abbasilerin ilk devirlerinde kadınlı - erkekli, türk 
asıllı esirler, Ön Asya'da halife ile devlet ileri gelenlerinin sarayların
da büyük bir değer taşıyordu; fakat bunların henüz türk c;lili ve 
türk kültürünün alın yazısına yön verecek bir gücü ve yoğunluğu 
yoktu. Zaten bu türk kitlelerinin asıl türk kültür merkezi olan Ötü
ken - Tarım bölgesinden çok uzakta Ön Asya'da, arapçanın önderli- . 
ğini yaptığı islam kültürü içinde, kendişine benzeyen bir kültürün 
i tmesi, uyarması olmaksızın, birden bire kendini bulup VIII. - IX. 
yy'larda bir türk kültürü yaratmasına imkan yoktu. Ancak X. yy'dan 
it ibaren Kaşgar ve yöresinde, türk unsuruna dayanan siyasi birlik
ler .kurulduktan sonra, ilk türk- islam kültürü doğmağa başlamıştır. 

Herhalde bu ilk devirlerin edebi .ürünleri Kaşgari'nin Divanınd~ ör
nek olarak verdiği çeşitli konularİ işleyen destan parçaları ile ata
sözleri olmalıdır. Öte yaridan bunların daha X. yy'da yazı ile tesbit 
edilmemiş olacağını ilen' ::>ürmek isin de hiç bir sebep yoktur. Kaş

gar yöresindeki bu ilk müslüman türkler ile burkancı ve mani dini 
kültürünün son temsilcisi olan Hoço uygurları (aş. yk.: 80-95 boy
lam ile 40 - 45 enlem arası) arasında din ve dünya görüşü ayrılığı do
layısiyle nesiller boyu süren kanlı çatışmalara rağmen, Karahanlılar
la başlayan ilk türk- islam kültürünün kaynağını işte blJ Ho~o'da.lq 

burkancı uygur çevresinde aramak gerek.mekte<;lir, 
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Yazımızın konusu olan tarla satış senetlerinde kullanılan uygur 
yazısı bunun en açık delilidir. 

B. Belgelerin genel tamını 

1911 yılında Yarkend dışındaki (bk. dizin: rabul) bahçelerde bir 
takım arapça ve türkçe ~ahkeme kararları, kişiler arasındaki özel 
anlaşmaları tesbit eden alış - veriş senetleri bulunmuştur. İikin Kaş
gar'daki ingiliz konsolosu Sir George Macartney'e verilen belgeler 
daha sonra, Hindistan eski eserler genel müdürlüğüne teslim edildiği 
halde bir daha bunları gören olmamıştır. Fakat E. Denison. Ross'un 
himmetiy'ıe bunların bir kısmının fotoğraflan aldırılıp Londra'da 
<<Doğu. ve Afrika Araştırmalan Okulu Kütüphanesi>>ne yerleştirilmiş
tir (Library of the School of Oriental and African Studies, no. M 63 
Yarkend). Hepsinin 15 parça olduğunu söyliyen E. Denison Ross ı 
«yedisinin arapça, dördüı-ıün arap harfleriyle türkçe, üçünün de uy
gur harfleriyle>> olduğunu bildiriyor ise de fotoğraflardan beş arap
ça (tarihleri :. 529, 518, 494- veya 474 -), beş uygur harfleriyle türk
çe (aşağıda yayınlananlar: I, III, IV ( + V), VI, VII) . ve bir de arap
uygur harfleriyle (karışık) türkçe metin çıkmış ve arapça olanlar
dan biri yayınlanmıştır ı. Bunlardan birinde ve arap harfleriyle türk
çe olanında bazı imzalaİ uygur harfleriyledir. 

Aynı bölgede P. Pelliot tarafından bulunari üç arapça satış se
nedinin sonunda da bir çok imzalar türkçe açıklamalarla birlikte ba
zan uygur harfleriyledir 3• 

Bütün bu belgelerde bahis konusu edilen olaylar hep bir bölge
de (Yarkend civarında Rabul kasabasında) h. 473-529 yıllan arasın
da geçtiğine göre, adları, ayrı belgelerde tekrarlanan kimselerin ay
m kişiler olduğunu düşünebiliriz. 

ı BSOS ID (1923), s. 158 ve Türkiyat Mecmuası I (1925), s. 225 . . 

ı V. Barthold, Tlıe Buglıra Klıan mentioned in tlıe Qutadqu Bi lik, BSOS m . 
(1923), s. İ51 - 158 [türkçesi : R.' Hulôsi, Kudatku Biligin zikrettiği Bugra Han kim-
dir? ~ I (1925), s. 221 - 2-26]. , 

3 Cl. Huart, Trois actes notariis Arabes de Yôrkend, ·Journal Asiatique 4. c. (1914), 
5, 607- 6'P (tarihleri : -489, 505, 508) 
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C. Uyguı·ca belgeler ve tarilıleı'İ 

Metinlerin hiç biri tam değildir, çoğu şahit listesinden ibaret 4 

olduğu halde bir kısmından önemli sonuçlar çıkarabiliyoruz : 

ı. Senetler tarla satanların ifadelerine göre düzenlenmiştir : 
<<ben .. sattıİn>> vb. «tarla» için yi'l' ve baz~n da bük kullanılmıştır. 

2. Satılan tarlanın dÇ:irt hududu, koffi§U tarlaların sahiplerinin 
adıyla belirtilmiştir (bk. dizin : kat). 

3. yarmak ile hesaplanan tarla fiyatının sık- sık yarısı kayde
dililiğine göre ödemel~:r taksitle yapılmıştır. 

4. Ş~hitler (tanuk) ad ve unvanıariyle senedin sonuna . yazıl
mıştır. 

5. Satanın satın alana verdiği teminatın ifade ta;rzı dikkate de
ğ~r :. II, 10 <<satış tarihini geciktireni.n sözü hükümsüzdür>> veya: IV, 
14·,-vd .. <<bizden sonra oğlumuza, kızımıza, kanmıza, akrabamıza ve 
h~rhangi bir kimseye dışarıdan bu şahitleri hayal imiş gibi göstere
cek bir tesir bulunursa, bu hükümsüzdür; kendi şahitleri de yalanr 
dır». . 

Yukarıda saydığımız özellikler acaba islami geleneldere uygun 
mudur? Bu sorunun cevabı, islami toprak hukukunun XI. yy'da 
Türkistan'da nasıl telakki edildiği meselesine ışık tutacaktır; fakat 
bildiğime göre bu devirden kalma belgeler yok denecek kadar azdır! 
Islam hukukuna göre (Haneji), fetbedilen ülkeler -bazı özel du
rumlar bir yana bırakılacak olursa - mirı sayıldığından, kişiler ara
sında tarla alım- satımının bahis konusu edilmemesi gerekir 5• Fa
kat bazı şartlar altında hiç olmazsa tasarruf hakkının başkasına dev
ri bahis konusu olduğu zaman Ka'şgar'da olduğu gibi ayrıntılı, şa

hitli senet düzülmesine lüzUın yoktur. İşte elimizdeki bu belgeler 
bu anlayışın Türkistan'da böyle olmadığını gösteriyor; öyleyse Batı 
Türkistan'da yerli «örf>> ve «adetler» hala canlı tutuluyordu. Bunun 
nedenini, iran unsurunda aramalda birlikte, konumuz doğrudan doğ
ruya türkler ile ilgili olduğu için, Kaşgar"a komşu olan Doğu Tür-

4 Burada sık sık kullanılan unvanlar son derece dikkate değer. 

s M. Akdağ, Türkiyenin 1ktisôdi ve lçtimal Tarihi I, 1959, s. 427 vd. 
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-
kistan''da burkancı uygur medeniyetinin etkisini de unutmamak ge-
rekir. Nitekim elimizdeki bu tarla satış senetleri ile burkancı uygur 
hukuk belgeleri arasında dış yapı bakımından büyük bir benzerlik . , 
vardır: Bu sonuncularda şahitler zikredilirken .kişi adları satır içe
risinden başlar (bk. Türk Kültürü Araştırmalarf Yıllığı I, 1964, s. 50, 
51) . Aynı usulü yayınlamakta olduğumuz karahanlı belgelerinde de 
buluyoruz (bk. metin no. I). 

Metinlerden yalnız iki parçada tarih vardır : 

III, ll - 12 : yiı tört yüz sekson üçte bu lJ.a~ bitilti lf,utluğ receb 
ayinta 

483 receb = 30 ağustos - 28 eylül 1090. 

V, 5-7: yil tört yüz yitmiş üçte siçğan yili reb'i'ül - iilJ.ir ayin
ta bu lJ,a~ lf,ilildi 
473 rebiülahir = 19 eylül - 17 ekim 1080. 

Buna göre 473 (1080) tarihiisi bu devirden kalma arapça .. ye türk
çe yazılmış belgelerin en eskisi olmuş oluyor. Yusuf Has Hacib, 
Kutadgu Bilig'irii aynı bölgede, 1069 yılında bitirdiği halde, elimiz
deki en eski nüshalan XIII. yy'dan gerilere gidememektedir. Buna ' 
göre bu tarla satış ~enetleri, yazısı bakımından, bilinen en eski 
türkçe - islami yazılı belge olmuş oluyor. Kullanılan uygur alfabe
sinin işlekliğini göz önünde bulundurursak Kaşgar bölgesinde geli
şen türk yazı dilinin başlangıcını daha da gerilere götürmek gere
kir. Yukarıda kısaca bahis konusu ettiğimiz a:rapça belgelerde (me~ 
sela JA 1914, c. 4. s. 617 vd) şahitlerden bazılarının, kendi adlarını 
uygur harfleriyle yazmalarından anlaşıldığına göre bu devirde okur- . 
yazar müslümap. - türk aydınları arasında arap harflerini hiç tanımı
yan, bilmeyen kimseler var olmuştur. Öte yandan uygurca senetleri 
yazaniann arap harflerini de bilmiş olabileceklerini düşünmek yan
lış olmaz; çünkü üslup bakımından burkancı uygur metinlerinin ya~ 
zısından bir az da olsa farklı olan bu uygur yazısında şu dikkate de
ğer özellikler görünüyor : 

ı. kelime içerisinde, sırf arap harfini andırdığı için bazı harfler 
uygurcasmdan sonra bu yazı ile tekrar edilmiş; 

2. arap alfabesindeki harf noktqları bazan uygur harflerine de 
)i:oyulınu~i 
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3. birden fazla sesin i§areti olan bazı uygur harflerinin altı.11a, 

arap harflerini andıran i§aretler koymakla okuma güçlüğü ortadan 
kaldırılıriağa çalı§ılmı§tır. 

Bu ve buna benzer özellikleri daha sonraki devirlerde, XV. yy.'ın 
sonlan na kadar Batı Türkistan'da uygur harfleriyle yazılmı§ eser
ler de de görebiliyoruz (bu ve öteki benzer hususlar için· bk. bilhassa 
T. Gandjei, A locust's Leg, Studies i.h. of S.H. Taqizadeh, London 
1962, s. vd., 67 vd. ve : Ann-ali xiv, 1964, s. 161 vd). 

Bu durum §Öyle örneklendirilebilir: 

I li , 6 ~ '1 , 3 ~ I, B . ' 
i ni si ~ !5at1 tört 

I II, 7 
_ıo v, 6 IV , 8 .\ 

~ /lA.(3 ~ öz usuınuz~ .f;-D>-
b ahiisi sixgan s --
I , l ~t-

reblc. · · 1V, 9 
~ V ,6 ~ &j-?:f'- c -

<osıııiin el i 

r,ıı. ~ V,l2 
~ 

r~ ,1 5 

~ ı-kal aç 
o glu:r.u z 

s111odar ·; 

r ,4 
~ 

v,ı4 (.>->~ 
VI ,u 

~ %al aç ta jik . te~agu 

!,6 
·~ 

nr,ı ~ '1! , 7 
-~ t1g1n 1sJ:al! . ulug L 

I,? ., .. VII,$ Guı..~ VI, 7 
~ satig ~ yüsuf . .. ~a~n1 (.. ~- ~ 

vu,ı . , I II , )"' 
~~ VI , 9 

!Jasıın /~ lg-siz kese k . ~ ... . 
-

Belgelerin dilinin sade olmayl§ı bizi §a§ırtmamalıdır, çünkü ay
nı devirde türkçeyi araplara öğretrneğe çalı§an Ka§gari, Divanı'na 
yabancı asıllı sözleri . almiyacağını açıkça belirtiyor. 

Metni tesbit ederken (ı) hariç, türk ilmi çeviri yazı usUlünü kul
landım. ( ) doldurmayı, < > harflerin, aslında unutulup tarafım
dan konduğunu, ... belirsiz sayıda harfin eksik olduğunu bildirir. 

Uygur yazısı ile yakından ilgisi olmayan okuyucunun, metnin 
asıl yazılı§mdan yararlanmasım sağlamak için, metinleri bir de arap 
harfleriyle verdim; ama bu bir tran s 1 iter as y o n d ur! me-
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sela Mu1),ammed .:..W_,. şeklinde yazılarak uygurcasının ya.zılı§ şek

line işaret edilmek istenmİştir. · ogıı: · J;_,ı .• ·. 'oş~an: ..JG:,;·. gibi~ . ' .. 

. Bugünkü türkçesini verirken bir çok noktalar şüpheli kalmıştır; 
_metinlerin bütün ~elime hazinesini içine alan diz.indeki .notlar da bu 
kapalı yerleri her zaman aydı~atamadı. - · - . : - .... . 

Dizıne ~elime anlamları eklenmemiştir;- tercüme kısmı ·bu boşlu
ğu doldurur sanırım .. 

D. Metinler 

I 

1 men sulman otag başi tanu~ men men nana sar (?) otag başi ogli 
coşman tanu~ men . 

. 2 (t) ong: (a) ogli coşman tanu~ men --

: 3 men isma'll ogli lfasan çalap atçi tan~ men islf~ atçi ogli 'all 
tan~ men . · 

· 4 m~n ·bübekir ~ili}J.dar tan~ men yüsui ~aJ.aç · tan~ men 
- . . men lfasan taİngaÇi tan~· men . . . - -

. 6 men kiçmiş tigin tan u~ . m eri . . . -- . . .. 
· 7 men satig mulfammed çalap ta (nu~ men) 

kö < r> tlek mulfammed inisi' bübekir tanu];t 'men: 
men· yüsui .otag lia.şi ian~ (men) · · - · 

8 .. 

' 9 
10 ·--- riıen ~aba z:ıayil (?) . otag ba.şi .tjıııu~ (roe_n) 

m c•ı -

· ı· ·bu ol }J.at tlirur tanu~ bolti-lar tan~-lar ati bu }J.at 
2 angkinte bitilmiş turur men seli <••ı beg tözün sü başi 
3 oglf selj sü başi inisi siluman (?) Ög ad~ ig-siz . 
4 togasiz ta:Q.tv~t erken rabul-ta sökmen beg buti -
5 l;tinta bir kesek yir sattim lfüseyin ogli islf~ 
6 çalap- ~a tört ~ati birle sattim bir yaş bükig (?) 

·.<.r 

<*> n numarayı taşıyan - eğer böyle bir şey var idiyse - metin kaybolmuŞ. 
. (**> si.linn:iiş. - -
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7 bu bük balıasi yüz elig yarma~ balıani tükel bultum 
8 yir ev~af <i>ni (?) aldim milk islJ.a~ çalap-ning turur ~u yir 

9 <n>ing evvel ~ati yüsuf inal yiri üç ~ati çalap 
10 yir <i> kim te'l]Ir ~ilgan tarD;ı.ini bati! turur 
ll yil tört yüz sekson üç-te bu l].at bitilti 
12 ~utlug reGeb ayin - ta<***> 

13 men yaçmiş (?) taniı~en men adu~ tanu~en 
14 men tavut (?) tan~en men yüsuf tekneçi tanu~men 

15 men tekneçi ogli ya~üb tanu~men men seli tajik tan~men 

(sonu eksik) 

IV 

(başı eksik) · 

1 .:. tan u~ tan~ ... (nin) g ati bu !J.at 
2 ... j daşinta yad ~indi tan~-lar (?) 
3 (ta)n~-1~ birürler men beg tözün 
4 sü başi ogli tan~~ bir(ü)r sü başi 
5 (ogli) beg tözün sü başi qgli a}J.med 
6 arslan biz ikegü öz ad~ ig-siz 
7 togasiz ta}J.tav~ erken öz 
8 '~miz öz usumuzta erken i~tar (?) 
9 · (kel) ürmez men 'ali sü başi men a}J.med 

10 arslan is}J.a~ çalap-~a bir kesek · 
ll rabul-da yir sattirniz sekiz yüz yarm~-
\2 ~a bu yarma~ yarimi bohır tört yüz yarma~ 
13 bu yirni tört ~at-lari birle ·is}).~· 
14 çalap- ~a sattirniz bizi(m)de kin kidin 
15 oglum(uz)~a ya ~izimiz kişimizke 
16 (~a)taş-larimiz~a kim erse-ke te'~ir (?) 
17 (ta)ştin yo~ kim ta(n~)ni ~lgan s$g (?) 
18 batil tan~i yalgan bu yirni<n>g evve(l ~ati?) 

(devamı: V) 

< .. •> satırw sonu ile bundan Sonia gelen satır boş bırakılmış. 
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ı 19 
2 20 
3 21 
4 22 
5 23 
6 24 
7 25 
8 26 
9 27 

.10 28 
ll 30 
12 30 
13 31 
14 ' 32 

15 33 
16 34 
17 35 
18 36 
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V 

boğra beg-ning satmiş yir ikinç 

(~) ati te girmen öze ki üçünç ~ati 

babek todun yiri törtünç ~ati 
(*) 

sattirniz yil tört yüz yitmiş üçte 

siçgan yili rebi'ül-al].ir ayinta bu 

l].at ~ilildi bu l].at içinteki ya (?) 

men uzun }).asan çalap tan~ . men men 

ala mul).ammed çor ogli müsa tanu~ men men yüsuf 

... leçi ogli ya~üb tanu~ men ilek molla 

... ami (?) }).asan tan~ men men y~ud yalu ogli 

... i tan u~ men ~alaç seli çalap inisi seli 

tan~ men seli çalap inisi mul].ammed tanu~ men 

men al).med seli ... seli tajik tanu~ (men) 

... inisi tan~ men ... 

... t(an~ men) ... ogli ... inen ~utlug 

... tan~ men t ... su(l)uman (?) çor ogli ... 

... tan~ men ... 

VI 

1 bu ol hat turur kim tanuk bolti--... . .. . 
2 lar tanu~-lar ati bu l].at içinte 

3 (ya) d (~ilin) d (i) ... <·ı 

4 · ... bitidim t~agu yili 

5 rebi'ül-evvel ayinta 

men rnekayii arslan 

6 sü başi tan~ men ... <••ı 

7 l].atni ulug yol bütün-lük üçün 

· <*> satır silik; ancak bazı harfler seçilebiliyor, fakat okunmuyor. 
(**) bu satırdan sonra belirsiz sayıda satır eksik. 
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8 bu bat ... bu ... erke(n?) 
9 isl}.a~ çalap-~a bir kesek yirimni 

sattim 

10 yüsuf tekneçi ~ati muntini (?) bir ~ad (i?) 

ll . . . balıani tükel bultum ... 
12 yiri bir ~ati yüsuf tekneçi yiri bir l,tati 

(sonu eksik) 

vn 
(başı eksik) 

1 kençek tan~ men men is}].~ l}.asan (?) 

2 çor tanu~ men men ala mul}.ammed çor 

3 tan~ men men 'oşman kençek tan~ men 

4 men babek todun tan~ men men 

5 yüsuf ~alaç tan~ men . 

E. Bugünkü Türkçesi 

I . 

165 

1. Ben Sulman otağ başi şahidim. Ben Nana sar (?) otağ başi 
oğlu Osman şahidim. 

2. (Ben) Tonga oğlu Osman şa.hidim. 

3. Ben Isınail oğlu Hasan Çalap atçi şahidim. Ben Ishak atçi 
oğlu Ali şahidim. 

4. Ben Ebubekir .silahdar şahidim. Ben Yusuf Kalaç şahidim. 

5. Ben H asan tamğaçi şahidim. 

6. Ben Kiçmiş Tigin şahidim. 

7. Ben Satig Muhammed Çalap şa(hidim). 

8. (Ben) körtlek (?) Muhammed'in kardeşi Ebubekir şahi

dim. 

9. Ben Yusuf otağ başi ş ahi d (im) . 
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III. 

IV. 

ŞlNASt TEK.tN 

1. Bu bir senettir. Şahitlik. ettiler. Şahitlerin adı bu senedin 

2. en sonunda yazılmıştır. Ben Beg Tözün sü başi 

3. oğlu Seli sübaşi'ıii.n kardeşi Siluman (?) ~ı başında, has-
ta-

4. talıksız ve sılılıatta iken Rabul'da, Sökmen Beg buti~i'nda 

5. bir parça yer sattım. Hüseyin oğlu Ishak 

6. Çalap'a dört hududu ile bi;rlikte bir ağaçlığı (=yaş bükig) 
s attım. 

7. Bu ağaçlığın (=bük) fiyatı yüz elli yarmakftır. Karşılığını 
( = bahii) tamamiyle. buldum. 

8. Yer evkafını (?) aldım. Mülk ( = milK.) Ishak Çalap'ın
dır. Bu yerin 

9. birinci hududu Yüsuf İnal yeridir; <öteki> üç. hududu 
Çalap'ın 

10. yeridir. <Satış> tarihini geciktirenin <;sözü> hüküm-
süzdiir. 

ll. Yıl dört yüz seksen üçte bu senet yazıldı, 

12. kutlu receb ayında ( = 30 ağustos- 2'8 eylül 1090). 

13. Ben Yaçmiş şahidim. Ben Aduk şahidim. 

14. Ben Davud şahidim. (Ben) Yusuf Tekneci şahidim. 

15. Ben Tekneci oğlu Yakub şahidim. Ben Seli Tajik şahidim 

1. .. . şahit (ler) in adı bu senedin 

2. (son) unda zikredildi; şahitler (?) ... 

3. şahitlik ederler. Ben Beg Tözün 

4. sü başi oğlu şahitlik eder(im). Sü başi 

5. (oğlu) Beg Töziiıt <ile> sü başi qğlu Ahmed 

6. Arslan, biz ikimiz, şuurlu, hasta-

7. lıksız ve sılılıatta iken ve kendi 
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· 8. aklımız kendi başımızda iken i]f.tar (?) 

9. ( ... ?) Ben Ali sü başi, ben Ahmed· Arslan, 
10. Ishak Çalap'a 

ll. Rabul"da bir parça yer sattık; sekiz yüz yarma]f.'a. 

12. Bu yanna]f. yarısı dört yüz yarma]f. eder. 
13. Bu yeri, dört hududu ile birlikte Ishak 

14. Çalap'a sattık. Bizden sonra 

15. oğlumuza, kızımıza, karımıza, 

16. akrabamıza ve herhangi bir kimseye 

17. dışardan, (bu) şahitleri (?) • hayal imiş gibi gösterecek 
bir tesir bulunursa 

18. pu hükümsüzdür, (kendi) şahitleri de ya~andır. Bu yerin 
birinci (hududu) 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28 . 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35 . 
36. 

(devamı: V) 

Bogra Beg'in sattığı yerdir; ikinci 

hududu değirmen deresidir; üçüncü hududu 
Babek Todun'un yeridir; dördüncü hududu 
... (eksik) 

sattık. Yıl dört yüz yetmiş üçte, 
sıçan yılı, rebiülahir ayında (= 19 eylül- 17 ekim 1080) bu 
senet düzenlendi. Bu senet içindeki ... (?) 

Ben Uzun Hasan Çalap şahidim. Ben 
Ala Muhammed Çor oglu Musa şahidim. Ben Yusuf 
. .. pğlu Yakub şahidim. (Ben) nek M.olla 
... Hasan şahidim. Ben Yakud Yalu oğlu 
. . . şahidi m. (Ben) Kalaç Seli Çalap"ın kardeşi Seli 
şahidim. (Ben) Seli Çalap''ın kardeşi Muhammed §ahidim. 
Ben Ahmed Seli ... Seli Tajik şahid(im). 
... kardeşi şahidim. .. . 
... ş(ahidim) ... oğlu ... Ben Kutlug 
.. .. şahidim .... SulUınan (?) Çor oğlu ... 
... şahidim .. . 
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VII. 
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1. Bu bir senettir; şahitlik ettiler. 
2. Şahitlerin adı bu senet içinde 
3. (zik)r(edil)di ... 
4. . .. yazdım, tavuk yılı 
5. rebiülevvel ayında (boş bırakılmış) 

Ben Mekail Ars}an 

6. sü başi şahidim ... (eksik) 
7. senedi ... «büyük yol>> (?), doğruluğu için 
8. Bu senet ... iken 
9. İshak Çalap'a bir parça yerimi ' sattım. 

10. Yusuf Tek11eci'nin hududu; bundan ötede. (? =muntini) 
bir hududu ... 

ll. ... (eksik) karşılığını ( = baM) tamamiyle buldum ... 
12. yeri. Bir hududu Yusuf Tekneci'nin yeridir; bir hududu 

(sonu eksik) 

1. Kençek ş~hidim. Ben Ishak Hasan 
2. Çor şahidim. Ben Ala Muhammed Çor 
3. şahidim. Ben Osman Kençek şahidim. 

4. Ben Babek Todun şahidim. Ben 
5. Yusuf Kalaç ş~hidim. 

F. Açıklamalı dizin 

a d u ~ ög a. igsiz toğasiz ta1;tva~t erken III, 3. biz ikegü ög 
a. igsiz toğasiz ta1;tava~t erken IV, 6 

Anlamı iyice anlaşılmıyor, fakat metnin ne demek istediği ol
dukça açık : senedi düzenleyenler daha doğrusu, tarlasını satanlar. 
ileride herhangi bir itirazı önlemek düşüncesiyle satış işlemini baş
kasının zoruyla değil de kendi istekleriyle yaptıklarını dile getir
mek istiyorlar. <<Biz akıl(lı) ve uyanık (yani: ayık) ... iken». Her- · 
halde bugünkü ayık ve ayıl- ile ilgisi olacak : * ad -! Kaşgari'nin <<ta-
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nınmayan; değişik» anlamına gelen adhuk, adguk ve agduld'u (bu 
sonuncusu adguk'un değişik şekli olacak) ile bir ilişkisi var mı? 

<<ayılıp kendine gelen»i <<değişmiş>> gibi düşünürsek böyle bir ilişki
yi · kunnak mümkün olur; buna bir de Tarama Sözlüğündeki ay
mak 'ayılmak'ı ekieyebiliriz (<*ad- !) 

a d u k (kişi adı) . men a. tanulçmen III, ı3 

a h m e d (kişi adı) beg tözün sübaşi ogli a. arslan biz ikegü 
IV, 5 a. arslan IV 9. a. seli . . . V, ı 4 

'a k ı öz a-.imiz öz usumuzta erken IV, 8. Benzer ifade şekille
ri için bk. JA ı914, c. 4, s. 6ı2, 614, 6ı6, 620 ve 626; bk. bir de burada 
ög . 

. . a ı - yir evlçaf(i)ni a. -dim m, 8 

a ı a (kişi adı) a. mu1].ammed çor ogli müsa V, 9. a. mu1].aon
med çor VII, 2 

'a ı i (kişi adı) is1].iilç atç( ogli 'a. I, 3. 'a. sü başi IV, 9 

an g k i n bu l;at a.-te (!) m, ı·. Okunuş doğru mu? angkinin
te beklenirdi. 

a r s ı a n (kişi adı) beg tözün sü. başi ogli a1].med a. biz ikegü 
IV, 6. a1].med a. IV, ıo, mekiiyil a. sü. ba§i VI, 5 

a t tanulçlar a. - i III, 1. VI, 2. . .. a.- i IV, ı 

a t ç i ismail ogli 1].asan çalap a. I, 3. isl).iilç a. ogli 'aı'i I, 3. Un
van mı? Kutadgu Bilig''deki (2323, 4064) l;ayl başi 'takım başı' ve 
Kaşgari'deki il başi 'seyis' ile ml.ıhteva bakımından ilgili mi? Aslın
da 'at' anlamına gelen ·l;ayl, 1). başi şeklinde unvan olarak aynı de
virde arapça yazümış senetierin şahitler kısmında sık-sık görülür 
(JA ı914, c. 4, s. 623 okunuşa dikkat). Bundan başka Londra Üni

versitesi S.O.A.S. kütüphanesindeki benzeri senetlerde de buna 
rastlanmaktadır. İleride bunlar yayınlanacaktır .. 

a y rab'i'ül-iil;ir a.-inta V, 6. lçutluğ receb a.-in<ta.> nı, ı2. 

talçagu yili rabi.'ül-evvel a.-inta VI, 5 

b a b a b. nayil (?) otag ba§i I, 10 
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b a b e k b. todun V, 3. VII, 4. Sasaniler devrinden beri Bat~ 

İç Asya'da kullanılan kişi adlarındandır . 

. b a h a bük b.-si III, 7. b.-ni tükel bul- III, 7. VI, ll 

b a ş beg tözün sü b.-i ogli seli III, 2. sü b.-i inisi silumdn· III, 3. 
beg tözün sü b.-i ogli IV, 4, 5. sü b.-i ... IV, 4. 'ali sü b.-i IV, 9. meka
yiı arslan sü b. -i VI, 6. otag b.-i I, 1. nana sar (?) otag b.-i ogZ( coş
miin I, 1. yüsuf otag b.-i I, 9. baba nayil otag b.-i I, 10 . 

b a t i 1 te'bJr lç.ilgan tarilJ.ini b. turur III, 10 tanulç.ni lç.ilgan sa
lç.ig b. IV, 18 

b e g bogra· b.-ning satmi§ yir V, ı. sökmen b. butilf.i III, 4. ·b. 
tözün sü ba§i ogli seli III, 2. b. tözii.n sü ba§i ogli IV, 3, 5 

b ir yüsuf tekneçi muntini (?) b. lç.ad (i?) VI, 10. b. lç.ati yüsuf 
tekneçi yi ri b. lç.ati VI, 12. b. kese k yir III, 5. b. ya§ bük II~, 6. b.· ke
sek rabulda yir IV, 10. b. kesek yirimni sattim VI, 9 

b i r- tanulç.lulç. b.-ürler IV, 3. men ... tanulç.lulç. b.-(ü)r. IV, 4 

b i ! 1 e tört lç.ati b. III, 6. tört ]çatlari b. sat- IV, 13 

b .i t i- ... b.-dim VI, 4 

b i t i l- tanulç.lar ati bu lJ.at angkinte b.-mi§ turur III, 2. yil tört 
yüz seksen üçte bu lJ.at b.-ti III, ll 

b i z b. ikegü IV, 6. b.-i(m)de kin kidin IV, 14 

b o g r a (u?, kişi adı) b. begning satmi§ yir V, 1. Unvan ola
rak, Karluk ve Karahanlılarda,. devletin batı kısmının hükümdarına 
verilir; bu hükümdar da, bütünüyle devleti Arslan Han unvaniyle 
ida.re eden büyük hükümdar adına saltanat sürer (bk. G. D9erfer, 
Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen II, s. 295-
296; yazarın, bugra okunuşundaki direnmesi yersiz, çünkü ilk hecede 
lç., ]]. ve g yanında ofu kararsızlığı türkçenin her devrinde var 
olmuştur; bundan başka üstelik, üzerinde durduğumuz kelime kişi 
adı ve unvan olursa bunun sesbilgisi yönünden tanımını yapınağa 
kalkışmak yersiz olur). 

b o 1- yarmalç. yarimi b.-ur tört yüz yarmalç. IV. 12. tiınulç. b.-ti
lar III, 1. VI, 1 
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o u b. bük III, 7. b. tıat V, 6. 7. VI, 2, 8. b. ol tıat III, l.VI, 1. 
b. yir ITI, 8. IV, 13, 18. b. yarmalç yarimi IV, 12 

b ü b e k i r (kişi adı) körtlek mu"IJ.ammed inisi b. I , 8. b. sili"IJ.· 
dar I, 4 

b u 1- bahiini tükel b. -tum ITI, 7. VI, ll. Nesnenin açıkça -ni 
ekiyle belirtiimesi, bumin bol- değil bul- okunınası gerektiğini gös
terir. Böylece bul-'un Oğuzcaya (güney-batı grubu), taA-"ın ise doğu 
grubuna ait olduğunu ileri sürerek yeni 'tasnif ölçüleri bulmağa ça.. 
lışanlarm bu konuda bir az daha dikkatli olmaları gerekiyor. 

b u t i ~ mbulta sökmen beg b.- inta III, 4.'budak' anlamından 
başka bir anlama gelmiş olsa gerek; bir başka yeni türevi olan buta 

(~_<!) 'çalılık' anlamına geliyor (bk. G. Doerfer, Türkische u. Mong: 

Element e ... II, s. 329). 

b ü k b. bahlisi III, 7. sattim bi1· ya§ b.-ig III, 6 

b ü t ü n 1 ü k b. üçün VI, 7 

ç a l a p (kişi adı) uzun "IJ.asan ç. v,··8. ismii'il ogli 'IJ,asan ç. atçi 
I, 3. lçalaç seli ç. inisi seli V, 12. seli ç. inisi mu"IJ.ammed V, 13. satig 
mu"IJ.ammed ç. I, 7. is"IJ.iilç. ç.-lça IV, 10, 14. VI, 9. lJ.üseyin ogli is"IJ.iilç 
ç. -lça sat- III, 6. milk is"IJ.iilç ç. -ning tunı1· III, 8. üç lçıatı ,ç. yiri Hİ, 9 

G. Doerfer (Türkische u. Mong. Elemente ... III, 1967, s. 89 - 91) 

bu kelimenin menşei ile ilgili çeşitli görüşlerin tenkidini yapıyor ve 
hiç birinin sağlam olmadığını delilleıiyle gösteriyor, fakat kendisi 

yeni bir görüş ileri sürmüyor. 

ç or (: cr) ala muhammed ç. VII, 2. ala mu"IJ.ammedl ç. ogli mii
sii V, 9. süıüman ç. ogU V, 17. is"IJ.iilç 7J.asan ç. VII, 2. Türküt (kök-türk) 
devrinden beri sıksık kullanılan unvanıardan biri olup menşei henüz 
daha münakaşa konusudur. Mani-uygur şairi Ap1·in-çor tigin'in adı
nın, Orta İranca bir unvan olan dferın-sıir'dan ('Mani manastırların
da ilahi idare eden kimse') geldiğini ileri sürmekle mesele tabii ki 
çözülmüş sayılmaz, çünkü o.ir. s->e.tü. ç ve :ı> o değişmelerinin baş
ka örneklerle temeliendirilmesi gerekir. Şimdilık toharca metinler
de çor şeklinde (o) ile okunduğuna bakarak - çünkü bu metinlerin 
yazıldığı briihm'i alfabesinde oju ayırımı yapılmıştır - çur yerine, 
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sırf bir şey söylemiş olmak için, çor okunuşunu tercih· ettim (bk. 
A.v. Gabain, Altt. Grammatik, en son sayfa: 'Nachtrag zum Glos:. 
sart başlığı altında). 

e ı i g bük bahiisi yüz e. yarmalç. III, 7 

er - ög adulç. igsiz togasiz tal.J.tvalç.t (?) e.-ken III, ,4. IV, 7. öz 'alç.-
limiz usumuzta e.-ken IV, 8. kim e.-seke IV, 16 .... e.-ke(n)? VI, 8 

e v ~ a f (okunuş doğru mu?) yir e.-(i)ni al- III, 8. 

e v v e l yirning e. Tç.ati III,9. yirning e. (ı) (Tç.ati) IV, 18 

- f- = v .;. (bk. tavut III, 14) 

J:ı. a s a n (kişi adı) ... 7],. V, 10. uzun 1],. çalap . V, 8. is]J,alç. 7],. çor 
VII, ı ismaıl ogli 7],. çalap atçi I, ·3. 7],. tamgaçi I, 5 

12. a ~ l.J.. -ni ... VI, 7. bu l.J.. III, 1. ll. VI, 8. bu ol l.J.. tururı Iİİ, 1. 
VI, 1. bu l.J.. ... -dasinta IV, 1. l.J.. içinte VI, 2. l.J.. içinteki V, 7>1.J.. Tç.ilil
V, 7 

h ü s e y i n (kişi adı) 7],. ogli is]J,alç. çalap III, 5 

i ç l.J.at i. -inteki V, 7. l.J.at i. -inte VI, 2 

- i g (yükleme hali eki; krş.-ni) sattim bir yaş bükig III, 6 

i gs i z (bk. 'alç.l) ög adu'Tç. i. togasiz tal.J.tvalç.t erken III, 3. IV, 6 
i k e g ü biz i. IV, 6 

i k i n ç i. Tç.at V, 1 

i 1$: ta r (12. ?) i. (kei) ürmez men IV, 8 ('fakirlik derecesine in-
dirÜme' Steingass) cümlenin anlamı ne olabilir? 

i ı e k (kişi adı) i. molla ... V, 10 

i n 'a 1 (kişi adı) yusuf i. yiri III, 9 

i n i ... i. -si V, 15: Tç.alaç seli çalap i-si seli V, 12. seli çalap i. -si 
mu]J,ammed V, 13. sü başi i. -si siluman III, 3. körtlek mu]J,ammedJ 
i. -si bilbekir I, 8 · 

i s l). a ~ (kişi adı) i. ]J,asan çor VII, 1. ]J,ü,seyin ogli i. çalap m, 5. 
mi1k i. çalapning' turur III, 8. i. atçi ogli 'all. I, 3. i. çalap IV, 10, 13. . 
VI, 9 
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i s m a'i ı (kişi adı) i. ogli ]J,asan çalap atçi I, 3 

~ a 1 a ç (kişi adı) ~ seli çalap inisi seli V, 12. yüsuf lç. VII, 5. 
I, 4 

~ a t bir kese k yir ... tört 1}-. -i bir le sat- III, 6. yirni tört 1}-.-lari 
bir le .•• sat- IV, 13. yüsuf tekneçi 1}-. -i muntini (?) bir 1}-ad (i) •.. VI, 
10. bir 1}-. -i yüsuf tekneçi yiri bir 1}-. -i .. VI, 12. yirning evvel 1}-. -i yü
suf inal yiri III, 9. üçünç 1}-. -i babek todun yi?"i V, 2. üç 1}-.-i çalap yi
ri III, 9. törtünç ~.-i. . . V; 3. ikinç ~.-i tegii·rrien öze ki V, 2 (<ar. 
]J,add). 

Aynı devirde arapça yazılmış belgeierde de buna benzer ifade 
şekillerini buluyoruz (b k. journal Asiatique IV (1914), s. 615 : 

~J\.)J..b. $--1~ k:-- s. 622 : (~;I.)J..b. ~~).öte yandan satı

lan tarlalarm hudutlannın belirlenmesine burkancı uygurların 

(Kaşgar'a komşu olan Tarım bölgesi) bu türlü belgelerinde de rast
lıyoruz : bu yirning siçisi ongdun yingalf, ... adirar ... vb. 'bu yerin hu
dutları: doğuda ... böler .. ." (bk. Nobua Yamada, Uigur Documents 
of Sale and Loan contracts ... Memoirs of the Research Department 
of Toyo Bunko. The Orient.al Library 23. Tokyo 1964, s. 100 vd : siçi 
<Çince S§Ü Çih 'dört saha'. 

Burada uzak-doğu geleneğinin bir devamı mı bahis konusudur, 
yoksa bu bir tesadüf mü? 

(~ a) t a ş 7}-. -larımızlf,a IV, 16 

k e n c e k (kişi adı) ... k. VII, 1. 'o§miin k. VII, 3 

k e s e k bir k. yir III, 5. bir k. rabulta yi11 IV, 10. bir k . yirimni 
sattim VI, 9 

k i ç m i ş (kişi adı) le. tigin I, 6 

k i d i n bizi(m)de kin k. IV, 14 

~ il- ta(nulf,)ni 1}-.-gan salf-iğ IV, 17. te'l]."ir 1}-. -gan taril].ini biitil 
turur· III, 10 

~ i ı i 1- (krş. lf,ilin-) 1J..at 7}- -di V, 7 · 

~ i 1 i n- (krş. 1}-ilil-) yad lf,. -di IV, 2 
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k i m k. te'O,"ir lçilgan tarihini bii~il turur III, 10. k. erseke IV, 
16. yolç 'k. IV, 17. bu ol O,a~ turur k. tanulç boltilar VI, 1 

k i Jl bizi(m)de k. kidin IV. 14 

k i_ ş i k. -mizke IV, 15 

~ i z lç. -imiz IV ,15 
-

k ö <r> t ı e k k. muhammed inisi bübeK.ir I, 8 

~ u t ı u g lç. 1·eceb ayi III, 12 (krş. genel olarak : ;receb'ül-mü
recceb). lç. V, 16 

m e k a y i ı (kişi adı) m. arslan sü başi VI, 5 

m e n m . ... tanulçlulç bi1·ür IV, 3. m . ... sattim III, 2. (kel)ür-
mez mL IV, 9. m . ... tanulç m. I; ı. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III, 13. 14. 
15. V, 8. 9. 10. ll. 12. 13. 16. 17. 18. IV, 5. 6. VII, 1. 2. 3. 4. 5 

m i ı k m. is1).iilç çalapning turur III, 8 

m u :Q am m e d (kişi adı) satig m. çalap I, 7. k&<r.>tlek m. 
inisi bübekir I, 8. ala m. çor ogli müsa V, 9. seli çalap inisi ml V, 13 
ala m. çor VII, 2 · 

m u nt i n i (?) yüsuf tekneçi lçati m. bir lçad (i) ... (eksik) VI, 
10. Ketim~ doğr_u okunmuş mu? . . 

m ü s a (kişi adı) ala mu'l).ammed çor ogzi m. ·V, . 9 

n an a (kişi adı?) n. sat (?) otag. başi ogli .'o§miin I, i 
•. 

n a yi ı (kişi adı?)" baba n. otag başi I, 10 

-n i (yükleme hali eki krş. -ig) O,a~ni (eksik) VI, 7. ·yirimni sat
tim VI, 9. bahiini tükel bultum III, 7. VI, ll. yirni ... sattim iz IV, 13 

o g u ı ... ogli V, 10. 16. ala mu'l).ammed ço1· ogli müsii V, 9. yalçud 
yalu ogli V, ll. suluman çor ogli V, 17. beg tözün sü başi ogli seli III, 
3. 'l).üseyin ogli is'l).iilç çalap III, 5. tekneçi ogli yalçub III, 15. na~a sar 
ot.ag başi ogli 'osmiin I, ı. (t) ong (a) ogli 'osmiin I, 2. isrna'il ogli ha
san çalap atçi I, 3. is'l).iilç atçi ogli 'alt I, 3. beg tözün sü başi ogli IV, 
4. 5. oglum(uz)lça IV, 15 

o ı bu o. O-at III, 1. VI, 1 
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'o ~ m a -n (kişi adı) o. kençek VII, 3. nana sar ota{] ba§i ogli o. 
I, J. ·(t) ong (a) ogli o. I, ~ 

ot a g sulman o. ba§i I, 1. nanasar o. ba§i ogli 'oşman I, 1. Yii;
şuf o. başi I, 9. baba nayil o. ba§i I, 10 

Karahanlılardaki önemli unvanlardan biri olup Nizamülmülk'ün 
siyasetnamesinde anlamı bir örnek ile açıklanmıştır: « ... Kölelerin 
terbiyesindeki adet, Samanilerden beri uygulanmaktadır. Hizmet sü
resine ve kaabiliyetine göre terfi ettirilir ... Bir yıl sonra 'çadır ku-

mandanı' [vişa1!; başi ~~ Jl:'J (: ota{] ba§i a§. bk.) ], Hacib'e 

kölenin durumunu bildirir; sonra bir türk atı verilir : .. Yedinci yıl-
' . . 

da ... ve 'çadır kumandan;ı' unvanı v~rirler ~~ Jl:J ... Her yıl 

böyle.ce unvanını ve mesuliyetlerini artırırlar ve . bir -'takım ku

mandanı ~~ ~ (*) ve 'hacib' yaparlar; ... fakat otuz beşine var

madan 'emir'i yapmazlar ... >> (Ed. Schefer yayını, s. 95-27. bölüm
ingilizeesi : H. Darke, The bo ok of Governement .. . 1960. s. 106 K~. 
bir de V. Barthold, Turkestan.'.. 1928 s. 227). 

Bundan anlaşıldığı'na göre 'çaclır kumandanı' (_r~ Jl:J) ola

, bilmek ·için yedi yıl hizmet etmiş olmak gerekmektedir; 'takım 

ktimandanlığı' ise daha uzun bir zaman gerektirir. Nizamülınülk'ün 
kullandığı vişa1!; ba§i ( _r~ JI:J) deyimi aslında tü. ota{] ba§i'
dir. G. Doerfer'in sandığı gibi bu ar. vişa1!;, tü. otag> ar. vi§a~ 

(Jl:J) şeklinde bir ses değişmesine uğrıyarak arapçaya geçmiş 

değildir (bk. G. D., Türkische u. Mongl. Elemente ... IT, 1965. 
s. 66 vd) . İslam tarih kaynaklannda arapça veya far~ça olmayan özel 
adların, deyimierin nasıl biçim değiştirdiği, nasıl okunmaz, tanınmaz 
hallere ,girdikleri öteden beri bilinmektedir. 

İlkin · \,~JI olarak yazılan kelime -çünkü ilk devirlerde hari

lere nokta konmuyordu! -, türkçe bilmeyen bir yazar veya müs-

<•> hayl kelimesinin çeşitli anlamları için bk. F. D. Aşnin, Bildiriler XI. T. Dil 
Kurultayı, 1966. s. 255 vd. 
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tensihin elinde, ap-ayrı bir anlamı olan fakat, hiç olmazsa şekil, 

yani 'dış görünüş bakımından benzediği (JI:J/~J) "in etkisiyle 

kolaylıkla (JI:J) şekline girmiş olabilir. G. Doerler'in ·arapça lü
gatlerden derlediği örneklerden anlaşıldığına göre kelime 'çadır', 'as
keri karargah' anlamiyle, aslından ·gene de uzaklaşmamış ·oluyor. 

otag başi şeklinde bk. bir de aynı devre ait arapça bir senette: 

JA 1914, 4. c. s. 615 (başlık) ı.r~ t_li Ipi ,..141 4-

ö g (bk. aduk) ö. adu~ igsiz togasiz ta1],tva~t erken III, 3. biz 
ikegil ö. adu~ igsiz togasiz ta1}tava~t erken IV, 6 

ö z ö. 'a~limiz ö. usumuzta erken IV, 7-8 
ö z e k tegirmen ö. -i V, 2. Kaşgari'ye göre : 'küçük dere'; krş. 

BSOS III (1923); aynı devreye ait arapça bir senet, s. 151 vd. : 

.!)1.,;1 ..f.JJ_ J~ 

r e b I'ü 1 - a Q. i r r. a y i n t a .V, 6 
r e b i' ü 1- e v v e l ta~agu yili ~- ayinta VI, 5 
r a b u l (yer adı) r.-ta sökmen buti~inta bir K-esek yir III, 4.' 

bir kesek r. -da yi! sattimiz IV, ll. Bir başka arapça senede göre: 

(JA 1914, c. 4. s. 611) .. .cl)~ ~l_,i ı.:r- ~li .5' J J,r.l; ~.A · 

«Yarkend civarındaki kasabalardan biri»; 489 h. tarihini taşıyan bu 
tarla satış senedinde de Emir Sökmen (buraya bak) Beg ~öyünden 

·bahsediliyor; herhalde metnimizdeki yer ile bu yer aynı olmalı, krş. 
bir de BSOS Iri'deki arapça metin _s. 151 vd. 

re c e b ~utlug r. lıyin <ta> III, 12 
_s a l.c i g ta(nu~)ni ~ilgan s. ba~il IV, 17. İlkin arapça sanıp .'sa

hih' olarak anlamak istediğim bu kelime herha.lde türkçe asıllı olma
_lıdır : Kaşgari'de 'hayal, serap' anlamında bir sa~ig kelimesi var; ay
nı yerde bir de: sa~i- 'hayal imiş gibi görünmek'. 

s a r · (kişi adı?) nana s. otag başi ogli 'o~man I, 1 
s a t- bir kesek yir s. -tim III, 5. s.- tim bir ya§ bil1d III, 6. is

]J,a~ çalap~a bir kese k yirimni s. -timi. VI, 9. is'IJ,a~ çalap <: ~a > s. -ti
m iz IV, 14. s. -timiz V, 5. bir kesek rabulda yir s. -timiz IV, ll. s. -miş 
yir V, 1" 

s a t i g (kişi adı) s. mu'IJ,ammed çalap I, 7. 
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s e k i z sattimiz s. yüz yarma~~a IV, ll 

s e k s o n yil tört yüz s. üçte III, ll. Kaşgari'de de aynı şekilde. 
Sayılaı·daki 'bir üst onlu' usulün artık islami çevreye geçerke.n ta
mamiyle ·bırakıldığı anlaşılıyor. 

s e 1 i (kişi adı) ~alaç s. çalap inisi s. V, 12. s. çalap inisi mu

hammed V, 13 a]J.med s. V, 14. s. tajik III, 15. V, 14. beg tözün sü b'a
şi oğli s. III, 3. Özel ad olarak ve 'bir burkancı rahip sınıfı• anlamında 
uygurcanın ilk devirlerinden beri yalniz (aş. ·bk.) Doğu Türkistan''da 
sık- sık kı;ıllanılıyordu. Bunun:hş.kkında -son olari:ık. bk. Louis Ligeti, 
Su1· quelques tmnscriptions sino- ouigours des Y uan, Ural- Altaische 
Jb. 33 (1961), s. 235-244; bilhassa : 235-238. - - Bildiğime göre, islam 
muhiÜnde bu kelimeye ilk defa bu belgelerde rastlıyoruz. Öte yan
dan, ~ğer bir tesadüf değil ise - Kaşgari'niıi Seli adını bilmemesi son 
derec·e dikkate değer! Buna göre, hiç olmazsa belgelerimizde bu adı 
kullanan beş ~şinin, Batı Türkistan yeriisi olmayıp doğudan bura
ya göç etmiş olduklannı düşünebiliriz . . 

s i ç g a n s. yili V, 6 
·s i ı i h d a r bübekir s. I, 14 

s ·i l u m a n (kişi adı, bk. sulman, suluman; hepsi buraya mı 
ait?) . sü başi inisi s. m ,3 

s ö k m e n (kişi adı) rabulta s. beg buti~i III, 4. (ü? ile? .. ) 
Kaşgari'ye göre 'yiğitlere verilen unvaniardan biri'. Krş. bir de bu
rada rabul altındaki not: JA 1914, s. 611. Bk. bir de 541 h. tarihli 

Harpı,ıt ulu camii duvarındaki arapça vergi kitabesinde ı:t. ıJ~;1 lj 

"i) d. ıJ\,.C. d. "'Jı., .. Sekman .. şeklinde okunmuş!. (VI. T.T. Kongre

si 1961- 1967-, s. 141) Haibuki ri:ıetnimizde ve arapça benzerlerin
de açıkça vav ile yazılniıştır, yani geriye yalnız öjü meselesi kal
maktadır. Belgeler yayınlanırken dikkat edilmesi gereken önemli 
bir nokta var : Naşir her özel adı, deyimi kesin olarak, ispatlıyarak 
okuyamaz, kendisinden bunu her zaman beklerneğe de hakkımız 
yqk. Bu durumlarda yapılacak şey, gelişi-güzel uydurmak yerine 
<<transl:iterasyon» denen yani <<okunuşta herhangi bir yorum yapıl
maksızın harfleri olduğu gibi başka bir yazıya aktarmak usfilüımü 

kullanmaktır. Mesela Jl.C burada skm'n şeklinde verilmeliydi! 
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Gelişigüzel okunuşlar, okuyucuyu yanlış yollara götürmekten baş~ 
ka bi;r işe yaramaz. 

s u 1 m a n (kişi adı, bk. siluman) s. otag başi I, 1 
s u 1 u m a n (kişi adı, bk. siluman) s. çor ogli V, 17 
s ü; (s. başi :) IV, 4. beg tözün s. ba§i ogli IV, 4. 5, beg. tÖZÜ'fl. 

s. ba§i ogıi seli III, 2. s. başi inisi siluman III, 3. 'aıı s. ba:§i: IV, 9. me
kliyil a1·slan s. başi VI, 6. Al-}].uarezı:nl (X. yy.) Meflitt"l], aı- 'Ulüm ad-

lL eserinde bunu (v-J-1 -:-L.) 'ordu kumand anı' diye açıklıy<n' 

(bk. G. von Vloten yayını, 1895. s. 120: (~1 -:-l:- ; ·~~) Fars

çası aynı devir kayİı.aklarında (J"YL. ~) sipah- salar'dır .(V. Bart

hold, Turkestan ... s. 229' ve 243 not). Kutadgu Biİig'de sii: başi 
(2300, 4065 : ~ayusı s. b. ~ayusı "l],acib - ~ayusı ilimga bolur söz açıp. 
4143: s. b. ya il başi bolsa özüng) yanında sü başçi (2413), sil baş
çisi (2270), sü başlar er (2341), s. başlar ki§i (2410) şekilleri de v.at. 

Selçuklularla Anadolu'ya gelip beyliklere ve tabii olarak OS" 
manlılara da geçen sübaşı'run anlamında zaman geçtikçe bir 'daral.,. 
ma' görülür : Karahanlılar devrinde 'ba§kumandan' anlamına gelir; 
ken Anadolu'da iJkin bir vilayetin mülki-askeri amiri olmuş (lık, 

M. Akdağ, Türkiyenin İktisadi ve İçtimaı Tarihi. I, 1959, s. 42 ;vd., 
339 vd.), daha sonraları artık siiı'nün asıl anlamı ortadan kalkinca 
sü 'su' okunmuş ·ve devrin modasına uyularak se'r-çeşme biçimine 

· sokulmU§tur (M. Z. Pakalın'ın Sözlüğunde -·III, 19. 1954, s. ın· vd. i 
serçeşme hakkında verilen bilgiler, bunun ne zaman ve . hangi şart~ 
lar altında meydana çıktığı ve ne .gibi anlam deği§ikliklerine uğra
dığı hakkındaki meselelere ışık tutmaktan çok uzak, iptidai biı: d1:1-: 
rumdadır). : 

Orta Asya Türk toplumsal kurumları için kullanılan .deyimlerirt 
geçirdikleri anlam değişiklikleri üzerinde ileride bir başka miinaSEP 
betle ayrıntılı olarak durulacaktır. 

t a l,ı. t a v a ~ t biz ikegü ög adu~ igsiz togasiz t. erken IV, 7. 
Dr. G. Alpay bu konuda şu bilgiyi vermek lutfunda bulundu : 

[Her halde fa. ta"l],t-i va~t .::..; .J ~- olmalı. Farsça tamlama eki 

IV, 7•deki örnekte açıkça görülüyor : ta"l],tava~t. Farsça sözlüklerde 
böyle bir tamlama bulunmuyor fakat bunun karşı anlamında ol~ri 
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bi-vakt var ('ters veya uygunsuz bir zaman da yapılan' bk. Stein
gass). 

Bugün Anadolu'da 'halsiz ve keyifsizim' anlamında «hiç vaktim 
yok» diye bir halk deyimi de kullanılmaktadır] . 

. t a h t v a k t (y~. bk.) ög adu]ç, igsiz togasiz t. erken III, 4 

t a j i k seli t. III, ı5. V, 14. :j3azan z'nin altına:. konarak j 
ifade edilmek istenmiştir. Kutadgu Bilig'de şu şekiller var : tazi tili 
'arap dili' 5809 ve tejik bilgesi 'iran üleması' 3265. 3266. 3267 

t a ~ a g u ... bitidim t. yiıi reb'i'ül-evvel ayinta VI, 4. Okunuş
ta bir yanlışlık mı var? Genel olarak ta]ç,igu şekli yaygındır. 

t a m g a ç i ]),asan t. ı; 5 

t a n u k t.-lar ati III, 1. VI. 2. t. bo ı- ID, 1. VI, 1. ... t. t. .. . 
(eksik) IV, 1. t. -lar (ta)nu]ç,lu]ç, birürler IV, 2. ta(iıu]ç,)ni ]ç,ilgan sa
]ç,ig IV, ı 7. t.-i yalgan IV, ı8. men (X) t. men I, ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
ıo. III, ı3, 14, ı5 . V, 8, 9, ıo, ll, ı2, ı3, 14, ı5, ı7, ı8. VII, ı, 2, 3, 4, 5 

(t a)n u ~ 1 u ~ t. bir- IV, 3, 4 

t a r i b- te'b.Ir ]ç,ilgan t. -ini Mıil turur III, 10 

(t a)ş kim erseke te'ş1.r (?) t . -tin yo]ç, IV, ı7 

t a v u t (kişi adı) men t. tanu]ç,men III, 14 

t e g i r m e n t. özeki V, 2 

t e'Q. 1 r t. ]ç,ilgan taii1)ini batil turur III, ıo 

te k n e çi yusuf t. III, 14. yüsuf t . ]ç,ati muntini bir ]ç,ad (i?) .. . 
VI, 10. bir ]ç,ati yüsuf t. yiri VI, 12. t. ogli yaküö III, 15 

t e'ş I r '(?) kim e~seke t. (ta)ştin yo]ç, IV, ı6 

t i g i n kiçmiş t. I, 6 · 

t o d u n (u?) babek t. V, 3. VII, 4. Kaşgari'deki tudhun 

(L>J..ii) ile bir iİgisi olabilir: 'köyün büyüğü, tanınmış; köylülere 

kaynakdan içme suyu dağıtan adam, su beyi'. JA ı914, s. 611 deki 
arapça senette (uJy c..S:.ı şeklinde geçiyor. Herhalde bu adın, uy

gurca tutung ile bir ilgisi olmasa gerek. 
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t o g a s · i z ög adulç igsiz t. ta]J.tvalçt erken III, 4. biz ike gü 
ög adulç igsiz t. ta]J.tavalçt erken IV, 7 

(t) o n g (a) t . ogli 'o§man I, 2 

t ö r t yil t. yüz yitmi§ üç V, 5. yil t. yüz seks:on üçte III, ll. t. 
yüz yarmalç IV, 12. bir kese k yi1· . .. t. lçati birle sat- III, 6. yirni 
t. lçatlari bir le ... sat- IV, 13 

t ö r t ü n ç t . . lça:t V, 3 

t ö z ü n (kişi adı) beg t. sü başi ogli seli III, 2. beg t. sü başi 
ogli IV, 3, 5 

t u r u r bu ol (ıat t. III, 1. VI, 1. bitilmiş t. III, 2. milk isl],alç 
çalapning t. III, 8. batil t. III, 10 

tü k e l bahani t. bul- III, 7. VI, ll . 
u l u g u. yol VI, 7 

u s öz 'alçlimiz öz u.-umuzta erken IV, 8 
u z u n u. l],asan çalap V, 8 

ü ç yil tört yüz sekson ü.-te III, ll. yil tört yüz yitmiş ü.-te V,5. , 
ü. lçati çalap yiri III, 9 

ü ç ü n bütünlük ü. VI, 7 

ü ç ü n ç ü. lçat V, 2 
y a V, 7 (?). IV 15 ('ve, veya' anlamında) .. 
y a ç m i ş (kişi adı) men y. tanulç men III, 13 

y a d . . . ati bu (ıat . . . - daşinta y. ~ilindi IV, 2 
y a ~ ü b (kişi adı)_ y. V, 10. tekneçi ogli y. m, 15 

y a ~ u d (kişi adı) y. yalu ogli V, ll 

y a l g a n tanulçi y. IV, 18 

ya lu (= yelü?) yakud y. ogli V, ll. Krş. V. Barthold, Turkes
tan ... s. 269: arslan yalu (l],acib), xi. yy başları! 

y a r i m yarmalç y.-i bolur tört yüz yarmalç IV, t2 
y a r m a ~ bük bahasi yüz elig rı}.. III, 7. sekiz yüz y.-lça IV, ll. 

bu y. yarimi bolurtört yüz y. IV, 12. Ölçü birimleri yanı sıra, türk
lerde para birimlerinin de, devir ve bölgelere göre değerlerinin ta
yiı;ı edilmesi ,söz konusu türk toplumlarınni içtimai ve iktisadi yapı
lannı daha iyi aP lamainız bakımından çok önemlidir. İslami devir; 
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bilhassa osmanlı devrindekilere ait bilgilerimiz oldukça geniş oldu
ğu halde, uygur devri ile metinlerimizin ait olduğu karahanlı devri 
bu bakımdan karanlıktır. Fakat eldeki belgeler karşılaştırmalı olarak 
incelenirse ölçü ve para birimleri hakkındaki bilgilerimiz artacaktır. 

y. veya yartmalç eski uygur devrinden beri 'para, sikke' anla
mında kullanılan genel bir deyimdir. Değeri belirtilmek istendiği za
man belli-belirsiz olarak mesela altun yartmalç şeklinde kullanılır 

(Uigurica III, s. 68; str. 28- 29; ve bir de L. Ligeti, Un vocabulaire 
sino-ouigour des M ing, Acta Orientalla xi.x, 1966, s. 281-282). Aşağı 
yukarı aynı tarihlerde (xi. yy.) ve aynı bölgede (Yarkend) arapça 
olarak düzenlenmiş tarla satış senetlerinde satılan yerlerin fiyatları 
şu şekilde ifade edilmiştir: (ömeklerin yeri CL Huart, Trois actes 

notaries Arabes Yarkend, J A 1914, c. 4, s. 611 vd) ı. ~J~ (';.) o • • 

~r\( .)~ 500 <<Kaşgarda, devletin hudutları içinde geçer akça 

olan 500 dir hem» (tarih: 489 h., s. 611, 613). 2. ~ ~ l.J' ;.J ı"';.) v .• 

l..ü\i f)~ ~ lr~ıii .ri t;..~L ~~ ~;.) . •. ~.)L «700 dirhem ağıriığı, 

sade, altın dirhem ... halis altın dirhem, kızıl, saf, asli, temiz geçer 
akça>> (505 h. s. 616, 620). 

a. r..i,;\i C\- r~ r.r' ~~) w\i r~ ~~~ ... 'J r..ı.ii t;:ı ···<"').) i'· · 
«4600 dirhem .. . nakdi para, iştiraksiz, tamamiyle ... kullanılır, geçer 
akça vb. vb .... » (508 h. s. 622 625). 

y a ş y. bük III, 6 

yi 1 . y. tört yüz yitmiş üçte V, 5. y. tört yüz sekson üçte III, ll. 
siçgan y.-i V, 6. talçagu y. -i' VI, 1 

y i r bir kesek rabulda y. sattimiz IV, 11. y.-ni tört ]çatlari bir
le ... sattimiz IV, 13. bir kesek y.-imni sattim VI, 9. begning satmiş y. 
V, 1. yüsuf inal y. -i III, 9 .... y.-i VI, 12. bir lçati yüsuf tekneçi y.-i 
VI, 12 üç lçati çalap y.-<i> III, 10. y.-ning evvel lçati III, 8. IV, 18. 
y. evlçaf(i)ni (?) al- III, 8. babek todun y.-i V, 3. bir kesek y. III, 5 

y i t m i ş yil tört yüz y. üç V, 5 

y o ~ kimerseke te'şir (?) (ta)ştin y. kim IV, 17 

y o 1 ulug y. VI, 7 
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y ;ü s u f (ki§i adı) y . ... ·(eksik) V, 9. bir ~ati y. tekneçi yiri VI, 
12. y. tekneçi ~ati muntini bir ~ad (i?) ... VI, 10. y. tekneçi m, -11. 
y. ~alaç I, 4. VII, 5. y. inal yiri III, 9. y. otag başi I, 9 

y ü z bük bahiisi y. eıig yarma~ III, 7. sekiz y. yarmalf. IV, ll. 
tört y. yarma~ IV ,12. yil tört y. yitmiş üç V, 5. yil tört y. sekson üç-
te m, ll . ' . 
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... .. . 
....... . ; ~· lo • .-• • G. Metinlerin arap harfleriyle okunu§u . 

I (Turki No. 1) 

-~~~~~~~~~;__.; L>ı:;Ji ~4 J\iJı (<:). ;L..-~ti ..:t .. J_,;li ..r-4 jı;~ı.:ıu_,..._... .:ıt. 
· .. . ·· . . ,;>L.J_,i\i .:ıt.;_,; ~JI (L)_G_,(j) 

. .:'l.·J;\1 Jl.jJI ~1 Jl.ı...._l .:ıt. Jl.. J~.i \i ~~ '-=-' '1~ JL.l; uliJI ... ~t.._,~l..:ıt. 
. . : :~ J~\i ~)ll; ':-'J--'Y. Jt. Jl.. J_,il; J~ .ı!"4Y. Jl.. . . . . . . 

·:·:>·.: ·. Jl.. J_,i\i ı.r.IL.ti JL.l; .:ıı.. boş ---, 
· ·· · · . ..:ıı.. J-'i\i ~Q ~) .:ıı.. boş ---

. · (JL .. JJ.i) li '-=-''tl-:- • .:A.J~~ JJL.. Jl.. ---boş---

~.' J}~ '~~'l:.-~ ~i._! ..:.Lt_, .. (*)~)li_,) ··boş ---
:/ ... ·· .< · (..:ıt...)"J_,i~ _r.~ J liJI ._j..__.., Jl.. boş ---

/ .t:r.:· ·.\~ı..)~· J}.\i ~~ J~_,ı <n ·~~ti ~~ ..:ıı.. · boş ---
(1i!)n)·: ··.: ·>.::· . .. - . 

·•. 
II (Turki No. 3) 

..:.\i.>! jl ;'1 J~~li J'l d'Y. ..;_,;li ;,;j ..:.\> JJI J-! 

_r.~..ı- j);·; !!~ <*) JL.. .:ıı.. )))_,; ..r.J~ö~ ~Gı 

.: . .:--:- <!1.) ,j_,.)l !.IJI (~·) ..JI..)~ ~~~ _r.~ ..ı- JL.. jiJI 

,jY. ~~ .:ıt} .,._..... .\i J~'-!'J ..)'6'';1 (<:) ..:..iiJ.lli ..:-:-b~.i 

,:· '·.-.. dı_ 4.>! .f~ ~~ ~L.. ':/ J~ jG ..:. ;_,i \i. ":-' ':/~ 
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. . rıtiY. J\S; Jli~ ..;ı..;~ 4JI Jy_ ..s--li4 dı.Y. .Y. · 7 

... ~ J~- J-! )JJ} ı:!.l(..i..]~ ':-'':ll;- ,j~_l ~ , .... _..ııı (<:) ?-'' ~~-
. • ;... '-=-' '}~ J'13 u l ı.s;.ı_ Jli.._l ':-'..l--"- Jli JIJI d( ..i..]~ 

-.-:·· : ·:: · -:-:~s:·~ .. 
)))j vli~ ~;li' Jlı4i .-?li r-f' (ı.s]~. 

~~· ."- .· ,. 

·~·; ) ' Sonradan silinmiş .. 
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~~.:..~>!li v' ..:ı~L.... JY .. .:..;) · ... ~. ıı 

boş [li]~.ı" ~~\; J:-~--.;··~: ~2 . . :• 

--------- - bir satır boş bırakılmış -. --...---
.Jü _;\i J.,.)ı .)1.. boş ..:ıu ;li c~) ~~· J~ · 13 .. 

. . .Jü;\i ı.r.l\>li ":"~.......,-"-~ı.. ..:ıu;li c~·) C*).:..,;~· JL. : ı4 . ( . 
.JU..,.ili 4;\i JL.... .)1.. JÜ..,.ili ":"~·~ vü;l ı.r.l.i)li . ..:ıL.· 15 

(sonu Qks:ik?) 

.. 

.. (devamı: 'fı.ırki :No. 5) 

IV (Turki No. 4) 
.:.w >! Jl ct(~) • •• f.j_,;li Jjli lll. . . 1 

fl/(r);'l Jj\i tS-~.)~ ~~.)·'If/ 2 

: .)_,jj .!1~ .)l. ;'l;J.)'J. .:J} Jj{~) · ... 3 

~~ >- ;(J).;_~ J_,li..,..il:' ;,,. ~~ ;;·. :· ,4 

.:.U\ ~,ı IS-A .r-- .)J)} ~~ (ji,l) . 57 

..r.- 4_\ J.pl .!IJI ... S"~_I .r.! .))L~I 6 
F. 

j,l J\S)I .:.i ,llii _r.-\i j · . '( 
' 

(t) .;~1 .j~l \i j~~~ ).ıl ~li 8 

.:..Uı . ..:ıt. ,,;.A _,._.. JI'..>L. ;l.:/1(J~) s . . .~ 

. .;!)l....\S ... ..ı li u "::L JLL...o/ J)L.;I 10 . ~ . . t : 
Jl.;~ )..,-! _r-)L ..... ~Lt ... ~. b J>!l; ll 

J!..;~ )J~ .:..;j ;,.i,;ı ._-r.J~ Jl.;~ >! li 12 

Jlı_...l '1,~ ı;) .:...~ .:..;j J~~ Y. 13 

0!. ~> ~~> b<r) ~.r.! j~L... [li]":" ':i~ a 
v . • .<"' ~-;.; L \; ( · ) .t: 1 15 
~ ..r-~ J-··-- - )J i.Y"'J 

(\')~\i il'L.....;I r!' ~ ~~-.; '1 . ..;li (ii) lG 

. ;..sl.... .:;liL,i . ;r • ..i )li ,...S" ,j ,, ~~~ (\i) 17 
-· .. V "''-'T f • ,... .. 

<JijJ)IJI d [..i..]~ ... ~ 3~ .:;w~ J;li Ji4 ıs 

- v- sesini veren bir işaret olı"llalı : davüti, 
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V (Turki No. S) 

(I V 'lin devanu) 

d_;_J:_ÇI ~~ J-:--il- .!l(ı.]-:i ~~ ı; J! 

J'l ı:Jı.].P.-,ı I.Sn;,ı .:ıı..~li jl(J) 

j'J fiiJi tS~.)_,;,;~~ ı ~ 

(Satır silL~; ancak bazı harfler st:çilebiliyor, 

ı 

2 

3 

4 

(son) 

fakat okunmuyor) 
li.. ı . - . - - t ' • --L.. . J ~- JJ'_ '-'J.i .r.:-~ 

Y. ~-' ~ı J~ı) J:r_ jl~ 6 . 

<n ~ s~_ı .:.\i ~ & tS~ .:.l · 1 

..:ıı.. .:ıt.. J,ili 'T'Ji.;- jl.....\i .:ıJ;_,ı .:ıL. ar 
':"'~'-'-"- j\.. ..}\.. J}li .s-Y yJt ,r.--.:.Ü ~...,. 'JI 9 

'J_,... ~~\ ~\.. Jj\i ";"_,;~ jiJı ..>.'J • • • 10 

. ._,ı;,ı _ ,ı~ ;,A ..:ıı.. ..:ıı.. J_,ili ..:ıL-ll .çl... u 
JL.... ._,-:-:~1 ";" 'J~ JL.. c:. 'Jii .)\.. Jj\i 1,$ • • • 12 

..:ıı.. Jj\i .:,Ü,... ~-1 ";" 'J~ JL.. ..:ıı.. J,ili 13 

(..)l.) J_,ili cl _ _jli JL.... . .. JL.. .:.üı j\.. 14 

•• : ..)\.. J,ili ~-'lll .. . 15 

J_,li ~.; ..}\.. 1/1 uı;JI · · • ( ..}\.. J,il]j /11 · · · 16 

....,li,ı.r.-.· <~) ..:ıı.. J .<J) J-' •• • i ·..:ıı.. ...;_,ili 11 r: . . 1'1 

1 ll j\.. J_,ili ll 1 ıs 

VI (Turki No. 6) 

dl Y. J,ili ~ JJJi .::.~ ,JJI Y. 1 
Li:-.1 dı -ı 'f - 'li ."-~ 2 -.- >!,jJ 0y .;J 

• •t.S. . 

(belirsiz sayıda satır eksik) 
;.~ ••. (tS) ~(~) ;,(~) . 3 
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~- _,;~\i f-~ lll .. . 4. 

---boş-- ~1 Jt.,ı J~l_, 5 

• •• ..:ı~ J;\i r~_,__.... 6 -·.:: .~ - . .. 
(belirsiz sayıda satır eksik) 

• 1 'J . - 1 - 1 1 -ı • -'&>-••!., ı.).ı.ı ....... ~ o; · . ..:ı<i ""'·"" ., . J.r. _, _ _ .,.~ 0 

<~) (.l)'6') . ·.·lll >! .. . lff.:,l• Y. 

~L ... --- boş . ~-J~ ;J~\S ~ ll ':" >'~ J~l 

(ı.s).)" J~ <n .}-:J>-· J>l ..r.-lS'\i ':">--'-"

<tamamiyıe silik; bazı harfler görünüyor fakat okumak 

7 

8 

9 

lt 

n 
. . ··:: .. · imkansız; bu satırın üst.ünde şu var: r?Y. Jl(; j~) 

r ~ .::!\. .;,~ ..... . .. .. ' 
1 . ~~·, ~... .i~J~ ı.SJ~- ..r.-lS'~ ';">--'>!.d~~ ı.S~- 12 

( sonu eksik) ·-
... 
~---· "1.\ ·ı:.:\'"" \. -·· 

. --·--·· -·--· 
__ ___ .....J . VII (Turki No. 7) 

(başı eksik) 

(~) ..:ıL.Il J~\ .:ıl. ..:ı~ 0_..i\i ;Jl:;..i'6 1 

lı~ ~ .:ıl.;;P ~ı d .. .)l. J_..;\i ~ 2 

Jl. . • .ili !!W IS ı.>l.i..; Jl. Jl. J .;li 3 
'-"'""" • J _, 

.;ıl. ı.>l. J_,ili ..:ıJ.)i ;J~~ ;.)l. 4 

•• ı.)l. Jjti c:.>'~ ~ )--:' .,.._ 5 


