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~utaf/.gu bilig 'in eldeki nüshaları eserin yazıldığı tarihten çok sonraki deviriere aittir. Bunların aralarındaki farklar manzum bir eserde
beklenilebileceklerden çok fazladır. Bir çok hususlarda, diğerlerine nisbette, daha itinalı ve düzgün olduğu görülen Fergana nüshasında da,
dil tarihi bakımından, daha yeni şekiliere tesadüf edilmektedir. Bütün
bunlar bize bu nüshaların . hiç birini esas kabul etmek imkanını vermemektedir. Onun için metnin tesbitinde, her üç nüshadan aynı şekilde istifade edilerek, türk dil bilgisinin bugünkü neticelerine göre, asıl nüshanın metnine uygun olması lazım gelen şekiller tercih edilmiş ve böylece,
bu nüshaların verdiği malzeme çerçivesi içinde kalmak şartı ile, nüshalann ayrı-ayrı her birinden farklı, fakat asıl nüshaya mümkün mertebe
yakın bir esas elde etmeğe çalışılmıştır.
Metnin tcsbitiüde şu veya 'i?u kelime veya şeklin tercihinde elde
bulunan ve çok defa birbirini tutmayan dil malzemesi göz önünde tutulmuş, fakat bunların münakaşasına girişilmemiştir. Nüshaların yazılmış
olduğu alfabelerde bazı vokal ve k~nsonantlar iyice ayırt edilmemiş blduğu gibi, bunların kullanılışında eserin kendisinde de bir ittirat gözetilmemiştir. Bu gibi noksan ve ihmallerin bir kısmı belki de asıl nüshaya
kadar dayanmaktadır. . Eserin hacimli olması ve nüshalar arasındaki
farkların fazlalığı notları zaten yüklü bir hale getirmiş olduğundan, bir
de• izahı icap eden noktaları bunlara eklenmek suretiyle, metin kısmının
genişlemesi ve böylece İstifadeyi güçleştirmesinden sakınılınıştır. Türk
dili tarihinde bir çok meselelerio yeninden gözden geçirilmesine vesile
teşkil eder mahiyette olan bu eser üzerinde, gerek dil ve gerek mevzı1
bakımından, ayrı-ayrı · araştırmalar yapılması zaruridir ve bu noktalar
üzerinde ileride ayrıca durulacaktır.
Bir çok devirler aşmış ve bir çok fikir ve kalem sahiplerinin elinden geçmiş olan bu eserin bugünkü halinde her bakımdan tamamiyle
anlaşılmış ve burada tesbit edilmiş olan metnin de en doğru şekli
aksettirmiş olduğunu söylemek mevsimsiz bir iddia olur. Türklük bilgisi
ve sahası ile yakından alakah olanlar bu yolda çalışanların ne kadar
büyük güçlükler ile karşılaştıklarını ve ne kadar dar ve karanlık bir
debiizde dolaştıklarını pek iyi bilirler. Her araştırıcıdan beklenilen şey
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onun bu dehlizin, hiç olmazsa, bir kısmını aydınlatabilecek bir fen~: di.~
mesidir. ~utatf.gu bilig üzerinde bugüne kad~r ç~lışmış olanlar, turkluk
bilgisinin o günkü imkanlarına gö_re,. bu v~zıfeyı.. y~pmağa uğraşmışlar
ve dolayısı ile türk dil bilgisinin ılerılemesıne buyuk ~ardımda bulunmuşlardır. Türklük bilgisinin bu öncülerini burada derın hurmetle anmak en zevkli bir borçtur.
~utatf.gu bilig neşrinin ilk hazırlıklarını fdra~ etmiş olan muhterem
hocam Willi Bang-Kaup (1869-1934) ın hatırasını burada son~uz
sevgi ve hurrrietle anmak, benim. için, içten gelen.. ~-ir i?~iyacdır. _Tu~k
milletine ve onun diline gönülden bağlı olan bu buyuk alım, kendı faaliyeti ne, bu ·sahada yalnız yeni bir devir açmak ve bu sahadaki çalış:
ınalara· yeni bir istikamet vermekle k~lmamış, aynı 1 ~a.m~nd_a mukaye~elı
türk dil bilgisi mektebinin kurucusu olmuştur. Kendısını mın?.et ve. şu~
ranla yadederken, gerek bu saha mensu.plarının ve gerek turk ınılletın
samimi di.ıygularına tercüman olduğuma ınanıyorum.
1
.
~utatf.gu ~bilig neşrinin ehemmiretini takdir eden ve _bunu~ b~şarıl- l
ması' için lazım olan imkanJan hazırlam~ş ~ulunan maarıf vekıllerı~d~n ı·
Hikmet B yu r ile Hasan Ali Yü c e 1'e ve bu çalışmayı yakından takıp .
ve teşvik eden Dr. Adnan Ad ı·va r 'a burada bilhassa teşekkür etmeği .
birborç:bÜirim.
.
.
Neşrin maddi kısmını üzerine almış olan TOK ve onun başkanına,
göstermiş . olduğu ilgi için, teşekkür. eder~en, ilk h~zırlıkl~~ sırasında
kıymetli m~zaheretini esirgemeyen Faık Reşıd U n~ t ıle ~esaı arka?aş
larıına ·ve kendileri ile müşterek çalışmalarımızı daıma bır zevkle hatır
layacağim genç arkadaşlarınia, gösterdikleri aHika ve yardıma karşı, ne
kadar .borçlu oİduğumu ayrıca belirtmek isterim.
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GİRİŞ
I. I} u ta çi ğ' u b i 1i g ve tür k 1ük b i 1g i s i. Türk dili ve edebikadar, türk kültür tarihinin de en muazzam eserlerinden
biri olan ~utatf.gu bilig, hiila el sürülmemiş bir abide halinde, karşımızda
durmaktadır. Yalnız ~utatf.gu bilig'in değil, ondan evvel veya sonra yazıl
mış olan diğer bir çok eserlerin de bugüne kadar, herkesçe ye emniyetle
istifade edilebilecek bir şekilde, işlenınemiş olmalarının tabi'i sebepleri
vardır. Bu sebeplerden biri, ayrı devir ve kültür muhitlerinde, türklerin
vücuda getirmiş oldukları bu gibi eserlerin doğru okunınası ve anlaşıl
masını te'min edecek esasların hala iyice hazırlanamamış olmasıdır.
Diğer filolojilere nisbetle, daha yeni bir ilim şubesi olan türk dil bilgisi,
kısa müddet içinde, büyük adımlar atmış olmakla beraber, bu sahada yapılmış, fakat dağınık bir halde bulunan araştırmaların neticelerini kontroldan geçirerek, kolayca müracaat edilebilecek el kitaplarını vücuda
getirmek için, henüz fırsat bulamamıştır. Kendi sahasındaki araştırmaları
teşvik ve tanzim edecek bir teşkilata sahip bulunmayan bu ilim şubesi
nin inkişafı, daha çok, feragatle çalışan ve sayıları pek malıdut olan
alimierin şahsi gayret ve imkanlarına bağlı kalmıştır. Diğer mühim
sebeplerden biri de, türklük bilgisi sahasında bir taraftan kendi kolları
ve diğer taraftan da türklük bilgisi ile çok yakından temasta bulunması
lazım gelen ilim şubeleri arasında sıkı iş birliğinin te'min edilememiş olmasıdır. Bu sahadaki çalışmaların tanzimi işini üzerine almış bul':ınan muhitlerden bu hususta bir az daha anlayış ve alaka isterken, bütün ilim
dünyasının da kendilerinden bunu beklediğini hatırlatmak yerinde olur.
~utatf.gu bilig 'in arap harfleri ile yazılmış olan nüshaları, tam olarak, ancak son senelerde neşredilebilmiştir. Bu eser üzerinde bugüne
kadar yapılan araştırmalara esas teşkil eden nüshanın son devir uygur
harfleri ile yazılmış olması da, kendisinden geniş ölçüde istifiideye engel
olmuştur. Eseri ilk okuma ve tercüme tecrübeleri de türk dil bilgisinin
daha başlangıcına ve çok eksik olan bir hazırlık devresine tesadüf etmiş
tir. Bu ilk tecrübelerin en mühimini teşkil eden Ra d 1of f neşrinde kullanılan alfabenin muhitin alışmamış olduğu bir alfabe ve transkripsiyon
sisteminin eserin yazılmış olduğu dilin fonetiğine aykırı olması da, yalnız
dolayısı ile alakadar olan muhitin değil, aynı zamanda bu sahada çalıyatının olduğu
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da bu ernekin mahsulünden istifadesini güçleştirmiştir. Onun için
bu araştırmalar da, tıpkı eserin nüshaları gibi, geniş okuyucu kütlesinden
uzak kalmış ve ilim muhitinde de, kendi ehemmiyeti ile mütenasip, bir
alaka uyandıramamıştır. Böylece eser hakkında şimdiye kadar bildiklerimiz, asıl metnin tetkikine deki!, daha ziyade, şu veya bu münasebetle,
parça-parça yapılan temas neticelerine dayandıkı için, bu sahada öne sürülen fikirler birbirini tamarıılamadıktan başka, çok defa yanlış ve birbirine zıt bir mahiyet göstermektedir. Daha çok eserin dış tavsifinde
ve mevzuunun tesbitinde görülen ve birbirini tutmayan bu fikirler, eserin iç kıymeti hakkında ne gibi tasavvur ve telakkiler ile karşılaşaca
kımızı tahmine kafi gelir zannındayım.

~iıtatf.gu

*

bilig 'in böylece bir kenarda unutulup kalmasının sebeplerinden biri de, eserin · yazıldı kı devri n, gerek siyasi ve gerek kültür
tarihi bakımından, türk-islam muhitinin çok mühim bir merhalesini teşkil
etmesine rakroen, bugüne kadar tamamen mechul kalmış olmasıdır.
Türk tarihinin hiç bir devrinin tam manası ile işlenmiş, maddi ve ma~evi varlıkların, tarih çerçevesi içinde, ahenkli bir şekilde yerleştirilmiş
ve neticelerinin kendinden evvelki ve sonraki deviriere baklanmış oldu- •
g-unu iddia. etmek, bugün için, mümkün dekildir. Bunların ne ana kaynakları taranmış ve kontrol edilmiş, ne de bu devrln kültür malzemesi
her kesin istifade edebileeeki bir hale getirilmiştir. Bu vaziyette ele geçen
her hangi bir eseri ve onunla baklılıkı olan meseleleri muhit ve tarih
çerçevesi içinde tetkik etmek güç ve belki de imkansız olmakta ve neticede bu yolda yapılan araştırmalar da çok defa şahsi mütaleaların hududunu aşamayarak, müphem kıymetler ifade etmekten ileri gidememektedir.
J.·.

Kara-Hanlılar

*

devri için bala müracaat edilen en iyi tetkik olarak,
Bart h o 1d 'un bundan yarım asır evvel kaleme almış oldoku Türkistan hakkındakı eseri ( Turkestan v epobu mongolskago naşeslviyo, Petersburg, 1900; ing!. tre. Turkestan down to the Mangol invasion, GMNS,
V, London, 1928) durmaktadır. Bunda bir çok meseleler müphem kalmış olmakla beraber, o zamana kadar malum olan kaynaklardan en iyi
bir şekilde istifade edilmiştir. Müellif bu eserinde Kara-Hanlılar devletinin
daha çok garp kısmı üzerinde durmuş ve bizi burada asıl alakadar eden
şark kısmı hakkında ise, daha önce yazmış oldoku bir makalesini (b k.
Pam. kn. Semir. obi., Il, 102 v.d.) zikretmekle iktifa etmiştir. Bu makaleyi

elde etmek, maalesef, mümkün olamadı. Mevcut malzemenin de bu devIetin tarihi için pek az malumat ihtiva ettiki görülüyor. Şark tarihçilerinin
üzerinde çok durdoku hukümdar sıraları ile nesepleri de bu devir için,
tam olarak, tesbit edilememiştir. ~utacf.gu bilig 'in ithaf edilmiş olduğu
Tavgaç Ulug Bugra ~ara ljan (lja~an) Çobu '~li l:l~sşn
b. S i_i I~ y ma n Ar s Ian ~ara 1j an ( 1j a ~an) 'ın Kara-Han lı hukümdarları cedvelinde yeri dahi yoktur. Bu zatın uzun bir devre süren hukümdarlığı ancak, aynı devreye ait olup, Yarkend 'de tanzim edilmiş olan
arapça bir mahkeme vesikası ile tesbit edilebilmektedir ( bk. Bart h o I d,
V., Kutadgu bilig'in zikrettiği Bugra Han kimdir? ve E. Denison
Ro s s 'un notu, Türkiyat, 1925, I, 226 ). Bu vesika ile birlikte Yarkend
'de bulunan vesikaların sayısı on beş olup, ekserisi tarihlidir ve 474-529
( 1081-1135) senelerinde tanzim edilmiştir. Bu vesikaların yedisi arapça,
yedisi türkçedir (bunların dördü arap ve üçü uygur harfleri ile yazıl
mıştır) ; arapça yazılanlar arasında bir tanesinde şahidierin imzalarının
uygur harfleri ile yazılmış oldoku anlaşılıyor. Kara-Hanlıların ilk devirleri için mühim malumatı ihtiva ettiği bildirilen Ço b ü 'I-F~ :i I M V Qamm~ d b. 1:1 vs~ y n B~ y Q~~i ( 386 - 470 = 996 -1078) 'nin eserinden
hala istitifade edecek durumda değiliz. Bu derece karanlık kalan bir
devir için ne kadar mühim olduğu kendili~inden anlaşılan bu eser ve
vesikaların bugüne kadar tetkik dışında kalmış olmasının ilim adına izahı
müşküldür. Kara-Hanlılar tarihi bizim için, yalnız bir türk devletinin tarihi olması bakımından değil, daha çok bütün türk milletinin kendi tarihi
mukadderatına yeni bir islikarnet veren yeni bir kültür çerçevesine girmiş olmasının maddt ve manevi esaslarını aydınlatması bakımından da
mühimdir.

*

II. Kara - Ha n 1ıla r ve k o m ş u 1ar ı i I e mü na s e b et 1e ri.
Kara· Hanlılar sülalesinden islamiyeti ilk kabul eden ve Kiişgar 'da ilk
türk islam devletini kuran '~bd (i '1- K~ ri m Sa tu~ Bugra ~ara
lj an 'ın gerek şahsı ve gerek islamiyeti kabul ediş i hakkında, menkı
belerden başka, bir şey bilmiyoruz. Bu menkıbelerin en eskisi, c~ b d \i
'1 - Gaf ir (aş. bk.) 'in Kaşgar tarihine ait eserinden naklen C~ ma 1
~ ~ r ş i ( Çobü '1-F~:il b. Mvl}.~mm~d) 'nin 681 ( 1282) yılında Kaşgar 'da
yazmış olduğu Mij.ll;ıg~atg 'ş-şgrg/:ı 'ında kaydedilmiştir. Buna göre, Sat u~ B u gr a lj an islamiyeti, Kara-Hanlılara iltica etmek mecburiyelinde
kalan Sasaniler hanedanına mensup şehzade N~ ş r 'ın te'siri altında, 12
yaşında iken, kabul etmiş ve 25 yaşında Kara-Hanlılar tahtına çıkmıştır .
Sat u~ B u gr a lj an 344 ( 955 ) 'te ölmüş ve Kaşgar 'ın şimalinde bul u-

XI

X

pan Artış ( Artuç) 'ta gömülmüştür. 1b n ij. '1- ı;:§ ir 349 ( 960) 'da kalabalık
arasında mevcut milli bağlılığın çok .kuvvetli olması ve garba doğru
bir türk zümresinin islamiyeti kabUl ettiğini kaydediyor. Tarih kayıtları
Herileyen türk · boyları arasında Kara-Hanlılara rakip çıkabilecek ikinci
nın pek kat'i olmadıkları göz önünde tutularak, bu vak'aların birleştiril
bir türk devielinin daha kurulmamış bulunması, bu boyların bir türk devmesi ~e böylece ilk türk-islam devletin!n kurulması veya mevcut islam
leti merkezine bağlanmak imkanlarını kolaylaştırmıştır. Türk milli an'a~
merkezinin kuvvetlenınesi için lazım gelen temelin hazırlanmış olduğu
nesini temsil eden Kara-Hanhların, bu dağın·ık zümreleri kendilerine,
düşünülebilir. Şarki Türkistan ve bilhassa Kaşgar civarının yakın ve
Samanilere nisbetle, daha çabuk ısındırmış olmaları pek tabi'ldir. Kaş
uzak şark arasında bir geçit sahası. teşkil etmesi ve bu ınıntakada isgar'ın tabi'i hinteriandı olan Hoten 'in fethi bile daha sonraya kalmıştır.
lamdan önce yayılmış olan dinlerin tarihi göz önünde bulundurulursa,
Türk devletleri, türk kavmi teşkilatının üstünde ·olmakla beraber;
buraların islam dünyası ile olan münasebeti daha eski deviriere çıkarı
aynı kavmi teşkilat esasları üzerine kurulmuş olduklarından, bunların
labileceği gibi, islamın burada kendi zÜmresini daha evvelce hazırla- ' hiç birinde tam bir idari merkeziyet tee~süs edememi~tir. ~e~letin a!rı
mış olduğunu kabul etmekte de fazla tereddüt gösterrneğe yer kalmaz.
bölgelerinin, iç ve hatta dış idare işlennde çok genış salahıyetler ıle,
· Kara-Hanlılar devletinin asıl merkezi Kaşgar ( Ordu-Kend) olmakla
hanedan mensuplarının idaresine verilmesi ve bu bölgelerin, karşılaştık
beraber, devletin daha ilk devirlerinde şimiilde Balasagun (!}uz-Ordu) 'a
Iarı vaziyete göre, birbirinden çok farklı bir hız ile inkişaf etmeleri,
k~dar genişlediğini ve buranın, Kara-Hanlıların en mühim şahsiyet
asıl merkezin ehemmiyetini çok defa zayıflattığı veya ortadan kaldırdığı
lerinden olan H a r u n tarafından, ikinci bir merkez ittihaz edildiğini
gibi, devlet reisliğinde veraset an'anesini de bir mü_naza_a ~e~z.uu haline
görüyoruz. Daha sonra, devletin garba doğru genişleme devrinde ve
getirmekte ve seneler geçtikçe sayıları artan rakıplerı bırbırıne karşı
garp kısmının merkezi Semerkand 'a nakledilinceye kadar, bunların ortadevamlı bir itimatsızlığa sevketmektedir. Bu vaziyette; bilhassa araların
sında bulunan Özkend 'in mühim. bir idare merkezi olduğu görülmektedan kuvvetli bir şahsiyet çıkarak, kendi hakimiyetini diğerlerine kabul
dir. Xl. asırda alıiiiisi türkler ile sogdlulardan teşekkül ettiği anlaşılan
ettiremediği devirlerde, devletin umumi menfaatl~ririin ~üdiifa~sı güçle_~~
Balasgun (!}uz-Ordu, yerli · ahalice I}uz-Uluş ve daha sonraları !}uzmekte ve çok defa imkansız bir hale gelmekt_e~~r. L~hınde. bır çok. ~o.z
Bab~ adlarını da almış br), ~y1 y.l}. m ü d K a ş g· ş. ri 'de marüf ve meşhUr bir
söylenebilecek olan ve zamanında, kavmi teşkıta~ ~sasına ?~yan~n turK
şehir olarak geçmesine rağmen, şehrin asıl mevkiinin tayininde güçlükmilli bünyesi bakımından, faydasız olmayan bu ıdare şeklının, bılhassa
lerle karşılaşılmaktadır. Bunun Taraz ( Talas, bugünkü Evliya-Ata) 'ın
harici düşmanlar ile devamlı temas halinde bulunan devletler için, felaşimal-i şarkisinde bulunmuş veya Tokmak şehrine tekabül etmiş olması
ketli bir netice vereceğini söylerneğe bile !üzüm yoktur. Kara-Hanlılar
muhtemeldir. Her halde Çu ırmağı sahasının cenup kısmında olduğu
devletinin nisbeten kısa bir müddet yaşamış olmasında ve eski türk
muhakkaktır. Özkend hakkında M~ 1:]. m u d Ka ş ğ' ~ri 'de verilen malukültür sahasında kurulmuş olmasına rağmen, türk kültür tarihinde kenmat, diğerlerine nisbetle, daha azdır ( Özkend 'in coğrafi vaziyeti,
dinden beklenilen neticeleri vermemiş bulunmasında da bu istikrarzamanımıza kadar muhafaza edilen tarihi eserleri hakkında malı1mat ve
sızlığın büyük bir te'siri olduğunda şüphe yoktur. Bütün bunlara ra~
bibliyografya için bk. Türkiyat 1 I, 347-350 ).
men Kara-Hanlılar, garba giden türk kavimlerinin rehberliği diğer bır
türk hanedam olan Selçuklulara geçineeye kadar, bunların milli husı1si
yetlerini mahfı1z bulundurmak sureti ile, tarihi vazifelerini yapmışlardır.
Türklerin nisbeten küçük zümrelerini ihtiva eden ve tabi'i vaziyetleri bakımından mahfuz durumda bulunan bu istinat noktaları KaraHanlıların eline geçince, ülkelerinin . genişleme planı, mevcut vaziyete
Kara-Hanlıların garbl Türkistan işlerine ilk mühim müdahaleleri
göre, kendiliğinden belirmiş oluyordu. Kara-Hanlıların, Şarktan ziyade,
Har u n ( ölm. 383 = 993) 'un Balasagun 'dan yaptığı sefer ile başlamıştı_:.
garba dönüşlerinin sebebi, bu sülalenin islam dünyası ile olan bağlılıği.
Har u n, Maveraünnehr 'de hiç bir ciddi mukavemet görmeden, Buhave Samanllerin zayıflamasından dolı:tyı, garbi Türkistan işlerine müdara 'ya kadar ileriiemiş ve burada zaten zayıf düşmüş olan Samani kuvhalenin daha kolay olmasından başka, belki de bu devirlerde türk kabivetlerini mağlı1p ederek, 992 'de Buhara 'yı N u 1:]. ( ölm. 387 = 997) 'un
lelerinin garba doğru kaymış olmaları ile izah edilebilir. Şimdiye kadar
elinden almıştır. Ancak bu ·ilk muvaffakiyetten istifade edilememiş;
ana hatları ile dahi tesbit edilmemiş olmakla beraber, türk kabileleri
Har u n 'un hastalanması üzerine, Kara-Hanlı kuvvetleri geri çekilmiştir.
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Samanilerin zayıf durumu ve Kara-Hanlıların müdahalesi, daha sonra
Samanilerin yerine geçecek olan Gaznelilerin yükselmesine yardım
etmiştir. 367 ( 977) 'de Gazne emiri ilan edilmiş olan S ev ü g • T i g i n,
386 ( 996) 'da Özkend 'den hareket eden Kara-Hanlı N~ ş r ( ölm. 403 =i
1012/1013) 'ın kuvvetleri Maveraünnehr 'e girdiği vakit, N u i}. tarafın-I
dan yardıma çağınlıyor ve S ev ü g - T i g i n ile N ~ ş r arasında yapı·
lan anlaşmaya göre, Sır~Derya havzası Kara-Hanlıların idaresine geçiyor; S ev ü g - T i g i n ise, Amu-Derya 'nın cenubundaki bütün ey aletlerin bilfiil hakimi oluyor. N u 1]. 'un ölümünden sonra, N~ ş r, mücadelesiz, Buhara 'yı işgal ediyor ( 389 = 999 ). Fakat N~ ş r Kara-Hanlı kuvvetlerini bir kaç defa mağlubiyete uğratan Samanilerden ı;. b u 1br ah i m 1s ma c i I ( ölm. 395 ==- 1005) ile bir müddet daha uğraş mıştır.
· Bundan sonra artık Samaniler meselesi halledilmiş ve garbi Tür.
kistan \la iki türk hukümdarı karşı-karşıya kalmıştır. Bir taraftan Türkistan 'dan ziyade Hindistan ile meşgul olan Gazneliler ve diğer taraf·
tan merkeze sıkı surette bağlı olmayan ve bu bölgelerin başındaki
kendi hanedan azalarına pek itimat etmeyen Kara-Hanlıların, kendi
durumlarını iyi kavrayarak, aralarındaki ·dostluğa eheırimiyet vermiş
olduklannı görüyoruz, Gazneli M~l}.m u d {389-421 = 999-1030) 'un
1001 ~de N~ ş r 'ın kızı ile evlenmesi, bu iyi münasebeti akrabalık bağ
ları ile kuvvetlendiriyor. N~ ş r 'dan sonra yerine geçen To g an ( ölm.
408 =1017 /1018) da M~ i}. m u d 'un rtıüttefiki olarak kaldığı gibi, oriun
k<ırdeşi ve halefi Ar s Ian I.:fa n ( ölm. 416 = 1025?) zamanında da bu
iyi münasebetler devam ediyor. M~ i}. m u d, büyük· oğlu M ş s c u d için;
Ar s I a n Ij an 'ın akrabasından bir kızı alıyor ve gelin Bel h 'te büyük
merasimle karşılanıyor. Kara-Haniılardan Semerkand hain Yu s ı.ı f ~ a Q. ır
lj an 'ın, T o g a n 'ın ölümünden sonra, A r s I a n Ij an 'ı tanımak istememesi üzerine, meselenin halli için, M~ i}. m u d 'a müracaat edildiğini
görüyoruz. Bundan sonra Kara-Hanlı devletinin başına geçerek, diğer
sülale mensuplarına, kuvvetli şahsiyeti ·ile, kendi hakimiyetini zorla tanı
tan Yusvf Is:aQ.ır !jan (ölm. 423=1032) 1019'da M~l}.mud ile
görüşüyor ve bunun neticesinde iki devlet arasındaki ittifak bağı bir
kat daha sıkılaşıyor. Kara-Hanlılar arasındaki iç kavgadan istifade etmek isteyen M~ i}. m u d 416 ( 1025) 'da Semerkand yakınlarına kadar
geldiği vakit, iki hukümdar tekrar buluşup, aralarındaki meseleler üzerinde anlaşarak, ziyafetler ve her iki taraftan bol hediyeler takdimi ile,
işi tatlıya bağlıyorlar. Sonradan tam tatbik edilmemiş olan bu anlaş
maya Kara-Hanlılar arasındaki bazı ihtilafların halli ( Maveraünnehr 'in
c~ 1i • T i g i n elinden alınarak, Yu s ı;ı f Is: a Q. ı r Ij an 'ın ikinci oğlu
Ya g an 'a verilmesi ve Is: a Q.ı r Ij an 'ın kızı ile M~ i}. m u d 'un ikinci

oğlu M ı.ı Q~m m ~d 'in ve M~ Qm u d 'un kızı ile Y a g an 'ın evlenmesi )
de dahil idi.
M~ Qm u d 'un 421 ( 1030) 'de ölmesi üzerine, yerine, kısa bir müddet için, küçük oğlu M 1J Q~m m ~d ve bunun yerine M~ s c u d ( ölm.
432 = 1041) geçtikten sonra da, aradaki müniisebetler eskisi gibi devam
etmiştir. M~ s c u d 1031 'de, cülusunu bildirmek ve eski dostluğun devamını isternek üzere, Kiişgar 'a, Is: a Qır Ij an 'a bir sefaret gönder~~ştir. Bu sefaretin vazifeleri arasında Is: a Qır Ij an 'ın kızını M~ s c u d
ıçın ve ~ a Q. ır Ij an 'ın oğlu B u g ra- T i g i n 'in kızını da M ~s c u d
'un oğlu M~ vd u d için isternek de vardı. Fakat bu müziikereler,
araya ~ a Qır Ij an 'ın ölümünün ( 423 = 1032) girmesi yüzünden, bir az
uzamıştır. M~ s c u d, adeti yerine getirmek için, Kiişgar 'a B u gr a - T ig i n S i} I~ y ma n Ar s Ian lj an ( ölm. 425 veya 448 = 1034 veya 1056)
'a, babasının ölümünden dolayı taziye ve cülusundan dolayı tebriklerini
bildirmiş ve elçiler de vazifelerini muvaffakıyetle tamamlayarak, 425
( 1034) 'te Gazneye 'ye dönmüşlerdir. M~ vd u d 'un nişanlısı yolda ölmüş, fakat M ş s c u d 'un nişanlısı Gazne 'ye viisıl olmuş ve orada büyük
merasim ve şenlikler ile karşılanmıştır.
Her iki taraf için mühim olan bu ittifak ve dostluk tez~hürlerine
rağmen, bu iki devlet arasında, vakit-vakit, sebepleri pek iyi anlaşıl
mayan çarpışmaiar ( msi. 396 = 1006 'da M ş. Qm u d Hindistan seferinde
iken, N ş. ş r 'ın Nişapur, Tus ve Belh 'i zaptetmesi ve M ş. i}. m u d 'un
geri dönmesi ile,. ağır bir hezimete uğraması, 398 ( 1008) 'de tekrar bir
ağır çarpışmanın vukua gelmesi ve nihayet 410 ( 1019) 'da Ar s Ian
ti an ile ~ a Qır Ij an 'ın birlikte M ş. Qm u d 'un ülkesine hücumları)
vukua gelmiş ise de, bunun aradaki münasebetleri değiştirecek bir mahiyet almamış olduğu görülüyor.
Kara-Hanlıların kendi aralarındaki ihtilaf arttıkça, merkezin daha
çok zayıflamış olduğu ve garbi Türkistan işlerine müessir bir müdahalede bulunamadıkları anlaşılıyor. M ş s c u d, M ş. Q m u d 'un kızını, veraset
meselesine karışacağından korktuğu için, Ya g an 'a vermek istemediği
gibi, c~ I i - T i g i n 'e karşı da siyasetini değiştirmiş ve kendi aleyhine
harekete geçen Selçuklular ile mücadelede yardım şartı ile, c~ 1i - T ig i n 'in oğlu AI p • T i g i n ile anlaşmak lüzumunu duymuştur. M~ sc u d 'un oğlu S~ c i d, A 1p - T i g i n 'in kız kardeşi ile ve M ş. Qm u d 'un
akrabasından olan N~ ş r 'ın kızı da, AI p - T i g i n ile evlenmişlerdir.

*

430 ( 1039) 'da Maveraünnehr 'in hakimiyeti N~ ş r 'ın oğlu f br ah i m (B ör i-T i g i n; ölm. 460 = 1068) 'in eline geçmi.ştir. M~ s c u d 'un
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müttefiki olan Alp ~ T i g i n 'e· . karşı hareketi SelÇuklular ' tarafından t
desteklenen ve Kara-Hanlılar tarafından da hoş görülen ı br ah i m,
başlangıçta Kara-İ-Ianlıların bir ' vassalı gibi . hareket etmiş, fakat çok
geçmed~n;· burasını ' ayrı bir devlet halin~ getirmiştir. Bu işt,e Sel?u~l~
ların 1040 'ta Gazneli M~ s' u d 'u mağlup ederek, Horasan da bakımı·
yeti ellerine almış olmalarınin da yar.dımı dokunmuşhir. Bu vaz~yet .~.ek
uzun sürmemiş ve Gaznelilerin yerin.e geçen Selçuklular da Maveraunnehr 'de hakimiyet için mücadeleye başlamışlardır. ıbrahim 'in ölü- ·
münden sonra, yerine geÇen Ş~ m s i} '1- M \i 1k ( ölm. 472 -== 1080 ? )
!ün zamanında :selçÜkluların h ücumları artmış ve nihayet M ~I i k ş a h ;
( ölm. ·485 = i092 j 'ni Seme'rkand üzerine yaptığı seferden sonra, Ş~ m·
s ü · '1- Mü ı k Selçukluları kendine· metbu tanımıştır. Kara-Haniılardan
Y.u s u f ac;l:ı r H an 'ın oğulları· Tu g ru ı ile Har u n 'un, b:u vaziyetten istifade etmekv :isteyerek, ş~ ·m s \i '1 - M \i 1k üzerine yürüdükle ri ve ,
neticede ikiKara-Hanli devleti ·arasındaki hududun Hocend olmak üzere
ta:yin edildiği görülüyor. Ş~ ms \i- 'I- Mi} I k 'ün yerine kardeş~ lj! i H
(ölm. 4'73 ~ 1081) ve bunun yerine oğlu A 1} m~ d ( öhn. 488 === .1095.) ,
geçmiştir. Bu sonuncusu zamanında M~ likşah 482 ·( 1089) 'de Buha·
ra 'yı zapted~rek,; tekrat Seriı'er~a-~d üzerine · 'gelmiş ;ve_Ozk.en~ 'e. ~adar
ilerilemiŞtir.-: Bu . münasebetle Kaşga:r hanı Özkend e gelmış ve ıkı hu.
11-iu·m·
~· ;.;d
· .....,
!3 ~ ·- l,11.~
..... ....·da-•.P.. ·a.-a
_.. ·, ....,.....
.. 6y li k Sa
.. h :'lü ~ .lehinde, Öir '.anlaşma . ·yapllfıJiŞht. .
· ·;' ·Garp·- ı<ara~HaÖhlarinın · tatibi · bundan :_ ..S~nra . Setçuklul~r· ' ile sıkı
~i~ surette 'bağlanıyor 've ' btiTad,a hukumet süren Kara-Hanlılar ..se~çuk.
Iulariri tabi'i sıfatı ile hareket ediyorlar. Buna rağmen garbi Turkıstan
'da hayat daima .sükun içinde ge·çmemiş ve }buradaki vaziyetj kendi l~h;
lerinde. halletmek için, Selçuklular, gerek M~ 1i k şah ve gerek S e n :c er,
bir kaç defa Semerkand üzerine sefer- yapmak mecburiyetinde kalm~Şl
Ia~<Ür.'· Bu devirde riıemleket idaresinin başında bulunan en mühim şah·
·siyef SV,l ~ yma n oğlu M vi) ~m ın ~d Ar sl a:n (ölm. 525 = 1131) ·i~i.
1109 'da dahili istikrarı te'ıriin eden : M '1} 1) ~m m~ d Ar s Ian 'ın devrın·
de buraları 20 sene müddetle, huzura kavuşmuştur. s e n cer 'in ölümüriden ( 5S2 ~ 1157) sonra, Maveraünnehr 'i hakimiyetleri altına alaıı
Var
ş 'a h 1 ar zamıı:nında da, garp Kara-Hanlılarının. son .. m.~m~~;'
-sili 'O s ma n( öhn. 610 = 1~13) 'ın hal'ına kadar, bu vazıyet bu yuk Dır
de~işikli~ göstermemiş o ls~ ·gerektir.
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Kara-Haniılarıo asıl merkezi olan Kaşgar, Balasagun, Ö:r.keııu'

ve bunlara ba~lı bölğelerin tarihi, garp Kara-Hanlıları tarihine nisbetle,
daha .. karanlıktır. ls! am müverrihlerinde Kara-Hanlılar hakkında, buı:ı ·

ların

kendilerinden . ziyade, islam dünyası ile olan münasebetleri dolaile malumat verilmektedir. Bundan dolayıdır ki, bu müverrihlerin
eserlerinde islam aleminin merkezine yakın olan ve oradaki vak'alara
iştirak eden garp Kara-Haniılan hakkında daha ·çok malüroata tesadüf edildiği halde, o merkezden uzak kalarak, oradaki vak'alar ile alakası çok azalmış olan şark Kara-Haniılan bahis mevzuu edilmemektedir. Arada bir tesadüf edilen kayıtlarda verilen malumat da, çok defa,
yanlış ve karışıktır. Bütün Kara-Hanlı devletinin başı olarak tanınan
son hukümdar Yus '1} f ~ a çi ır 1j an 'ın oğlu ve halefi S Q. 1~ y m a n
Ar s I a .n lj an olmuştur. Yukarıda zikredildiği gibi, Kiişgar 'da 703
( 130~) 'te bu sıfatla S \i I~ y m a n Ar s I an lj a n ile Gazneli M~ s' u d
arasında ittifak akdedilmiştir. Maveraünnehr 'de N~ ş r oğlu l·b ra h i m
(B ör i. T i g i n) 'in faaliyeti neticesinde Kara-Hanlı devleti, şark ve
garp olmak üzere, fiilen iki kısma ayrılmış oldu. Fakat l br ah i m •iri
veya, hiç değilse, S i) 1~ y ma n Ar s Ian Ij an 'ın ölümüne kadar, garp'
kısmının Kaşgar hukümdarını, devletin reisi olarak, tanımakta devam
etmiş olması muhtemeldir.
Yusl}f ~a:çlır !jan 'ın vefatından (423=1032) sonra, Kaşgar
.'da büyü.!< oğlu SQ.l~yman Arslan lja~ (Bugra-Tiğin), Taras
( Talas ), lsficab _ve Şaş ( Taşkend) ·~a küçük oğlu M?- Qm u d (M ı; lt ·~-m~
·m~d) Bugr·a ljan (Yagan-Tigin) ve Özkend'de · diğer iki oğlu
Tugrul.ile Harun hiikim· olmuşlardır. B~ merkezl~r arasındaki mü:
niisebetlerin ne - şe~iJde devam ettiğini gö~teren sarih malumat olmanıakla beraber, taŞıdıkları unvaniara bakılırsa, Kiişgar harila~ının, diğer
merkezlerin ·hakimleri tarafından, · baş olarak tanınmış olduğu kabUl
edilebilir. Ş~ m s i} '1- M \i 1k 'e karşı yapılan ve K~ra-Hanlıİarın- şark ve
garp kısımları arasında hudut olarak Hocend 'in tayini ile sona eren
~efer, her J;ıalde Tu gr u 1 ( öl~. 467 = 1074/ 1075?) ile Har u n ( ölm.
496. · 1103 ?) tarafından yapılmış olacaktır. lsficab ve civa~ının bakimi
M~l)~ _ud (Ml}l)~mm~d) Bugra !jan ve haleflerinin, daha çok,
garp Kara-Haniılan sahası ile alakadar oldukları anlaşılıyor. Bu aileye
mensup olanlarc;ian 1\f ~i} m u d 'un tarunu ·I$ açl ır lj an C~ br a) i I 495
( 1102) 'te M~veraünnehr 'i işgal etmiş ve Selçuklular sahasına kadar
ilerileyerek, Tirmiz 'i almış ; fakat bu şehir civarında cereyan eden muhiirebede; S e n c er tarafından, mağlup edilmiş ve kendisi · maktul düş
müştür. Aynı aileden olan M ı.ı i}~ m m e d Ar s 1an da garp KaraHaniılan tahtında en mühim şahsiyetlerden biri oldu.
Kaşgar 'da hukumet süren S i,i I~ y ma n Ar s Ian ve halefieri hakkında da pek az malumat vardır. 423 ( 1032) 'te babasının yerine geçen
S i) I~ y ma n Ar s Ian lj an 'ın 448 ( 1056) yılına kadar hukumet s üryısı
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müş olması muhtemeldir. S i}. I~ y ma n Ar s Ian tl an 'dan sonra, elde
mevcut kayıtlarda daha şu hukümdarların isimleri verilmektedir: ı ..
J:I ş s ş n b. Ar s Ian, 2. ~ Q. m ~d b. J:I 1}. s 1}. n, 3. ! br ah i m b. ~ Q. m~ d,
4. M ı.ı Q. 1}. m m ~d b. ! b ra h i m, 5. Y u s 1J. f b. M ı.ı Q. 1}. m m ~d ve 6.
M \1 Q. 1}. m m~ d b. Yu s ı.ı f. Bunlardan J:I 1}. s ş n b. Ar s I an ( ölm.
496 = 1103 ? ) 'a 462 ( 1069/1070) 'de yazılmış olan ~utarf.gu bilig ithaf
edilmiş olduğu gibi, yine aynı hukümdar zamanında, 474 ( 1082) veya
494 ( ll Ol ) 'te, Yarkend 'de· tanzim edilmiş bir mahkeme vesikası da
mevcuttur. ~ Q. m~ d b. J:I 1}. s ş n 496 ( 1103) 'da tahta oturmuş ol~
malıdır. Bu hukümdann 1105 'te M ş Q. m u d b. c~ b d i}. '1- C~ 1i 1V.
'1- Ka ş g 1}. r i adında birini halife M i}. st 1}. :f h i r B iii a h nezdine elçi
gönderdiğini ve ha,lifenin kendisine nurij. 'd-dt;Vle. lekabını vermiş olduğunu öğreniyoruz.
Aynı hukümdar 522 ( 1128) 'de, Kaşgar 'dan
bir günlük mesafede, Kara-Hıtayları mağlubiyete uğratmış ise de, bu
'lnuvaffakiyete rağmen, Kara-Hıtayların hücumları durdurulamamıştır.
Kara-Hıtaylam merkez edindikleri Balasagun 'u mücadelesiz ve belki ,
de buradaki hakimin rakiplerine karşı, yardımcı sıfatı ile, davet edi!-,
meleri üzerine, ele geçirmiş oldukları doğru· ise, Kara-Hanlıların kendi
aralarındaki anlaşamazlıkların da artmış olduğuna hukmedilebilir. Kaşgar
'ın
..hir
mürldEıt
K::ır::ı-Hıhıvl::ır::ı
mıık::ıvP.mP.t EıttiktP.n
ıı:nnr::ı.
vı>ni -hAkimlı>ri
·
---,
--- - - - - - - - - - - - -·- . - - -- - - - --- - - - - - . - - - - - - ------------- - , J ----------------..~

tanımak

mecbiiriyetinde kaldığı şüphesiz olmakla beraber, bunu aydın
latacak malumat, maalesef, elimizde yoktur. Şark Kara-Haniılan liste·
sinde zikredilen l b r a h i m b. ~ Q. m ~d ile M \1 Q. am m ~ d b. 1b r ah i m
hakkında hiç bir kayıt olmadığı gibi, Yu s ı.ı f b. M IJ QC}. m m~ d 'in 601
(1204)'de ve Mv.Q.amm~d b. Yusı.ıf'un ise, 607 (1210/l21l)'de
ölmüş olduklarından başka maliimatımız yoktur.

di v~ manevi varlığı kendi yanlarında bulundurmak istemeleri ve yeni
~uhıtte .buld~klar~nı ak:aba ve yakınlarına göstermek arzusu, şüphesiz
kı, resmı hedıye lıstelerıne girmeyen bir çok kültür malzemesinin de bir
taraftan öteki tarafa nakline sebep olmuştur. Böylece her iki muhitte
zevkle okunan eserlerin de bu gibi nadir hediyeler arasında bulunmuş
olması tabi_'idir: Bundan başka Kara-Hanlıların gerek Samaniler ve gerek Gaznelıler ıle olan harp ve sulh zamanlarınki münasebetleri ve nihayet tahsi! ve ticaret vesilelerinin kültür mübadelesi işinde her yerde
v: ~er devırde oynamış oldukları rolü eski ticaret yolunun bu mühim
duğum noktasında da ve daha kolaylıkla oynamış olmaları tabi'idir
Bagdad 'a kadar giden ve meşhur eserini orada kaleme alan türk alimi
M~ Qm, u_ d. ~~ş g ~ri _b~ husu~ta bir istisna değil, bu gibi münasebetlerı? te yıdı ı?ın bır ınısal teşkıl eder. Bunun aksi istikamette de aynı
şekılde cereyan etmiş olduğunu kolaylıkla düşünebiliriz.
Kaşgar ve ci~arının bu münasebetleri yalnız garp ile değil, aynı
zamanda ve belkı de daha çok şark ile de idame ettirmiş olduğu muh~kkakt~r. Islamdan önceki türk kültür sahasında oturan uygurların
Kaşgar ıle asırlarca ~evam ettirdikleri bağlılıklarını birden bire kesmiş
ol~u~Iarı tasavvur ~dılemez. Kaşgar sahasında islamın yayılması ve yeni
musluman.ların ve bılhassa bunların ruhiinf zümresinin, diğer diniere karşı
d~~a. haşın ?avran_mış olması mümkündür. Fakat insanlar arasındaki
mu_n~sebetlerı tanzım eden esaslara, hiç bir yerde ve bilhassa türk
tarıhınde, yalnız din gözü ile bakılmamış olduğu da, isbata muhtac olmayacak derecede, bedihidir.

. . l!!·
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_Kaşg~r _hukümdarı J:ll}.sl}.n b. SQ.l~yman. ~utarf.gu

bılıg ın ıthaf edılmış olduğu bu Kaşgar hukümdarı, eserin Fergana nusbilhassa Gazneliler, ile olan mü- hası_nda,. ba~anij. 'l·f!Cf!l/if. :1-mif.'fYIJfd naşırij. '1-/.ıq:~~i Vf 'd-din fq:iığaç
nasebetlerinde, bu iki hanedan arasındaki evlenme balıisieri üzerinde ulug bugra ~gra ban fbu gli /.ıgsgn bjn arslan ban (,yüce, ilahi kudretle desteklenmiş, hak ve dinin yardımcısı, ljaJ.can Tavgaç Uluğ' Bugra
durulmuştur. Bu münasebetlerin belki de kan asaleti düşüncesi ile yaJS:ara, J:Ian !;:b~ '~li _J:Iş_sşn b. Arslan ljan ") ve aynı devre ait olup, Yarpılan ve tarihin kaydettiği yalnız bu nevi resmi bağlılıklardan ibaret
kend de . tanzım edılmış olan arapça bir mahkeme vesikasında lekap
kalmarlığını tasavvur etmek güç değildir. Devlet reisierinin ve büyüklerin
ve__ ,nesebı:. ?aha açık ~~~rak, fl-ba~anij. '1-fCfllif. 's·sfggjdij. '1-mf/fkij. •1çocukları yanında, diğer bir çok şahsiyetlerin de buna benzer aile münasebetleri ile bağlanmış olmaları mümkündür. Tadı ve tacsız şehzade m_g fYY~dg 1-m~~~fff#r_g 1-."',gnşur 'izzij. 'd-din mif.şfy!Jidif. 'd·dfu/~tj '1-~a
lerin böyle saraylarda terbiye görmeleri ve ilk hayat dersi almaları bil- ~ıre. .. v~. bgrhang. ':.m!llf!l! ~-bahjre., Vf# kfhfif. 'l·ij.mmfli 'f-fahjre, g 1 yaşij.
hassa türk muhitinde çok görülen vak'alardandır. Bu saraylar arasında /·n:gs_l!':::n mfiikg. 1-mfm~! vg ş-şrn fgiığaç bf!ğra ~gra ba~an fbu
resmi ve gayr-i resmi devamlı ziyaretler ve misafirlikler olmuştur. Şeh- · gliYIJI~l! 1-/.ıg~g~ ~In s~lfgmgn arslan ~gra aa~an mif.ctf;ba aglıft:ti •Ilahi
zadelerin yanında bulunan şahıslar, resmi ve gayr-i resmi elçilikler ve Vf!l!YY! Vf fmı~~- 1-mij. mf nin (,yüce, ulu, ilahi kudretle desteklenmiş,
ziyaretler, her iki tarafın da kendi muhitlerinde alışmış oldukları mad- muzaffer ve galıp padışah, dinin şerefi, kahir devletin kurucusu, üstün
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Yukarıda Kara-Hanlıların komşuları,
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ve nurlu milletin delili, pak i,immetin sığınağı, müslümanların kurtarıcısı
IV. ~ara-!.'fanl.ıl~r devrinde yazılan eser! er. Kara-Hanşark ile Çin'in hakimi, mü'minlerin velisi ve emiri olan Allahın halifelı~ar ~evrınde turklerıo fıkir ve san'at hayatları hakkında ·ı· t
sinin güzidesi lja~an Tavgaç Bugra ~ara f:la~an Çobu '~li 1:1\J.S~n b.
hıç bır esere ·h·
d ,.. .
ma uma veren
. .
.
-~a ıp eo! 1ız. 0 rta Asya tarihine ait kaynakları bü ük bir
Si.il~yman Arslan ~ara lja~an") şeklinde kaydedilmiştir.
ılıtımarn ıle ~ozden ge çı ren B a r t h o 1d Kara-Hanlılar sahasındi az 1Yu s v. f ~ a c;i ır 1j an 'ın oğlu ve halefi B uğ' ra - T i g i n S \i 1~ y ~ı~ ;~ca~ bır kaç eser ismi zikretmektedir. Bunlardan biri - M ~ye d\j.
ma n Ar s 1an 1j an 'ın 448 ( 1056) senesine kadar hukümet sürdüğü
doğru ise, bu hukümdarın 24 sene Kaşgar tahtında kalmış olması icap
. ı ni
lı,ıbl) ş. m~~ d b. '~dna n 'ın Türkistan ve Hı tay tarihine ait
esen o up,
ra h ı m b Na ş r ( 0"1
460
eder. Buna istinaden, bizi burada yakından alakadar eden oğlu ve halefi
b' k d
·
. . . ·
·
m.
-1068) için yazılmıştır. Eser
ıze
a
ar
~el~emıştır.
Eserin
Türkistan
'a ait kısmından ' A f. (··ı
f:1 \i s~ n devri için, şu tarihleri gösterebiliriz: Yu s 1} f 'un ~utaQ.gu biiig 'i
630 = 123~) ıs~ıfade etmiş ve Kara-Hanlılar sülalesinin ceddi İ<va /a ;: ar:
takdim etti~ 462 ( 1069/1070) yılı 1:1 ~s ş. n 'ın hukümdarlığının 14. yı
ha_k:ında~ı
efsanevr ~~~kıbeyi nakleylemiştir. Hıtay tarihi kıs~ıındanv ise
lına ve Yarkend mahkeme vesikasının tanzim edildiği 474 ( 1082) veya
Ş_ı.ı
r
_IJ.
I
I
ah_
Z ~k ı nın Bt;hct;tij. 't·tt;uari!J (aş.- yk. 861 = 1457) 'ind~·
494 ( 1101) yılı ise, 26. veya 45. yılına tesadüf eder. ( Vesika zedelenmiş
zıkredılmektedır. İkinci eser- M 1}. 1) am m~ d b. 'A ı· 1- K ·b
olduğundan, st;b'in mi, yoksa tjs'in mi olduğu iyice okunamıyor; bu taS~m~rk
d''· A
,
· ı a
atı
alrihlerden birinin kat'ileşmesi için, bu vesika ile birlikte bulunan diğer 14 . b 'A 1~ (. \i n ı nın . grazg s-siyase, fi ~ilmi 'r-rjyase, 'si olup, M~ s< u d
· . ı 488- 490 1095- 1097) için yazılmıştır. Bir nüshası zamanı
vesikanın tetkik ve neşrini beklemek lazımdır). 1:1 ş. s ş. n 'ın Kaşgar tahtına
mıza ~~dar gelen bu eser (b k Cad. Lugd., 904 ), ·Selçuklulardan S e nçıktığı vakit kaç yaşmda olduğunu tahmin etmek güçtür. Sikkelere göre,
c er (olm .. 552 = 1157) dahil, muhtelif hukümdarların hal tercümelerinkendisinin bir müddet Taraz 'da hukümet sürdüğü anlaşılmaktadır. Bunden, ekserıya fıkralar halinde, bahsetmektedir Eserı'n M,. s c d d . ·
lar 1:1 ş s ş. n 'ın, daha haba~ının sağ lığında, bu civarın hakimi sıfatı ile
"'t
k' ı
'h · •
·
... u
evrıne
aı va a arı ı tıva eden kısmı en mühim alanıdır.
bulunduğu zamana ait olabileceği gibi, taht~ geçmesinden sonraya ait
. . Asıl Kara-Hanlıların merkezinde yaşamış olan alimlerden
1. b'
de olabilir. Tahta geçtiği vakit pek genç yaşta olmadığını tahmin etti~
rının ese I · ·
·ı· d
B
.
ya nız ı.
rerı ma um ur. u alım Çobü '1-Fütuh 'Abd -·ı-c· t· (
miz bu hukümdarın ölüm senesi olarak gösterilen 1103 tarihi doğru ise,
ya 'Ab
. d ü 'I • G ~ f f a r ) b. H n .s .·.. vJ n ı. ,I . ll. 1· .,., ~ •<: ...· ~ •ı v \1a c k a ·ı r( ·· •ve47 yıi gibi, uzun bir müddet huküm sürdüğü ve ileriiemiş bir yaşta öl476 . ı
··
·"' . . · · ·.· ... ~ 1.1"' ··•"'
arı
oım
~8~_7) 'dı~. ~~ellifi~ babası, oğlunun vefatından sonra,· 486 ( 1093)
düğü anlaşılır. 1089 'da Selçuklu M~ li k şah ile Özkend 'de bir anlaşma
da olmuştur. M.ue.llı~ı~ Kaşgar tarihi hakkında yazmış olduğu eserden
yapan Kaşgar hukümdarının da 1:1 ş. s \i n olması icap eder.
~ ~ .ı:ı aI ~ ~ r Ş ı ıs.tıfade etmiştir (aş. b k.). Ikinci eseri olan Mu'celtıü
1:1 ş. s ş. n hukümdarlığının 10. senelerinde Kara·Hanlıların asıl sahası
ş-ş~yu!J, S~ m <an ı ·~e. zikredilm~k.tedir. Daha sonraki devrelerd~ Kaş~
olan şarki Türkistan 'ın islam eyaletleri ile şimiilde Balasagun ve Taraz
~ar~a yaşamış ola~ _alımlerden bırı de C~ ma 1 ~\ir ş i ( ç. b ü •ı. Fa :i: ı
bölgelerini biikirniyeti altına almış, nizama koymuş ve iyi bir hukümdar
•
1} Q~m m~ d) dır. Babası Balasagunlu olup, kendisi Almalık 'ta
ve insan olarak, şöhretini civar memleketlere de yaymış bulunuyordu.
d?~mu~ olan C_~m~l. I}:~rşi 681 (1282)'de ~1-C~vh~ri'nin as·Shah
Islam dünyasının şarkında bu devirde vukua gelen hareketler, Gaznelilerin ortadan kalkması, Selçuklu hakimiyetinin burada daha teşek /ı l:lgga, adlı lugatını, q.ş-Şgrab adı ile, arapçadan farsçaya t~r~~m~
~tmış ve XIV. ~sr.ın tam -~aşlarında buna arapça bir ilave ( Mülhakatu
kül safhasında bulunması ve Maveraünnehr 'deki Kara-Hanlıların kendi
ş-şgraf:ı) ekle.mıştır. Bu ılave. de C e ma I Kar ş i bazı orta A · · · ·-ı··
aralarındaki mücadeleler ile normal hayatın çığırından çıkmış olduğu
1 I · ·ı b'lh
b
·
· ·
sya su aen ı e ı. ~ssa uralarda meşhUr olan şeyh ve alimler hakkında ma:
bir zamanda, Kaşgar, ardı-arası kesilmeyen mücadeleden bıkmış alim
d
C
ve mütefekkirler için, arzu edilen bir huz6r diyarı sayılmış olabilir. Yar- lumat vermıştır. XVI. asır müelliflerinden M u ha m m ,. d H
ma I K
·' · B ı
•
·
·
·
...
·
~ Y ~ r,
~.
~
r
ş
ı
yı
a
asagun
a
karşı
tarafgirlik
göstermiş
olmakla
ith
kend 'de tanzim edilen mahkeme vesikasında ismi geçen, o civarın hakim
eder. C~>mal K
·
h
h·
.. .
am
...
. ~rş ı
er şe rın muhım şahsiyetlerini zikrederken
ve kadısı olan . şeyh kadı ve imam ç. b u B .~ k ir M v. 1) ş. m m~ d b.
Semerkandlılardan 10 şahsı noksan saydığı halde B 1
ı ı
'
<~b d v. 'ş- Ş ş. m~ d b. 1s m ş' il al- B 1} bar i 'nin de bu devirde aynı kadar
f 1 - t
. . k.
'
a asagun u arı o
. .. . . az a gos. ermıştır i, tek bir şehirde aynı devirde o kadar çok
duygular ile buralara kadar gelen ve me'muriyet alan şahısların ilki
muhım şahsın bır arada bulunabilmesini M u ha m m ,. d H
d
•
sonuncusu olmaması muhtemeldir.
k· 1 b 1
k d
· ··
...
\i Y a r mau u ~.ama t~ ır. Fakat bu eserin bugüne kadar ele ·geçen · nüshasında boyle bır şey görünmemekte ve hatta Balasagun zikr bile edil-
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memektedir. Burada müellif, Balasagun 'a mensup olmak üzere, ancak
kendi şeyhi Ş~msi,i'd-Din J;:yyub ile oğlu Ri,iknü 'd-Din~}].
m~ d 'i zikretmiştir. Bütün bunlardan C~ ma I ~ı}. r ş i 'nin eserinin tam
nüshası zamanımıza kadar gelmediği veya M ı.ı}]. \i m m ~d l:l ~ y d~ r 'ın
ona ait olarak bahsettiği eserin hala ele geçmemiş olduğu neticesine
varıla bilir.
Bart h o I d Kara-Hanlılar devleti sahasında tarihe ait pek çok eser
yazılmamış olduğu fikrindedir; buna bilhassa şark tarihçilerinin bu sahaya ait bütün malumatı Iran 'da yazılmış eserlerden almış olmalarını
delil göstermektedir. ~utaggu bilig şiiiri Yu s ı.ı f 'un büyük türk hukümdarı To ng a AI p Er ( Efrasyab) hakkındaki malumatı ir an kaynaklarından öğrendiğini kaydetmiş olması da, buna ilave edilebilir ( bk.
beyit 280-282 ). Tarihe ait olanlar dışında kalan eserler hakkın?~ki n:ıa
h1matımız daha azdır. Yusı.ıf'un ~utaggu bilig'de her fırsatta fıkırlerıne
müracaat ettiği şahıslar ile isimlerini zikretmediği devlet adamlarının
sözleri halk arasında dolaşacak şifahi nakillere benzemediği gibi, M ~ }].m u d Ka ş g ~ri 'nin eserinde gördüğümüz edebi parçaların da hepsi
halk edebiyatı mahsı1lü olmasa gerektir. M~}]. m u d 'un , türk şairinin
adı" diye tarif ettiği ç uç u belki fazla izaha lüzı1m göstermeyen malı1m bir şahsiyet idi. Türk milletinin ayrı-ayrı devirlerini bildiren en
mühim eserler bugüne kadar az-çok birer tesadüf eseri olarak keşf
edilmiştir. Orhun abideleri ve hala pek az kısmını görebildiğimiz muazzam uygur edebiyatı bu şekilde malum olmuştur. Fakat art_ı~ tür~. siyaset edebiyat ve umı1miyetle kültür tarihinin aydınlanması ıçın, boyle
tesadllfleri beklemek doğru olmasa gerektir. Bir taraftan eski türk kültur merkezleri sahalarında, bir plan dahilinde, kazılara devam etmek
zarfiri bir vazife olduğu gibi, diğer taraftan da dünya kütüphanelerinin
tozları arasında aynı tarzda yapılacak planlı araştırmalardan da çok verimli neticeler alınacağını söylerneğe bile !üzüm yoktur.

*

V. Yu s ı.ı f lj aş l:l a c i b. Yu s 1} f ile M ~}]. m u d aynı devir ve ~Y:
nı muhitin yetiştirdiği türk münevverlerinin mümessilidirler. Eserlerını
birbirinden uzakta yazmış, birbirlerini tanımamış ve bilmemiş olmalarına
rağmen, ikisi de aynı malzeme üzerinde çal~şmışlar ve birbiri_n~ ~ama~Ia
mışlardır. Bunlardan M~ Q. m u d, bilhassa dı~ sahasında,_ devrı ıçın orıın~
modern bir filolog zihniyeti ile çalışan ve nısbeten yenı olan mukayeseh
dil tetkiki tarihinde mühim bir yer alınağa hak kazanmış olan bir türk
alimidir. -M~ Q. m u d 'un alakası yalnız dil sahasına inhisar etmemişt~r. O
türk milleti ve türk memleketleri hakkında tarihi malumatı ihmal etmediği

gibi, ~e~di d_evri için de kıymetli müşahedelere sahiptir. Türk dünyası

n_ın_ muhım bır kısmını dolaşmış, türk halkının yaşayışını görmüş, kendisının bizzat göremediği türk kavim ve ülkeleri hakkında malı1mat top-

lamış, geniş sahaya yayılmış olan bu kavimlerin oturdukları yerleri bir
harita üzerinde tesbit etmiş ve ayrı türk boylarının birbirleri ile olan
münasebetlerini tetkik etmiştir. Eserine, her hangi bir sözün tevsikı için
koyduğu _edebi parçalar tıer halde yalnız bu maksatla toplanmış şeyler
olmayıp, ıcabında müracaat ettiği ve el altında bulundurduğu eserlerçlen
~iı~z:ıış ola~a~tır. Belki M \1}]. m u d bu eserlerden başka bir şekilde de
ıstıfade etmıştır. M~ i} m u d 'un, yazmış olduğunu söylediği, fakat bugüne
kadar mechı11 kalmış olan gramer kitabından başka, diğer eserleri de olduğun~ tahmin etmek yerinde olur. M~ i} m u d 'un bize kadar gelmiş olan
eserınden, onun daha çok türk milli bünyesinin dış kısmı ile ilgili olduğu görülüyor. Yu s ı.ı f ise, bu milli bünyenin iç kısmı üzerinde durmaktadır. o da milletinin tarihine ve türk fikir mahsullerine yakından vakıftır ve sırası geldikçe bunlardan bol-bol istifade ediyor. Türklerin ictima'i teşkilatını yakından biliyor. Gençliğinden J:ıeri türk devlet teşkila
tı_ i_çin?: mühim vazifeler görmüş ve belki de ölünceye kadar aynı teş
kılat ıçınde çalışmakta devam etmiştir. Yu s \If 'un eseri ilk bakışta
doğ~udan-do~_ruya_ devlet teşkilatı ile alakadar gibi görünürse de, şair
eserınde, tecrubenın verdirği bir olgunlukla, cemiyeti teşkil eden ferdler iie buniarın cemiyet içindeki mevki ve vazifelerini - tayin etmeğe
daha çok yer ayırmaktadır.

*

~utaggu bilig 'in yazıldığı devir ve muhitin ictima'i bünyesi, gerek
a~rı ferdler, gerek ayrı sınıf ve zümrelerin bilgi ve fikir seviyeleri ile
bır _d7 bu sahalarda türk~erin kendileri tarafından inkişiif ettirilmiş olan
hususıyetler ve komşu mıllet ve kültür daireleri ile olan münasebetlerinin eserdeki akisleri üzerinde, ileride, eserin tahlili sırasında, ayrıca
durulacaktır. Yu s 1} f bu meselelere bazan bunlara tahsis etmiş olduğu
ayrı bablarda ve bazan da dolayısı ile temas etmektedir. Eserin esasını
teşkil eden kamil insan mefhı1m ve tarifi yanında, daha bir çok faziletler
vardır. Bunlar arasında her türlü bilgi edinmek, okumak, yazmak, güzel
~azmak, , bütün • alfabeleri ve "bütün" dilleri bilmek, şiir yazmak, be-

lagat, ?.e~ap_ ~e hendese öğrenmek, hey'et ilmine vakıf olmak, tıp bilmek, ruya tabır etmek v.b. v.b. gibi, devrin ilim şubelerini 'teşkil eden
~~vzı1lar bulunduğu gibi, türk muhitine has avcılık, kuşçuluk, ok atmak,
çogen ve satranç oyunları gibi, maharetlere ait bahisler de vardır. Bazan bunların büyük bir kısmının bir tek şahısta toplanmış olması da
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istenilmektedir. Yu s vf bunları bazan ayrı bir bilgi şubesi gibi vasıf
landırıyor ve bazan bunların ictima'i hayatta arneli tatbikı üzerinde duruyor. Yu s vf, münevver ve mütefekkir bir şahsiyet sıfatı ile, kendi devir
ve muhitinde elde edilebilecek bütün bilgi ve fikirleri edinrneğe çalışmış
olduğu gibi, bunların bir kısmını bizzat elde etmiş olması da· tabi'idir.
İlim şubelerinin bir kısmının, eserde kullanlan ıstılahiara göre, arapça
ve farsça eserlerden istifade sureti ile elde edilmiş olduğu anlaşılmakta
dır. Yu s g f 'un arapça ve farsça bildiği ve islam dünyasını aHikadar
eden ilim şubeleri ile edebiyatlarını takip etmiş olduğu eserin tetkikinden kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, kitapta bu muhitin eski türk malzemesini teşkil eden burkancılık kültür ve felsefesine de aşina olduğunu
belirten emareler eksik değildir. Bilhassa bilgi nazariyesinde bu sonuncu felsefenin te'siri görülmektedir. Mansıp sahiplerinde ve bilhassa devlet reisierinde bulunması lazım gelen vasıflarda, yu s 1} f ile islam aleminin ilk ve büyük feylesofu Farabi ( ölm. 950) arasında çok sıkı bir
yakınlık vardır ( krş. S. Ma k s u dt Arsa I, Hukuk felsefesi tarihi,
Istanbul, 1946, s. 130 v.d.). Şairin soydaş ve vatandaşı olan Farabi
'nin eserlerini mütiilea etmiş ve onun fikirlerini belki her kesten daha
iyi anlamış olduğunu kabul etmek mümkündür. X. ve XI. asırların baş
lıca mümessillerinden olan bu iki mütefekkirin eserlerini mukayeseli bir
tetkike tabi tutmak, bu yakınlığın nerelere kadar gittiğini göstereceği
gibi, türk fikir hayatının gelişmesini izaha yarayacak mühim neticeler
de verebilecektir.

*

Y u s u f kendi adını eserinde yalnız bir defa zikretmektedir (b k. beyit
6627 ). O~un hal tercümesi hakkında bildiklerimiz, ~utacf.gu bilig 'i okuyuculara takdim etmek maksadı ile, sonradan eklenmiş olan manzüm ve
mensur mukaddimelerde verilen mfılfımata inhisar etmektedir. Bunlardan
anlaşıldığına göre, şair Balasagun = Kuz-Ordu ( A ve C nüshalarının
müstensihleri bu ismi artık bilmiyorlar) 'da doğmuştur. Asil bir aileye
mensup olup, ilmi, faziletleri, zühd ve takvası ile cemiyetin içinde en
yüksek hurmet mertebesine ermiş bir zattır. Eserini Balasagun 'da yazmağa başlamış, sonra Kaşgar 'a giderek, orada tamamlamış ve Tavğ"aç
Kara Buğ"ra hanlar hanının huzurunda okumuştur. Hukümdar, şairin kal~m kudretini takdir ederek, ona iltifat etmiş ve yanına alarak, ona baş
l;ıacib unvanını vermiştir. Bundan dolayı adı Yu s 1} f lj aş 1:1 a c i b veya
Yu s vf U I u ğ" 1j aş 1:1 a c i b diye meşhUr olmuştur.
·
Eserin içinde, şairin temas ettiği mevzfılardan hayatının bazı noktalarını, bir dereceye kadar, tesbit veya tahmin etmek mümkün ise de,

tam bir hal tercümesini vücuda getirmeğe, tabi'i, imkan yoktur. Üzerinde 18 ay uğraştığı eserini 462 ( 1069/1070) 'da tamamladığına ve yazmağa başladığı vakit 50 yaşlarında bulunduğuna bakılırsa, Yu s 1} f 410
( 1019) yılı civarında doğmuş olmalıdır. Ölümü hakkında malfımatımız
yoktur. Eserin ilave kısmında, kendisinden bahsederken, ihtiyarladığını,
hayatını insanlara hizmetle geçirerek, Tanrıya ibadette geç kaldığını
söylemesinden, ~ldukça uzun yaşamış olduğu düşünülebilir.

*

Eserin metni tamamiyle aniaşılmadan ve eserde geçen bahisler üzerinde mümkün olan bütün tahliller yapılmadan, ayrı-ayrı parçalardan
her hangi bir netice çıkarınağa kalkışmak, insanı yanlış yollara sevkedebilir. Nitekim bugüne kadar yapılan bazı tecrübelerde de bunu görmekteyiz. Bu ihtiyat kapısını açık bırakmak şartı ile, ~atacf.gu bilig 'de
~ut (saadet, ik bal, devJet) 'u temsil eden Ay- Toldı ile u~uş (akıl) 'u temsil
eden Ögdülmiş 'in şahıslarında şairin kendisini tasvir etmiş olduğunu
söyleyebiliriz. Bu ikisi hakkında eserden öğrendiklerimiz Yu s ı.ı f 'un şahsı
hakkında bildiklerimize uymaktadır. Bu karşılaştırmada, tabi'f, eserdeki
hareketlerin inkişiifı ve harekete iştirak eden şahısların aynadıkları roller dolayısı ile zarfiri olan farklar göz önünde tutulmalıdır. Her türlü
faziletiere sahip, fakat kendi muhitinde bu faziletlerinden istifade edilemediği için, vaktini boş geçiren Ay- Toldı, bir gün hukümdar Kün- Toğ"
dı 'nın iyiliklerini, meziyetlerini ve kendi etrafına faziletli adamları topladığını öğreniyor ve onun hizmetine girmek, kendisine faydalı olmak
niyeti ile, uzun ve eziyetli bir yolculuğa katlanarak, hukümdarın bulunduğu şehre gidiyor. Yanında götürdüğü altından, kendisinin servet
sahibi olduğu ve hukümdarın hizmetine girmek arzusunun yalnız kazanç
maksadı ile değil, ona hakikaten hizmet etmek emeli ile olduğu anlaşılıyor. Bu seyahat ve yabancı şehirdeki ilk günler, şair tarafından, çok
tabi'i bir eda ile ve hissedilerek yazılmıştır. Bu kısımda Ay- Toldı 'nın
seyahati hakkındaki tasvir ile bu seyahate saik olan fikrin şairin doğ
rudan-doğruya kendi hayat ve tecrübesinden çıkarılmış olması mümkündür. Şairin bu hukümdar ile, daha tahta çıkmadan, onun Taraz
hakimi bulunduğu esnada, karşılaşmış ve onu yakından tanımış olması
ve sonra tahta çıkınca, onun yanına gitmiş olması da muhtemeldir.
Kitapta Ay- Toldı 'nın bundan sonraki husfısf hayatı hakkında malumat yoktur. Yalnız ihtiyarlayarak, ölüm yatağına düşünce, daha genç
yaşında olduğu anlaşılan oğlu Ögdülmiş meydana çıkıyor. Gerçi oğul
tabiri, eserin bazı yerlerinde, umumiyetle küçüklere hitap için kullanıl
makta ise de, bu kelimeyi, 186.-190. beyitlerde Yu s g f 'un kendi oğlu
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manasında

anlamak da mümkündür. Şairin dağınık veya toplu bir halde
kendi halet-i ruhiyesini anlatan parçalar ile Ögdülmiş 'in hayatının son
zamanları karşılaştırılırsa, Ögdülmiş 'in tasvirinde de tekrar Yu s u f 'un
kendisini bulmak mümkündür. Bilhassa hayatının sonlarına doğrd Ögdülmiş 'in, kendisini sıkı bir nefs muhasebesinden geçirerek, dünya işle
rini bırakmak ve ibadetle meşgı1l olmak arzusu, şairin eserinin sonunda
kendisi hakkında söylediği sözlere tamamen uymaktadır.
Bununla beraber ~utarfgu bilig 'in bir otobiyografi olduğu düşün
cesine kapılmamalıdır. Eserde tasvir edilen· hayat ile idealize edilmiş
olan şahısların şairin kendi devriı;ıden evvelki bir zamana ait olduğu
açıkça bellidir. Yu s ı;ı f bu şekilde ideal ferdierden teşekkül eden cemiyet
ve devleti göz önünde canlandırdıktan sonra, kendi devrinden acı-acı
şikayet. etmekte ve eserinde büyük bir meziyet olarak gösterdiği hareket
ve düşüncelerin artık kalmadığını söylemektedir (bk. beyit 6427-6528:
;,onlar o zaman adam idi iseler, bugünkü halk nedir; eğer biz adam
isek, onlara şüphesiz melek demeli"). Eserin kaleme alınmasında asıl
maksadın insanları şairin tasavvur ettiği ideal bir hayata kavuşturmak
olduğu açıktır.

*

Yusvf inanmış bir müsiümandır. O Allahın variığına ve birliğine,
akla· müracaat etmeden, gönülden inanıyor. Allah insanı seçerek yaratmış ve ona en büyük faziletleri vermiştir. Her iyilik ve kötülük Allahtan
gelmekle beraber, insan ne ekerse, onu biçer. Ibadet lazımdır, fakat bu
tek başına bir gaye değildir. Insanın iyiliği, onun cemiyet içinde faydalı
olup-olmaması ile ölçülür. Bu mevzı1da Ögdülmiş ile Oçigurmış arasında
geçen muhavere dikkate değer. Ölüm mefhı1mu, insanları iyi yola sevketmek için, en mühim arnillerden biridir. İyi ve kötü şahıslar için, ecir
ve ceza olarak, cennet ve cehennemden ziyade, bu dünyada insanların
onlar hakkında verdikleri huküm mühimdir. Iyi ad bırakarak ölmek ve
öldükten sonra, bu iyi ad sayesinde, yaşamakta devam etmek - işte
insan için en yüksek gaye ve asıl mükafat budur.
Yukarıda da işaret edildiği gibi, Yu s ı;ı f, devrinin en geniş manada,
bir alim ve mütefekkiridir. Onun askeri zümre ile alakası olmadığı, bu
zümreye temas ettiği vakit kullandığı ifade tarzından açıkça bellidir.
Yu s ı;ı f, gerek şair ve gerek mütefekkir sıfatı ile, kendi ehemmiyetini
müdriktir ve bunu iftiharla ifade etmekten geri kalmıyor. Kitabın ithafiyesinde ( bk. beyit 112 -llS) eserinin ebediyeti hakkında söylediklerinden ne kadar emin olduğu, aradan dokuz asır geçtikten sonra, bunun
şimdi her kes tarafından tasdik edilmesi ile sabittir ve şahsiyetinin kuv-

vetini göstermek için, bu bile kafi bir delildir. O yalnız eserini ithaf ettiği
ve zamanla unutulacak bir hale gelmiş olduğunu gördüğümüz hukümdarına yeniden bir hayat bağışlamakla kalmamış, türk tarihinin mühim
bir devresi için, kendisinin severek kullandığı bir tabir ile, sönmeyen
bir meş'ale yakmıştır.

*

VI. ~u ta çi g u b i 1i g. ~utarfgu bilig, isminden de anlaşıldığı gibi
( *ut-arf-gu bil-i-g ), insana her iki dünyada, tam manası ile, kutlu olmak
için lazım olan yolu göstermek maksadı ile, kaleme alınmış bir eserdir.
Birbiri ile çok sıkı bağlı olan ferd, cemiyet ve devlet hayatının ideal
bir şekilde tanzimi için lazım olan zihniyet, bilgi ve faziletierin ne olduğu ve bunların ne şekilde elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerinde duran şair-mütefekkir, bununla kendi devrinde gündelik hayatın
üstüne yükselenierin düşüncelerine tercüman olmuştur. O, bir çoklarının
ısrarla iddia ettikleri gibi, mansıp sahiplerine, iyi olmaları için, tatsız
mecazlarla, ahlak dersi veren kuru bir nasihatçı değildir. Yu s ı;ı f, bu
eseri ile, insan hayatının manasını tahlil ve onun cemiyet ve dolayısı ile
devlet içindeki vazifesini tayin eden bir felsefe, bir hayat felsefesi sistemi kurmuştur.
Yu s ı;ı f 'un ~utarfgu bi lig 'i ne gibi saiklerin te'siri ile kaleme almiş
olduğu, açık olarak, bilinmemekle beraber, eserde bunun dışarıdan gelen bir emir veya arzu üzerine yazılmış olduğunu gösteren bir işarete
de tesadüf edilmiyor. Bu devirde orta Asya 'da hanedan mensuplarının birbirine karşı mücadelelerinin kuvvetlenmiş olması ve bu iç
kargaşalık arasında, gerek ayrı ferdierin vaziyetinin ve gerek cemiyet
ve devlet esaslarının sarsılmış bulunması göz önünde tutulursa, cemiyetin temelini teşkil eden ahlak prensiplerini yeniden tanzim etmenin bir
zarfiret haline gelmiş olduğu düşünülebilir. Yu s ı;ı f eserinin ayrı bir babında, şiiirierin vazifesi mansıp sahiplerini medih veya zernınetmekten ibaret olup, hatıriarı kıldan ince, dilleri kılıçtan keskin bulunan bu şairler
ile, onlara her istediklerini vermek sureti ile, iyi geçinmek ve kendisini
onların dilinden kurtarmak mümkün olduğunu söylemekle beraber, kendisi
bu şairler zümresinden değildir ve eserini göze girmek, iltifat görmek
ve ihsan koparmak maksadı ile, yalnız şahsi menfaatlerini sağlamak için
yazmamıştır. Yoksa Yu s ı;ı f 'un eseri de, bir med hi ye mecmuası olurdu.
Halbuki burada ferd ve mansıp sahiplerinden tahakkuku her devirde
güç olan fazilet ve fedakarlıklar istenilmekte ve geçmiş günlerde ideal
bir cemiyetin tasviri yolu ile, şair kendi devrini tenkit etmektedir. Şahst
ihtiraslar ve geçici menfaatler arkasından koşuşan insanlar arasında
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ortaya koydu~u fikrin müdataası kolay olmamıştır.; anlatmak istediklerini de dinleyenlerin anlayabilece~i şekil ve usüller ile
Şair, bu eseri sayesinde, baş /:ıacib veya uluğ /:ıacib mevkiini elde etmiŞ , terennüm etmek mecbüriyetindedir. Şair eserinde, devrinin üslüp ve
ise, bu belki de hukümdarın şahsi muhabbeti sayesinde olmuştur. Fakat tarzına uyarak, kendi fikirlerini takviye için, bugün yapıldı~ından daha
Yu s ı.ı f 'u vakit-vakit acı şikayetlere sevkeden etrafındakilerin ,dikenle~ çok, muhitin fikir mahsullerine müracaat etmiş görünmektedir. E~er
ri" şiiiri rahat bırakmamıştır. Yalnız nasıl oldu~unu kolayca tasavvur ede- bu müracaat edilen şahıs ve eserler bugün bizim için bir şey ifade etmiyorsa, burada kabahat şairde de~il, o günkü türk muhiti ile bugünbilece~imiz böyle bir muhitte de~il, bugün dahi böyle bir tezle ortaya
küsü
arasındaki seviye farkında ve o devir hakkında hiç bir malümata
çıkaçak bir mütefekkirin karşılaşaca~ı zihniyet göz önüne getirilirse,
sahip
olmayan ve belki de bu yolda hiç bir esaslı teşebbüste bulunma1 eserin içten gelen bir duygu ve içinde bulundu~u cemiyete karşı derin
bir mes'uliyet hissi ile · kaleme alınmış oldu~u · düşüncesi kuvvetlenir ve yan ilim muhitimizdedir. Gün geçtikçe bu hususların daha iyi aydınla
şair bir mücahit mertebesine yükselir.
· naca~ında şüphe etme~e hakkımız olmadı~ı gibi, buna mahal de yok· · Türk yazı dili malzemesine hakim ve inceliklerine vakıf olan ve bu tur. Eserde türlü mevzülara ait fikirleri nakledilen ve cemiyetin muhtelif
sahada uygurların an'anesini devam ve inkişiif ettiren sair eserinde, iran zümrelerine mensup bulunan şahısların isimleri geçmektedir ki. bunlann ya şairin devrinde yaşayan veya eserleri ile tanınan veyahut bu gibi
san'atkarlarını örnek tutarak, arüz kalıbını kullanmıştır. B,untin kendisi
için büyük bir meziyet veya kusür oldu~u hakkında her hangi bir mu- vesileler ile böyle eserlerde adları geçen maruf kimseler oldu~unda şüp
taleada pulunmadan ônce, e~er umumiyetle böyle bir mesele bahis ıriev~ he yoktur. Msi. bunlar arasında böke yavgusı ( 5043, 5523 ), ıla atlığı
zuu olabilirse, hiç de~ilse, ça~daşlarının eserlerinin meydana çıkmasını ( 841, 1629, 2319 ), ıla begi { 1779 ), zia erkini ( 4752 ), il k~nd begi ( 216,
beklemek daha do~ru olur. Eser, şairin infihap etmiş oldu~u yarı hikaye 3460), uluğ k~nd begi { 5354 ), öge buyru~ı (2941 ), ötüken begi ( 1962, 2682 ),
ve yarı temsil tarzında, arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici mono•, _türk buyru~ı ( 1163 ), türk banı { 3817 ), uç ordu begi ( 1594 ), uç ordu
loglar ve canlı tabiat tasvirleri ile süslenmiş olan sahneleri ile, bütün - !Janı (2966, 3815) ve yağma begi (1758) gibi, nisbeten tasrih edilmiş
olara,k, ôyle mükemmel bir üslup ve mimari içine yerleştirilmiştir ki, bu olan şahsiyetler ve bucfun başçısı, ajun tutguçı, ajun ilçisi, ajunçı beg,
malzerneye başka ne gibi bir şekil veri!ebi!eceğini düşünmek bile güçtür. i/çi bert, ilçi bügü, bügü beg, bügü bilge beg, bügü i/çi beg, törü bilmiş
_er, törü birgıiçi v. b . gibi, imalarla zikri geçen devlet adamlan yanın
da, alim, hakim, şair, muallim, kumandan, kahraman, tecrübeli ihtiyar,
' ~ . ~utacfğu bilig 'de şairin, asıl maksadı olan ideal bir hayat nizarnını ' ruhaniler zümresine mensup zatlar, zahid ve başka bir çok kimselerin
ifade ederken, içinde bulundu~u muhite ne dereceye kadar temas etmiş · fikirleri söylenmekte ve arapça eserler ( tazi til i) ile iran uleması ( tejik
ve hayatın realitelerine ne kadar yer vermiş oldu~u meselesine gelince, . bi/gesi) zikredilmektedir. Hukümdar, akıbeti temsil eden Oçlgurmış ile
yukarıda da işaret edildi~i gibi, eserin her bakımdan tahlili ve tetkiki
görüştükten sonra, dünyadaki hayatın ne oldu~unu anlayarak, üzerindeki
yapılıncaya kadar, bu hususta kat'i bir söz söylemek do~ru olmayacak• - ağu yükü taşımakta devam etmek istemedi~ini Ögdülmiş 'e söylemesi
tır) Bu mesele üzerinde düşünürken, Yu s \1 f 'un, her şeyden önce, bir şair
Ü'ıerine-, bu zat, hukümdarın yapaca~ı işleri hatırlatıyor ve ona iyi ad
oldu~unu unutmamak lazımdır. ~utacfğu bilig ne vak'aları nakleden bir
kazanmak için, yeni bir faaliyet sahası gösteriyor. Müslümanların birbi1
tarih, ne mıntaka ve şehirleri tasvir eden bir co~rafya, ne din alimleri- _rine karşı kardeş olduklarını, onlara kanşmamak lazım geldi~ini, fakat
nin ictihadlarını toplayan bir te'lif, ne hakimierin fikirlerine istinat eden · katiriere karşı harekete geçmesini, ev barklarını yakmasını, çoluk-çocubir felsefe ve ne de şeyhlerin vecizelerine dayanan bir nasihat kitabıdır. kunu esir etmesini, mallarının hazineye alınmasını, ,burhanını" kırarak,
Burapa yakından tasrih ve tarif edilen hiç bir isme tesadüf edilmiyor; yerine mescid yapmasını ve onlar arasında islamiyeti yaymasını tavsiye
Bir edebi eserden bu gibi teferruatı beklemek ve eseri, ayrı sahaların ediyor. Şair bununla Kaşgar zimamdarlarının, devlet garbi Türkistan iş. karanlık noktalarını aydınlatma~a yarayıp-yaramaması bakımından, kıy- lerine karışacak durumda olmadı~ından, daha çok şarka do~ru, burkancı
metlendirme~e çalışmak çok dar görüşlülük olurdu. Yu s ı.ı f, gündelik
uygurlar ve onların komşularına karşı, hareket edilmesi ve bunun aynı
hayat kaygularının üstüne çıkmış ve kendi muhitinin seviyesinden çok zamanda dini bir vazife oldu~u hakkındaki fikirlerine tercüman olmuş
yükselmiş olmakla beraber, insan olarak,· o da muhitin bir semeresiolacaktır. ~utacfğu bi lig 'de askeri kuvvet hakkında yürütülen mütalealardir; düşünce ve tasvirlerini muhitinin malzemesi ile ifade etmek ve dan da bu devletin pek büyük teşebbüslere girişecek bir durumda buşair-mütefekkirin
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lunmadığı neticesini çıkarmak mümkündür. Yu s ı.ı f 'un ·eserinde kendi raları umümi olan bazı tabir ve ıstılahlar dışında, manzüm mukaddimedevir ve muhitine temas ettiği noktaların yalnız bu gelişi-güzel çıkarı!· nin dili ~utatfgu bi lig 'inkine çok yakındır. Bu mukaddimeden artık bu
mış bir kaç misale inhisar etmediğini hatıriatmağa bile lüzfım yoktur. · muhitte bir çok türklerin ~u tat/ğu bi lig 'in manasını do~rudan-doğruya
anlayamadıkları ve izaha !üzüm görüldüğü, eserin ,Buğu !jan vaktı
içinde", ,han dilince, söylendiği ve , Kasgar ilinde" tamamlandığı kaydı
VII. ~ ut a çl g u b i 1i g 'i n as ıl n ü s ha 1ar ı. ~utatfgu bilig 'in bun., ile, arapça ve farsça ya mukabil, ,bizim dilimiz" ve kendi şiiri için,
dan sonraki tarihi de mühimdir. Kitabın, yazıldıktan bir müddet sonra, .türkçe" tabirlerini kullanmasından, mukaddimeyi yazan şairin Kaşgar
unutulmuş veya çok dar bir muhitin istifadesine münhasır kalmış oldu, dışında ve daha sonraki bir devre mensup olduğu anlaşılıyor. Mukadğu anlaşılıyor. Eserin kıymetini takdir eden zümrelerce, ~utatfgu bilig dimede, bu zamirinin kallanılışı karışıktır ve ifadesinden kat'i huküm
iki defa tarihin karanlık perdesi arkasından aydınlığa çıkarılmıştır. Her çıkarılmak istenilirse, bu noktanın göz önün tutulması lazımdır. Mukadiki defasında da esere eklenmiş olan mukaddimeler, bunları yazaniann dirneyi yazanın, Balasagun yerine, Kuz-Ordu ismini kullanmış olmasının
fikir seviyelerini gösterdiği gibi, bu muhitlerin eser hakkındaki görüş• da, devrini tayinde bir yardımı olacağı gibi, mukaddimede eseri tavsif
lerini de ihtiva etmektedir. Bu sonradan yazılmış olan satırlarda, türk eden ve eser hakkında muhitin telakkİsini gösteren beyitlerden de bu
tarihi ve bilhassa kültür tarihi için, istifade edebilece~imi:i bazı nokta• .hususta istifade edilebilir.
<
Bu mukaddimeye göre, eser çok kıymetli bilgileri ve hakimierin
lar da vardır.
Yu s ı.ı f kendi eserini kısa, fakat veciz bir şekilde takdim etmiştir 5Ö:zleri ile te'yit edilmiş bir çok fikirleri ihtiva eden, çok faydalı ve hiç
(bk. beyit 350-352):
bi zararı olmayan ,aziz" bir kitaptır. Bu kitap her kesin işine yaradığı
ki tab atı urdum ~utatfgu bilig
gibi, bilhassa hukümdarlara (burada ilig veya beg yerine mr:!ik tabiri
,.
~utatfsu o~ığlı~a tutsu elig
kı.ıl l amlm ktadır ) memleket idaresi için lüzümludur. Bir devletin ayakta
sözüm sözledim men bitidim bitig
dunnası veya yıkılınası sebeplerini izah eder ve onu korumanın şartlarını
aniatır. Bunda memleketi idare etmek için lazım olan vasıfları, huküms::nup iki aju-nr.z tutgu elig
darların halk ve halkın hukümdarlara karşı haklarını, halkın itaatli olkişi iki ajunnı · tutsa ~utun
ması için, hukümdarların tebaasına nasıl muamele edeceği, kendisine
~utatfmış bolur bu sözüm çın bütün
.
(,Kitap adını ~utatfgu bilig koydum; okuyana kutlu olsun ve oıia kimleri yakın ve kendisinden kimleri uzak tutacağı, idarede nasıl bir
yol göstersin. Sözümü söyledim ve eserimi yazdım; elini uzatan iki siyaset ve feraset kullanaca~ı anlatılır ve askerin tanzimi ve harbetmek
dünyayı kilt ile tutarsa, o kutlu olmuş olur; bu .sözüm doğrudur, inan"). usulleri ile düşmanın ma~lfıp edilmesi için çareler gösterilir. Çin ve
Eserin esasını teşkil eden dört şey ( neng) ile bunları caniat1dırarı Maçırı hakimleri ve şark ilindeki bütün türk ve çin bu kitabın faydalı
timsali şahsiyetler şunlardır ( bk. beyit 355-357) : 1. Kün-T ogdı - könl bir eser olduğunda müttefiktirler. Şark meliki ve Maçin beylerinin hepsi
törü (doğru kanun), 2. Ay- Toldı- ~ut (saadet, ikbal, devlet), 3. Ögdiij. bu kitabı benimsemişlerdir. Miras yolu ile kendilerine intikal eden bu
eseri başkalarına vermemişlerdir. Ayrı memleket, şehir ve saraylarda .bu
miş- u~uş (akıl) ve 4. Oçlgurmış- 'a~ıbr:t (hayatın sonu).
illerio hakimleri, kendi adet ve usullerine göre, kitaba ayrı-ayrı ad
vemıişjerciir; çinliler- ~f!,ebij '1-mij/uk, maçinliler- ~nisij 'l-mr:malik,
Kitaba ilk ilave edilen manzüm mukaddimede, bir taraftan esem ~ark ilinin büyükleri- Zignr:li! 'l-ijmr:ra', iranlılar- Şahnarneo ve turankendisi ve müellifi hakkında malümat verilmekte, diğer taraftan mukad· lılar - ~utatfgu bilig demişlerdir.
Bunlardan anlaşıldığına göre, mukaddimeyi yazan ve dolayısı ile
dirneyi yazanın fikirlerine göre, eserin en mühim kısımları tebarüz ,
onun
muhiti ~utatfğu bi lig 'i daha çok bir nevi siyasetname telakki
tirilmektedir. Bu 77 beyitlik .mukaddimeyi yazan şair, gerek kendisi, ge·
etm
kteoir.
Türklerin muhtelif zümrelerince esere verilmiş olduğu söyrek muhiti ve devri hakkmda açık bir fikir edinmemize yarayacak :bi
lemlen
di~er
isimler de bunun bu şekilde anlaşıldığını göstermektedir.
bir ip ucu vermemiştir. ~utat/.gu bilig 'in üslübunu benimsemiş olan
Esen
n
asıl
insani
ve beşeri kıymeti bu suretle ikinci plana atılarak, j
şairin, eserin esas fikrini iyi kavramaı:rıış olmasına rağmen, terkip ku.ıı:
kitapta
çok
tali
bir
yer işgal eden meselelerden bazıları, msi. askerlik
retine sahip bir san'atkar olduğu görülüyor. Türk muhitinde daha s.on·
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Bu mukaddimelerden l;utacf.gu bilig 'in 2. ve 3. defa canlanmasının
eserin asıl yazılmış olduğu muhitin dışında ve birbirinden oldukça uzun
fasılalar ile vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunları, zaman ve mekan bakımından, daha dar hudutlar içine almak şimdilik güçtür. Her
iki mukaddimedeki coğrafi tabirler, bunların Kaşgar 'ın garbında yazıl
mış oldug-unu belirtmektedir. Türk ülkesinin şark bölgelerinde, böyle
bir eserin dikkati yeniden üstüne çekmesine en müsait yer olarak, türk
kültür merkezlerinin en mühimi olan Semerkand düşünülebilir. Manzum
mukaddimedeki bazı yeni tabirler ( msi. u/f.uş yerine birt:d) bu merkezin
tran te'siri altında bulunduğu devri hatırlattığı gibi, devlet idaresi ve
bilhassa askerlik işlerinin ön plana alınmış olması da, mukaddimenin
yazıldığı muhitin pek emin olmayan kargaşalık devrine tesadüf etmiş
olması ile izah edilebilir. Şimdilik bir taraftan bu hususların aydınlahl
masına yarayacak yeni kayıtları beklerken, diğer taraftan mukaddimelerde geçen coğrafi tabirlerin türk ülkelerinin nerelerine delalet ettiği
ve bunların hangi devirlerde bir ıstılah mahiyeti almış olduklarının, türk
~utacf.gu bi lig 'in üçüncü defa meydana çıka~ılma~ı da~a sonr~kJ tarih ve coğrafyacıları için, mühim bir araştırma mevzuu teşkil edeceği
bir devreye aittir. Bu de'fa esere manzıim mukaddımenın eksık ve kotu ·de hatırlatılabilir.
bir bulasası olan mensur bir mukaddime eklenmiş, fakat bunun ne
zaman ve nerede yazıldığı hakkında hiç bir malum'at verilmemiştir. Dil
ve üslup hususiyetleri bu mukaddimenin daha _yeni bir devreye ait oldu·
~utacf.gu bilig'in bugün elimizde bulunan her üç nüshası, eserin
ğunda hiç bir şüpheyeyer bırakmıyor. Mukaddimeyi _yazanın, eser ve bu üçüncü tedvinine aittir. Aynı nüshanın birer istinsahları olan elikıymeti hakkında, husıisi bir görüşü de yoktur. Eserı okuyan ve onu mizdeki nüshalar arasındaki farkiara bakılırsa, eserin yazıldığı tarihizah edenin k it ab ı n k e n d i s i n d e n daha aziz olduğu kaydındallı ten asırlarca sonra tesbit edilmiş olan bu yeni metinlerio ne gibi deği
eserin bu devirde artık daha az anlaşılmış olduğu neticesi çıkarılabilir~ şikliklere uğramış olacağını tasavvur etmek güç olmaz. Mevcut nüshaÔ>ğrafya ve kavim is-imleri burada daha çok. basitleştirilmi_ş, millet is~ ların birbirlerine olan münasebetleri hakkında bir huküm vermek için
olarak türk tabiri büs-bütün atılmış ve yerine Çin, Maçın ve Meşn~ daha erken olmakla beraber, Mısır ile Herat nüshalarının, Fergana nüstabirle~i kullanılmıştır. Manzum mukaddimedeki m~/jk tabiri yerine, bu· hasına nisbetle, birbirine daha yakın olduğu söylenebilir. Türk dilinin
rada artık padişah tabiri tercih edilmiştir. Muhtelif yerlerde eser_e veril~~ XI. asırdan sonraki inkişaf tarihi göz önünde tutulursa, bu değişiklik
isimler arasında, manzum_ mukaddimeden farklı olarak, Maçın me~ıkı lerin eserin lehine değil, bilakis aleyhine olduğu kolayca tahmin edilehakimlerinin Ayinij 'l-m~ml~keo veya ~minij 'l-m~mlt;keo i.ra~lıl~rı~ Jseı bflir. Metinde ara-sıra tesadüf edilen ve eserin yazıldığı tarihte bulunŞahnameo-i tijrki veya P~ndnameo-i mijluk dediklerı kayde?ılmıştır._ ı:.s
ması lazım gelen bazı ses ve ekierin daha sonraki şekilleri ile karışık
4 temelinin (burada: uluğ agır u/) ilk üçü, gerek eserın kendı~and · kullanıimasmı, kafiye ve vezin bozuklukları ile eserin umumi hey'etine
ve gerek ilk mukaddimeden farklı olarak, arapça tabirler (ı. 'qcf.il~ ~ daha uygun olan bazı tabirler yerine, yerinde olmayan yabancı tabirdt:vh:t ve 3. 'q/f.ıl ) ile ifade edilmekte, dördüncüsü olan 'a/f.ıbt:f ıs~ lenn bulunmasını, Yu s ı.ı f 'un kaleminden ziyade, eserin geçirdiği bu
manzüm mukaddiİnede olduğu gibi, burada da /f.qna'qt olarak ge-r;m_~- ma ralara atfetmek daha doğru olacaktır. Bunlara bir de eldeki metni
tedir. yu s \1 f 'un doğduğu yer için Balasagun ismi kullanılm_ış ve şibn. ıs insah etmiş olanların, bilerek veya bilmeyerek, kattıkları bir çok uyeserinden dolayı almış olduğu baş IJ.acjb unvanı burada ulug baş ~ arıl gurıs:u;cıulclar dı:ı ilave edilmelidir. Daha eski deviriere ait nüshalar, hiç
şekline girmiştir.
olrnazs.a, eserin ikinci defa yazılmış şekli ele geçineeye kadar, eserde
görülen uygunsuzlukları şair hesabına kaydetmek, ona karşı büyük bir

işleri, ön plana alınmiştır. Arapça ve farsçada pek ço~ _kit~p ~lduğu i ·
halde, şark ilinde ve bütün türk ve Çin 'de bunun gıbı bır kıtabı~;
bundan evvel ve sonra, yazılmamış olması kaydından da, bu mukaddı
meyi yazanın ve muhitinin irfanca pek parlak bir seviyede _ o~madığı
kanaati hasıı · oluyor. Eserin üzerine bina edilmiş olduğu 4 temehn ( bu•
rada: ni k şt:rif) üçüncüsü olan u/f.uş, mukaddimed e birt:d, dördüncüsü
olan 'a/f.ıbt:t ise, /f.qna'qt şeklinde geçmekte olup, bu keyfiyet son zaman·
larda Kutadgu bilig 'in üzerinde uğraşanların hepsini de yanlış yola
sevketı~ıişti~. Eserin en mühim motifleri?den birin_i teşk~l ed~n .'alf.ıbt:t 'i~
burada · /f.qna'qt (bazan lf_q.na'qt ve 'afp;t:t) şeklıne gırmesının sebebı
bir yanlış okuma neticesi olabilir; her halde mukaddimeyi yaz~~ın
buna yeni bir mana vermek istemiş olmasını tasavvur etmek mum•
kün değildir.
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haksızlık olacağı
bir

karışıklık

gibi, türkb d~ini~irt~~yh~~n;:.~~~
sokmaktan aş a

~;;~;:~ne~~~

lüzumsuz

VIU. ~u ta çi g u b i 1i g 'i n b ugünkü n ü s ha 1ar ı. A. H er at
n ü s ha s ı. 1\utacf.gu bilig 'in zamanımızda ilk malum olan ve dolayısı ile
bu eser üzerindeki çalışmalara esas teşkil eden nüshası Herat nüshası
dır ki, arap harfleri ile yazı l mış bir nüshadan uygur harflerine çevrilmiştir. Müstensihin o ldukça işlek yazab ilecek bir şekilde uygur a lfabesine vakıf olduğu görülüyor. Nüsha çok itinasız yazılmıştır ve belli-başlı
bir kütüphane veya şahıs için yazılmış olmaktan ziyade, müsvedde olarak
tasarlanmış olsa gerektir. Bir çok defa beyitlerin mısralarının yerleri dekelime ve
gibi, bazan bir kaç
tekrar
, edilmiş ve sonra, yanlışlığın farkına varılarak, mısralara mı/atJtJgr-mf!.
~gdd~;m veya ong- sol kelimelerinin ilavesi ile düzeltilmiş, eksik satırlar
satır üstüne yazılmış ve fazla yazılmış olan satırlar, itinasız bir şekilde,
üzerinden çizilerek, iptal edilmiştir. Bu nüshaya esas teşkil eden arap
harfleri il e yazılmış nüshanın da pek muntazam olmadığını gösteren erneireler vardır. 19. sahifede 7. satırdan sonra 197.- 228., 180. sahifede 5.'sabrdıın sonra 6304.- 6351. ve 184. sahifede 16. satı rdan sonra 6521.- 6604.
beyideri ihtiva eden kısım eksiktir. Bunun, müstensihin dikkatsizliği yüz.ürıden sahifelerin atianmış olmasından ileri geldiği düşünülebileceği gibi,
bu kısmın asıl nüshada da eksik olması ihtimali vardır. 98. sabitenin soriımd:m itibaren 2739. -3473. beyitleri ihtiva eden sahifeler, her halde
niisha tanzim edildikten sonra, kaybolmuştur. Arap harfleri ile yazılmış
olan esas nüshada noktaların bulunmaması veya bunların karışık olmasından ileri gelen yanlışlar da Herat nüshasında oldukça mühim bir yekGn
tı.ıtmaktadır. Müstensih her halde Kutacf.gu bilig 'in metnini pek iyi okuyamamış ve uygur harflerine çevirirken, manalarını bilmediği ve bilhassa
vokııl işaretsiz yazılan kelimeleri çok defa kendi düşüncesin e görı;: okuveya
sadece
kelimelerin
mfuıal.tınnı kaydetrneğe lüzfım görmesinden ve böyle yaparken, bazan
}'Bnfı lıklara. düşmüş olmasından da, metnin artık kendisince pek iyi anla~ ılımıdıiı görülüyor.

yu s ı.ı f 'un, ~utacfgu bilig 'i yazarkeni ku~::rm~uo~e~~~d:ı~~:g~re~~
lesi alakadarlarca sı~:s~k balhis mkevzbuux-ıoılı~uve i~lam edebiyatının daha
· ı~ muhıtı ıle o an sı ı ao o
.. .. ..
.
cıvarının ıs am
.
bir zemin hazırlamış olması go~ onune
evvelce de bura~arda ken.dıne
lfabeleri olan uygur alfabesı yanın,
alınınca, türkler·ın· o devırde, m~ı~l:rı kabul edilebilir. ~utacj.gu Z>ilig 'in
da, arap a~f~besın~ de yadırgam.a ~ ·t Yarkend 'de tanzim edilmiş mah·
ithaf edildığı hukumdarın devrın~a::ıeri ile yazılanlar ile birlikte, arap
keme kararları arasında, uygur
"b'
ap harfleri ile arapÇ!
·· k
"k lar bulunduğu gı ı, ar
harfleri ile de tur çe vesı \ 1
bazılarında şahitlerin imzaları uygı.ır
vesikalar da vardır. Bu vesır a arın k ıda da işaret edildiği gibi, ~furi
harfleri iledir. Yu s '1} f 'a ge ınce, yu k~r kullanacak bir durumda oidu~
bu alfabelerden ikisini de aynı ko~aylı. a . , . uygur alfabesi l'ıakkmıiı
Ş üphesizdir. Yalnız M<].Q.n_ıud
aşg<].rı ~nın ~ melede hanO'i 11lfabeııi:ı
. . ~
b
h'tte bilhassa resmı mua
'
"'
verdığı mah1mat u mu ı , 1 . d kat'i bir huküm verdirebilecek
ın ,
esas
olarak
kullanıldığı
mı:::.Jesı:~.J~- tu"rk yazısı olarak adlandınlan 1u;•
.
d" 'l.fı..- u d 'un ·ıaueSıuu<;u
hıyette ır. ••• ~ ...... . • k f ' kl r arasında eskiden kullanılmış o a
gur alfabesinin o muhıtte art~ ur e 1 k kulİanılmakta olduğu an ia
f b ı
· tek bır
yazı o ara ,
. . d
diğer Kala
e er yerıne,
. '
d
b ""t"" t " rk ülkelerinde nu ·um~
'd
karı Çın e ka ar, u un u
.
•
lıyor. aşgar an yu k 1
uygur alfabesi ile yazıldığına oa.
ve beylerin yarlı~ ve me. tu~~r:ının lduğu anlaşılır. Uygur alfabesi ii
lırsa, idarede bu alfabenınk ~ ım ..od .. ğümüz arap alfabesinin hangi ta
yan-yana kullanıldı~ını y~ an a go.r .u. imdilik bilmiyoruz; uyguralla
rihten itibaren bakım vazıyete geçtığınıl ş
ahalarındaki türk dev(etr
. . .
t A a Altın-Ordu ve ran s .
besının
ıse, or a sy '
~ h"ll rde Fat i h S .u lt. an.. -Ji,1ıı.. e ll m e
. d XVII as ra kadar ve bazı a e
rm e
•
'
.
llanılmakta devam ettığı goru uyor.
devrinde Istanbul da .b.ıl~. ku k'"mdara takdim edilen asıl ııüshası
Müstensihin bu nüshaya getirdiği en büyük yeniliklerden biri de,
hale göre, ~u~acfgu bılıg ın ı::ğ:nu kabul etmek, şimdilik, daha .dot bir kısım konsonaotlar ile Yokallerin okunuşunda kendi teJaffu'zunu esas
uygur harflerı ıle yazıl~ış ~ . b
d
!"kadar eden ve bugün elım tutmu~ olmasıdır. Müstensihlerden dil bilgisi ve dilin tarihi inkişafı hakv
d ' b'/' 'ın hızı ura a aa
.~
ru olur. ~u ta . gu ı ıg
~
ü üncü defa yazdışında kul1arını kında malumat aramak ve onların bu sahada ilmi bir mes'üliyet duygusu
de bulunan nüshalarına esas olan . ~1
azılmış olduğunda şüphe eıı De çalışmış olacaklarını farzetmek, tabi'i, doğru değildir. Buna mukabil
alfabeye gelince, bunun arap ha~:l~ı ~ eil~ yazılmış olan Herat mis . er istinsahta müstensihin, zamanın dil itiyatlarının te'siri altında, bilerek
lecek bir cihet yoktur. Uygur a a b~s .. hadan istinsah edilmiş oJdu veya bilmeyerek, asıl metindeki kelimelerden bazıları üzerinde tasarrufsının da arap harfleri ile yazılmış ır nus
larda
da umumiyetle görülen hallerdendir. Burada bu mesele
muhakkaktır.
'" erınde, onları haklı veya haksız çıkarmaktan ziyade, bugün bu gibi
&erier üzerinde uğraşanların dikkatlerini bu noktaya çekmek maksadı

/ğiştirildiği,

·w

mu~

onların

satırlar atlandığı

şekillerini nakletmiştir. Bazı

satır

altında

bulunması
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ile durulmuştur. Bilhassa türk dili gibi, devir ve muhite gö~e, ~enüz
en mühim ve esas hususiyetleriı'ı tesbit edilmemiş olduğu b~.r sa~~~a
çalışanların en lüzümlu olan dilmalümatını elde etm.e~e~- ve turk dı!~~~~
tarihi inkişafı hakkında bir fikir sahibi almada~, gelışı-g~~e.ı ~~ mes ulı·
yetsiz bir şekilde hareket etmeleri, fayd~dan ~ıyade, ~e.la!ısı guç ~ara~l~
doğmasııla sebep olabilir. Bunun cani~. ~ısallerınden bı~ını ~~t~cf.gu ~ılıg
üzerinde yapılan araştırmalarda da goruyoruz. Kutacf.gu bılıg ın, dığ~r
nüshaları arasında, imla, -okunuş ve anlayış bakımından, en kıymets~i
nüshasının ilk önce malüro olması ve dolayısı ile ilk çalışmal~ra . es~
teşkil etmesi, türk dil biligisi için, bir talihsizlik olmuştur. Bu ılerılemış
araştırmaların seyrini Mısır nüshasının meydana çıkması da, maalesef,

tarihind~, yılan yılında,

Abdürrezzak

Şeyh-zade Babşı

için, Fenari-za•

Kadı Alı Istanbul 'dan mektup göndererek, Tokat 'tan getirttiler; müb

rek olsun, devlet gelsin ve mihnet gitsin").
Osmanlı imparatorlu~nun ilk devirlerinde, Anadolu türklerinin c
ğer türk ülkeleri ile olan münasebetlerinin, sonraki deviriere nisbet]
daha sıkı olduğunu biliyoruz. Türkiye orta Asya türk devletleri ile ı
yasi bakımdan, yakından alakadar olduğu gibi, her iki ülkedeki 'm
merkezleri ve muhtelif alimler arasındaki münasebetler de bugün tasa·
vur edildiğinden çok daha sıkı ve ehemmiyetli idi. Bir çok alimler or.
lardan Türkiye 'ye gelir veya celbedilir, bir çok türkler de ilim tah!
e~~e~ için, A~adolu 'dan orta Asya merkezlerine giderlerdi. Kuta4!
bılıg ı, Ab d ur rezzak B ah ş ı için, Tokat 'tan Istanbul 'a getirtın
değiştirernemiştir.
.
o.Ian
Fe n ar i- o ğI u K ad ı AI i de, tahsil için, orta Asya merkezleri
Herat nüshası 185 26- 27 : tükendi ~utad-gu (bi lig) kıdabı tm b sezıyaret
eden alimlerdendir. Js ma' i I B~ I i g, Gijldt:steo-i rıyaz- 1 'ir/c.
kiz ( üz) ~ır~ aç yıl-ta If-oy yıl mul;u~r(r)em ay-nıng tört-i herü-tt
~
~u~sa,
1302, s. 245-248) 'da verilen malumata göre, meşhur tür
( Kut;çlgu bilig kitabı ·sekiz yüz kırk üç tarihinde, koyun yılında, m11·
alımı Ş e m s e d d i n M e h m e d b. Ha m z a Fe n ar i 'nin torun u ola
h~~rem ayının dördünde, Herat 'ta tamamlandı") ve daha tam olan 189
_ı : · tırıb sekiz yüz ~ır/f. üç-te If-oy yıl abz::-ı mub:fr(r)~m. .::y-mrı~ Alaeddin Ali b. Yusuf Sali b. Fenari, Herat, Buhara"
tört yangı-sı herü şehrin-te bidilti ("sekiz yuz kırk uç t~rıhınde, ko• ' Semerkand 'da tanınmış alimlerden ders görmüştür. Fat i h S u It a
yun yılının sonunda, .muharrem ayının dördünde Herat şehrınd,e "~z.ıldıj )\1 e h m e d devrinin başlarında tekrar Anadolu 'ya dönmüş ve M o I I
kavıtlarından anlaşıldığı gibi, 4 muharre~ 843 ( 17. VI. ~ 439 ) te_ ı~i.m~~ Gürani 'nin delaleti ile, Bursa 'daki Manastır medresesine müderr
~dilmiştir. Eserin sonuna ( 186ı -1893) eklenmiş olan 38 beyıtlık :ııı tayin edilmiştir. 878 ( 1473/1474) 'de kendisine kazaskerlik tevcih edi
miş, 894 (1489)'te Rumeli sadrı ve bir müddet sonra, Anadolu sad
kasidenin 37. beytindeki
tayin edilmiştir:. Son günlerini Bursa 'da geçiren A I a e d d i n A I i 90
bu If-ar-a sayil adag-ım t:'CJ·(v)el adım ol basan
{ ~4~7_1 1498) 'te vefat etmiştir. Devrinin bir çok ilimlerinde salahiy(
h~m üçünçi el-]f.abım şemz açtı . rab h-ikmet kanı
snhibJ olan bu alimin kuvvetli bir hafızaya malik oldu~, ezberden s(;
~alümatın müstensihe ait olduğu kabul edildiği takdirde, ~erıdısırri }'!Siz farsça ve arapça beyit bildiği ve kendisinin de bu sahada kaleı
H sa n Kara Sa' i 1 (?) Ş~ m s adını taşıdığı, gerek bu k~sıdcsmde,, kuilandıg-ı kaydedilmektedir. M~ c d i, St:~a'i~-ı nı/maniyeo tercüme:
~ef}ge~ek kasidenin sonuna eklenmiş olan daha iki beyitten ania:şıjdı~ gl (İstanbul), s.277-278'de verilen kısa malümatta, Alaeddin Ali'ni
bi edebiyat ile iştigal eden ve bir dereceye ~adar kalem kullanma~ fe n ii ri evladından olmayıp, ona intisabından dolayı bu ismi almı
d~ bilen bir zat olduğu düşünülebilir. IkinCi tarıh kaydı~~an ~?nra, , olduğu kaydedilmektedir.
_
. zel bir sülüs ile, farsça yazılmış olan rüba'inin kendısıne aıt oJmaı;
Osmanlı devlet teşkilatında bu türk _ülkeleri ile resmi muhabere)
idare eden hususi kalemler vardı. Babşı unvanını taşıyan bu me'murla
şüphelidir.
rın aynı zamanda bu ülkelerin siyasi ve ilmi vaziyetine vakıf olan v
Herat nüshasının Anadolu 'ya geçmesi, önce Tokat 'a ve sonra 8, ekseriya oralardan gelen kimselerden seçildi ği anlaşılıyor. ş ey h-z ad
(f 74)'da tstanbul'a gelmiş olması hakkında, esere sonradan eklenm . A"bdü~rezz.ak. Balışı ~a, Fatih Sultan Mehmed zamanınde
şu 4kayıt vardır . ( 189 ıs-ıS)':.
.
•. .
boy!~ .bır vazıfe ıle lstan~ul da bulunanlard~ndır. Fa~ i h s u It an ~e h
tırıb-~a sekiz yüz yidmış do~uz-ta yılan yıl bu ~udatgu bılıg~- ~ m c cı ın u ZU .n Ha sa n a karşı muvaffakıyetle netıcelenen seferındeı
tab-nı t-·riz satır üstünde yazılmış) abd"Qr-ras(s)a~ şeyb-sade babş:ı 1ıç ·sonra. , muhtelıf memleketlere gönderilen zafernameler arasında, her hal
is'dambul-ta ·to~addin fenQr·i oglr -~az-ı _'ali bidig- ~ibe~ip kd~u.rt-ı-h de orta Asya ~e~letlerine gönderilmek üzere, uygur ve arap harfleri . ile
milbarek b'olz-izn tt:vlet kilz-ün mi~net kidz-ün ("sekız yuz yetmış dok 3. VIIq 473 tarıhınde yazılan yarlığın da Ş ey h -zade Ab dürrez z a ı
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B ah ş ı tarafından kaleme alınmış olduğu anlaşılıyor. Aynı zat Ayasof·
ya kütüphanesinde 4757 numarada, içinde '/;llf;bftlğ '1-/:ıq.~a'i~ 'ın da bu.
lunduğu uygur-arap harfleri ile yazılan bir mecmuanın tertip ve istin·
salıını ,sekiz yüz seksen dört tarihinde, domuz yılında, Zilkade ayının
on yedisinde cumartesi günü" tamamlamıştır (b k. s. 159 ).
Böylece 843 ( 1439) 'te Herat 'ta istinsah edilmiş olan bu nüshanın
879 (1474) 'da Istanbul 'a gelmesinin sebep ve arnilieri anlaşılmış oluyor.
Eserin bundan sonraki macerasını takip etmek güçleşiyor. Nüshanın 190.
sahifesinde Ab dürrezzak B ah ş ı tarafından yazılan parçadan sonra,
13.-14. satırlardaki: na'l-bent l;ıamz-e-tin sadgun ( -g-?} aldu~ molla
!J.ayre-t(t)in-ning cum'-a mescit-i-ning yan-ı-ta aşin·a (-i- yerine -a- ile)
!J.oca (?) IJ.acı iel(l)al (,Nalbant Hamza 'dan satın aldık; Molla Hayreddin
'in cuma mescidi yanında, şahit Hoca Hacı dellal") kaydından sarih
bir fikir edinmek müşküldür. Açıkça anlaşılan bir nokta varsa, o da
eserin, satın alınma yolu ile, sahip değiştirmiş olmasıdır. Kayıtta adı
geçen H o ca ( ljvace,) Hayred d i n, Fat i h S u lt an M e h m e d 'in Üs·
tadı olup, 880 ( 1475) 'de vefat etmiştir. Istanbul 'da o tarihlerde bu ziitm
narnma iki mescit vardı. Bunlardan biri Mesih-Paşa semtinde, eski kili·
seden çevrilmiş bir mecit ve diğeri ise, Un-Kapanı 'nda 874 (1469/1470).
tarihinde bina edilmiş olan mescittir. Kayıtta bahis mevzuu olan me sı::ı
din bu sonuncusu olması muhtemeldir (b k. f:lq.di~q.tij '1-c(fVami', tstarı!ıul,
1281, I, 53, 101 ). Bu kaydın da Ab dürrezzak B ah ş ı 'ya ait Dl mali!
pek mümkündür. Sahifenin sonunda el ile çizilen ve altında, arap bart·
leri ile, ba!J.sı bilgüsi kaydı bulunan girift yazılmış uygurca imza, bati.
güçlüklerle, şeyb-sade belgüçü (?) şeklinde okunabilir. A b d ü r re z -ı a ·
B ah ş ı 'ya ait olan kitapların bir kısinı Ayasofya kütüphanesinde bu·
lunmaktadır. J;utarf.gu bilig 'in Ab dürrezzak B ah ş ı 'nın mü ikiyetine
geçip-geçınediği ve eğer geçmiş ise, diğer kitapları ile birlikte, neden
dolayı vakfedilmemiş olduğu şimdilik mechıildur. S u It an Ma h m u d L:
( 1730-1754) zamanında Ab dürrezzak B ah ş ı 'ya ait kitapların ıaı·
kıf kaydını yazan t:l-mijft:ttiş ffl~af el-bf:!.rt:mt:yn Ah m e d Ş ey h-z a de
( bk. Ayasofya, nr. 4012 ve 4757) her halde bu ziitın ahfadından bin
olacaktır. Ş ey h-zade ismini taşıyan diğer şahsiyetler için bk. B ur·
sa I ı Ta h ir, Osmanlı müellifleri, I, 334.

VI, H . 1/2, s. 154-158) mecmuasında, eser hakkında umumi malumat. i~e. bu nüshanın 145. sahifesinin taksimilesini vermiş, fakat nüshanın
t~vsıfını yapmamıştır. Nüsha hakkında bu makaleden yalnız sahifelerinı~ dağılmış ve _sonradan bir araya getirilerek, dikilmiş ve dörtlüklerın altın suyu ıle yazılmış olduğunu öğreniyoruz. Bu nüshayı 1913
yılında Nemen~an 'da . bir şahsın hususi kütüphanesinde görmüş olan
Ahmed __ze~ı Velıdi (bk. ZOV, XXII. 312-313) de eserin ithaf
kısmına ..aıt bı~ başlık ile metinde J;utarf.gu bilig 'in ismi geçen kıs
m~n?an uç beyıt .n~kletmekle. iktifa etmiş, fa.kat nüsha hakkında ayrıca
malumat vermemıştır. Nakledılen başlık ve beyitlerdeki farklar her halde dikkatsizlik eseri olacaktır ve bunların aynı nüsha olduğunu kabul
etmek mümkündür.
Nüshanın baş ve son kısmı eksiktir ve nerede, ne zaman kimin
tarafından ve kimin için yazılmış olduğu hakkındaki kayıtlar da 'bu eksi_k _sahifeler ile birlikte, kaybolmuştur. Yazıldığı tarih hakkındaki bilgımız de yalnız tahminden ibarettir. F itre t, nüshanın sülüs hattı ile
yazıldığına ?akarak, bunun Herat nüshasından daha evvel yazılmış olac~ğını tahmın etmekle iktifa etmiştir. Arap yazısı mütehassısı olan M orı t z. ( bk. Ungar. }ahrb., göst. yer. ) ise, arap harflerinin bu şekillerinin
Iran da VI. ( XII. ) asırda meydana geldiğine ve bu şeklin Suriye ve
Mısır 'da Eyyubil:r ( 569-650 = 1174-1252) zamanında kullanılmış
olduğuna, fakat uç noktalı p, j ve g harflerinin VI. asırda Iran 'da
be~u~ _kull~nılmadığına ve ancak VII. asırda bunlara tek-tük tesadüf
edıldı~ınc ışiiret ederek, Fergana nüshasının, Mısır nüshasına nisbetle. daha. eski _b~r dev~eye ait olduğunu ve belki de VII. asırda yaz;l.
~Jş olabıle~eğı·nı· tahm~n. etmektedir. Mamafih M 6 ri t z 'in eserin yalnız
bır tek sahıfesının tetkıkıne dayanan bu fikri, kendisinin de haklı olarak
kayd ltiği gibi,_ kat'i değildir. Diğer nüshalara nisbetle daha itinalı yazılmış ol~n ve ılk. bakı~ta daha eski bir devreye ait olduğu hissin i. ven:_n .bu n_usha?ın dıl ve ımiasında ara-sıra diğer nüshalarda bulunmayan
ba7.ı yenı şekı~lere de tesadüf edilmektedir ( bk. mesela aygır, yq.lavq.ç
V. b.; fakat dığer taraftan erser). Nüshanın bulunduğu yere ve ithaf edilen hukümdarın ismini taşımasına bakılırsa, bunun şark Kara-Haniılan
; an'ane ve tarihinin daha canlı olarak muhafaza edildiği bir devir ve
merkezde yazılmış olması muhtemeldir.
Herat ve Mısır nüshalarında başta mensur mukaddime, bunun arkaB. Fe r g ana n ü s ha s ı. Kutarf.gu bi lig 'in ele geçen nüshaları
sında en mühimi olan Fergana nüshası hakkında, nüshayı bulan Fitr~t: sınaarı ma?zu~ _m,~kaddi~e, ondan sonra babların fihristi ve nihayet
Mq.carjf Vft o~utguçı (Taşkend, 1925, II, 68-74; makalenin türkçeıı a~ı l J;utacfgu . bılıg ın metnı gelmektedir. Fergana nüshasında ise, maniçin bk. Türkiyat, 1927, 1, 344~347 ve alınaneası için bk. Ungar. }ahrA .zurn muka~dıme y~ktur; mensur mukaddimeden sonra babların fihristi
ve a.rk:asırı cıan eserın metni başlar. Mensur mukaddime ile babların fihris-
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ti aynı sahifede bulunduğuna göre ( bk. faksimile, s. 3 ), manzıim rnukad·
dirneyi ihtiva eden kısmın sonradan düşmüş olmasına ihtimal 1•e rilemez.
Eğer manzum mukaddime, her hangi bir şekilde, sonradan kaybol mu~
ise, bunun ya mensur mukaddimeden evvel veya babların fihristinin
sonunda bulunmuş olduğu düşünülebilir. Nüshanın ilk sahifesi oldukça
zedelenmiş ( faksimiledeki ilk sahife nüshaya ait değildir ve sonmdao,
Mısır nüshasına göre, doldurulmuştur) ve sonunda 445. sahifeden sonra
6232. - 6645. beyitleri ihtiva eden ve takriben 30 sahifelik bir kısım
eksiktir. Bir-iki sahife müstesna, nüsha çok iyi muhafaza edilmiştir.

C. M ı s ır n ü s ha s ı.

~utatf.gu

*

bilig 'in Mısır nüshası 1896 'da Kabrre
'de, Hidiv (bugünkü Kıral) kütüphanesinin o zamanki müdürü .ılmruı
alimlerinden M or it z .tarafından, bulunmuştur. Bu kütüphane tanzim edi·
lirken, badrum kata atılmış olan dağınık kitap ve sahife yığınları g-ö~·
den geçirildiği sırada, ~utatf.gu bilig 'e ait parçalar toplanarak, bir araı
ya getirilmiş ve böylece, bir çok tesadüfierin yardımı ile, bu mühim ni:i.v
ha kaybolmaktan kurtarılmıştır. Ra d I of f 'un verdiği malumata ı;ör~
bu nüshanın sahifeleri 35-36 cm. büyüklüğünde, satırları 18,5 .:m,
uzunluğunda ve satır araları 1,5 cm. genişliğindedir. Yazısı açık J~
okunaklı nesih ile yazılmıştır. Nüshanın başında ve ortalarında baıı
sahifeler, rutubet te'siri ile, zedelenmiş; geri kalan büyük kısmı ise.
iyi muhafaza edilmiştir. Kitabın bulunması esnasındaki vaziyettende tah:
~in edilebileceği gibi, nüshanın bazı kısımları zayi olmuştur; 16. L1»
yit 73-454 ), 24. ( 587-646 ), 36. ( 836-971 ), 72. ( 1504-1562 ), 27"'
(4579-4610 ), 374. ( 6245-6303 ), 377. ( 6352-6417) ve 392. ( 61'532~
6645) sahifelerden sonra gelen kısımlar nüshada eksiktir. Nüsha çcı
dikkatle yazılmış ve atlanıl· mış kelime ve beyitlerin, yerleri işaret e ·
lere\<; sahife kenarına eklenmiş olduğuna bakılırsa, nüsha yaz.ı.ldıktıı
sonra, tekrar karşılaştırılmış olacaktır. Fotograflardan nüshanın [ '
sahifesi ile bablarının başka bir renkte ve belki de altın suyu ile ya:zıl·
mış olduğu anlaşılıyor.

Nüshanın baş sahifesinde ve sahifenin yarı genişliği kadar bü :
ve içi süslü bir daire içinde o/f.ıgıl silig sözleri ve bu dairenin üst ı•ı
alt . kısımlarında güzel bir sülüs ile, r;l-emiriyr;ti 'l-r;cr;/oliyr;tj 'l·kı:biriyf!i
'f.cizziyr;ti cizzş 'd-din q.ydşmfrij 'd-dr;vadarij 'n·na.şıri ibaresi yazılını
tır. Burada zikredilen Ay·-Demir, Naşır (693-741=1293- tSill)'
memluklerinden olup, derece-derece devadarlığa kadar yükselmiş,
lep ve Traplus nilipliğinde bulunmuş ve sonra Mısır 'da baş-kumand ·
olmuştur. Adil ve mütevazi olarak tavsif edilen bu Ay- D e m ir, 70

1

şını geçmiş olduğu halde, 762 ( 1361) veya 776 ( 1374) yılında ölmüştür
(bk. İbn\i '1-l:l~c~r, r;d-Dijrşrü '1-kamfne,, I, 429, nr. 1127).
Bu nüshanın ctzz~ 'd-Din Ay-Demir ~d-D~vadar'dan, bir
müddet için, II b\} g a ~ 1-lj aş~ k i ' 1- Ç ~ r k ı; s i eline geçtiği anlaşılı
yor ( nüshada bu zatın, belki de mührünü taklit etmek suretiyle, isminin
yazılması için bk .. faksimile s. 9, 59, 143, 219, 267, 267, 281 ). f 1b\} ğ' a,
Sultan l:l~s~n\i 'n-Naşir (748-762=1347-1361) zamanında, binbaşı, emir meclis ve sonra sultanın muhafızı olmuş; 1:1 ~s~ n ölünce,
yerine geçen M 1} Q. ~m m ~d \i '1- M~ n ş ur (762-764 = 1361-1363) 'un
atabeyi vazifesinde bulunmuş ve bu sultanı tahtından indirmiştir. Yerine
getirdiği Ş~ c b an \i 'i-~ ş r ~ f ( 764 -778 = 1363-1377) zamanında
devletin idaresini elinde bulunduran bu zat 768 ( 1367) yılında öldürülmüştür ( bk. Yjlbl}ga ~1-Ijaş~ki 'n-Naşir, f b n \i 'I -1:1 ~c~ r, ayn. esr., III,
438, nr. 1218 ). Bu nüshanın bundan sonra geçirdiği safhalar hakkında
malümat için, baş sahifedeki kayıtlar ile 379. sahifedeki notun incelenmesi lazımdır. Bu sonuncusu fotografta iyi çıkmamıştır; sahifenin sol-alt
köşesinde sonradan ilave edilen bu 11-12 kelimelik nottan, tahmin
sureti ile, ... tr;br;rdari.J. s!f.lfanl{ ... r;l·/:ıaccij bq.lilijni 't-ta'ic ... kelimeleri
okunabilmektedir.

D. f::utağ.gu bilig 'in bu üç nüshasından başka, bir de ayrı-ayrı vesileler ile, eserdeki bazı beyitlerin zikredilmesine rastlanmaktadır. Bunlardan iki beyit Ankara Maarif vekaleti kütüphanesinde bir mecmuada
bulunmaktadır. Bu mecmuanın ancak türkçe beyitleri ihtiva eden beş
sahifesinin fotografları elimde bulunduğundan, diğer kısımlarını tetkik etmek ımk<i.nını bulamadım. Fakat F u at Köprü 1ü (Türk dili ve edebiyatı
hakkındı:ı araştırmalar, İstanbul, 1934, s. 74-83) bu mecmuayı tetkik
etmiş ve bizi alakadar eden meseleyi aydınlatmağa yarayacak malumat
vermiştir. Müellif bu mecmuada arapça, farsça ve türkçe şiir, hikaye ve
mektuplar ile türk hukümdarlarının ahlak ve tabiatiarına dair mah1mat
toplamak istemiş, fakat sonra türkçe olanların bir kısmını çıkarmıştır.
Mevcut kayıtlardan mecmuanın Gaz i b. c/!.,1 i b. ~u t 1u g ı '1-C u bat i
tarafından tertip ve ~1-~mir\i 'l·ml}c~~~~m ş~ms\i '1-Q.~l.<l.<i v~ 'd-din M 1}·
Q~~m~~ ~ - .'s- S ~c i d S~ y f i.i 'd-D i n Ay d~ m ir \i '1- C ubat i 'ye
~akdım edıldığı ~nlaşılmaktadır. Sonunda tertip edildiği tarih kaydedilmiş
ıs~ de, zedelenmış olduğundan, iyi okunamamaktadır ( fi şvasifı şt;vval
mı n st:nr;ti ... st:bcq.mj'r;tini '1-hilaljyye, ). F. Köprü 1ü 'n ün tetkikinden
emirAy-D e m ir, 703-758 ( 1303-1357) yıllarında Iran 'ın bazı sahaların~
da hukümran olan tn cü ailesinin son hukümdarı ~m ir Ş~ y b ı;: b u ! s-
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Qa 1.< 'ın baş-kumandanı olup, 755 ( 1354) 'te Şiraz şehrini Muzafferilerin
valisi Şah S u It an 'ın elinden almak için yapılan harpte maktul düş
müştür. Mecmua babasının yerine geçen oğlu M ı.ı l} ~m m~ d zamanın
da tertip edildiğine göre, bunun 755 ( 1354) 'ten sonraki bir tarihte

olması da pek mümkündür.
rında da az çok farklıdır.

açık bırakılmış olacaktır.
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E. ~utat/.gu bi lig' dekine benzer bir beyit de 1909 'da Sarayçık 'ta
6-7 m. derinliğinde toprak altından çıkarılan bir vazoda yazılmış
bulunmaktadır. 24 parça olan vazo kırıkları, sonradan birleştirilerek,
yapıştırılmış ve Uraisk askeri müzesine konulmuştur. 1910-1911 senelerinde kendisine verilmiş olan fotoğrafları A. Sa m oy 1o vi ç ( Sredneaziatsko-turetskiya nadpisi na glinganom kuvşine iz Sarayçika, ZVO,
1912, XXI, cüz I, s. 038-047) tarafından okunmuş, tercüme edilmiş
ve vazonun tam bir tavsifi yapılmıştır. Vazonun yüksekliği 80 cm.,
alt kısmı 23 cm., ortadaki geniş kısmı 60 cm. ve ağzının genişliğı
28;5 cm. olup, boyun kısmına yakın yerinin ·her iki tarafında, arap
harfleri ile,
kişi körki güz ol bu güz körki köz
bu öz körki til ol bu til körki söz
ta~ı körk kişi-ke bilig ht;m hijnt;r
gulug ~ılgu can-nı bilig-lig-ke er
beyitleri ve daha aşağıda, vazonun geniş kısmında, iki satır üzerine,
bu küp-nüng içinde yaş ~uyar bolur
ibaresi yazılmıştır. Bu sonuncu ibareden ve bilhassa yaş sözünden, Sam oy lo vi ç bu vazonun defin ile alakadar olduğunu düşünmekte ve ı
Sarayçık 'ta Altın-Ordu hanlarının mezarları bulunduğunu hatırlatmak
tadır. Bu beyitlerden birincisi ~utatf.gu bilig 'te türkçe mesel olarak
getirilen 274. beyit ile mukayese edilmektedir. Oldukça farklı olan bu
beytin, belki de ikinci beytİn de bulunduğu başka bir eserden alınmış

~utat/.gu

bilig nüshala-

*

yazılmış olması lazımdır.~

Mecmuadaki beyitler, o zaman artık ,moğul hattı" adı ile anılan
uygur harflerine ait fasılda bulunmaktadır. Bu fasılda önce uygur harflerinin şekilleri, sonra üstte uygur harfleri ile yazılmış ve altta arap
harfleri ile tekrarlanmış olan türkçe sayılar ve arkasından '/)ü;bt;iij 'l/:ıq~a'j~ .'a ait bir dörtlük ile ~utat/.gu bilig 'e ait iki beyit ( 1139 ve 1476)
gelmektedir. Beyitler, dil bakımından, asıllarından oldukça farklıdır. Bundan sonra, yalnız arap harfleri ile, 10 satırlık ve muhtevası bakmıından,
'/)tt;bt;tij '1-/:ıq~a'i~ 'a benzeyen parça yazılmıştır. Satırlar arasındaki geniş aralıklar, her halde sonradan uygur harfleri ile doldurulmak için,

Mamafih bu beyit

1

IX. Kutaçl.ğ'u bilig'in faksimileleri. Herat nüshasinın
Ra d I of f tarafından neşredilmiş olan faksimilesi nüshanın aslı ile karşı
laştırılınca, faksimilede bazı çizgilerin temizlenmiş olduğu görülmektedir.
Diğer nüshalar meydana çıktıktan sonra, artık bu temizleme arneliyesinden ileri gelen eksikliklar büyük bir mahzur teşkil etmez. TDK bu nüshayı faksimile ederken, Ra d 1of f neşrini esas tutmuştur. Nüshanın aslma müracaat edilmiş olsa idi, hem sıhhat bakımından daha isabetli
hareket edilmiş, hem de bu gibi baskılarda şu veya bu teknik sebeplerden husule gelen yanlışların aynı sebeplerle daha fazla çoğalmasına
imkan verilmemiş olurdu.
~utat/.gu bilig üzerinde çalışmalara başlarken, Fe r g ana n ü s h~ s ı
fotograflarının elde edilmesine teşebbüs edilmişti. 1934 yılında turk
dil kurnitayına iştirak eden Sa m o yI o vi ç, rus ilim akademisinin kurultaya bir armağanı olarak, bu nüshanın bir fotografını takdim etmiştir. Fakat arada geçen zaman içinde bu fotograflar iyi muhafaza edilememiş ve faksimilenin neşrine girişilirken, yeni bir fotografa
ihtiyac hasıl olmuştur. Bu defa da fotograflar çekilirken, evvelkisinden daha dar bir karton çerçeve kullanılmış ve sahifeler, ister büyük
v~ ister küçük olsun, bu çerçeve içine sıkışmak vaziyetinde bırakıl
rnıştır. Böylece bazı sahifelerin baş ve sol kenarları fotografların
dışında kalmıştır. Fotografları çekenler iki sahifede bu eksikliği tamamlamağa çalışmışlar ve 224ı 'de bunu muvvaffakiyetle yapmışlar ise de,
217 1 ' de ikinci mısraın ilk kelimesi olan erej büs-bütün başka bir şekle
girmiştir. Diğer sahifelerde kelimelerin okunmasını g~çleştiren ve do}durulması zarfiri olan bu gibi eksiklikler, daha evvelkı fotograflara gore, tamamlanmıştır. Faksimile basıldığı vakit, klişelerin büyüklüğü
ayarlanırken, bazı sahifeler bir az daha küçülmüş ve metnin bir kısmı
klişe dışı bırakılmıştır.

faksimilesi hazırlanırken, eserin sahife numaraları
Bu yüzden nüshanın 1. sahifesinin açık bırakılmış
olduğu ve nüshanın son sahifesi olan 445. sahifenin arkasında boş sahifenin ~utatf.gu bilig'e ait olmayan bir metnin yazılması için kullanılmış
olduğu kanaatı hasıl olmaktadır. Bu karışıklığa imkan vermemek ıçın,
sahife numaralarını 445 yerine, 444 veya 446 şeklinde tasavvur etmek
ve nüshayı son sahifenin ön tarafında değil, arka tarafında kesilmiş
gibi kabul etmek lazımdır.
Fergana

nühasının

yanlış konulmuştur.
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M ı s ı r n ü s ha s ı, yazısı bakımından, nüshalar arasında en iyi ola·
fotograf tekniği bakımından da kusursuzdur. Onun için faksimilesi hiç bir müdahale yapılmadan, basılabilirdi. Maalesef faksimilenin
neşri ile meşgul olanlar en çok bu nüsha üzerinde uğraşmışlar ve silik
görünen her nokta ve çizgi üzerinden kalem gezdirmişlerdir. İyi niyetle
yapılan bu . mesainin faksimilenin lehinde olmadığını söylerneğe lüzfim
bile yoktur. Buna bir misal olmak üzere, 274ı 'de noktasız t- ile yazılmış
olan tgdung kelimesinin, böyle bir tashihten sonra, lgdung şekline gir~iş
olmasını göstermek kafidir. Bu gibi işlerde metne ve yazı karakterıne
vakıf olmayanların böyle hatalara düşmeleri daima melhfiz olacağından,
en iyisi, faksimilelere el sürmemektir. Bu nüshada olduğu gibi, faksimiJelerin tereddütle istifade edilecek bir hale getirilmesi, neşrinden beklenilen maksada aykırı bir hareket olabilir.
nıdır. ve

*

Nüshalarda eserin ismini taşıyan başlıklara gelince, Herat nüshası·
nın ayrı bir baş sahifesi olmadığı görülüyor ki, bu hal belki de nüsha·
nın müsvedde mahiyetinde yazılmış olmasından ileri gelmiştir. Fergana
nüshasının ilk sahifesi kaybolduğundan, nüshanın başında eserin isminin,
her hangi bir şekilde, belirtilmiş olup-olmadığını bilemiyoruz. Mısır nüshasına gelince, bunun baş nahifesi mevcuttur; fakat eserin isminin bulunması beklenilen yerde, o*ığıl silig gibi, büs-bütün başka bir ibare
görülmektedır.
,
~utaqğu bilig metninin Herat nüshasına ait bir kısmını ilk defa neşr·
etmiş olan Va m b er y uygur harfleri ile dizdirmiş olduğu kısımda
~utaqğu bilig isminin matbaa harfleri ile basılmış şeklini alarak ( bk.
Va m b er y, Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku B ilik,
Innsbruck, 1870, s. 44, str. 14-15 ), büyütmüş ve bunu kırmızı renkle
neşrinin baş sahifesine koymuştur. Ra d I of f ise, aynı nüshanın sonunda İstanbul 'da ilave edilmiş olan bir kayıtla geçen ~udatgu bilig
kelimesini oradaki şekilleri ile ( bk. faksimile, s. 189, str. 15) büyüterek,
bunu kendi faksimilesine başlık yapmıştır. TDK, faksimileleri neşreder·
ken, Herat nüshasında görülen bu şekli aynen almış olduğu gibi, Fergana nüshasının mensur mukaddimesindeki yazdış şeklini ( faksimile,
s. 2, str. 7) taklit ederek, büyütmüş ve bunu Fergana ve Mısır nüshalarının faksimilelerinin kabında, bir başlık gibi, bastırmıştır. Hiç isabetli
olmayan bu tarzın, adeta an'aneleşerek, devam ettiği görülür ki, bunun
okuyucuları şaşırtmak ve yanlış yollara sevketmekten başka, bir faydası olmayacağı meydandadır.

*

X. Kutaçlgu bilig'in metin neşrine ait izahlar. ~utaqgu
bilig 'in ~etin neşrinden istifade etmek isteyenler için, aşağıdaki noktaların ayrıca göz önünde tutulması faydalı. ol~r.
.
..
.
1 Metnin tesbitinde Istanbul üniversıtesı edebıyat fakultesınce hazırlan~ış ve Milli Eğiti~ bakanlığınca bastırılmış olan transkripsiy~n
sistemi ( bk. Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu, Istanbul, 1946) ta_t~ık
edilmiştir. Türkçe kelimelerin transkripsiyonunda d>.~> Y_ se.sının,
şekil bakımından, metnin dahil bulunduğn uygur devrı metınlerı~d:n
uzak düşmemesi için, ~ yerine q. şekli ile gösterilmesi uygun gorulmüştür. Türk alfabesinden farklı olan diğer işaretler için aş .. bk. .
2. Metnin türkçe kısmı normalleştirilmiştir. Yabancı kelımelerın asıl
imiaları metinde ayrıca belirtilmiştir. Sayısı nisbeten az olan b~ yabancı kelimelerin okunuşunda, ayrı bir zarfiret bulunmadıkça, turklerio bugünkü söyleyişi tercih edilmiştir. Burada bu yabancı kelim~lerin
XI. asırdaki telaffuz şekillerine sıkı bir surette bağlanmak gayretınden
ziyade, metinden mümkün olduğu kadar geniş bir okuyucu zü~resinin
kolayca istifade etmesi maksadr göz önünde tutulmuştur. Turkçey~
muhtelif devirlerde girmiş olan yabancı kelimelerin okunuşu meselesı
üzerinde, ileride ayrıca durulacaktır.
3. Nüshalarda bazı beyitlerin sırası karışıktır. Bunlar, metnin gelişine göre, düzeltilmiş ve muhtelif nüshalardaki yerlerin~ notıa: .da iş~ret
edilmiştir. Nüshaların yalnız birinde bulunan ve metnın gelışıne gore,
sıraya alınmasında tereddüt edilen beyitler ile istinsah yanlışlığı yüzünden bozulmuş veya tekrar edilmiş olan beyitler not kısmına alınmıştır.
'4 Metinde oldukça büyük bir yekfin tutan ve eserin araştırılmasın
da mühim bir yer alacak olan dörtlüklerin, metnin diğer kısmından ayrılması ve derhal görülebilmesi için, önce italik harfler ile dizilmesine
karar verilmiş iken, matbaada buna imkan bulunmamasından, bunların
notlarda belirtilmesi ile iktifa etmek zorunda kalınmıştır.
5. ~utaqgu bilig 'in aslına ait olan kısım ile buna sonrada.n eklen~iş
olan kısımları kolayca seçebilmek için, her kısım ayrı bır harf ıle
gösterilmiştir.

A. mensur mukaddime
B. manzfim mukaddime
C. babların fihristi
D. asıl metin
E. yu s l} f tarafından yazılmış olduğu halde, şekil ve mevzfi bakı
mından, ~utaqgu bi lig 'e ait olmayan parçalar.
6. lleride tetkik ve iktihaslarda metinden kolayca istifade edilebilmesini te'min için, beyitler, yukarıda ( bk. 5) gösterilen gruplar için-
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de, numaralanmıştır·. Her ikisi de Yu s Q f 'a ait olan D ve E kısımlarında
ise, numaralara inkıtasız devam edilmiştir. Metinden faksimileye ve
faksimiieden metne derhal geçmekte kolaylık olmak üzere, aynı nurna;'
ralann, hiç olmazsa, faksimile sahilelerinin altına konulması düşünülmüş
ise de, maalesef, buna imkan bulunamamıştır.
.
7. Gerek büyük babların ve gerek küçük başlıkların işaret edi]~'
me tarzı nüshalarda birbirinden farklı olduğu gibi, nüshaların Hhıis~ ı
tinde gösterilenler ile metinlerinde geçenler de birbirine uymamakt"'drr,
Bablara ait metnin bir kısmı, çok defa, babların başlıklarından evvel
gelmekte ve sonunda, ayrıca işaret edilmeden, bahis de~ işmek tedir,
Başlıkların asıl nüshada bulunmayarak, sonradan ilave edilmiş olmal arı'
da pek muhtemeldir. Metin tesbitinde, nüshaların umumi hey'etine uyu ı
larak, bab mahiyetinde bulunan büyük başlıklara sıra numarası verilmii
ve küçük başlıklar da yerli-yerine konulmuştur. Bunların nüshalardaki
vaziyetleri notlarda ayrıca gösterilmiştir. Bab taksimatı babisieri tam ,
bir surette çerçevelemediği için, bir bahsi tetkik etmek işleyerıle rln,
yalnız bab başlıklarına değil, babsin asıl başı ile sonuna da dikkaJ.
etmeleri gerektir. Bir mevzfidan başka birine geçilen, fakat nü.şh,;ıl;:mla
ayrıca gösterilmemiş olan yerler bir çizgi ile işaret edilmiştir. Tetkikedeceklere bu hususta bir kolaylık olmak üzere, giriş kısmının s-anuıı('
tahlili bir fihrist ilave edilmiştir ( bk. XI ).
'
8, Notlardan mümkün mertebe kolay istifade etmek ve lüzums1ıi·'
kalabalığa yer vermemek maksadr ile, tesbit edilmiş metinden farklı oııııi1
hususların şekli gösterilmesi tercih edilmiş ve metnin izahı ile alakarl
her hangi bir noktanın ihmal edilmemesine çalışılmıştır.
~
9. Notlarda ayrı nüshalara işaret eden A ( Herat ), B ( Fergana) v~
C (Mısır) harfleri yanındaki rakamlar sahifelerin satırlarını göstermek;
tedir. Burada, not kısmını rakamlara boğmamak için, nüsha sahifelerin~
işaret eden rakamların gösterilmesinden vazgeçilmiştir. Bu eksikligio
teliifisi için, metin sahifelerinin sol kenarında nüsha sahilelerinin baş a,~
ve yukarıda dış köşelerde de bu sahifelerin devamı belli edilmişti/
Bunların yardımı ile, notlarda gösterilen satır rakamlarının hangi sahii'
feye ait olduğu kolayca bulunabilecektir.
.•
10. Notlarda köşeli kavsin solunda bulunan kısım, asıl metnı ve
· sağındaki kısım ise, nüshalardaki farkları gösterir. Yuvarlak kavislat
içerisine alınan harf ve kelimeler, metinde bulunması lazım gelen, fa~ ,
nüshalarda eksik olan harf ve kelimeleri gösterir. Aynı kavisler için
bir de izahı zarfiri görülen cümleler alınmıştır. Notlarda kelimeleri tek·
rarlamamak için, metnin iki kelimesi arasındaki kısım üç nokta ile işarei .
. t'ır.
.
e d ı'l mış
:iı
1

ll. Notlara, esas itibarı ile, nüshalarda farklı kelime ve ekler alın
~ış .. olmakla beraber, şüpheli görülen veya her hangi bir şekilde başka
turlu okunuş ve izah_ı mü~kün olan kelimeler ile cümle halinde alınmış
olan parçal~rda, ke~ımelerın ~azılış şekilleri ayrıca tebarüz ettirilmiştir.
. 12. Metın ve nushalardakı her hangi mühim bir husiisiyete dikkat
çe~lmei< istenilen hallerde, notların bu kısmına ayrı bir satır olarak

..

ba~ıanmışt.ır.

. K~t~?ifu bilig metninin tesbitinde de kullanılmış olan transkripsiyon

sısremıuı ızah eden Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu 'nun her kesin elin-

de ~ulu~mamak ihtimali göz önünde tutularak, bu transkripsiyon sistemmoe turk alfabesinden farklı olan işaretierin izahı aşağıda sıralanmıştır.
Yokallerde :
türk alfabesinde yazıda işaret edilmeyen a sesi.
arap alfabeside kalın sırada • veya ~ işaretleri.
~ türk alfabesinde yazıda işaret edilmeyen e sesi.
' uygur alfabesinde a yerine kullanılan e işareti.
eo arap alfabesinde ince sırada • veya • işaretleri.
ı türk alfabesinde yazıda işaret edilmeyen ı sesi.
)
)
..
..
)
i ~
!1

I,

Oo

2.

3·
4.
5·
6.
7.
8.
9·

9
!i

lO,

9

II,

~

12 ,

q

13.

(i

)

)

)

)

)

o

)

)

:0)

U)

)

uygur alfabesinde eksik yazılan ü işareti .
türk alfahelerinde yazıda işaret edilmeyen ü sesi.

Konsonantlarda:
1.

t}

2,

ğ

3·
4·

a

1)

türkçe sözlerde ; işareti.
türk alfahelerinde kalın sırada g işaretleri.
arap alfabesinde C: işareti.
)

t

)

)

türk alfahelerinde kalın sırada k i şareti .
)
)
6, ,rg
saA-ır kal
7· f arap alfabesinde <J" işareti.
)
)
8. §
)
.:.

5·

If

~

II.
12.

13·
14.
ıs.

"
."f

z

~

.

,

)

)

)

.ı;

)

)

./

)

9·
10,

)

uygur alfebesinde eksik yazılan ö işareti.
türk alfabesinde yazıda işiiret edilmeyen ö sesi.
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sözlerde
arap alfabesinde
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XI. IS:utaçlğ'u bilig'in tahlili fihristi. Aşağıda ~utaqgu
bilig'in içindeki bölümler, bablar, metinde işaret edilmiş olan küçük
başlıklar ile ayrıca işaret edilmemiş olan başlıklar (bu sonuncuları yuvar.
lak ka visler içine alınmıştır) ve şairin karşılıklı konuşmalar arasına ser·
pilen kendi ağzından söylenmiş sözler (bu sonuncular sırada çizgiler ile
belirtilmiştir) sıralanmıştır. Rakamların ilk sırası satır, bab ve beyit sayı·
larını ve ikinci sırası ise, bunların bulunduğu sahifeleri göstermektedir.
A. ( MENSÜR MUKADDİME)
B. ( MANZÜM MUKADDİME)

ı-

38

ı-

I-

4-10

C.
D.
I.
II.
III.
IV.

ı-

77
82

FfHRfST() 'L.J;:BVAB
(~UTAQGU BİLİG)
TENGRi '~ZZJ;: VI;: Cl;:LLI;: ÖGDİSİN AYUR
YALAVAÇ '~LJ;:YH! 'S-Sl;:LAM ÖGDİSİN AYUR
TÖRT Ş~I;IABE,NİNG ÖGDİSİN A YUR
YARU~ YAZ F~ŞLIN ULUG BUGRA ljAN
ÖGDİSİN A YUR

YITI YULDUZ ON İKİ ÜKEKNİ A YUR
YALNGU~ OGLANI AGIRLI~I BİLİG U~UŞ
BIRLE ERDÜKIN A YUR
VII. TIL ERDEMIN MÜNİN ASIGIN YASIN A YUR

XII.

XIII.

( ay toldı sözi )
~acib c~vabı küsemişke
küsemiş

sözi ay

toldılı:a

~acib sılali ax toldılı:a
ay toldı c~vabı -~aciblı:a

c<;ıvabı ~aciblı:a

ilig C<;'Vabı ~acibJı:a
( ~acib sözi ay toldıJı:a)

3

XIV.

ırı-ı6

ay

sı,ı'ali

ay

toldılı:a

toldı c~vabı

iligke

ilig c~vabı ay toldılı:a
ay toldı C<;'Vabı iligke

XV.

ı48-ı6ı
ı62-ı9ı
ı92-U9

230-286

39-43

287-349

44-49

XVI.

54-5~

426-46ı

;1--«

462-465
466-474
475
476-485
486-5o8
509-510
511-518
519-522
523-525
526-529
530-537

kilig sözi ay toldıJı:a
ay toldı sı,ı'ali iligke
ilig C<;'Vabı ay toldıJı:a
AY TOLDI ILIGKE Dl;:VLJ;:T Ş{F~TIN AYUR
(ay toldı C<;'Vabı iligke)
ilig sy.'ali ay toldıJı:a
ay toldı c~vabı iligke
ilig sy.'ali ay toldılı:a
ay toldı C<;'vabı iligke
ilig sy.'ali ay toldılı:a
ay toldı cçvabı iliglce
ilig sy.'ali ay toldıJı:a
ay toldı c~vabı iligke
ilig cçvabı ay toldıJı:a
ay toldı C<;'vabı iligke
ilig sy.'ali ay toldıJı:a
ay toldı c<;ıvabı iliglce
ilig cçvabı ay toldıJı:a

49-Sl
398-419
420-425

AY TOLDI İLİGKE öz! DJ;:VLJ;:T ERDÜKIN
AYUR

56- sı

ooc--if,
6ı ~·~ ,
:ı

62 ~ 5

63-il
:ı
~
66.-.;ı

XVII.

il
~

ilig sy.'ali ay

toldıJı:a

70-7ı

7ı

563-567
568-56 9
570-573
574-578
579
580

71
72
72
72-73
73
73

58ı- 5 s2

73
74
74
74-75
75

583
584-588
589-592
593
594-597
598-6oo
6oı-6ı9

620-628
629-636
637-642
643-656
657-670

75
75-76
76-77

78
79

79-80
So-Sı

720-727
728-729
730-750
751-759
760-764

82-83
83
83-84
84
s5-86
86
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87
87-88
88-89
89
,89--CJO
90-92
92-93
93

765-773
774-775

93-94
94

67ı-672

673-682
683
684-696
697
698-700
70ı

702-713
7I4-7ı9

KÜN TOGDI !LIG AY TOLDIKA 'ADIL sı.
F~TIN AYUR
.
. . ..

it
67 ~ ~ı

68-69
69-70
70

56ı-562

AY TOLDI KON TOGDI İLİG TAPUGINGA
KÖRÜNMİŞİN A YUR
ilig

A. Y TO LDl KÜN TO GDI !LIG TAPUGINGA
KELMİŞİN A YUR
( ay toldı sözi )

( ~acib c~vabı ay toldılı:a )
ay toldı c~vabı ~aciblı:a

ilig

SÖZ BAŞI KÜN TOGDI İLİG ÖZE
( kün togdı ilig sözi )

538-54ı

542-552
553-557
558-560

( ~aci b söz i )

V.
VI.

VIII. K!T AB lı;> ISI ÖZ 'l.)Z:RİN A YUR
IX. Eı;>GÜLÜK ~!LMA~ ÖGDİSIN ASIGLARIN A YUR
X. BİLİG U~UŞ ERDEMIN ASIGIN A YUR
XI. KjTAB ATI YÖRÜGİN YİME AVUÇGALI~IN
AYUR

~acib c~vabı ay toldılı:a

XLVlll
ay toldı cşvabı iligke
ilig sı/ali ay toldılı:a
ay toldı cşvabı iligke

XVIII.

~

XLIX

- 95

95
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xx.

KON TOGDI İLİG AY TOLDI~A '~DIL Ş!
F~TI NETEG ERDÜKİN AYUR
( ilig cşvabı ay toldılı:a)
ay toldı sı/ali iligke
ilig cşvabı ay toldılı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig cçvabi ay toldılı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig eçvabı ay toldıJı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig eşvabı ay toldılı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig eçvabı ay toldılı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig cşvabı ay toldılı:a
ay toldı sı/ali iligke
ilig cçvabı ay toldılı:a
ay toldı eçvabı iligke

XIX.

776-784
785
786-791

ilig sı/ali ay tol dı~ a
ay tol dı cçvabı iligke
ilig cçvabı ay toldı~a
ay toldı C\'vabı il igke
ilig cçva bı ay toldı~a

79:1- 8:zz
823
8:Z4- 835
836- 845
846- 853
854- 855
8 56- 858
8 59 - 86ı
86:- 869
870- 871
87:1- 895
896- 898
899- 906
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909- 938
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( ay t o ldı sözi)
( ay toldı sözi )
( ay

ilig sılali ay toldılı:a
ay toldı eçvabı iligke
ilig cçvabı ay toldıJı:a
ay toldı eşvabı iligke
ilig sı/ali ay toldılı:a
ay toldı eçvabı iligke
ilig sı/ali ay toldıJı:a
ay toldı eçvabı iligke
ilig sy'ali ay toldıJı:a
ay toldı eşvabı iligke
ilig sy'ali ay toldıJı:a
ay toldı eçvabı iligke
ilig sy'ali ay toldıJı:a
ay toldı eçvabı iligke
ilig sı,ı'ali ay toldıJı:a
ay toldı cçvabı iligke
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( ilig sözi)
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aözi )
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1069
1070-1079
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II07-II09
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(ay toldı sözi ögdülmişke )
ögdülmiş sı]'ali ay toldılı:a
ay toldı cçvabı ögdülmişke
ögdülmiş cçvabı ay toldıJı:a
ay toldı cl'vabı ögdülmişke •
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122-124
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1:4-125
125-126
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128
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130-131
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13:1-133
133
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AYUR

ögdülmiş C\'V&bı ay toldıJı:a

ay toldı C\'Vabı ögdülmişke
(ay toldı sözi )
(ay toldı sözi ögdülmişke )

XXII. AY TO LDl ÖGDOLMİŞKE ÖTLEMİŞİN A YUR
XXIII. AY TO LDl KON TOGDI İLİGKE
~UMARU

II58-u6o
II6I-II83
II84-II94

1273-ı:z77

133
133-135
135-136
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137-138
138-139
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142
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1278-1341

145-151
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1257-1264
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1017-1018
1019-10Z8
1029
1030-1033
1034-1044

ıo45-ıo68

II57
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955- 956
957
958- 967
968- 975
976- 980
981- 983
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995- 997
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1001-1003
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1005-1009
1010-IOII

~UT ~IVLI~IN D~VL~T IRSELLIKIN AYUR

( ay toldı aözi ögdülmişke )
(ay toldı sözi ögdülmişke)
( ay toldı sözi )

1342
1343-1495
1496
1497-1498
1499-1500
1501-1509
ı5ıo

15ıı-1516

1517-1547

152
ı5:z-ı66

167
167
167
167-168
168
168-169
169-171

IV

L

XXVII.

XXIV. KÜN TOGDI !LiG ÖGDÜLMİŞNİ OJS:IMIŞIN
AYUR
( ilig sözi

ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı

( ilig

)
iligke ·

ııözi)

( ilig sözi )

( ögdülmiş C<(Vabı iligke )
ilig C<(Vabı ögdülmişke

1548
549-155 2
553-1555
1556
557-1561
562-1573
574-1579

ilig sı/ali ögdülmişke
ögdülmiş c\'vabı iligke
ilig sı,ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş C<(Vabı iligke
ilig sı,ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş C'(Vabı iligke
ilig C<(Vabı ögdülmişke
ögdülmiş C<(Vabı iligke
ilig C<(Vabı ögdülmişke
ögdülmiş C<(vabı iligke

ı58o

XXV. ÖGDÜLMIŞ KÜN TOGDI İLİG TAPUGlNGA
KÖRÜNMİŞİN AYUR
5 s2-ı5B4
5 ss-ıss9
1590

( ilig sı/ ali ögdülmişke )
ögdülmiş C<(Vabı iligke
ilig C<(vabı ögdülmişke
ögdülmiş C<(Vabı iligke
ilig sı/ali ögdülmişke

XXVI. ÖGDÜLMİŞ KÜN TO GDI İLİG TAPUGINGA
KİRMIŞ IN AYUR
( iJig sözi ögdülmişke)
ögdülmiş C<(Vabı iligke
( ilig sözi)
( ilig

ııözi

)

ilig sı,ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş C<(vabı iligke
ilig sı.ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş C'fvabı iligke
ilig sı;t'ali ögdülmişke
ögdülmiş c'(vabı iligke
( ilig sözi.)

159 ı-ı6oo
ı6o1-ı6o3

111

ı604-ıbU

ı ?t

ı613-1640

ı78- ı ! ı

I64ı-ı644

ı iJ

ı6 45 -ı65ı

ıSı- ı ~

ı65a-ı654

ı lı

ı655-ı657

ı82- ı !ı

ı6 5 s-ı664

ı~ ı

ı665
ı666-ı676

XXIX.

XXX.

184-••1
ı ~[

1679~1683

185- ı ~

1684-ı691

ı '

ilig sı,ı'ali ögdülmişke
( ilig sözi ögdülmişke )
ögdülmiş C'(Vabı iligke
iJig sı,ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş c'(vabı iligke
ilig sı,ı'ali ögdülmişke
ögdülmiş C'(Vabı iligke
ilig sıJ'ali ögdülmişke

1791
1792-1795
1796-1814
18ı 5 -ısı6
ı8ı7-1831

ı832-1834

1835-1846
1847-1849

1892-1893
ı894-1895
ı896-1902

1903-1904
1905-1908
1909-ı910

208-~

1911-ı9ı6
ı9t7

1918-1920

XXXI.

1937-ı947

1948-2174
2175-2180

2181-2264
zz65-z268

1269-2429
1430-2434

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE ULUG tıACfBLI~~A NEGÜ TEG ER KEREKİN A YUR
( ögdülmiş C<(vabı iligke)
ilig sı/ali ögdülmişke

XXXII.

1921-ı929

1930-1936

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE SÜ BAŞLAR ER NEGÜ
TEG KEREKIN A YUR
( ögdülmiş cçvabı iligke )
ilig sı/ali ögdülmişke

ı3 1

ı677-ıfı78

1782-1785
1786-1790

ı886-1888

ı889-1891

ÖGDÜLMİŞ BEGLERKE VJ;:ZİR BOLGU NEGÜ TEG ER KEREKIN AYUR
( ögdülmiş C<(vabı iligke )
ilig sı,ı'ali ögdülmişke

ı692-1782

( ilig sözi)

18so-ı871

1872-1885

XXVIII. BEGLİKKE SJ;:ZA BOLGU TEG BEG NEGÜ
TEG KEREKIN A YUR

ı ss ı

ilig . sıJ'ali ögdülmişke
ögdülmiş C<(Vabı iligke

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE UJS:UŞ ŞURı;:TIN A YUR

2435-2525
2526-2527

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE ~APUG BAŞLAR ER
NEGÜ TEG KEREKİN AYUR
( ögdülmiş cçvabı iligke )
ilig sı/ali ögdülmişke

2528-2591
2592-2595

XXXIII. ÖGDÜLMİŞ İLİGKE YALA VAÇ Iı;>GUJS:A NE-·
GÜ TEG ER KEREKİN A YUR
( ögdülmiş C<(Vabı iligke )
i lig sy' ali ögdülmişke

2596-z668
z669- 2671

210-ZII
211
211-212

Lll
Llll

XXXIV. ÖGDÜLMIŞ İLİGKE BİTİGÇI ILIMGA NEGÜ
TEG KEREKİN AYUR
{ ögdülmiş
ilig sy'ali

XXXV.

c~vabı iliglı:e

)

ögdülmişke

XXXIX.

KON TOGDI İLİG Oı;>GURMIŞI$,A BİTİG Bİ
TİP ID MIŞ IN A YUR

672-2739
740-2742

( ilig bitigi oc;lgurmış~a
ilig p~ndi oc;lgurmış~a

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE AGIÇI NEGÜ TEG ER
KEREKİN AYUR

( ögdülmlş c~vabı iligke)
ilig sy'ali ögdülmişke

(i lig sözi ögdülmişlı:e)
2743-28zz
2823-3827

~- ~ı •;

, ,)~XVI. ÖGDÜUdİŞ İLİGKE AŞ BAŞÇI tlvAN SALAR NEGÜ TEG KEREKİN AYUR
(

ögdülmiş c~vabı

ilig sy'ali

iligke)

ögdülmişke

2828-3879
288o-2882

XXXVIII.

( ögdülmiş c~vabı iligke)
ilig sy'ali ögdüliDişke
ögdülmış c~vabı iligke
ilig sy'ali ögdülmişke

2883-2947
2948-2949
2950-2955
2956

ÖGDÜLMİŞ İLİGKE TAPUGÇILAR 1;1~1$.1 BEG-

ilig

ilig sy'ali
( ilig sy'ali

2957-3014
3015-3024
3025-3049
3050
3051
3052-3060
3061-3066
3067-3096

ögdülmişke
ögdülmişke)

ögdülmiş c~vabı

iligke

( ilig söz.i )
ilig sy'ali ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı iligke
ilig sy'ali ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı iligke
ilig c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş cçvabı iligke
ilig cçvabı ögdülmişke

3289-3301
3302-3305
3306-3317

333-334
334
335

3318-3320
3321:-3333
3334-3366
3367-3375
3376-3402
3403-3450
3451-3453
3454-3471
3472
3473-3475
3476-3481
3482-3486
3487-3511

336
336-337
337-340
340
341-343
343-346
347
347-348
348
348-349
349
349-350
350-352

BARMIŞIN

oc;lgurmış sy'ali ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış~a

( oc;lgurmış

c~vabı ögdülmişke)

ögdülmiş c~vabı öc;lgurmış~a
oc;lgurmış c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış~a
oc;lğ'urmış cçvabı ogdülmişke
uc;lgurmış c~vabı ögdülmişke

c~vabı ögdülmişlı:e

( ilig sözi )
( ilig sözi ögdülmişke)

TAPA

ögdülmiş c~vabı oı;lgurmış~a

LER ÖZE NEGÜ TEG ERDÜKİN AYUR
( ögdülmüş c~vabı iligke )
ilig c~vabı ögdülmişlı:e
ögdülmiş c~vabı iligke

OJ?GURMIŞ
AYUR

325
325-327
328-332
332
332
332-333

XLI. Oı;>GURMIŞ ÖGDÜLMIŞ BİRLE Mt}NA?~RA.
I$. ILMIŞIN A YUR

XXXVII. ÖGDÜLMİŞ İLİGKE İDİŞÇİ BAŞI NEGÜ TEG
KEREKİN A YUR
_;·r·.

XL. ÖGDÜLMİŞ

3187-3188
3189-3218
3219-3274
3275
3276-3280
3281-3288

3097
3098-3101
3102-3115
3116
3117-3119
3120-3136
3137-3152
3153-3156
3157-3160
3161-3174
3175~3184

3 t8 5-3186

ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış~a
oc;lgurmış

sy'ali

ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış~a
oc;lgurmış c~vabı ögdülmişke

ögdülmiş eçvabı oc;lgurmış~a

XLII. OJ?GURMIŞ ÖGDÜLMİŞKE DQNYANING
'~YJBLARIN AYUR
( oc;lgurmış c~vabı ögdülmişke )

XLIII. ÖGDÜLMİŞ Oı;>GURMIŞI$,A DQNYA BİRLE
't}f$.Bİ I$.AZGANGUSIN A YUR
{ ögdülmiş c~vabı oı;lğ'urmış~a)
oc;lgurmış c~vabı ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış~a

3646-3681
3682
3683-3706
3707-3712

367-370
370
370-372
373

XLIV. Oı;>GURMIŞ İLİGKE BİTİG BiTIP Iı;>MIŞIN
AYUR
( oc;lgurmış c~vabı ögdülmişke)

373
373-374

.V

LJV

( oc;lgurmış bitigi iliglı:e )
( oc;lgurmıf sözi ögdülmişlı:e )
ögdülmiş c<;vabı oc;lgurmış\ı:a
oc;lgurmış c<;vabı ögdülmişke
ögdülmiş c<;vabı o.;lgurmış\ı:a

ilig 1 y'ali ögdülmişke
( ilig ay' ali ögdülmişlı:e)
ögdülmi, c<;vabı iligke
( ögdülmif aözi )
ilig c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı iligke
ilig c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş c<;vabı iligke
ilig c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş c<;vabı iliglı:e
ilig c~vabı ögdülmişlı:e

3716-3810
381I
3812-3820
3821-3825
3826-3832
3833
3834-3841
3842-3843
3844-3845
3846-3848
3849
3 85o-385ı
3853-3857
3858-3861
386ı-3865

3866-3874
3875-3887
3888-3889
3890-3892
3893-3895

XLV. KON TOGDI !LIG OJ?GURMIŞ~A İKİNÇ Bİ
TİG IQMIŞIN AYUR
( ilig bitigi oc;lgurmış\ı:a )
( ilig sözi ögdülmişke)
oc;!ğurmış sy'ali ögdülmişke
ögdülmiş c<;vabı oc;lgurmış\ı:a
o.;lgurmış sy'ali ögdülmişke

3896-3897
3898-3940
3941-394 2
3943-3945
3946-3959
39b0-3964
3965-3968
3969-3970

XLVI. öGDÜLMİŞ OJ?GURMIŞ BİRLE IKINÇ ~ATA
Ml)NAZ:~R.Ao ~ ILMIŞIN AYUR
( ögdülı:niş c<;vabı oc;lğurmış\ı:a )
oc;lgurmış
ögdülmiş
oc;lgurmış
ögdülmiş
oc;lgurmış
ögdülmiş

XLVII.

c<;vabı
c~vabı
c<;vabı
c<;vabı
c<;vabı
cı;vabı

ögdülmişke
oc;lgurmış\ı:a
ögdülmişke
oc;lgurmış\ı:a
ögdülmişke
oc;lgurmış\ı:a

oc;lgurmış sılali ögdülmişke

GÜ TEG TIRILGÜSİN A YUR
( ögdülmiş
oc;lgurmiş

cı;vabı oc;lgurmış\ı:a

sy'ali

)

ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış\ı:a

XLIX. ÖGDÜLMIŞ OJ?GURMIŞ~A ~ARA 'AM BUJ?UN
BIRLE NETEG ~ATILGU KEREKİN A YUR
L. ·~q: VILER BIRLE ~A TILMA~NI A YUR
Ll. BILGE ' ALİMLER BIRLE ~TILMA~NI AYUR
Lll. OTAÇlLAR BİRLE ~ATILMA~NI A YUR
LIII. Ml)'~ZZJMLER BIRLE ~ATILMA~NI A YUR
LIV. TÜŞ YORGUÇILAR BIRLE 1$'-A TILMA]$'.NI
AYUR
LV. YULDUZÇILAR BİRLE ]$'.ATIMA]$'.NI AYUR
LVI. ŞA' fRLER BIRLE ]$'.ATILMA)$'.NI AYUR
LVII. TARIGÇILAR BİRLE I$'.ATILMA]$'.NI AYUR
LVIII. SA TIGÇILAR BIRLE 1$'-ATILMA]$'.NI A YUR
LIX. İGDİŞÇILER BIRLE 1$'-ATILMAI$'-NI A YUR
Lx. UZ LAR BİRLE 1$'-A TILMAI$'-NI A YUR
LXI. ÇIGA YLAR BIR LE 1$'-A TILMAI$'-NI A YUR
LXII. E YLlK NEGÜ TEG ALMAI$'-NI A YUR
LXIII. OGUL 1$'-IZ TOGSA NETEG İG!QGÜSİN AYUR

4165-4313
4314-4317
43i8-4319

4320-4335
4336-4340

434-435
436

4341-4354

436-437

4355-4360
4361-4365

438-439

4366-4375
4376-4391

438

439-44°
440-441

4392-4399
4400-4418

441-442

4419-4438

444-446

4439-4455
4456-4468

447-448

4469-4474
4475-4503
4504-4526

442-444
446-447
449
449-45 2
452.,....454

LXIV. ELIG ASRAI$'-ILARIG NEGÜ TEG TUTGUSIN
AYUR
( ögdülmiş söz i oc;lğurmış\ı:a )
oc;lgurmış sy'ali ögdülmişke

4527-4566
4567-4572

LXV. ÖGDÜLMİŞ OJ?GURMIŞ]$'.A AŞI$'-A BARMA~
3971-3994
3995-4004
4005-4006
4007-4016
4017-4022
4023-4026
4027-4030

TÖRÜSIN A YUR
ÖGDÜLMİŞ OJ?GURMIŞ]$'.A AŞ]$'.A 01$'-IMAI$'.

TÖRÜSIN A YUR
OJ?GURMIŞ ÖGDÜLMIŞKE D\)NYADIN YÜZ
EVRÜP BARINGA TAPI BOLMA]$'.1N AYUR
( oc;lgurmış

c~vabı ögdülmişlı:e

ögdülmiş c~vabı oc;lgurmış\ı:a

ÖGDÜLMİŞ OJ?GURMIŞ~A BEGLERKE TAPlNMA~ TÖRÜSIN TO~USIN AYUR
( ögdülmiş c~vabı oc;!ğurmış\ı:a )

ÖGDÜLMIŞ 1$'-APUGDA]$'.1 ER AT BİRLE NE-

4031-4158
4159-4164

ilig

sı;ı'ali ögdülmişlı:e

ögdülmiş c~vabı

iligke

)

4680-4873
4874-4880
4881-4897
4898-4899

469-486
487
487-489
489

LVII
LVI
ilig c~vabı ögdülinişke
ilig sy'ali ögdülmişke

LXVIII.

903-4918
919-4931
932-4933

490-491
49 1-49

LXXII.

( ögdülmiş c~vabı iligke)
ilig c~vab ı ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı iligke

H

KÜN TOGDI ILIG Oı;>GURMIŞNI ÜÇÜNÇ YOLl ÜNDE YÜ Iı;>MIŞIN A YUR
( ilig sözi

ilig

ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı

)
iligke

ilig c~vabı ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı iligke
oı,l.gurmış

sy'ali ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı oı,l.gurmışJı:a
oı,l.gurmış c~vabı ögdülmişke

ögdülmiş c~vabı oı,l.gurmışJı:a

( ögdülmiş sözi oı,l.gurmışJı:a ·
ilig S\l' aıi ögdülmişke
ögdülmiş c~vabı Higke
ilig c~vabı ögdülmişke
LXIX.
~:~

LXX.

,.,'

Oı;>GURMIŞ ÖGDÜLMIŞ TAPA KELMIŞIN
AYUR
KÜN TO GDI İLIG Oı;>GURMIŞ BİRLE
RÜŞMIŞIN A YUR
( ilig sözi

)
iligke

ilig s\l' ali oı;lgurmış)ı:a
iligke
ilig c~vabı oı;lgurmışJı:a
oı;lgurmış co;vabı iligke
ilig c~vabı oı,l.gur:mışJı:a
oı,l.gurmış c~vabı iligke
ilig eı;vabı oı,l.gurmışJı:a
oı,l.gurmış e~vabı iligke
ilig eo;vabı oı,l.gurmışlı:a

oı;lgurmış co;vabı

;•,·'·

LXXI.

4934-4940
4941-4944
4945-4954
4955-4957
4958-4972
4973-4975
4976
4977-4989
4990-5006
5007-50o9
5010
5011-5013
5014-5015
5016-5017
5018-5019
5020-5026
5027-5030

492 -49!

5031-5034

501

4

ilig sı/ali ögdülmişke

c~vabı ögdülmişke

BE.,~A OGRAMIŞIN A YUR

( ögdülmiş sözi )
ögdülmiş

ilig

soı - ıoı

Sl} 'ali iligke

co;vabı ög dülmişke

oı,l.gurmış

501
soo- sor
501

sl}'ali

ögdülmişke

ögdülmiş c ı; vabı oı,l.gu r mışJı:a

LXXIV.

AYUR
LXXV.

KÖNİLİKKE

KÖNİLİK
~!LMA~ IN

KiŞiLIKKE

ögdülmişke

ögdülmiş cı;valn

iligke

503-5
501

ilig

5D54-507ı

5 0 5 - sıi

i lig c~ va bı · ögdülmişke

ilig

c ı; vabı ögdülmişke

ögdülm i ş cı;vabı

iligke

co;v a bı ögdülmişke

ögdülmiş co;vabı

LXXVI.

iligke

sı

S12- Sıi

536537540542-

slf
5
5
51!

56s- 5 7ı

5762-5815
58%3-5830
5831-5834
5835-5845
5846-5853
5854-5878
5879-5893
5894-5933
5934-5937
5938-5952

572-576
576-577
577-578
578
578-579
58o
580-582
583-584
584-587
587-588
588-ss 9

5953
5954
5955
5956

589
589
590
590

5957
5958

590
59°

5959

590

58ı6- 582ı

Oı;>GURMIŞ İGLİG SOLUP ÖGDÜLMİŞNI ÜNDEMIŞiN A YUR

51o-sıı

sır

721-57bl

5 6ı

KIŞILiK

o<;lgurmış cı;vabı ögdülmişke )

5035-5038
5039
5040-5049
50§0-5053

506-soı

562-563
563-564
564
565-567

559-56o
s6o
561-562
562

A YUR

ögdülmiş cı;vabı o<;lgurmış)ı:a

s•ı

5632-5646
5647
5648-566o
5661-5662
5663-5664
5665-56b7
56o8-5b84
5685-sb87
5688-5720

Oı;>GURMIŞ ÖGDÜLMİŞKE KİNGEŞ BİRMİŞİN

5•1

5o7-5ol
508 - 501
509- 511

543-546
54b-547
547-556
55b
557-558
558-559

ÖGDÜLMİŞ KEÇMIŞ TIRIGLIKKE AÇlP T~V-

ilig sy'li

5132-5396
5397-5401
5402-5438
5439-5454
5455-5466

56ıo-s6ıı

( ögdülmiş sözi )

Oı;>GURMIŞ ILIGKE P~ND BIRMIŞ IN A YUR
( oı,l.gurmış cı;vab ı iligke )
ilig eo;vabı oı,l.gurmışJı:a
oı,l.gurmış e~vabı iligke

LXXIII.

(

5072-5080
5081-5091
5092-5103
5104-5113
5114-5117
5118-5125
5126-5131

5467-5492
5493-5499
550D-56o8
5b09
5622-5631

KÖ-

öı;lgurmışJı:a

oı;lgurmış co;vabı

ÖGDÜLMiŞ iLIGKE iL İTGÜ TÖRÜSİN A YUR

( ögdülmiş söz i oglan)ı:a)
oglan cı; va bı ögdülmişke
ögdülmiş sy'ali oglan"Jı:a
oglan sy'ali yumuşçı"Jı:a
yumuşçı C'i'vabı o g lan)ı:a
oğlan cı;vabı ögdülmiı;ke

LV lll
LJX
-· - --~-----

ögdülmiş

sy'ali

yumuşçıJı:a

yumuşçı C\!vabı ögdülmişke

ögdülmiş c\!vabı yumuşçıJı:a
yumuşçı c\!vabı ögdülmişke

ögdülmiş sılali öc;igurmışJı:a
oc;lğurmış c~vabı ögdülmişke
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A.
B!SM! 'LLAH! 'R-R~J:iMAN! 'R·R~J:ilM

}_ı~md-u sjpas-ü mjnn~t v~ öküş ögdi tengri 'şzz~ v~
ı c~ll~~a kim uluğlu~ içiisi . tüke! ~IJdr~tlığ padjşah turur
3 yirli
kökli yaratğan ~amuğ tınlığlar~a ruzi birgen neni
• kim tiledi erse ~ı ldı yime neni tilese ~ıl ur Yfff'qlij. 'Ilah if ma y~5 şa' Vf# yg.~kij.mij. ma yijrid talp sansıı s~Jam-ü dOrud b~l~6 larda yigi yalavaçlarda öçlrüntüsi uluğ savçısı mı,ıl)~mm~d-i
s
9

mı.ışt~fa öze bolsun ta~ı ma anı~ işleri 'şziz ağırlıg ş~
!;ıabe..Ier öze r#vang 'llahj 'q.ü;yhim (#cmq.'in bu kjtab yav-

la~ '~ziz

turur

çin

l;ıı,ık~malarınıng ~m~alleri

birle bezen-

ıo miş maçin 'ı.ıl~malarını~ ~ş'arları birle araste.. J.<ılınmış tu-

ıı · rur bu kjtabnı o~ıglı bu b~yjtlerni m~'lum J.<ılıglı kjtab.
u

dın ya~şı 'şzizraJ.< turur çin-ü maçin 'aljmleri v~ })~kim-

bf•mi . './lah{ . . . 'r-rq.J:ıim] A yok B 'de nushanın ilk sahifesini teşkil ve ı4. satırda
han tflinçe cümlesine kadar devam eden metin eksik ( faksimiledeki ilk sahife,
ır"cire, sonradan doldurulmuştur ).

.

ı l;ıq.md-u .. • ögdi J Aı 8ipasu m tnel gkiiş ggdi c2 . . mjnn~;t 'll~ ög di ı 'q.zrf! Vt;
] Aı aıuwecel (satı r üstünde yazılmış )-~a ll 2 ulaglu~ . . . turar] Aı-ı u. idiz-i
/fuduret-ltg padş-a t . Cı-2 rılug-lug . .. padfşah ll 3 yfrli . .. yaratgan] Aa yer-ni
garad-gan C3 .. . yq.ratgan i birgen] ~ bergen i nent kim] A, nekim ll 4 ~r•e ]
1

C, yok 1 n~ni] A5 ne 1 *ıl ur) Ct ft;ılgan ( -n satır üstünde sonradan yazılmış)
Yttf'glij .. . yijrid] ~ y~f'glij.. 'Ilah ii . . . (ar, harfi. yazılmış ) C, y~f'glij ma ...
ta*ı ••• bolsun] A5- 8 ta~-ı s. selama ·fyrut !J.al~-lar-ta ne ki yalvaç-lar. fa (?)
fıt~iinc{üz·i ( satır altında ar. harfi. gij.zide., ) ulag sav·çız-ı (satır altında ar. harf!.
ı.ft>Jro:mıo(lr) mul;ıammet·i muz-tafa öz-e bolz-un C4- 5 yime !J.gl/f-larda ödürdi ft;ng~i
öze •an.-şız dij.rud b. ll 7 t~ı . .. anırrg] C5 yok ll 7-8 işleri . . . öze] As
öz-e Jl 8 rjtfJan . . . f!Cmg'in] A9 ar. harfi. ile ·yazılmış ll ·8-9 ba . . . turur] Ag
-"' "'-'n"n turur ~ti asiz ( satır üstünde yazılmış) yatJl~ (satır altmda ar, harfi. nik )
ll. 9 çin .•. bezenmiş] Aıo . .. ~i ar-lar-ı bile araz~te Cıı-.7 ç. ·l)r;ıkim-lerning.,. ·
, (ok':' b~:u1miş) ll ı o maçin . . . tura,r] Aıt-12 ... 'm·•a/-1 bı"rle ( veya bil~ )
t • . C7-8 m. l;ır;ıkim-lerning ... *ıl m ış ll 11 . bt;gjtle,.ni] Aı2 beyit-ler-ni Cs
,.,,,,.ı ,t.ı•i 1 *ıhğlı .] Aıs *ılj.uçı·lar. ll U ga*'' ... . tıuur]. Aıs 'a•iz-ra* ~rür Cıı- P
• • • t~I"UI" 1 çin-ii ... l;ıgkimleri] AıS-14 . ;~ 'alim--ler· i Cg maçin .. .

..

Az

Bı

A3B2

C2

2

3

13

leri ~amug jttjfa~ boldılar kim m~şrj~ vjlay~tinde ~amuğ'
türkistan illerinde bugra gan tilinçe türk lı,ıgc;ı.tinçe bu kj·
tabdın ya~şıra~ h~rgjz kim erse tc;ı.şnif ~ılmadı bu kjtab
~ayu padjşah~a ya ~ayu i~Iim~a tegdi erse gay~t uzlu·
~ındın njhay~ttin keçe körklüglükindin ol illerning Qc:tkim·
leri 'aljmleri ~c;ı.bul ~ılıp tegme biri bir türlüg at lc;ı.~ıı.b
urdılar çinlıglar ~d~b(i '1-m(iluk atadılar maçin m~ljkiniılg
QVk~malan ayin(i '1-m~ml~k~ tidiler m~Şrj~lıglar zin~t(i
(im~ra tip aydılar iranlıglar şahnameo-i türki atamışlar bıı.'·
:i:ıları ma p~ndnameo-i m(iluk timişler turanlıglar ~uta<;Igu hi·
lig tip aymışlar bu kjtabnı tc;ı.şnif ~ılıglı balasagı.in ını;\-:
ludlug p~rhiz i<;lisi er turur ~mma bu kjtabnı kaşgc;ı.r dıw
de tüke! Iplıp m~şrj~ m~ljki tavgaç bugra . gan ü skıı~e ·
kigürmiş turur m~ljk bugra gan ma anı agırlap
öz gaş Qacjblı~ını anga birü yarlı~amış turur anıng t'iı,:iin
yusı;ıf uluğ gaş Qacjb tip atı çavı ajunda yayılmış tu.rur
bu 'c;ı.ziz kjtab tört uluğ agır ul öze bjna ~ıhnmış t uru.ı .

A4

ı4

ıs
ı6
17

ıs
19

zo
zı
22

23

24
25
26
27

C3

.28
29

bir 'c;ı.djl ikinçi d~vl~t üçünçi 'c:t~ıl törtünçi hna'c;ı.t yana
teg~_e biri~~ türkçe bir at birmiş turur 'c;ı.djl~a kün tog32
dı ıhg at _b~rıp padjşah ornınga tutmış turur d~vl~t~a ay
33 to_ldı at -~ırıp v~zi: ornınga ~o<;lmış turur 'c:t~ıl~a ögdül34 mış at bırıp v~zırnıng ogh yirinde tutmış turur kana'atka
35 o<;Igurmış at birip v~zirning ~arındaşı tip aymış t~·rur · t~36 ~ı anlar ara mı;ınaHrao sı,ı'ali c~vabı keçer teg sözler söz37 l~miş turur o~ıglınıng köngli açılıp mı,ışannjfnı e<;Igü dı;ı'a
38 bırle yad ~ılsun tip
3°

3

83

1

13 ~amug ittjfa~] Au ~amuğ-ı idifa~ ı mt;şrj~ ..• ~amuğ] Aı4-ı5 m. çıta:m ·Nı
C mt;şr[j~] ( y~rine işaret edilerek, sahife kenarında yazılmış) 'CJjlagt;tjnde ll 14 ı
rinde J Aı5 ilin"te Cıo il(l)erinde ı türk l~gq.tinçe ] Cıo yok ll ıs ya~şıra~ ... ~;zımau1JI5
Aı-2 .•• lfılinay tarar Bı ve Cıo-ıı yg!Jşı-ra/f . . . ll. ı6 /fagu . . . erse] Az-s
padş-a-~a ~aya-ma ilflam-~a t. t:rz-e Bı-2 If. padjşah-~a (iyi okunmuyor) ..
ya ~aya (lfa- satır üstünde yazılmış) ilflim-ke tt;gdi iru ı uzlu~ındın] Cıı I!<IJ7 !ll i~ıa
ll 17 njhayt;ttin] A4, urug-tın 82 nfhayt;t-din ( n- ? ) Cıı yok ll 17-18 oL .•
. . , l}~kt;maları ... Cııı ol IJ.~kt;ma ı at lg~gb] Ciıı lg~gb at ll 19 ardılar]. B4
t;dt;b(i. '1-mij.lak atadılar J Aa gdeb-bül-mylak a. B, t;dt;bij. 'l-mf)luk at birdiler ll
maçin ... tidiler J A7--s •. , ayinül-memleket teti-ler 14-5 m. m. nt;dim.-leri a. auı·a.u~:a.
Cıs ,maçin-lıg-lar t;minf) '1-m;;mlt;keo t. ı zint;tij. '1-(i.mt;ra] As ainedün ymer·a
z~n(i. 'l-(i.m;;ra ll :n tip aydılar J As tep aytı-lar Cıs at birdi-ler ı iro.nhglur •
atamışlar] B6 .•. tidiler C ıs jranlıg-lar (i· dikkat; istinsah cı<I Liiı:kcn , bir soiu . .. ~~...
olacak; aş. bk.) ı bı;ı'tıları ma] 87 bı;ı'tı-lar ma Cu, bg'tı-lar ll n timi1ler]
30 B 'de bir 'den başlayarak, 33. satırda ögdülmiş sözüne kadar devam eden kısım
ler 11 23 agmı,lar] Cu, agtmış-lar (yk. bk.) 1 .bu ..•. mt;vladluğ] Aıı-12 buu HtJ.~~~.•ı•· •uJ!k ı bir 'g~fl] Aıo-ııo buu §flel-i 'adil turur tüz gyridmek ı dt;"'lt;t J A o-ı ]fud
2
ic~iuğ-nı bila-•ağun me'fJlat-lığ 87-s ... bgla•agun mt;vl~d-lıg Cu-l5- .bu k jiQb
turur ı g/fıl] Aı a/fıl u/faş t:rür ı /fı;ına'gt J Aı- lfan-a-'at öz-e tirilmttk turur
~ılğan, bgla•agun mt;dadlıg ll 24 pt;rhiz itj.isi] Cı5 par•ı-ça p(i.r h(i.nt;r-lıg ı
J A't yi m-e ll 31 türkçe ... turur] A2-s bir g(n)gün ~:ren-ler adın adamış turur
Cı5 gime j kaşggr iiinde J Aıs k. ii-i-ie Cıı; kaşggrda ii 25 ~ıl ıp . . . ii•krııı.ı j
' Mrip · · · ônunga] A, berip padş-a gsin-ge tegmiş Cs ... özinge ( -z- noktasız aş
... taiJğaç, !Janı y•kin-ge (satır altında uyg. harfi. ]fa,-ı-~a) Bıı , •. fgiJgaç
t, ll 33 birip. • · · ~otj.mış J As berip vuir ornın-ga ornadmış ll 34 birip ... giri;de
Cıa tı;ıilğa,ç b~gra !Jan mt;şrj~ mt;ljki ij.şkinde 'll 26 turur] Bg eksik Cı6 yok J
,
• • • y~rın~ te Bı.···. gjrinde C4-5 birip 'fJt;zir ogl ı özinge (yk. bk.) 11
birip
35
, •. ıı'uğlap J Aı5 ... aifır-lap Bıo eksik Cı6 mt;ljk me anı agırlup ul~glap ll 17
] ,A7 ·~>cnp· flttsır-nıng B:ı- birip Cı> birip "t;zir ll .36 m~na:ı:grao • , • sözler] A
6
' .• turur J Aıo-17 !J.IJ.aCib-lı~-ı-nı ( aatır altında ar. harfi. "'zir) anggıı berii .• ,'
fflLIJ:IQIIll'-•a .k . ı. c6 ·~'al "ll ct;vab m~na:ı:grao kt;çer sözler ll 37 o/fıglınıng .•.
[ ••• }mlf tv.rar Cı1 !J. IJ.acjb-lılfı angar bjrmiş. ll 28 uluğ] An ve Cn yok. 1
rJ Au buu lfamug-ı • • • musanif-lfa Bs olfıglı ,, .. m~şgnnjf·lfa 7 ... açdsun
turur J Aı7-18 tep atı acun-ta ... Bıı eleaik C11-ı tip atı çaiJı bjrilmiş t~rar· ll ''9
mı;ı~fı,ım•ı ·m ll 3~ gad • · · tip J Aıo gat /fılz-un tep insil(?)'asiz B, yad /pl•un jnşa'
1'~.ı;ı!aC'I'-a !J~l'ıltr:ıJJ. rJ ~~a rpıg' J,rl.ı.ın tip li-rt;şadjhj 'l·'gziz (-ş· noktasız) "' hV."'•
Aıs 'a•i• Bıa ve Cı yok ı ulug ... turur] Aıg'
öz-e tam•a kgdürül-mi1 ·
ajır ••• lf1.rur Cı ağırlığ ni me .•. /fdm., turur
bı f•fq.'CJab
~-

2

j

c

As B-

C.

A4 B- C3
ıı

~amuğ' barçası~a

tizip yinçüleyü

B.

C4

)s:amuğ'

bu kjtabnı alıp özlemiş
içinde urup kizlemiş

birindin biringe mira§lar Js:alıp
birmez özinge alıp

ac;Iınlarl$a
ıs

ay yir kök ic;{isi b<!-layıl$. · bile
ruzinı anutmış yigil sen küle

ı6

4

sa~ışsız birigli ~amuğ'Js:a ruzi
yitürür 1$-amuğ'nı ma yimez özi

17

elig köz tutar kör kjtab sözleri
ikigün ajunda iter işleri

s

açın l$oc;fmaz hçrgjz Js:amug tınlığ'ığ'
yitürür içürür töıü sanlıgıg

ıs

maçinlar QC!-kimi bu çin yumğ'ısı
tözü barça aymış munıng yaJs:şısı

6

neteg kim tiledi me boldı Js:amug
kimi kim tilese 1$-ılur ol uluğ

19

bu

8

mıii)l!-mmçd yalavaç bş.layı~ başı
Js:amuğ' barçalar~a ol ol köz ~aşı

9

yime bu kjtab ol ic;{i ök <ş.ziz
biligligke bolğ'ay biligdin tengiz

ıo

asıglığ'

öküş

turur bu yoJs: ol hiç yası
türkler u~maz munıng m<1-'nisi

kjtabdın eşitgen

o~ıgan

bilür uş anı
bitigen uJs:umaz munı

m~şriJ.c

riıunı

ilinde Js:amuğ' türk-ü çin
teg kjtab yo~ ajunda ac;Iın

zo

kjtab hclrini me biliglig bilir
ul$uşsuz kişidin ac;Iın ne kelir

zı

ay tegme kişike kjtab birmegü
apang dostung erse imin bolmağ'u

ıl ba~çaaınga b~gü~er] ~s. barça-•ında
mı;.rı -leyu _c:ı. !lfn~ilü!J{i

bygü-ler (satır altında uyg. harfi. bilig-ligA4 meliki maçın-lıg
rıı~/1/Q ( -l· :!lonı-~dsı:ı elelenmış?) m. 1gigi] A4 yegi (satır altında ar. harfi. nik) 11 14
•iPıiiı',ıdrn ]' A~ bir-i·ün C5 biri-din 1 at.ınlarft:a bir m ez) Ao adın-lar-ft:a (satır altında ar.
) bermez Cs nadan-larft:a birmes ll ıs hiç gaaı J A7 heç gaz-ı ( satır altında
b~ g'Jnr:rlı ) 1 uft:maz ... mr/niai] A7 u. munung m. Co uft:ma8 m. mg'naaı 11 ı6
bilur] As ~; ~olur C1_ ;,;t~en b. 1 uft:umaı:) C7 uft:uma• ll 17 elig . :. kor] A 9
tadaşu ..ı ik1gun) Ag ıkegrin Cs ikigün (-k- çizgisi yok) 11 . ıS gumğıaı J Aıo
( n~~r ~ltında ar. harfi. hı; me,) c9 gumğası ( -ğ- noktasız) ı tözü .••
Aıo toz-ı b. a. ( ~rmi1?) munung g. C9 .. , gg.~şıaı " 19 türk-ü çin J Aıı
çJn C10 · ı··
· · 1 munı . . . at. ın) Aıı munung ... rı•in-thı · adın (satır .
gr k ıçın
nr. ~a~fl. di~f~ ~ Cıo m"f!nıng ... i din (satır kenarında başka elle , adın· ) ll 20
A~l bıl~r 1. kı,ıdın . . . kelir) A12 kişi-tin ... kelür Cu kişi-de a. ni kı;lir 11 u
: · b!!"megu) Aıs· bu u . , . berlnegü ı apang] Aıa a. (satır altında ar~ harfi. fft;'""T
ıı., ( O!!çc _aprıng yazılmıt, sonra epkt;ng ,eklinde tashih edilmiş) ı er.e imin] AısCız ır•e i.
·
·

) 1 yf~ ç ~l~JI U J A ~

bezenmiş ağ'ırlığ' biligler bile
~alı kim şQ.kij.r ~ıl ~ş.na'ş.t tile

ı B 'de . mukaddimenin . bu manzu.m kısmı yok .;. .B 3 4. 'te biten mensur
. "t b bl rın fihristi başlıyor ve u. sahifenin sonuna kadar devam
a.o nra,. 3 5 e a a
.
.
.
.
- ··
·]A
kamılğdaJ.Aı2 kamağ·tın 11 s alaglu~ ]Cg ulag-lug 1 garatgan torutgen . .13 _Y·
.

Cıo gg.rgtft:~n .tijriitgen ( -g· çizgisi yok ) ll 3 ay gir) . Aa ay (~e~ 'i"'~g·ı 1-)
;gigil] Aı yegil 11 .4 birigii J Aı5 berigli 1 yitiir~r;. ~ • yi mez] Aıı; gedurur ft:. m.
Cu g, ft:g.mdm .m.·· !ii me• 11 . s ~o~ma~ hfrglı: ~ ~18 ·lf~gma:ı ol bu (satır
harfi. ht; m.) C ffoı:fma•)ı. ı. gitiirıir) Aı6 yedurur ll .6. If ıl ar] An ~o~ ur] 11 1
12
. ·ıu t r , düradi öd»rmil] Aıs . ft'liirnıil ( ııatır altında. ar. haril gy.:ııdıı.) ı
· .,...,
.
1A
ı
C
A 18 ra ...,. 1.. . ·
:Aıs. H·l4ringe Cı4.· i;leri·"• · ll 8 o~ Df l .Aı9 ol ll 9. i~i. 1 11ll . ~··'s~~ lG .
11 ıo b.zenmil] Az bi•enmil ( -•· altında ar. harfi. z) Cı ggranmı1 ı ft:ıl] .Cı ql o/

gen

•3
ı4

dQ.rud ol öc;Iürmiş r~sülJs:a sçlam
yine işleringe sçlam hçm ulam

A5

bu m~şrj~ m~Jjki maçinlar begi
biliglig ul$uşluğ' ajunda yigi

uluğ'luk ic;{isi uğ'an ~ü '1-cçlal
yaratg~n törütgen me 1$-adir kçmal
3

'

u

QC!-Zİne,

uğ'an bir hayat ol 1$-amuğ'da oza
öküş l}ş.md-u ögdi angar ol$. s~za

bügüler sozı
tüp tüzi

~amuğ'

4

...,. · ·)..·

ll n mt;liki maçinlar]

~5

B- C4

6
neteg kim biligsiz bilümez munı.
u~uşluğ" u~upan küzetür anı

34

yine bu kjtab kör ~amuğ"~a yarar
m~ljklerke artu~ ilig k~nd tutar

bu buğra gan v~kıtı içre anı
yime gan tilinçe bu aymış munı

35

kim ol ma bu m(ilkni tutuğlı ~ayu
kereklig aılrar b;ı !}~kimler ayu

munı teg kjtabnı kim aymış oza
kic;lin me kim aygay munı teg uza

36

25

kim erse munı teg itermü ~anı
itigli bar erse öger men anı

37

bu m(ilkniılr b~rabı b~~ası nedin
ya m(ilk~t ~alurı barurı aQ.ın

26

~ayu k~nd uluş ordu ~arşı
kjtab~a öılrin at atamışlara

38

yime bu çerig sü er at ma ~amug
negü teg tirilgü yir bulgu yoluğ

27

ol ilniılr bügüsi !}~kimi turup
at urmış ol ilniılr törüçe körüp

39

~d~b\i '1-mij.luk tip
maçİnlar ~nis(i '1-m~maljk

40

22

23

24

es

28

29
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1\6 B- Cs

30

31
32

33

çiniler
bu

m~şrj~

yire

munıng t~rtibin

me kjtabda aça

ac;hrmış öQ.ürmiş ~amuğnı seçe

ayar
atar

yana berk bu m(ilkni tutuğlı kişi
erenke buyurdı işi

yarağlığ

ilinde uluğlar munı
tiyürler köni

zin~ti.i '1-i.im~ra

41

iranlığlar şahnarneo tirler muılrar
turanh~ ]futaçlgu bilig tip. u~ar

42

kereklig u~uşluğ birisi ongay
yula~a negü teg açıg ~ıldı ay
buQ.unnıılr i}~~~ bar m~likler öze
m~Ijkning !}~kı ma buQ.undın tüze

ne türlüg bu sözler öngin tildeki
kigürmiş mungar kör ~amuğ" ildeki

43

yime bu kjtab~a at urmış uluğ
hayat yarlı~asu ol eQ.gü ~uluğ

C6

44

yfne bu r~'jyy~t küQ.ezgü anı
m~lik me küzetse t~ni me canı
~ayu ol m~lik kim to~ış ~ılgunı
öQ.inde çerig tüzgüni

uruşıar

ay ol bu kjtab~a ~~bul boldu~ı
bu türkler tilinde '~c~b kördüki

u bilümez munı J Cıs bjlümez ml(lnı ( ? ) ı anı ] Aı, /fanı ( If- ? ) Cıs tfni O
han ... anı J A15 !Jan ol ~alft i. munı ı agmış] Cu aytmış ll 24 munı ... oza] .
';,.unung .•• öz-e Cı5 munınf . . . ı kiifin ... munı] Aı6 kedin ... munung Cı~ · · · Pf :
( ·t· noktasız) manıng ll 25 erse ... itermü] A17 ,rz-e manung t. ,der-mu Cıu .
manıng . . . ı itigli J A17 ayıdğıl ll 26 ktnd] Aıs kent Cı1 kind ( Önce kid y.oc_zı
•onra tashih edilmif) ı yire] Aıs ger-e ı kjtablfa örQin] Aıs kir/ab-ke g(n)z-ıııı
kjt~b-ke ö. ll 27 bügüai J Aı9 brıgü-si (satır altında ar. harfi. bilgüçi) ı ol] Cı :ıl
J1 28 çiniler ••• ayar] A2o ç. ,deb-bül-müluk tep adar ı atar] A2o me ter C2 m• aı
(veya agar; her iki şekiİde ok unabilecek a-i bi noktalanmış ; ilk mısraın.. sonu da kıı.rışıl~q:
11 29 zinttiJ 'l-ijmt;ra tiyürler J A21 sinedün-ümer-a teyür-ler Cs z. tjyurler ll Sil lra~lr:gl
, , , tirler.] Aı iran-lığ ma ş. ter-ler C.ı. i. ş. tir J turanlıg .•. tip] Aı ... ( t!p ~ luramı g .
... ll 31 öngin] A2 t(n)gün C5 ö(n)gin 1 kigürmiş] A2 kwgürmi1 ll 32 kitab(ca] Aı
dab-ke ll 33 kjtab(ca) A, kidab-ke C1 kjtab·ke

m~ljkler ~oruğı ma ~sbab tüze
bu t~rtib-ü ş~rtı ~mar~t öze

45

ayur kör negü teg itingü !}ile.
bu di_işmş.n çerigin sığu~a tile

34 mt;ljklerke ... tutar] Aı; .melik-ler-ke ardu~ kgsü teg tudar Bs mt;l;k-ler-~a a.
1 kereklig) Aıı. kerek-li ll 36 ~orağı J A7 ~arag-ı ı
firtı frnar.ı;t J A7 1artı ımaret Cıo şv;rfı (satır altında ed. yeri?) f• ll 37 nedin J Cu
tf·dı'rı 1 aifın] As adın (satır altında ar. harfi. digt;r) ll 38 negü ... yolug J A ...

_. ·· ll 3S ma ] A6 ":.en Co mt;n

bırıl-ğu toluğ Cı2 nigü tt;g g. bv.lgu (b- noktasız) goluğ ( g· yerine b- ile.)

9

11

39

pwnı~ · · · aça] Aıo munung ter-tibi men ki d ab-tan neçe Cıs rn~?-nıng tt;rtjbi . . . 11 40
v~ııke) Cu irewk" ll 41 birisi fJ>ig'ag) Aı2 w.rüş-i (satır altında ar. harfi. gürüşi) onzifag
:ııl.ıı-lt" negü] Aı2 gala~-a (satır altında ar. harfi. yaru~·lu~) n. Cı5 y. nigü ll 42
!fıı. purını'9 J Al:ı budunnıng (satır altında ar. harfi. il) Cı6 b,_ dun-nıng ı ma J Aıs bar 11 43

~ • · · me J Aa me ••. me (satır altında ar. hafrl. me ) C17 me küzetse ( -t•- bir çizgi

J,ıl~ ) me

ll

44

to~ ış] Aıı; to~uş ı

ö<Jinde]

Aı5

gdin-te ( ııatır

altında. ar. harfi. 'IX/~ )

11

45

~~~ıl • .Qile.] Aı6 n. t. ~din-güü-çiler C2 nigü ttg itingü Q. ı •ığu/fa til e J A16 sığın-~a tiler

A6 B- C•

A7 B- Ci

9
46

m~likke negü teg itingü kerek
·özi teg buçiunlar könülgü kerek

47

bu yanglıg m~ljkni buc;iunlar sever
yüzini körey tip açiınlar iver

ss

J.<utı bar ya~ın tip tapug ~ııgu~a
kimini yagutup yıral.< J.<ovguJ.<a

59

49

bir ança bekitip yaJ.<ın tutğunı
bu J.<utsuz yavuz tip yıral.< saıgunı

6o

so

yana bir siyas~t başın kesgüke
ikinçi fjras~t köngül birgüke

48

A7

sı

sı

S7

bu te~ turuglag ~uz ordu ili
tüp ~ş lı . n~s~bdin yorımış til i
bu

togmış

ilindin çı~ıp barganı
tüke! ~ılganı

kjtabnı ~oşupan

barusın bitimiş yetürmiş nj~am

bu kaşg~r ilinde ~oşulmış t~mam
m~likning

bu tavgaç
C7

6ı

önginde o~ımış munı
~ara bugra ganlar ganı

ağırlamış artu~ öküş gjl'~ti

k~l~mning Q.~lp tip u~uş l}ı.ırm~ti

bu

gaş

Q.acjb atın tegürmiş munga
bu özinge yagutmış yana

biliglig tonga alp yürek
h~zine. tolulap aJ.<ıtgu kerek

6ı

r~'iyy~tl.<a
J.<amug iş

63

bu m~'ni üçün kör agırlar anı
yusQf gaş l}acjb tip ayurlar köni

uJ.<uşluğ'

munı

bolsa öküş tal,c~ti
içinde bulur raQ.~ti

S3

bu J.<aç l}~rfJs:ına men J.<umaru sanga
J.<oçlundum unıtma dıta J.<ıl mang-a

64

yana bu kjtabnıng b~yanın ayur
bu tört nik ş~rifler özele ~ılıir

S4

baJ.<a kör kjtabnı bu tirgen kişi
h\in\':rhK" er ermiş kişiler başı

6s

birisi me '~di ol könilik öze
ikinçi bu d~vl~t ~ut j~bal tüze

66

üçünçi bir~d ol ulugluJ.< bile
törtünçi ~~na'~t v~ <afy~t bile

67

bu tegme biringe at urmış öngin
bu yanglıg atını atamış kiçlin

68

<~djl~a

ss bu türlüg
araste. ol

s6

fş.:iayjl uJ.<uşlar
ermiş yorımış

bile
küle

bütünlük me i].Qrm~t bu zQ.hdlıg öze
saJ.<ınu~ biliglig arıglığ' oza

46 negü . .. itingü] A17 n. t. gdin-güü (satır altında uyg. harfi. *•lma*.) >.:3 n\l•i
tt;g itingü ı Ö:&i ... könülgü] A17 ö:&-i-ning budun-lar (satır altında ar. harfi. il ~ k()tıf·ı!!:
Cs özi-ning b~dan-lar könülgü ( -l- sonradan tashih edilmiş) ll •17/Jj:iaıın.{ar] Aııı bı.<lunor
(satır altııida .uyg: ha'rfl; barça) ı tip ifier J Aıs tep .•• gver (satır altında uyg. ~~.rll
aşu*ar.) ll 48 tip) Aıo tep ı yagutap ~ •• *ofiğu~a] Aı9 yavudup .. .~u-.!(a •1a C11 g'H(ul~l
... *ofi*a*a ll 49 _b ekitip ... tutgunı) A2o bekü-tüp (satır altında uyg. !mr H. 'k(l<lcrip
••• C(! nt;gü tat yq.~ın tut*unı ll 50 fjrast;t ... birguke) Aııı yaraşap
!>ergü-ke ll
toıfga • • • yürek] Aı tongga a. yyrek ( satir altında ar. harfi. yürt;k) tolMap] lll
tol-a-lap ll 51 rr/iyyft*a ta~q.ti J A2 ra'igat-~a ... ta'-a-ti ı ral}q.ti J A2 NZiıaN J ~
i}q.rf~ına ... ~amaru. ] As harf ~oyar (.dikkat, sonradan tashih edilmiş) •ne-n ~rmı:ıınl'p
( aatır altında ar. harfi. yadjgar) Cıo l}q.rf·~ıya,. (~r sonradan ilive ., ı:!Bm iş; ımhr ii:3tÜ
1
~oyar, • y- noktaaız ) ~- ı ~oı{undum anıtma) As ~odun-tum ( satır altında uyg. · ~uil
*~ydum) ıınudm-a Cıo ~9dundum unıtma ll 54 tirgen] A, ' Edken 1 er ermi1] CJı
irmi1 Jl 55 araBte. . • . go..-ımış] Aı; a1'az-te o. e. yyrümi1 Cı2 iraat e. o. i1'mi1 Y• ll !>6 rQ:fıdlıJ
A8 auradlığ ı : •a*ıniı* .... oza) Aıı sq.~oı-yu* b. a. •yz-e C ıs •q.~ına~ bjlig-lig ·
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69

kün togdı ilig tip atar
kör m~liklik ~urınga tutar

bu ay

toldı d~vl~t

v~zirlı~

atanur köni
yiringe tutar kör munı

o

o
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ordu ] As munung ki t. *Ur o. Cı, ma tt;ngi ( noktasız ) tg1'uğla* *ut 01'dg
ll 59 baruaın ..• yetürmiş J A9 yaraz"ı
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6.ı~-ı tep Cı ~q.lıım-ni(n)g . .. ll 61 mu~a] Aı2 mungga C2 mJ!-nga ı yağatmış J Au,
mt~ Cıı :!!'<ci rttn ıı ll 63 tip]' Aıs tep ll 64 kjtabnıng bt; yanın]
kjtab-nı(n)g b'yanı
, - ] AH ntmJ< ll 65 'gdl ol J Aıı; 'adil ol ı tüze]Aıı; gz-e ll 66 iıluglulj J Cti alug~lui ' -- .. bile] Aıo 'afiyet til-e ll 67 ' ön]'in] Aı7 g(n)gün C7 o(n)gin ı ba .. ki~in] Aı1 ·
"ıto ,v. mr-rtı -<idamr~ telim · C7 b. ggnglalf-lı~nı ayamış kidin ll 68- ilig tip] Aıs elig tep
l tai.tır 1Aı/J ~oda,. ll 69 vt;zirlı~ yiriıfge] Aı9 ve•ir-lı~ yel'in-ge Cg vf:&irlığ yjringe .
r.
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lırJTganr J As bargal-ı ı ~ılğanı] As *ılğal~ı
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70

hjr~d~a atadı bu ol 9gdülmiş
~unı ma v~zirni~ ogh tip timiş

71

kana'~t~a oc;lgurmış atı birür

~u~ar ma v~zirni~ yagu~ı tiyür

7~

munı~ l}jkm~ti kör bu tört ne~ öze
kitabnı tüketmiş bularnı tüze

73

'~r~bça tejikçe kjtablar öküş
bizi~ tilimizçe bu yuingı u~uş

74
75

bu türkçe ·~oşuglar tüzeltim sa~a
o~ırda unıtma dı,t'a ~ıl ma~a

76

baru~ men ajundın eşit sen özü~
öküş cjbr~t algıl ma açğ"il közü~

77

ilahi sen ök · sen tözü yarlı~a
ruzi ~ıl ~amuğ" m\i'minlar~a lj~a
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ı.

tengri

2.
3.
4.
5.
6.

yalavaçımız uluğ" mı,ıl}ş.mm~d-j mvştş.fa

bab
bab
bab
bab
bab
bab
7. bab
8. bab
9. bab
10. bab
11. bab
12. bab
13. bab

ögdisin ayur

ögdisin ayur
tört işlerini~ ögdisin ayur
yaz f~şhn bugra gan ögdisin ayur
yiti yulduz on iki ükekni ayur
yalngu~ oglı agırhip u~uş bilig birle erdükin ayur
til erdemin münin asığ"in yasın ayur
kjtab ic;lisi öz 'ı.ı~rin ayur
ec;lgülük ~ılmışJ.<a öt sav erig tutuzur
bilig uJ.<uş erdemin asıgın ayur
kjtab atı yörügin yime avuçgalıJ.<ın ayur
~ılı!.< ~ılınç arta~ı yasın ayur
söz başı kün togdı ilig '~dil şıf~tın ayur
yalavçımıznı~

fjhrjat ij. 'l-11b.ıab) A5 fshriz-ti ı:b-"ab Cı bj•mi 'ilahj 'r-rgi)manj 'r-rgl)im
ı B 'de bu bab yok ı bab .. . ayar] Ae t:"el b. tengr-i 'a.•e"ecel-ning ggdüz-in a. C2
1. t{rı/lrl ' aı:ı:'i' "ll cfll~-ning lfviJidin aytur
1 B 'de bu bab yok ı bab ... ayur] Acı-7 ikinç b. yala.ıaç-lar u. mul)am(m)ı:t-i maa·
k/ır. · ggdüz-in a. Cs ygla.Vgçımız 'gl~yhi •..,,ll[gm fg:tlın a.
3 B 'de bu bab yok ı bab . . . ayur] A1-s IJÇÜnç b. y. tgrt u-ler· i-ning tgdüz-i-ni
"· C, b. ff!iJabe.lerni(n)g 'gl~yhj '•·•11lgm fgtlın a.
4 B 'de bu bab yok ı bab .. . ayar] As tgrdünç bab orduken {}anı beg medl}.ın a. C5 b.
gııı;lrffir·rıı (·i· yerine -!· yazılmış) br;ığra !J. ögdiai-ni a. ll 5 bab . .. ayar) Ap bi,inç b.
iıtf !1· tört yalfın o. i. ykek-ning (satır altında ar. harfi. br;ırc) t:rdü.ki·ni a. B5 b. kjtab
~1'1·' 9• kf"akjb o. i. br;ıruc Ce b. yjti k~"a~jb o. i. yulduznı a. ll 6 ~ab ..• ~~ur~ Aıo_ al~ı~ç
t;_ Y.illlgla.~ 9gl< /fız-ı . .. Bcı b. 99nglu* agırlılfın a. C7 b. adfm oglı a. bılıg bırle ırdukın
~ bab ~ . . a•ızın] Au yedinç b. t. tl· munung 87 b. [ti]l e. a•ıifın Cs b. t. irdsmin asığın
Q3 balı . .. ayar] Aıı-12 sekainç b. kedab igez·i •öz-lemiı·i-ke 'uarin *olur Bs b. k. irfisi
•• C~ b. k. ıdiai ö. '~pin-ni a. ll 9 bab .. . tut u, ur) Aı2-1s tolfsınç b. t:·lf· ge/ •ai! tl· tuduaıır
lll lntb (başka bir el!c: _ başlanmış ve doldurulmamış) Cıo idgü. öt aail-nı ( •.;,. yerine ·If·
~) •o:l"vğr ll ID bab . . . ayur J ~ış-ı• onanç b. ganglu/f ağır-lıif-ı b. u. bil~e t:rdükin
• ],., Cıı b. b. u. 'jlm erdemi-ni a. ll 11 bab ... agıv) Aı, on birinç b. kidab adı goruğın
,,,.... '""'l'f•<>•n*m aö:ı-ler 82 lı. a. y§rüg~": . a.Vuçgalılf.ın a. Cıa b. •·· a.Vuçğalı/f-nı a.
i U A . ve C 'de bu bab yok ll 13 bab . , . agur] Aı,-ı& on . ikinç b• ••• Bış b. /ci tab
ı le. t~ ··g. •özi . Cıa b. • · bg1ı . .. 'a. f!fgtı
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29.
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bab
bab
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bab
bab
bab
bab
bab
bab
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bab
bab

ay toldı kün togdı iligke kelmişin ayur
ay toldı kün togdı iligke körünmişin ayur
ay toldı iligke özi d~vl~t erdükin ayur
d~vl~t şıf~tı J.<ıll_<ı irsellikin ayur
kün togdı ilig ay toldıl_<a özin belgürtmişin ayur
kün togdı c~djl şıf~tı neteg erdükin ayur
ay toldı iligke sı.ı)al J.<ılmışın ayur
ilig c~vabı ay toldıl_<a
til erdemierin söz asıgların ayur
ay toldı v~zir sı.ı)ali ilig . c~va:bı
sözlemekmü ec;lgürek azu şük turmal_<mu
kut kıvılıkın d~vl~t irsellikin ayur
~y t~ldı ~glı ögdülmişni ötlemişin ayur
ay toldı iligke J.<umaru bitig bitimişin ayur
ilig ögdülmişni ol_<ıp tapugJ.<a körünmişin ayur
ilig sı.ı)ali ögdülmişke
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t;V t; · f1 [[·k·.
.
.
d
b
. b'ld'' t . . a. Bs b....
k ı lk ı ırse1 , ...n ı· a· llt8., bab. · · · ayar] A19 on ye inç . , •• §sın ı ur ·mışın
.
. .,.
""
:azın
: b t; [gur
·· t ur
'' Cs b· . · · özini belgürtmi<>in
a.
ll
19
bab
.
.
.
ayar]
A:w on uks11tç
~ f!.tl· (~,
.
~
• d'[
'adil neng erdü/cin ay toltı-~a a. B, b. k. t. •· mt;ngü b jligın u/fturur C2 b. g 1 IIJ'lf ....
nigülük-ni a. 11 2o bab . .. ayu1'] A2ı on to~ınç b. o. t. ilig-ke suval If. a. B5 b. a. t. 6 !!'
iljg-ke 11 n bab ... ay .toldı~a] A22 yigirminçi b. i. cuvabı ... C4 b. , ' ay ı olclı-l<:,a ır!l'l'

ır

"If~'

c

w . r. ırdımı - ıerin ı..

22 B 'de bu bab yok 1 bab ... söz] A22-23 yigfrmi birin çi b . ..• .

·

...
'

C 'de bu bab yok 1 bab ...

Cf!Vabı

J A23-34

yjgjrmi iki n çi b. a. toltı ou.t
•·ab ı tapag' ında yararın yaramas ın ayar ll 24 bab .. . turma~ma]
-'ı~
suva ı -ı ı . CUv
k
u •
· · · uçu" nçı· b· · · · asu ~"
•nk turmak· B1 b. •öz/emek-mü erf.gü ya. ş. turma. -mu
!f~Mı .
yıgırmı
·
k l • C .. b sözlernek-mü yjgrek azu şük (ş- noktasız, -k çiıgisi yok) t. ll 25 bab. Jp.w ,
ar 6 · ·• · t d " ç b kudsık·ı (veya kudkı.k-ı) tevlet ı:rz-e- z·k·
1
• ['k'
ı ın t•e,a-sızı ın "· "'ıı.,
. ı25_
A
· .
.
. · ·
·
1 yıgırmı gr un
b. kut lfıv~-lılfın ( -v- yerine
ile ) dt;vlt;t yayığlılfın a. -~7 ~- *'!-i /fıvı-lı~ı~
ll ll
bab . . . ayur] Aı-2 yjgirmi bişinçi b. a. toltı ve.i1' o. gg~u~-m~ş-ke gd-lemışın a. Bı ,l
a. t; oğlı·*a ngfıl}gt !fılurın a. ll 27 bab .. . ayar] A2-3 Y1gf1'mı aldmçı b. a. toltı f:g·xı
t berip kumar-u (satır altında ar. harfi. yadjga1') . .. Bs b. ... /f'!-maru b. ~od ~~·
b . .. . · lfumaru pf!nd bitig
ll 28
;'igirmi
,
dül mi1-ke pent bermişin agur B4 b. ilig ögdulm11nı undemışı sozı Cıo ~- ·>l!ti~lr.,ı, 11
gg
- d"/
· YIK1r
· · mı ~"J<.ırncr
·z ·g akıp tapuğka körünmişin a. ll J9 b a b · · • og
u m ı·ş k e ] A4-5
·
_ _1..
yan-a
( Rf.
85 b, ilig •
b.
02'1ta/miş-ke Cf!vabı birle agur ( &f. blı:.)
23 B ve

·*-

=~~9

:~val:lar-ı.ggdftl-mi;-ke

bitimişin

~ab_- . : ~yar] _A_s-~

anıng . cuvab-lar-ı

blı:.)

~ed~nç,r ~

Cıı

30. bab
31. bab
32. bab
33. bab
34. bab
35. bab
36. bab
37. bab
38. bab
39. bab
40. bab
41. bab
42. bab
43. bab
44. bab
45. bab
46. bab
47. bab

ögdülmiş c~vabı iligke
ögdülmiş iligke ul_<uş şıf~tın ayur
begler negü teg kerekin ayur
v~zirler negü teg kerekin ayur
sü başlar er negü teg kerekin ayur
uluğ l}acjb negü teg kerekin ayur
l_<apug başlar er negü teg kerekin ayur
yalavaç negü teg kerekin ayur
bitigçi ılımga negü teg kerekin ayur
agrçı negü teg kerekin ayur
aş başçrsı bon-salar negü teg kerekin ayur
ic;lişçiler başı ş~rabdar negü teg kerekin ayur
tapugçılar l}ı;tl_<l_<ı begler öze negü erdükin ayur
ilig sı.ı)alleri~e ögdülmiş c~vabların ayur
kün togdı ilig oçlgurmışl_<a bitig ıı;imışın ayur
ögdülmiş oı;igurmış tapa barmışın ayur
ögdülmiş oı;igurmış birle mı.ınaHra. l_<ılmışın ayur
ögdülmiş oçJğ'urmışnı ol_<ımışın ayur

36 A ve C 'de bu bab 2<) ile birleştirilmiştir (yk. h k. ) ll 31 bab . .. uyur ) A5 6 Y!K!rmı
b . .. , u~uş suradın a. E'1 b. u~aş arnı şurçti aylur Cı 2 b . ... şi/çtı-nı a. ll 32
bab .. . ayur ] Aa odusu n çı b. bel(- lik-ke 11. teg .~r vesir nedeg kerekiin u. ( aş. bk.) B ı
6. b~gler n(fJÜ lçq k~rekin a. Cıa b. bçglik-ke nigü tçg ir kttrekin a.
33 A 'da bu bab 32 ile birleştirilm iştir (yk. bk. ) 1 bab . . . ayur] Bı ... nigü ... Cu
~- b~glerke 11ezir nigü lig ( -i- noktasız) ir kttrekin a. ll 34 bob .. . uyur ) A7 oduz birı'lıçt /1. söz baş-çız-ı ı:r n . ... B3 b. isftt~ salar nif?ii lf!g kttrekin a. C 15 b. s. bqşlar
lr nigü lf/g kt;rek in aytur ll 35 bab . .. negü J A7- 8 oduz ik inçi b . . . . B4 b. /:ıacib nigii
IJ :l6 bab . .. ncgü) As-fl oduz gçünçi b. ~apuğ (satır a l tı n da ar. harf i. d'!r) b ..~r n.
B~ b. pf!rde.dar nig ü C n b. ~<Jpuğ bqşlar ir nigü ll 37 bab . . . teg] Ag odaz tgrdünçi
b. yalavaç- lı~-~a (satır altında ar. ha rfi. i/çi ) ıdftıı ı:r n. 1. Bo b. yqlovqç nigü t~g Cı
~. 9'!ı'ai!~ r: ıdgu~a nig ü lf/g ir ll 38 bab .. . negü] Aıo oduz bişinçi b. beg-ler-ke bidig-çi
lımğa ( filmıifa ?) n. B1 b. bftkeçi ı. nigü Cz b. b[tigç i ı. nigü ll 39 bab ... uyur] Aıı
· oıiı:ız aldınçı b. padş-a-/fa aif-ı-çı . .. a. Bı b. f:ıq.zin&dor nigü ... Cs b. a. nigü teg ir
~frckln-lumi a. ll 40 bab . . . negü] Aıı-ıı oduz yedinçi b. aş başçız-ı can-salar n. Bı
~•an•rıt.lu.r nigü C4 b. a. bqşçı-sı b•an-salar nig ii ll 41 bab .. . teg J Aıı-ıa odu:ı seksinçi
~ •... nedeg P3 h. Şt;rub.dor nigü t~g Cs b. idişçi (çımgoçı Ş(/rabdar nigü t[/g

lo~sunçı

42 C 'de bu bab yok 1 bab ... ayar] Aıs-a oduz to~ sunç-ı lupuğ-çı f:ıa~-ı b. öz-e nedeg
;t. d. 84 tgpuifçı-lar f:ıg~~ı b(/q-ler Öze "f!KÜ e. ll 43 bab . . . uyıır J A 14 - 15 ~~r~ınçı b. i. suvallırrrn-ğG 17· r::avab-l41r11ı o. Bs b. i. sf!. 'ali ögdülmiş-ke Co b. i. s riali ö. cttvabı-nı aytur 11 44
.~ ,~- .. ayur ] A ı;-ıo ~~,.~ birin çı b. . .. Bo b. k. 1. o. bftig ıçimışı C7 b. i lig ögdülmiş-ni o. ı. u.
45 A 'da bu bab yok / bab . . . ayur ) 1 87 b . .. . f<;ıpa bqrmışı Ca b. ... tq.pu bgrmışın
q. ll 46 bab ... ayur ) Aı6 -17 ~ır~ ikinçi b. odğarmış ögdül-miş bil-e .. _ Bı b. ö. o.
~ri~klm\ma:;qr~r
b . .. . m(!na:r:qra,sm a.
47 A
B 'de bu bab yok

c9

A9 B9 Cro

48.
49.
50.

ıs

bab
bab
bab

di_inya erdemin

ögdülmiş o<;iğurmış~a
ğanğusın

BlO

cu

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

asığın . yasın h~b~r

birür
münin <~yıbların ayur
fani di).nya birle ba~i \ı~bi ~az.

o<;iğurmış ögdülmişke dQnyanıng

BU

ayur
iligke

bab o<;iğurmlş
p~nd bitip ı<;imışın ayur
bab ilig o<;iğurmış~a ikinç yolı bitig ı<;imışın ayur
bab ögdülmiş oçlğurmış birle ikinç mvnaHra. ~ılmışın ayu!
1
bab beglerke taP.ınma~ törüsin to~usın ayur
bab ~apuğda~ı er at .birle negü teg tirilgüsin ayur
bab ~ara buçlun birle negü teg ~atılğusın ayur
bab <~l~viler birle neteg ~atılğusın ayur
bab <ilim adamları birle ~atılma~ın ayur yime otaçılar mv'\\Z·
zimler mv\ibbirler mi).n~ccjmler şa'irler tarığçılar ig~
dişçiler uzlar çığaylar birle ~atılma~ negü teg kerekin
kerekmezin ayur
bab evlik alma~ oğul ~ız igiçlmekni ayur
bab elig asra~ılarığ neteg tutğusın ayur
bab aş~a o~ıma~ h~m barğu barmağusın ayur
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Cl2

62. bab
63. bab
64. bab

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
bab
77. bab
78. bab

aş~a barsa negü teg yigüsin yimegüsin ayur

yumğı~a o~ıma~ b~yanı kılınur

oçiğurmış d\inyanı yirip '~yıbların aytıp kana'at ögmişin
ayur
•· ·
·
ğafjllı~tın o<;ianma~ b~yanı ~ılınur
ög?ülmiş ~~ğurmışnı zjyar~t üçün o~ığalı barmışın ayur
oçigurmış ılıg tapa kelmişin ayur
oçiğurmış iligke p~nd birmişin ayur
~gd~lm~ş iligke il itgü törüsin ayur
ogdulmış ökünüp t~vbe.ka oğramışın ayur
kişilikke kişilik yanut ~ıİma~ın ayur
o<;i?urmış iglig bolup ögdülmişni o~ımışın ayur
oçigurmış tüş körmişin ayur
oçiğuımış tüşing e t~'bir ~ılmışın ayur
~Qğ~rm.ış .~gdülmişke p~nd birmişim ayur
ogdulmış ılıgke oçiğurmış iglemişin ayur
ögdülmiş ~adaşı tapa barmışın ayur
ögdülmiş oçiğurmış~a yas tutmışın ayur

62 bab · · · ayar] A ı elig aldınçı b. a. barz-a n 1
... ·
B
· .
48 A ve C 'de bu bab yok !! 49 bab . . . münin] A17-18 ~ır~ qçünçi b. a. ö. ''J""'
· · yegu 8111 a. 6 b. tvkı t;dt;b -ler
Bs b. ygna di).ny~ müni Cu b. o. d. m. ll so bab ... ayar] Aıs-19 ~ır~ f~r(//i,çf ~- ı!. 'f~ganr ,l,;riım1r Ca b . ... nigü l~g yigüsin-lerini o.
63 A ve C 'de bu bab y 0 k ll 64 b b
]
odğur-mış-ke tqny-a bulup tin birl-e 'uft;bi ~asğan-ğu11ın a. Bt b. jani ... Js rr ~ ~ ~mm~+:ıı
.
•
•
a · · · ayar Aı - 2 e lig yedinçi b
· '
~<>n·q· rır- /'m•r (sonradan satır üstu" nde t h'h d '! ·
· '· · yerıp a.
a. C12 b. dij.nya b. 'ı;ı~bi ~gzganğusın aytur ll' sı bab . . . ayur] Aı9-20 fu-~ 6;tiı:Ç llJI<IIP
·· b k b
ask ı e ı mış ) "Ager Bı b• J, anı. •al em- d111
'
rnp a ı e ndk IIÖzi C1 b
•
•
·
(
h
ff
·
·
·
· · · · Y1rınıp
ar . no tasız ) k ö
·
b. o~ i. bidig~t~ pent berip ıdmışın a. Bs b. ilig bjtigi·ning c~"abın uf.ur ll S2 bab ...\
65 A ve C 'de bu bab yok ll 66 b b
] ·• .
ayar J A2:ı-21 ~ır~ aldınçı b. ikilinç yol-ı ilig bidig ıdmışın odğurmış-Jr.a a. Be b. tl1r.
a · · · ayar As ellig 11ek.in i b
')
!]. • • • Bs b. ili If ögdülmjş-ni :ziyart;t ü. ıdmışı ll 67 bab
a
J A ç .[lg. B (ıkyaret
ögdülmişni o. ikinç u!mışı Cıt b. i. odgurmış-ke ikjnç . . . ll S3 bab . . . ayar] /l ~ı •
b "' i t
B b
·t · k
·
· · · yur
8-4 e ıg to aunçı
• · apar-nı · ·· . 4 • o. ı lfl· e kt;lmjşi •özi Cg b. o. i. tgpal'u kilmişin a. 11 6s bab
'fr.ır~ yedinçi .b • •• .' B7 b. ikjnç mı;ınafgrao b~yanı ft;ılınur C15 b . ... ikinç ml'""-i'-!""'-'"
ayar J At-5 altmı1-şınçı b. ilig·ke odgur-mış pent bermiş '
1
ll 54 bab . . . ayar] A22-23 /r.ır/r. sekainçi b. b. f. tÖr·e-ain to~-a-sın a. Bt b. b~gi Y" I~,Pif ,1 ..val-I
,. cuvab-lar k
· ·
B
..
ın a. gem-e ar-a· arın·fa
t9rü~tin a. Cı6 b. buler tgpugçı törüain t. iıytur ll SS bab ... ayar] A23-24 /:,ır~ !oJ,<ıaıı;ı cdğurnı'f . •. ll 69 babe~mış~n u:jurA 5
o. t~g_-k~ n(/fi~~t /f.ılmışı sözi Cıo b. ilig-ke
6 a tmış ırınçı b. ll· ı. t:l edgü-ain tör-e·•in a Ba
b. ~apuğ·ta t:· a. bil-e n. t. ya~aş-guz-ın a. B2. ~- ~f!pugda~ı er af Şf?.~b~t-leri aylar Cn
ı 1·ı . _, l ,
·· Y
•·
aı:>ıııoum • ·' "'' asg' ın a ll 70 b b
J A 7 altmı• ikinçi b · " "ku"n k" .. t b • k
~(/pagda~ı ir at b. nt~teg t. a.
.·
a · · · ayar
B b
C·
r
• ,.. "
g unup o a- a
• • • 7 • • • • ogramışı
12 b. . . . ogramı1-nı a. ll 71 bab
ayur] A
lt
- · ·
s6 B 'de bu bab yok l bab .. . ayar] Au -25 il.lfinçi b. ~- 'am budun-~a (aa tır 111 tı
'"ki · l 'k ( ) k [ k
···
8 a mış qcunçı

t

~- . 1• ·1 ; ! · .ıma.-Jr.a yanudı kişi-lık (1) ka Bı b d "["k kl kk
•
da ar. harfi. il) n. t. ~adıl·guz·ın a. Cı b. 'fr.f!ra b'i'dun b. n~teg /f.ılğu•ın a.
·
·• ·
• e. gu u
ı ma · a yanatın a
O 71· ba b · ·. ayar] As-ıı altmış tgrdünçi
b 0 ngdu"l · ·
k.
· ·
·
·
.
.
.
·
·
,.
-mış-nıng o umışın
a
B2
b
·
,
57 B 'de bu bab yok 1 bab ... ayar J A25 elill birinçi b. 'alevi-ler (satır ııltı~ u ~
,m•pı-ru a. Vf a-st;lam Cu b . ... oft;ımışın 11 73 bab
ayar J· '''
b.'.'·:
harfi. llt;yyid) bil-e ~adıl-malf.ın a. c2 b• •g; b. n,teg /f.ılgusın a.
a. tuıı k"
·
B
b·
k..
.
.
•
•
•
"'lf-10 a11mış ışınçı
· •
,..rgenın a. S • • • • ormışı beyanı a. C15 b o kiç• t k
t
74 B 'd b b b
·
• ·
~ • · ay ur
58 B ve C 'de bu bab yok 1 bab ... agur] A25-28 elig ikinçi b. 'i. ada(m)-lar-ı . .
~o. tüş-ke .e•• u a yok 1 bab ... ayur] Aıo-u altmış aldınçı b. o. tgşin-ge . . • C16
odaçı-lar (satır altında ar. harft · fl!bib) ma' asim-ler mu' abir-I er mqnecim-ler ;;uyir-ra
tarnağ·çı-lar •adıg-çı-lar i. üz-ler ç. bil-e /f.adılma/f. n. t. kereki-ni kerek-mez-i-ni '
:
babk . .l.baybar J
yedinçi b. o. g. pe nt
a.
ll 59 bab . . . ayar J A28-29 elig qçünçi b. t:iılik o. ~- t:gidmek-liki-ni a. Ba b. s~lül~ 11>Cifl
. al tıı dıı ar. harfi. tJg•lao)
a
yo a. a ··· ayur]A12-13 altmı•r re
• k·
·b
· [ · ·
( •atır
sınçı .... yıg emışın
alğu• m o. ~- igtülegü nf}tfg k~rekin a. Cs b. evlük •.. ll 6o bab •.• ayar J A21J- !JI) "'/iı
77 A ve C 'de bu bab yok
tjirdünçi b. ilig a~tıra/f.ıg-larıg nedüg t. a. Bt b. rg'iyt;t-ler birieki ~~~bt;t·siizi Ct D. ıttı
1
a•ra/f.ını idgü tutmalf.ını ay tur ·11 6ı bab ... aytar J Aso e lig · bişinçi b. a. o. barj[u•1r11 ı '
1
78 B 'de bu ba.b yok lbab ·.·ayar] Aıs-a altmış tok.ıincı b 0 (/ ·
k
~·
- ~~rJ,.,.,. !Jflz ( ntır 'litında ar harfi ta' . . t) t d
. C b . ga,...mış-. a tgdalBs b. a. barğu ya barmağu •özi
i"'. ( -~ yerine ., ile) tu,mışın ~.
. . Z/Y~
u mışın a. 1 • odğurmış-ft;a ögdülmil

;~ ~ee ~~d~a~:~k ~

Aıı-12 ;ıltmış

bermişin

u
Aıo Bı3 Cı2

79.

80.
81.
82.

bab
bab
bab
bab

tiriglik yava lplmış~a ökünm~kin _ayur
yusv.f çalbaşı yigitlikke ökünup avuçgalı~ın ayur
öQ.lek artakın dostlar c~asın ayur .
kitab ic;lisi .özi~e p~nd birip öz <v.~rın ~olur

D.
B

ı3

B!SMf 'LLAHf 'R-R.:\J:IM.:\N! 'R·R.:\J:IIM
I.

TENGRI c.:\ZZJ;: VJ;: CJ;:LLJ;: ÖGDlSJN AYUR
hayat atı birle sozug başladım
törü!gen igic;lgı!n keçürgen iı;iim
2

3

4

öküş ögdi birle tümen ıni~ ~~na
ugan bir bayatl,<a angar yo~ f~na
yağ-ız yir yaşı! kök kü,ı ay birle tün
törütti g~layıl.< öÇI öc;llek bu kün

tiledi törütfi bu bolmış l,<amug
bir ök bol tidi boldı ~olmış l,<amug
l,<amug barça munglug törütülmişi
mullrı yol,< ic;li bir a~ar yo~ işi

6

.

. . . b• t •
79 bab • • • ayur] AU ge d mı,~nçı

gaiıa

artakı-nı

§z }ıisrln. ~- · • ·

~

·ı

· · ,._. ·
• ·
u i bire
Bablardan sonra B7 'de, suslu yazı ı e,'.
·[la
•
'l b 1
• 'gl 'akibtta ymurı11a .

gelııiljJctedir: 1"'9hbr r"1- '/if!.*
l.nyrı'" lf'll;,;/.'~fna

.. ·, ;;\>'·~•->
>'· ·• · <9"1"
· u"m'l••'ıyazılmıthr.kjtao
'ltmam
lHI ur c
.

•.• , , _.. :

.

m(i'sljminf ;
IJT'
.ı ,. , T J'- •J . . ·· . . · ı, l ·
;_9t'. fn ·
.
._ : ı: , _ ..
. •::.;-,.
· · · , ··•... ~-- ' ·

'~~k~,-·f!t.~md
·<b,.t ,.=·ı.~ft·.Ten:' b;-:._,~#il;Tii'rf.'m.~eptı lle.i;, ~~~-~~f~~~m~~~-ır.': ~- -~'
eruı.~ın .!lo·'
.. ,·. •.
.
...
1
•·. ;,;,•1> "

uluglul,< sı nga ol beı;füklük sa~a
seni~din açlın yol,< sallfa tuş te~e

k.
. tkün-meklikin a. B5 b. fani
.

jrilip' tiriglik ggiıa ( noktas~ bolmı,:;,~2 ~~.~ı:~~~:n~; birinçi b. y. ~ıl~6C~ı
8o B 'de bu bab yolc 1
••: a~ lw) C b , Ç'l}lba,ı \ Ç• n olct:uıı:, ?)
. 1k ( t
j t nd" a r. c.ııf!ı • Pr · 11 • 3 • « ' •
d r. .r
1• avuç-ga- ı. ın sa _ır " ı aA
tıtmi1 ikinçi b. 1·· ar-ta~- ı tos
ı;cau"f
0"/cnüp -aflaçgalığını a. ll ,Sı bab • • • ayur :ı
18 y
- -.
·•
•
Bel b. s(/mane. tı'flası
• •: c' b'• ö•• . ]• •A'•
•
b lcidab igtıZ-1 .,;n-ga. p~rıı
.n ''""$J· B id'e b~ ·bab ~ok 1 b~b ·~:~~~!,ur , nı&-17 s~ng •
•
ı

ay erklig ugan mengü mu~suz hayat
yaramaz seningdin açlın~a bu at

bi•mj 'llohj ... ]

;

Aıs

ar. harfi. bi•mi 'Ilah; .. . .,, bjhj ntst,'in

ifrtii/rl
agur] B ve C 'de bu başlık yolc Aııi t. 'asev-e-cel g. a.
'
. '
. . '
B 'd~ .bu beyit yok 1 igiğgen] A20 gigidgen ll 2 tümen] A2ı til,im ,C9 itlim 1 aliğar]
ll 3 gü·] A22 ye,. Cıo gir ı törütti . . . kün] A22 tgredti {J. fl· g. bgkün Bs

~. ö. ötj.lek (satır alt_ı!'da f19-/f.t-lığ '119-/f.(t)ıda?, noktalar yok) . . . Cıo t§,;.üt(t)i
4 törutti] A23 tgredti B, .ve Cu t§rüt(t)i ı bir ök ... tidi] A23 b. gk b. teti B,
iıMi.lc b. t._.ll 5 törütülmişi] tgrüdil~mi1-i ı · ~~i] 824 iti Cı2 J~i .ll 6 erklig .•.
J A25 • mitıgü Cııı il'klig u. menggü ı gar~ma:z uningdin] A25 y. Bening~tin
s'ningdin Cıs · ggrama• s,njng-den ll. 7 ieniıfgc/in] A23 .· •en flk •en Ca

Au

Aıo Bı3

Cu

19
Aıı Bı4 Cı3

aya bir birikmez sartga bir ııc;lın
~amuğ' aşnuda sen sen öngdün kic;lin

8

sa~ışl,ca l,catılmaz sening birliking
tözü nengke yetti bu erkligliking·

9

siziksiz bir ök sen ay

lO

meılrü

~atılmaz ~arılmaz sal,cışl,ca

All
Cl3

açu
saçu

ay iç taş biligli ay Q~~~ı.ı '1-yl}.~in
közümde yıra~ sen kö~ülke ya~ın

ll

12

13

ne ersedin ermez sening ·birliking
ne erselerig sen törüttüng sening

23

anı~ o~şagı yo~

24

ı;

azu mengzegi
gı;llayı~ ögi

ı6

ne

•

C14

8 bi,.ikmez] C ıs b;,.ikmea ı aşnuda . . . kil/in] A27 aşnu-ta •· a. t ,ngding ;
üstünde g(n)gdüng) k~din Bs a. 'a~n &e .' . . Cı5 a1nu'da ·~n aen · · : ll 9 jfalılma.~ 1

htılmaa ı tözü . . . e,.kliglikin} J A2s ttaü iki-ke yedti '." B9 t. n~ng·ke y~t~t)~ 6.
Cı 6 t. iki-ke g~t(t)i i1"klig-1Hcing . ll 10 bi,. . . . açu ] A29 ~,,. o~ a~n . . . Bıo bı,.ulc
a. m~ngü a. (satır altında ,.aran) Cı7 bi,.ükaen a: m~nggu a. ı ~atıl m~~ · . fQ{IJ J
kadılmaz
aaçu c17 ~q.tılma.. ~anlmaa aa~ış-~a (-tan?) aq.çu ll 11 bılıglı
Aı biliglig a. l;ıa~ul-ya~ın (satır altında ar. harfi. };ıq./f.h 'l-yq.~in) Cı eksik
Aı ktaüm-tin Cı eleaik ll U ay teg] A2 ay-tın ll 13 e1"aedi~ e~mez] B ıs~ e~ ~~~u
;,.,ed[ eleaik] ı tö,.üttiıng] ~ tgredgen Bıs tö,.üt(t)üng Cs eksılç ~ı 14 tı~ru_tt:n.~ J
tö,.et-ting Bı4 tö,.üt(t)üng C, ti;r[~ksik] 1aen ök] ~ aen o~ Bı4 ·~~uk ll ~5. ro.rrıf~n
'töfütmii] A5 tB~edge"n bil"inge '(b; ?) lf11"·e-mil Cs tö,.fi tgen b[ elcsı~] -~ to:ımıs] o\5
1
r~nii;' Bı tö,.imi1 :( tö,.ij.tmiş?) ll 16 anıtQ- . .. azu J A6 anga,. o. y. oz·u (one~ anı
-~ ~'U :yazılmış, ·sonra satır ·üstünde lasbib ' edilmiş) ,Ba .. :· az~ · (satır altında ,9'a)
eleaile] ı . yetmez
ögi] A6 tegm u oau <.? ) .meng-aegı 82 y~tmez
..
oltuıi'muyor) ö. · Qı eleaik 11 17 yon maz . . . of/ag] A7 g. ne . yadmaz u. o. ~ ~tır
ar:-· b'aril. ·bida,.') •. . Bs y. ·ne ( 'nolc~aız) .. : C1 · yonmaa ya yq..tmaa [ e.kaı~] •
b~uj) A7- ne·m •. ne· y. :kedwmez7b. Bs ya m. .ne ' ( iıoldasız ') g. kötü,.mez ıod"i f
üç bece iyi okunmuyor ) C7 ek•ik

oM

o

o

o

o

•

yaşı! kök bezedilig tümen yulduzun

uc:uglı yorıglı tınıglı neçe
tirilgü seningdin bulup bir içe

ec;liz c~rşta altın §~ral,ca tegi
tözü barça munglug sanga ay içli
aya birke bütmiş tiling birle ög
köngül bütti ş~ksiz amu! tutgıl ög
neteglikke kirme kü<;iezgil köngü!

barınga bütün bolgıl amrul amul

yonmaz
yatmaz uc;Jımaz oc;lug
ne mengzeg ne yartgzag kötürmez boc;lug
u

törüttüng tümen ming bu sansız tirig

~ara tün yaruttung yaru~ kündüzün

sen törüttüng ne erselerig

neteglikke_' yetmez

o

ay sır~a yo~ın ay kö~ülke ec;Iiz
tanu~ ol sanga barça şur~t bec;liz

22

törütgen barıntı-a törütmiş tanu~
iki bir tanul,cı anu~ ·

17

20

yazı tag tengiz kötki oprı yirig

törimiş
ı6

orun ol törütti orun yo~ angar
anıngsız orun yo~ bütün bol mungar

21

yo~ac;lur ne erse sen ök sen tirig

ıs

kic;lin öngdün ermez ne soldın ongun
ne astın ne üstün ne otru orun

19

barıng belgülüg sen kün ay teg yaru~
neteglikke yetgü köngül ögde yo~

kamuğ'

14

B14

ıB

27

~alı ~ança~a kirme tutgıl özüng
~alı ~ançasız bil uzatma sözüng

ıB

ay mungsuz ic;lim sen bu munglug ~uluğ'
suyur~ap keçürgil yazu~ın ~amug

18 kit;liTJ . .. ongun] As kediTJ fl· ,. ne s. kedün ( ? ) B

.
C k .. ·
]A
·
. 4 ••• ya . . . s .. o. 1,.mes
ne . · . 01"Un
S ne aadın ne !JSdün ne od,.u o. (önce adın yazı! mı~ sonra tuhih
'') 1:4 ya . a. ne ( noktasız ) ü. ne ( noktası ı) . . . Cs eksik 11 19 0,.un . .'. tö,.ütti J A
. ~ı tgredtı ~~~-e C9 o. ol tij,.üt(t)i J bütün bol J A 9 b~Jdün bil B5 mı,~f ,.,. b. eksiı
Ja •tr~a .. . kongulke] Aıo aır-ga y. sen kr~ngül-tin J ,an;t be!fiz] A IIU1"·1"at 9( veya
20
.•~-, .... _..,.u.tır altı~da ~~~- harfi fU,.~t) Bs ,. b~tfiz ( sahife kenarında zin~t) Cıo eksik 11
21
] Au.. to,.et-tıng 87 ve Cıı törüt(t)üng / kötki . . . yi,.ig J A ködki od,.u ye,.ig
21
· · (-t- once nolctaaız yazılmış, sanradan -y- şeklinde noktalanmı~; satır altında
) op,., (·~tır altında çu/f.ur) yirig Cıı eksik ll 22 yaruttung J Bs yg,.at(t)ung c
12
ll 23 yo,.,glı · · · n~çe] Aıs yorag-lı n. 89 ... niçe Cıs y. ltnığlı Ctrnı- dikkat) nfçe
Aıs neçe C ıs _eksık ll 24 ef/i:ı: ... !~,.alfa] Aa !:diz (satır altında ar. harfi. bala)
aldın ae,.·a-ga (satır altında ar. harfi. hak) Bıo d 'a,.• da· ald
C
-'•
- .. J
~
r"
ın •.
14 eaız
a. !· tozu ~14 tg11ü Bıo t,.,.u,. ll 25 bütti] Au; b~Jt-ti Bıı ve c .büt(t)i 11 26
J AıG kııa~dgıl Cı6 küdezgil 1 bannga bütün] Aı barıng-ga muk 1,.15B b bjit"
6, mı,~,,.,. ll t7 ~alı -(cal ı] A11 !Jal-ı- !Jal-ı Bıs ve
/fq.lı _ (cq.i 12 • ~n

b& J l

c · _

1

o

6c

17

1

c

saıFs-ar o~ sığ-ındım umınçım

muılraçimış

s

ıs

30

31

39

tözü tört işinge tümen ming s~lam
tegürgil_kesüksüz tutaşı ulam

40

I.<amug J.<açigusı erdi (imm~t üçün
l,<utuımai.< tiler erdi raJ:ı~t üçün

41

atada anada bagırsal.< bolup
tiler erdi tutçı bayattın l,<o1up

uluğ

33

künün yimedi kör tünün yatmadı
sini ~oldı r~bda ac;fın !.<olmadı

38

sevüg savçı birle ~opurgıl mini
elig tuttaçı l_<ıl könilik küni

sini ~oldı tün kün bu emgek bile
anı ög sen emdi sevinçin li/e

künde körkit olarnıng yüzin
ec;lgü sözin

~uttaçı l_<ılgıl

elig
A 12

sanga
yirimde elig tut manga

sını erdüküng teg ögümez özüm
;sirÜ senmet öggil kesildi sözüm

hayat r~J:ım~ti erdi b~IJ.<ı öze

42

l,<ılınçı silig erdi l,<ıll,<ı tüze
816

c ıs

II.
y ALAVA,Ç c~LE.YHI 'S•SE.LAM ÖGDlSlN AYUR
34

35

sevüg . SciVÇI IQtı b~gırsa~ içi i
· bu~~~da talusı kişide kec;li
yula erdi

tı~~~~a ~ara~~u

yaru~lulp yac;ltı yaruttı

43

tüzün erdi alçaJ.< J.<ılınçı silig
uvutlug bagırsal,< al,<ı king elig

44

yagız yir yaşı! kökte erdi küsüş
angar birdi tengri agırlıJ.< öküş

45

tüni
46

sini

o~ıçı

ol erdi b~yattın sanga
sen ötrü köııi yol~a kirding

37
29
9irimele]

ıt

11 a~ar

.••

tor~a

atasın anasın

yulug - ~ıldı ol
tilek 'ijmm~t erdi ayu birdi yol

umınçım

ıl

d
harfi resul.}- b. koparg' me ni Cs eksik
a ın a ar.
• .
·
.
· ·-ge J A21 anıng tgrt gş-i-ke C, eleaik 1

ı tuttaçı]·ı ] BıA tut(t)açı
t ..

C3

~ı.:sı~

·· lkı
egur-11u
o~u ~· :kışıııngı olarnıtQ] A22 · alar-nıng Bs olarnı(n)g (?) C5 eksik ı elig . -t~fgil]
· tudaçı şeklinde tas h'h
· ) k. · f:· B3 e • t~t~ı)arı• k• • c.'.
·ı·4 et sı
elciaçı (satır Üstiiode
ı e d'l
ı mıt

t" ..

C
C~{si;] 1 idgü

ll 33 11ini. erdükün? J Aı

tegürgı

.eni er-tüküng

21

B.ı. s.

CıJ ekaıle

erdij.küng
. F
·[i
ya l at~aç
·
••. ayar J A2 galt~aç 'aleg-hi-•elam ggdus-ın a. B5 fı ıt;Z.ay!.
'alt;yhi '11 -st;lam C7 eleaik
.
'di _ b
·
34 bagırşa/f. icji J Aa bagır-•alf- ( satır altında ar. harfi . .ğf!m~ . ~oar ) ı. 0uu •
eleaik ı talu&ı . .. keqi J Aa talaz-ı ( satır altında ar. harfi. nı k ) . kışı-te kedı (~: t~r
ar, harfi. ayZ.an) 11 35 gula] A4.gul-a ( ~atır altında ar._harf. çırag) ı ya~tı ..' · · •• J
. se;.ı B7 ve Cıı yq</,~ı 99rut(t)r 11. ll 36 t?trü] Bs ötru (satır _altında uçun )
:onza.·(
tt;nfe;,O ll 37 yulug] Aa yulug.
ar.
~rdi ... gol J Ao t:rti angq berfi !!• ( vı~ya bar( ı .ol?) Cu ırdı · · ·

Aı seni Ca eksik

..

38 gimedi kör J A7 a1 yemet -i Cıı eksik 1 sini ... n;ıbda 1 A7 seni kol-tı rab-tm
./< rf!b-dan ll 39 sini] AS seni ı se-binçin J As set~ün-çin- Bu s~vün~in 11 40 erdi
üçün ] Cu irdi ... içün ı erdi ... üçün J C14 irdi iimm~t ( -mmıtt sonra dan e klenmiş )
ll 41 atada anada J Aio ada-tm an-a-tm Cı6 atadan anadan 1 tutçı ) Aıo bul-çı
b edilmiş) Bıa tut1ı C ıs butçı ll 42 erdi J Cı6 irdi 1 silig erdi J Aıı uluğ erti Ba
( aatH altıoda körklüg ) e. Cıa köni irdi ll 43 erdi . .. ./<ılın çı ] Aıs r;rti a. m-a kılk-ı
l~J( a. ya ( noktası z) /f.ıl-!<ı 1 kifig' elig j Aıs keng e. Cı k. ilig ll 44 yi,. ... kü.sü~ J
. ger tl· kgk-tin .ı:rti küsü1 Bı y. y. kökde e. kijşüş (satır altında ''fziz) Cı yfr Yf!lll
irdi kijşüş 1 birdi ] Aı4 berti ll 45 erdi ör~<dün ] Aıs f!rti gng-tin C3 irdi ö. 1
.. . -!<amug ] Aıs kedin . .. tö.ü

.Aıe-ıs 'de daha şu

.

4

~ahÜc kcnar~ıı,d~

köngüi hadım emdi anıng yolınga
sevip sözi tuttum bütüp I.<~vlınga

$•

] A19 aanga • • • um un-çum Bı5 . . . umunçum C2
ll 30 aa-bçı . · · mini] A20 ~·~v-t:~ (

A 19 gerim-te .Bı5 !Jirim-de C2 eksi le

,başı erdi öngdün l.<amug başçıl.<a
kiçiin boldı tamga I.<amug savçıl.<a

(_aa~ır altında

hoı,ril.

Üç

beyit gelmektedir:

1

set~üg can-tan r;rti set~üg-rek manga
yan-a m•a set~üg balz-u sen·tin 11anga ·

2

gagız ger kenür (?) erti lf.ılg-ı t:mig

buu suret t:rür kör kidab-'ta t:dig

3

.• n~-

buu Yl!Z·ni nedeg m-e biz·e-•e bolur
/f.açan ma bediz-ni adaz-a bulur

46 se-bip ... tuttum ]

Aıg set~üg

s. t. B4

sı;-bip

s. tut(t)um C4

sı;t~ip

s. tut(t)urn

Au Bı6 Cı

22

il~hi küı;iezgil meni~ kö~lümi

H

23
B 17

56

sevüg savçı birle ~opur ~opgumı
~ıyam~tte körkit tolun teg yüzin
elig tuttaçı ~ıl il~hi özin

4s

c 16

ss

a~ı

59

bular erdi din h~m şeri '~t köki
bular yüı;iti kafjr. m(inafi~ yüki

6o

anı~ tört işi ol avıngu körüp

ki~eşçi bülar erdi . bir~e .tilrup

6ı

~aı;iıri erdi . kuı;iegü iki
bular .'erdi öı;irüm buı;iunda iki

62

so iki

''ti~· - erdi aşnu ' ~amugda oza

sı

baya,tl~ıi·

· b~sA dfaru~ ı ~rıSfi;

· s3

'"

bu erdi basutçı kc;lni ~in~a kök
""' ;"

·t..r ş~_w
'f iizilidin lclferdi eşük' '
. ' ~- Y.. . ,.. "....., . , .. ·. ··.

:\ . ·.

·· .• •• .•.

,·

~)

.;~. "\" '!

tl; ·

'·

\· :.•

.;j) ·. ·~

- .'. 47 küğez:gil J. Bıs k. ( ~~t~r altında ·~ t'utg',i) ı *opur lcopgul!lı ) A20 lfopar
k. 'k. ( sabife leenarın d~ .. lfıgam,t,te .Jr,opargıl ? ) ll 48 körkit ] Ce körküt ı ii:ıln: A~t
' · '. tBrt .. . agu_r ) Aı .t. aal}.abe.- ning ,(satır altında ar. harfi. fgl}.abeo) fasilet-in
fi fgta';li a,l},ab{ 'n~n,b[gg{ r{t'llanl} 'Ilahi ' gl,gh!m C7 bab fgta'{li '•·ff!Qab,t!
.
r{t'llanl} 'Ilahi '!!l,ghim •cm,'in
49 işi . .. körüp ] A2 ~:ş-i ... Bs . .• köri;.p· Cs ... afııngu' k . ı kir~eşçi
kengeş·çi olar ı:rli Bs kingqçi .. ,. Cs . .. irdi ll 50 erdi] 4 irdi ı erdi . . . iki)
IP· b. gegi .. • Bo ... iki ( ( sahife kenarıııdıı. afi() Co irdi ... gigi ll 51 erdi
ı:rti a. ~. öz-e Cıo irdi a1nu' /fgmug-dan o. ı bütügli] A4. tetıüg-li ll 52 malı .
Aıs mulu tenü c. Cıı m. t,ni h, m canı l·aeiJinçi] A5 seiJinçi (sonradan tashıh
Bıı ••(!Ünçi ll 53 erdi J Cı2 irdi ll 54 bu . :. kök) A7 buu tırti boo-sudçı k. i ltH; a
Bıs bu e. bgsutçı hi;.da d. körk Cıs· bu irdi b(ısutçı hi;da d. k. 1 güzindin
tın-ı-tın kgdür:ti e. Cıa g. kötürdi e. ll 55 '!!!man erdi] Bıı erdi '!!!man Cıı

king

J As

keng

meni~din bular~a öküş mi~ selam
tegürgil i~im sen kesüksüz ulam
olarnı meningdin
uluğ künde ~ılğıl

seviridür tuçı
elig tuttaçı

YARU~ YAl F~Ş~IN ULUÖ •. ~VGRA, ljAN
ÖGDISlN AYUR . . . .

lti§i, ö~rümi

..r·gs \·'? ··basa ~§riıaiı •erdi uwtlug . silig . ,, .
'' · . · ı:' kiŞide " ·öC,ürmiş " ~lW~i~ elig •··: ·
/\

bu tört iş ma~a tört tadu teg turur
tüzülse tadu çın tiriglik bolur

IV.

tili .kö~li birııteg ,. b.uı;lun köı;irüıni

s4 .

erdi elgi yüreki teı;iük
biliglig sa~ınu~ kör atı beı;iük

·hiitüg1i. köpgül :til tüze

yulug. ;•l5Jldt :mab: tçni canını • . . : .
y~ayaç.< s~:Vinçt tilçdi kö'nbd rn bi).

52

özin

lpzın

'~li erdi munda basa~ı talu
kür ersig yüreklig me~esi tolu

TÖRT Ş~I;IABE..NIN:i ö<?DISIN AYUR
49

h~m

57

nı.

A13

fjda lpldı barın nengın
yalavaç a~ar birdi iki

63

toğardın ese keldi ö~dün yili
ajun itgüke açti uştınag yalı •

56 , barın
. . . özin] Ao • b. anga hem "Ilin
Bı b• nengi
h • 0" • Cı5 barı n•nzın
· h . o.
•
,
><
•
Dira~ ] Ao anga ~ertı ll 57 erdi mu nda J Cı6 irdi mu ndan ı kür ... mengesi J Aı
( •) Y· meng11ı .. Sı .. ·. m•ngesi Cıe . . . m•nzi•i ll 58 erde .•. teğük J Au t:rl
t~s~k Bs ... b•r!uk Cı ırdi ... tödük ı biliglig , . . ber/ük J Au bilig-ligi saif goi
bısuk ~S .b. sg~ınulf k. a. b•4ük Cı b{liglig sg.lfı-nulf. k. a. b,dük 11 59 erdi J C
bular yuı/.tı ~. Aı2 alar ggf·ti Bı b. yüt/.ti {satır altında kötürdi ) 11 60 iş ... 'tadu

u m. tıırt.. tesuk Bıs . .. t•ı!ük (satır altında '!!naHr) 1 tüz:ül11e . .. çın J Aıs fu•ülz:.;
eııtı _s~. tuz:ül•e ( ·z·. noktasız ) tgdu ( satır oltında '(Jnanr ) ç. Cs t. tpdu ;. 11 6ı
okuş J Au ola~~-ga .~ıımen ı tegürgil J Aı, ve C, tegür ag ll 62 sevindür tuçı ·

•t;fJii~r-i r t ., B7 ••<uundur tuçı ( satır altında dag{m ) Cı; ••'llündür t. ı tuttaçı

~ ~~

JB·
u

yarulf · · · agur J Aıe · · · ggdüz:-in ••. Bs - 9 l;-hakani '1-~c~lli '1-mufaff~ri '1-mi/
na, jr{ 'l-l}p/f/f! '~~' 'd-din fpiığaç uluğ bugra ha~ e.ba 'ali hn11an. bl n ar. slan h·g~
'll 1 1 ' l h· C
~
·
· ·" ·
·
arı
. _ <r ı ,_ '! ·~. ! 6 bab fq.iığaç uluğ bugra !Jan t,ngri 'CJz:z, 'IJf c,ıı, gq.rlı/fas;;n i
63 o~duh yılı ] Aı1 ~ngdin gel-i (satır altında ar. harfi bCJhar) c7 ö. g{li ı ajuj
ll#trn.o~ı Aıi acun t;dgu-ke a. uçmalf C1 . .. l!#malf
.
, ·ı

Aı3 Bı7 Cı6

24

25

yagız

65

66

yir yıpar toldı ka~_ur _kit!~
bezenmek tiler d(inya korkın ıtıp

i5

irinçig lpşıg sürdi yazip e~in
yarul.< yaz yana l.<urdı d~vı~t

76

yaşı!.< yandı

bolgay yana

yasın

818

67

68

ornı~a

77

kurımış yıgaçlar tonandı yaşıl

bezendi yipün al sarıg kök I.<ızıl
yagız

yir

yaşı!

78

yazı

tag

itindi

torl.<u yüzke badı
tavgaç eçli

70

71

72

C-

·ı

73

kök al

şl}.ba yili J.<optı hranfil
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törütti öçlürdi seçü yaıı:ıgu~uğ
angar birdi erdem bilig ög u~uğ

köngül birdi hı:m me yonttı tilig
uvut birdi ~ıl~ hı:m ~ılınçı silig
ıso bilig birdi yalrıg·u~ beçlüdi bu küri
u~uş birdi ötrü yazıldı tü gün

141 basa .. . balılf) Aıı baz-a k. o. ( satır altında ar. harfi. ct;diy) kgrıek ( satır al-

yaşı~ .. : ajurı) A4, y. (satır altında ar. harfi. aftab) toltı t . yaru-tı acurı 87 WM~•--..ı . ar. harfi. dt;lu ). lı. b. (satır altında ar, harfi. l}.ut) Bı, Y'lna . .. ll 142 küzki) A 12
b. t . y~rut(t)ı a. ı ya~ışsa . . . ba~ışsa] A4 ba~ışz~a Y· ya~ışz-a B7 ya~11aa ( !(' n
ll lol3 auv] Aıs au Bı sgv 1 bol dı . . . ajun] Aıa kelti . .. acun ll 145 .yağılarJ Aıs yağ-ı
noktasız) y~rutur b~~ışsa (b· ve -ş- noktasız) 1!135 bişinçi sevit J A5 lır:.J"•l1 f
Jrijtür JI] A.ı n kgder-ti ll 146 itigli . .. öz ] Aıe r;dig-li b. r;dti g. 1 ite birdi J Aıe r;de berti
(satır altında ar. harfi. zij.lıre.) ll 136 tilek] A6 t. (satır altında ar. harfi.
147 A 'da bu bu beyit yok
yağuşsa J A 6 yavuz;-a ll 1S7 eng .. . yorır] A7 irıg · · · yalçı/f (satır altında ar.
yal~ulf .. . ayur] A17 yalıngulf. oğl~11·ı 'aziz-lılf.-ı bilig . .. Be y~nglulf agırlı/fın
malı) yarur 1 ba~ışsa] A 7 ya/f.ışz-a Bıo bı;ı:/f.ışaa (b· ve -ş- noktasız) ll 138 iki.'· · .
As ikki ( idki?) y. (satır altında ar. harfi. bgrc) t;v bular ming adın 1 l:'f!U
evlüg 11 139. ~ozı ... utj.] Ao ~. (satır altında ar. harfi. l}.gmı;l) · · · ud Csatır a.l
harfi. ~ı;vr) ı , erentir . .. gorır J Ao r;ren-tez (satır altında ar. harfi. ct;vza)
aab-çu g. s12 iren-din ~uçıo!c ( ~-. noktuız, /f.u· 10nradan ilave edilmiş? ) ·~nçu.
noktasız) go( rır; yer açık bırakılmış) . ll 140 b'le . .. buğday] Aıo birl-e lf-ooru
1 ülgü . .. çatj.an J Aıo y. ( satır altında ar. harfi. mizarı) b. çıdan

· hifiy bir/e
148 törütti .. . yalngulf.uğ J Aıs tgredti adırtı ( satır altında ar. harfi. ayırdı) saç u
obu (.·b- açık yazılmamış ) l]olf. (satır altında ar. harfi. sırası ile att;ş (?), bad ve
) 1 angar birdi] Aıs anggar berli ll 149 birdi . . . gorıttı 1 Aıg berti agz hem Yljrüdti
. .. yorıt(t)ı ı uvut ... ~ıl~] Aıg u. berti lf.alo!c Bs u. (satır altında ögüt ) . .. 11 150
. . betj.üdi) A2o berti garıglu~ ... Bg b. g~nglu~ (satır altında '<J/f.ıl-lı~ ) b. (satır
bij.zijrg) 1 birdi] A2o berti

Aı6B23C-

bayat kimke birse

ı5ı

u~uş

öküş eı;igülükke uzattı

ög bilig
elig

ı5ı

biligni beçiük bil u~uşnı
bu iki beçiütür öçiürmiş

ı53

bu sözke
bu sözni

ıs 4

tanu~ı
eşitgil

VII.

uluğ'
~uluğ'

TIL ERDEMIN MÜNIN ASICIN YASIN AYUR

munu keldi söz
sözüng munda üz

u~uş~a biligke bu tılmaçı til
erni yorı~ tilni bil

yaruttaçı

bolsa uluglu~ bulur
bÜig kimde bolsa beçiüklük alur

ı63

ıss

u~uşlug u~ar
biligli u~ugh

kişig til agırlar bulur ~ut kişi
kişig til uçuzlar barır er başı

ı64

ı 56

bilig mı;lcnisi . bil ne gü tir b~ lig
bilig bilse ötrü .yırar erde ıg

til arslan turur kör işikte yatur
aya evlig er saJs: başıngnı yiyür

ıt>s

ı57

biligsiz kişi barça iglig bolur
igig emlemese kişi terk ölür

tilin emgemiş er negü tir eşit
bu söz işke tutgıl özünge iş it

ı66

158

yon ay biligsiz igingni ota
biligsiz otın sen ay bilge ~uta

mini emgetür til içii ök telim
başım kesmesüni keseyin tilim

u~uş 0 • P'\lrundu~ , anı

yetse ~r
tiiekke tegjr ol tümen arzu yır

167

159

sözüngni küçiezgil başıng barmasun
tilirizni küçiezgi! tişi~ sırunasun

160

u~uş

ı68

biliglig bilig birdi tilke bışıg
aya til içiisi küçiezgil başığ'

A17

ı6ı

u~uş birle işle ~amuğ" iş kü?.ü~
bilig birle bekle bu bulmış oçiug

169

esenlik tilese sening bu özüng
tiling-de çıJs:arma yarağ'sız sözüng

b'

.. ] A ı ·berz-e u. !tl! (satır . altında ar. harfi. 'q./f.ıl) Bıo ... ii

824

1<>.'.

ukuş ~ayda

ol biliglig _bilir
tilekke tegır

825

bolsa erke kör asğ'ı ~k~ş
bilig bilse ötrü bolur er kusuş

ısı ır•e ... og 2 • A u~adı ili Bıo uzat(t)ı e. ll ıs2 be4iik .. .
altında /t;hm) 1 u~attı elıg ]1 b~-~ di) b. !ku -şug Bıı bt;4ük (satır altında

A22 b. (satır altında ar. harf . {1 t;n
. dş
h fl du ) b "dürmiş Bıı
altın a ar.
ar ·
· "
• • • 1 iki . . . ötj.ürmiş J A22 ı'k'ın . (satır
] A .
l 1 bu
munda J A23 buu rif~
(satır altında ozdurmış) ll_ ısg munu .
2.1 meıre
.. .
tudgıl $§BÜng m. Bı2
mınde
r
ı lugluk J A'}J; ukug-lug 1
o

o

o

ıs4 A 'da bu beyit ıss . 'ten sonra ge ıyor u
'ı d
ı ·. 1 .k ) a
.
B
b d"'kl "'k (satır atın a u ug- u.
•

i:

alur J A21> /f-ayda bidig-.lig ul~r ~~ . . .
ur~ bilir J A:u bilür 'ı ulf.uglı] Au
ıss A 'da bu beyıt .. ıs4 ten on~et go ıyı:ar .. ig J A26 arır ~- i. Bı g. ~- i.. .
ll
negü tir J A26
o]l
bilgiiçi) ll
... lf.uta J
altında gq.!J.şıd ) ..ll ıs7 ıgıg kuta
2 •
b
duk
ir J A
b. a. tudz-a i.
ll ıs9 urun
J
29
( satır altın a ~zungnı . . . . .
altında bil~e ) er. . .1 gir] A29
yer ll ı6o kii ..ii,;
(satır altında nışaneo) a. yt;tse ( satı~ ) B k "'şüş (kenarda yq.!J.şı '<Jziz) ll ı6ı
küşüş (satır altında ar. harfi. payt;n eo 5 {1
1 d b ·ı·
1 bekler
~d{is
l k . . kedüg Bo •.• k(idüg (satır a tın a ııp
.. . .
kü4ug]. Aı_ ış. -e . 'sı. b kler b bul m ış
satır atlında özini )
bekl-e b. bılmış §· 6 '1
••
B
. münlerin •özlegür
a•ıgın ... ayur J A2 a•g·ı . . .
7 asıgın

ıs6

ne~~ :ı ;"~:a;ı~ :ıtınd~

00

00

ı6ı

•

•

ıs8 otın

ı6J tılmaçı

til J As tıl-maçıdil (satır altında ar. harfi. kt;leoçi) 1garuttaçı .. . gorılf.]
ger-ni garu/f. Bs yarut(t)açı .. . yorılf. (satır altında /f.ızıl) ll 163 kişig ...
j ~ k. bil : . . Bg kf,ig ( satır altında kişi ) t. a. ( satır altında · •a/f.lar ) b. lf.~t 1
başı] A4 .. . öz b. 89 kfşig (satır altında kişi) t. a. (satır altında yt;ngil-ler)
(D" yerine y- ile) e. bq.şı ll ı64 işikte gatur J Aıı i. yadur Bıo işikde yq.tar 1 eiJiig
~lgiir l A5 ~- ar•alf. b. gidür Bıo eiJlüg er •ılf. başı(n)gnı y igür ll 165 emgemiş . ..
'Ae ~- { satır altında ar. harfi. m~/f.leo ğr;zmz?) ~- n. ter Bu e. t:r ... nigü t. 1 özünge
· J A6 kflngül-ni le•id ll ı66 mini . . . telim] A7 men-i imgedür b. ~ti gk tilim 812
t~l.im ll 167 kü4ezgil ] As kıı•edgil 1 kütj.ezgil] As kıısedgin

~"r'l•tup

167 'den sonra, daha

)

a. (

şu

beyit gelmektedir

(sırası

için bk. beyit 194):

buıfun tili gq.i>lalf. sini sözlegey
kfşi /f.ıl/f.ı kirtüç eting-ni gigey

)

bışığ] Ag berti t. başıg Bı b.
bu beyit 176 'dan sonra geliyor
iriır

tıl-*a 'bı~ığ 1 i4i•i J Ag
1 tilingde]

efinde (?)
A17 'tiling-tin

34

35

Aı;

bilip sözlese söz biligke sanur
biligsiz sözi öz başını yiyür
171

öküş

sözde artul,c

yana

sözleınİşte asıg tulmadım

asıg

kişi
öküş

söz bile l,coptı boldı m~lik
söz başıg yirke l,cıldı' kölik

184

tilig ögdüm ança ara söktüküm
tilekim söz erdi sanga yördüküm

175

kah mundag erse yorıl,c utru ur
yorıl,c utru ursa kişig yol,clatur

186

179

til asgı telim bar yası ma öküş
ara ögdilür til ara mi~ söküş

ı88
AlS

biligsiz l,caragu turur belgülüg
ay biligsiz bilig al ülüg

toguglı
sözü~

191

170 bilip ... sanur J Aıo b. sösl-e söz-ni bilig kisenür 1 sözi ... yigü~] Aıo '!"~
gz b. gegiir ll 171 sözlemişte ... tulmadım] Aıı s. tadıg kgrmedim B~ _i!S"O'::I!!.ml~~~
tulmadım ( t- noktasız ) 11 173 bile .. . m~lik] Aıs birl-e /f.opdı bultı mqluk. 1 başıg· •li
kölik] Aıs baş-ı lf.ıltı gerke kglük ll 174 yaılgşadı tir] Au ikşit-i ter 1 agı~ ttr H
ağın (satır altında ar. harfi. ~ı,ımm) ter ll 176 tilig ... kü!lezildi J Aıe tiling-nı kr;r~d·

kt;!i . . .
şu

beyit gelmektedir

( sırası

için bk. beyit

l ~9 } :

~sen-lik

tilez-e sening bu gsüng
tiling-tin çı/f.arm-a garağ-sız sgsüng
til im b. gaz-ı m-a Bıo tçlim ·b. gas1nma (oku. yası_ ·_
1 közsüz] Bıı körsil ll 179 ~arağu] A2o ~arg_u 1 iiioı
A20 ylüg (satır altında ar. harfi. üliiş ) ll ıSo ölür . . . If-alır] A2ı gler kor b olıır
ölgiisiiz ) A2ı glgii söz

177 teli m .. . ma)

Aıs

!Jal-ı Bıı n~çe

189

ı9o

ölür kör l,calır belgü söz
eçlgü sözle özü~ ölgüsüz

'de, 176 'dan sonra, daha

sözüm ogluma sözledim men tonga
ogul minde altın manga ne tenge
sanga sözledim men sözüm ay oğul
sanga birdi bu p~nd özüm ay oğul

kümüş l,calsa altun meningdin sanga
anı tutmagıl sen bu sözke tenge

yorı
18o

l,camug sözni yıgsa ul,cuş taplamaz
kerek sözni sözler kişi kizlemez

187

kah mundag erse bilip sözle söz

J Aıg

tiriglik tilese özüng ölmegü
lplınçıng- sözüng eçlgü tut ay bügü

185

~özü~ bolsu közsüz l,caragul,ca köz

~alı

ı83

öküş sözlese ya~şadı tir bilig
yana sözlemese ağın tir tilig

177

11 17S

kişi togdı öldi sözi kaldı kör
özi bardı yalngul,c atı· l,caldı kör

174

sözü~ni l,cısurgıl uzatıldı yaş

Aı 7

ı8z

826

tilig keçi küçlezgil küçlezildi baş

kıısedil-ti Bıı tılığ

iki neng bile er karımaz özi
bir eçlgü lplınçı bir eçlgü sözi

körmedim

öküş sözleme söz birer sözle az
tümen söz tügünin bu bir sözde yaz
173

ı81

Bzs C-

kümüş işke tutsa tüker alkınur
sözüm işke tutsa kümüş J.c·azganur
kişidin kişike l,cumaru söz ol
l,cumaru sözüg tutsa asğı yüz ol

bu
künc tügme
l,caşıng ay bilge bügü
•• ••
•
ozum ı.ı~rın aysa yime eymenü

ıSı erB ] A22 ~r Bı4 ~r ll ıSı kör "1 A2S knr
Bı•~ köz 1 o"zi · · · atı J A 2S soz-ı
.. · b · 1
'·
"
ır -e
~!Kıu_.ıı.
15 ö. bq.rdı yv.nglalf. ( satır altında munglug ) 11 ıSg lf.ılınçıng ... bügü J Au

~dgıı If-ılın
çı sgsüng !Jut ( ?, satır altında ar. harfi. reha
kün ) b"gÜ B
b .. .. 11 S
n·
-k .. k .. ] A
·
·
,.
ı . . . ugu
ı 4
ı ıg
so tu um
25 tılıg ggdüküm hem a. geadiiküm B tılıg' . .
1
·- J A
2 .
~ırn
11 8
· J2A
·
sanga
25
cgga
ı 5 gıg•a • 26 yağz-a Bs Ylğsa 1 sözler J A26 .rgz-/e ll ıS6 tonga J A sanga
27
B~ f, ( satır al~ında toga ) 1 minde . . . tenge J A27 men-tin al-ın manganı tengge B~ m.

,''

ollın

nı t~nge ıS7

ı

m~ni(n)gdin tutmagıl

m9nga
ll
birdi] A28 berti ll SS meningdin] Be
1
• tenge] A29 yut-m-a-gıl ( satır altında ar. harfi. fttng ?) . . . tinge 11 1S9 tüker J
tg:kel 1 tutaa] Aı tudğıl ( Önce -/ yerine -n yazılmış, sonra taahih edilmiş )

,ltı

.ra:r A 'da

bu beyit yok 1 /f.umaru] Bs

ı9ı A 'da bu beyit yok
1 ayıa] Bg ayaanı

tügme

/f.ı.ımaru ( satır altında

Pf!nd) 1

bügü ] B9 tij.gme ( satır altında çıtma)

Aı

:ıözüg J
bij.gii

Aı8

Bz6 C.

6

37
202

VIII.

KlTAB IQISI ÖZ '{,JZRIN AYUR
192

tilekim söz erdi ay bilge bügü
kiçl.in keldeçike özüm sözlegü

193

u~uş

20J

keldi utru ayur bütrü kör
bolsa yanglu~ sanga bolga !$or

buçiun tili yavla~ sini sözlegey
kirtüç etingni yigey

kişi ~ıll$ı

195

ba~a

özüm
827

A-

196

197

kördüm erse yinik
aydı sözle sözüng

205

sözüg sözıedeçi azar h~m yazar
u~uşlug eşitse ongarur tüzer

206

burundu~lug ol söz tive burnı teg
barur ~ança yetse titir boynı teg

boldı
barı

yük
tök

atı boldı yanglu~
uruldı

bu

yalngu~

üçün
üçün

208

~amug eçigülükler bilig asgı ol
bilig birle buldı m~ıı~l kökke yol .

209

bilig birle sözle J.<amug sözni sen
biligin beçl.ük bil J.<amug özni sen

yangılmaz kişi

kim ayu bir manga
yangılmış tümen ming ayayın ~anga

199

biliglig içii az biligsiz öküş
ul$uşsuz öküş bil ul.mşlug küsüş

200

biligsiz biligligke
biligsiz biligligke

2ıo

828

211

boldı yağı
~ıldı çoğ"ı

açl.ru~

bar telim
biligdin ayur bu tilim

kjtab .. . ayıır] A2 kidab idiz-i 8Öz- lemiş-ke öz 'usrin lfolur Bıo k. i. /#ingr: '•rV4
192 bilge bügü] A3 belge begü Bu bilge bij.gü ı kir/in keldeçike] As ktdifl
çerke ll 193 ay ur . . . kör] A.ı, yıırü tgrü kgr Bı2 a. bij.trü k. ı 8ÖzÜng . . . bolğa)
sg•üm bolz-a y. sangga ~rlğ-a
194 B 2414 'te beytin tekrarlanması için bk. beyit 167 not ı buqun ... .rlr.f J
... •en-i Bıa b. (satır altında yq.man ) ı kirtüç ... yigey) A5 kirdüç t;ding-ni
B ıs kirtii (B 24ı4 kirtüç, -ç noktasız) . . . ll 195 yinik] A6 yenik Bı4 yjnik ll 196
tise] A7 n. tez-e Bı nigülük t. ı e#tgil sözümnil Bı sö:ı:ümni ayayın
197 A 'da 197.- uS. beyitler yok; burada A nushasında sahife ekaiktiA-i
olriıad'ıA"ına göre, bu kısım ya noksan bir nushadan istinsah edilmiş veya iatinsah
k«";n, sahifeler atlanıİmış olmalıdır ı yalngu/f] B2 yanglulf ı yalngulf J Bs ytJnglu/f !
kü.,üş] B.ı. kQ.şüş ( sahife kenarında Yi!Qiı 'tJ:ı:i:ı:) ll 200 çağı J Bs ç. (satır altında
ll 201 tilim ] B6 tflim
·

yaşı! köktin indi yagız yirke söz
sözi birle yalnguJ.< agır lpldı öz

kişi köngli tüpsüz tengiz teg turur
bilig yinçü sanı tüpinde yatur

212

tengizdin çıJ.<armasa yinçü kişi
kerek yinçü bolsun kerek say taşı

2IJ

yagız yir l.<atında~ı altun taş ol

kişide kişi açl.ru~ı

bu

bilip sözledeçi kişi bar öküş
anı bildeçi er manga keçi küsüş

198

201

207

negülük tise sen ayayın sanga
eşitgil sözümni ay ersig tonga
bu yalngul$
bu yanglu~

bilig~iz bile hiç sözüm yo~ mening
ay bılge özüm uş tapugçı sening
~ö~üm, sö~lemişke sanga eymenü
ozum ıgrı ~aldı sanga uş munu

sözü~

194

biligligke sözledim uş bu sozum
biligsiz tilini bilümez özüm

l.<alı çıJ.<sa begler başında tuş ol
2)4

215

biliglig çıl_{armasa bilgin tilin
yarutmaz anıng bilgi yatsa yılın
uJ.<uşlı biligli içl.i eçigü neng
~alı bulsa işlet uçup kökke teng

uş bu J B7 uşbu ll 203 mening J Bs
·c ) · l
Bı.ı Yffse tjtir 11 20 er
k.. ..
mt;nı n 'K aenirfk J Bs sfni(n)g ll 206 yat6e
7
rı uv kiiktın
. k ] .B.. ku~kudş ~ Bı2 t;r mf!.nga kt;4 kij.şüş ( utır altında körkü:e
... yıre
15 o ın
.
' k ı
J Bı yünçü ll 212
yinçü] B .. .. ı · ·. · 9!gı:e yır e ya ngulf J Bı5 YtJnglulf ll 211
. gir J Bs yjr ı başında t 2 yunçu yınçu ••• taşı ] B2 yünçü ••. taşı ( t- nokta•ız )
ou{Kflng '!-ÇUp k • ft;ng ( noktuız
ıış] Ba bf!.Jinda tuş (-ş noktas1Z ) ll 215 kal ı
te.r;;,] B
5
)
·
· · · .,..
202

z-

A- B28 C.

38
z1b

negü tir
u~uş~a

eşitgil

biligke

bu il

begi
ögi

ajun tutgu~a er u~uşlug kerek
buçlun basgu~a ög kerek h~m yürek

218

u~uş

219

ajun~a

u~uşlug

tuttı
bastı

A18 Bzg C

k~nd

yetürmiş

217

birle
bilig birle

' 39

IX.
EI)GÜLÜK ~!LMA~ ÖGDISIN ASIGLARIN A YUR

ajun tutguçı
buçlun basguçı

apa inmişinde berü
uru keldi eçlgü törü

230

~alı bolsa elgilig buçlun~a uzun
~amug eçlgülük ~ıl ~ılınçın sözün

231

yigitlik ~açar ol tiriglik uçar
bu tüş teg ajundın özüng terk keçer

~ayu öçlte erse bu künde burun
biligligke tegdi beçiükrek orun

232

u~uş

birle aslur kişi arta~ı
bilig birle süzlür buçiun bulga~ı

233

222

bu ikin itümese ~oçlgıl bilig
~ılıç~a tegürgil sen ötrü elig

234

ajunda ne yanglıg eren togdı kör
bir ança yorıdı yana öldi kör

223

bügü bilge begler buçlun~a
~ılıç birle itmiş biligsiz işi

235

kerek beg ken~k ~ul ne eçlgü isiz
özi öldi erse atı ~aldı iz

224

ajun tutgu~a er u~uş bilse keçi
buçlun basgu~a er bilig bilse keçi

220

221

B29

226

apalig iki ajun
oh eçlgülük ol

başı

236

~olur
~ılur

yir tüke

erse sen
erse sen

B30

227

eçigü bolma~ tilese özülig
yon eçlgülük ~ıl kesildi sözülig

zz8

kişi

229

meligü bolmaz bu mengü
meligü ~aldı bu eçigü atı

atı

özülig meligü ermez atılig mengü ol
atılig meligü bolsa özüng mengü ol

eşitgil kişi

eçlgüsi
ölgüsi

saliga tegdi emdi kezigçe orun
~amug eçigülük !pl sen eçigü bmun

~alı

anın

AlS

t~mam

negü tir

yorıp tın toJ.<ıglı ahır

237

tirig ölgii ahır töşengü yirig
kişi ölse eçigün kör atı tirig

238

iki türlüg at ol bu tilde yorır
bir eçigü bir isiz ajunda ~alır

239

isizke söküş eçigü ögdi bulur
özüngke baJ.<a kör ~ayusın ~olur

zzs bu iki birikse bolur er tüke)
tükel er ajunug

tiriglikni mün ~ıl asıg eçlgülük
bolga eçlgü yigü keçlgülük

yarın

*·

ecfgülük ... ayur) Ao f:.
ggdiz-in a. sgz·ler Bs eifgülerke *gtılma* edgü•in a.
230 ~ılmçm] Aıo sei•inçin ll 231 *açar] Au keçttr B7 *gçar (
iyi okunınuyar) 1
J Aıı kgçer B7 kttçer ll 232 mü n *ıl J Aı2 mgn
mun-gıl?) 1 bolga ... yigü J
h<,ı/jju .~. yegü ll 233 negü ... eşitgil J Aıa n. ter işit-gin Bo nigü ... 1 af:w J Bıa
(satır altında ar. harfi. a~rr)

*· (

*·

·15 'te bu iki beyit dörtlük şeklindedir ve ayrıca sahife kenarında ar. harfi.
yazılarak, işiret edilmiştir 1 ajıın J Aı4 acun 1 yorıdı J A14 tirilti ( .[. çizgisi
yar ıco~u~nm~ ) ll 235 ya . . . i•iz.] Aı5 ni f: . esiz ( satır altında ar . harfi. bt;d)

234 A14
;foÖ• Ü

n6 negü .•• kend J Bo nigü ••. kttnt ll 217 buifun J B7 b. ( satır altında .!I >Jm'lf~ f '
194 ve 218) ll 218. tuttı J Bs tut(t)ı 1 bul/un] Bs b. (satır altı~da !'~mgn,. ~r~.
11 219 ajun*a . . . berü J B9 a. a. ( satır altında dij.nyake adt;m ) ınmı~ınde bıru
Bg uru ( -r- yerine .z. ile) ll 223 bügü] Bıs bij.gü ll 224 er .. · e~] ~14, r:r · · · r:r
er ... er J Bıs r;r ... cr 11 229 mef{jü J As mingü 1 merlgü] As mıngu

Aıs

kör ( krş. beyit 234 not) ll 236 sanga . .. orun

J Aıa

sangga t. crz.·e

keşig-çe

1 burun] Aıa fHsün B12 bgrun ll 237 töşengü yirig] A17 tgşüngü yeriig Bıs t.
1 eifgün kör] Aı7 cdgü cr ll 238 eifgü . . . ajunda J Aıs cdgü (satır altında ar.
~ik ) b. .~siz (satır altında ar. harfi. bttd ) acun-ta !i 239 isiz.ke J Aıg t·•iz.-ke ( 1·

Aı8

83o C-

. 41
ı4o

özüng eçlgü bolsa atılig ögdilig
~alı bolsa isiz söküş ay silig

ı4 1

söküşlüg nelük boldı Zl}.\}i)ak otun
nelük ögdi buldı f~ridun ~utun

2 42

2 43

44

2 45

~ayusın tilese öçlürgil birin
isiz eçlgü bolsa ökünme yarın
muıigar

~alı

kişi

kişi

eçlgü atın kör al~ış bulur
atı~mış isiz ölse ~argış bulur

247

neçe me sınadım isiz ~ılguçı
kite bardı künde üzüldi küçi

2 48

neçe kördüm erse isizler işi
ozu bolmadı ay biliglig kişi

z,.~

sizlik ot ol ot küyürgen bolur
yolında keçig yo~ ötülgen bolur

250

240

mengzetür söz sınamış
kişi bildi il kün işi

körü tursa bizde oza barguçı
~ara tut ya begler ajun tutguçı

... isiz] A2o

~al-ı

b. §-siz ( §· dikkat)

ısı

A 19

253

isizmü sanga yig azu eçlgümü
sen azu ögdimü

sınamış
2 46

251

biri eçlgü erdi anı ögdiler
biri isiz erdi anı söktiler
söküşmü ~olur

2

A18 B3o C

B31

254

bularda ~ayu buldı erse bilig
olar urmış öçl kün ajun~a elig
bilig kimde erse ajun begleri
törü eçlgü urmış kişi yigleri
bu kün me kim eçlgü atansa kişi
olar boldı aşnu ol eçlgü başı

b~~ü . be~ ~im erse biligke ya~ın

bılıglıg kışıg ~ı ~ mış özke ya~ın

ıss

elig urmış işke ba~ıp işlemiş
bilig işke tutmış buçlun başlamış

ıso

ilin itmiş ötrü bayumtş ~ara
~ara baylıJ.<ın ~ılmış özke tura

25 7

atı eçlgü bolmış atanmış a~ı
a~ı ölse atı tirig tip uJ.<ı

ö~~rin bilip ~ılmış özke itig
bıtıp ~oçlmış atın tirigke bitig
259

bu kün kim o~ısa olarıg bilir
aıigar ötgünür andın eçlgü kelir

200

n~?'ü .ba~ ajunda biligde küsüş
bılıgsız tıse erke körksüz söküş

261

n~gü tir eşitgil biligıig kişi
aıunda sınayu yetiımiş yaşı

biligsizke törde orun bolsa kör
bu tör ilke sandı ilig buldı tör

241 A22 'de bu beyit 242 'den sonra geliyor 1 Z9QQak ] A22 saQak ( satır
~alı bilgeke tegse ilde orun
ar. harfi. igQQak ) 1 ögdi) A22 t:dgü
ol il boldı törde ta~ı keçi burun
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264

ı6s

.26b

biligke turur bu agırlı~ J.<amug
ajun~a kerek tör kerek il ~apug

276

iki türlüg ol kör bu aşlı kişi
biri beg biri bilge yalnguJ.< başı

277

anıngda

278

tilese
267

268

269

sanı

sen emdi ~ayu sen manga ay aça
ikide biri bol üçünçte J.<aça

ı79

J.<ılıç aldı

ıSo

J.<alu keldi eçlgü törü
J.<umaru turur tegse J.<oprur örü

27 ı

biligsiz J.<aragu turur belgülüg
ay közsüz J.<aragu bilig al ülüg

272

kişi

ı73

ı75

A20

R33

keldi türkçe muılg'ar mengzetür
sözledim men munu yangzatur

tejikler bitigde bitimiş munı
bitigde yoJ.< erse kim uJ.<gay

283

içli yaJ.<şı aymış azıglıg kür er
azıglıg eren berk tügünler yazar

• o.

ming erdem kerek bu cihan tutguka
kör arslan kerek bu J.<uİan basguJ.<.a

285
286

körki til ol bu til körki söz
körki yüz ol bu yüz körki köz

264 ajunlf.a] Aıa gsünge ll 265 biri ... yaltfju/f. J Aa
yq.nglulf. ll 266 anıngda naru J Aı5 anıng-tan aru ( naru ? ; satır üstünde uyg.
tekrarlanmış) ll 267 lfa ya ... manga] Aıa lf.agusın mangga 1 üçünçte] Aıa H~ Bı4 ;i~
ll 268 biri buqunuğ] Aı7 b. budun-nıığ ( b.- 'ıığ? ) Bı5 birdi b. 1 lf.q.lı;m . . . ~iri]
bilig birl-e b. Bı5 If.. a. birdi ll 269 lf.alu] Aıs talu (satır altında ar. harfi. nik) ~
Aıs grü (satır altında ar. harfi. yo/f.arı) ll 270 ölügdin] Aıg r~leg-tin 1 /f.umaru r"Aı9 lf.umar-ı (satır altında ar. harfi. gadigar) söz-i B2 If. ( satır altında p ;rıd )
ll 271 közsüz /f.arağıı] A20 kgz-süz bilig-siz Bs k. /f.q.rağu ll 272 bıı . . . ök] Alt ·
asğ-ı ı kişig ] A2ı kişi il 273 mungar mengzetür ] A22 mungğq.r ming-11edü ı
yangzatur }A22 men-'uu gang-sadu (satır altında ar. harfi. '/f.şt nbm?) ll 274 til of
söz ol ll 275 galngulf. ••• sözlenür J Au yangluğ sgsin sözlegür B7 gq.nglulf. s. ~1i- ~
( -n- yerine -y- ile ? ) ı ya/f.şı ... suvlanur] A24 ya!Jşı ... sevlinür B1 yq.!Jşı ... •'!;,!

i?i artuJ.< erdem kerek ög bilig

ajunçıJ.<a erdem kerek ming tümen
tutsa il kün kiterse turnan

anın

uJ.<uş

tili birle yahıguJ.< sözi sözlenür
sözi yaJ.<şı bolsa yüzi suvlanur

tejikler ayur anı ~frasjyab
bu ~frasjyab tuttı iller talap

282

•u't

m~ıı~l

kişi

n.e öçlrüm ne köçlrüm ne ersig eren

aıun tutguJ.<a ötrü sunsa elig

körki söz ol bu söz ök telim
yon eçlgü sözlüg kişig ög tilim
anı

274

ıSı

olardın

ölügdin tirigke J.<umaru söz ol
J.<umaru sözüg tutsa asgı yüz

beçlük bilgi birle öküş erdemi
biliglig uJ.<uşlug buçlun köçlrümi
aıunda tetig er yidi bu cjhan

biri buçlunug tüzer
aldı biri yorıJ.< yol süzer

270

bu türk beglerinde atı belgülüg
toııga alp er erdi J.<utı belgülüg

munı

J.<ş.l~m

B32

naru barça yılJ.<ı
tut tilese anı

k?rü barsa .emdi bu türk begleri
aıun beglerınde bular yigleri

J.<ılıç ursa bıçsa yagı boynını
törü birle tüzse ili buçlnını
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l_<alı tilve ursa kör ölse kişi
ölüm yol_c angar h~m birilmez şişi

296

negülük tise sen u~uşsuz turur
ul_<uşsuz kişiler ülügsüz turur

297

ul_<uşl_<a turur bu agırlıl.< itig
ul_<uşsuz kişi bir avuçça tetig

298

körü barsa yal_<şı ayur bu sözüg
ul_cuşsuz biligsiz be<;tütmez özüg

299

körü barsa barça urur bu kedük
ul_<uşlug biliglig kör aşlı ke<;t ·ök

300

ul_<uş bolsa aşlı bolur bolsa er
bilig bolsa beglik kılur kılsa
. er

301

kimingde ul_<uş bolsa aşlı bolur
l_cayuda bilig bolsa beglik bulur

302

yagız yir öze yalngul_c oglı elig
kötürdi l.<amugl_ca yetürdi bilig

3°3

u~uş hir!e aşh atanur kişi
bilig birle begler iter il işi

304

tümen ming tü erdem öküş ögdiler
ul_cuş birle l_cılmış üçün ögdiler

X.
BILIG Uf$:UŞ ERDEMIN ASICIN AYUR
287

tilekim söz erdi ay. bilge bügü
u~nşug biligig özüm sözlegü

288

u~uş

289

290

291

ol yuta teg ~arang~u tüni
bilig ol ya~u~lu~ yaruttı sini

834

u~uşun ağar

ol biligin be<;iür
bu iki bile er agırlı~ körür
mungar bütmese kör bu nuşin
u~uş közi birle yaruttı cihan

r~van

.

törü tüz yonttı bayudı bu<;iun
e<;igü ~ıldı ol e<;igü ö<;iün

atın
292

mangar tegdi mundag biliglig sözi
tamudın yırar tip, tamulu~ özi

293

kiçig
yaşı

294

oglanıg

kör u~uş~a ulam
yetmeginçe yorımaz ~ılam

u~uşlug kişi
u~uş

kitti tip

kör

~arısa

h~m

munar
lgıJ~m me tınar

Au 'de, 291 'den sonra, daha

şu

beyit

g~lmektedir:

anıng atı ~altı ac~n-ta a~-ı
fisÜng·ni

anıng ~ıl-ğın-a

tut

292 Bs 'de bu beyit 291 'den önce geliyor ı manğar] Aı2 mangğar ı
tip J Aı2 tamu-tın yarar tep Bs tfimudın gırar ( g- noktasız) t. ll 293 oğl~~ıg.J
oğlan-'ığ ı gorımaz ~ıl am J Aıs yaramaz ~alem ll 294 kişi kör J Aı4 kişi-ler
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ıtıg,J ( n~ktasız _)
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.
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( t- noktasız) güzini ( g- noktasız) . . . ı öqün J Aıo gsün (satır altında ar.
an "fi~)
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3°3 A2ı 'de bu beyit 302 'den Önce geliyor 1 u/fuş .. aşlı J A~t bilig birl-e aB ıl-ı 1
. . . iter ] A2ı u/fuş . . . eder ll 304 tü ] A 28 tgk 1 k
( -t- ? )
u. uş · · · ögdiler J A23 ulfu, tg

305

u~uş azın

bilig
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457 etj.gü ... etf.gü Cs idgü bolur ol ma (sonradan yazılmış) idgü 1 itae . . . ,ırın
i. kt;nd ll 458 tözü .. . etj.güsi] Au tg;-i .. . fl. C, barı · . ·
1 ajun~a . .. küııi] Aı4o acun-ga yayıl-tı bu ( satır üstünde yazılmış ) ••• kqz-i_ ll
dl!-'a .. . etf.gü] Aıı; tuv-a ( -v, satır altında ' ) . .. Bıı d. art(t)ı .. . C5 d . oirl~t }r •
idgii ll 460 ajun ... arzulup) Aı& acun b. işdep a. arsa-lar Bı2 a. b. ( satır ~1
''!lt; maları ? ) . • . C6 • . . eşit . . . 1 aila . . . ulap ] Aı6 aila . . . u lar B12 aila ( -v.

Aıs t~dz-e il ky n Cs i.

-k- ile ) C6 ive ...
.
461 B 'de bu beyit yok ( A 'daki tekrar için bk. 449 not ) 1 ajun*a ...
A 26 acun-lug bilin-ge batı A 2617 acun-ga batı kgr t. 1 ~atlıp] A 265 ~adlıp A
5
uv-lup ( -lap ?, tashih edilmiş; satır altında ar. harfi. ~atlıp)
8
ay toldı . . . ayur ] Bıs . .. tapgınga ogramışın a. Cs bab . . . ilig tgpuğınga
mişin ( -ş- noktasız

)
462 er erdi J Cg ir irdi 1 eşitti ••• itig J Aıg .§. buu çavlug inidti idig
c 9 eşit(t)i ... ll 463 erdi ... amul J Bı ... amul (satır altında . uzun fikirlig) Cıo
• . . 1. köngül J Bı amul ll 464 erdi J Cıı irdi 1 erdi ] Cu irdi

iligke tusulsun bu erdemlerim
mening kitsü emgeklerim

u~uşlug

tiler

A27
C18

470

biliglig beg ermiş amul
erdem içiilerio ol

ermiş

ul,<uş l.<~drini h~m u~uşlug bilir~
bilig satsa bilge biliglig

47ı

47ı

6a

~urug

açınsun

AY TOLDI KÜN TOGDI lLlG T APUGINGA
KELMlŞlN .A YUR

4

l$amug türlüg erdem tüke! ögrenip
erdi erdem eligke alıp

yorır

alır

sözin aydı şa' ir muı~ar mengzetü .
tili l~f:p birle angar yangzatu
bilig

l.<ıym~tini

ul,<uş~a agır!ı!,<

biliglig bilir
biligdin kelir

465 erdem . .. ögrenip J A22 f1 . .. gl"genip Cı2 il"dim . . . 1 e,.di ... eligke J A 22 ~:l"li
il"di il"dim eligke ( -g- çizgisiz ) ll 466 özirlge .. . bu k ün J A 23 gsi~-ge
~- yerıne YIJ· ? ) . · · men men b ııkün B, ... mı;nme ... Cıa . .. men me . . . 1 el"demin
• ilde ] Aıs 11. b. il- tin B4 el"dt;müm ... ly;ıl*-da Cıs il"demim . . . 11 467 negüke .. .
J Au . · · buu ge,.de ~- Bs nigü ft;g . . . ~a,.,.g Ca nigüke . . . yj,.de *rt-~"ug 11 468
. · · udemle~im ) A25 11. t usu/z.u buu .~. Bo i. t. ( satı r a l tında biltiirsiin?) ...
1• f~~ulsu b. ,,.dem- luım 1 açınsun .. . kitsü J A25 açın-su m. k edsü Bo açılsun
li:., Cı5 açmsu mini k. ll 469 el"miş amu/) B7 e. a. ( satır a l tında daru ) C16
· cı.
el"miş . . · ol ) A26 li· li· ide-/e,.in o. B1 . . . [di/erin o . Cıo il"miş irdem ...
470 Bo 'da bu bey it 47 r 'den sonra geliyor ( aş. b k.) 1 ~qd,.ini J Aı kadr-i J bilge J
ilke B9 b[lge
·
471 Bs 'de bu beyit 469 'dan sonra geliyor 1 tili ... birle] A2 til-i lafs-ı magn-i
altında ar. ' ) c2 bu til ( önce tili yazılmış, sonra· tashih edilmiş ) ..• ma'ni
DÖrt 1 Ük, A 'da ayrıca işiiret edilmemiş ; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı s~tırda şi'r
ile ayırt edilmiştir. Metnin bu kısmı nushalarca farklıdır. Bu farklar, yalnız isti.nlıat~ı olmayıp, kısmen eserin üzerinde işlemiş kimselerin çalışma mahsülü olmaBen burada, büyük bir tereddütle, yukarıdaki sırayı tesbit ettim; nushalardaki
ise, şu şekildedir :

ilig-~e Cıı

bilig-lig bilür ol bilig-ning atr
bilig•iz ne bilgey bilig QUI"•met-i

A4 bilig f:.adl"-i-ni hem biliglig bilü,.

u*uş

Bı o nı;gü bilge tilile bilig ~lfdrini

f:.g.d,.ini ht;m u~uşl'!-g bilir
bilig sgt!la bilge. biliglig alr,.

gqhe,. *ad,..i na*ıt salır f:.ıgmeti
bilig f:.qyda bolsa biliglig bilir

63

473

474
475

479

negü bilge tilve bilig ~ş.drini
bilig lfayda bulsa biliglig alır

n~~ü
sozın

bu ay toldı itti kör at ton tolum
ayur köndüreyin tapug]fa yoluro

~i~

477

özi~e kerekin itiı1di itig
iligke .yüz urdı bu bilge tetig

tiriglik kerek bir tuçı igsizin
yarutsa yüzin
ta!.< ı . bir. sa~ altun kere k ay tetig
özke itig

anı ışletıp ıtse
anıngda
munı

C5 bili; ~<Jdri-ni ht;m biligll u~ar
giiht;r ~ıgmt;tini nadan ne bilir

evindin turup çıktı keldi be ..
b'
.
ru
ır ança yorıyu bir ança turu

iki b_e yit' 'g'etmekt'edir ( yk. bk.):
bilig i!-gdrini iıt;m biiiglig bjlir
güht;r ~gdrini ht;m gij.ht;r o~ bilir

Cl9

biliglig bilir ol bilig-ning atı ·
bilig~iz ne bilge bilig ~wm.t;U
474 itti ; ; , tolum J A5 it-ti (satır altında ar; harfi. 11da) kr~ret ( satır o.llııııla
harfL . scı!Jf .) ton ( f· altındA ar • .f .) .. tolum .( sa~ır altında ·ar. Jı.ar.fl. s ila!} ) Bıs itlt)l ,
tı,ılum C6 it(t)i . • • 1 köndüreg(n ) A5 k, (satır. altında ar. b~..!l. ( h )fdug~t .lctin~m ?
kerekin • , •. itig) Aa kerekin-i
kt;rekini
i. C1• •.• jtig
. ..

~ltı ·.ıdig Bı,.

urdı iligke .
..
. 'A7.'de;· '47 f'ten sonra, daha

.Aa .ve C1 yiiz

~·

m~ndm

barur ] As m.

mindin bgrur Cs m.

i4i . .

ggriblı~a , • • ,-,.§rJ.\ ~ıı, k,adH'k~.f.a . ..• §r

..

'~

..

·'

·,

·· · '·

işi l Aıt §ii

anda tünedi serip .

ket

tez-e ll 480 negü , . .

~ısğur Bs b'lrkitür emdi ll 4S~- 11 ıgu ~· e],ıtgil ay ı yangza!ur. . . , . lfızgu J
bil
J B, kt;reklia
Cı2 k"r·k
· nwn
. .. ııers8e
.. ' . tıse . , Aı4 §rz.· e . , •. tez-e
L
·
'"
..... ~
4 1 tu ı i · · J
· · · Cı2 ir••
·
tı!'"''"'· ) -siz-in. B•
.· . J A 15 taç u
.. gsızı. nB Aıo t. gig (satır !lltınqa
. ~ tu•ı
• ı' , ı t ap t nsa
. . ar .
v

bgrır

477 ggriblı~ girinde ] Aıo"karib-lık gerin~te Bı gq.rib-lu~ girin-de Cg g.
bu . . . eng ) Aıo baa ilgim taruz-a ... Bı bu nt;ngim tükenşe s. bolga e. Cg

ı

n:m~açltı muyanlı]fta tüşti barıp
kıçe yattı

,.

elig tapgın-a buu
Ag 'da,' 476 'dan sonra, daha şu beyit gelmektedir:
turup Ç*ı ildiiı buu ycriıra~ın (?) ol
ogur.- lug sefer-ka çı~ıp altı , gol

.. . ing
478 B ve C 'de bu beyit yok

tüşü~

içinde tiledi
kör tarudı ajun

tuşun bulmadı

. . . bolğa J Aı2 sesik-siz k bol .
.
'1479Aıssizihiz
n, ter t:Şit-gil ay Bs nigü
C ·n. .~ay ı .tıse J A12

şu beyit gelmektedir:

barır Bı&

kelip tegdi ilig turur orduka
ögi köngli lfölmış 1ilek arz~ka

~~ri?. k~nd

· ı .ilig~e

ton-C!-·nıp kgngül urtı · barma~ öz-e
· sf!/er ~adguz-ı birl-e. çı~ma~ gz-e

476

hasala yarar bu tapug
bilse bolmaz bu beklig J.<apug

kötürdi
•-' ·
.. sav altun kümüş n).-=t~var
ayur oz mungaçlsa manga bu yarar

i<;li keçi ' lfatıg bu ' gl}riblılf işi
ğl}r~blı]fta ;yanglur · talu ·..er başı

~ıymııtini b{liglig b(tit:
u~uş-~cı agırlı~ u~uş-dm kt;lir
B11-ı2 'de, dörtlükten so~ra, 'd~h.a şu

erse tapugJ.<a kireyin tise
kerek bil söz aydım kese

tapınsa ]fıyıl,<sız

gş.riblı]f yirinde kerek bolğa ne~
bu ·elgim tarusa sarığ ]fılga eng

C, bilig

tir eşit emdi bilgi tengiz
yangzatur körse lfızgu mengiz

ıkı ne~

yana aydı mundın barur men turup
ilig tapğı~a bu özüm yüz urup
846

siziksiz
" ..
.. .. . kerek bolga altun k umuş
ozum ışleteyin tise men öküş .

~·

bau

garib-lıg

• ·"

~.6 8011 · Cı, sav (~v üç noktalı ) ı 't p nz~~ . 5 ve Cıs tc;ıpunsa . ll 483 saiı.]
Bı bc;ısalar ı bilse . . . bekli J B7 b '/e ··· 1tıg J Aıa 1dz-e gske §dig 11 4$4
· ) . ~ 485 . kötürdi . . . kümü ]gA k .~s~ · · · Cıo b, bolmas b. b. . (satır altında
1
ıs eturtı sav
Bs k"t" d'
C ·
·
' • • • Ö Üş 1 öz ... bu J A
. ·' •
9 ar ı .. · ıo k •. sav (-v
)
k
l Aı o ,, ... naru n. e
bP .. ı. sC TTJ.~~.gdgerın-te mangga buu ll 486 eiıindin
·· ·
"'~~ · "•' .. ...ru ı1 wın in
b ..
•· ·
Bg .ve Cı7 yorıyu ... 487 kelip ' . ' tarur J B , ~. eru ı yorıyu .. , ~uru J Aıg . , •
YllriDe -d-?} .Cı lfgmiş ll 488 kirip] c2 k ~~ lw ·.:. bgru.. 1· lfolmış J Az<J tegmiş
. a•.? ) C:ı bo/dı tar bu a. 11 8 m
l ktt; ,P]. Al kor • • • aıun J A21 boltı tar bı.ıu
4 9 uyan ı. a
ıcoe.!lgııır.ıı•rcı 1 k'. ıçe •.. •erıp
. J A keçe
.. nl'k
B k.
( ~ · mugan-lı·
. 1!. Bı2 muye
ı -ch ç 3
22
2
k. yat(t)ı , • .

. ·.

••·

ı

•

yc;ıt t},ı • • • s. ( s.atı~ ·"ltında ~c;ıbr ~dıp )

A27 846

Cı9

64
490

491

içli ters bolur kör bilişmez
yat ara kirse yalnguz

B47

493

içli sarp bolur bu yangı kelgüçi
bilişi yo~ erse mungaçlsa tuçı

adaş tuttı ay toldı eı;lgü kişi
küsemiş atı erdi eçlgü işi

503

angar açtı ay toldı köngli sozı
ne ermiş tileki kim ermiş özi

5o4

yirindin bu ilke nelük kelmişin
ayu birdi barça özi hilmişin

bilişmez kişiler ~arağ'u sanı

yazsa sökme

494

kişi

495

yatığ' yarlı~ağ'ıl

490

yatığ'

497

20

505

içür bir yigü
ümeg eçlgü tutğ'ıl ay bilge bügü

so6

so7

kişike

kerek tegme yir-de biliş
birle itlür ~amuğ' türlüg iş
toldı

bu ay

ança

bilişti

;os

yondı

bu yang
~ıldı eng

yime ol kişiler bile
özke yarudı küle

yime

tuttı iş tuş yakın ~ıldı

uluğ'~a

kiçigke

açu~ tuttı

öz
yüz

B 48

490 negü ..• ulfuşlug J A23 n. ter ... Bıs nigü tir eşit emdi bilge C, nigü • • • ll
idi •.• kör J A24 t:ti •.• buu Bu, itf.i . • • 1 ~fal zn • • • başı.]. A24 lfılı~ .tap · · · ,yarrgl ru~i
B yangluz başı C4 ••• yçınglulf ( y- noktasız ) ışı ll 492 ıtj.ı • • · bu ] A~ t
.
idi •·.
bolur yat 1 erse J C6 irse ll 493
·••
6 i</i
A26 bilümez kişi ol C 7 b. kişi oll yorılf yazsa] A2o y. barz-a Bı yorılf azsa ~7
yazsa 11 494 kirmedük ilke J A27 kgr-medük yt;rke Cs k. Yllrke ( -~~- harekelı
A 27 ol s 2 t:r Cs ol 11 495 yarlılfagıl •.• yigü] Aı yarlıg ( satır altında ar. harfi. m
· z ı.· ber begu" 1 umeg
"
-a-gı
.. · bu''gü J Aı u.•..t: · ... bygü Bs ü. ( satır. altında anı) •.~• •
ro_. " 'd "
bügü 11 496 edgü . . . közi] A2 t:fgü . ••• t:r yyz-ı B, ... ır k. "-m
"" o. ı gu . • . .
.
C
.. 'd " 11 • A7
· k 1 "meg edgü J 84 ü. ( satır altında mijsaffr ) e.
ıo u. ı gu
""'
yerde. s5 t<>crme y. Cu tigme gfrde 1 itlür] As t:dlür ll 498 !l01f.ir
] A b'l' ·
yır
e
s .
T6
k B
nt;ng 1 gçıriblılf J Bo ve Cı2 gçırib-lulf ll 499 bilişti ... o1
5 ı ış-ı g. fl
7
körüşti 1 otag ••• garudı J A5 biriş-tl garuş-tı garuntı 87 o. tut(t)ı ... Cıs
kelişti gorıdı 11 500 tuttı , .. lfıldı] A6 t. fiŞ tost ... Bs tut(t)ı ... tut(t)ı Cı,
d~st . . . 1 açulf tuttı J Bs a. tut(t)ı Ca gçırulf tut(t)ı

b!~~,;.~t Bı 5

··:dır] A :

~c

st;ırp

küsemiş angar bardı bir kün turup
sözin sözledi sözke u! tüp urup
ayıttı bu ~acjb sözin yetrürek
tileki ne ermiş talp bütrürek

küsemiş ayu birdi barça sözin
ne erdi tileki kim ermiş özin
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otağ' tuttı

soo

iligke yalpn baş ~acjb erdi bir
ersig ilig bile sözke sır
~

ayı

eçlgü tutsa yarur er közi
ümeg eçlgü tutsa yaçlıldı sözi

gş.riblı~ sa~ınçı sarığ'

499

c

anı

kirmedük ilke kirse ~alı
kelin teg bolur er ağın teg tili

biliş
498

kişi

502

~arağ'u yon~

A28

adaştı kingeşti bir atlığ' kişig

başı

~alın

492

bu ay toldı özke kör itti işig

negü tir eşitgil u~uşluğ' bilip
sanga sözledi söz biligdin alıp

bilişmez

509

~acjb aydı aşnu manga kelsüni
köreyin anı men mini körsüni

sı o yana

u~ turayın iligke bu söz
~ayu kün körüngü ~açan kelgü öz

soı B 'de bu beyit yok 1 itti işig] A1 t:dti ı. Cı5 it(t)i i. i adaştı . .. bir] A
tızt-~r anda b. ll 502 tuttı . . . etj.gü] Bı tut(t)ı ..• Cı6 tut(t)ı . .. idgü ı erdi eıfgü]7
IdJ!U ll 503 açtı ]Bıo agdı ı ermiş . .. ermiş] C17 ir miş .. . irmiş ll 504 girindin
] A1 gerin-tin buu gerke . . . Bu girindin ... nigün kt~lmişi Cı girindin bu
ı birdi ••• bi/mişin] Aıo berti b. fiili n b. Bu . .. bilmişi ll 505 }Jacib erdi J C
Inı ı ayı . .. •ır ] Au atı t:r•in . . . B12 atı . . . bir C2 atı . . . ll 5o6 tüp urup ] 8 2
111
( sahife kenarında yazılmış) ll 507 ayıttı] 814 ve C, agıt(t)ı ı ermiş . . . bütrürek]
.. yet-rü-rek 8a . . . bijtrürek C, irmiş . . .

ı sözin J c5 sözi ı erdi
J nushalarda bu başlık yok
a!l"'ı ] Aı, agdtı ı köreyin .. . körsüni] A14 . ..

se8 r\ 'da bu beyit yok

~cil>

. kü11emi1ke

.509
sıo krş. beyit S39 not ı iligke] Aı5 t:lig-ke .

o

o

o

özin

J c6

irdi •
.

o

o

irdi özi

meni k. C6 bileyin . . . bilsüni

66

Aı8 Bı8 Cıo

67
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sız

sı ı

k .. miş turup çı~tı andın ~~na
use aydı ay to ld ı t og. d ı kune
kelip

sıı

yon bar biliş emdi i)acjb _bile
tilekilig negü erse andın tıle

A29

523

sıJ

. . körsü bilsü eşitsü sözüng
sını
.. ··ng
tileking ne erse tilin ay ozu

849

5 2-f
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angar sözledim men sözü~ni neçe
minde yigrek sen aygıl aça

takı

514

525

-~." yakşı aymış

tili köngli tüz
ıyı barsa
·
körü
yetrü k""om· o··k bu söz
- Ier o.. k kör kişining
. . soz
kışı
.. . sözi
kişide bagırsa~ öz işke ozı

16

526

527

keçlti ay toldı hirdı oru
bile çı~tı bardı naru

sı9 küsemiş

k
. ka tegip tüşti kirdi yorıp
k. ~p~ga,ldı
hacib
kişisi kelip
oru
.
küsemiş

C21

alıp

kirip tuştı yandru çı~ıp
kirdi i)acjb taparu ol,<ıp

] . nush~;arda bu başlık yok
b ~mti ( önce bn!f~
•
kiisemış. · · · ay ·t ldıka
emdi J Aı7 yorıyıı yer ·
. .) A
511 andın ] Aıa aytı !1 512 .yo~ı . . 1. ne ü erse ] Cg nigü ir•e ll· 513 sını
!3 .
0

. se . . . ll 5 14 neçe ]. Aı9
so nra tashıh
"[" edılmış
B- . ) Cı o·'Kn. ır
k •eçe ll 1~1 <
. J"A ıs n. ..~· bı ın o nı · .· · k
.. ·'· J •A"
biçe C11 mun da yıgre
·
. tı. ın
··
k
B m yıgre · · · ·
b
cıi< Cıı
aça] Aı9 men-te yegre . . . 6. : ~h ı a Cı2 idi YIJ~şı a. 1 arsa . . .
A 1'ti yahşı söz-ler B7 ıc/ı Y. " ş . ·
J
t
..
k
ol
11
6
kör]
A2ı
hem
"
aymış
20
.. k
"'k C 2 bırse ye ru ·
C
51
yedrü kgni gk B7 bgrsa YI/tr~ .
özind~ ... sa~ın] A22 gsün~-~·e" d~~ 1
1 kişide ] A2ı kiş-i-tin Cıs k!~ı- e ll ö:züfiJde ] A23 gsüng-tin Cı5 ~zung- .
ll 518 tilese]
Bıo tıleseng 1] A24 ve Cıa tonı ll sıo ~apııg~a ) A2.5
...
Y akın
..
o. ( sonradan
yazı 1mış ) ll, 519 tonın

bolne
ur
ı

yazılmış,
1

d: ;17

bu ay toldı aydı ay J)acjb l,cut/

eşittim yıra~tın anı~ çavını
biligin u~uşın silig savını

s

özüm arzuladı anıng tapgı~a
tapıngalı keldim anıng l,capgınga

529

tilek bu iligke tapınsa özüm
yarag körse i)acjb ötünse sözüm

sı

""'"'""'"'',&&~

sıo

yana ma ayıttı til ekitıg ne ol
negü iş l,cılur sen kereking ne ol

eşittim bu kün toğ'dı ilig atı

bolsaı özke ya~ın
neçe
Y
akın
özinde bagırsa~ bo!}lrmu s .
·· ··.vrke
özüng .. .. bagırsak ti ı ese ozu
.•,
özüngd~ bagırsa~ yo~ ol kes sozuDg"
tonın

ayıttı i)acjb emdi könglüng neteg
kelip ~ayda tüştüng ne ornung neteg
bilişing ne barmu adaş ya l,cadaş
körügli ne barmu yigü içgü aş
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ke~ kişi

17

körü aldı i)acjb orun birdi tör
isig sözledi söz tilin ya~şı kör

53o

körüp sevdi i)acjb bu ay toldını
tilinde yorıttı l,camug ögdini

su
biNli JJ A27 berti c2 birdi ı isig . '' yalfşı J
] } ' ' ' ağz-ı 814 i. ' .. gg!Jşı c2 i .. . ; yglf,ı
~acib . .. ag toldıl;a J nushalarda bu başlık yok

A?:l i.

(satır altında

ar. harfi.

523 ayıttı ... emdi] Aı agur !;ı. ag toltı Bıs ag1t(t)ı . . . Ca agıt(t)ı . .. ı ne ornurig]
Y"~a rJ•üng B45 ne ( nolctasız) o. Ca ya o. ll 524 bilişilig] Bı bf/ilfng Cı bilişi(n)g ı
, .0. gigii] A2 berigli . . . gegü Bı körij.g/i . . . C, k. . . . yfgü ll 525 ayıttı] B2 .
C agıt(t)ı ı negü ... sen] 82 nigü . . . •ıtn C0 nigü i. tiler sen
ag

to/dı ... l;ıaciblfa] nushalarda bu başlık yok

5~6 eşittim . .. ilig J A, ~:. . .. elig Bs ve c6 eşit(t)im... ll 527 eşittim ... an ıng]
ilig B, eşit(t){m Ytralfdın a. C7 eşit(t)im Y!ra~-dın ilig ı ulfuşın . .. savını]
. . . c7 ulfuşun ... çavı-nı
.
B; 'te ınısrafarın yeri detiştirilrni, ı tapğ11~a] B; ~apğınga ı tapıngalı ...
J A6 .. . l;apuğ·ıngga B5 I<Jpunja/ı . .. tapğınga Cs tgpunğalı ... ll 529 iligke
A7 tlig-ke tapunz-a B6 ve Co i. tgpıınşa ı ötün•e] A7 rtdün•ü Cg ötünsü ll 530
gorıttı] As tilin-ge y . B; ve Cıo 1. yorıt(t ) ı

ıs

~~~h
i!f:''• ''
~:~~.· ·~.

l

l\7~t, J

~<tci

t

yüzi körki lpllp l$.ılınçı özi
l$,amug yal$.şı kördi tili uz sözi

"

'

850

iQi sevdi kö~lün anı topladı
ilig topgınga bu yarağay tidi

kimi sevse '~ybı kör erdem bolur
kimi sevmese erdem öktem bolur

54Z

S34

bu sözke tanul$.ı munu keldi söz
ol$.ıgıl munı sen aya e(,igü öz

543

535

kö~ül kimni sevse mün erdem bolur
l$,amuğ tetrüsi ong l$,ol$.uzı tolur

544

53

ı

satırda ş{r sözü ile ayırt edilmiştir
536 erdem]

Cı6 irdi m ı tetrüsi oriğ] Au yetrü-si

noktası :i) o. ll

537 seiJse . .. sevüg]

kgrer kgz·ke k. kgsrümez C17 ... köz önmes
~acjb . .. ay toldı~a] nushalarda bu başlık yok
538 yanat birdi] Aı6 ggüt berti ı em di .. . manga)
? ) emdi mgnga

·

ı

539

,çı;tnınl'fl

Aı6 ~dm-e ı;mti

·

Bı s

buc;iun başlar er
yetrü k örüp işler er

d~vl~ti baş kötürse örü
~ılgu buc;iun~a törü

edgü

kiming elgi bolsa buc;iunka uzun
silig bolgu ~ıl~ı ~ılınçı tUzün

547

yon~ holsa kiming budunka sözi
süçig tutğu til söz me ·~ 0 J~1 özi
yayıg

ne

korur . ·.

eşitgil

54 6

548

~- nok~a~, -nu~?] BH

ong (
setJv.g

Aı6 sıetJüz-e If..

kiming
~amug

Aı:
~rde'!'
Bıo okt~m Cıa ırdem

Aı2 ~·

negü tir

545

iif.i ...

bı]şı

b.u. yanglıg .bolur bu kişi er,igüsi
er,igüsi ol buc;iun yüc;igüsi

~amug işni .

. . . tidi) Aıo tiıpgı-ga buu y. teti
533 C 'de bu bu beyit yok ı negü ... ki#) A11 n. ter ~· setJüdmiş k. B9
ı. e. sevitmiş ( -t· noktasız) k{ şi ı aevitse ... başı] Aıı •e"üd:ı·e kişi myn-i ,.
( -t· yerine -i· ile) . . .
ll 534 kimi . . . erdem]
.. · pak
.. .
... pak irdi m erdem öktem)
gkdem
e.
tanukı .. . söz ] Aıs muna kelti şa'rim tanuf> Cu manu kt;ldi şfrim tgna~ ı
öz) Aıs tanug bolz·a ~rke tileki anak Cu tgnu/f. bol sa sözke tilekim anu/f.
Dört 1ük, A 'da sabife kenarında ar. harf\. Ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'd

s~vttse
Cıs

e çi gü sözler tilin sö zledi
itge men tip ~atıg ~ur badı

kışı

yanut birdi l}.ac\b kör ay toldıl$.a
ayur emdi ivme manga tur bal$.a

ı tapgıı'ifla

· öküş
işilig

köngül kimni sevse l$,amugı sevüg
körür közke ursa körünmez bolur

8

sanga men kereking ba~a turga men
seve lplga men

~amug işleringni

531 yüzi .. . özi] A9 bir-i kgrki J,ılğ·ı f>. gz-i Bs Y· k. körklüg
... sö:ıi) A9 ya{}1ı . . . Bs anda k. könilik tonı Cıı yg/f.şı · . ·
532 B 'de bu beyit yok ı
topladı] Aıo anın . . . Cı2 i. sii!di

ıwme ( ·fJ-

sini bilsü ötrü yüzüng körsüni
uçuz tutmasum agır tutsunı

533

c 22

( t-

540

54'
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( -p· ? )

men aşnu ayayın iligke sözüıig
ne ermiş tileking kim ermiş özüng

negü tir eşitgil sevitmiş kişi
sevitse kişi kör mün erdem başı

)37

yaf>şı

539

ol bu d~vl~t iter h~m buzar
turur terk irikse tezer

irseı

~u şekildedir ( krş. beyit sı o ) :
eng aşnu ilig-ke ayayın bu aöz
lf.f!YU kün körüngü f>'!çan k~;lgü öz

'te bu beyit

rıgcr yrıt Jt c2
ı kim ermiş] c2 k . i rmış
. ll 540 stnı
' . J Aıs aen·i 1
t ayayın
J A ilig-ke
d
18 ta masan a. tut-ıruu·nı Bı · · · ko"r ııunı
... C3
1 541
b k u] aunı
A
tuaanı '1
_ _ a. a
19 sangga men kerekin yapa B2 sanga m n k rekin . . .ba
bf!f>a ( b) 1 seve kzl . ) C .
f
g . lfa C, m unu
.. . badı J A2o işig , . , kurba-tı
ll 543. bga]
ll 542 tilin) "dA20.. bilin
·
a A 21 • veulf.Ca6 tu,.lga
o 1 edgü ·
·, A 1
.. but-gaz!.ı
B,
e.
,
.
,
yudğusı
C6
id
..
.
ll
..
.
sı
... yu, gusı J 21
,
.
guıı · · ·
544 negu
er J A
t
· 'd '[
-gın yazılmış, sonra tashib edilmiş) . . . r B5 . ..
,..
. 2~. n. er ışı gı
]
"'l iş-re
r B·
.
t:
nıgu · · · t:r C7 nıgu . · . ir 1 işni
0
kiming elgi ·]· A~ k. ;i~; ~ C:i;,.~~; el~ ~"iot:itıj J ~ .. kimüng 1 e<}g~] Cs idgü
B.r bo{uz , C9 b. kılkın kılın
- .. ll
g .. . tuzun] A24 b. lf.ılgın lf.ılınçın
· ·
·
çın ıro:ıun
547 yorık
söz 1' J A
· b k
y. b. kimüng b ·· · ( ? ) C
.
· '·'
26 yol'ug . . im-ning
••
• B!JZI
•
10 ••• kım-ning 1 süçig . , , ö:ıi J A26 su ü
,,, s
g:ı Bs s. tutsu t. s. ne ( n" ııoktasız ) ko
tk (
.. ç g
gz
) Cıo1 siyü i t · '
· · · 1 • 1• veya ·•~ noktasız ) özi ( .z.
A
:
ç g u1ga · · · ne /f.otf>ı ( -tlf.- noktalara dikkat 1 ) ö 11 548
·
:ıo tadıg · · · r;der Bıı yayıg ( noktasız) · · · 1 ne · · · le zer' ) A26
•
he yagıg[
m t:rae , . ,
k. açar B9 ne ( n· noktasız ) , , ,

lwnrrıze

noktasız

~.

5 49

550

A30

551

bu !5-ut~a ınanma usa eçfgü ~ıl
bu kün munda erse yarın anda bil
bu ~ut~a küvenme ay
keligli turur ~ut yana
ay

~ut bulguçı
barguçı

5bo

içiisi bu d~vl~t bile
tise tur sen eçfgü tile

sa~a

tegse beglik uluglu~ o~a
kiçiglik- ariu~ tut örüng bolgu~a

561

~ayu öçlte l;ıacjb tilese mini
ol öçlte keleyin tidi söz küni
t~~up çı~tı ay toldı andın yana
evınge kelip kirdi yazdı tona

553 ' yana.aydı l].acjb sen emdi yorı
sevinçin tirilgil badı~ ~ut ~un

851
C23

mini kördi l].acjb sozum tıngladJ
yarağı körü tursu v 9 ~tı öçli

d~vl~t

turayın
552

559

56Z

l;ıacjb kördi ay toldı ~ıJ~ı yangı
erende açiınsıg kişide öngi

554

sen 'az ivme işler öçfinge tapug
öçfi ~~~~ açlur bu.. beklig ~apug

a~~r _körmişim yo~ bu yanglıg kişi
bılıglıg u~uşlug buçiunda başı

555

yime ya~şı aymış biliglig sözi
biliglig sôzi körse barçın tözi

bu mundag kişiler bolur idi kız
bu ~IZ ~ızJı~ı lpldı kız
. atı •kıı"
.

556

~ayu işke

ive
557

ivse uzar kiç ~alur
ökünçlüg bolur

;65

~ılmış işler

öçfinge küçfezgü

işig

ivmeg-ü
ay bügü

66
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567

~amuğ iş öı;finde bo!ur

5ss

~-u, mu.ndag kişiler iligke ke~ek

ıııgKe Kerek neng kör ilke kerek

eşitti

bu ay toldı barça sözüg
ayur serneyin men tutayın özüg

549 tujgü] Cı2 idgü ı erse ] Cı2 ir•e ll 550 küvenme] A28 ınan-m"a ll 551 ·
Bı2 jcf.i-•i ı tur . . . . til e] Bı2 tursu e. bile Cu, ... idgü t. ll 552 •anga] A2
m(}nga ı örüng] A2 g•Üng_ Bıs ve Cı5 özüng ll 553 agdı] Cıo ay-dı (-dı satır
sonradan yazılmış) 1 seüinçin . .. ,tut] As aiflinçin tirig-lik b. ,t. (satır altında ar.
d'!fllt;t ) Cio sit~inçin tirilglil (!) bag ıl Jr.. ll 554 tapug] A4 tudug Bı5 t(1pug (-pı ö<J.i ... /f.apag ]fA, gdi (satır altında ar .• harfl. fl(}~t) . .. bag-lıg If.. Bı5
.. . tirklig /f.(}pug ll 555 yi me ya,tşı] Bı yq.na Y'I!J.Iı Cı y. ya!J.şı ı barçın 1~ 6~( JAG
( -r- ? ) ft~z-i Bı b. tözi ( -z- noktasız ) Cı b. güzi ll 556 işke ... kiç] Ao i. ivz-e :
altında ar. hınfl. iştah) u•ar keç B2 i. iver . . . C2 ı1-/f.a i. uzalur ı iiıe ] C:ı iiick U
ö<J.inge ... iiımegü J A7 gdün-ge k~&deagü i. i. ( satır altında ar. harfi. f(}br . ~rljı;ı )
işjng i. Cs .. . iiımegü' 1 ötj.inde ... bügü] A7. gdün-ge (satır altında ar. harfi.
beJIÜ Bs . . . bi)gü Cs ... bügü'
;ay toldı . .. Qaciblf.a] nushalarda bu başlık yok
558 eşitti J As i1it·ti 84 e1it(t li C4 e,; t(i)i 1 aerneyin men] As
s~rneyjn m'!n C4 airneyjn m~n

~~y~ neng ~ız erse uş ol nerıg küsüş
kusuş neng tilep bulmaz emger öküş

~amug~a tusulur kör erdemlig er
bu erdem bile er tilek arzu yir

559 mini ... )Jacjb] A9 men-i k h 'b (
A
( ..
· acı
satır altında ar harfi
· ) 1
~ r. on . cı:ı taraun yazılmı,, sonra tuh "h d "l .
.
. 'Vt;:ıı.r
turau
1.kı:l;ıllin tidi] Aıo k . teti Bo kt;leg tidi ~a ~ı ı:;')_~:._ C5 t. "9!Jtı ll 56o mini] Aıo
B7 e. kt;lip ~rdı C7 iiiing
6 5 .evınge .. . ga:ıdı] Au ifl-i-ge k.
ıı.r. harfi. flt;zir)
ganggı 1 e e
ll ~ 2 i}.ac1b · · · yangı] Aı2 .i}.acib (aa tır
?) kişi-te gngi B~ . ~ren-de
reCn e ... doıtgi] Aı2 ~· a. ( satır altıoda uyg. harfi.
8 eren- en a kişi den ö ll 56
b d
( satır altında ar. harfi. i/. .) .
· · ·
·
3 u . u nda] Aıs

d· ·

Bıı 'de bu bef.it s66 'dan sonra geliyor. ı bu
..
,ar. harfi. kt;m) Bıı
·d 1· k C
· · · fe ız] Au · •. ıtı !c ız ( satır
· · · !. • •
ıo manung teg
1 k k lk ] A k
küaü1] Aı5 ırz-e uşol n k - ( t
14 ız-aız·lık-ı
• • · · ız ·ız _ ı . ı
C

• IJfUf sa ır a 1tında ar harfi
)B
·
aş ol nt;nJI ki)IÜI (.,.noktalarına dikkat ı . k - · .. arz u
ı2 e. a,ol
ım-ger Bı2 ve Cıı k-lliUI
- ...
·) ı u.•u1 .. . emger] Aı 5
·

ll _ırae

Bıo 'da bu beyit

563 'ten sonra geliyor

1

nel'ig · • · ilke J Aıo teg kgrel-ke

Bıs 'te bu b_eyit 565 "ten sonra geliyor 1 kör
Cıs k. ırdem-lfg ir ı erdem
. ] A
· · · yır

. ..

ı1 -~·

c12

'r] Aı1 kgr ~· 1· Bıs bu
· · ger C ıs irdem b. ir . ••

A3o

Bsı Cz3

ı!

56s

boldı

öçli
aça

aydı

73

l].acjb iligke sözin
ay toldı lpl~ı tözin

577

~d~b birle ay toldı oldurdı kör

ayu birdi ~ıll5.ın ~ılınçı yangın
sayu birdi bilgin u~uşı tengin

!LIG CI;:VABl
852

570

eşitti

agırladı l].acjb orun birdi tör

l].acjb kirdi ilig tapa yüz urup
iligke ötündi açla~ın turup

J::lAC!B~A

ilig aydı keldür ~anı
turur bir köreyin anı

!LIG CEVABI
HACIBKA
.
. ..

~ayuda

C24

571

tiler erdim eriidi bu yanglıg· kişig
uçlu barsa lplsa bu beglik 'işig

572

tilek barça buldum bu ol bir sözüm
bu yanglıg kişike mungaçlur özüm

573

yon bar
tapug~a

ilig aydı ünde manga kirsüni
köreyin anı men mini körsüni

79

l;ıacjb ç*tı aydı ay ay toldı tur

580

tapug~a körüngil ~utung badı ~ur

o~ıgıl anı sen manga
köründür ay ersig torıga

XIV.
574
575

turup çı)ftı l].acjb ~apug~a tegip
bir . oglan yü gürtti tilin söz ıçi ıp
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bu ogian yügürdi tegürdi sözi
to nın . keç.ti turdı sevinçin özi
atın

mindi keldi
yorıp utru Q.acib

ssı

]fapug~a tüşüp

s8z

568 ödi ... sözin] Aıs gdi (satır altında ar. harfi. vq.f!;t ) bo:ıı_ ~acib ( satır
• . l aça · · · .t"ozı·n ) B14 · · · tozı
ar. harfi. Vf· Zir) ı. sgain Ba · · · aozı
• ( - z- rı ckt~:su
;öd')
- l d " . 11 569 birdi .. . yaıfagın] Aı9 bertı f!;. f!;ılınçın yanJ(gın Bı& . . .
a. IIOZ e 1 · • •
k "J ) 1 b' d·
k ı l ınçın yangın ( Y n - Veya nn- ?·' ilk çiz.ri
ı .. ··
" üıı.tünde tek no ta ı e
b ır '(l)
·berli
•••
·
u
f!:lllın
yangğın
Bı5
b.
bilgi
u.
tt;ngin
(~nnoktasız)
Cı5 · ' . · guı
9
( tn- veya nn• ?, ilk çizgi üstünde tek nokta

lf~gin
·

ıle)

ilig .. .

~acjb~a]

nushalarda bu

başlık

yok

eşitti] A2 eşit-ti Bı eşil(t) i Cıo eşit(t)i 1 bir] A20
kişig A 21 ırti . . . kişi B2 . • . kjşi Cn irdim . . . 1 at/. u

men ~16 mt;n ll ; 7•
. . 1 • ışig] A21 u a
. .. bq.şı 11 571 bir J Bs tir ll 573 bar . .. manga] Aıs b. ol!;-ı-gın · · · r~an~~
·ka . .. to .<>ta] A 28
..• iraig
ar. harfi.
'
. . . 1 tapug.
•oş
k
. k t · ] A k ~.. ıır ı
ar. z?) tongga c2 t. kögürgey ml!n irilig t. ll 574 . apag . a ~gı~
24 :. '
h fl .
t. B6 ... kt~lip 1 yügürtli . .. uf.ıp].. A24
ar. ar • der)
. yygurtı
.. ı· b· · · t:dıp
C B5
C .. .. d'1
ll 575 yügürdi •. • sözi] A25 tegur-tı yygur- ı u sgz ' .• •
•.·
8 yugur
b· l " ll 576
• • •
• ·
• "] A25 • • · aevünç birl-e •gz C4 lonı kt~rf.ti t. sı;vınç
ır e oz
tonın .. . OZI
C
"nd"
1
k
·k J A 26 adın minti k. kapağ-ta B1 atın mündi . . . 5 a. mu ı · · ·
• apag]. aA 26 !.l'i'YP
.
·k· ır
. ı·ı . . . ok.utı
t. B7 . .. ötündi o/fıp Cs y. kirdi Q· o/fıdı M~ıp
{l!~up
.

57 o

Bı

J

tapağ-ta

bu ay toldı kirdi köründi söküp

açıldı ilig köngli ol yüz körüp

o)fıçlı tuşup

A.

(satır altında

ILIG T APUGINC A

KÖRÜNM1Ş1N. A YUR

nık,

yükündi iligke kör açtı sözin
süçitti sözi h~m sevitti özin

577 birdi tör) A27 berti lggr ı ay . .. kör J A27
.~o~nıı tashih edilmiş ) BR . . . olturdı kör

oldıı,.tı

a. t. kgr

(öne~

ol

yazılmış.

578 B ve C 'de bu beyit yok
ilig ... Qacfb/fa) nushalarda bu başlık yok

ı köreyin .. . mini] A29 tapııg-~a kgrütı·sün meni C;
.. . toldı] Aso ay toltı-f!:a agtı Cs ay ... aydı ı fapuglfa
t. kgrün-gin lfapung B1o ilig-ke k. lff!lung Cs t. körüngit (-n- bir
fazla ) ] ..Aao
.
579 man1a] A29 mangga
körün•ü m.

ll 580

ay toldı ... ayur]
.. . aytur

Ası

aydı

. .. ilig·ke kirip tapug-f!;a . . . Bu ay t. ilig-ke

körünmfşi

C
9

581 söküp] A32 seküp ( satır altında ar. harfi. bı;zanu bfdmfl-f o ?) B . .. söküp
12
. · · · çöküp r yüz körüp] B12 köz yq.rup ( -z ve y - noktasız ) ll 582 yükündi . ..
'ö·=••:J A33 o/fıtı ilig kgr agtı sgain Bıs . . . 11Özi Cu olfıdı ilig kör ayıt(t)ı sö:i ı •üçifti
A 33 uküüş-ti . . . sevidti !JrJ•in B1s süçit(f)i . . . s"'if(t)i özi C
•üçit(t )i . ..
f(i(ozin]
fli yüzi
11

A3 ı

591

!LIG SV' ALl AY TOLDII}A
58 3

ilig

aydı

~ayudın

BS3

A31

584

ss s

amullul} bile açtı ay
siliglik bile öz sözin
amullu~

atılig

kim sen negü ol
kelir sen negü ol
toldı

aydı

til
bil

u~uşsuz kişiler ~amug yıl~ı

5s6

c.

ss7

5 sıı

ıve

kirme

ive

~ılmış işler

işke Hbır )}ıl

ökünçi

593

ol
ol

mungar mengzetü aydı şa' jr bu
işing tüşse:; ivme ' şşbır birle ayt

b~yt

serin

ilig _aydı ay to ldı kördüm sini
sevitti bu körküng bu ~ıiJ.<ıng mini

595

tapın öz ogurlug bagırsal}lılpn
l}apugda asungıl manga ' bol yal}ın

596

meningdin açıg bolsu sindin tapug
tapug bolsa ötrü açar ~ut J.<apug

5'17

590

aydı

ay ilig

~utı
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goş boldı ~ullu~ atı

kör ornum ~apug
könilik me lpllpm tapug
BS4

i lig . . ,_ay toldıl$a] nushalarda bu başlık yok

583 un _. . atırt"] Aıw. .. . eving (?) ı keli,. ... yatıng] AM kelür aen !J~gd ( ·rol yiging ( satır alında ar. harfi. dt;rd) Bu, . . . nigü ol yatıng ( y- noktasız ) Cı2 k.
nigü o. al ıng ll 584 amullul$] A35 a. (satır altında ar. harfi. aht;•ti) Bı a. (satır ııJ
/iki,.?) ll 585 amullul$] B2 a. (satır altında tt;Qg.mmij.l?) ıl$amuğ] Aı ve Ca tükel 1:·
muıiğa,. mengzetü J Aı mungga,. mingsedü ı işirfi ... ff!.bl'] A2 işig tudz·a it•m-e (
altında ar. harfi. şab mt;kij.n) sabu,. Ba i. bütse i. ~gb,. (? harekeli ) Cıs i. t. afw .
D ö r t 1 ü le, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şj',. sözü, B 'de çizgiler ve C 'de
satırda ş(,. sözü ile ayırt"jedilmi,tir

C 'de 58 7.-646. beyitleri içine alan sahifeler elcsiktr
587 iiıe . . . lle,.in) Aa t:iıe . . . aaba,. 1$. si,.in 84 . . . Bt;,.in ( satır altında «rg ıl
ll s88 serin] A4, .;,.;n ı .e,.in•e ... l$u,.ın] ~ .;,.inz•e tapağ-çı banu,. (satır .!HhBriR
hufl. bg.ğla,. ) ~ut ~. B5 Sflr!n•e (satır- altında •oral•a) . . .
ay toldı .. . iligke) nushalarda bu başlık yolc
590 könilik me J B7 kil/lik bu

bu künde naru sen l}ıyılma tapın
öter beg tapugçı bş~ın

tapınsa

atım ~ul tapugçı
~ılınçım

eşitti bu söz kör sevindi ilig
tilek teg bululdı sınadı erig

594

yarın

~amug işte ivme serin öz tutun
serinse bulur ~ul bu beglik ~urın

bu ay toldı
tapug birle

tilekim bu ol sen mini yirmedin
tut manga irmedin

ILIG C~VABI AY TOLDI~A

AY TOLDI C~V ABI ILIGKE
589

sanga keldim ograp :uzun yol yorıp
tilekke bu kün tegdim arzum l}anıp
tapug~a ya~ın

yatıng

ul}uş ~ıll}ı

siliglik

592

B53 C

C~VABI

ILIGKE

498

yir öpti kör ay toldı aydı ilig
yarutsa közin birdi d~vl~t elig

499

tapınma~ üçün keldim evdil') turup
uzun yol yondım sanga yüz urup

59! ]sanga J A;. sangga ! bıı · · . lfanıp] A; bıı tegdim ar•um tapıp ll 592 mını
, As . men-~ yurr:-e-tın ( satır altında ar . harfi. bjmi,. nt;guy) Bn m. yjrmedin
)'cmı . .b- ıle) 1 ll'med~.n] ~8 ~r-me-tin (satır altında ar. harfi b~zman n~Şt;"i) 11 593
· · · ılıg] A9 . . . se.,un-tı elıg Bı o eşit(t)i . . . 1 e,.ig ] A 9 irig
ilig . - . ay toldıl$a] nushalarda bu başlık yok
594 ıini J Aıo •en-i Bıı sfni 1 sei•itti . . . mini J Aıo seiıidti b k ne k k
· B
1 ~·
• · 1
• •
· ıın-ı ıı
, - m1nı 1 595 lfapugda · · - manga] Aıı tapuğ·lfa asan-ğı/ ( ••• · alt;nda ar.
' z · ) mangga ll 596 . meni1fkdin ... •indin ] Aı2 yuing-tin ( önee ye,.in veya yann
sonra -g eklenmış ) ... sen·tin Bı~ . .. sfndin 1 tapuğ ... kat J A 12 tapuğ.[ug
ki!nQ , lfrıt ( satır altında ar. harfi. dt;vl~t )•ll 597 künde .. . ~ıyıl,;.a J Ats k'!n·ten . . _
ı .•rft · · · lf1yılma (-yı- nolctasız) 1 tapın•a J A 18 tapun-sa
·
ag toldı . .. iligke J nushalarda bu başiıle yok
598 yi,. J Au ye,. 1 közin .. . elig] Aa gusin buti te,•let ilig 11 599 yo d
- J
y~ rü.rhi rn sangga
..
" ım -sanga

A3ı 854 C-

6oo

bayat birsü küç bu tapug lplgul$a
küc;lezsü sangar öz tapug yazgul$a

t>o9

6ıo
6oı

602

turup çıl$tı sevnü l$apugl$a küle
ögi köngli açlıp yarudı yula

kü)e bal$sa begler kişike közün
ögi köngli tirlür küvenür özün
yarul,< tutsa begler kişike .yüz i
yarur er közi hı:m yarayur sözi
B55
005

6o6

l$ut ·ol beg yal,<ın bo lsa l,<utl$a kişi
tilekin bulur barça itlür işi

6o 7

tapındı

tapugda
tıos

tapug arturu bardı künde
ilig küninge öngi

ya~· ı

ağırladı

negü tir eşit bu l,<ı.ıtun l,<opmış er
l$utı birle arzu tilek bulmış er

kimi tutsa begler özinge yal$ın
l$amug neng yal,<ınlıl,< J.<ılur kör bal$ın

iligke kirü hı:m çıl,<a türçidi
ilig eçlgü közün bal$a türçidi

6ı ı

tapug biri e begler agırlar l,<ulug
tapug singse boldı kiçig öz uluğ

6ız

tapug !$ıl tapug birle l,<ul beg bolur
tapug singmeginçe tilek kim bulur

613

eşit emdi bilge sözi ne tiyür
sözin yangzatur sözke yinçke ayur

6ı 4

tegimsiz tapug birle törke tegir
yaransa kör ilke tegir

yaragsız

bu ay toldı anda naru
lpyılmadı erte turu

künün turdı turgal,< tünün yatgal,<ın
tapındı l$ıyıl$sız bagırsal.dıl$ın

6oo birsü ... bu J Aı6 birsün-i k!!ç 1 kürjezsü ... yazgul!a ] Aı6
altında ar. harfi. nfg~hdart;d ) bayadım .. . B2 . .. bg.rğul!a

A32

6ıs

tapıngu l,<ıyıl,<sız tapug l,<ılguçı
tapug singst; ötrü tilekke tegir

6ı6

bu ay toldı künde yetürdi tapug
ilig me açıg birle açtı l,<apug

617

küninge örü bardı içrek bolu
l$ol,<uz boldı l,<ac;igu sevinçi tolu

6 ı8

tapugl$a süçindi bu ay toldı keçi
ilig me açındı yarı arttı ec;i

6ı9

l,<amug türlüg işke sınadı ilig
tilek teg tüke! buldı tapnur erig

Aı7 'de, 6oo 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir :
tapağ l!ıl tapuğ-l!a timen-m-e bal!-a
bu pent-ler-ni berli kgr ay toltı-I!a

6oı se<mü J Aıs sitmü 1 yaradı J Aıs yaran-tı Bs y(Jrııdı ll 602 negü
Aıg n. ter i1 idgil 1!. I!odmış B, nigü . . . ~~tun I!om~ 1 bulmış) Aıo bilmiş ll Ci llS
A10 kg{fÜn B5 közin 1 kiroenür özün) A2o ke<Jenür g•Ün B5 k. özin ll 604 begler
A 2 ı kim-ke bu begler 1 ht;m yarayar) A2ı kgr ygrür hem ll 605 özir~e] A22
özin-ge 1 kör bafFın J Azz bil yal!ın B7 k . ·bf!l!ın ( b- noktasız) ll 6o6 bolsa) A
1 tilekin ... barça J A23 tileki bol ur kgnde ll 607 tapındı . .. anda] A24 .. .
tapandı . . . 1 tapağda . .. erte) Au tapağ-l!a . . . §rde Bo l!f!pağda l!ıyılmadı e,
künün . . . gatğalfın] A25 kgn-i tartı t~~orğal! tHn-i tığ-a-•ın Bıo ... turifa t. !lf!-1
tapındı

J Bıo

tg.pandı

609 közün ) A26 kg•in ll 610 bardı . . . yangı J A27 tartı kHnin-ge yanggı B12 bg.rdı
1 künirlge örfiii] A27 m-e berti gngi ll 6ıı tapuğ . . . ağırlar J A28 tapağ-un
bu beg,ler ll 613 bilge . . . tiyür] Aso şa' ir söz-i kgr ne ter Bı5 . . . tjyür 1
'l'""IJ~•rw r
ayar] Aso mingsedü şÖz - ke neçe tapar
~~ngı

~Ört 1 Ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü ve B 'de çizgiler ile ayırt
IT

614 kör ilke] Ası §gür ( ? ) ll 615 tapıngu l!ıyı/fsız j Bz tg.punğu ~ıyı/f·sız ( satır
rl san•ız ) 1 tapug . . . tilekke ] Aa2 tapuğ-ın singürmiş-te tgrke ll 617 küninge J
_ _ . 1 I!ol!uz . . . sevinçi] Au I!ol!ıır (satır altında ar. harfi. k~m ) . .. si"jnçi
. .ruçırırlı bu] Aa5 BHÇÜn-ti kgr 1 yarı .. . etj] A35 turu ardtı rt Bs yg.rı ( g- yerine
ıl }. art(t ) ı e. ll 619 işke . . . ilig J Aı iş-le . . . Be i. sınadı ( satır altında •undı ) !lig
ll ) Aı irig B6 erig ( sahife kenarında tapug lfılğuçı ? )

A32

Ap Bs6 C-

Bss ClLIG SÖZl AY TOLDI~A

xv.
629

AY TOLDI ILIGKE ÖZI D~VL~T ERDÜKIN AYUR
62o

BS6

ilig bir kün oldrup özi yalnguzun
olpp kirdi ay toldı sevnür özün

~ararttı
kişike

me!lriz
isiz

63o

ya!lrıldı bu tüşte mening bu ozum
negü teg açayın kişike sözüm

6Jı

negü tir eşitgil biliglig tilin
ive ~ılmış işler ökünçi yılın
ive
ive

621

kirip turdı ay toldı utru örü
ilig imiedi kelgil oldur berü

6u

çıl$-ardı topıl$. l$-oc;ltı ay toldı kör
anı yastanıp ötrü oldurdı kör

6p

lplmış işler
bışmış aşnı

neçe yig bolur
yise ig bolur

ayıttı

ilig tegme türlüg bilig
yanut birdi ay toldı açtı tilig

633

623

iveklik turur barça ya!lrlu~ başı
amullu~ turur barça ec;lgü işi

sevindi ilig kör yaruttı yüzin
anı kördi ay toldı yumdı közin

634

624

iveklik bu erdi sini bilmedin
ya~ın tuttum özke tapındurmadın

625

sözin kesti ilig hiç ündemedi
közin yumdı ay toldı hiç açmadı

635

~ayu

626

yana aytu kirdi ilig öz sözin
yanut birdi ay toldı tügdi yüzin

636

627

bal$-a kördi ilig l$-amug türlügün
tükel buldı bilgi ul$-uşı ögün

628

seve ba~tı ilig avıtfı özin
bu ay toldı terkin evürdi yü zin

ay toldı ... ayur] Aı a. t. gz-i tevlet erdiiki n ilig-ke biltürmişin a. 87 a. t. özi. 1
-11- yerine -ş- ile ) Bs . ,
y~lnguz'un ( -z- noktasız ; satır altında y(}lğuzun ) ·ı o~ıp . . . •riınür] As oft.up .
ıiitmii ll' 6n i ml edi . . . berü] A4 inl-e-ti kelgin ... Bo . . . birü ll 622 top* J;.oiftı J
toyı/f ~oytı Bıo topıft. ( noktasız ) ~. ı ya11tanıp ] A5 ba11tı ll 623 ayıttı ] Bıı
,birdi] Atı berti ll 624 sevindi ... yarattı ] A7 sivin-ti . . . B12 . . . g(}rut( t)ı ll h S
lindemedi] As az ot ( ? ) teggm·e-ti ı yumdı . . . açmqdı) Aıı açtı . . . kgz uum - mdırtı
A9-11 'de metin, beyitlerin mısriları karıştırılarak, yanlış istinsah edilmiş;
Üzerinden çizilerek, tekrar yazılmıştır
A12 'de, karışık satırlardan sonra, daha şu beyit gelmektedir:

620 oldrup ... yalriguzun ] As odrup gz-i galğu•un (

serin·ti ilig me tüket·ti söz-i
an-ı kgrti ay toltı 11irti yqz·i

626 birdi JAıs berti ll 627 kördi ] Au berti 1 bul dı . . . u/fuşı ] Aıı b. ir-ni ~~~UI'"
ll 628 seile . . . ai• ı ttı ] Aı5 •ive ... Bı •ı;ve bf!.ft.tı i. ai11t(t)ı 1 terkin] Aı5

bildi . . .

ilig buştı artu~
ayur ay iveklik

erse begler tapugçı ~ulın
ötrü açınsa yolın

tapındurgu

bışurgu
ağırlasa

tapugda sınagu körü
ötrü kötürgü örü

AY TO LDl Sl,PALl lLlGKE
637

ilig ... ay

toldıft.a]

bu ay toldı aydı ay ilig ~utı
negüke buşar erki toldı otı
nushalarda bu başlık yok

629. ft.~rar~tı me~i.z] Aı6 ft.ı•ar-tı (-s- altında ar. harfi. z) minggiz Bs ~(}rart{t)ı
1 ıveklık ... ısız] Aı6 gvek-lik ... ,;11iz ll 630 gangıldı ... bu ] A17 tgnggel-ti
m. Bıı y(}ngıldı bu tuş-da mı;ning ı negü . . . açagın] Aı7 n. t. ag-a·gın B4
· · · . ı_ı 631 r~;egü . . . eşitgil J Aıs n. ter ifidgin 89 nigü . . . ı ive ... yılın J Aıs
· · bılın· ~5 · · · yı[ ı~ ( g- noktasız) ll 632 ive ... yig J Aı9 gve ... tugı yeg ı ive
lll ] Aı a Vl'<f başmış ış-ni tez-e yig B6 i. bışmı~ a. Yi•e ( g- noktasız ) i. 11 633 iveklik
~if$~ J A2o ,;ve (satır altında ar. harfi. iştah) il!-rur b. bu ganglıft. b. B7 . . . 111
ffit!klfk · · · sini ] Aıı 1ilek-lik ... seni ı tuttum . . . tapındurmadın ] Aaı tutdum
Bs tut(t)um ö. tf!.pındurmadın ll 635 ötrü ... yol ın] A22 açnu
tUwl ll 636 bışurgu ... sınağu J Aıs boşar-ğu ... 11ınagu Bıo b11urğu . . . 1 ötrü
1 A23 gdrü kedürz-e Bıo ötrü' k9türgü
ay toldı ... iligke] oushalarda bu başlık yok
637 negüke buşar] Bu nigüke tuşar

tapun-tur-madın

A 3 z Bs6 C-

80
638

639

640

yazu~um ne erki bilümez özüm
ayu birsü evre eşitsü sözüm

r '"'

--J

647

bar erse yazul_<um l_<ına erk sanga
yol_< erse yüzüngni l_<arartma manga

topıl_< yastadıng emdi oldurguka
ne oldrug yiri bu ma könglün. u~a

A33

648

s~-~a sözledim men sözüng tıngladım
kozung yumdung erse özüm tangladım

649

keç_ürdü_~ Y~~a sözledim söz sanga
neluk yuz evurdüng ayu bir mawa

6so

eşitmezmü erding bügüdin bu söz
yal_<ın bolsa begke küı;iezgü keı;i öz

6sı

ayu birmedimü atarıg ya anang
ay oğlum begingke özüng lplma teng

negü tir

eşitgil ul_<uş me~zetü

l.<ıyas m~cni
ı

b4ı

857

642

birle angar yangzatu

tapugçı yangılsa ol_<ıtgu

kerek
negüke yangılmış ayıtgu kerek

o

yazul_<ı bar erse l_<ınagu tutup
yol_< erse ming eçlgün avıtgu kerek

JLIG CJ;:VABI AY

TOLDI~A
6sı

tutuzmadımu. kör sanga hil başıng

64 3

yana ol_< buşup aydı ilig sözi
ayur ay biligsiz kişi munduzı

6 44

özüngke bal_<a kör kim erding manga
l_<ayudın kelir bu fı.ızullul_< sanga

64s

tapuglug tise men özüng tapgı yol_<
tusuglug tise men yana asgı yol_<

654

usa! bolma begler küyer ot turur
küyer otl_<a yal_<sa angar yut turur

tapugsuz agırlap açındım sini '
orun birdim erse basındıng mini

6ss

bal_<a körse begler küyer ot sanı
basınsa üzer baş sorar öz l_<anı

656

bal_<a tursa artu~ anın l_<orku tur
l_<alı ~orl_<masa sen küçün ~orl_<ıtur

t> 4 6

638 birsii . . . eşitsü] A25 bersü fl· iiidsü ll 639 sanga] A26 sangga 1 lfarartma
A26 lfısari-m-a mangga ll 640 negü .. . mengzetü] A27 u/fuş-lug aöz-i kör m
mingsedür Bı, nigü . . . ı angar yangzatu] A27 anggal' yangsadu1'( -s- altında ar. iı arll.
·
DÖrt 1 ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şi'r sözü ve B 'de çizgiler ile
edilmiştir ,

641 negülce ... agıtgu] A26 n. yanggıl-mış a. Bıs nt;güke ggngılmfŞ•nı sorgu 1
ming] Bı ming ( .;. yerine -n- ile )
ilig ... ay toZdı/fa J nushalarda bu başlık yok
643 yana . . . ilig J Aso yen-e gk tuş up ( ·ş· altında z?) aytı elig B2 . .. b " ~up 1
noktasız) . . . 1 -m undazı] Aso m. (satır altında ar. harfi. gol) ll 644 ke[;,. ..
Ası tegir bu fasul-lulf sangga ll 645 tise men] As2 tez-e sen ı tusugluj ... u.t&'J J
ya/jın-lılf tez-e •en im-e o•lfı ( ·•· altında llr. harfi. z) B, t~suğlug ( t- yerine b- Ic;
altında 'g/jıl-lılf) ... ll 646 tapugsuz ... •i'ni] Ass fapug söz a. içindi m sen·i 1 ımm
mini ] Ass usun bardım t~rz-e b. men-i
. Nushalarda metnin 646. beyitten sonra gelen kısmında bir karışıklık a
A'da ikinci mısraın başındaki sgsüm tıngl-a-madıng'ın metne uymaması, B 'de
lerin tutmaması, bundan sonra gelen beytİn B 'de bulunmaması ve son mzsraın bir
sonra aynen tekrarlanmış olması ve C'de ikinçi sözünün yersiz bulunması lı u~"
termektedir.

basınına begıngni kü<;iezgil başıng

ot~a barma yagul_<
~alı bardıng erse küyürmek anul_<

653 ' bu begler ot ol

6

47

raıır~

r

oldu,.gulfa] A34 t.

lmgl·a· mu-uuıg m-a lcönggül-ün

_

baz-lıdmg
/c.

a. a

gdrü oldar- ·u u-· a
Id . .~~. K_ 1 ne . . . ulfa] Au
6 ne o urg yı rı bu ayu bir mıp':ja

B

/'. ve C 'de, 647 _'den sonra, birbirinden bir az farkla, daha
Ass

ne ~lda,.ug yer-i ol &en aygın sangga
nelulc yqz gvür-füng ayu ber mangga

Cı

ne ~ldu,.ug ne lcij. 78 ; Yiri ol •qnga
m;lulc yüz iiJürdüng ayu blr mgnga

şu beyitle~

gelmektedir:

men J C2 söz 1 erse] Aı ı:n·e C2 il'se ll 649 söz] A2 m tn 1 e· .. d" b· ]
a. ber Cs iiJürdüng ikinçi ll 650 e,ltmezmü
b ] Avu_r. ung ..... ır
B i '1
.. .. .
,
•· ·
u
S lilt·mez-mu ı: •
9 if mez-mu · · · bf!gudın b. C, Iliilmes-mü irdi na
1 Ic u··d ezgu.. . .. az
.. · J
1c b C lc "d
.
.. . . .
e .e~ ~ .. ~ ezgıl . . . ll 651 birmed/mü alarif] A, be,.meti~mü adan C
- begınıe ozurq J A, gsüng-lce bilig Cs özünglce bfglng ll 652 luluzmad~u
_ ( Y· veya b· ? ) C6 tutazmadımu ( t- noktasız; b- ? ) ll 6
A
tk
53
o l0qrm -a ot-lfa yavulf C7 ot-lfa bqrma yqiJulf 1 el'se] C7 irse ll 654 :ü~ a . .t].
ars qn ll 656 tursa ... tur J A9 berz·e arduk a. kork d
B
k er o
.
. . u ur 15 . . . anı . orlfıtur

j

6

A33 Bss Cz6
66 5

ya~a sözleding sen yime sözledim
seve ba~tıng erse yüzüm kizledim

666

özüm körkitür öz ~ılınçın sanga
ayur l,<ıl~ım irsel inanma manga

XVI.
B58

AY TOLDI lLİGKE D~VL~T ŞJF~TIN AYUR
657

küle

aydı

ay

toldı ul_ctı

özüm

b67

ayıthılf munı sen eşitgil sözüm
65s

659

66o

661

ul_cup l_cıldım emdi bu işlerni men
kerek erdi sen me munı ul_csa sen

668

munu men me emdi sa~a keldüküm
mening l_cıl~ım erdi bu körkittüküm

669

orun birding aşnu men oldurmadım
orun . yol_c manga sen m uru ul_c tidim
topıl_c

özüm
C26

859

670

ınançsız turur l_cut v~fasız yayıg

yorırda uçar terk aı;Jal_cı tayıg

lLIG Sf)'ALl Ay TOLDII}A

neteg kim orunsuz topıl_c yuvlunur
anı teg me d~vl~t özüm yolunur

67ı

b63

seve bal_ctıng erse közüm yümdüküm
sanga körkitür men negü erdüküm

67z

ilig aydı ul_ctum açıldı sözüng
yazul_c 'ınri l_colduıiJ l_cutuldı özüng
ma~a ayğ"ıl emdi ne ol erdeming

beı;Juk sözledi söz bu öktem tiling

bu kün men me d~vl~t l_caragu sanı
manga kim ilinse tutar men anı

Ay TOLDI C~VABI lLlGKE
6

.. .

a~ar suv yorı~ til bu l_cut turmadı

aıun tezginürler yorıp tınmadı

yirde urdum bu söz berkitü
yaıiJzağ"ını sa~a körkitü

ay toldı . . . ayu,.) Aıo tet~let •ıfadı /Jıl/J-ı fi'Bel-lik-in a. Bı bab .. .
kitü,. Cıi bab . . . f!fatı-nı bı; yan ( ? ) /Jı[u,.
657 ayıttıng ... eşitgil J Aıı ayıday ... işid·gil 82 a!llftıng . . . Cı2
ll 658 u~up ~ıldım) Bs u. lfoptum ( ·p· noktası ı: ) C ıs u~up ( ·/fu· sooradan
yazılmış ) ~- ı el'di sen me) Bs e. 11~nme C ıs irdi llt;nme ll 659 m una
mun-a . . . te<~let 11angga B, ve Cu m. mt;nme e. •gnga ı meniflf . . . J:o;r~<.ıtrw~ıı.ııı
... kg,.küt-tüküm 84 mt;njng . . . kö,.küt(t)fi.küm Cı4 m~ning If. il'di bu
ll 660 orun birdi n] J Au osun berding ı ma~a . . . tidim) Aa mangga
m(lnga ( sonunda h ? ) . • • ll 661 topı~ yirde] Aı5 to ya~ gerke Bs ve Cı6 1,
gan'izağını 11anga] Aı5 yang•ağ-ı ( sahife kenarında uyg. harfi. tekrarlanmış) .k JI>'
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'IIYi· harfi. neçük 1rkenim ) Bs .. . nigü e. C2 nigü ;,.düküm ll 664 men
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küvenme ~ıvı l_cut~a ~utluğ" kişi
ınanma özüng kutka
. . atlığ" k'ışı·

bbz

664

negü tir eşit emdi türkçe m~~~~

~aşında keçürmiş bu kökçin saka!
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C, aeile b. il"ae ll 666 k"0 k't"
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ı
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A24 ufa-sız
. . . ayıg
24 yyrur-te ... c9 ••• bglığ

• .. ay toldı~a J B ve C 'de bu başlık yok 1 IIJ'ali] A
l
gazu~ ... ~oldurl) J A26 işing 'ua,. i a d
ll
25 IIU<Ja ·ı
1 bedük .. . öktem J A b 'd"
• " ~- ıng
72 ne . ' . erdemirf{ J Cu no ol
•
27 ı u k ... oktum ( satır altında uyg. harfi. gkdem )
tıtldı . " ; iligke J B ve C 'de bu başlık yok 1 ce<~abı] A
b
el"dem] C12 irdem 1 tegir . . . el'ke] A 29 teg~r . . . ;,.~c~;: ~.. ;,.Jce
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A33 Bs9 Cz6
674

kılınçım ongay körse yaş~m ~içig .
kamug beg beçlükke menıngdın keçıg

. .. .. körki körklüg ne ~ıl~ım silig
..
675 yuzum
tilemiş tilekke yetürdüm eııg
.. "m kayda bolsa ~amug arzular
.
..
lar
676 ozu
mening birle yügrür manga oz u
677
678

C27
A34
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684

860

68z

aydı

manga yas ~ılur
ayur

v~likjn kişiler

mün üm bu mini

yalngu~

ayığ'lap yorırlar kişike

irsel tiyü
ayu

mün ermez manga kör bu irsellikim
neiig talular ma özke hekim

erei minde emgek meningdin tezer
sevinç minde sa~ınç manga yol azar

686

ma~a öznese kim özelip ölür

687

~amuğ" eski nengler irinçig bolur
irinçig yüki kör yirinçig bolur

688

yangı neng bolurda bu eski nerek
talu neng bolurda yavuz ne kerek

yangı

manga k .ım boyun egse arzu bulur
urayın tigüçi özi ursu~ar
679
basayın tigüçi özi bassı~ar
mungar mengzetü keldi emdi ~u söz
68o
munı eştip u~su biliglig keçi oz
681

6Bs

bu ay toldı
mün üm yo~

bu kut ~ayda bolsa boyun ~ir yaraş
kab. öznese ~ut~a ~açlgun kureş

~u ~ut kelse yalngu~ ~uta?ur köni .
tümen arzu birle talulap yır aş
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•••
~
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• .. ] AM mangga .. ~
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ı
s. mangga ll 678 maf{ja . . . o1~r.. .
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• i ö baz-sıkar Cı · · · ~·r ·
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bassı~ar ) 85 teguç
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gedig kıl au köz c2 eşıt . . .
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'harfi. şj'r sözü ve B 'de çızgıler
mingsedii ı eştip • • • oz] A_ı ış ıp a. d
Dört\ ük, A 'da sahıfe kena~ın. a ar.
dilmic. C 'de dörtlük şeklinde dekıldır
B özneseng ( -z- noktasız) :;l
e
.. '
b ı
e] A2 gsn-e-se 12
] A t
681 bir] A2 er gz::e•) A B
yanglu~
ı talulap · · · aş
3 •
4
( -z· noktasız ) ll 682 yalngu~
s. 13 ve

c

bulurlar anı
b \ d bu başlık yok
·
ilig ... ay toldı~a] nus a ar ~
.. .. _
. bileyin] A4. 1nqn fi ng (
683 erdernleriıfl ] C6 irde~-le~ıng ı munung ..
f1 mung) b. ay-gın tıl-e-gın
uyg. bar •

689

yangıda

tatığ'nı

690
A38

691

bolur körse barça tatığ"
tilep er kör emger ~atığ'

yayığ" tip sökerler bu lpll,<ım üçün
· manga mün ururlar bu atım üçün
muıigar

mengzetü aydı alp er açu~
kör bu sözke tanul,<

anıng m~'nisi

69z

törümiş neng erse yol,<alğ"u turur
törütügli \}alil,< ne l,<olsa ~ılur

. iligke] nushalarda bu başlık yok
milmilf! J C6 mungum ( Önce miiniim yazılmış. sonra tashih edilmiş ) ll 685 mini
J 11.a men-i yanglu~ ersel teyü C1 m. yg.nglu'> i. t!yii ı ayıglap ... agu] As
N';JT#r k. a-yuu C7 agıg-lap yorır mı;n kişi-ler kezii ll 686 mün . . . irsellikim]
( sg tır altında uyg. harfi. mung) ~· mengga kgr ersel-likim 82 m. ermes . . . Cs
ı neng . , • bekim J A7 yeg talu-lar gsiim ay ~akim Cs ... yı;kim ll 687
As f· yang-lar Cg iski m;ng-ler ı irinçig .. . girinçig .] As irin-çek yangı
Ba i. bol ur hı; m yirinçig Cg . .. yirinçig ll 688 ne] Ag nang ll 689 yangıda
J Aıo ganggı.ta b. barça kgrz-e ı er .. .. emger) Aıo kgr ( satır üstünde uyg.
) imge:ır ( satır altında uyg. harfi. ı;mgenür) Cu ir ...
A' da metnin sırası karışmıştır; beytin ilk mısraı A34u 'de olduku halde,
ve devamı A3Sıı 'de bulunmaktadır ( krş. beyit 827 not) ı gayıg ... iiçiin]
( B tı r altında ar. harfi. bi Hbat) tep . . . Cıı .. . ~ılım içün ı manga .. . üçiin J
m!!n u. buu a. !!çÜn Cı2 ... içiin ll 691 er] Cıa ir ı tana~] Cıa yg.gu'>
r L1i] k, A 'do. ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şi'r
l ftrl edilmiştir

t6r.flmr1 , •• yo~algu]

AM tgremiş ne ı;rz- e y. Cı5 t . ning irse yo'>algu ( y·
ile) ı törütügli . . . '>ol• a ] AM tgrün küll-i balı~· ta '>· Cı5 .. . ni '>ıl•a ~·

A39 B6ı Czs

A38 B6o Cı7
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693

tiriglik tidüküng bu yil teg keçer
lfaçar tutsa bolmaz anı kim bulur

694

küvenme bu ]fut]fa kelir h~m barır
ınanma bu d~vl~t birür h~m alır

695

yayıg ermez erse bu d~vl~t özi
ne eçlgü neng erdi bu ]fut ay ]fozı

696

kelip barmaz erse bu d~vl~t yana
tünermegey erdi yarumış küne

ILIG SV)ALl AY TOLDI~A
7oı

AY TOLDI CI;: V ABI ILIGKE
7oz

ilig aydı u]ftum bu irselliking
irip kitgü yirde bolurmu beking

bu a~ toldı aydı manga berk kişen
bu bır lfaç neng ol kör bireyin njşan

703

mini bulguçı ]fıll,<ı alçak kerek
köngül l,<oçll,<ı til sözde ·yumşa]f kerek

704

özini küçlezse
yavuz yunçıg

ILIG St)'ALl AY TOLDI~A
697

ilig __aydı aygıl bu herking l,<ayu
negu teg kişen ol sini berklegü

705

ayı

tengi birle tutsa
tüzse ]fıll,<ı

yorıl,<
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698

699

A39

B61

700

706

bu ay toldı aydı mening bu özüm
keyik teg turur lpll.p kestim sözüm

707

693 tidiikiiRg ... keçer] A25 yediikiing t:•in teg k. Bo t. bu yil ifg k~çer
yil tig kiçer ı tat aa •.. bolmaz ] Bo tiae ( Yft•e ? ) bolmas ll 694 kiii!enme ...
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bayığ t:• t:rz·e Cı y. irmez irae ı ne ... ~ozı ] A27 ne ~ıl u~ m;ng ırti buu ...
ne idgii m;ng irdi . • • ll 696 barmaz . • • df"lft ] A28 b. t:rz-e buu ~ut ~ıi! ll'ıJ
ı tiinermegey erdi] A28 tqner·megfy t:rti C2 t. irdi

7o8

kişig

satgamasa küvezlik bile

yavalıl,<

bile borl,<a

baş

sakmasa

yavalıl,<l,<a, boşlag nengin s~çmasa

ilig ~ydı ayğıl bu b11rking ~ayu
bu bır ~g:ç nt;ng ol kör bireyin aagu
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Bıs ... yjrde . . . Cs ... y!rde b. b11king ( b- yerine n- ile )

~9çumaz

nengin

l,<ılınçı yangın

, ilig · · · ay toldı~a ] nushalarda bu başlık yok
7°1 ilig J A2 tılig ı negii . . . berklegü J A2
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·
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ilig ..• ay toldı~a] nushalarda· bu başlık yok

698 keyik] Bu kfyik
kfzik ll 699 mini . . . bulumaz ] Ası men-i ..
bulumas C5 m. tirk . . . ı tutmaz ] Bı5 tutmas ll 700 mini ••. beklese] Aı
m. bildeçi ir t. bı;rklese ı ~açumaz men] Aı ~açur-maz ( -r- ? ) Bı

tirilmiş

basıtmasa özde kiçigke küle

mini terk bulumaz tilegli seve
]falı bulsa tutmaz ]fılur terk yava
mini buldaçı er tutup beklese
)façumaz men andın söz aydım kese

ertmese
turmasa

işke yal,<ın

7~7 s~tg~ma•a J As sat-ğamaz-a (satır altında

u-uu.ı<rr••m
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ıs ozdın ll

. . .
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r:kin ( ? )

so~ma8a J Ag

uyg. harfi. kadıj' • :, ~
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gafJa ı .. a ... nenJın J
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A39 862 Cz9

A39 , B6ı Cıs

709

oyun~a ~atılmasa elgin tilin .

könilik- öze tutsa

C29

yayıg ~ut kişeni

711

bu sözke tanulp bu şa'ir sözi
bu şa'ir sözi sözke l,<attı tuzı

721

712

keyik sanı d~vl~t kişike tezig
~alı kelse bekle tuşa h~m tizig

mini kim bulup berk tutayın tise
ayu birdim ol nengni tutsun usa

722

713

tuta bilse d~vl~t tezümez turur
l,<alı tezse tegmez yana terk kezig

mariJa urmasa örk mini tuttaçı
keyik teg ~açar men kim ol yetteçi

723

negü tir eşitgil sınamış l,<arı
sınamış l.carılar sözi söz l,<urı

724

kelir l,<ut tuta bilmese sen barır
birür ne~ yiyü bilmese sen alır

725

yayıg l,<utnı bulsa iç)i bekrü tut
~alı beklemese yana bardı büt

714

bu nengler turur
bu ya~hg basa ~utnı l.caçmaz l.calur

ilig
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720

TOLDI~A

aydı .u~tum

l,<atıg

aya l,<ut sini
sevdim erdi irer sen mini

yayıglı~ yo~ erse bu irselliking
iş erdi sening kelmeking

726

716

v~likin yayıg
v~fa körkitür

727

717

anada atada bagırsa~ bolup
ayada tutar sen küler yüz urup

718

ara körmedük teg yüz evrer özüng
açiınsıg bolur barça ~~~~ıng sözüng

715

ne eçigü

709 elgin J Aıo ilgin ı {cıl{cı ya tt) ın] Aıo {cıl{c-ın yol ın Cı5 {cıl{cın ygngın ll 71ll
A,ıı biıyıg . , • bu u B12 • • . n!şanı b. ı {caçmaz {cal ur] Au {c. {cılıır Bıı ıp

{cgçma" {c. ll 711 {cattı] Bıs ve Cı7 {cgt(t)ı
Dört 1ü k, A 'da ayrıca i~aret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı ı;.alı
sözü ile ayırt edilmiştir
.
712 keyik ... te:ıig ] Aıs . . . kişi-tin yesig C2 kttdik . • • ı tuşa . .. .tizig ] Au
tezig ll 713 te:ıüme:ı J Au tgrümiş .. Bıs it;zümes ı tezse tegmez J At4 terz-e tegı;;. f
tttzse tt;gmes
ilig ... aa toldı{ca J nushal .. rda bu başlık yok
.. ;
·
714 sini J Aı5 ' iıen-i ı sevdim . . . mini J Aı5 sevdüm ~rti ~rer s. men-i Bı
e . irer . . .
sttildim irdi . . . ll 715 yayıgl!lf ... irselliki1lg J Aıa bayıg lı~ .
~rsel-liking ı ecjgü ... aening J B2 ... st;n!ng (
harekeli) Cs idgü iş irdi
~ttlikjn . , . aen J Aı7 v. bayıi .s.t;n Bs vt;llkin y. ,se (sen ? ) 1 körkitür . .. sen J
kedürz-e , , • Bs körkitür se {cılur se ll 717 anada atada J Aıs ar·a-la an-atın C7
atadan ll 718 eilrer ] Cs ivrer

+

bu ay toldı aydı ay ilig l,<utı
münüm erdemim barça aydım

~utaçimış kişi

l,<amug tengsiz

sen özii,ng bi~v~fa
sen l,<ılur sen c~fa

•. >bu]

c,

tirer sen yumıtsa saçar sen ~amug
sen yüz ursa yapar sen l.capug

o~ır

710
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862

19

~ıl~ı ya~ın

sal$ınmış
iştin yıramış

kör

arıg bolsa özi yarısa
munıng bağı mundag

atı

k erek
kerek

köni
bilingü

munı
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C30

728

ilig aydı ui.ctum mününg erdeming
bu ay toldı atıng ne ol bu sening

'719 tirer ... sen] A20 ter ~ rz-e y . :raçar ça Ba t. ae y. :rgçar se Co t . sen y. sgçar
A2o o{cız·a . .. yaparz-a Ba o~ısa . .. ygpar se Cg o. sen ... ygpar aen

1 o~ır . .. aen ]

ay toldı . .. iligke) nushalarda bu başlık yok
i2o ilig] A2ı elig ı erdemi m] Cıo irdemim ll 721 mini .. . tiae J A22 men-i . . . bek
· ' "' " B ~-c Cu .. . bfk . . . 1 birdi m . . . tutaun] A22 berdi m .. • tudgu Cu .. . ning-ni
ll 722 mini tuttaçı] A2s men-i tudaçı Bo ve Cı2 m. tut(t)açı ı keyik .. . yetteçi J A23
, te•er men k . ol yedeçi Bo ... y t;t(t )eçi Cı2 kt;dik .. . Ytti (t)eçi ll 723 negü tir ] A 24
lu Bıo ve Cıa nigü t. ll 724 birür . . . yiyü J A25 berür n. yedü Cı 4 b. ning yi yü
7t~ yayıg . • . icji] A2a bayıg {cudı b. anı Bı2 . . . iıf.i Cıö .. . bilse ( sahife kenarında
) . ı beklemese] A26 berk-lemez-e
726 A ve B 'de bu beyit yok ı iştin yıramış] Cıa i1-din yıramış
727 A ve B 'de bu beyit yok 1 mun11Zj ) Cı7 munung
ilig . . . ay toldı~a ] nushaJarda bu batlık yok
" 728 ilig . .. erdemifil] A27 ~lig a. bildi m mqnüng ~· Cı ... mün{ng irdeming ı ne
•. bu] A27 nelük ol Cı nigü ol

90

91

negü ol munıng mş.< nisi ay manga
bileyin u~ayın büteyin sanga

729

740

B63

ay teg artar

çavlanur
tolur

yaru~ı

yayığ tilve d~vl~t körgül bamağıl
tolun teg bu d~vl~t yana irilür

bu ay toldı aydı mening atımı
bügü mengzetür ay~a bu ~~~~ımı

742

ta~ı

73 1

bu ay togsa aşnu İQİ az togar
küninge beQüyür yo~aru agar

743

bu ay ornı boldı evi m\in~ıı-lib
orunsuz bolur m\in~l].lib neng ~ılıp

732

tolun bolsa tolsa ajun~a yarur
ajun \}ş.l~ı andın yaru~lu~ bulur

744

733

tüke\ bolsa kör ay bu agsa eQİZ
yana irlü türçir kiter körk mengiz

bu ay bı,ırcı s~rtan bu ev evrilür
evi evrilür h~m özi çevrilür

730

734
735

ı

~ut kişike atı

741
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A40

kelir
yangı

C31

745
B64

mening bu özüm me bu yanglıg turur
ara bar bolur ma ara yo~ bolur
neçe yunçıg özke yüz ursa özüm
baru körki artar keser men sözüm

737

bayusa beQüse yaQılsa çavı
kiter men anıngdın kiter yüz

738

yana saçlur andın tirilmiş nengi
söki teg bolur yandru ~~~~~ yangı

739

mungar mengzetü keldi şa<jr sözi
bu şa<ir sözi ol biligsiz közi

satırda şfr sözü ile ayırt edilmiştir

o~şadı

mening me özüm kör angar
ara ~ıl~ım ildi ara yo~Jadı

747

kelir men barır men yorır men burun
ajunuğ kezer men manga yo~ orun

748

bu m\lcni üçün atım ay toldı tip
atadı biliglig sözin yinçke yip

749

munu men me d~vl~t münüm erdemim
ayu birdim emdi igim h~m emim

740 kelir ... çavlanur] Aıı kelür . .. çavı-lur 1 ya rf{ ı ... tolur ) Aıı yangğı .. .
yaru.{c-lu.{c talur Bıo . .. bolur ll 741 yagıg ... dttfllt;t) A12 bagıg tyng·e-ke •en Bıı
ye Cııs .. · tjliıe . . . 1 yana irilür] Aı2 tykel i. Cııs tüke[ ht; m ölür ll 742 e1itgil . ..
maıija) Aıa i1idgil mun-ı
mun·a byt mangga ll 743 ornı .. . miinlfgljb J Aa gz-ni
b. ıüi mung .{calıp Bıs ve C11 .. . iili m. i bolur ... /fılıp) Aa bolup mung /fal ıp tang
~gl ıp C17 turur ( ·ur sonradan satır üstünde yazılmış ) m. ning If. ll 744 b'! re ı ... eiırilür J
Ba b~rc . . . ic eiırülür Cı b. . . . iii ivrülür ı eili . . . çeilrilür) Aı5 giırilür .. . Ba iili
eürülür ... ç~;vrülür Cı e. evrülür .. . ç~;vrülür ll 745 eiıke] Bııs ve C2 ivke i çıkarı
.. . yı/far] Aı6 yo/farı . . . balfar Bı5 . .. ygtarın ( yt- noktaaız ) gı.{car ( yı- nolctasız ) C2
g~tar h~m ( satır üstünde yazılmış) yı/far ( ·ı· noktasız) ll 746 a1qar o/f1adı J Aı7 anggar
o.{c-şatı Bı ve Cs a. o!Jşadı 1 /fıllfım ildi] A17 *ıl/fıng ~lti ll 747 kelir . .. burun) Aıs ...
!l'lrür men barın B2 kttlir me bgrır me y. me b. C, kı;lir me• bgrır me• y. me• b. ı
ajunuğ .. . orun] Aıs acun-nuğ ki•er men mangga g. gçün B2 a. kı;zer me •• . C, a.
kfıer me" ... ll 748 tip] Aı9 tep 1 ıözin . .. gip) Aı9 6Q•Ün inçke t:P Bs '· yfnçke gip
( .;. noktasız) Cıs •· yinçke gip (Önce ip yazılmı~, sonra el if silinmiş; sahife kenarında
dip) ll 749 men . . . erdemi m] A2o men m· e ... B, mı;nme ... erdı;müm Ca mı;nme . . .
erdemüm 1 birdi m ... emi m] A20 betdim ... r:m-im 84 ... emüm Ca ... imüm
ardıp

(

evke kirse bu ay terk çı~ar
üçün terk yatarın yı~ar

746

suvı

729 negü ... mıinıng ] A2S •.. munung Ba nı;gü o. munung C2 nigü · · ·
ay toldı ... iligke] nuahalarda bu başlık yok
. .
.
. .
730 bügü ... bu ] Aı begü meng•edür 1rz-e bu u ll 731 uJı ] As 1tı Bı ıt!ı
tol•a ... yarur] As tolz-a acun-.{ca yyrür 82 t. ajunda bgrur Cıs atıdut ( sıınr dıuı
üstünde ya:ıalmış) a. ggrrır ll 733 kör ... etfiz) A4 körgün ay.. ağz-a •.d~z (satır
uyg. harfi. yo.{carı) 6 ••• idiz i irlü ... kiter J A, ay-rıl u ( onee r:r-ılu ya:ı:ı~~ı.ş,
tashih edilmiş) tur keder ll ·734 ebür] Aıs gk.ür C7 ik&ür 1 ki~e · · · o.{c] Aıs '">~".
kiçkin· e ?) ag yen·• gk 11 735 meniıQ" J Bıs mı;nf(n)g ( m ing gibı yazılmı11} Cs .71emn.f (
1ma] A6 men Bıs ve Cs m~ n ll 736 barrı) A7 bir-i Be bgru C9 bpdı (?) ll 737 bayuıa :
yadıl•a J As bnüz·e bayrız-a ( -a- ? ) yaBıl-•a 1 kiter ... kiter) As keder ... keder 1
tirflmil neıfjf) A 9 teriimiş tengi 1 yandru) Cıı ygnduru ( •u sonradan yazılmış) ll
mungar .• .. keldi) Aıo munggar ming•edü aytı
_ _ ..
,
. .
,
D ö r t 1 ük, A 'da sahife kenarında ar. 1\arfl. li r sozu, B de çızgıler ve C de

c

~ayu

çı~arı

yaru~lu~ı eksür yana yo~ bolur
toğar kiçe azın yana o~ tolur

736

bir bu ml].<ni ayayın sanga
sen munu büt manga

eşitgil anı

••n

A4o B64 C3ı

93

92

A4o 864 C3ı

aça sözledim söz manga emdi büt
tise ıÇ ~alı tutsa tut

750

757

ıçiayın

C32

758

az eçigüke artu~ öküş şükri kıl
öküş bolsa nj'm~t anıng · ~ş.dri bil

759

ş(ik(ir ~ılsa nj'm~t biri on bolur
biri on bolup kör evi neng tolur

76o

ilig birdi al~ış kör ay toldıka
ayur tünle kündüz manga t~r ba~a

tLIG CJ;:VABI AY TOLDI~A
ilig

751

aydı

yaruttı

barça eşittim sözüng
sözüng h~m yaradı özüng

tiler erdim emdi sini teg
hayat birdi arzu ay erde

752

hayat kimke birse tilek
yanut

753

anıng ş(ikri boldı

kişi

başı

arzusı

bu künde naru bu özüm t~nmadın
munıng ş(ikri ~ılğu kerek İrınedin

755

negü tir eşit emdj bilge tetig
özi bardı ~oçltı bizing-e bitig

756

şQ.kQ.r ~ıl ay ni'm~t içiisi
şijk(ir ~ılsa ni'm~t hayat

750 ı</ayın ... ı<!] A2ı
uyg. harfi. yeber)

ıdayın

(satır altında

B65

76ı

~ılgusı

754

toZdı/fa

J nushalarda

bu

başlık

A41

762

763

764

un ur
arturur

uyg. harfi. yeberey)

yok

c

.; sonradan

silinmiş

1)

bir ança yorıdı sınadı ilig
~amugdın tüke! buldı bulmış erig

XVII.

nushalarda karışıktır. Aı7-18 'deki beyitllr, kafiyelere bak1 lna
: turur), dörtlük olarak düşünülmüş olabilir. B 'de ı y nı;:ıı. lgiiftk
kafiyeler de beyitleri geçpıemektedir. 'de ise, ayrı s hrdn
fakat diter iki nushadan fazla olarak, metnin umumi
şu dörtlük ilave edilmiştir:

şijkij.r) Cı6 şij.kri(

kör ay toldı ma bu agırlı~ bulup
tapındı bütün çın bagırsa~ bolup

Cu,-15 ne lfaldı idim st~n mgnga birmeding
bu' mg'yub ~ulung-nı çı~ar sürmeding
ygzu~lug ct~fdçı bu 'aşı ~ulung
~gmug bt~hre birding ~urug ~odmadıng
756

angar sözledi sözni barça ilig
anıngdın tiledi ~amuğ ög bilig

KON TOGDI fLIG AY TOLDIKA 'ADIL
.
ŞJF~TIN AYUR .
. .

751 eşittim] A22 işiddim B6 ve Cs eşit(t)im ı yarattı ... yaradı J A22 ... bımll
B6 ve Cs ygrut(t)ı ... ygradı ll 752 erğim ... 11ini J A2s g. ... sening Co irdi . , . &ini ı
birdi ... erde] A2s berti arıru ay g. Co ..• irde ll 753 bir&e] Au ber2-e ll 754 künde .. .
tınmadın ] A25 k!!n .•• tın-malı Cıı tınmadı ı manıng • . . irmedin ) A25 munung .. .
grmedi Bo munung .•• Cıı munung ... irmedi ll 755 negü ... eşit) A26 n. ter f~.i l BıQ "~
Cı2 nigü . . . 1 bardı . . . bizi1fje) A26 . . . bisin-ge ( -n- ? ) Bıo ~orftı bgrdı bi~frrl{,ke ( A.
ve -z- noktasız ) Cı2 bgrdı .§odtı yiring-ke
Metnin bu kısmı
( unur : arturur- {izin
edilmemiş oldu tu gibi,
sözü ile, ayırt edilmiş,
pek de uygun olmayan

t~lim neng tavar birdi ögdi öküş

agırladı birdi kör altun kümüş

altında

ilig . . . ay

bu nj'm~t içiisi unıtur özin
munıng ş(ikri ~ılsa evürmez yuzın

nr

765

766

'

ilig bir kün oldrup özi yalnguzun
evin ~ıldı bali irikti özün
o~ıdı kör ay toldı~a ~ıldı yol
bu ay toldı kirdi ~avuşturdı ~ol

1:1
unıtur J A2s unudur ı manıJQ yüzin J A 28 munung ş. bilz·e ( -i·
ız munung ş. bilse eiıürme• y . c11
öiıürmez y ll 7 8 kadri

? )

k

aÇumaz
ve C2 iiıi ıi 760 5bi;di J 1sıC~e::ikri i~f!9
!N~' 11761 bırdı] Aa2 bertı C, birdi ı birdi
k- - ı A
d
,
ı
J
k- - (k . . .
· · · umuş J
32 ar uk bua boltı ku •
~~~~
çızgısı yok ) ll 76J i lig J Aı t:lig Cs ti/ig ll 763 kör J A2 buu 1 tapı~~uj
1
3 :e ~ tapandı ll 764 buldı bulmış) As boldı ( sonradan tashih edilmi ) k z
kun togdı
ayur] A k" t . 1 •1. , d/
ş .o mı,
a B b b. . .
. .
4 .un og ı ı ıg a i •afadı-tın ay toldı-~a g•in belgürd6 . l5d a k. t. ıllg a. t. gdi 11/g.tı-nı aytur Cs bab • .• sıfatını ukturur
7 5 o rup . . . yaln?ruzun] As oldu
,,
rup · · · ya guz-an
o oldurup ( -ld- t h 'h
) .. • Y'!lnguıun ı eiJin ... irikti J A5 orun kıltı kal ık •rik-tı' B
C ... as ı
.
•
• "
6 ve o lfnn •••
o

o

o

,J A:u1 iiıi ( sa~ır .altında uy~. harf~. giı) Bı,

'B'

o

-

•

·

·

z· ·

c"

.

A4ı

A4ı

865 C3ı
767

ilig ötrü turdı a<;ialpn örü
ilig sözlemerli bir ança turu

777

768

bai5-ıp kördi ilig közin imiedi
işar~t bile kelgil oldur tidi

778

769

bu ay toldı oldurdı al5-ru amul
közin yirke tikti yaruttı köngül

779

yaşru közin
l5-aşı közi tügmiş açılmış yüzin

780

kümüş ki}rsi urmış öze oldurur

781

C33

773

tal.cı yal.cşı aymış

biliglig bügü
öc;ite begler bolur ot agu

l.calı bolsa begler buşup övkelig
yalpn turma anda ay l.cıll.cı silig
buşar

bolsa begler kelip öVkesi
anda tegürgey yası

yıral.c turgıl

bec;iük bir biçekig eligde tutar
solındın uragun oıilJndın ş~k~r

782

muı~ar mengzetü keldi emdi bu söz
köngülke alıngıl kü<;iezgil keçl öz

anı

783

buşar

kördi erse bu ay toldı çın.

lLIG St,PALl AY TOLD11$A
774

bir ança turup baş kötürdi ilig
bu ay toldıl.ca aydr tepret tilig

775

nelük sözlemez sen ağın teg bolup
mini munda yal~uz bu ya~lıg bulup

öçlte beglerke barma yagul.c
erse uçuzlul.c anul.c

l.calı bardıng

l.catıg l.corl.ctı özke l.coçb aldı tın
784

B66

l,<aral.ca bilig birdi bilgi açul.c
ö<;ite beglerke barma yagul.c

buşar

bu ki}rsi a<;ialp üç açln turur
77Z

açlınsıg körür men bu kün l.cıll.c itig
angar eymenür men ay bilge tetig
buşar

no iligke bal5-a kördi
771

kör arslanl.ca ol.cşar bu begler özi
buşur_sa keser baş ay bilgi yarul.c

1L1G SV'ALl AY
TOLDIKA
.
.
785

ilig aydı keldür ma~a ay sözülig
ne_güni tangırl,<adı emdi özüng

AY TO LDl
AY TOLDI C~VABI ILIGKE
i'76

786

l

ilig . • . ay toldı~a ) nuahalarda bu batlık yok
1
774 kötürdi J A1, k§derti 1 tepret] Cı t11prer ll 775 •özl~me~ ) Bı •özleme~ .1~nl
bulup] Aı 5 buu ganglıg men-i munda galğuz b. Cs bu Y'lnglıg mıni munda !J'}'11ff~ag toldı .. . iligke] nushalarda bu başlık yok

C~VABI

fLIGKE

toldı aydı tangım

bu mening
k(irsi ornung ne ol bu sening

777 körür .. . itig] A17 kgrer ... edig ll 778 birdi bilgi J Aıs berti bilge ı beglerke
beg·ke Y!frÜm ·e ga!lu/f ll 779 ya9ı . .. bügü) Aı9 ... begü C1 idgü ...
beglel'] A21 ganglulf ı . ful'jıl] A21 turjın !1 782 muf{"rar merig"ze'Ü] A22 munggar
· alınjıl ... öz J A22 alıl-gıl ktjdez-gin ket gz Cıo ... et öz
ii r j ü ~, A 'da sahife kenarında ar. huf. 1(r sözü, B 'de çizgiler -ve C 'de ayrı

i41Vtı.f! 1 Aı~

ilig) As ·elig 1 iıart;t ... tidi J As iş-a-rat . . . teti Cı2 işart;t . . . ll 769 girke · · ·
A,_ ger-ke ... Bıo yjrke ... gl}rut(t)ı Cıs gttrke ( harekeli) .. . g9rut(t)ı ll 770
közin J Aıo ilig-ni b. turtı .. , Ba ve Cı, i. bfl~a k. g(/şru közün 1 ~aşı közi) ~
*a,-ı 11 771 oldurur) Aıı ol-turur ·B·2 olturur ll 772 biçekig) Aı2 neçe kek 1
Au ur-a·sun ll 773 er•e] Aıs $rz-e Cı ir•e 1 *or*tı) Aıs *or*·•

. . . 776 ilig] 4 bt;g-lel' 1 mening ] Aı6 sangga

bu ay
kümüş

bu ay toidı aydı ay ilig ı.cutı
menirıg sözlegüke özüm yol.c şah

767 i lig ... örü J A 7 elig gdrü •.. gtüp 1 ilig ... turu ) -~7 eli~ : •. turup Cu
" t"un d e, b'ır ı' · la .. 'dan ve di"'eri
-di 'den sonra olmak uzere, ıkı me yazılmıf)
sa
ır
us
•
t
(

866 C33

,!' r

sözu ile ayırt edilmi,tir

?83 beglerke ... yağu~] Aza barm-a beging-ke yagık ı er•• ) Cıa ir•e ll 784 o9ar
A24 o!J.şagu beg·ler Öz· i Bıı o!;ışar ... Cıa o!J.şar ... lff!lı 1 keser . . . bilgi] A24
( ·•· ? )
. kgngli
!lig . . . ag toldı~a ) nushalarda bu ba,lık yok
735 negüni .. . emdi] A25 n. tanggır-/fatı aggıl Bı2 ve C14 nigüni ...
~!l tolriı
iligke J nushalarda bu başlık yok
186 ornung .•. •ening ] A26 ordung .. . işig Bıs orung ••. st;njng ( -i- harekeli ) Cı5

A42
B67

787

bu oldrug ne kjJrsi yiri ol sanga
bu m\1-'ni u~ayın ayu bir manga

788

ikinçi eligde ne ol bu biçek
munı ma özüm yetrü bilgü kerek

789

üçünçi ongungdın negü ol ş~k~r
solungdın urağ'un ne ol bu sangar

79o

ba~a kördüm erse özülig övkelig
munı kördüm erse yitürdüm bilig

C34

79 ı

bu ya~lıg körüp bu özüm eymenip
ötüg ötnümez men tilironi yazıp

körüp buştum erse ilendi özüng
serildim sanga men tügüldi yüzülig

796

sen aydıng manga }f.ut men bilgi! mini
sang a u i$. turu ~ı ldı m ul$-gıl mun ı

797

negü . 1$-ılmışıngnı sen aı;lra seçe
yora birdilig ul$-tum 1$-amugnı aça

798

keçürdüm men anda sening 'ıgrüngi
agırlarlım ötrü ol erdem teligi

799

bu kün me mening bu özüm ~ıll$-ların
sanga körkitür barça erdemierin

Soo

munu men me körgil könilik törü
törü 1$-ıl~ları bu bal$-a tur körü
bu k\irsi özele öz oldurdul$-ı
üç ol k?r ay könglüm

So ı

XVIII.
KON TOGDI ILIG AY TOLDII}A '~DIL ŞJF ~Tl
NETEG ERDÜKIN A YUR

795

aı;lal$-ı

B68

1$-amug üç aı;la~lıg emitmez bolur
üçegü turur tüz 1$-amıtmaz bolur

802

}$alı

803

ilig aydı u~tum sözüng belgülep
açayın sözümni sanga ülgülep
793

sini men olpdım eng aşnu~ı 'kiin
agırlı}f. bile birdim ol kün orun

794

bu tang tangsu}f. işler. manga körkitip
buşurdung mini sen işing berkitip

787 oldruğ ..• yiri] A?:l o.••. biri Bı4 .•• yjri Cı6 oldurug . • • y;ri 1 bu •. ·
Az1 • • • ber Bı, nu • • • Cı6 b. m. ayu bir a~ayın ll 788 eligde .• • biçek] A'IS
..• ı;eçek Bı5 iligde ••. Cı7 nigü ol ilig-de b. ll 789 üçünçi ... ol ] Aı qçünçi·ıri
1
ne ol buu 1 uragun ••• aarigar J Aı ur-a-•un •.• seker ( ? ) Bı ve Cı ... •gngar 1 j (IO
. . • övkelig] Az ardu~ gsiing i.Vke-lig Bz e. ö:ıüm ö. Cz irae •.• 1 er u yitilrdiim J C~
yjtürdüm 11 791 körüp bu J As· kgrüp iş Ca k_örüp ( sanradan p 'nin ~· ouna bir ~ır
ve harelcelenmiş : körüpen) 1 ötnümez ..• ya:ııp ] As ayduma:ı ( -g- ? ) • • • gidip 3rı
... yazıp ( .:z;. nolctasız ) Ca ötnümesmttn ••. ygzıp ( -:ı- nolctasız )
kün toğdı ... ayur) A4 kgn toğtı ilig 'adl-i rıedeg ~rdükin ay toltı-~a a.
... ni tig e. a. ( sahife Icenarında) C, bab k . t. ilig 'q.dl ty.rur 'q.dl flif!.tı ••. agtur
791 belgülep] A5 yl-gülep ( gg- ? ) 1 ülgülep] A5 bilgü·lep ll 793 •ini]
aen-i 1 bile birdim] A6 b. berdim C6 birle b. ll 794 bu •.. körkitip] A7 Of!<ı'e t.
mangga kör-kidip B7 ve .C7 ••• körkütüp 1 mini ••• berkitip] A7 men-i •• • B7 ve
b~rkütüp

ikisi
C35

üç açlal$-ta emitse biri
1$-amıtar uçar ol eri

~ainug üç aı;la~Iıg köni tüz turur

804

~alı

1!15· baştum

tol$-ı

bolsa tört kör bir egri bolur

So s

~ayu neng tüz erse ~amugı uz ol
1$-amug uz körü barsa 1$-ıll$-ı tüz ol

8o6

~ayu neng emitse kör egri bolur
1$-amug egriler isiz urgı bulur

As b. ö:ı-ke ilen-ti ( satır altında ar. harfi. dttriğ !Jurdf!m )
( -:ı- nolctasız ) Cs b. irse .•• özüm 1 serildim ... yü:ıüng ] As
{ şıı tu ~>lh"d" ar. harfi. ~gbr kt;rdttm )'11angga men tykel-ti ggsüm Bs .. ... büküldi
Cs sirildi ... sözüng ll 796 ~ut ... mini] Ag ft.ud m-a b. men-i 89 klft ma . , .
bi/gil ml ni 1 u~turu ... ulfğıl] Bg uft.tur .. . uft.*ıl Cg ... u~ıl ( uft.(~)ıl?) ll 797
: : · arfra] Aıo n.
bere yi n Bıo ve Cı o nigü ... 1 yora . . . *amuğnı J Aıo y. berding
Cıo ayu ... 11798 erdem teıfğ'i] Aıı f:· yanggı Cıı irdi m t,ngi (tn- nolctasız . )
... ~~~~ların ] Aız m. m-e g•üm If.. Cı2 ayar bu ö. ft.ıl~-ların (önce ~~l~ı yasonra tashih edilmiş) 1erdemierin J C ız irdim-lerin ll Soo murıu •.. me] Aıs munı
Bıa y~ Cıa m. mt;nme 1 törü . .. tur) Aıs ... yo~-a-tur Bıs töri; ... If 802 üç •. ,
J Aıs .. . imit·me:ı Bı üç .(satır üstünde yazılmış) a. emitmes Cı5 üç adakın
/famıtma:ı] Aıs kıır ~ımıt-maz Bı t. /f'!Ytfmaır ll 803 emitse] Aı6 imid :ı-~ 1
eri] Aı6 ~ ımıdar . . . urı 82 ve Cı6 ~gmıtar . . . eri ll 805 rıeng . . . erse ] C2
lr~ e
uz] Aıs öz ll 806 nerfg emitse] Aıg n. imid:ı-e Ca ning e.

Bs tı.~f rrm

ö:ıüng]

ö:ıijng

*·

A4ı

Bô8 C35
807

l$ayu tüz emitse turumaz tüşer
l_<ayu ne~ köni bolsa tüşmez serer

8ı8

törüde ikigü ma~a bir sanı
keserde açlın bulmagay ol mini

8o8

meni~ l_<ıll_<ım ol kör emitmez köni
köni egri bolsa könilik küni

8ı9

bu beglik ulı kör könilik turur
köni bolsa begler tiriglik bolur

809

könilik özele keser men
men begsig ya

açlırmaz

810

bu bögde biçek kim eligde turur
bıçıgh kesigli turur ay unur

8ıı

biçek teg bıçar men keser men
uzatmaz men d\l<vi l_<ılıglı kişig

Sıı

813

869

işig

8zo

l_<ulsıg kişig

~u~ar me~zetü sözler öglüg kişi

kım öglüg sözin tutsa itlür işi
A43
C36

könilik öze boldı beglik ulı
bu beglik köki ol könilik yolı

Bıı

işig ;

8::

törü l.<ılsa ilke köni bolsa beg
tilek arzu bulğay bu kolsa kah

.

ş~k~r

ol kişi bir a~ar küç tegip
törü bulsa mindin l_<apugl_<a kelip

AY TOLDI S()'ALl 1L1GKE

ş~k~r

teg süçiyü banr ol kişi
sevinçlig bolur anda yazlur l_<aşı

814

uragun yime ol kişiler içer
özi küçkey erse könidin l_<açar

81 5

ma~a

kelse tütşü törü birse men
uragun iÇer teg açır körse men

816

bu ~aşım tügüki bu körksü:ilüküm
küçemçi kelirke bu yüzsüzlüküm

817

kerek oğlum erse yal_<ın ya yagul_<
kerek bar~ın erse keçigli l.<onul.<

'
1
807 emit•e ... tii1er] A'IIJ imids-e töremi~ llfl•rl Be e. turu ma• t. C, •
blc.) 1neriğ ... •erer] A2a ... •irer Bs tiis ... tü,mei •t;rer C, ning . . . t{/' r l
kenarında bol ur ·,1].; yk. blc.) ll 8o8 emitmes] Ası imidmes 87 · em.i~me•
&~ Jra.
·kels-e ll 809 . aı/ırmas men] A22 .at/ır-mas m-a Bs· atf-1/'ma• ma Cs acfırmas nıa
bögde .. , .turur] A23 bı~g-te -neçeh' (• utır altında ar. harfi. d~;~ne. kardt;m) k,
...•. tutar C7 bögde ( b- yerine g- ile) . . . 1. ~rı~l\] Sıl unar ll 8ıı . l>ıçar ...
lceaer men bıçar men . Bıo . kt;•er ·mt;n . bıçar mt;n 1 usatm~. .. . ~ılıjlı] Au
ta' vi adıj ~an Bıo usatm11• me .. , Cs usatmı;ume" ll Su ariğar] A25 ti11.!f/ltll"
1 mindin ~apug~"] A25 men-tin ~apug-ta ll 813 aiiçigii barır]. A26 •qçigii
4Ü_ç inü bf!rll' Cıo aüçigü bf!rır 1 aeflinçlig . . . ~a,ı J A26 aevünç-lüg .b.. OQ~
: lı 814 gime] A17 gem-e 1 küçk_
eg erae] A27 kqçi-keg 1· •Cu ~f!ç~an irae ll 815
hi"C"ae] A28 tut-çı tı~rüü bers-e Bı•· tüt1ü ( -1- no~tlllll~ ) . . . Cıa tüt1ür . . . /
içer ll 816 körkaüslüküm ] A~ kı~rk aös-lüküm 1 küı;emçi kelirke] A~~ tQr·t·k~
ll 817 erae- . . . ga] Aso 1rz-e kerek gat Bı •· gıra~ ga ( g- nolctasız) Cı•
(u- noktaaıs) ga 1 bar~ın erae] AS() bir (satır altın~a ar. harfi. bigane. ) ~/fl (
•· ? ) 1· Ca bf!r~ın ;,..e
''

.

82 3

ya~.a aydı ay toldı ilig l_<utı
neluk boldı kün togdı ilig atı

BıB föl"üde ... manga] Ası törü-te ik" •
•• mini] Aaı k"n·i·ten
.
/ZUn mangga Cıs tururda i. manga 1 keaerd.e
•
• •• men-ı
·
Aaa ·~e, atatıdaki dörtlü te ait beyillerden biri
.
••hna b edilmittir:
( blc. beyıt 8u not), yanlış ve bozuk
tı~rü l;cılz- a iliz kgn-i bolz-a beg
tilek arzu hulğag acun-ta bu hez
Bı9 kör J A33 ol ı tirlglik holur] Cıe bu b lik
- .
mu,gl{a... ming-aedü
m m
tü' 1 - ~ll
bglur ll 820 mungar mengsetü]
;/izi
• l#ngze
aosın .. . it/ür J AS4 again t. ed/ür B, ve

c17

Dört 1ü Ic A 'd
h"f ._
'
a sa ı e KClDarında ar harfi ·•
·· •• C 'd e ıse,
·
.
·
· ll r sozu ve B 'd e
ayrıca ışiret edilmemittir

· ·ı
·ı
çızgı er ı e ayırt

Bu öze boldı] Aı öz-e ol bu u C1 b"/
b
..
1
6uljay J Cz hulja
e · ı köki · · · go/ı J Aı ktni bil kıni-lik bo/. 1
A, 'd., bu beyit yaol
'

If

0

ı

Ic

ara •

fU

le"
şe ı lde yazıımıttır (yle. b le.) :

tı~rü bir tQrü huu ta/u ta/u gegil

-n.u satır,

ta~-ı hir acun !J•e hu ~als-a kal-ı
sanifedeki diter

satıriara

nisbet!

k .

Oııı:- bot bıralcılaralr, sooradan doldu 1 e, çold aralıklı yazılmıt oldutundao, bu'

ru mut o utu d- - · ı bT
de (bunlar falcsimilede temizlenm. t" )
_
~t.uou e ı ır ı satır batındaki

If ır ·1 mustensıhın vey
k
ı
b .
oı p.o1mad ı Q-1 balekıoda tereddüt tt"lcl
. . ..
a o uyan arın eytıo
e 1 erıoı gostermelctedir
ay tolriu
iligke] nuahalarda bu başlık yok

8:t3 C 'de bu beyit iki satır üzerine vazılınıştır
~utı yazılmış, sonra tashih edilmit)

ı ilig]

As elis

1 atı]

As

gdı C,
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A34

870

824

ilig aydı bilge mening l$ıllpmı
körüp mengzetü urdı bu atımı

825

künüg kör irilmez tolu ol$ turur
yarul$lul$ı bir teg talu ol$ turur

826

mening me l$ılınçım angar ol$şadı
könilik bile toldı eksümedi

827

ikinçi togar kün yarur bu ajun
tözü b~ll$1$a tegrür yol$almaz özün

8ıı8

mening me törüm bu yol$almaz özüm
l$amug b~ll$1$a bir teg ne l$ıll$ım sözüm

829

üçünçi bu kün togsa yirke isig ·
çiçek yazlur anda tümen ming tüsig

830

l$ayu ilke tegse mening bu törüm
ol il barça itlür taş erse !}orum

831

togar kün arıg ya arıgsız timez
l$amugl$a yarul$lul$ birür eksümez

8J2

mening me lplınçım bu ol belgülüg
tözüke tegir barça mindin ülüg

833

yana ma bu kün bı.ırcı ıiabjt turur
bu ~abjt tidüküm tüpi berk bolur

i lig ... ag toldzfr.a J nushalarda bu başlık yok
824 mengzetü ] A, mingsedü ll 825 künüg ... irilmez] As kynüng kgr i. Bv
irilmeır 1 talu] A5 bolu Bo ve C6 tglu ll 826 a1igar ofr.şadz] A6 anggar o. Bıo ve
obşadı 1 eksümedi] A6 gksül-m-e-~{,.Ç7 iksümedi
827 A 'da metnin sırası karışmıştır; metin, sırası ile, A436 'ya kadar g.eJ
bundan itibaren A34ıı 'deki beytİn ikinci mısraından devam ediyor. Beytİn i!Jı
başka bir beytin ikinci mısraı yerine yazılmış oldukundan, ikinci mısraı artık
mıştır ( krş. beyit 699) 1 toğar ... ajun] ,A34u toğgr (-ğ-?) kyn yarudur
yofr.almaz özün] A 'da bu mısra yok Bu yofr.almas (y- noktasız) özün ( -z- ııo *
Cs yofr.almaz ( y- noktasız ) ajun ll 828 törüm ... yofr.almaz] Aı2 tgrem buu !JQ~
Bı2 ... yofr.almas ll 829 yirke] Aıs gerke .Bıs ve Cıo yjrke 1 çiçek ... ming] Ai ~
• . . Bıs . . • ming ( -i- yerine -n- ile ) ll 830 törüm] A14 tgrem Cu sözüm 1 cree
t:rz·e Cu irse ll 831 timez] Aı5 temez Bıs ve Cı2 times 1 birür eksiimez J Aıo
gksü-mez Bıs b. eksümes C12 b. iksümek ll 832 tegir . . . mindin ] Aı6 teger ..•
11833 tidüküm , . . berk] Aı7 tedüküm . . . Ca . . . birk (bi- noktasız)

8J4

835

bu kün bı.ırcı arslan bu bı.ırc tepremez
evi tepremezi üçün artamaz
mening l}ıll,<ımı kör yime bir yangın
özüm tegşürülmez yarul$ta öngin
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C-

8J6

bu ay toldı aydı ay iJig l}utı
ajun il yac)ılsu atı

aşasu

8J7

·mening me özüm bu uzun yol yorıp
sanga keldi emgep h~m artul$ arıp

8J8

b~ l$ıll,<ıng _bu erdemlering bar üçün
kusep keldım emdi tapugl}a küçün

8J9

ay~. bi.r manga sen neteg tapnayın
sevınçıng ~ayu ol anı tutnayın

840

tapug beg tapısı öze bolmasa
yaramaz bu tapgı neçe. emgese

841

negü tir eşitgil ıla atlıgı
tapugun bec)ümiş kişi J.<utlugı

842

tapınsa tapugçı beginge J.<alı
l$atıg tutgu begler sevinçi yolı

84J

bu ~egler tapısı öze !$ıl tapug
begı taplasa tapgı açtı l$apug

~34 eili . . . artamaz J Aıs adı
B .. . t
•
. . . 8 wı t;premese u. artamas Cıo atı tt~premezi
ll 835 yı.me · · · gaTfilın] Aıo
yem
e
b
·
B
~
( y- no kt ası z,
adın 1 tea " "[
.. - . •J · yanggın 4 ••• yangın
.
'· ·
,şuru mez · · · ongın Aıo teng-şürülmez bu kılk-ta
( ) · B
..
gngın
4

bri turur

iligke] A20

• .

z ·

8U!Ia •ı ı,

B

) C17 • • •

d[ J
· · · ya, ı •u A2ı aş-a-~ruu (Önce -sun
b
acun asıl-su ll 837 yorıp ] A
.. 1
J A22 sangga kelti imgep ll 838 kü.rep
emd' J A k 22 yy(rup
~ranga . . .
1
ım:u) k
drü // 8
b·
'· ·
2:t gsep satır altında ar.
• fl
39 ır . . . sen ] Au ber sangga men 11 840 t
]A
emgeae] A
apısı
25 tapınz-a
25 yargmaz . . . imgez-e Bıo yarama•
ll 84ı
..
...
JiA n ter işit 1./gin
Bu · ..
/t
.
b d
·.
···
negu .. .
8
nıgu .. .
apugun e , ümiş J A26 tapuğın ba~ra-maz ll 842
12 f!punaa
43 tapıaı J A26 tapınz-a
·

B'l6 C 'de 836·-957. beyitler eksik 1 a1a.ru
sonra tashih

.

5 • • • i/ig-ke ( -k- Üç nokfafı

B. ;

d'l · )

e ı mış

A34 B7o

C.

B71

102
844

tapugçı tapug bilse törke tegir
tapug bilmese tördin ilke kelir

845

begin kec;l sevindürse tapnur
açıldı bu ~ul~a agırlı~ yolı

!LIG CÇoVABI AY
846

847

TOLDI~A

848

özüm taplamaz neng biri yalgan ol
munır~da basası bu küç ~ılgan ol

849

su~ erse ~ılınçı yig erse özi
ivek erse ~~~~~ uvutsuz · közi

8so

buşı

erse işte yime övkelig
yava erse borçı ya ~ıygari elig

8sı

bu ya~Iıg kişiler yaramaz manga
ayu birdim emdi açu~lug sanga

852

yarayın
bu ~aç

853

ya~ın bolga:
agırlı~ açıg

tise sen manga belgülüg
neng özüligdin yırat ay külüg

856

bu ay toldı aydı eşittim munı
bir sözüm bar ayu bir anı

ta~ı

844 tapug ] A29 tapa ll 845 nvindür•e] Aso II«JÜn-tür:z-e Bı •t;Vündürse
ilig ct;f!abı] Ası i. cuf!abı
·
846 11evinçim ] As2 Bef!Ünçüm ll 847 men] B, me ı ga~ma . . . arığ] Aaa
!l!!rügin a. B4 bl}~ma g. farig ll 848 taplamaz] 85 tq.plama• ı munufgda bı.r:ıa•ı
munung-tın ba:z-a-~ı B5 munungda b. ll 849 gig] As6 be~ B6 gig ( g- noktasız )
. . . uvut•uz] ASG i ve k ( satır altında uyg. harfi. 1idab ) . . . uvut-11uz ( satır ııl t ı nda
harfi. ugat-•ı:z) ll 850 gime] A86 tz-i 1 ga .. . elig] A86 ga~ı-ğan (-ı- ? ) ilig
yaramaz] Bs yq.rama• ı birdi m emdi] Aı berdi m Ul men ll 852 bu . . . ag] A ~
bu ~aç neng . . . Bo . . . ay ( sonradan satır üstünde yazılmış ) ll 853 k ünde
As gdrü kqn-te mangga ı mindin •arı)a] As men-tin •angga
sr/ ali iligke] A4 safial-ı i. Bıı •· ilig-ke (-k- üç no k tah )
854 eşittim munı] A5 işiddim mun-ıı Bı2 e,it(t)im m. ı bir] A5 ber

ilig aydı eçigü bu ~ıl~ı yangı
tusulur bolur biiil~~a asgı öngi

857

tözü g{l.l~~a barça ~ılur edgülük
yana mjnn~t urmaz kişike · külük

Bs8

öz asgın tilemez kişike ası,.,.
biru··r o 1 asıgdın bu ~olmazıs yanıg

AY TOLDl St)'AU ILfGKE
859

86o

yana aydı ay toldı ul.<tum bu söz
talp bir tilekimni aytur bu öz
manga ay könilik ~ayu o! köni
anıng birle yalngu~ yarutsa küni

86ı

sen künde ötrü manga
artga mindin sanga

AY TOLDI St)'ALl ILIGKE
85 4

bu eçigü ~ayu ol neteg ol özi
negü teg bolur eçigü ~ıl~ı tözi

ILfG CÇoVABI AY TOLDI~A

872

ayayın yaragsızlarıg

yaragsız~a ya~ma yorıgıl arıg

A35

8ss

~ulı

ilig aydı u~tum men emdi sözüng
sevinçim tile keçi küçl.ezgil özüng
sanga men

103

~ayunı ayurlar könilik yolı
negü teg bolur bu könilik ulı

ILfG CÇoVABI AY TOLDI~A
862

ilig aydı körgil köni er özi
tili köngli birle biriker sözi

863

taşı teg içi ol içi teg taşı
bu yarıglıg bolur ol köni çın ki'şi

855 negü ] Bıs nigü
ilig · · · ag toldı~a] A1 i. cuf!abı a. toltı-ka
B57 rır~lkka barça] A 9 b
. J Bs urmas ll 858 tilemez J B tileme
• g· · . ] A
·z arça •h alk· •k· a ı urma:z
11
4
, . _~n~g
10 tı er ... filemi, tadıg 84 .•• kolma 11 yanı·
l'{lalı ıfrı,ıkc J Aıı BUflal·ı i. B5 s. ilig-ke (-k- ü~ noktalı ) g
86(1 anıtQ
· yaltfiu~] Aıa an•ı b. gangluk
8{ı A 'da mısr&ların yeri dejtiştirilmiştir ı ~egü . . . u lı J A.
ltr , harfi. bii-n gad) Bs nigü . . .
14 • • ol k. ul-ı ( satır

liie C!fl~bı] Aı5 i. cuf!abı ~ ilig ( -g üç nokta! ı ) c.
862 kanı er] Aı6 knn-i ,r B k" . z ı b' 'k J
..
ol
"
"
ıo onı- er
ırı er A16 birikz-e ll 863 taşı teg] Bu

l 04

86S

könilik kerek erke ~opsa ~utun
könilik atı ol kişilik bütün

874

kız ermez bu yalngu~ kişilik ~ız ol
~z ermez bu yalngu~ könilik az ol

875

866

iki türlüg ol kör bu isiz yime
ikigüni bir tip isizke sama

876

toga isiz ol kör munıngda biri
bu er ölmeginçe arımaz kiri

877

ta~ı

yorır

874

mungar mengzetü aydı şa<jr bu söz
sanga sözledi emdi körgil · bu öz
868

yorıglı bu yalngu~ içli · ök öküş

köni çın bütün er manga keçi küsüş
A36

878

879

biri ötgünç bolur bu isiz
eçlgü bolsa tüzer bu ma iz

toga eçlgüdin tutçı eçlgü kelir
ajun buçlnı andın asıglar alır
toga isiz erse angar yol,< otı
ol buçlun~a yutı

ajun~a b~la
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yana aydı ay toldı ilig ~utı ·
manga açs\1 emdi bu söz . bük ~atı

88o

bu eçlgü kişiler . bolurmu isiz
isiz me ururmu kör eçlgüke iz

88ı

mungar mengzetü aydi türkçe
sen ul,<up özke al

m~ıı~i

eşitgil munı

882
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ilig aydı eçlgü iki türlüg ol
munıngda biri çın tutar eçlgü yol

883

örüng süt bile kirse eçlgü
ölüm tutmagınça evürmez

s. söz kgr ,mti bu
Dört 1 ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şfr sözü
__

868 yalngu{c ... ök] A22 yanglıg ~ti me B, yf}lngu{c i<P ök _1 _er.. : . . ku~UI]
anın az kuşüş B, ~r , •• kjJşüş 11 869 ermez ..• ol J A23 irmez ... kışı-lıkı ).!ıı: Bı; ~mu
u'aÜ iligke) A24 suflal-ı i. B6 •· ilig-ke (-k· üç noktalı )
8
manga .•. {catı] A?J) mangga açsun ( -s- ? ) ,mti bu söz-ning {cudı ( ·a·?
... söz bük {cf}tı (/fıtı?) ll 871 isiz J Aıs 'aci:ı 1 isi:ı me] A26 'aci:ı-ke
,
ilig .•. ay toldı{ca] A21 i. cuflabı a. toltı-{ca
.. ..
872 ol J A2S gk 1 mr:ı.nutjda .•. yol ) A2s munung-ta .•• edgıı-luk Bıo munwıg~

884

l,<ıh~
yorıl,<

tadu birle l,<athp törümiş l,<ılınç
ölüm buzmagınça buzulmaz erinç
l,<arında törümiş l,<ılınç
yagız

864 kö1igülin . . . ayada J Ats . . . ayada (satır altında ar. harfi. dııst)
köngül·ni •.. 1 yorısa • , • yallij'ız{c] Ats yyrüd:ı-e uyadmaz·a (-ya· ? ) yanglu~ ll
könilik • • , lfopsa) At9 kgn-i-lük ... {coyz·a Bı ... /fops~n 11. 8~6 ~rmez : ·: .
A o irmez bu yanglığ B2 ermes ... 1 a:ı ... az] A21 kişi-lık-nı bı lg u kgn-ı-lık ız
2
ermea . . . 11 867 mungar meı'igzetü J A2ı mr:ı.ngğar mingsedü 1 sanga .•. bu ] A21

sio

tal.o biri eçlgü kör ötğünç bolur
isizke ~atılsa ol isiz Jplur

işi

kız ermez kişi kör kişilik ~ız ol
köni çın kişilerni ögdi u~uş

edilmiştir

Bn c-

bir eçlgü bolur kör anadın togup
ol köni çın kör eçlgü bolup

köngülin çı~arsa ayada urup
yorısa uyaçlmasa yalılru~ körüp

813

4

86

B 73

A.35

105

l,<alı

isiz

yir

l,<atında

ögretig
kiter ay tetig

eçlgüke bolsa isiz işi
ol isiz tuşı

boldı ~~~~~

873 ol . .. çın J A.29 ~dqü bol çı~ (satır altında ar. harfi. tamm, t- noktasız) ll 874
. · · ol] Aso ... kgr Bı2 isiz~a . . . ll 875 ol . . . yi me] Ası kgr ol . . . yem· e 1
sama] Ası ikegü-ni bir teg i. •ım-a ll 876 i11iz ... munırlgda ] As2 ~11i:ı kör ol
wur.rıu- tctz. B ı ... munung-da 1 arıma:ı ] Bı arımall ll 877 isi:ı J Asa ~•iz 1 işi .. . tü:ıerJ
id[!' ~" bol:ı-a bıı11ar ll 878 tutçı] Aı tudçı (satır altında ar. harfi. da' im) 1 ajun
] Aı acun but-nı ll 879 işi:ı ... otı] A2 eaiz ~r:ı-e anggar y. odı (satır altında ar.
ugıri) , ajıın~a] A2 acun-~a ll 88!1 muıf(ar meffj:ıetü J As mungğar mingsedü 1
. •. özke] As işidgil ... ggke (satır altında ar. harfi. dil ) ll 881 örüng 11üt J A 4
( satır altında uyg. harfi. an-a sqt-i ) 1 eilürme:ı] B6 eilürmes ll 882 tadu ...
Ar. ion.ı M r f-e {cılıp tgr-e·miş 87 tq<Jıı . .. 1 bu:ıulmaz erinç j Ar, bu•ııl-ma:ı irinç
· nııı~ e. ll 883 törümiş .. . ögretig] A6 tgremi1 {c. grge·tig 1 yir ..• kiter] A6 ger . ..
Bs yır . ll 884 /fal ı ... i11i:ı] A7 !;ıal-ı .. . ~siz 1 isi:ı .. . i11iz J A7 ,.iz .• . ~si:ı

A36 B74 C.

l~6
885

ısız

me

l,<amuğ"

886

kör ec;igü biie
eçlgülükke bu buldı yula

897

begi eçlgü bolsa buçlun barça tüz
bolur l,<ıll,<ı eçlgü yorıl,<ları uz

888

yal,<ın

tutsa begler kör eçlgü
isiz barça eçlgü l,<ılur ol işig
isizler

898

tüzer tüzse iz

887

899

yal,<ın

bolsa begler tapa
isiz elgi ilke tüpe

isiz baş kötürse kör ec;lgü yiter
bu eçlgü elig bulsa isiz kiter

891

l,<ah eçlgü bolsa bu begler l,<utun
l,<amuğ" eçlgü boldı l,<arası bütün

892

bu begler isii bolmağ"ınça isiz
ol ilde sevinçin l,<ızartmaz mengiz

893

ne ec,igü törü urdı begler begi
isizke bu l,<ın berge zindan yigi

894

l,<alı eçlgü bolsa buçiun başçısı
l,<amuğ" ec;lgü boldı anıng işçisi

895

apang ec;lgü bolsa bu begler özün
bayur buçlnı barça kör itlür ajun

900

901

902

885 -isiz me ] As ısiz m·e Bıo i8izke 1 bu ... yu la] As bu u bultı. yul·a .
ar. harfi. çırağ?) ll 886 st;bt;b . . . i8i:ı:] Ao 11ebeb ( ·b- ? ) · · · 1"'~
... iz J Ao "*ar"a beg yol-ı-tın l!fser tız-seriz ll 887 ~~rı"*ları uz] ~10 por~J:!. ~ lur- ı ~
altında ar. harfi. iş) tü:ı: 11 888 is iz J Au ı•iz ll 889 ısızler] Aı2 §8ı:ı:-ler . t8r~ :/.ir]
ı•iz ilgi 11 890 isiz ... kötürse J Aıs §8i:ı: .•. kgderz-e 1 .elig .... ki~er] A!s ılı! b.
keder 11 892 i siz ..• i siz J Aıs ı si:ı: ••• ı siz J ilde ..• me rigız] Aı5 ıl-tı~ sevunç 9'
-mış menggiz B2 i. sı;iıünçün "*ızartmas mt;ngi:ı: ll 893 isizke ... .!l''!i'•JAı~ ~~ı z- k~{
ısi:ı:·lerke yazılmış, sonra tashih edilmiş) "*ılın birge 11indan (·n sonradan ~k t~nm ı~}
( begin ? ) Bs . . . bjrge z. y{gi ll 895 ajun J Aıs acun
. ay toldı s~'ali.] Aıo a. toltı suval~ı
896 ilig ] A2o elig

~ayu neng talu bolsa öc;irüm agır

isizlik uçuz ol anı ~ıldaçı
yavuz iş uçuz ol isiz boldaçı

~ayu neng uçuz bolsa yirde yatur
ağı çuz agır boldı törde yatur

903

B76

904

bu eçlgü ağ"ış teg agır aggu~a
yavuz neng iniş ol uçuz bulgu~a
mungar mengzetü sözledi kör u~uş
u~uşlug sözi tutsa asgı öküş

A37

905

906

altında

ilig aydı eçlgü talu neng turur
talu nengni tutçı talular ~olur
anırıg ~ılma~ı barça özke agır

AY TOLDI Sl.)'ALl ILIGKE
yana aydı ay toldı ul,<tum munı
ilig yarlıl,<adı bu sözler köni

sever barça yalngu~ tiler arzular
anı ~oldaçılar nelük buldılar

lLlG Cl;: VABI AY TOLDI~A

kişig

890

bu eçlgüg bilir ol kişi eçigü tip
asıglığ" erürin munı ~ılgu tip

tal,<ı bir s~b~b kör bu eçlgü isiz

uzadı

B75
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l,<aiılsa

yal,<ınlıl,< yolındın

889

1

ağ"ış teg bu eçlgü ağ"umaz kişi
tegip tegme yalngu~ ~ılumaz işi
agır neng l,<amuğ"ı agır l,<ılgu~a

l,<ılumaz bu işni biligsiz buşı
897 bilir . • . tip] A21 bilür .. . tep J asığlığ . .. _tip '] A21 a•ı:ı:-lı"* §1"Ü1"·ke . . . tep
*oldaçıla,. ne/ük] A22 "*ıldaçı az elig
ilig ••• ay toldı"*a] B 'de bu başlık yok A23 elig cuvabı a. toltı·"*a
899 ilig] A24 elig 1 tutçı ••• "*olu,. J Au tudçı talu ,,. "*rlu,. Bıo tutşı tglula,. "*·
«.ğor J Bu bolu,. 1 "*ılma"*ı ... ağı,.] A25 "*'l"*-ı b. gske a. Bu ... bolu,. ll 901 isi:ı:lik]
~-lik 1 iş ... boldaçı] A26 ol ı•iz-le,. "*rlu,. ay içi ll 902 yi,.de] A27 ye,.de Bıa yj,.de
çu:ı:] A27 ağ,. neng ll 903 ağış ... ağğu lfa J A2s yolfuş ... Ba ağli ( ·ı· harekeli )
atfrı~a 1 yavuz ... uçuz] A2B yalfut teg "*ız ol kg,. til ep
A211'da, 903 'ten sonra, daha ~u beyit gelmektedir:
ısiz-lik ,r;niş teg g:ı: .t:n:ı:-e tegi,.
enig-li uçuz bolga ( ? ) ağ-sa"* ağl1"

DÖrt I ük, A 'da

ayrıca işiret edilmemiş;

905 ağumaz] Ası ağu·mış (·mas?) B2
neng] Bs tı;g 1 buşı] Bs kişi

B 'de ise, çizgiler ile

ayırt edilmiştir.

ağalmaz 1 yalngu"*] Aaı yanglulf

B2 ygnglulf

B77
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916

müni barmu yalngul.< anı sözlegü
ul_<uşlug ul_<armu bilirmü negü

asıg körnür erse isizlik bu kün
yarın yas l.<ılur anda ul_<gıl ögün

917

bu eçigü ong ol kör isizlik bu sol
solungdın tamu ornı uştmag ong ol

9ı8

ilig aydı eçlgü tuçı ögdilür
müni bu isizler ara savlanur

neçe me erejlense isiz bu kün
ökünç birle emger yarınl_<ı künün

919

910

yalpnlıl.< l_<ılur er kiŞike tuş~. . .
yavuz bolmasa l.<ılmaz eçlgu ışı

neçe satğ'ag erse bu eçlgü kişi
ökünmez yarın anda itlür işi

920

911

bu satgag basınçal.< üçün eçlgüni
isizler yorıp kör yarutmaz küni

~ı;ıl.<il.<ı;ıt munı bil ay ay toldı sen
ökünçsüz men eçigü atın ölse men

9ZI

912

kim eçlgü tiler erse eçlgü l.<ılur
basınçal.< ya satgagl_<a bal_<maz bolur

ne eçigü söz aymış köni er til i
köni er tili urdı sözke ulı

922

9 13

kim erse bu künlük tilese sevinç
isizlik l_<ılur ol yarın yir salpnç

kim eçigüg yirer erse isiz bolup
tiler men ay eç1gü sini men l_<olup

bu eç! gü tilegli . ne gü tir eşit
l_<amug eçigülük l.<ıl özü~ke

9 23

914

ay eç1gü sangar kim toç1ar ay manga
berü kelgil emdi men aç men sanga

iş

it
924

saval-ı
elig-ke
ay t o[dı ... ı'[ ı'gke) B 'de bu başlık yok A2 a. toltı
.
d 1
907 i lig) As elig 1 bu ... ef/gü J As buu ggdi ( önce ~ gu yazı mı ş, sob~l~~ "
k ı u.k armu ... n~•gd J A•• agur-mu ı ur- mıı
b. t:• munça ll 908 yalngu~ J Bs gq.ng 1u..
Bs . . . nigü
ilig cevabı J A5 elig cuvabı
·
J A6 bu u ·gsi:z:-ler ar-a ııat ~ıl ur ll 910
909 ı·r··ıg J A6 e ['ıg 1 bu · · · 11 avlanar
.
tu •ı J A7 yavaş-lık kıl ur gtgü hasnur kişi ı yavuz · · · işi J ~7. yavaş. _
.. '
y
•
'
bolmaz
gtgü baş-ı ll 911
satjağ
... etj.güni J A 8 ... t: dgu.. gr Bk9 •ı·ıatg ıg ·t:l· ı ı- ~ır1•.J
.
912 ı er . · .
küni) As gsiz-ler gerip k gr yorı d ma:z: k"u ge r 8g · · · garutmas
·.
..

Bıo kıl ur bolsa e. bular . ı basınça~ . · · ba~ma:z: J Ag b. ne <.o~ce ·ta:;:~1mış::rı!l
bakmı• Bıo l.-sınçak ya ( g- nolttasız) sgtgıg-~a <!.
ll . .
h 'b ·d' I - )
ı e ı m ış s.
. y
"\'
•
B
.. t ı
't] A ll 1
Aıo gsiz-lik Bu i•iz-lı~ ll 914 negü tir] Au n. ter
12 n~gu • ış ı
11
'

·

radan

yas ermez bu eçigü bu künlük sanga

bu ay toldı aydı ay ilig l_<utı
bu ögdi bile munça eçlgü atı

909

B::~ıi:.t:~i~~:~;en

edilmiş

5

yarın bolga asgıng bu kün büt muıiga

tLIG Cç:VABI AY TOLDI}$:A

ı

6ı

yanlış

~e~

~izgiler

sonra,
olarak, dörtlü lt
linde ve
ile
halde aşa~ıdaki beyitler tekrarlanmaktadır (sırası ıçın bk. beyıt 922 ve
kim etj.gü girer erse isi:z: bolur
tiltır m~n ay etj.gü sini m~n ~olup
ay ef/gü 11gngar kim tof/ar ay mgnga
berü kil açayın sgngar mfn ulup

neçe satgag erse bu eçlgü kişi
tapı men bolayın bu eçlgü işi

925

isizlik bile erse beglik manga
kerekmez bu beglik l.<oçiur men sanga

915 ga• . . . . sanga) Aı2 gaz §rz-e . . . •angga ı bolğa . . . m unga J Aı2 bolğaz-a
O!fu'gU mangga ll 916 körnür . . . kün] Aıa kgrnür ~rz·e t:•iz-lik bqkün Bıı kör
. bu künlük sq.nga ı u~gıl ögün ] B2 bütgil anga ll 917 isizlik . . . sol ] Au
Bs i. sol ol ı tamu . . . uştma~ J Aa famu ( satır altında uyg. harfi. ta mug )
ornı Ba tgmu ... ll 918 erejlense . - . bu J Aıs grinç-lenz-e §Biz bu u B, erejlense
. Y~•m~ -z- ile) .. . ı garın~ı] Aıs garıf·gag ( ?) ll 919 it/ür] Aı6 t:dlür ll 920 ~g~i~gt]
·
aat şeklinde de okunabilir ı ökünç11üz ... atın] A11 gkilnç söz me gtgü adın Ba
~. atın ( -t- yerine -n- ile, anın ?) ll 921 ne .- .. • öz] 8 7 aya eğgü
9U

Bıs 'teki

tekrar için bk. bey it 914 not

ı

B~ ~~flii ~ıl ur bo/sa i. ı ııini] Aıg sen-i Bs anı

edgüg .. . e&iz]

Aıg

t:igü birer grz, e

9t3 B11 lckl tekrar için bk. beyit 914 not 1 •angar . . . mang a] A 21 sanga .. . mangga
Bo iç (noktasız) ll 914 işi] A2ı baş-ı Bıo işi (i. tek noktalı) ll 925 isizlik . . . manga]
at bile beglik gr:z:-e mangga ı kerekme:z: ... •anga] A22 kerek-siz buu b. ~odar

A3s B7s
kişi ~ıl~ı

isiz körür men közün
ereji az ol kör ökünçi uzun
mungar mengzetü
yiti

o~ısa açılgay

aydı şa'ir

~ıl

37

bu söz

bu köz

938

~ayu
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isiz kılsa isiz yanutı ökünç
usa ~çlgülük ~ıl isizke öçün
939

yir öpti kör ay toldı turdı örü
ayur ay ıı;iu~ ~ut ay eçlgü törü

940

ajun erki buldurıg uzun bolsu yaş
erej eı;igü birle esen bolsu baş

ne gü teg ögeyin bu ··isiz kişig
negü teg tileyin bu isiz işig
93 1

otunlu~ bıvalı~ yavalı~ ~amui
isizler ~ılınçı bolur ay uluğ'
941
b~la ınjl].n~t emgek
isizlik yanutı bolur

ökünçün
ay yigit

sıgıt

933

kah sevmeyin kör bu eçlgü kişig
~alı ögmeyin men bu eçlgü işig

A38

934

akılık kişilik asıg eı;lgülük

A37

935

bu eçlgü
bu eı;lgü

A38

uluglu~ bile bul öküş ilke erk
bu erk birle beglik ulı bolsu berk

943

a~a kelsü arzu ~urımaz bolup
~apug tutsu d~vl~t }s:arımaz bolup

944

sevinç barça yumgı sanga kelsüni
sa}s:ınç birle d(işm~n sızıp ölsüni

945

~za ol sanga kim tapınsa tapug
s~za~a tapınsa açar ~ut l$apug

946

negü tir eşitgil tapug ~ılmış er
tapuğ birle arzu tilek bulmış er

947

tapug ls:ılma ~ılsa s~za~a tapın
s~za beg bilir ol tapugçı }].~}s:ın

barça iş eı;lgüsi
ol barça iş eçlgüsi
negü ~olsa ~ol
özüng bulsa yol

B79

.. . közün] A:ı.:ı yaş-ı ~ı·~-a ı•iz kgrün men bqkün ı ereji. ...
{lrici uaun {ltgü ba~dım uaun Bı 2 eriji . . . ll 927 aydı ) AM buu ı kıl bu J 1\,ı
.
D·· t I ük A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de ise, çizgiler ile ıı.y ırt
. .. küçün J A25
1111iz ... gçün Ba
( -t-. . ·
91;
ökünür k, 11 .919 e•iz ..• yanııtı J A26 ı•iz ~ılm-a ı•iz yanıı~-ı 1 u~a. . . . gpuıj
ıtgü kıl.ıaiz-ke g. Bı5 ••• öçün (iyi okunmuyor) ll 930 ~eg.u ... kı~ı~] A27 •··
. ~ ' ' . ı ne•.ru"
kör ı•ız ış-i Bı nıgıı .1 . .- ı ll9"1
~31
'k ış
' i s'ı nıgıı
" ' . . ili[{] A27 n. t. kılayın
'
·
[k].
A
·
a
lık
yıvalık
ı
i•izle1'
·
·
.
ıılıığ]
A28
ı•iz-ler
·
·
·
82
•
•
•
!1"'"1! 1 -> ·
gatJa ı
23 ya" - .
·
''
J
['k
i i:p B
;ı.
, , , aıiıt J A 29 gkünçin , , . aığıp ı isizlik . . . gigit A29 11•1z- ı . · · Jl !f
gjgit 11 933 ögmeyin J Aso ~ılmagın
.
..
934 . A382 'de bu beyit 93€! 'dan sonra geliyor 1 ~ell1'] Aı. kelur .
935 A37sı 'de bu beyit 933 'ten sonra geliyo~: A d~ mısraların ~erı
ı barça J Ası barç (?) bııu 11936 işing .. . . ~ol] Aı ışıg ıtgu bulz·a negıı bıılz-a
nigü ~- ~ıl

9,6

943

kişi

işi~ eı;lgü bolsa
iş eı;lgü kerek ol

kişi

ratıkmı;

adı~-mış

atı~mış

buzulmasu beglik beçlüklük bile

avınçın tirilgil sevinçin küle

b~ e~gü kişidin kelir belgülüg
iş

ilig aydı ay toldı u~gıl bu söz
ayıtmış sözüngke yanut ~ıldı öz

eçlgü öknür kör eçlgü üçün
atı~mış isiz agır öknür küçün

878

erej arzu nj'm~t küvençin avınç
bu eçlgü yanutı bolur bu sevinç

D~

As 'te bu beyit 934 'ten sonra geliyor ı erej .. . küvnçin] As ıric ... kevinçin
bıı •eiJinç] As bu rı •a~ınç ll 938 ilig . .. ıı~ğıl ] A4 elig • • • 8 9 • • . ukk ıl
trılcJ. ••• iligke] nusbalarda bu başiıle yok
..

gir) Aı; ger Bıo yjr ı ıt/ıı~ ~ut] Aı; adu~ ~ud Bıo ı. bt~g ll 94~ -~jun . . . bol•u]
· . boltı ı erej e!lgü] A6 {lric ar•u ll 941 beglik be!lüklük] A1 b. be ük-lük B
8
!fı/fikl(ik . tirilgil] A1 ve 812 tirig-lik ll 942 erk] As berk ll 943 ~ıırımaz]
1~urtm.a,;: J Bı, ~g.rıma• ll 944 barça . . . aanga J Aıo birl-e ... •angga Bı .•.
ı •a~ınç . . . •ızıp] Aıo •eiJinç b. lllfmg.n •a•ıp

B· ·~~ bu
Aıı bılıır

beyit yok ll 946 negü tir] Au n. ter

Bı

6

nigü t. 1 bir/e] A

12

a::

bile 11 947

c_

948

tapınma tapınsa a~ı tapgı ~ıl
a~ı

9 49

evi altun

saran~a tapınma

tiriglik yava
9 5o

bil

ay tapnur kişi
isiz başı

bolğ'a

95 r

sözin kesti ay toldı çı~tı turup
eving-e yüz urdı sevinçlig bolup

952

~ıyı~sız tapuğ' ~ıldı

953

yattı yatğ'a~ta
tuttı

C37

57

iligh-ay~~ ·ay toldı sözle sözüng
neluk . şu k turur sen ne bo ldı özüng
AY ·TO LDl . C~VABI IL1GKE

anda naru
kündüz örü

künde özinge

b~ ~y t?ldı oldurdı a~ru silig
kozın yırke tikti bekütti tilig
1L1G St)'ALl AY TOLDI~

958

i}c;ı~i~ş.t tapındı bağ'ırsal$lı~ın

ilig
954

956

özinge esirker saran öz nengin
kişike ~açan birge ayğ'ıl tengin

tüni

ya~ın

880

959

b~ ay toldı aydı ay begler begi
~ulı beg ·yüzin körse yitrür ögi
ilig yarlı~amaz negü sözl~yin
negü . ötneyin · ·

ayıtınazda aşnu

yime keçti öc;iler bir ança bu yang
bu ay toldı tapğ'un ~ızıl ~ıldı eng

96o

·b iliglig sözin s~n eşit Özn~rrie ·
ayıtı'nazda aşnu sözüng sözleme

XIX.

961

kişi~. kim o~ısa kereklep til ep
ol 0 ~ sözlegii aşnu sözni ulap ·.

AY TOLDI 1LlGKE T1L ERDEMIN SÖZ
ASIGLARIN A YUR

962

ayıhnazda ~şnu sözüg sözlese .
köni sözledi kim ay yıl~ı tise .

955

A43

kümüş ~apgı

ilig bir kün ay toldını ündedi
orun birdi oldur tiyü imiedi

948 tapınma tapınsa] Aa tapug (cılm-a -~ılz-a Bs lflpunma tg.punsa 1 eVi] Aıt
Bs iiıi ll 949 tapınma] B, tg.punma 1 bolga ... başı] Aı5 bolg-a ( -g- yc ruıe
üstünde -z ?) §BiZ baş-ı B, b. i siz başı
950 esirker . . . neilgin ] Aı6 eser (1)
ne(n)gin 1 birge ... tengin] Aı6 ber-ge algıl te(n)gin Bi; ..• tt;ngin (t- yerine ~·
ll 951 turup] Aı7 yyrüp 1 •evinçlig] Aı7 •evünç-lüg ll 952 anda] Aıs andın
yatga(cta] Aıs yat-tı tır-ğa(c B7 y(/t(t)ı yg.tgalf-ta ll 953 tapındı] Bs tg.pundı J illg
künde] Aıo ~:lig kynde tıit-tı Bs i. tui(t)ı kün-de ll 954 öğlder] A2o öz-Zek 1 ~ildt
A2o lfıldı (tashih edilmiş) neng
ay to/dı ..• ayur] A21 til {lrdemin söz asiğ-lılfın ayur 11Öz-lemek-mü arn (oku
şyk tur ma* ( -r- ?) -mu Bıo bab sözlernek-mü eifgürek azu ya ş ük tiırmalf-mu
aytur
. 955 A 'da metnin sırası karışmıştır; metin, sırası ile, A3822 'ye . kadar
bundan itibaren A437 'deki beytin ilk mısraından devam ediyor. A38zz 'deki
mısraı 69o. beyte aittir (bk. not). A437 'de beytin ikinci mısraı, belki ın il~ t~llı:ıilı
dan, gelişi-güzel doldurulmuştur : anıng söz-ler-i-ni barın çym-leti 1 ilig ·.
'itulı;d/]
s:lig . .. indeti 1 birdi ... tigü ] A437 berti o/dur teyü Bu ... o/tur t{gü

963

ta~i tilve munduz kişi bu bÜin
ayıtınadı

964

n

beglerke açsa ;tilin

flZıl. til ~ılur ~ısğ'a yaşlıg sini
esenlik tll~se ~atığ' ba. anı
yirke .

tilig J As gerke tikdi beküti bilig

Bı2 Yirke t.

... · ay · toldılfa J nushalarda bu ha ı 1k
k
·
...
:
roldı
;z; k ]
h I d
ş
yo . ll 957 •en] Bııı "" Cı •e" .
· g e nu s a ar a bu . başlık yok
.
.
k-alı
- ' ] A 10 k yn-i . . . Bı4 , , .. yüzi . • özi C
, ,
. ogı
. • •
2
J Bı yg.rlı/fama
. :. J
• • • Ylfrur o. ll ·959 yarlı8 nigü Cs yarlıka•
·
·
.
un
mgu
ayıtmazda
-J A
d
.. Bı ayıtma•-ta . • . nigü Ca ayıtma•-ta
.
negu
11 ayı •
Bı •ii:ı:•i .. 1 ayıtmazda
.- · .. ng] A ... nıgu ll 960 •ozın ... eşit J Au aöz~i
ll 961 k' . J
ozu
13 ayıtmaz-ta a. sg•üg B2 ayıtma•-ta .
ll ..:: ..
' ışıg
ıs f:cişi 1 ol .. . •özni J Aıs ve Bs oluk
C 1 k ... .
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. kelti ı manıng .•• açlur] Au munung a. açlıur Bı& ve Cs munung ••.
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ii~dü/t.,j.~ . . . ay toldı~a J nu ahalarda bu başlık yok
.:1.84 C 'de bu beyit iki · satır üzerine yazılmış ı eşitti J A2 iŞidti Bs ve C, eıit(t)i
i Cı; ivürdi ll 1185 atam ... sanga J As ada ... sangga ı bir manga ] As ber

ı

Aso B97 Cs:z
1186

1187

n ss
1189

1190

bu d\inya içinde tirildi~ öküş
bilig bildi~ erdem ol.pdı~ u~uş
ayıtlı~ eşitti~ yime ögrenü
sınayu tirildi~ ~amugnı körü

ııgs

negü erse barmu ölümke itig
anı utru tutgıl ay bilge tetig

1199

1197

erse açlın
ülegil bann
h~zine. bu ne~. bolsa baş~a yuluş
~sen bol yana bolga altun kümüş

1191

1192

üle ne~ kişike yitür hşm içür
sini ne~ keçürgey sen anı keçür

1193

esenlik kerek erke ne~ eksümez
tiriglik ker~k ~uş~a me~ eksümez

1194

tirig bolsa yal~u~ tileki anu~
et öz .baş esen bolsa arzu yagulf

J:ış.kimlerke l}.jkm~t asığ ~ılmadı

bügülerke bilgi elig tutmadı

ölümke asığ ~ıldı erse ot em
turu ~algay erdi ulam

otaçı

~g~r }].ile. çare. yo~
~amug ne~ b~zine.

negü tir eşitgil közi to~ kişi
tuz etmek içiisi a~ı er başı

ölümüg tıı;lar erse d(inya ne~i
bolup ölmegey erdi begler begi

12oo

ölüm yüz ~ılur erdi erse körüp
erdi turup

ağır savçılar ~alğay
12oı

toğuğlı

tirigler ölümke sanı
ölümke toğuglı tirig kim ~anı

ı2o:z

tüşün ol bu dijnya keligli keçer
yigen yil büke teg yir erken açar
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uo3

eşitti kör ögdülmiş aydı ata

iı;li keı;l u~ulmış ölümüg yete

;
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negülük usandı~ tiriglik ıçlıp
negüke ilenür sen emdi ulıp

yanut birdi ay toldı aydı ogul
eşitgil sözümni bu iştin tö~ül

uo5

nelük tirdi~ erdi bu ~alğu ne~i~
negüke ülemedi~ artğu ne~i~

B98

1195

C53

1196

ölümke
ölümüg

asığ J.plniaz altun kümüş
tıçlumaz bilig ya u~uş

ıı86 olfıd;n:.g) A, u/ful-tı ll 1187 agıttıng ... gime] A5 agıddıng
gem-e B6 agıt(t)ıng işit(t)jng g. Cs agıt(t)ıng eşit(t)fng g. ll 1188 negü .•.
• • • gidig B1 nigü . . . C9 nigü ir•e • . • ı tetig] A6 tidig ll 1189 fZfr ..•
munung ••• Cıo ••• ir11e ı ~g.muğ ... barın] A7 anıng teg !Ja•in-e ııl-e ı.~
neng • . . baş~a] As teg bol11u taş-/fa ı bolğa) As bolğag ll 1191 negü .. • ·
ter işicİgil Bıo ve Cıa nigü . . . ı etmek itJi•i] Cıa Ölmek idi•i ll 1192 gitür
yedür-gil ı sini .•• keçürgeg] Aıo 11en-i teg k. Cıs ... nfng keçürgen ll 1193
ekllümez J Aıı çsen bolz-a t:rke bu n. gk•ümez Bıa ... ek11üme11 Cu •.. Irke .. •
. . . ek.ümez J Aıı ızçuğ-lı grüng If. ming flkllÜmez Bıa ... ek.üme11 ll 1194
Aıa ganglulf Cı& gfl.nglulf ı gağızlf] Aıa yavulf
ay toldı ... ögdülmişke) Aıs ... CU'fJabı oğlın-ğa Ct6.• .. ağlı ö.
1195 birdi Au; berti ı eşitgil ••• iştin Aa işidgil ••• Bı ve Cı7 .. · !Jtilıı
lfılmaz] Ba ve Cı If ıl ma• ı tıtjumaz ... ya] Aı& tadumaz • • • ne Ba t ı!Jruııtrı

J

(g- noktasız ) Cı tıduma• •.. ya

J

1197 tufa,. . · . nengi] Aı6 tll'al' t:rz-e tüng-a ( -ü- tashih görmüt ) n. Cı tıdar irlle
' bolup • .. el'di] Aı6 ve Bs bol up . .. C2 gulup ( g-, bir noktanın sonradan
<>rrn,_,ı muhtemel ) . .. il'di ll 1198 l}.g.kimlerke] Cs l}.g.kim-ler-lfa ı elig J A
17
:UlJ'JI er•e • · · em] Aıs t:rz-e ... im
ir•e •.• im ı erdi] C, il'di ll uoo erdi
C~ ird~ ir•~ ı •ailçılar . .. erdi] Aı9 •ailçı-~a ( satır altında ar. arafl. pfgğambf~)
: irdi ll uoı ölürnka •anı] Aao fllüg-ke •fl./u,. ı /fanı] A2o lfg./u,. ll 1202 keçer]
c7 kfÇBI' ı gigen .. . gir] Azı begen bil bııke teg bi,. Bs yigen ( -i- noktasız )
C7 yi11en (yi- noktasız ) gjl ft;g yi,. (yi- noktasız ) ; sahife kenarında: ]fg.puğ-dın
· · · . çı/far

~ll.i

c,

7-'·~>'lriiıfım,t.~

atası

.

...

ay to! dı/fa] A23 g. cıwab-ı adaz-ı ( satır üstünde yazılmış) . . • Cs

· eşitti] A23 işit-ti Bıo ve C9 eşit(t)i ı i<fi ... gete] A23 iti ket •. . bada Bıo
. •. Yfl.na C9 idi kfd ... gete ( yata ?, harekeli) ll 1104 negülük J Bu ve Cıo
ı negüke ... •en] Bu ... •e Cıo nigüke . . . •en ll 1205 erdi ... netfging] A25
ninging Cıı irdi ..• ni(n)ging ı negüke .. . nenging] A25 ... ardulf ningin11
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1207

1208

1209

1210

1211

12U

1213

1214

A51

1216

bu kün öknüp asğı negii ay ata
başın yirke çalsa ulıp ming l,<.ata

1217
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899

C54

tirilse usal bolsa yalngul,<. öziin
ökiinsü özinge ilensü sözün

i us

1218

bu ay .toldı aydı ay oğlum eşit .
mini kör usanma yarınlıl,<. iş it
usallık•

mini alktı öknür özüm
oc;lunğıl usal bolma körklüg yüzüm
'

•

.

'

1219

i

BIOO

1221

1222

1223

nengke V\).l,<.t ·ol küni belgiilüg
belgülüg

n~f~s tın . tol,<.ırl,<.a sanı

IZ24

yıl ay . k ün keçer ·teg. tirigllk keÇ~r
keçer kün keçürgey sini belgülüg

1225

yana aydı ay toldı :kör ay oğul
ne l}.alin barır men mini kör oc;lul

c6

ata emgeki bolsa oğlı öze
ol oğlı bilir ötrü l,<.ıll,<. yang tüze
l,<.ısa tutsa oğlın kör ec;lgü bolur

bolur

l,<.alı l,<.ıstaçı bolmasa ol oğul
yava boldı sen ol oğuldın tongül
oğulluğ ata bolsa bilge tetig
l,<.ısa tutğu tutçı emi bu itig

negü tir

eşitgil oğulluğ kişi

başında keçürmiş yetilmiş yaşı

mungar me~zetü aydı şa'ir tili
tüke) söz turur bu ul,<.ulsa l,<.alı

uo6 t irı1se . .. yalrfğu~ ] A26 bilir tin u. bolm-a yanglu~ Cı~ . :. ygnglu/f. ı
... sôiıin] A26 gaünge gelin-sün sgsü'ıi ·c12 . , . aözüng ll 1207 negii ·ay] A2ı' n. DI
nigü a; Cıs nlgü a. ı biışın ... ·If ata] A'.ll başıng gerke Çal-aang ... ~ada Bı, b:
cgÜa u; :,.ing (·i;;. yerine -n· ile } ~9ta Cis b. gt;rke ( ·t;· hareleeli ) , :: ·
ay toldı' ... öifdülmişke] A2s adeız-i ay t. cuvab-ı ağlı ö. Cı, ... Ct;t.oabı ~gir
1208 eşit] A29 işit ı mini ... iş J A29 men-{ . .. garın-lılf. ( sat~r altında u.'
a!Jirt;t) iş B2 m. k. anıtma ... ·.ll 1209 ısallı~ mini] Aso oz:a.l* men-i ll 1210 ~çünJ
içün ı il tür a~ır] B, a!w iltiir ll 1211 ö~ke) As2 gdke (satır !ll h nda ar. luır fl , .
ı mangıtmuz] Bı; ve Cı mangıt ma& ll 1212 mu ıl; ar ... agdı] A33 mungğar
kelti T turur] A:ia tuu-rar ( ? ) B6 tgrur C2 turu
.
...
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş{r sözü, ,B 'de çizgiler ve C "de
satırda ş{r sözü
ayırt edilmiştir
.
1213 küni belgülüg] A34 ve C, k. bilgüllig !: 1214 sini belgülüg] A34 sen·i ~ .
•• bilgülüg
.
.
'•
1215
'de· bu beyit iki satır· üzerine yuılnıış ı ··aı;di]
ag·dı ı
m. · munı Bo me m. C7 men m.

c

1220

ölügli kişi barça öc;lke tutuğ
yetilse öçli kör m,angıtmaz butuğ

ile

negü teg bolur sen meningde kic;lin
mening yol,<. sal,<.ınçım munıngda açlın

atası anası yarunğu

toğuğlı neçe . toğdı ölgii üçün
neçe barmasa iltür ~bır k(içün

l,<.amuğ

sen ök sen sal,<.ınçım barır men muıigun
kiçiglikte minsiz l,<.alır sen bu kün

C55

1226

kiming oğlağu bolsa oğlı l,<.ızı
angar yığlagu boldı muı1rluğ özi
kiçigde ata ıc;lsa oğlın yava
oğuldın yazul,<. yol,<. atadın c~fa
oğul ~ız isiz bolsa ~~~~~ yangı
ol isiz ata l,<.ıldı ıc;ltı ongı

· l,<.ısa tutsa oğlın ata ögretü
uluğ bolsa sevnür oğul l,<.ız yetü

ınlf sen . . . mangan ] A2 . . . aalf.ınçın . . . munggun Bıo st;nük se . . . me m. Cs
•~n · · · men m. ı minsiz ... sen] A2 men-siz *alar sen Bıo m. .*alır se Cs minsiz
. '"': ll 1217 negii. ... ki~in] As . . . mt;ning-tin kedin Bu nigü . , . se mt;nfngde
· m:gfl · · • sen mt;ningdin k. 1 mening . . . at/ın J As adın ... mu nang-tın adın Bu
. . manu~~da a. Cg ... munang-dan a. ll 1218 emgeki . . . oğlı J A, imgeki ...
. 1 bılı~ · · · taze] A, . .. *al/f.-nıng tqz-e Bı2 ... ~ıl* ( harekeli ) gQng (u· noktasız )
Mı.r · · · /f.ıl*ıng t. ll 1219 garıi:nğu) A5 yarangğu ll 1220 ol J Aa ve C12 kör
] Ao uşol C12 uş ol ll 1221 ogallug . . . tetig] A7 . . . ada ~olz.a b. tidig Bı
. ata *ıl•a b. t~tig C ıs oğul-lu* . . . ı emi .. ; itig) A7 im-i . . . idig Bı imi ba
122~ negü . .. kişi] As n. ter işidgil . . . B2 nigü . . . oguluğ k. Ca nigü , ..
k.
başında ... getiimiş ] B2 b. ... getürmiş Ca bQşından . . . 11 1223 kiming]
C · , aıfg_ar gığlağu] Ag angğar yaiJlağu 11 1224 kiçigde .•• ı~sa] Aıo •..
111' >i.lvtg-ı;ıt:-~ • • • ı oğuldın J Aıo oğul-ta ll 1225 isiz] Au t:siz ı isiz . .. ı~tı J Au
ıdtı B5 . .. andın Cı7 .. . ıdtı ll 1226 oğlın) Be oğlan ı seimür .. , getü) Aı 2 s. o.
Bo.
if gü Cı . .. gir gt;tü ( g- noktasız )

_Ası Bıoo

Css
Ası Bıoı
1227

1228

o2"ulu2" kısa tut ata bolguçı
s;liga~ kftlmesüni kiçlin kelgüçi

BIOI

telim di}nya yigli seniligde oza
~oçlup bardı barça bu ınçı~ öze

oğul ~ız~a ögretgü erdem bilig
bu erdem bile bolsu ~ıl~ı silig

1237
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1238

bilir erdilig emdi c~façı ajun
cyfa ~ılğ'usın sen usandılig özün
~amuğ di}nya bolsa biregüke tüz
~alır di_inya ülgi tegir iki böz

1229

yanut birdi ögdülmiş aydı ata
sening ~açlğurgı yip küyer men tüte

1239

tiriglik üçün öknür erse özü~
ökün tutçı yığla ~urıtma közüng

1230

seningde kic;lin men tirig turmayın
senirg ~açl.ğularıng közün körmeyin

l%40

yana yangu ermez keçürmiş kününg
negü ~ıldıng erse anundı tününg

1231

sening canırgı bir bağırsa~ ic;li
manga birsü ~aı;lğun mini ~oc;lmadı

1241

1232

kah birmez erse yetilse ~c~l
bitilmiş bolur bu ~c~lke ~z~l

l%42

törütülmiş erdilig törügli ölür
törügli ölür ol törütgen ~alur

1233

nerek
hayat

1243

atam erding artu~ bagırsa~ a~ı
seningde bagırsai_( törütgen ta~ı

1244

sini ol törütti sanga birdi ~ut
manga birmegeymü munu sözke büt

l%45

uçuz~a agırlı~ anıngdın tegir
kiçigke uluglu~ ol ıı;lsa kelir

1
IZ34

1235

~ac;lgurar
i)ı.ıkmi

kah dQ.nya

sen nerek bu
keldi sıgıtnı ağıt

d~vlyt ~alın

C56

üçün

~ıgıt ~ılsa ~ılına bu bolmaz küçün

kah bu tü nj'm~t i_<ahri.<a yime
Özüng yıglar erse yon yıglama

manga erse emdi bu

~adğ'u sa~ınç

sa~ınç ~ılına ~ılğıl sen emdi sevinç

sığıt

1227 oğuluğ] Aıs oğul-nı (önce -luğ yazılmış, sonra satı.~ üst~?~e tashih
sanga ..•. kelgüçi J Aıs sangga k. kedi n külgüçi B1 •q.nga kv.lmesunı . · •
1228 A ve C 'de bu beyit yok
ögdülmi1 •.. ay toldı~a J Au, g. cuvabı adaz-ı ( satır üstünde yazılmıt)
Cs ö. Cfvabı (satır üstünde yazılmış) atası a. t.
1229 birdi J Aı5 berti ı gip J Aı5 yep ll 1230 sening de kitjin ] ~16 ~~
5 sfning-den k. ı közün] Aı& kgz-e Bu közin ll 1~31 canıngı bır] A.n
manga • • • mini J A 17 mangga bersü lfodğan men-ı ll 1232 ~a~ı. • · : er11e J
(satır altında ar. harfi. t;Kt;r) bermez .flrZ•e C7 ~q.lı . •. irse ı bıtılmı1 • • •
gedilmi1 ... acal·~a Bıs ve C7 . . . fCt;l-*a ll 1233 nere~ .. · sığıt] Aıo n •
. . , •ıgıd (satır altında ar. harfi. gjrgeo) Bu bq.gai ~v.kmı-*a. b~ n . . · ·. Cs ,.._
sen n. . . . ı bayat . . . k ~•ldi] Aıo bayad haküm-i
.
birl-e Bu ırf.ı Qf!.kmı k. o....ıı
birle
.
.
1234 B 'de bu beyit yok
,
.
.
1235 B 'de bu beyit yok; Cu 'de ise, 1236 dan sonra gelıyor
*alı • ·
bal-ı Y'l tyıı ~al ur-lfa gem-e ı gorı] A2ı yıırü

c

1236

Css

A52

Cıo 'da bu beyit 1235 'ten önce geliyor ı teli m •.. oza] A22 til im tqng-a gegl-i
o. Cıo ... •fning·den o. ll 1237 bilir ... ajun] A23 bil ür ••• acun Cı2 bilir
1 özün] A23 asun ll 1238 /fal ır ... böz J Au ... teger iki gqz Bs tt;gir d. ü.
· b. ll 1239 tatçı ... közüng] A25 tudı çığ-lı *urut-m-a kgsüng B4 tut1ı gığla
CH gığla tut çı ... ll 1240 ganğu ermez] A2o gığnu t:· B5 ve Cı5 gq.nğu ermes
Bs v-ı: Cı~ nigü ll 1241 lfılma ... seilinç] A27 *ılmağıl sen t:mti ırevinç Bo ft.ılma
a~ğı sq.ft.ınç ll 1242 törügli] A23 tgrüglü Bı törijgli ı törügli ... törütgen] A23
jtliir gk tgredgen Cı7 törügen ölürük • . . ll 1243 erding ... aft.ı] Bs ... tq.ft.ı
) Cı ırding . . . ı seningde ... taft.ı] A29 sening-ten b. töredgen t. Bs . . . baft.ı

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı sini . . . birdi] Aso sen-i ol
~- berti Bo ve C2 s. törüt(t)i . . . ı birmegegmü ... sözke] Aso bermegeg-mü
Bo birmegt;gmü mf!.nu s. Cs birmegeg-mü nfgi ( önce munı yazılmış, sonra
~!t.llodc tashih edilmiş olacak ) birge (kenarda başka bir el ile: bu bir sözke
nııs tegir J C4 kflir ı uluğluft. ... kelir) Aı uluğ ol t~dz-e alır Bıo uluğft.a ol

Asa Bıoa Cs6

Asa Bıoı Cs 6.

mui%'ar mei%'zeyür körse öglüg sözi
bu öglüg sözi ol kör ögsüz közi
1ı47

1254

'ı].ziz ol 'ı].ziz kim 'azizlar~a 'iz
anı~dın tegir ' iz 'l,lziz emdi ~ız
uçuz~a agır ol
yavuz~a yült:ki

kimi~ J.<ıll,<ı eçigü J.<ılınçı o~ay
buldı barça yaruttı kün ay

tilek
1255

kiçigke uluğ
bec;lükke ec;liz

J.<amuğ ec;lgüke mün bu eçlgü ~ılınç
J.<ılınç eçigü bolsa bolur mi~ sevinç

us b bu ay

toldı

elgin kötürdi yana
ögdi J.<ıldı §~na

bayatığ öküş

B102

U49

eşitti kör ay to ldı · oğlı sözin
kötürdi elig kökke tikti közin

ııso

bayat~a ş\iki}.r ~ıldı artu~ öküş
bayat birmişi~e oğul~a u~uş
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us ı

ayur oğluma boldı kö~lüm bütün
bayat fl,l:i:lı birle tirilgil ~utun

us ı

çın aymış u~uşluğ körü bar bu söz
anı~ mı].'nisi bil yiti lpl bu kö:ı:

1253

bayat kimke birse ui}uş ög bilig
~amuğ arzularlfa yetildi elig

C57

U$7

ıa 5 s

törüttü~

mini sen kötürdü~ J.<utun
men tapugsuz otun

yazu~lug l,<ulu~
1259

ııbo

ıa6ı

içii eçigü tuttu~ b.u öçike tegi
~amuğ arzu birdi~ bu d\inya yigi
tözü arzu ni' m~t tüke! men yidim
sevinçlig men sindin ay ec;lgü içiim
ma~a

bir ök
ıa6a

1246 metfgzegür . . . öglüg] As . . . ggli Bıı mt;ngzetü . . . ı ol • • • VJl~:ı J
körse könüz
Bı2 'de, ıa4b 'dan sonra, daha şu beyit gelmektedir ( krş. beyit 1397 not):
bu öglüg aözini ögüng birle u~
anıng birle •üzgil ~gmug bulğanu~
Dört 1ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
·
·
1147 kim] As ve Bıs ol ı tegir ... emdt] As teger 'iz 'iz ol ıti C7 ~çllr.
ol idi 11 1248 agır ••• kiçigke) Bu ağırlı~ ktçtg(k)e ı güleki) Bıı ,vrilelct ~ !J·
' A5-6 'da, ıa48. 'den sonra, daha şu beyitler gelmektedir:
'asiz ol ~ıgı1-maz anıng-tın ba 'iz
çdig-siz 'asiz-lı~ tapul·malf.-ı If-ız
u1ol gangluğun ( ? ) 'iz beregin t.e z-e
erilm-e sö:ı-inge Ul agdım kez-e
1249 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı e1itti ••• •Özin) A7 •
B15 e,it( t)i ••• Cg e,it(t)i •.. •flzl ı kötürdi ••. közin J A 7 kgder·ti ilig • • • kıtz·i
kök(k)e t. közi ll 1150 birmi,inge) A2 bermi,·iR·ge Bı . birmil üçün
ag toldı ·•.• ögdülmi1ke ) nushalarda bu başlık yok
ıt5t tirilgil] . Ag liril-gin ll 1252 körü bar] Bs köriJ b9r C ıs k. b9r ı
Aıo ••• •gz Bs b. giti lf.ılga k. C ıs kör g{tig . . . ll 1253 biru ••• bilig J Au
Bı ••• ög ( -g çizgisi yok) bjlig ı getildl elig J Au gedilti i lig B, uzat(t)ı e.

ayur ay ic;lim sen ·törüttü~ tözüg
yimi birle igc;lür Sen sansız özüg

1263

~ı.ıkmü~ barur men munu
oğlum erdi ~oc;lur men unu

tegdi

ata erdim emdi ölür bu ata
içiim sen tirig sen a~ar bir J.<uta
erejke ya~ın tut yıral} tut b~la
ikigün ajunda munı sen yula

'· u54 kiming •.. ongag] A12 ••• uu-galf.·ı (?) onggag B5 kimütıg • • • ı til ek •.•
, · J A12 ... lf.udut-tı B5 tileki-ni b. ggrut(t)ı Cıs ... lf.utad•u ll 1255 mü n J Ba
( ulır ııJiıı;ıd lf.ut) ı ming] Cı6 mt;ning ll 1256 elgin kötürdi] Au ilgi kgder-ti
t6riUiü.tfğ töziig .l Aı5 tgret-ting fgttüg Bs töri;.t( t)üng t9ıeüg . ( -z- noktasız ) Cı
t. 1 birle .•• aen J A15 ger-le ( g- ? ) çrdürz-e Bs b. igdür tte Cı b. igdür
ll · U58 törüttüng . . . kötürdüng J Aı6 töret·ting men-i st;n kgder-ting Bo
lsatır altında gf!rat(t)lng) •.. Cı törüt(t)üng . . . ı men ] C2 men ll 1259
] A17 iti ... gt-ke Bıo ic/.i e, tut(t)ung .•. Cs ... tut(t)ung bu od-lf.a ı birdinğ
J Aı7 berding ••• nengi Bı o . . . nt;ngi Cs .... gfgi ll u6o tözü ••• gidim] Aıs
• yedim Bu tözü ( · Z- noktasız ) ••• C, nt;çe . . . ı •eilinçlig •.. ag J Aıs se·
me •endin ag ( 1 ) Bu •t;ilünçlüg me .• .. C, •t;ilinç-lig me" ... ll u6ı manga
J 812 mgngar ••. m11nu ( satır altında can ) ı bir ••. unu J Aıg ••. /f.odar m-e
· birük ••. C5 ... irdi If.. munu ll u6:ı erdi m emdi J Bıs e. erdi C6 irdim e. ı
, . bir] A2o idim •e t. •e angar ber Bıs i. st;n tiriglik .•. Cs jdim •e" til•ig •e"
UÔ3 erejke •.• bt;la J A21 'ric-ke ••. Ipi bile ı ikigün ajunda J A21 iki-gqy
Bı, ikegü a.

Asl

Bıo3 Css

Ası Bıoı Cs7

1264

B103

127 4

ınanma

1275

bayatl5-a tutuzdum sini men l_(atıg
tilese küçlezgey yitürgey tatıg
munu açinlur men seningdin bu kün
ökünçün sıgıt birle yıglap ögün

1265

köngüldin birü lpldı eçlgü dıta
ay eçlgü dl}.'a sen b~lanı yıga

1276

1266

negü tir eşitgil salpnul5. kişi
sakmuk kişi ol kişiler başı

ım

.1267

. .

'15-ayu '15-ull5-a bolsa baya~tı~ yülek
bu buldı ikigün ajunda tılek

1269

hayat fş.zh bolsa ·kim erze. ö:e
'15-amug arzu nj'm~tke tegdı tuze

1271

1272

tiriglikke yil teg keçer
usanma bu di}nyadın öz terk köçer

meningde kiçlin sen negü 15-ılgungı
tengi

ayayın eşitgil ul.mlmış

hayat kimke I5-ılsa 'inay~t basut
ikigü ajunda bu er buldı 15-ut

u68

U70

AS3

isizdin küçlezgil ula eçlgüke
mungaçlturmagıl sen yigü keçlgüke

XXII.
AY TOLDI OGLI ÖGDÜLMIŞKE ÖTLEMIŞIN A YUR
tapın

1278

muı~ar me~zetü aydı öglüg kişi
kim öglüg sözi tutsa itlür işi

köngül til köni tut bayatl_<a
usanma yarınlıl_< işingni itin

u79

küçlezildi kimni küçlezse içli
tilek buldı ni'm~t talusın yidi

l,<amug eçlgü isiz hayat Qı,tkmi bil
bayat}s:a ınangıl anıng tapgı l_<ıl

uso

negü kim kereking anıngdın tile
anı~da açlın yo~ sanga küç bile

usı

agır

8104

l5-ayu I5-ul bayatl5-a ınansa turup
b~la '15-açlğu '15-apgın özi~e tudı

tut negü erse yarlıgların
teilrri bu kün h~m .yarın

agır l,<ılga

CS8

1273

yana aydı ay toldı ul5. ay oğul
ölümüg unıtma öyü tur oçlul

1264 isizdin] Aııı t:siz-tin ı yigü] Aııı yegü \1 u6s kö~üldin birü] A23
.B k
"ld b" •• (bi- noktasız) C9 köngül-din yarıı ( once yarıı~ yın:
yarıı . ı
gngu e ır 11
J • ( · 1 ) b~l adin
A23 ay ( l ) • • • Bı . · _· • ıt a '!P• \ •• ·
ı
e d'l
ı mı· ş o 1acak) ı ay • · • b"lanı]
T
t as h 'h
ne ü ••• kili J A:u n. ter . .. sa~-ı-yu~ k. Bıı nigü . .. ki1i eğ.gusı Cıo nıgu • • • .
g JA
k ı yuk• • • • BnA bu edgü
ki•idin
bolur b11lgüsi Cıo sg~ıgu~b- • ••• • (])
bg1ı m
başı
24 8U • • '
•
.r
ı
~ıl.a.,. basııt) A'lJ> ~ılz-a •.• bo-sat Bs birse • ·. ~9sut Cu ~- • • · ls~t
·'
••• kat J A'lJ) ikegü acıın-ta bolur ol yanud Bs ikegu • • • b~ ~r _. • • Cu · • • •
yq.n~t U u68 bayattın] Cı:ı bgyat-dın ı ikigün ajunda ] A26 ık~~a acıın-ta · B,
ll U69 nfm'ltke] A'X/, Bs ve Cıs nf'met-~a ll 1270 meıfğzetu agdı] A23
•11z bu C14 m. sözler ı itlür] A26 t:dlür
. .
,
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çızgıler ve C da ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
.
b ··ı ,.ı
1271 kücfezildi J Aı kııdez ~ıltı ( ~- ? ) 87 küt/ezildi} ~tır altında J! f"
talusın yidi] Aı talu-sı geti B7 tı;ılusın yjdi Cıe tı;ılusı yı dı \1 U72 bayat~C
ınansa bayat-ka ı kapğın ••• tadı] As •-ğı ( •- ? ). gsin-ge t. Bs .•• tudı satır
yg.mdı ) (:17 ~~pjı • :·. 11 lll73 ay J As ay ( ah?) ı ögü tar] As fYÜ tur B9 anun
altında l,ıatır bolmalc·) tur Cı udırda

uSa

yorı~ıng

köni tut yangılma özüng
köngül til kiçig tut beçlütme sözüilr

A, geldeg Bı o ve C2 yfl ifg ı dij.nyadın . . . köçer] A, . . . keçer.
yww lfrk k. ll 1275 tutuzdum •ini ] As tapuz-tum ( satır altında uyg. harfi.
) "·n-·r 1 tatığ] A5 · gıdığ
·
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı bu kün ] A6 ·bqkiin 1 ögün'] Bı2

:U74 yil teg ]

1217 meningde ... · negü] A7 mening-tin kedi n ... Bıs m'lningde ( satır altında
•o ı, ıgra) . . nigü Ca ... nigü ı ayayın ... tengi ] Bıs ayagı ... n'!ngı C6 ayagm
ayar] Bu ay

toldı

ögdülmi1·ke .... C7 bab .. . ögdül-mi1-ke P'!nd

cıgtlır

ı:;jll itıplrı

••• ll

Bı

tı;ıpın

( satır

altında

biitmeklik ) 1usanma . .. itin] Ao ... t:din

Bı

1279 isiz] Aıo t:•iz 82 i siz (satır altında ygman) ı bagat~a) 82 angaralf

anıngdın ) Bs nigü k. k'!reklig-ni andn Cıo nigü . . . 1 anııfğda . . . bile ]
... il-e Bs ... bile Cıo an ıng-dan . . . ll 1281 ağır ... erse] 84 ağır ( satır .
) t. nigü ..• Cıı ... nigü ir•e ı bu kün] Aı2 bu u ll 1282 yorılfıng ...
Bs yorı~ıng (satır altında boyunnı ) .. . anıtma ı kiçig ... sözüng ] Aıs
b~ıuıim ·e fiSÜng

'""ıtü

..

fq~uıt··fm

ı

ı

o

A53 B1o4 C58

146

A53 B1o5 C59

C59

1283

tirildim bir ança barır men sa~ın
negü ~ıldı di).nya manga kör ba~ın

1294

1284

özüng ot~a atma bu di).nya üçün
kişi nengin alma küçeme küçün

ongay bolsa yalngu~ ~ılınçı köni
ikigün ajunda yaruyur küni

1295

ı285

tire bildi bu öz yiyü bilmedi
künüm keçti öknüp asıg ~ılmadı

yana aydı ay toldı oğlum eşit
özüng eçlgü birle tamudın köşit

1296

u86

sanga ~aldı malım manga boldı yük
erej birle yip yat sevinç birle bük

~amuğ" eçlgülük ~ıl isizdin yıra
~amuğ" eçlgü kelgey sen oldur tura

1297

isiz işke ya~ma sanga ~ılğ"a ~or
isizlik yılan ol sini tikge kör

tuta bilse tap bu tirilmiş nenging
ikigün ajunda ~ızartğ"ay enging

1298

1288

tuta bilmese sen açlın munça neng
sanga yetmegey kör sarığ" ~ılğ"a eng

1299

1289

köni bol bütünlük bile tut ~ılınç
könilik içinde turur bu sevinç

1300

1287

1290

negü tir eşit bu köni ~ıl~lığ" er
bu iki ajunug köni ~ıl~lığ" yir

1291

erejlig tilese kişi öz künin
könilik içinde tilegü emin

1292
BIOS

A54

12

93

özüng bay bolayın tise belgülüg
könilikte buldı bu baylar ülüg
beçiüklük tilese buçlun~a
özüngke açu~ tut könilik

uluğ"

yoluğ"

1283 B7 'de bu beyit 1284 'ten sonra geliyor 1 tirildim ... men J Aa ~ar-a
tij.ny·e-ke arda~ Cıs ~g.rağuma dünya~a artulf: ı negü ... ba~ın ] Au, ... men-i
..a~ın B7 nigü ••• bg.~ın ( b- noktasız ) Cıa nigü ... yg.~ın
1284 B6 'da bu beyit ız83 'ten Önce geliyor ı atma ••. üçün] Aı5 at-tıng ...
Ca ... içün 1 kişi . • . küçeme ] Aı5 kişi-tin neng gldım k!!ç tenim ( ? ) B6 kişi
ll 1285 tire ... yiyü] Aı6 ter-e . , . bayu (satır altında uyg. harfi. t~ lmı.r ı
••• yiyü ı öknüp] Aı6 gkün-çüp ll 1286 malım manga] Aı7 malum mangga
bük] A17 gric b. yep gad sevünç b. b!!k Bo ... gip ... şük Cı6 tg.p ( t- oclnu.o•:ıo) gl
ll 1287 tap ••• tirilmiş] Aıs ... teriimiş Bıo tut ... Cı tg.p bu tiriglig ikf1[ii~
lpzartğay] Aıs ikegü acun·ta ~ısart-ğay Bıo ikegün ... lf:ızartğa ( -z- Mkt:ım \
ikigün (·k· çizgisiz ) . . . ll 1288 sanga ••• eng ] Aıo sangga temege ... ~ılğ-a
Bu sg.ngar .•. C2 ... ~ıl ma e.
1290 C 'de bu beyit yok ı negü ... bu] A2ı n. ter gşit-gil Bıs nigü ..
gir] A2ı buu i. acunuğ kgni lt:ıl/f:·ı yer ll 1291 erejlig] A22 gr.ic-lig Ba erijlig
e.m(n ] Bı, tilesün imin (i- dikkat ) ll 1292 bay .•• tise] A23 ... teseng Bı5
könilikte ••. baylar] Bı5 könilik içinde bu bul dı ll 1293 beıj.üklük ] A~
yoluğ] A~ yo[uğ ( satır altında uyg. harfi. gol) Bı yolg.ğ

iki yüzlüg erke sözüng sözleme
yaçlılğ"ay sözü~ sır açılğ"ay yime

evingke yağutma uşa~çı kişig
bütün ilke yaçlğ"ay körüp bilmişig
sınamış bütülmiş kişig

sanga teggey

C60

andın

tut ~atığ"
tümen ming tatığ"

1301

sözüg barça tıngla yime bütme terk
köngül sırrı açma ~atığ" kizle berk

1302

kişig tepsemegil yime içme song
bu iki ~ılınçlığ" bulur tutçı mung

1294 ongay · · · l;<ılınçı] A25 ongğay ... B2 ... yg.lng11~ ya ( y· noktasız ) kılkı c 7
ggnglul;<
· · · ı ikigün. ... yar11gur J A25 ikegü acun-ta yarudur B2 ike·auoo
·
. 'd
yaruyur
li.'-~~ en sonrakı ·U· satır ustunde eklenmiş) C7 ... ygruyur 11 1295 aydı] Cs
.} ~~ •. · · · ta'}"udın ] A26 ... tamu-tın ( satır altında uyg. harfi. tg.muğ ) Cs bu
hr•l" oznı tg.mug-dın ll 1296 eıj.gülük ... isizdin J A27 etgü ~ıl-ğı[ §Biz-lin 1 tura J
gır~ (ooy· noktasiZ ) ll 1297 isiz] Aı §Biz 1 iBizlik ... tikge J Aı gsiz-lik ... seni
ustunde yazılmı~) tekge Bs ve Cıo ... tjkge
A 542-3• B ı056-7 ve C 5911-12 'de metnin sırasına uymayan ve kısmen tekrardan
oo •

00

..

00

i)ı~ ~

•

oo

..

••

00

beyitler için bk. beyit 1334, 1335 ve 1337

119~ yüzlüg ... sözüng] A4 t!!rlüg grke sgsüng Bs yüzlüg ( y· noktasız. üstteki
dıkkat ! ) grk~ sözüg 1 yacfılğay ... yi me J A4 yadz-a ... yan-a Bs ;g.cfılğay
... Cıs yg.zılga ...
Ca 't.e, 1298 'den sonra, belki de 1298 'deki iki yüzlüg sözünün iki türlüg okunmall e.ı

gelen,

şu

beyit

vardır:

biri ol kişi-ke tJ~fasız özi
ikinçi g.iiutsuz bu yg.lğan sözi

1199 eiiinge y~~-ut"':a ] A5 etJÜng·ke yatJudm·a Bo özüng·ke ygğutma c15 eiiüng·ke
· ll 1300 butulmı1] ~10 if!,pulmı, ı tatığ J Bıo asığ 11 1301 sözüg ... yime J A7
~17 ... Yf!.na 1 kız[ e] A7 bekle ll 1302 yi me ... song J B12 silig !;<ıl özüng
(yı· noktasız) yı;nçe song 1 ~ılınçlığ ... tutçı J As ~ılın-çığ ..• tudçı Bız
... tut,ı

A54 B1os C6o

A54 B1o6 C6o
1303

tişig boş!ağ" ıQma
tişidin

1304

yatıg

tegir erke
evke

yapa tut

1312

tilingni. küc.iezgil közü~ni küc.iez
boguzung küc.iezgil l}~lal yigil az

1313

buc.iun munl$.a bolsa yıral$. tur saça
~$.ara bulgal$.ınga ~$.atılma l$.aça

1314

tilingde yonmasu begler sözi
m~g~r eçlgülükte ac.iın ay l$.ozı

1315

kişi yası ~$.olma özüng l$.ılma yas
neçe 'ec.igülük ~$.ıl h~va arzu has

1316

l$.ayu işke kirse çıl$.ışıngnı kör
çılpş körmese iş bolur erke ~$.or

1317

~$.alı kelse övkeng l$.atıglan serin
serimlig kişining sevinçi yarın

1318

negü tir eŞitgil seringen kişi
serinse iter er buzulmış işi

C61

1319

serinse kişi öz tilekin tapar
serip turdaçı er örüng l$.uş tutar

B107

1320

~$.alı tegse emgek ya l$.açlgu sal$.ınç
serinse kelir ötrü. i_cayra sevinç

1321

apang irse d~vl~t yapulsa l$.apug
serinse yana işi itlür l$amug

1321

seringil ı:;erinmek eren l$ıll$ı ol
serinse bulur er m~s~l kökke yol

~apug

te~siz ~amug

ıc.ima çı~arma tişig

~atılmazda aşnu sınagıl kişig

1305

~ılınç
~ılınç

B106

ec.igü tut nengke ~ac.igurmagıl
ec.lgü bolsa kelir neng tigil

muı1gar

eşit

1306

mengzer emdi bu sözni
bu söz işke tutgıl özüngke iş it

1307

nerek ne~ kişike kerek ec.igü yang
kerek bolsa bulgay ~amug ec.igü neng

1308

isizke negülük kerek neng tavar
neçe kirse bolgay çıgay birle teng

i:3o9

u~utsuz kişidin yıra~ tur teze

meningdin ming
13JO

1311

al~ış

uvutlug öze

l$.amug işte ivme serin öz bul$.a
serimlig kişiler tegir arzul$.a
l$.ayu işte bolsa yon~$. utru tut
yon~$. utru tutsa sanga örge ~ut

1303 Cs'te bu beyit 1304 'ten sonra geliyor ; fakat sooradan her iki satır
ve mv.lf.fl.ddt;m sözleri yazılarak, sıra dotrulaomıştır ı tişig boşlağ] t\t
başlağ Cıi t. b9şlağ ı tişidin .•. ft.amuğ ] Ao ki,i·tin ••• Bıs t. tt;gir crke f~K.•iz.
Ca t. tt;ger •••
1304 c2 'de bu" beyit 1303 'ten Önce geliyor ( krş. beyit ı303 not) ı gatığ •..
Aıo bayığ eiıke ( satır altıoı;la uyg. harfi, tekrarlanmış ) cdm·e çıft.fi.rm·a tişing
iiıke •.. ı ft.atılmazda ..• kişig) Aıo /f.ıyılmaz-tın .•. Bu /t.t;ıtılmazda (·tı
kjşig (-i- yerine -n- ile ) ll 1305 neng tigil ] Aıı terk yegil Bı5 nt;ng tigil
nt;ng tigil ( ille ·i· .oolctasız ) ll 1306 bu ... it ] Aı2 bu u ••. ct C5 bu
tut •.•
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de, satır ••
arasında, sonradan elelenmiş şı"r sözü ile ayırt elfilmiştir
1307 nerek • .. gang J Aıs terek teg .. . neng ( tashib görmüş ) B2 tfrıp
oolctasız ) ... nt;ng Ca ntırek nt;ng (-n- oolctasız ) ... gt;ıng ı neng] B2 ntı(~)g
isizke .•• neng ) Aı, csiz-ke yim-e gk nerek n. Bs . . . mal C1 i. yime ök "~nk
neçe ••• bolğag] Au saça kirz·e ( satır altıoda uyg. harfi. tekrarlaomıt ) b. Ba
bolğgy C1 st;ıça . • . ll 1309 kiŞidin] Cs kfşt-den ı meningdin mi lig l Cs anıng-dın
ll i31o iiıme . • . bu~a ] Aıa cv-me •.. yığ-a B5 .• ·. bv.ft.a C9 ••• yığa ı
ar.Z.uft.a J Aı6 ... teger a. B5 st;rimlüg .•. Co st;rim-lüg ..• arzağa ll 1311
B6 gjrde erse Cıo iş-de b. ı •an&a •.. ft.at] A11 •anggar crge /f.ud Cıo st;ınga
mılfl-!J.!Jgr

c,

l31J boğuzufiğ

... yigil] Aıs boğuz.nı ... yegil ( önce -gin yazılmış, sonra tasbib
veyıı. ters.ıı:ı·" l B7 boğ.uznı .•. ll 1313 munft.a ... saça) Aıo may·ft.a ••• Bs ... /t.t;ıça
' . ' ••. ,ı ft.ara ••• ft.aça] Aıo k. bulğ·a·ft.ı-tın kede (-d- ? ) tur If.. Bs ... st;ıça
!~l.i4mdm kite tur ft.t;ıça ll 1314 eıfgülükte .•. /f.ozı J A2o ••• söz-i B9 eıfgülük-de
ay ft.. ll 1316 işke kirae] Bıı yirke kir.reng ı körmese J Bu bilmese 1\ 1317 kal ı ...
)' A23 ft.. bolz-a • • • airin B12 /t.(Zçan . . . ı aerimlig . • . &eiıinçi] A23 s • . kişi-ler
Bı2 at;rimlüg .. . 11eiıünçi Cı6 st;rim·lüg kjşi·ler s. ll 1318 negü ... eşitgil J Au
~Jiılgil Bıs nigü t. eşit bu C11 nigü . . . 1 iter . . . ili] Au yu par r:r ( önce ider ?
ııaııra satır üstünde tashih edilmiş) gaaul-mış kişi Bıs i. cr bl}zulmış ( bt;ız
..' i. .Cı; iter (bir çizgi fazla) er buzr.zlmı~ i. ll 1319 turdaçı ..• tutar J A25 udru
anu•a ~· sıpar Bu t. cr ... Cı utru turğan ... tr.ıtar ll 1320 lf.alı .•. ya] A 26 ft..
· • · Bı5 apang tt;gae . • . C2 /f.t;ılı kt;l.re t:· me 1 ft.ayra] A26 sır-a Bı5 ve C2 ft.gyra
apang •.. ft.apuğ] A27 apang ( -p· veya -d-, ikisinden biri tasbib ed il mit ) t:rz,e
.bbfl lnılz:-u /f.uduğ Bı ft.t;ılı erse d. bilişse /f.utuğ Cs a. irse d. yt;ıpulaa ( ·P· yerine
) ft.. ı serinse .•. itlür] A27 ... cdlür Bı st;rip irmese bt;ırça i. ll 1322 er ..•
] A23 cr yaşıl kgk-te B2 cr . . .

c12

ıso

1323

ASS

ölümüg
özüngni

unıtma

tur sa~ın
tübüngke ba~ın

1324

kalınka katılsa

1325

kirişke körü sen çı~ış ~ıl nenging
sözüng sözlemegil m~g~r öz tenging

1326

tilingde çı~arma bu yalgan s~z~g
bu yalgan sözün er uçuzlar ozug

1327

1333

sen bekle sözüng

1335
1336

C62

1337
1338

8108

irig bol bayat~a tapın
tur özüngni sa~ın

1339

avınma

1332

bu
bu

dünya~a

erter

barır

1341

d~vl~tl,ca . terkin I,carır

1334 A542

- · · · • akın)
A 29 ölümüng unudm-a
ayur turz-a
C5
1323 o"["umug
.
·
. k sen
l
k n • · · ocfug
1
tma
bakın J A 29 yangzlm-a tupin-ge b. C5 u. tg.pug ..ı Y'!-.ı
ag. ..ın
um
•••
.
..
..
k- - J C iilinde k.
6
1324 B 'de bu beyit yok 1 aen] Aso at; n Ce sen 1 etJznde .. • ozung
1325 B 'de bu beyit yok J ne1f]ing) Aı yenging C1 nı;nging (-n- no lchı~ ı~ ) 1J
· . · · B4 : • · ·~z
" üng
Aı iging ll 1326 tiling de ... aözüg) A2 tı·ı ing-tın
. Cs tı ıng-ae"
..
- - "g] A 8 , 8 ün (önce -ng yazılmış, sonra tashıh edılmış) ... gsug B, .
sozun .. . ozu
"
k z k] A k at gugıık·ba 1
t rk a özij.ng Cs ... uçuzla(,.) ö. ll 1327 ~adaş • .. ya, ın 1•
S .• Y
:·
ar. harfi. nt;zdik ) y. 85
yg.gu'lflu'* .ll .. 13]28Aet;ekm · · ·
A dmek·ni ketıg ... yedür Cıo ötmek-ni . . . 1 kö,.se · · · yıtur
4 grz-e · · ·
:ö,.seng • . .
kö,.se" söz a.
ll 1329 bayat'*a tap ] B7 b.
. . . B7 yaz u.
fazla ) c 11 usanma tap ın ı yaz u.k ta · • • sa.kın ] A5 yasuk-tın
·
l zn
yazuk-dan ... yığın ll 1330 birse .•. küvezlenmegil ] Ae berz-e . · · kl:lvcı;- cn •m•gT1
k...
l me il J isiz] A6 #Biz ll 1331 aiJınma . .. e1'ter] A1 · · · lafJlat-'*a
. . u'flez en g
t' · ['kke] A 1
· · d:. ake e Cıs iiJinme . . . 1 terkin) Cıs tirkin ll 1332 tayanma ırıg ı
•
;nanma t. Cu tq.yanma ( -y-y- 'den sonra bir
f.
tashih
benziyor) t. 1 küiJenme ...
k even-m-e (
dikkat, i ? ) /fufJ-ı If. Bı.o k. lfubı (-b- noktasız ) ~- Cı4 . k~'flenme bu dt;fJlt;t-'*a

1

B:

;·~ .:.~! Bıo
r~d~n

Cıo

görmüşe

noktasız;
'lfut~a] ~8

ın

iş başı

bor içme zjna~a J.catılma Q<}.ı~r
bu iki çıgaylıJ.c tonını keı;l.er
bu bordın ~opar ming yazul,cl,ca yürek
sözin kesti ay toldı aydı oğul
sanga söz kereki bu ol

sanga sözledim söz J.cumaru atı
bu sözler köngülke biti

unıtma

tayanma tiriglikke tüş teg keçer
küvenme ~ıvı ~utl,ca ~uş teg uçar

'lfg.ıf.aş-~a gq.~ın-~a
kı;çü,.

bilir

1340 tükel sözledim men muı~a bütse sen
sevinç eksümegey sözüm tutsa sen

·k

aitınd~

eşitgil sınamış kişi

unıtma

1330 bolu ·birse d~vl~t ·küvezlenmegil
usa eı;l.gülük ~ıl isiz l.plmağıi
ınanma

negü tir

zjnadın l,caçar J.cut yüzüngke suı;l.ar

yazu~tın yıra~

1331

bu iki I,cılı~tın ıı;l.ul,c I,cut I,caçar
ol erke çıgaylıl,c yolını açar
sınamış kişiler

~adaş ya~ yagu~~a ya~ınlı~ 'ula
ulug~a kiçigke sevüg bol küle

tapuğ~a

tiriglik yava I,cılma eçfgü I,cılın
keçer kün içinde kereking alın

1334 bor içme f~sadl,ca I,catılma yıra
zjna l,cılma fasjl,c atanma ~ara

kişile~ e~inde küçlezgil közüng

1328 tuz etmekni king tut kişike yitür
kişi c<}.ybı körse sen açma yitür
1329

Ass B1o7 C61

unıtma anu~

tq.pınkd( bır

çızgı ı;lıı.ı ,
alttakı

ve

Bl056 'da

bu beyit, bir az farklı olarak, tekrarlanmıştır ( krş. beyit

Ye IJ JS not); aynı sırada bulunan C 5911 'deki beyit ise, 1337. beytin aynıdır (aş.
1 !.<ır
yua J Aıo bo,. ( satır altında ar. harfi, şı;,.ab) A 542 ... ayun-~a ( -•a ? )

yor• B 1056 b. i. otun-~a If. gorı 1 zina .. . '*ara] Aıo sin-a ( s- altında ar.
) biri-i! ( s;1 L•r üstünde yazılmış) fası~ adın m-a '*ır-a A 542 gsüng bolg-a /fut-suz

kt.t ta,..z Bı2 ... tara B ıo56 özüng e</gü . bolga esenin yorı Cıe ... ~q.ra
Jll5 A 54a, B 1057 ve C 59t2 'de bu beyit bir az .fark ile, tekrarlanmıştır ( krş. beyit
'fe ~334 not) 1 lfılı/ftın ııf.u'lf] Bıs ve B 1057 ~~lı~dın ı. Cı7 ~ılı~·dın ı. C 59ı2 lfılılf-dın
1ol ... açar J A 54a çıgay-lı~ yol ın r:r gsün-ge a. Bıs O, t:rke ... c17 o. i1'ke •..
W:ag.fı~ yolın u özinge a. ll 1336 negü tir] Aı2 n. te,. Ba ve Cı nigü t. 1 bilir]
iJ n f ii

k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş;'r

ayırt edilmiştir

C 59u 'de bu beyit,

yanlış

olarak, aynen

tekrarlanmıştır ( krş.

beyit

1297

ve

) 1 zinalfa ... l;.gH"] Aıs sin-a-ke ~adılm-a l;.a~rer Bt5 ;#nake yq.guma };.. Cs
1 ke<fer] Aıs kese,. ( -s- altında ar. harfi. z) ll 1338 bu ... yü,.ek J Aı,

... Bı . ..

yü,.ek ( y- noktasız ) c, ... n{şan i yüzülfike •u<fa,.] Aı, .. . suaar
sudar ll 1339 unıtma] Aı5 unudm-a ll 1340 men munga J Aı6 ve C6 &Öz
•!l'Vfnr- ekllümegey] Aı6 se'fiÜnç gksümegey Bs st;iJjnç ekaümegfg ll 1341 sanga
J An ... ~u mar-u ( satır altında ar. harfi. yad{ga,.) 84 ag.ngar •.• mt;n
.. biti] Aı7 unudm-a bda ... yiti B4 ... köngülde biti

'*·

Ass Bıo8 .C6a
Ass B1o8 C63

XXIII.

1350

AY TOLDI KON TOGDI ILfGKE ıs:uMARU
BITIG BITIMIŞIN AYUR
1342

bitigü bile l,coldı kagıd tetig
hayat atı birle bitidi bitig

1343

hayat atı birle sözüg başladı
törütgen igiçigen keçürgen içii

1344

törütti tümen mi!lr bu sansız tirig
tirilgü birür l,coçlmaz açın birig

1345

yontur l,camugl,ca tilemiş tilek
kerek bolmaz anda kör arl,ca yülek

1346

tilese törütür bolur l,colmışı
tilep boldı barça anı!lr l,cılmışı

1347

C63

Bl09

'13SI

atım erdi ay toldı l,cıll,cım tolu
iriidi tolulul,c tüker öz ölü

A56

1352

ölüm tutgal,cı keldi tuttı l,catıg
l,cutulgu yirim yol,c kiterdi tatıg

1353

sevüg savçıl,ca mi!lr meni!lrdin s~lam
tegürsün bayabm kesüksüz ulam

1349

tözü işleri!lre yime ök ac;hn
tegürsün s~lamım içiim kesmedin

ay toldı . . . ayar] Aıs a. t. · vezir ( satır üstünde yazılmış ) elig-ke •..
a. Cs bab a. t. vt;zir ilig-ke •••
.
.1342 bitigii , , . tetig J Aıo tovad birl-e ~. ~agat yidig Ba bjtigiinle aldı b~ '
( -ı- harekeli ) bftig ll 1343 söziig J 87 sözin ı törülgen .•. i4,i] A2o töredgt;n ...
. . . jdi Cı o ... tidi ll 1344 törütfi ••• sansız] Ası töret-ti .•. B~ ıör fil(~)i ~ 9'l.a-yı~
ming. ( -i- yerine "n" ile) Cıı törüt(t)i .•• ı birür ... birig] A2ı berür ... yerig Bs ..
1345 Bıo 'da bu beyit 134b 'dan sonra geliyor ı kör ar~a] Bıo birer bu ( ""lu
de yazılmış)
.
1346 Bo'da bu beyit 134S 'ten önce geliyor ı törütür ... (€olmışı] Al!S t~ddfir
.{<:. Bo t • .{cılur tolm11ı (to- sonradan tashih görmüş )
1347 Bu "de· bu beyit 1345 'ten sonra geliyor l töriitti ... {.=onu m] A24
•.. (€avum Bıı t§rüt(t)i . . . Cu, törüt(t)i . . . ll 1348 seilüg .•• meniff.jdin ] Bı~ ·
ming ( -i- yeriiıe -n- ile) mt;n(in)gdin Cı5 st;ilüg ... mt;ning ming ( lmr~lı:e.let •
mening ) · -din J tegürsün ] A25 tegürz-e · ·
···
1349 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı tözü] A26 törü ( satır
harfi. töreo ) ı tegürsü ... itJ.im J A26 tegürz-ün ... tuçı Bıa st;lamam tegürsü i. Cı
•t;Zamım tutçı ( -tçı üstünde -çı )

mini eçigü tuttu!lr açındıng öküş
bu öz uş

sa~a tapnumadın barır

1354

1355

b~ eçlgü yanutı l,cumaru bitig
bitip l,coçitum emdi sanga ay tetig

bu d(inya işinge iş erdim bile
işingni yorıttım könilik bile

ölümke törütti bu sansız l,conum
tirig barça ölgü angar yol,c ölüm

1348

uzun kiç yaşagıl ay ilig I,cutı
öküş il aşagıl bu beglik atı

1356

munu emdi artul,c bagırsal,clıl,cın
bitip l,coçltum öt sav l,cumaru okın

1357

negü tir eşitgil bağırsal,c kişi
bagırsal,clıl,c ol kör kişilik başı

bağırsal;c kişini~ sözi tut savı
bu söz sav sa~a bolga d~vl~t av ı
1359 bağırsal,c kişi ol kişide çını
bagırsal;c sözi tüt beÇütgey sini
1358

136o
1361

kodmı,ın

ay ilig munu men bagırsal,c sanga
sözüm işke tutgıl ay ersig tonga
ölüm utru keldi ökündi özüm
bu ökünçüm sözüm

asıg l,cılmadı

1350 kiç] A27 keç ] il .•• bu ] A21 yıl ..• C2 il ... yi ll 1351 erdi ... toZu] Bı ...
lrtil
iriidi] A28 griidi ( -i tashih edilmiş ve altta ar. harfi. -i yazılmış) Bı
( ·~· )'erııı " -~o. 11 ~) ll 1352 tattı] B2 ve C4 tut(t)ı 1 ~atulgu ... kiterdi] Aı .{cu dul-ğu
Y· keder-güü B2 ~utglgu gfrim ... C4 ~- yirim . . . ll 1353 mini ... tuttang] A
2
pgil t. Bs ve C5 ... tut(t)ung 1 sanga . . . bu ] A2 s. tapnu-mat ı barur buu Bs sanga
lrr;rnr o. Co sgnga tgpnumadım bgrır b. fl 1354 bu eggü] As bau etgü
ol
4
~~~.,. J A:ı ~ar•ga" 84 sgngar ll 1355 yarıttım könilik] Bo yt;türdüm k. C 7 gorıt(t)ım
m l 357 negü ... e,itgil] Aa n. ter t:. B1 nigü t. eşit bu Co nigü •..
ı.3;58 As 'de bu beyit 1359 'dan sonra geliyor 1 11öz] Bs öt 1 ailı J As at-ı
J3S9 A~ ~de bu beyit 1358 'den Önce geliyor 1 begütgeg 11ini] A7 besüt-geg sen-i

B

6~fHIIJl~ s.

' A.9

A ' <In bu beyit 1358 'den sonra geliyor; C 'de iki satır üzerine yazılmış 1
tongga ll 1361 bu ) Aıo heç

As6 B'ıo9 C63

As6 Bııo C64:
1372

ay ilig ~atıglan meningde kidin
yava ~ılına öçl kün tapugda ·açlın

yatu ~aldı tirmiş bu altun kümüş
manga tegdi sa~ış anıngdın ülüş

1373

sini arınasun d\inya d~vl~t bile
~amug iş içinde könilik tile

ulır

1374

törü tüz yorıtgıl buı;iun~a köni
kününg eçlgü bolgay könilik küni

bu kün men banr men munu erksizin
yarın sen kelir sen uçl.u ş~ksizin

1375

özüng ot~a atma bu d(inya üçün
h\lva boynı ·biçgit et özke öçün

ölüm tutmaz erken oçlun ay ilig
bilig

1376

bu d(inya begi sen anga bolma ~ul
sini ~oçl.maz erken anı ~oçlğ'u tu!

1367

b~la küç yirinde sen eçl.gü ~ılın
buçl.unug sevindürgil elgin tilin

1377

küvezlenme arhi~ kötürme köngül
ınanç ~ılgu ermez bu d\inya töngül

1368

esenİik öçlinde sen eçlgü titür
tavar neng barında üle h~m yitür

1378

ya~ın tut özüngke kişi eı;igüsi
isizdin yıraJ.c tur to~ıgay yası

1369

negü tir eşitgil köni sözlüg er
kiçigde oçlunmış yiti közlüg er

IJ79

1362

1363

1364

kerek
ökünç

içl.im
C64

1365

B 110

•J.66

boldı

emdi bu lplmış tapug
isizlik ~amug

boldı lplmış

men ökünüp

asıg yo~

r\lQ.m~tinde açl.ın yo~

ökünç
umunç

işingni itingil yetürgil

1370

ölüm kelmez erken ölümke itin
tiriglik öçlinde tapug ~ıl tapın

IJ7 I

ölüin kelse tutsa ökünç asğı yo~
neçe me ulısa ~ara yir ~atın

1362 ~ılmış J Au tağq.t Cı5 ta'q.t ı isizlik] Au ll•iz-lik ll 1363 gatu . . .
Aı2 ... termiş Bıs t~ ru ~· birmiş Cı6 ggtu .. . ı sa~ış] Cı6 sa~ınç ll 1364 ulır .
Aıs ... gkünip .. . Bu ölür m~n ükünçün ne as ğı 'C17 · ulır m~n m~n öknüp '
go~] Aıa i. raQmet-i-de . . . Bı4 özüm-din töngüldüm kijtürdüm Cı1 idi m Nl~mu~ı··ll!
. . . ll 1365 barır] Bı5 tgrur ı yarın sen] Cı barır mı;n ll 1366 erken otj.un] . ıı.ı ~.
C2 irken o. ı itingil . . . bilig] Aı5 t;din-gil bııdürgil b. Bı itingil g. •iUg C'~ iii''llltJ
1367 Bs ' te bu beyit IJ68 'dim sonra geliyor ı b~;la ';; . sen] Aı6 bil-e k .
iş Bs . .. gfrin-de s~n Cs ... girinde s~n 1 sevindürgil elgin ] Aıo setJin-tiir bir
ve Ca s~iJündürgil .. . ·
1368 B2 'de bu beyit 1367 'den önce geliyor · ı titür] Aı7 gedür C, titür (i eklenmiş ) ı taiJar .. . gitür] Aı7 . . . ber gedür C4 tgiJarıng . . .
1369 B4 'te bu beyit 1367 'den sonra geliyor ı negü , . . er] Aıs n. ter .. .
nigü ... ll' C5 nigü ... ir ı otj.unmış ... er] Aıs usan-mış iki kgslüg e. B, ... .
•.. giti k. ir
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı 6 ~ t ud•
sözü ile ayırt edilmiştir
1370 ölüm ... itin] Aı9 !1· tudmaz ... edin B5 ı;c;;l kı;lmez . . . C1 ı;cı;l l' rr~m n~
bijtin ( -ij- barekeli ) ı ötfinde ... tap ın ] Aıo barın· ta . .. ga~ın C1 barında ...
ölüm ... asğı] A2JJ ecel kelz-e tudz-a g. asığ-ı 1 neçe . .. gir] A2o ~açan m·a

kişi sul,cınga birmegil sen işing
v~fasız kişike yitürme aşıng

A57
C65

1380

tapugJ.ca irig bol yazul,cta tıçl.ın
sanga teggü ermez tapugda açlın

B lll

1381

ölümüg unıtma angar yo~ tolum
busugdın çıl,car teg çıl,car bu ölüm

1382

neçe l,caçsa agır ölüm tutgusı
neçe ~alsa agır ölüm yetgüsi

1383

ölümke usanma köngül tut tirig
neçe kiç tirilse töşengü yirig

C·~~

bu beyit ik!

satır

Üzerine

yazılmış

1 mening de kitj.in

J A 21

mening-tin

m~nıng-den ~·. ı ot! · · · atj.ın] Azı 11dgü tapağ-ta a. B1 . . . özüng tiglikin
i') ll 1373 sını ar m asan] A22 ~Jen-i armaz-a Cu s. armasu 11 1375 üçü n J C ıs

] Au hatJ·a Bıo hgtJa C ıs hq.tJi ll 1376 begi ... arf!!a] A25 nengin·e angar
( n- noktasız, SOQra<lan eklenmiş ) Bt; n angar c14 bt;gi .serı a. ı sini ... tu[ J A25.
_ 11rkt;n anı ~od ~odur Bu . . . ~afj.magıl ll 1377 küvezlenme J Cıı; ki,ivezlenme
A~ /pl~-• ll 1378 isizdin . .. to/j.ığag J A27 ~:siz-ni g. tut ta~-ı-ğa 11 1379 sukınga
J A29 salf-~·ga be~megil ı gitürme J A2s yediir-me Bı4 gigürme ll 1380 tap~g~a
J Aı tapug-lj.a t:rıg b. gasu~· lf.a gadın Bıı; özüng tgpna ( -p- noktasız) tınma
t , Cı · ·. g~zu~·tarı t. 1 saıfja . .. tapağda J Aı .sangga ... Bı 5 8 çngar teg(g)ü
ı. Cı · • · tgpugdarı ll 1381 ölümüg . .. talum J A2 glüm-ke odanm-a ... talum Bı
n t. ll 1382 ~açs~] Cs /f.al&~ .1 /j.alaa] As tez-e Cs ~q.çsa ll 1383 kiç ... girig 1
( kegn?) ... gerıg Bs . . . Yf"K C, ~alsa ab1r ... g frig

A57 B1u C6s
1384

1385

..

~anı
~anı

kim
kim

~utuldı
aşundı

ölümdin ~açıp
öc;lindin keçip

ic;li ya~şı sözler bilig yangzatu
bu öçl kün tirigliklerig mengzetü ·

1386

apa oglanı körse ar~ış sanı
örüg turgu bolmaz örügler ~anı

1387

ata
ana

1388

ar~asındın

togulsa

~arnı m~nzjl ~aç aylı~

togsa atansa atı
mij.safjr bolup mindi öc;llek

amu!

negü tir eşitgil oc;lunmış kişi
oçlunmışta kic;lin ökünmüş kişi

1400

kününgni keçürdüng tilek arzuka
tiriglik tükec;li ökünç ol yoçiuğ'.

küc;ler ol ajunda sanga iki yol
bu iki yolungda ~ayu erki yol

1401

usanma tiriglikke artuk sakın
tiriglik ölümke iı;li ök 'ya~;n

1391

yolung ongça kelse itildi
solça kelse ulıp çai

tarıglag

erür dij.nya ilig
orar er tirilgü otı

ma!lrım

işing

1402

başıng

negü ekse yirke yana ol önür
negü birse evre anı o~ alur

. silinmiş) ~- 1 1387 ar~aaındın toğulaa] As ar~-a-aı-tın yedülz-e B7 arka•ında
noktasız) Cs a. törüs-e 1 mfnz!l ... ayi*) As rıuuuıH /.:. aygıl Ce m n.:c!l . ~.

... atansa ) Co anasındın t. atalsa 1 mindi ö</lek J Ao m'dndi Ö!Jlek Bs
mangım] Aıo tirmekim tyn-i ber-medim Bo bir mgngım
~urıtur enjim ) Aıo ~urıdur ingim Cıo ~9zıtur ingim
1390 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ajun ... bir) Aıı acun ~~
ol kgsüng b. 1 tüşün .. . ajun ] Aıı tüş-tin ~oparz-a tyşün ol acun Bıo tüşkün ·
..(yi- noktasız, şekle dikkat ! ) ... Cı2 tüş tün ~- ll 1391 kürf.er ... •anga] Au
acun-ta sangga Bıı kürer ... C ıs küder ... 1erki] Cıs irki ... ll 1391 ongça .•
Aıs ongga kilz-e r;dil-ti 1 ulıp] Aıs ve Cı4 ~lı ll 1393 erür] Au tu~ur Cı5 ,
.. orar er] Aa yser ir Bıs .•. t:r ll 1394 negfz ... yirke] Aı5 n. gerke ikz-e !lıı
.nigü e. y;rke 1 negü . . ı efıre ] Aı5 n. berz-e t:. Bı, nigü ••• Cı6 nigü b. ifıren

saran bolma ilig akı bol akı

~alır mengü ölmez ·a~ılık atı

~utı

1384 aşundı ö</indin ) C5 oşnundı (satır üstünde başka bir el ile aşundı)

i

1398

atı

ll 1385 ya~şı .. : yangzatu ] A6 .•• mengset·ü B5 yg~şı sözle i lig y. C6 . yg!Jşı ..
.• •. mengzetü J A6 t:dgü tiriglig-lerin yangsadu B5 .. . tiriglig-lering m. ll ı. g86
A7 oğlı 1 örüg ... ~anı] A7 orun tarğu b. bir asra/ı: ~- C7 ... bJ?.lmaz bir

ll 1389 bir .. .

!.<anı tüş sanı boldı keçmiş kününg
ökünçte açlın yol.< bu ~almış kününg

ajun bir tüşün ol gürüng qir tüşün
bu tüşün ~opursa tüşün ol ajun

tarısa

anasında

1397

tüşüng teg keçürdürıg tiriglik oçlug
~anı asgı körkit manga bir boçlug

1390

ı: 394

bu tüş teg tiriglik keçer belgüsüz
kerek beg kerek ~ul barır kelgüsüz

1399

~ah

!.

1396

C66

anasında

küni bir mangı~ ol t41li bir
iletür ölümke ~urıtur engim

tt393

kişi nengi alma yime tökme kan
bu iki yazu~~a ulır çı~sa can·

oğul

1389

139:

8112

1395

1403

er at sü bu nengke küvenme öküş
asıg l_cılmagay sü bu altun kümüş

395 nengi · · · yi me] Aı6 ... yan-a C11 malı a. yana ı yazukka] A
k t c
.. .. ] A b
.
..
16 yasu - ın 17
ll 1396 belguauz
17 • ( •sÖz ! ) 1 beg . .. kelgüsüz] B kal k .
k
1 . •.
t;rek beg
kalg' usuz 11 1397 "k.. t
.. .
o unç e . . . ünürfi] Aıs (lkünç-tin
k l · k ..
İ3
... C2 ökünç·den ... ütüng 1'1 1398 neaü
·ı ·z] A... e mı~ . !!nang 2
d
•
• • • eşı gı
19 n. ter ışıdgil B v
. ; . . ı o. ~nmışta kigin J Aıp o. kedi n Bs oğunmış-da k.
8 e
Bı te, 1398 den sonra, daha şu beyit gelmektedir ( krş. beyit 124 6 not ) :
1

i<Ji Y!'~lı sözler bu şa' ir anı
bu şf'r mg'nisini o~ığ;l ~gnı

[} ~ r ll ~ lt, A 'da sa hife kenannd a ar. har t l. ş i'r sözü B 'd

,rr sözü ile ay ı rt edilm işt ir

·

'

· ·ı
'
e ç ı zg ı er ve C de ayrı

IS~JI tüşüng .•• oduğ J B5
" "
· (
· . · · · od
· ug· C5 t oşung-nı
· ni sonradan eklenmiş) ... ı
b0 d . J
•••
• ug A2o kgrgın mangga . . . B5 . . . boduğ C
.. b
5 körküt · · · k oz
1 keçü d " - J A
k ..
z
·
·
• ll 1400
r ung
21
!!nung i -gil-e-ting c6 kününg çt;lt;pleding ı yoğuğ J B6

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmı• ı 'd'
k J A
.
·z ·
Y
ı . ı . . . ya ın
22 ~tı gk y B7
1402 ı ıg ... bol] Bs saklan ay ilig 1
-.. • .
J
A
. . ..'
C
..
..
mengu . .. atı
28 mıngu
0 mt;nggu · · · ba~ı ll 1403 ne - ke k " ·
- l ···
JA
. " ·
ıııanm~ 1 •ü bu] Au sqy b. Cıo bu sü
rıg
Uflenme
U tegm-e ke<Jenm-e
Lj;,
ll
"Y. n
rn~n •g~·

Ass

1404

yulug l$ılma özni a!}ınlar üçün
suyurl$a özüngni küyürme küçün

1405

seningde ozal$ı ajun begleri
ajun l$oçltı bardı yatur kör güri

1406

sanga ma anunmış turur bu ölüm
öc;iinge küQ.er ay yarumış künüm

1407

buşı

1414

buşı

bolma işte sen övke yığın
bolsa begler buzar beglikin

irig sözlemegil kişike tilin
irig til ot ol kör küyer teg

1415

Bıı3 C67

yalın

1416

örüg bol amu! bol tüzün bol silig
l$amug eQ.gülükke tegürgil elig

negü tir eşit di,inya c~ybın bilip
sanga sözlegüçi ul$uştın alıp

1417

yüz utru turur bu uzun yol s~f~r
uJ.<uşlug bu yoll$a azul$ keçi. iter

açıg suv teg ol kör bu di,inya nengi
neçe içse l$anmaz . ölimez tili

1418

s~ray !$arşı

1408

kölike teg ol kör bu dQ.nya tonga
eQ.erse !$açar l$açsa yapçur sanga

1419

1409

eçliz king beQ.izlig s~rayıng !$alıp
l$arangl$u yir evde yatur sen uhp

sal$ıg ol körü barsa dQ.nya işi
tutayın tiyü sunsa yitrür kişi

1420

1410

nerek kenç urur sen bu altun kümüş
sanga teggüsi ol iki böz ülüş

C67

1411

ay ilig l$atıglan özüng eçlgü bol
begi eQ.gü bolsa buQ.un eQ.gü ol

1412

budun koy sanı ol begi l$oyçısı
ba~ırsa~ kerek l$oy~a l$oy kütçisi

1422

A58

1413

l$apugda tirildi l$alın aç böri
ay ilig l$oyug keçl küçlezip yon

1423

anundı

itme ay ilig J.<utı
sanga ev !$ara yir l,<atı

mungar mengzetü aydı şacjr tili
bu şacir sözi kör açar söz yolı

14%1

usa! yalngul.c oğ"!ı öküş neng tirer
yigüke tegirmü saJ.<ınmaz birer
bayusa tileki bulunsa tüke!
tüketür tiriglik uçup can yınir

1414 A2 ve 85 'te bu beyit 1412 'den sonra geliyor ı işte ... yığın) Aı . . . t:iım-e
-d-?) g. 85 işde . .. yayın (yay- noktasız ) ı buzar] Aı boşar ll 1415 sözleı

yalın

) As irig-lik ot ol bir kgger teg bilin 86 iriglik
Cs ilig
~417 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı uzun] A5 acun ı kecf. iter) Ar;
QIJC~ kgp yazılmış, sonra tashih edilmiş ) ıder Bs köp i. ll 1418 itme) A6 t:dm-e ı
... gir) A6 a. sangga ll" ~- ger Bg ... g{r, Cg anut-tı sgnga iv ~gra gir
B 'de bu beyit yok ı king . .. sg.ragıng] A7 keng .. . Cıo ... sg.ragıg ı
. . . sen] A7 ~- ger eiı·ke gadur sen Cıo lprang~u gir iiJ-de yg.tur sen ll 1420
s~n Cıı sen ı sanga . .. ol ] As sangga t. tur Bıo sg.ngar . . . ll 1421 mungar
) A murıggar mingsedü ı söz ... golı ) Ag til-i . . . 8ıı sözi urdı sözke ulı
ô t 1Ük , A 'da sahife kenarında ar . harfi. ş{r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
1fr :ı;ÖzÜ ile ayırt edilmiştir
l a•al ... tirer] Aıo uşol galngğu~ . . . .gerer 8ıı ve Cı4 u • .gg.nglu~ . . . ı
. . birer] Aıo negü-ke ti"gir-mü sa~ın-mış birer Bı2 g igüke ( g· yerine n- ile )
( t- .. .~oktasız ) . . . Ca gigüke ( ·i- noktasız ) tigirmü ... birer ll ıot~3. tileki
TAu bolılz-a tileki Bıs tileki-ni bulsa Cı5 t. bı.ılunsa ı tüketür .. . gırar] Aıı
'an tirer 8ıs . . . ~c~l can gırar ( g- noktasız ) Cı5 tüke[ tüz t. öçüp c. birer
s?,z-lemegin

irig . . .

. kil!fıım•c !JrJlm C5 ... t~g g9lın ll 1416 tüzün) A, tgsüm ı elig] A4, ve

a/imı:z_ tt/i J A'JJJ SIK'im ~= d ngı Sı~ ,
t\!ny·e

.:- ı

~~·

..

...

·

. • .•.,

'

~.~-'

.·

Ass Bıı 4 Cb8
avınma

erejke küvenme ay beg
küvençing uçfıtğ'ay u teg

435

tiriglik yava ~ılına d(inya üçün
keçigli turur bolga emgek küçün

'436

buçlun~a başı sen ay ilig bu kün
buçfunuğ' küçiezgil oçiug tur ögün

'437

ulug yük boyun~a yüçlürdi ilig
usal bolma sa~lan ay J.<ılJ.<ı si.ig

'438

et öz arzu sürgen hc;ıvaJ.<a bulun
bulun bolma bolsa özüngni yulun

'439

keçürmiş tirig ik tüpi boldı yil
bu ~almış tiriglik neçe birge il

avınçıng

C68

ağı

Bl14

çuz töşenür özüng oğ'lağ'u
yir töşengü turur ay bügü

~ara

avınçu

~ara

sevügler bile avnur öz
yir ~atında yaşıp yatgu tüz

yayılmaz yorıga

edersiz

yıgaç

keveldin tüşüp
mingü mungluğ' bolup

bularnı sa~ıngıl

ökünme

yarın

ölümke itin
bu ~ara yir ~atın

1440

~amuğ' işke t~vfi~ bayattın tile
bayat birge ş~ksiz sanga küç bile

B 115

c

negü kelse tapla kör eçigü isiz
boyun bir ~aza~a köni tut ağız

1442

ı 434 .

l)~ram~a ~atılma yime ~lma
kişi ~anı tökme h~şım ~ılına

'443

bor içme f~saddın yıra~ tur teze
bu ~aç neng yorır tutçı beglik buza

1424 C 'de bu beyit iki

satır

üzerine yazılmış

1 erejke

küiınme] Aı2

1ric-ke
) ~f
k. udıtğa · ( -ıt- noktasız ) u tt;g ( t- yerine g- ile ) ll 1415 keçigli · · · ~üçün ]
yçün Bı5' k. t~rur uş bu e. üçün Cı kiçigli t~rur bolğ~g .• ·.ll 1426 !f4_rnu:T~l·t
Bı töşengü · ·i· gir . . . bügü J Aı, ger tgşt;ngu · . .. begu Bı gır. · · · b~g~ ll ~ 7
c2 Bt;flij.gler ı gir ... tüz ] Aı6 ger lfadın-lfa baBIP. . . . 82 YI' ~rı~ wrgu
gg 1 ıp ggtğu· t. 11 1428 yayılmaz .. . keileldin] ~ı6 gatı•mı~ g . K4ı~l~-tin. Bn
kt;ilil ( -i- noktaSIZ ) -din c~
kt;ilt;l-din ı erferBIZ . . . mingu] Aı6 ıdız-sız g. .
. . . miingii 11 1429 itin J Aı7 1din 1 bu . . • gir] Aı7 ... ger B, G~n . JliT
bagattın J B6 ve Co bq.gat-dın J birge ••• bile] !'ıs berge ş. sangga, k~ç ıl-e Bş •
(-i-. üzerindeki işlirete dikkat 1) ll 1431 negu ... · isiz ] Aıg . . . acız: ,(?) Bı!
kütjezgü i. C7 nigü . . . J bir J Aıo ber ll 1432 lfalsa ... ajun ] A2o i5olz-a ·•
bulsa ••• J yakma ..·. gigliki] A20 ... geg-liki 87 bgi5ma . . · Cs gq.i5ma · · ·
gime] A2ı ga~-a Cg ggna ll 1434 ft;saddın .•• teze] A22 . . . tiz-e Bg . . . tt;ze
( ~i5d>?) ... tize 1 gorır .. . buza] A22 gıırür ... Bg .. . tüze

*.·

...

v~fa ~ılğ'u ermez bu d(inya bilin
keçer d(inyada öz azul,<ung alın

negü tir eşitgil sa~ınuJ.< kişi
bu ajun tüşün ol sen arJ.<ış sanı
tüşünde neçe bolga arJ.<ış küni

küç
öç

1küvençirfg ... ·tegJ Aı 2 keilil!.·çing udunz-a ydeg B14 k. urfrtga ( -t-

yava J.<ılma emdi bu J.<almış kününg
özürtgclin arıtğ'ıl yazul,<ung mününg

sal,<ınul,< kişi ol ajunda başı

özüng ~olsa iki ajun begliki
bu biş işke ·ya~ma ?u ol yigliki
1433

144'

69

özüng mengü beglik ti ı ese tuçı
törü ~ıl buçlundın kötürgil küçi

noktasız

1435 meng-ü ] B1o ve Cıı mt;nggü ı törü ... kötürgil] A23 tr&sü . . . kgdür-gil Bıo ...
~9tür~il Cıı ... kitergil ll 1436 bu<funuğ J Au budun-'uğ (veya oi5?) 11 1437
g.utJ.jjnJr J Bıa gü<fürdüng b9gun-/fa
lij]8 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış (satırların sonundaki ilavelere dik" · '~3.9 tüpi .' .. ~il] A27 b~g· boltı bil (b- ? ) Ba ... gjl J birge il J A27 berz-e gil
ıl Cıo b. ıl ( 1· hareketı ) ll 1440 özürfjdin . . . münülfj J Bı5 özüngni unıtğıl
go.lang ll 1441 ~t;fa ... bilin] A29 gaila ... Bı .. . ermes . . . sgnga ı keçer ...
ll ı tJt;fa i5ıldı-mu emdi bg/fğıl mgnga ll 1442 negü .. , kişi J Aso beg ü ter i#tgil
ba,ı 82 nigü tir e1it bu sglfınulf k. C2 ... sq.lp-gulf k. ı sai5ınui5 ..• başı ] Aso
baş-ı ol acun-ta ki ,i B2 "!li5ınu/f biliglig kişiler bq.şı C2 sq./fıgui5 . .. kişi J1 1443
ari5ı1] Ası acun ... ari5ı1 ( satır altında uyg, harfi. kervan ) l bolğa . .. küni 1
u. kyn·i Bs bolğag a. aanı
C 'do, '443 'ten sonra, metnin
( krş. beyit 3723):
As2

C,

sırasına

pek de uygun olmayan, daha

tedig-sig bu türek t:fl sai5ınçı usun
busulğu turur emti lfq.lmaz usun
nt;ft;ng-sig ( ? ) bu börk iv aakınçı uzun
buzulğu tf!.rur emdi i5q.lmaz djun

şu

beyitler

Ass 'Bı ı-s

C69

162

A;9 B~15 C69

s~ray

ol ajun kör bu ~azganç yiri
negü bulsa munda naru ıçi yon
1445

özürg köçgü

mundın

kerekıigni algıl

144 6

köçüng aşnu
kereksizni tıçi

ıçi

munu men barur men mini kör oçlun
özürgke at eı;fgü ~oı;fun

c 70

1453

iki öçlte ~ılına J.<ayu erse iş
h\\va övke kelse serip J.<ısgu tiş

1454

bu ~aç neng küçlezgil küı;fezildi il
uzun turga beglik sanga birge il

1455

Js:amug eı;fgülerig agır tut ,kötür
isizlerni tutma ilingdin ~otur

~atığlan

1447

isiz ör~di urma törü eçlgü ur
. künürıg- eçlgü bo!gay ~utu~ baga J.<ur
1457 ne gü tir eşitgil ay · bilge külüg
bu sözdin kötürgil özü_ngke ülüg

negü tir ~şitgil ölügli tirig
' Ölürde (birip bardı ~ öt :sav ·erig

1 456

ölügli tirigke ibirür p~nd tilin
eşitgil anı sen 'köngülke alın ·

A 59
1449

ayur ay tirig sen usanma ·oçlun
usandım . ökünçün ya tur men .yılın
ay ilig -bu beglik uzun
~aç iş '~~ ~aç iş ~O:çl

~olsa

sen
.~ıl ur erse sen

törü lpl ~atıglan bolup ~ılma küç
tapug ~ıl bayat~a anı~ ~apğı ~uç
ikinçi usal bolma sa~ tur oı;fuğ
sarga -tegmesün bir m\ifaca yoı;fug
1444 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ol ... yi,.i] Ass ol acun _~ıl
. ge1'-i B.ı. bil ajun-nı b. lfgzğanç yi1'i · ı ·negü . . . mu nda] Ass . . . mu ndın · ~4. · n fs~
(('önce bolsang yazılmış, sonra •ng üzerinden çizilmiş) min-d~ ıı. 1445 köçgu . · ·
keçgü m. kgçün r~ng-tin ıt B5 k. mindin ık. ıcj. · bı.zrun ı ke,.eklıgnı ... tı~] ~
· (önce ·.:gzn yazılmış, ' soni"a tashih edilmiş) kerek gske tıd B5 k~1'eklıg·nı a.
i kodun c7 k~teksizni lfodğıl k~1'eksizni
( satır üııtüııde ya1'ağsıznı ş}J. ) tıd ll :14.4:0
"ln~n] A35' ba1'U1'' Cs bg,.ır m~n 1 ö:ı:ü1}ke] ASli gsünge
. .
..
.
'1447 ·B·'de bu beyit yok 1 negii ... e'itgil] AS6 n. te,. işıdgın (once ··gıl.
; -soiıra · ·tashih edilmit) Co nigii . •. ı bi,.ip] Ass be,.ip
: D·ö r ·tl ii k, A ''da sahife Icenarında ·ar. harfi. ş(r sözü , ve C 'de ayrı ·.
eliözü ile ' ayırt edibilittir; B 'de bu ' dörtlük yok
1448 ' B'de bu•beyit yok ı · birür}Aı be1'Ü1' .
. .
1449 B 'de bu beyit yok ı yatur ••. yılın] ..A2 · y~a-tt:ı1' m~n tilın Cu ·
"Jtilirt ( -ı- nolı:tasız )
._ .
1450 C 'de bu beyit yok ı uzun] As acun ı ~aç ... sen l As :•uç :ı1 ·
lfot unur ~1'z-e sıtn B7 ... e1'se ( sen ·belki sah.fe Icenannda . yazılmış olmuş,
ırirmemiş )
.
,
1451 C 'de bu beyit iki· satır üzerine yazılmış ı törü . . . bo/up ] Bs ... bolrl'. 1
tasız ) Cıs bi1'i lfıl tı.ırur aıt n b. ll · 145J safe tur J A5 ııa]fdur ı sanga · · · tl,if.~z
sangga tegmesün-i mrıfa-ca y. Bo ... Y9cf.uğ Cı5 s. fıtgmesüni · · ·

B 116

1458

törü eı;fgü ur ay törü birgüçi
turu öldi isiz ·törü urgu çı

1459

isiz örgdi urma ay ilçi bügü
isiz · bolsa bolmaz .ajun~g yigü

1460

isiz örgdi ursa özi öz ödin
isiz ~oçltı atın .· özinde . ki~in

1461

kim erse urup J.<oçlsa eçigü törü
anın tikti atın açi~ın . örü

1462

özüngni yaıizılma ay ilig baJ.<ın
tüpüngni unıtma öyü tur şa~ın

1453 ~'!fla · .• tiş J Ae lı afl-a ifke k. si1'ip . . . Bıo .. . J:.ılgu i Cıe lıgfli . . . 11
1
1454
· · ıl J A7 sangga l!altı il Bu . .. il Cı7 ... al ll 1455 eçlgü[e,.ig J Bı2 eçlgülering ı
· · · /fotur J AS t;siz-le1'·ni ilig-tin lfodu,. Bı2 ... , f:.opur Cı ... ilig-den If, 11 1456
. • . U1'ma J Ao t:siz gngdü turgıl c2 . . . buzgıl 1 bolgtxy . . . bağa J As b. kudun
Bıs .ve : C2 ·bolga . . .
·
1457 : C.'~: bu . be~~t- ik~ satır .. üzerine yazılmış
ve Cıı nıgu . • . ı kotu,.gıl J Aıo kgdergil

ı

negü ...

e#.t~il J Aıo

n. te.. .i#dgil

1458 ~:de bu beyit y~k, krş. 1459 not 1 w ... bt,.g~çi J Aıı · ~f!1'.,ay tgrü bergüçi
... · · ı•ız J Au t. ( edgu yazılmış,, sonra üzerinden çizilmiş) glti ~•iz c ta,.u . (.satır
5
ft;I"IJim ) . ..
· '
' · ·

114~? B:de .m~tnin bu kısmı karışıktır;, l>eytin ilk mısraı 1458.'e ,giire başl.a~akta ve
·~ ıs<>re devam etmektedir;. ikinci mısraı ise. dijter iki nushanın hiç. birine b~~zeme
!.''~z .... büg_ü ] Aı2. t;si:ı: g. ... begü Bıs törü eç/gü urğıl,_ay ••• CıJ tijrii. i•fz ~. ...
· · .. yıgu ]A12,t:•ız. gngdı. buz-tı tümıtn ming ggü C6 isiz öngdi b-qzdı:tiinı.en, .rn,ing. {izü
. ~4_6o. B ve C de. bu bey.1t yok 1 isiz ... &/in] Aıs ~·iz gngdi ..urz,a ... ,gdin ı i~iz
,li;irjırı } ~Aıs t:•iz ..If, öz./ g~rin-tin kedin ll 14~1 U,1'Up J Aa .ur,up ( ~p v.eya ~k, ?) ı
. .._o,.u] Aı.ı. adı~ bek-ti gdgün adağın grü. C7 qtın tikti edgii ... 11. .14~2 f/.~rfi.ı{rrıa

~~ J Aı5 yanggıl·nı."a .... ~ ygngılma

ay bilge
wıudnı.-a uyudu,. B2 ve Co ... i}yü tu,.

.Y'!f:.ın l.tiipüfiirıi

.. . tw J.J\
15

A59 Bnb C7o
A59 Bıı6 Cn
1463

ısız ~ıllp

isiz

tutma ay elgi uzun
ikigün ajun

~ıl~ ulıtur

1474

ölümdin ~utulğ'u yarı yoJ.< bilin
ölümke itingil kereking alın

1464

uzun boldı elging buQ.unJ.<a yaJ.<ın
f\isusun keçer bu tiriglik ba~ın

1475

negü tir eşitgil ögi yetmiş er
ölümüg ölürde oza uJ.<mış er

1465

keçigli turur dij.nya keçti sal.<ın
keligli ölüm utru keldi salpn

1476

kezigçe keıir bu ölümnüng J.<urı
ölümke özüng çın anuJ.<lap yon

1466

mini kör meningdin kötür öt erig
ökünme yarın sen bu kün sen tirig

1477

kümüş l.<ur bağ'uçı munu men tiyü
ölüm tuttı erse üzüldi J.<urı

1467

kişi

1478

ay ilig munu men ötedim }J~J.<ıng
tükel ~ıldım emdi bağ'ırsaJ.<IıJ.<ıng

B 117

ölse andın J.<umaru ~alır
sanga ay bilir

munu~ı ~umarum

c

71

severim sen erding ay ilig manga
asığ'lığ' J.<umarumnı J.<oçltum sanga

ı479

1469

asığ'lığ'

J.<umaru kişike söz ol
J.<umaru sözüg tutsa asğ'ı yüz ol

1480

esenin tirilgil öküş yıl yaşa
sevinçin avınçın öküş il aşa

1470

munu söz bitip J.<oçitum emdi
unıtma bu sözni unıtma mini

1481

1471

neçe kiç yaşap öz tirig tursa sen
ölüm boldı agır yanış körse sen

bağ'ırsaJ.<IıJ.< erdi mening bu sözüm
esen J.<al s~lam~t ay körklüg yüzüm
munu men barır men ay ilig J.<utı
turu J.<aldı oğlum bu bağ'rım otı

1.pz

siziksiz ölüm bir kün agır kelir
tirilmiş bu canlığ' canın alğ'alır

1483

bayatJ.<a tutuzdum munı yalvara
tilese küçiezgey küyer ot ara

1473

olpğ'çı kelürke anunğ'u kerek
uzun yol yorırJ.<a itingü kerek

1484

sa~a i}ac~tim bu körü bir munı
süre ıı;ima bolğ"ay yavalar sanı

çın ı

1463 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı isiz . .. elgi] Aıs (;&ı'~
ay ilgi Co i. lfıl~-nı . . . 1 isiz ... ajun] Aı6 ~:siz ... ikegü acun Bs ...
ajun ( -i- nolctasız ) Cıo · ... ikigü a.
. .
.
.
1464 B 'de bu beyit yok 1elging ... galfın] A17 ılgıng u11adm-a yıgın Cu . . •
( b- noktası şüpheli ) 1 fii.•u•un . . . ba~ın ] A17 ~ıs ur-t ı keçer kyn · · · ~11 • .,. .
11 1465 keldi sa~ın J 84, ve Cı2 kfldi •t;ı~ın ll 1466 .mini ... e::ig] Aıo men-ı · • ·
irig Bıı . . . mfni(n)gdin k. ö. irig ı bu . . . sen] Aıo bu kunz-e Bs . · · •fn Cıa •
ll 1467 ~umara J A2o lfumaru ( satır altında ar. harfi. gad;gar )
1468 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 aeiJerim . .. manga] A2ı
••• mangga Cııı .. . bilge mgnga ll 1469 aöziig] Bs •özi ll 1470 bu . . . mini] A:M
angga (satır altında ar. ·Jıarfl. •q.ğına ? ) tur meni Cı •ôzümni . . . ll 1471 kiç
A24. keç . . . turz-a •f!n Bıo kim ... gorısa ( -ı- noktasız ) m~ n ı ganış . • • set> )
.•. Bıo ... m<ln 11 1472 tirilmiş ... alğalır] A25 . . . can-lığ gen-e gk fl~r Ca
ba can-nı gq.na olf alır ll 1473 o~ıgçı •.. anunğu ] A2a o~unçı k. a!l' u qçrı ....._ "* ıt çı '
gorır~a itingü J A26 gqrer-ke idin-güü ( satır altında ar. harfi. yt;ırag ) Bı2
!fıl/fın

hayat birsü t~vfik J.<amuğ' eçlgüke
. l.<utaı;isu bu eçlgü yigü keçlgüke

1468

A 6ü

1474

'482

Y,arı] A27 yar-ı Bıa ve C5 ygrı ı itingil] A27 idin-gin ll 1475 negü . . . er] A

I,Jıigıl

28
egü gedmiş ir Ba nigü t. eşit bu ögi ( -g- çizgisi yok ) . . . t:r Ca nigü
ı ölümüg . . . er] Bı• ölümün . . . aymış t:r Ca .. . ;,.
ö '"t l il k, A 'da sahife Icenarında ar. harfi. li'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de satır
ş{r sözü ile ayırt edilmiştir

.

.

kezigçe . · · ~urı] A29 kisig-çe (satır altında ar. harfi. nt;flbt;t ) turur bu
If. D27 kesig-çe kelür b. g. ... (ar. kezig-çe kt;lü,. ... ) ı ölümke ... anakZap J
• a11u*l·~ D3ı öz-üng-ni glümke a. ll 1477 kümüş . .. tiyü J Aoo mening lfurd~-guçı
. me:r tegu Bı /fur .a~un ... Cs ... t{gü ı tuttı] Bı ve Cs tut(t)ı 11 1479 birsü] A
1· ;outıııf"" · · · yıgu] Aa2 lfudud-su . . . yegü ll 1480 esenin ••. yıl] Asa isenin32
11· P• B, e. tMglik ö. ming ( -i- yerine -n- ile ) Cu e. tiriglik . ·. . ı sei>inçin ...
AlL9 • • · acan B, k üvençin . . . Cu •.• ajun ll 1481 menin7{ J As. ~amu~ Bıı tükel
bal'ır J Aı barur ll 1483 tutazdum munı] A2 tudaz-tum ~adıg B7 tq.puzdum m.
:~ı,.a .. · bir] As 11angga ... ber Bs •t;ıngar . . . ı u:f.ma bolğag J As gıdm-a b.

1485

1486

c

72

bar erse ~ah' bu tapugçı l).~~ı
sı;bı;b bol munı eçigü' yol~a olp

1492

negü tir eşitgil ~arı köklemiş
sınamış u~up hı;m bilip sözlemiş

1493

kiçig erken ögret ogul~a bilig
kiçigde bilig bilse kötrür elig

1495

1498

1499

ayama ogul ~ız~a berge yitür
ogul ~ız~a berge bilig ögretür
kiçiglikte bilse ogul ~ız neni
~arip ölrrieginçe unıtmaz anı

t48s nengke . .. ·~b~b J A4 . . . seveli ( -v- veya -y- ? ) B9 .. · ·~b~b . ( -b·
tasız) C ıs ning-ke ... s~bı;b ( noktalara dikkat 1 ) 1 iaiz: aıQar ] A4 ~siz: . anggar 1
afb'fbi J As s~vebi ( .(, veya -y- ? ) Bıo st;bebi 1 artaia] A6 ardz:-a ll 1487 ~alt!ı J_A~
ll 1489 körü . . . ögretgil ] As yerü ı. ggret-gin 1 erdemin . . . elig] As irdemın
Bıs erdf!mÜn .. . 11149d yorı~ } A9 yırı~ 1tasalsa . . . alı~] A9 yedil-sü . .. yılı* Cı

• • • 11 1491 u] ma boşlug] Aı:o başl-a ~ırim-a Cs boşlag ıdma 1 yıga] Bı5 ~.ı~a
1492 B2 'de bu beyit 1495 'ten sonra geliyor 1 negii .•• ~arı] Aıı n. ter
B:ı. nigii . , . ~~rı ( -i 'dan önce bir noktası' z çizgi var ) Cs nigü . . . If 1493
elig ] A . . . ilig C1 kiçig-de" ... ilig \\ 1494 berge yitür J Aıs b. yedür Bl oı:rg<ı
12
birge yjtür . 1 berge bilig ] A1s li. ggiit B4 b~rge b. Cs birge b.
t49S Bı 'de bu beyit 1492 'den önce geliyor 1 unrtmaz] Aıf. unudmaz: Cu
Aı5 'te, 1495 'ten sonra, daha şu beyit gelmektedir:
tal ~rkt;n yrgaç ig:z;-e tygz:·e bolur
~arız:-a ~açan an-ı igz-e bolur

C7z

tüketti bitig türdi badı tutup
birdi elgin sunup

ayur bu bitig tut yitürme ogul
iligke tegürgil ~umarum bu ol
bitigim o~ısun sözüm tutsunı
ölümke anunsun işin itsüni
uluğ' tındı

ayur sen
ı

soo

itil~ü ~ılinçı tüzülsü yorı~
tusulsu tapug~a ahnsu alı~
yava ıçima boşlag yıga tut ~ısa
yıga tutsa oglan bulur ~ut basa

.

497

köru ıc;lma ögretgil e'r dem bilig
biÜg erdemin bul'su ilke elig

149ı

1494
ı ~

ogul ~ız sı;bı;bi ata ol ana
~ılınç artasa ya itilse yana

1488

Bıı8

alıp oglınga

~amug eçlgü isiz angar öz ülep

munu men atası ölür men· bu kün
kiçig ~aldı oglum yetim ögsüzün

1490

1490

~amug neı'gke terlgii ~ılur ol s~b~b

1487

1~8q

B 118

Abo

16'61.'

A6o' Bhi Ctı·

15oı

ısoz

1503

C-

1504

yana
öpüp

ogul~a bal_<a
ul.< könike yal_<a

ötrü
munı

aldı oglın ~onınga
yıgladı

ayur ay
ne Q.alin

bürnü

oğul
barır

kördüng emdi mini
men unıtma munı

sanga ma siziksiz bu öçi kelgü ol
usal bolma ahır özülig ölgü ol
kereklig sözüg men tutuzdum sar'ga
sözümni unıtma dçca l_<ıl manga
~alı

ilig öı;Hep tilese sini
tüz tapug ~ıl basınına

yon~
15os

l,<uça
saça

yaşın

anı

yava bolma boşlag yügürme özün
köni bol silig bol l_<ılınçın sözün

1496 tüket~i ·_:.. tutup] Bs tüket(t)i bjtig tüzdi b. tl}tup ( t- ve .f. noktasız ) Cıo
Aıs oğlı-ga berti ilgi s. Cıo • .. tutup ll 1497 iligke
ı~ ~l,gktJ . · · ~ bu u Bs jlig·ke . . . ~um oru bu ll 1498 o~ısun] Aıs ok-ı-su C n okı:~
· · · ıt11uni] A1s . . . ~dsün-i B7 onutsun işig tutsanı C12 anun~ u
'
1-!99
.• . tiriglik
C B'de bu beyit yok 1 0""t ru.. ] A 19 ar d u.k 1 sen · . . ya~a ] Aıo ay tiriğ'a
18 • • • yq.~a ( Y· noktalarına dikkat ! ) ll 1500 ~onırlo'a J A 20 koyın-k B k
.,. noktasız) 1 .. ..
b "" .. J A
d
o
• .
' o 8 .onıngq
b"" ..
op~p · · · . urnu
20 tu up y. bir-nü Bs §püp g. bijrnü ( noktasız)
' " 11rnu (-n- yerıne -b- ı le) ll 1501 mini J A2ı men-i B& mini ı barır
man ]. A
men unudm-o. men • ı· BO • • . mını
· · C16 bq.rır men , , . ll 1502· sa""a
"' 0·
ı 21
J· B
·
..,. · · · ""dJ A 22
Q tı.ı d 10 sq.ngar . . . bu kün ı bolma ·"ı Cı6 turma Jl 1503 sozug
.. .. . . . aa.-.ıa
· "'"."' J A,.;ıa.
.ın. a uz:·•~ sc_ınga Bu söz:üm mt;n yt;türdüm ( y- noktasız ; oku tutuzdum ? ) 8
· · · manga] A:ı.s SQsümi unudm-o tuv-a ~- mangga Bıı akıp sen 'sözüm-n · · .
15114 C 'd; 1504.beyitler eksik öqlep . . . lfini J Au ö;lep ." . . seni
J.. 24 ft.4pug ~ıl yorı~ tqz b. Bı2 . . . sınama ll 1505 boşlog . . . özün J A 26
· · · ıısun 1 ~ılınçın sö:z;ün] A25 silig çın sgsün Bıa ~- tüzün ( .z. noktasız )

A · · : 1.oglınga · . · sunup ]

~562.

ı

ı ;o~:~

A6o 8118 CA6ı Bııcı

1506

kiçe yatsa kiç yat yana erte tur
erte ~opgan ~utın arturur

1507
B 119

ı5o8

-1509

JSIO

1

5 ıı

1512
1513
1514

yarlığın

516

isizim yigitlik tiriglik isiz
ökünçün sığıt birle gürke kirür

isizke yağuma yıra]f tur teze
yon eçigülük ~ıl yorı]f yol tüze

1517

sıgıt ~oçitı ay toldı yetrüp ögin
~umaru üledi kişike nen]·in

1sıs

b\lbil ~oldı barça ~adaşlarka ol
tiler boldı canı yaşı! kökk~ yol

tapuğ"

sözüngni küçiezgil s~lam~t yon
özüngni kü<;iezgil esenin !$arı

1519

sözin kesti oglın ~uçup yıgladı
ulındı yana ol ökünçler yidi
ayur ay ınançsız ajun bi-v~fa
nelük ~ıldıng emdi ma~a sen

152r> yaru~ can üzüldi tünerdi küni
hayat atı birle kesildi tını
1521 eÇizlik tiledi süzük can turug

c~fa

uçup bardı can ~aldı kalb(id ~urug

tü njcm~t bile bu igi<;imiş özüm
kirür bu ~ara 'yirke körklüg yüzüm

1522

anadın

neteg togdum erse bu kün
teg barır men yalıngın mungun

B 120

noktasız)

1

SJ5

negü tir eşit emdi köng-li köni

1524

et öznüng evi ol beçiizlig eving
süzük can evi ol be<;iiz teg t~ning

1525

~uruğ' J.<aldı kalbi).d uçup barsa can
hayat bildi ~ança barır erse can

>~niuf!{ • • k~r~,. J. A2 çı/fa,. teg . . . kirü,. men ı igi~ting . .. birür] A i.
2
.~!n B.s _'· _ıgıdt_ım . . . ll 1516 i11i:r.im ... i11i:e] Aa ~:siz-üm tiriif·a tiriğ-lik
f~~ ~·.m tmglık ( tı- noktasız) J ökünçün . . . ki,.ür J Aa ökün·çüm •· kg,. ke/i,.

beru,.

. .

Ası

bolup toğmadu~ teg yitip bardı can
ajunda atı J.<aldı belgü njşan
usallı~ usındın oçiunmış küni

1508 Bı ı9t-9 ve ı5· satırlarda mısriiların ortasında sooradan yapılmış çı,zgı r ~
lere dikkat ı isi:eke yağuma ) A2e csi:e-lerke ga/fm-a ı yarı ... gol ) A'J!J "maıl
arık bol Bı gorı ( g- noktasız, ·r· yerine -z- ile ) ... gol ( g- noktasız) ll 1509
.
Aso kgni tat . . . B2 . . .
ll 1510 yana ... gidi)
gen-e gk )•
i5il . ajun J As2 acun ı malfg'a •en) Aa2 mangga SC! n B, mgngar •~n ll 1512
igiif.miş J Aaa t!lq .. . gigit-miş Bs bu . . . ll 1513 toğdum ] Asl toğtı. ı borır . : .
AM barur m~n galang ming ll 1514 negü . . . er] Aı n. ter e1ıd-gin !/• ıger
... ölügi öng ( ong) t:r ı ölümke . .. er) Aı glürin-te ( -r- veya -g- ? ) bt;g 1'
b~k ,,.
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şf'r sözü ve B'de çizgiler
edilmiştir

1523

negü tir eşitgil ölügli ök er
ölümke ökünüp ulıglı bek er

lforı

közin kökke tikti kötürdi elig
ş~had~t bile kesti teprer tilig

1506 ki çe ... kiç J A26 keçe g. keç ı *-opğan ... arturur) A26 turğıl ~ciıın <ıT!Uı
A'){l 'de, 1506 'dan sonra, daha şu beyit gelmektedir:
apang *-opma:e ı:r:e-e gsüng ang il-e
eşik ardaif-ı çın 'IJ.alf-i·*-at bile
1507 yarlığın sen ) A26 garlığ· ı-nı 1 isingil bağır ) A26 esit-gil b~ Bıs f.

~- ·karı]

ş~~~rdin ig.içitirtz" yı.lan~~ birtir

sen agır tut agır
~ıl isingil bagır

hayat
iligke

anıng

A 61

~arındın çıkardıw karınka kirür

515

yatıp

"dıhnı~ ) barur m~n

·

1/. Bu 'de bu beyit 1518 'den sonra geliyor ı getrüp ögin] A, buti ggin B
·ı· noktasız) ö. ı kişike ner'iqin]

11
A4 tgsike ne-gin
·
, Bıo 'd: bu beyit ı S 17 'den Önce geliyor ı bgbi/ ... f:cadaş[a,.lfa] A5 bıbıl . . .
U·trıı 1 kakke] . A5 kgk-te ll :519 kötü,.di elig) Aa kgder-ti ilig s12 agu,. ag ilig
lA~ brutı Cl ı . 2ı, can ... kalbgd] As .. . kenti Bı4 c. f:caldı (satır üstünde yazılmıt )
-·~- harekelı ) ll 1522 yitip) Ae gedip Bı s yitip ı ajunda] A9 acun-ta 11 52

Aı~ . n.

ter

Bı -~i~ü

t . .ı.

usallılf

.. .

ocjunmış] Aıo uz•a-lılf

u. odın-mış
ol ... tening]

1
15243
Aıı bu
11

evılfg'] Aıı osung ~vı . .. Ba . . . eti ol ti1'iglik işig ı
Ba ol eif.i:r.lik bitig (b- noktas1z )
·
Aıa 'de, ikinci mısraın yerine, Önce beytin ilk mı.raı yazılmış sonra sat .. .
t " b e d'lı mış
. ı k a1bijd . .. ba,.sa] Aıa rrMer .. . B:ı kalbijd u. bgrdı
•
ır us
· Dl!I.!II
•· ·
i,

C-

A61 Buo C .

1?O
15z6

'527

ıs

as

1529

1531

A61 B1zo C-

eçliz boldı ornı ay ~utluğ' l.<uta
tengise ~oÇı inse boldı yuta
ikide biri boldı ş~ksiz ülüg
tirildi ölümsüz uzun mengülüg

B 121

ne mungluğ' turur körse yalngu~ öz i
yonrda yatar eti keslür sözi
l.<ayudın
~ayuda

'53°

nı

1533

ne tengsiz ölüm sen ay yavla~ ölüm
tusulmaz sanga itse tük ming tolum

'538

tözüke tegir sen ~utulmaz biri
isiz eÇgü nengke sen ök sen ton

'539

kelir erki l.<ança barır
turur erki l.<ayda yorır

'540

biligli bilirmü negü tir negü
ul.<uğ'lı ul.<armu negü tir bügü

'541

biligli hayat ol bilir bu işig
ol ul.<ar bu işig

1542

ara bir ıçar kör yorır belgüsüz
ara köz körürde bolur belgüsüz

'543

iÇi l.<ısğ'a özlüg bu yalngu~ özi
uzun h~m beÇük til sözi

salpnçı

A 62

'544

körü barsa yalngu~ bu erksizlikin
nelük munça yavlal.< kötürdi egin

1545

1535

iki künlük erter ajunuğ' bulup
nelük kerdi kögsin ~aya teg bolup

1546

1536

negü tir eşitgil oçlunmış kişi
ölümüg u~up yoll.<a könmiş kişi

1534

1526 ecjiz ... arnı J Aıa ~:riz bolz-a öz-ni 1 teff.{ise •.. yuta] Aıs tgnge~z-e . ~ooi
(önce !'1" yazılmış, sonra tashih edilmiş) anınça ( ? ) buda B, t11ngise ( t- yerıne ıı:· rı~
noktasız) ... ·guta. ( g- noktasız) ll 1527 men]ülüg] B5 m11nggülüg ll 1528 m. ı.uQl<J;i'
galtiğaic) A 15 .• . ba~z-a yanglu~ B6 yq.nglıg .. . gq.nglu~ 1 yatar] Aı6 i~t;r 111 5.3
mü ... negü} Aı7 bilür-mü n. ter begii Bs ... nigü t. nigü ı negii . : ·. ~ugil) A t7.
tegü Bs nigü t. bi;gü ( b- yerine n- ile ) ll 1531 biligli . . . bu ] Aıs bılıgı b. o~ &1/ı;:r
Bo b. yq.na go~ . . • 1 ol ... işig] Aıs o~ ... ki#g ll 1532 ara ••• belgüsüz] A ı u
butz bolur ta~u •ôz ı köz ... belgüaüz) Aıo ... bilgü-süz Bıo koz ( -z o ok as ı~ ) ,
b. bf!lgü11ÜZ ll 1533 itf.i ... özi) A'IJJ 1ti ~- gdlek buu yanglu~..ö. Bu j(ii
.. ı~ı.rıgl~
( .-z. noktasız ) 1 sa~ınçı ... ber/.ük]. A'IJJ seVinçi usun hem besuk Bu s. bt;tj.uk hçnı
11 1534 kötürdi egin] A21 kgdür tin igin ll 1535 künlük . .. ajunug ] A22 k. t:rder
Bıs köngli . . . ~ kerdi ... teg J A22 barur ( ? ) kök-şin ~ar-a neng
1536 A23' te, beytin ikinci mısraı yerine, 1537. beytin ilk mısraı :yrm l ın~~ıı .
soriradan farkına varılarak, üzerinden çizilmiş 1 negü ... eşitgil] A23 n. ter .~- .B.t
t. eşit bu

kerek erdi bilge tirilse ~utun
~amuğ' ölsün erdi biligsiz otun
isiz eÇgü ~almaz neçe tüz ölür
uluğ' ya kiçig tut l.<ara yir bolur

ul.<uğ'lı uğ'an
1532

'537

öıümke keçig yo~ tirig boıdaçı
nece kiç tirilse ölüm keldeçi

ne yal.<şı ayur bu buçlun başlar er
biligin ul.<uşun işin işler er
ne eÇgü iş erdi ölüm bolmasa
ne körklüg iş erdi kişi ölmese
erejke tegürdi mini bu ölüm
ölüm ol buzuğ'lı tüpüm h~m ulum
ölümke tang ermez toğ'uğ'lı ölür
toğ'uğ'lı ölür kör l.<ara yir bolur

'547

kişi isiz ermez kişilik isiz
eren isiz ermez könilik isiz

bu l.<urtğ'a ~ılınçı bu ol öngdisi
kerek örtgdi tutğ'ıl kerek törigdisi

l537 tusulmaz ... tolum J Au ... talıtm Bıs bq.sulmaz .•• ming (-i- yerine -n19iur,. ll 1538 tegir sen J A25 tegirz-e 1 isiz ... torı J A25 ~:siz ~:tgü teg ~olz-a
t. Bı
. Sf!nüic Bf!n torı ( t- noktasız) ll 1539 bilge J A26 ~:tgü ı ölsün J A26
1540. iaiz . . . tüz J A27 t:siz . . . tqz Bs . . . niçe yüz ı ya , . . bol ur J A27 tut
~- !J'C r b. Bs y . k . but ic. yjr tolur ll 1541 ölümke keçig J A2s glüm-tin keçi1 ı
•• Jıeldep j A23 keç olu~ fll-teçi B, me . . . ll 154t ya~şı . . . bu ) A29 . . , kr~r B5
· ı u~uşun] A29 u~u~-ın Bs u~I!IUn ll 1543 iş J Aso neng ll 1544 erejke . .. bu J
t. meni buu 87 erijke . . . 1 tüpü m) Aı bodum
'lHS 8g 'da bu beyit ı 546 'dan sonra geliyor ı tang] Bo tq.ng ( t- noktastz ) ı ölür ...
] 1\~ glüp kgr yer aldın ~alur Bg ... yjr to/ur
154~ Bs 'de bu beyit 1545 'ten Önce geliyor ı isiz ... isiz J As §siz ... ~:siz Bs isiz
:, . jsiz ı isiz ... isiz] As t:siz ... kgni-lik 1:11iz Bs isiz errtıes ... jsiz ll 1547
Jı. ~ fl " !l·flh- l Bıo igdüsi 1 kerek . .. tö .- f]disi J A4 öz-i sem-ridür kem öz-i yegüçi
t 6ngJI'i
töngdü11i

Aoı Buı

.o\62 Buz C-

C-

XXIV.
KÜN TOGDI !LIG ÖGDÜLMlŞNl O~IMIŞIN AYUR
1ı54s

ı549

B 122

1558

ayur ay bağırsal); kişide burun
l);apugum Jı;urıttıng Jı;or ittilig orun

1559

tirigle
ölürde

tapındılig
mungaçlıp

ıs6o

ayur ay ogul·l$.ılma artul$. salpnç
sal$.ınç keçse abır tüpinde sevinç

l)~Jı;ıngnı öteyümedim men sening
hayat Of ötesün sening l)~Jı;larıng

ı 5 61

neteg kim sevinçlig men sindin bu kün
hayat birsüni miJiZ sevinçing Jı;utun

ı56ı

sözin kesti ilig közi yaş saça
turup Çifti andın sal);ınçıg Jı;uça

sanga tegmedi bu salpnç yalnguzun
manga tegdi faı;lğu salpnçlar uzun

ıss1

köngülni çö,kürme özüngni avıt
bal$.a tur manga öz tapug~a ivit

1552

atang: öldi erse ata men s;fı.nga
atalıf fılayın oğul bol manga

c 73

rs6J

1564

toldınıng Jı;ıldı oğlı yoğı
üledi kümüş h~m ağı

bu ay

çığayfa

1553

yir öpti kör ögdülmiş aydı ilig
uzun kiç yaşagıl aşayu ilig

1554

men igdiş fulung men tapuğçı sening
yuluğ bolsu canım iligke mening

1555

boldı iligke yulug .
yuluğ fılsu tengri sanga bu fUlug

atam

evinge kelip kirdi köngli tüşük
kün sal);ın~ın tügük

Jı;apuğ yaptı ~);aç

ÖGDÜLMIŞ Ct;.VABI lLIGKE

1565

keçürdi yime ök ata
özke kişi

yal);ın Jı;ıldı
ı5tı6

B 123

ata
l.<utı

Cüm

1567

p~ndi tuttı yorıdı

künde

negü tir

çıfardı atası bitigin oiul
iligke ötündi kör afru amul

birmişin

a.

.

1548 oglınga . . . erig] Ae oğlı-~a berti gdsuv e. 812 .•. elıg ll 1549 1
tynin-ge !! 1550 ırafiga . , . galıij"uzun] As sangga ... yalğuz-un Bı, sg.nga .
ı " manga . . . sa/fınçlar] As mangga .• , Ba mq.ngar ~t;~di emgek bu ~or~ıı;~
köngiilnl çökiirme ] Bı köngülde kfçÜrme f manga .•. ı<bıt ] A9 mangga • ·
ta . • . 8aıij"a J Aıo ada . . . •angga 82 atang . . . ı matfga ] Aao mangga
4
ögdülmi' ... iligke J ıiushalarda bu başlık yok
.
.
~
1553 gir öpti] Atı yer ll· Bs g. öpti ( -p- sonradan eklenmış) ı kıç ...
Aıı keç gaf·a-su aş-a-•u ll 1554 igdiş . .. sening ] Aı2 ı:~diş · ·.· . B, · · · t!l~nıng
•arlga bu J Aıs aangga men ll 1557 isiz ag] Aı5 ay ersıg 87 raız ag

~'

*urıttıng

(gp r.ruiıtfJ

kün togdı . . . ayur] Ao elig ag toltı ogl ı ... Bu i lig

eı;igüsin

köni
küni

eşit

emdi öglüg
bilir il

kişi
işi

/fodur-tung /furıd-tıng o. Bs /furıt(t)ıng If. it(t)ing o.
ölürde ... ğq;mım J Aı7 gler-te mungad.tıng munggum
ll 1560 bagat . öte•ün ] Aıs b. o* gde süü Bıo gq;na yo* ö. ll 1561 sevinçlig ...
Aı~ . . . sı;n-tin Bu sı;vünçlügme s. ı birsüni .. . sevinçitf! J Aı9 ber-•üni ... Bu b.
s·i-:_ yerine -n- ile) sı;vünçün ll 1562 andın] Bı2 körgil (sonradan, başka bir el ile,
ııs.\uıı de yazılmış) ll 1563 tüşiik] A2ı tişük Bıa tijşiik ı yaptı *aç J Aaı bad·tı
Bıs.
:bır Cı gq;ptı
ll 1564 bu . .. oğlı] Bu gime /fıldı oglı atası ı kümüş] C2 bu böz
A:ıs 'te, 1564 'ten sonra, daha şu beyit gelmektedir:
yog t:dti ada-sı-lfa aş suv gküş
çığay-lfa rıleti kgp eldun kqmüş
ök ••• *atJğusın ] Bıo bu a. *q.tfgu•ı 1 etjgüsin ] Bıı; er.f.güsi ll 1566 tuttı] Bı
fııti.t )ı
*utı ... yarudı] A25 /fanz ... yarantı Bı art(t)ı kün-de gq.rudı C,
k •.
ll 1567 negü . . . öglüg] A2o n. ter . . . Ba nigü . . . C5 nigü . . . erklig 1
J A'111. b. ay kişi C0 bilür .••
rll_ii -, A 'da sahife kenarında ar. harf. şfr sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
tı"r ıözü ile ayırt edilmiştir
1S<58

. ilig aldı açtı Ofıdı bitig
sözin Ufb aydı isiz ay tetig

l);açigusın

arttı yarudı

başında keçürmiş

1557

!JıJ.Jı;ım
h~m ğ'ıJ.mım

bu ay toldı yasın keçürdi ilig
olpp oğlınga birdi öt sav erig

ıs5o

1Ss6

öteding
yiding

orun]

Aıo

J Brı r9pu n mmf{

*·

1

*·

*·

A62 •Bu3 , cn
1568

ata

pşndini

~utaçlgay
1569

sen ~~tıg tut ~atıg
kününg birge .künde tatıg

. at~ııgnı anangnı

yanut -birge

ming

ilig me ~atıglandı anda naru
küninge uru bardı eçlgü . törü

1571

bayuqı

157Z

1573 .

buçlun

asıg

A 63

.ıs8o

kişi ı<;ftı terkin kör ögdülmişig
o~ıdı özinge bekitti işig

XXV.

h~m

dı}'a lpldı

itildi ili
buçlnı tili

ÖGDÜLMfŞ
B 124

tügüldi -ögi köngli yetlümedi ·
tiledi ayıtğu kişi bulmadı
sa~ındı kör ay toldı erdemleri
:ayur .ay djriga ol . erde eri

1575

~apug körki erdi manga eçlgü iş
· buçlun asgı erdi angar iegse iş

1576

~urug ~aldı ornı iriidi işim
irükler bütürgü . ~anı bir kişim

1577

yana sa~nu aldı kör . ögdülmişig
ayur •. men wııtmış meiı eğ.gü işig

KON TOGDI fLlG T APUGINGA

KÖRÜNMfŞfN A YUR

ilig bir kün o[durdı yalnguz ·özün
·kemişti ki tab ötrü ba~tı uzun

•574

15{8

ata öldi erse oğul bar tirig
birisin yitürdüm tutayın birig

tapın

tapgu~ - tümen

1570

iligke

C74

,sevindür

579

1581

~?rıp kirdi ögdülmiş utru turup
ılıgke köründi sevinçlig bolup

~lLIG Sl)'AL.l ÖGDÜLMlŞKE
1582

1583

1584

ölürde ol ay to ldı .· oglın manga
men unıttım tanga

ilig kördi terkin okıdı anı
ayıttı negü ~ıldı ö~lek sini
n~g~ ~~g keçer bu · keçigli kününg
konımu yorır sen ya egri yolung

negü ~ıldı öı;ilek atangda kiı;iin
sevinçmü · birür ya sa~ınç ~açlgudın

ÖGDÜLMJŞ CI;:VABI 1LlGKE

tutuzdı anı

1568 ata] ·Bs atanır ı . !r-utatj.ğay ••• künd~] A27 ... berge . Jaınde • Bs '
C7 !r-utadğa !r-utung künde .birgeg ll 1569 seiıindür . tapın] A:ııı
-•t. ı ıB, ·Sf/Vindür tutşı ·1· birge] A28 berge
1570 .; C .lde· bu ·b ey it •iki satır üzerine yazılmış •1 anda] A29 andın 1
. ıeggü l A29 k. u. bartı ·,. bartı .85 .küni(n)ge •. •
· •1571 . krş : .beyit 1039 1 bagudı • . • ili] Aso bag u u( -u veya .- r ? )-tı b• .... u
,u ll 1571 galıf{uz] Ası galngğuz B7 ggnglu.z 1 uzun l 87 .közün ll 157:9.
.!Jetlümedi] As2 tqgül-ti söz-i ... Bs tijngijldi ( t- noktasız ) . .. tıtj.ulmadı Cıa t..
gtttlümedi { gt- yerine ti- ile ) ll ..1574 ol . . . eri] Ass .ol trdem . tr-i Sıl crım.-de :rl
ı ·lt-apuğ ... ·manga}A& tapuğ .. . mangga 1 arQ'ar] · Aıu, anggar ll 1576.crnı
. oz-nz•.~ril•ti · Bıı o. im/di- 1 irükler bütürgü J A35 . ~rük-ler gidir-gü Bıı i.
. nolctasız) ll ••1577 salt-nu] · Bı2 salt-ınu 1 unıtmış ... eggü] AS6 umı u'-miŞ
. unıtm1şma ( -ş· nolctasız ) ıışbu Cı1 unıtmış men e.' ll· 1578 ölü1<de . . mo-rlga
.. • . mangga 1 tut~;sdz •. . ·· taıij'a] A37 ·tudus•tz . . . •tangga · Bıs · t~tuzdz
_ •. unzt(t)zm tznga ( tz- noktaınz) Cı . .• unıt(t)ım · t.
-bolğa . kün •din .

:-i·

ıs8s

ötündi bu ögdülmiş ilig ~utı
uzun kiç tirils-ii yaçlılsu atı

1:57· erse] C2 irse 1 gftürdüm . . . biri ] A
.. ..
'
~~ıdı . . .. bekitti] A k d
.
.. g
~ gedur-tum · · · Ba g. tutagı b.
.
1 o. u z ·:. bekud-ti Bı5· avındı ... bt;kit(t)r Cs . . . b küt(t)i

. :. agur]
. k . agrur

krş. beyıt

1590 not ; A ve B 'de bu

başlık yok

go':~P J_·-A2. gqrüp 1 sroinçlig J A2 •evünç-lüg Bı aeiJünçlü

11

1 C· iab . "'i'l'
~

o.

ıg

• · ogdalmışke] nushalarda bu başlık 'Yok
·
g
terkin } Bı er•e 1 agıttı
sini J A
dt1
'tt•Jotr• ı,
• , ll
···
8 agı
• • • oz-lek sen-i · B2 ayı t(t)ı
'" 1' 1• • • • sı nı
1583 neg ..
k · ı· J A
·
.. ·
kfçer öd 1 o
u . . . . eçıg ı
4 • • • k eçer rid Bs nigü kV.nüng C7
, . l k dg rır •en ]k Ad~ gqrür •en Bs. g. Sfn c7g. sen ll• 1584 negü . . . ' kı'din J
.,s 1! a ang-tan · e ın B4 ni ..
C . ..
.
.. .
,
gu · · . 8 nıgu . • . atang-tun; k .
ıwu~mu . . • ılıgke] A ve B de bu başlık '-yok
uzun ... gagılsu J Aa öz-i keç t. gasıl-su Cıo özi kiç . . .

ıss6

ak boldum ilig tapuğ-ında taş
yır ·
·· d'ı kaş
iriglendi
öçllek manga tug
·

'595

b"te boldı iJi 017 yüzin körmedim .
uk ınç kad"'u
sa.
. . !> birle

yorıp külmedım

b

kün edlep ilig mini ündedi
manga

ıs ss

u~ınçlıg~~ d~vl~t

ıss9

ı·ıı·g yarlıg' ını eşitti

~ur badı

kişilikni ~oçlma ay aşlı kişi
kişilik ~ılu tur kişike tuşı
'597

kişi emgekini bilümez kişi
tüke) uç! bolur bu ay ilçi başı
1'599

ıboo

XXVI.

ÖGDÜLMIŞ KON TOGDI ILIG TAPUGI~A
KIRMlŞIN

c

75
1592

B 125

atalig tapğ-ı bar erdi artu~. ~elim
öteyümedim bardı ~aldı bırım

15'l3

ötegü kerek men bu Q~~lar sanga
kişiler tili bolmasa bir manga

1594

negü tir eşitgil uç ordu ~egi.. .
bilip sözlemiş sözke yetrup ogı

. l en1.ı oz.. Zek managa
irigledi · · · m~ng!ll'
- ] A7 t:rıgiriglendı.. · · manga
k t'
c " · büteB6 (bveya g· ? ) · '
.. . ] A b d
yyz-i B7 tuta fÇ ı · · · 12
. • rı -dı '
büte ... guzın
8 Y e ··· ·
.. dedi] A9 öz-lep i. fJI aJı-i ına~il Pa o Ep l
gorıp J As gqrüp ll 1588 erj.le~
un
nga] Ag umunç-lug m-·a lltfJlt:d
üstünde yazılmış ) · • • 1 umınç ıg · a İ · : ma
ll 89 e#tti] Bg ve Cu
.
l g' ka
mangar Cıa umunç- ug ma . . .
.
15
umınç- ı • . . . . .
1 a tı J Aıı a,tı
.
.'
ayıttı] Bıo ve Cı6 ayıt(t)ı ç . 8 not. C 'de bu başlık yok 1 A12 · • •
ögdülmiş ... agur] krş. beyıt ~-5 o. ' 1 ış 1 munda naru] Aıs rmım/ııı
1591 C 'de bu beyit iki sat~r uz;:ıneti~;;ı ötegürnedim .•. birim] Au .
manga] Aıa mangga ll .1592 t~lım] ~~irim (b- noktasız) ll 1593 bolma•a • •ı
Bıs ötegürnedim ( . g- yerıne -n- ıle ) C.• . "k
ll 1594 negü .•• c~ugıt J
Aı& b. ber mangga B14 b• t'ır m.
8 ao me•e ...
işid-gil Bı ve C, nigü . · ·

1586

·.k.

r

yon uç! atanma kişilik ~ıla
kişike kişi bol kişilik bile

kişilik üçün at urundı kişi
kişilik bile at kötürdi kişi

ÖGDÜLMIŞ C~ VABI

AYUR

ilig aydı munda naru .. a~ oğul .. ..
manga tapnu turgıl çokurme kongul

kimirıg emgeki kirse kimke birer

yanutın öküş ~ıı sen ötrü angar

özüm
künüm eçlgü boldı yaru d ı ko"züm
ilig tegme türlüg ayıttı bi~i~
ötündi bu ögdülmiş açtı tılıg

kişi emgek ıçlsa sanga belgülüg
unıtma ol emgekni bolma ölüg

lLIGKE

ıooı

yir öpti kör ögdülmiş aydı ilig
ilig köz yarutsa manga boldı ig

ı6oz

tapugçı ~ulung men begim sen uluğ
uluğ beg agırlar tapugçı ~ulug

r6o3

tilese agır tut tilese uçuz
yulug ~ıldım emdi sanga men bu öz

ujsa] A17 t:dz-e 1 und ma ... emg ekni] A17 unud-m-a ol .t :mgek
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 lf,tlu] Aıs lf,ıl-ı

C 'de bu beyit yok 1 kiming . .. birer ] Jlıg k. img eki ... bir az B, kimüng
... arf'rar ] Aıo yanudı g. If,. fem-e yap yav az
B
'de bu bey it yok 1 emgekini bilümez ] A2o imgeki-ni bulu-maz Ca e. bilüay] A2o ay
?)B6 'da bu beyit

ı6oo 'den

sonra geliyor 1 uç/ atanma] B6 u. a.

85 'te bu beyit '59'l 'dan önce geliyor 1
ut ( l o.8Di4 görmüş ) 1 kötürdi] A22 bydür-fi
. . iligke] A ve B 'de bu başlık yok

kişilik

... at J B5

(satır altında

kişilik-ni

kör at

ilig] A23 ger . . . Cı2 gfr ... i/el 1 köz . . . ig J A23 k öz garudz·a m-a
mf!ngar boldı ( b. noktasız ) ig Cıa kün ( Önce köz yazılmış, sonra
. buldum il ll ı6ot men ... sen J Bs me ... •e Cıa men ... •e" ll 1603
/Jz J A25 uş . . . Ca uşbu Öz

A63 Bızs C75
1604

16os

turup çıl}tı al}ru l}apugl}a kelip
bir ança yorıp bardı evke tegip
l}urın badı ögdülmiş
l}ıyıl}sız

ı6o6

tapındı

tünin

c

76

ı6ıs

anda naru
ilde turu

!616

kiçe tangda tepremedi
yatgal} aş anda yidi

!61 7

tapug

l}ıldı

negü tir eşitgil sınamış kişi
eçigü isizni bilmiş kişi

sınap

yattı

tilese bulur barça arzu kişi
tilek teg kişi bulmaz eçfgü başı

ı6o7

ilig könglinge sığ'dı erse tapug
elig birdi d~vl~t açıldı l}apug

16o8

negü tir eşit bu tapug l}ılguçı
tapug birle d~vl~t atın mingüçi

1619

ay begler sevinçi tilegli kişi
beg tileki öze !}ıl işi

kişide kereki yarağiısı ol
yarap h~m tusulup yorığlısı ol

ı6ıo

negü tir eşitgil bu şj'r ayguçı
sözüg m\l'ni birle tizip l}oçfguçı

!621

yorıglı
yarağlı

1609

1\ 64

l}amuğ

B 126

işim barça sındı yol} ol bildeçi
bir bağırsal} işim l}ıldaçı

!}anı

1610

begi taplamaz işni l}ılsa l}ulı
ilenç özke l}ılgu seriise !}alı

1611

!}alı l}ılsa

yava
1612

1613

161 4

begler

l}ıldı tapmış

-;w bu boçi sm

yorığlı !}ara baş !}alın
kişi tip mangu kişi yol} bilin

tapısız

tapug
tiriglik l}amug

yal}ın tuttı ilig kör ögdülmişig
törüçe ayu birdi tegme işig

yana bir kün oldrup murrgac;ltı ilig
ayur ay djriğa yitürdüm erig
l}apugda !}alın boc;l tirildi tolu
!}anı bir işimke yarağlı talu

1604 yorıp . . . tegip ] A21J turup b. if.ıke yanıp Cı5 turup .• ; yg.nıp
anda] A'El andan (.? ) 1 ilde turu ) Bıı erte baru ll 16o6 tapı~dı ...
t. keçe t. Bı2 tg.pundı k. tg.ngda ( t- yerine n- ile ) Cı7 tg.pundı k. tg.ng-da
yidi] A2s trın-i . . . 812 t. yg.t(t)ı . . . C11 tüni yg.t(t)ı . . . yldi ll 1607
A29 kgngli-ke 1 elig birdi] A29 ilig berti Cı ilig . . . ll 1608 negü . . . .lr.ı 1
ter işidgil Bı4 nigü ... C2 nigü t. eşitgil 1 mingüçi] Bu müngüçi ll 1609 rcoiJin~
Ast sevünçi t. Cs s~;vinçi tileg(l)i 1! ı6ıo ilenç ... seriise J As2 yilenç
rfrı'h-1
/fılsun s. C, ... /fılğu' sfrilse ll 1611 /fal ı . . . tapısız J Ass lf. u.l ı *.rlrn·tı 11ili[{
]f.g.lı /fılmasa bt;g bile (b- noktasız) mt;n 1 lfıldı tapmış) Ass {c. brıtmiş 82 lwldı
(tp- için üstte ancak bir nokta var) ll 1612 tattı ... ögdülmişig] AM tudtı 1.
üstünde ) k. gg.tülmişig ( -ü- ! ) Bs tut{t)ı ... ögdülmjşi C6 tııt(t)ı . . . j törüçe , '
As4 . . . berti tegm-e i. Bs törijçe ( -r- yerine -z- ile ) .• , t~;gme i,l ll 1613
ilig] A35 oldurup munggadtı i. B, otrup munga<J.ı {lig C1 oldurp . • . ll 1614
lfapuğda] As6 ]f.alıl b. teril-ti ]f.. 85 ~g.puğda ]f.olın boğ tirildi 1 yarajlı J A86

C77

ı6ıı

1623

!624

körür men yarağiısı yol}
bulunsa yorığlısı yol}

!}alın boçf !}ara baş yo~ıglı telim
telimde tilese tusuglısı yol}

yana aydı ilig m~ıı~lde kelir
uruglug kişi ölse urgı !}alır
negü ekse yirke yana ol önür
atal}a yanur

oğul toğsa l}ıll}ı

1615 barça .. ·. ~~ J. As7 .. : ~an-ı BB bg.rçasındın ... C 9 ... ]f.anı 11 1616 negü ...
-J ASB n. ter ışıdfl ~7 nıgu t. eşit bu Cıo nigü ... 1 isizni] Ass gciz-ni 11 1617
_ J A.uıı w-•rı ..,, OC>f ..__ L ı arzası bt;g 1 til ek . . . başı ] Aso tilez-e ... ig Bs . . . bil~~- J>O..:Iı•su. ) e. bg.şı Cıı . . . bv.lmaz erdem-lig ig ll 1618 ınangu ... bilin] 12
boZmaz tilin

c

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 kişide ... ol J A 2 kişi-ke kerek-li
· · · yolf ..C~a .~işi-ke kt;reklig ... 1 ~.usul ap ... ol J A2 t. yorug-lız-ı ol Bıo tusulup
nllıRnl'l t~zulup) Y·l!~]f. ll ı6~o negu ... eşitgil J As n. ter işidgil Bu ve Cı5 nigü
lfo<f.guçı] As tırzp yay-guçı Bıı tüzüp If. Cı5 tutup tirgiiçi
ö ~ 1 il r., A 'da sahife kenarında ar. harfi. şfr sözü, B 'de çizgiler v~ C 'de ayrı
rrr sözü ile ayırt edilmiştir
I'Gn yorığlı körür] A4 y. kgrer Bı2 yorığlı k. 1 bulunııa gorığl~ı J A4 bulılz-a
• Cı1 b. turuğlı-sı ll 1622 baş ... telim J A5 b, yoruğ-lı tilim Bıs b~ş gumıt(t)ı
9ıı~ ,
teli~de. . .'. go]f. ~. A5. tilim-te ... Bıs ... tusulğu•ı ( t- yerine b- ile)
C de bu beyıt ıkı satır uzerıne yazımış 1 kelir J A6 kil ir
ı6'4 B 'de bu beyit yok 1 negü ekse] A7 n. ikz-e C, nigü e. 1 yanar] ç 4 bg.rur

A64 B1ı6 C77

A64 Bız7 C78
1625

B 127

1626

1627

bu ay toldı oglı ata
ata barsa ornı ogul

yurnı

ornı

c

oi
ol

ata bardı ornı ~urug h~m ~o~uz
~ol$uz tolgu~a kördüm oglın ke<;i
munı

e<;ileyin men bu bolsun

78

1636

kişilik tidüküm bolur ec;igülük
bu et)gü bolur ol yigü kec;igülük

1637

kişi aşlı ec;igüg unıtmaz bolur
kişi urgı könglin emitmez bolur

uz

kişi

1638

kişi bolmış asgın tusuıgay tuşı

1628

boluglug körür men yaragu munı
kiçiglikte taştın açlın yo~ mür:ıi

1639

1629

ic;ii ya~şı aymış ıla atlıgı
bu<;iunda bec;iüki kişi ~utlugı

1640

1630

1631

elig ursa begler kimi e<;ilese
ya~ur baş bolur bu beginde basa

1641

ba~sa

a~a yıglu
1633

ilig

1634

ağırladı ilig

begler kişike turup
tirlür er at yüz urup

emdi manga çare, yo~
e<;ııese men kişi bolgu o~

B 128

aydı

kör ögdülmişig
eçlgü isiz öz işig

1642

açındı ilig kör kötürdi örü
bolu birdi evren yumıttı törü

1643

ongardı törü h~m ~o~u iç tapug
açıldı tapugdın tilemiş J.<apug

1644

munı boldı erdem sözi boldı söz
ilig turdı erse angar açtı köz

1645

ilig aydı emdi tilemiş işim
tözü itlü bargay içim h~m taşım

aydı

munı

bu e<;igü ~arımaz yime opramaz
kec;i uzun ol atı artamaz

angar

kimi tutsa begler öziqre ya~ın
tileki kereki balpn

küle

bu ec;igü ~ılu tur ay eçlgü kişi
~arımaz bolur ec;igü me~ü yaşı
yaşı

yagudı

1632

negü tir eşitgil avıçga sözi
avıçga sözin tut unıtma ~ozı

ötemiş bolayın atası i}l}.\s:ın

Ipiayın kişilik bagırsaJ.<lı~ın
1635

bu ay toldi

taegı

kişilik ~ılayın

telim erdi kör
anııll' yangı kür

1625 grırn1 ] C5 yrırtı ı barsa orn1 ] Bı5 bq.rdı erse ll 1626 tolgı:ılfa]
o gl ın ... uz] Ag o. keduuz C& oillı . . . ll 1617 e4legin ... boların ] Aıo
b. boları C1 . .. boları ı bolmış . . . tuş1] Aıo bolmaz aail·ı tysülgü işi Bı · ·
noktasız ) işi c1 aagı . bulmış t. t. ll 1628 körür] Aıı kürer ı kiçiglikte t Gflln J
baştın Bs ·k;çiglik-de tq.ştın ( tş- noktasız ) ll 1629 i4i .•• ıla] Aı2 ,ti ... B~
bu4un Cıı i. gq.!Jşı . . . ı brı4anda be4üki J Aıı budun bedüki ol B, b. tq.luaı
1630 Cu 'de bu beyit 1631 'den sonra geliyor 1elig .. . e!f.leae] Aıs ilig . .. IS~..J
ilig . . . ı ya~ur . . . beginde J Aıs yavuz . . . baş tegin-te Cıı tükel-ke boZar ba,
1631 Cıo 'da bu beyit 1630 'dan Önce geliyor l özinge galfın] Au r~Bin-ge
ba{cın ] Aı, g-nulf
1632 B 'do bu beyit yok ı a1iga ... tir/ür) A15 alf-a gag-lu tiri-lüü
.1633 B 'de bu beyit yok ı emdi •.. yolf) Aıs mandali tedig b(llga-lrılf ı
ok ] Aıs öz-lemez-e k. bo/ğu yolf Cıs edlesegmt;n ..• bolğululf ll 1634 b~lıl:Vr.rı J
11"1635 bu .. . telim J Aıs ol ... tapuil-ı tilim ı kişilik . .. gangı) Aıs yanud ,J&
( -lik satır üstünde yazılmıt) . lfodup barlı Bs k. lfrlayr an ıng tapğı

·

6;ı.li

B 'de

~u

Atli gegu

beyit y-:.ic;

C78ı 'de

1637 'den sonra geliyor

ı

tidüküm J

Aıg

tedüküm

C ıs 'da bu aeyit 1636 'dan önce geliyor 1 aslı ... ıı..nıtmaz] A • . • unıdmış
30
i!tl< ( sat:r Üstünde ~ ve !J itaretleri ile sırası gösterilmif) anıtmas ı könglin
·} A2o kgngli imit-mez 89 k. egftmes ( ? ) ll 1638 negü ... abıçğa J A n. ter
21
lfi(Iı:,ıp-gfl (satır altında ar, harfi. *arı) Bıo nigü t. eşit bu a. Ca nigü ••. avuçga
unıtma] Aaı avuçg-a söz-i t. unudm-a C2 avuçga sözi .•.
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı lfılu] A 33 lfıl-ı ı mengü J A mingü
33
C, _mt;nggü. 1! 16.40 y i me J_ A2s gem-e ı ke!f. J A33 ket ll 1641 kör J A" kiJn 1
• · · os] Au _a~ggar . .. §Blz gs Bıs sınadı angar birdi bt;ırça 11 1642 açındı] A
25
ı bolu . · . ~oru] A25 bulup erti .t:. imid·ti naru Bı4 ... yumıt(t}ı t. C1 • •. emit(t}i
harekelı ) ll ~643 om:ardı . . . to~u ] A36 ongğar-tı . . . Bı5 o. törü ( -r- yerine
h. tp~u ( t- yerıne g• ıle) ı tapugdın ... ~apug] A2a tapug·tın ( -tın satır üs:l!' .J""*'"'"·'~) ... Bı5 tutugdın .. . ~utuğ ll 1644 müni] C9 't;ıgfb ı i lig ... atf!ar] A
27
Bı (lig . . . ll 1645 tözü. . . . barifay J A28 tgrü .t:dlü bergeg 8 2 t. gt;tlü .. .
.

A64

Bus C78

A6s Bu8 C7 9

yüleki bar erdi muiıu~ belgülüg
anın eçiledim Ipidım açıg ülüg

ı6s6

ilig aydı emdi eşit ay oğul
söz aytur özüm sen manga tut köngül

ı647

munu boldı emdi tilek teg kişi
talp bolgusı bar yetilse yaşı

ı65 7

ayu bir kişike tusulur l.<ayu
l.<ayu ol tususı maılra ay sayu

ı648

uluğ' bolgu oğlan ne ersig togan
kiçigde bolur barça belgü nişan

ı646

ı649

muı(!"ar me~zer

u~a
ı6so

ı6sı

c

79

ı6s2

barsa

ı6S4

b~ytig

ı6ss

Y~?ut birdi ögdülmiş aydı ay beg
bılıg ordusı ay kişilerde yig

ı6s9

kişike tusulgu ikigü ajun
I.<ılınç eçigüsi ol ay lpll.<ı tüzün

ı66o

ikinçi uvut ol üçünçi köni
bu üç neılr bile er bulur kut küni

ı66ı

l.<ılınç ec.lgü bolsa l.<amug bı.ıll.< sever
l.<ılıl.<ı köni bolsa törke agar

ı662

uvut ol tıçiıglı ~amug tetıg-sizig
uvutsuzlu~ erke içii te!lrsiz ig

ı663

ta~ı bir siliglik l.<ılınçı köni
ikigü ajunda l.<utaçiur küni

ı664

könilik uvut h~m bu eçigü ~ıhnç
üçegün birikse bu buldı sevinç

olp

mş.'ni açılğ:ay ta~ı

~amug

bolgu ne~ke bolur belgü teng
kiçigde beçiüginçe ol bolgu te~
yigü nj<m~t çiçekinde kör
~amug ne!Yjke ya~zag munı bilgü

B 129

yimiş

tapındı

bu

te~

ögdülmiş

~ıyılmadı ta~da
ı6s3

emdi bu

ÖGDÜLMIŞ CÇ-VABI ILIGKE

utru turup .
kiçe öçi bolup

kiterdi özindin yaragsız mv~al
tusuldı ~amug türlüg işke tükel
l.<utuldı

ilig kitti emgekleri
buc.lun asgı arttı yenip yükleri

ILIG Sl,PALl ÖGDÜLMIŞKE
A 65

ı6ss

ilig ündedi bir kün ögdülmişig
angar sözledi söz u~up bilmişig

1646 güleki bal" JA29 bolug-r b. Cıı gol"l/f.ı bi,. 1 anın .. . açıg] A29 adın :t-idlrıı
... Cıı ... uçıg ll 1647 boldı . •. teg) B, buldum .. . Cı2 .•. b((iglig ll ı &.tl! ıu
togan ) Bıı ne ( n- ıioktasız ) ... t9gan 1 kiçigde •• • belgü] Aaı • . . ~edgü CıD
. .. ll 1649 mungar . . . bttgtig) A32 munggal" mingaer . . . Bo m. mt;ngz.etü e.
Dört 1 ü lı:, A 'da sahife Icenar ında ar, harfi. 1;'1" sözü ve C 'de ayrı
ııö:i.ü ile ayırt edilmiştir ; B 'de bu dörtlük yok
1650· B 'de bu beyit yok 1 belgü teng J Ass· bolgu neng Cı6 bttlgü tttng ( ·.nı
taiıız) 1 kiçigde .•. teng ) Aas k. b; bolguz-ı neng Cıo kiçig-den bttdügünçe D (
üstünde yazılmış ) b. tttng ( -n- yerine -i- ile )
1651 B 'de bu beyit yok 1 gimi1 . . . çiçekinde J Au ternil bergü n.
bi/gü ten'J] Aıu birl-e neng C n bir/e if;ng ( -n- noktasız )
1651 C 'de bu beyit iki satır üzer ine yazılmış 1 tapındı .•• utru] 87
Ct tgpundı . ; . edgü 1 /fıgılmadı . . . ki çe] A86 If.. tang-tın keçe 87 lf.ılumadı . ••
madı . . . ll 1653 kite,.di . .. ga,.agaız. J Aas keder-ti .. . Cs . . . gtl"ag-•lz ll :165
ket-ti Bg ve C, kit(t)i 1 arttı •• • güklel"i ) 89 art(t)ı utttip tükleri C, cil"t(t)ı .. •
ilig . . . ögdülmi1ke J Aas kürı togti i. •uval- ı g.
1655 ilig) Aı elig 1 anga,. ... u~up] Bu anga aotdı bgrça ne •Öz. ll 1656 ilig]

Bs

c

lLlG S{)'ALI ÖGDÜLMIŞKE

80
ı66s

anı

yana aydı ilig eşittim bu söz
tusulmaz l.<ayu ol kişike yavuz

1637 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt 1 bi,. , . . tuaulur J Aa her k. tu•almgng~'.. •ttn tu•ulmaz 1 tusuaı . . . sagu] As tusu-lu,. tuz-rı-sı negü Cıı

Bu b.

t,.su•ı nıgu

O,.dfilttılt

. , iligke J A ve B 'de bu başlık yok
t€5 birdı· ] A4 b ti i · ] A
B
_
el"
gıg
' geg Bı, ve Cu Yiz-11Ct6S9 ikigü ajrın] A5 ikegü
1
l
" " a. 1 ag J A5 ay ( ? ) Bı ya ( Y· noktasız) Cı2 ya ll ı66o üç
el"] Ba ü i
ll _ı6fil ~rlı~ı. J_Bs ~ılı~~~ ll ı66ı tujığlı .. . teıQ•izig J As ıdug-lı ~: .neng-•i•iı/1
• • 'll J As 11· ı dı. teng-•ısıg B, 11rke idi gnnnsız ia c15
t"'n · ·
66 B ' 1 •··
·
· · .,. "
'"
· · · T gsız.ı11
1 3 8 1 n '"' bt<yı tM4 teıı :IOiirR eHyor i •ıli•rlik
ko"nı'
]
A
· l 'k L b d "
.1:. • 11 /.;, ,
_ •
•
..
•
•••
9 men11ı- ı ..,.. ll an
, r;rt 1f 'll
kunı] A9ıkegu acun-ta ~- kudun Bo ike,.ün
C
k t
B 't b b ·
·
" · ['k
• · · 1 ıo
· · ·- · u un
, ,5 c_ u ey ı t• . ı663 'ten önce geliyor 1 könilik] Cı 7 k'ışı·
..
ı
rıçezan ...
cu_ uç_ ne~g bmkz-e b~lıl-tı c11 Üçegü b. bulu/dı ( ikinci -/- taahib görmüt ı)
. . ogdulmışke] A ve B de bu batlık yok
e,tttim ] Au ilit-ting B1 eşit(t)im C2 eşit(t)im

A65 Bız9 C8o

ÖGDÜLMIŞ C~VABI tLtGKE
1666

,.,

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
bügülep bu sözke yetürsü bilig

1667

kişike

1668

biri arl_<ul.< erse bu l_<ıll_<ı yavuz
tal_<ı biri yalgan tüzer erse söz

b

ı669

1670

ı6p

1672

1673

1674

r676

tusulmaz tüke! yas l_<ılur
bu üç neilt turur kör ay ilçi unur

ay d\inya tirip sen yıyumez kişi
yigüçi anundı anu~ tut aşı
ol üç ne ıig· kimirij:r bolsa keldi l_<utı
bu üç ne~ kiming bolsa yitti atı

ILtG SV'ALI ÖGDÜLMIŞKE
ı677

yana

aydı

ilig

eşittim munı

tal_<ı bir sözüm bar ayu bir anı

bir saran ol kişide ili
bu üç neng üçegü biligsiz tili

tal_<ı

c

sı

ı678

kiming bolsa arl_<ul.< l_<ılınçı otun
işi barça tetrü bolur togsa kün

anadınmu bilge togar bu kişi
azu ögrenürmü yetilse yaşı

ÖGDÜLMIŞ C~VABI ILIGKE

çavıl_<sa

savı

B 130

ı675

kim erse bu yalgan tilin
bardı yalngul_< ara sen bilin

1679

yanut birdi ögdülmiş ilig l_<utı
bilig h~m ul_<uş ol bu erdem atı

tirer neng yiyüınez l_<alır neng kiçiin

168o

negü tir eşitgil saranıg bilig
ay çırguy ay munglug ay tügmiş elig

biligsiz togar ol turu ögrenür
bilig bilse ötrü l_<amug iş önür

ı68ı

anadın toguglı biligsiz togar

saranlıl_<ta ınga

negü bar

ac;lın

bilig ögrenür ötrü törke ağar

tire bilding altun yiyü bilmeding
bu altun yıgıp bir nelük birmeding

ögdülmi1 ... iligke] Aı2 ö. cu'Uabı ilig-i-ke
ı666 birdi . .• ilig ] Aıs berti . . . 89 ... bu söz ı bügülep . . . bilig ] Aıs
. . . 8 9 nigülep ( ? ) eşitsü ilig bilge öz ll ı667 yas /fılur] Bıo üç nt;ng ol ı bu . •. !
Bıo üçini aya birdi m e<!gü oğul ll 1668 ar/fu/f .. • /fıl/fı ] Aı6 ardu* t:rz-e ~~ ~·~ Cil
ar/f'!-1! (satır altında ygman) ... C6 ... /fıl/f ol 1 biri .. . söz] Aı5 ... 1"""
( -ni satır üstünde yazılmış ) üz C6 bir11i y. i!frur •özni üz ll 1669 saran . .. lll
saran (satır altında /frğanç) If. yjli C1 .. . lgi 1 tili] Aı6 yol-ı C1 ögi ll ı67ı;ı
a~lfulf J Bıs kimiing b. artulf 1 tetrü] Cs t!trü (-!- harekeli) ll 1~71 çailılfsa .. •
Aıs 1 aiiılf-•a . .. yağlgn Bu kim erse çailılf•a ( satır altında yıg•a ?;} •••
•en J Aıs yanglu/f arast;n ( a-~ işarete dikkat ! ) Bu Y'l-1!!/lu/f a. •tn Qı gr;.nzlrı~
1672 82 'de bu beyit 1673 'ten sonra geliyor 1 saranlılfta . . . TJtt iJ 1A\~
. , . 83 sgranlılf-da ( satır altında lfrğanç) ınğa (satır altında ygman) nı'gü ı~ •
ı tirer . . . kitjin J Aı9 terer n. bayu-maz ... kedin Bz tirer nt;ng (satır ıılhn da
mal ) yjyümez lfalur ... Cıo ... yjyümez If. ol k.
1673 Bı 'de bu beyit 167ı 'den Önce geliyor 1 n egü . . . saranık] A20 n. tep
t1idgil Bı nigü .. . •q.ranığ (-n- noktasız) Cu nigü t . sg.ranığ eşitgil ı çırğag . ·•
A20 ••. tegmi1 ilig Bı çırğu ... tijgmiş e.
ı6i4 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 yiyü] Azı yeyü Cıı g!gii
birmeding J Aıı on a. yığın bir n. ber-meding Bs ... Yıkıng . . . Cıs ol ...

1682

ul_<uş ol anı yalngul_< ögrenmedi
tadu birle l_<atlıp törütür içii

1683

ul_<uşta aÇın harça erdemlerig
kişi ögrenür ötrü yetlür bilig

9

. _ .. . yiyümez ) A22 terip sen bayu-maz 84 tirip ( satır altında ıgıp yfme' n !II!Jumez Ca . . . yiyüm~z 1 yigüçi . . . tut ) A22 yegü-çi ... 8 4 y. anu~ uş
kiminğ' bolila] Bı5 kişi blflsa

neng

gitti ) Cı5 ning

.. . ögdülmi,ke J Au i. ııufJal-ı ö.

wttiın

A25 işiddim 86 ve Cı7 e1ı't(t)im 1 bir J A25 ber
iligke ] B 'de bu batlık yok ı A?:l ö. cu'Uab-ı i.
binli J A2s berti Ca birdi l htm . .. bu J Aııs ol u. ol ming Cs ög u. ming tü
l'lru 1_A29 t:r bilig_ ~4 ol b!lig 1 bil•e . . . i1 1 A29 bolz-a . . . Bg . . . /fq.muğ~a
kop) ll 1681 bılıg .. . ağar] Bıo bilü ögrenü . .. ağar (satır altında a ar)
1
ö, Sliflrri
. ll 1681 yalr<[u/f] Ası yangğlu Bu yq.nglu~ (satır altında munglulf)
ı tadu .•• itfi] Ası tasu b. /fılıp turu tur-madı Bu törü (satır altında bilig? )
~llm~a'i C6 tq.du . . . ll ı683 ıılfaşta] As2 ulfu1-tın Bı2 lf!fu,-da C1 ulfuş-dan
,bı'lir{ ] Aa2 idlür b. Bı2 Yf#tl iir ( yt- noktasız ) elig

.f;;ı,.,.,.

r,li...

A65

Bı3o C8ı

A66
ı684

ı68S

sevindi ilig kör
ayur öz tilekini
atasın

ata
B 131

A 66

1695

yitürdüm munulp oğul
bulup eçlgü yol

1696

bayat~a ş\ik\ir ~ılğu
buçl.un~a törü ~ılğu

emdi
eçl.gü

öküş

tilin söz süçig
içig

taşığ h~m

1688

angar ma bu kün lplğu eçlgü yanut
ol eÇgü yanutın bu bulsu artut

1699

kiming ar~ası bolsa küçlüg bolur
bu küçlüg kişi ~ut~a tüplüg bolur

1689

ne gü tir ·eşitgil kişi öçlrümi
kişi öÇrümi h~m buçlun köı;Irümi

1700

ne eÇgü bolur ~ut~a ~oçllp köngül
ne körklüg bolur bilge bolsa amu!

1693

1694

ülüş

anıng ar~ası

kişilik ~ılur~a kişilik anut

tenginçe törü

v~fa~a v~fa
v~fa ~ıl kişi

küninge

toldı

ilig anı
kör atı üni

uluğ boldı iş tuş
boldı

ı701

yanut

ol kişilik i}~~ı
bol atıngnı beÇüt

ağırladı

ilke

~ıl

buçlunda beçlük boldı belgü nişan
ajunda çavı bardı eçlgü dı,ı<an
beçl.ük

ara belgülüg
begler ara bu külüg

1684 seVindi ... eşitti) Ass .. , işidti Bıs sı;ilündi ilig k, e,it(t)i Cıı
eşit(t)i 11 1685 gitürdüm munu~ı) As.ı gidür-tür munı-~ı ı tuttı bulup] Bı4 lrıt(t)ı ·

b,lup
1686 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ~ılğu emdi] Bı ~ıldı agdı 1
körür men ) Aı körer mı;n Cn k. men ll 1688 aı!Jar ] A2 angğar ı el/.gü .. . aTJtd
~. ganudı ... ganut Bs eıf.gü (satır altında gg!Jşı) tgnutın ... ggnut ( g- ııu o;
e. ggnutı ..• ll 1689 negü ... öcfrümi) As n. ter i1idgil .. . B, nigil t. eşit bu k.
( satır altında otı:ğanı ) Cu. nigü. , ••
Dört I ük, A 'da ayrıca işiiret e~lilmemiş; B' de çizgiler ve C 'de ayrı su
sözü ile ayırt edilmiştir
1690 telfginçe törü ) A4 tı;nginçe t. 85 tı;nginçe ( t- noktasız ) tiire ll 1691
köni ll 1692 ~amuğ ... toldı J B7 bütün i. ggıf.tı Cı /fgmuğ il-de .t. ll 1693
,
dı/an J A 7 acun-ta ... tagan ll 1694 belgülüg] As bilgülüg ı beıf.ük . . . ani J Ara.
ötı:e

isitti

kiming bolsa

1693

•.. Ca ...

~oı;I~ı tuttı

buçlunuğ

1698

~amuğ

tut(t)ı

köngül

bağırsa~ ·körür men bu ögdülmişig
bütünlük bile ~ıldı barça işig

1691

Cs

köngül til kiçig tuttı ~ıl~ı ongay
birle keçti kün ay

adaş ~oldaş erdeş tutundı ~alın
adaş ~oldaş ol erke ar~a bilin

1687

Css

yaraştı Jı:amuğ

ornı tuttı

kişilik

82

bu söz
bu öz

1697

ı686

1690

c

eşitti
buldı

BıJı
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~oldaş adaşı

bek

~aya

ol

telim
yalım

yime ya~şı aymış bu öglüg kişi
kim öglüg sözin tutsa itlür işi

1702

kiming birle d~vl~t yaraşsa kelip
köngül ~oÇ~ı tutğu kiçiglik ~ılıp

1703

kelir erse d~vl~t kişike küle
tutup berklegüsi kiçiglik bile

1704

köçüt teg bolur ~ut tüpi h~m tözi
köngül ~oÇ~ısı ol anılig yıldızı

J A9 tudtı {}ul~-ı ongğay Bıo ve C, tut(t)ı . . . ı yaraşit
A9 biri1-tl ~· Bıo ggraştı tptı:Ü ( -2- noktasız ) ll 1696 ~oıf.~ı tuttı ] Bu
C5 /f9tfr.ı tut(t)ı 1 buıf.unuğ isitti) Aıo basu-nuğ (?) isidti Bu b. isit(t)i
/gr eşit(t)i ll 1697 erdeş ... ~alın;] Aıı ~· teril-ti ~. Bı2 erdeş (satır altında
} t;,.tundı iflim 1 ol . . . bilin J Au ilke bu a. yılın B12 erke kör aığı t~tlim Ca.

1 ~!15 tuttı . . . ongag

ı /faga . .. galım J A12 lfıg·a ol tilim C1 it,gga ol tı;gim
dikkat ! ) ll 1699 kimi rf} J Bıs kimüng 1 ~ut~a tüplüg) Aıs sıfr.-a t. Bıa
( n tı,- a HıDd~ *ı,ıvvı;t?) tüplüg ( t- noktasız; -p- yerine -n• ile)
C 'd ~ bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ~ut~a ~ocf*ı] Au •ı*-a *odtı:-ı Bu
Cg *· *ot*ı 1 bilge .•. amul] Aa boh-a ... Bı, .. . amul ( satır altında tükel ?-)
gime ... öglüg J .Bı5 nı;me ... öglüg (satır altında ' a*ıl) Cıı g. gg{}1ı · •• 1
Aı5 ve Cu sözi ll 1702 kimirf!) Aı6 kim-i Bı kimüng 1 *o;.Jr.ı tutğu] Ats If.
( Y ~YI!! gap ğu; tashib görmüş) Bı *9!*' (-ş- noktasız) fr.ılğu Cı2 ~ot~ı t. ll 1703
J At7 bekl-e-güz-i B2 bı;klegüsi ll 1704 köçüt ... tüpi) Aıs keçüt .. . tyvi Bs
, , • bol ur Ci• .. . tüpi ( -p- ooktasız, şekle dikkat ! ) 1 fr.orj.*ısı ol] Aıs *ot-~ız-ı
~"~~ra• ( -ş- noktasız; satır altında kiçfgi) ht;m Ca ~ot*ı·sı ol

B 'de bu beyit yok

A1>6 Bı32 C83

A66 Bı32 Csz

ne eçlgü bolur }$oç!J.s.ı alçal$ kişi
ne körklüg bolur künde itlür işi

715

uluğsığ küvez kür kişi ol turı
küninge ~oQ.ı ol küvezlik ~un

1716

}$amug}$a yaraşur bu }$ut ursa yüz
u~uşlug~a artu~ yaraşur keçi uz

c

83

ı7l0

B 133

1717

1718

biligsizke dçvlçt yaraşsa kelip
biligligke artu~ yaraşur bilip

1719

biligsiz beQ.ük bolsa dçvlçt bile
biliglig beQ.ükrek kü çav at bile

1721

biligsizke dçvlçt kelir erse ~ut
turumaz bu dçvlçt anıng birle büt

1722

A 67

1723

1725

veya ·•- ? ) B, fr.ıl{cı Cu; ~ot {cı ı itliir] Aıg

~ot{cı 111706 uluğsığ) Aau, Bı; ve Cı6 uluğ-sığ ı {curı] Aao fr.udı 111707 ket/ u.z] A:u

11 1708 mutfgar .. , bt;ytig J A22 mungğar mingser ... B7 m. mı;ng.zetii e. O<Jylc{l
_ .. elgi] A22 • •• ilgi B1 bf!r ( bu gibi yazılmış ) . . .
·
.
Dörtlü k, A 'da sabife kenarında ar. harfi. 1i'r sözü, B 'de çizgiler ve C
satırda ş;'r sözü ile ayırt edilmiştir; krş. beyit 177q not, d Ö r t l ü k
1709 bilip) A23 tegip Bs tı;gip ll 1710 fr.alı] AM sirip C, sı;rip ı tiiplüg

i. irip Bg tttng tuş körip
.
..
.
1711 C 'de, yeri işaret edilerek, sabife kenarında yazılmış ı betf.uk] Bıo
(satır altında uluğ) ı bi liglig ... bile] A25 •.. kııçav a. b. Bıo biliglig-ke ,~rtu,r
.

. . 1712 C 'de bu beyit yok 1 kelir .. . {cııt] A26 kilir ... Ba · • · fr.'!-t t aa tır
.köp. ) ı anılfj J Aı6 anı ll 1713 . o{cıgıl ... aya] Aa7 .o{c·ı.:g.~n . ·,. ya~-a. Bı2 o,·
Dört 1 ük, A 'da sabife kenarında ar. harfi. şi r sozu, B de çızgıler ve C
1714 singer .. . yorısa

J Aas

yışıg boldı

köngli bütüp
birdi eçlgü tutup

çmançt yüQ.ürdi boyun~a
çmançt yüçler erke canım

uluğ
yuluğ

işin sürdi ögdülmiş artu~ köni
küninge yal$ın tuttı ilig anı

aça aQ.ra tuttı ~amuğ işlerin
bitip ~oçltı barça barın

... yoriız-a Bıs sjnger . . . agırlar C6 •f!nga (

küçlezdi nengin keçi özin

sal$ladı

tapındı ~ayırça ' ~ıyı~ lplmadı
1724

kelir ~ut kişike agırlar anı
singer ol ağırlı~ yarısa köni

rekeli 1) . . .

iligke

öçlinde kişig sermerli
öQ.inde tapug kesmedi

salpşlığ

munulp bu sözke tanu~ keldi söz
o~ığıl munı sen· aya köngli tüz

:arasında ş(r sözü ile ayırt edilmiştir

ağırlı~

ança kötürdi örü
ança yavuzra~ körü

ağı ~azna~ı
1720

.kiile

ağırladı

uçuzlu~

biligsiz bile tursa dçvlçt ~alı
biliglig bile turga tüplüg erip

(-If.-

sınadı kör ilig bu ögdülmişig
könilik öze buldı barça işig
uçuzladı

mungar mengzer emdi bu bçytig o~ı
o~ığıl u~a bar ay elgi a~ı

1705 fr.otJfr.ı J Aı9 fr.od-fr.ı

bolumsuzl$a dçvlçt kelü birse ~ut
iter dçvlçtin ol keçürmez küni

negü tir
tiriglikte

eşitgil yetilmiş yaşı

~ızra~

agır

neng

özin

tutğuçı

bütün

kişike

er

çın kişi

bu altun

kümüş

kümüşte küsüş

icoe.la blr"t: J A29 kilü berz-e ı iter ... küni J A29 ider •.• kıınin Bı4 totar .••
• . kttçiirmiş k. ll 1716 kör ..• bu J Aso ve Cs ökü1 ilig ı buldı] Aso ve Cs
7 kötürdi] Ası kıtder-tt ı ança ... körii J Bı azrafr. bir ança kirii ll 1718 kişig
k. sirmedi B2 ki1i s. ı kumedi] A32 gaz-matı Cıo yq.smadı ll 1719 yışıg
A33 başıg b. köngül-i Bs yışıg ( noktasız ) ... Cıı yışıg . . . ı birdi etjgü J
6· Bs b. köngli
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış J yüğürti] Au yedür-ti B, yij.ğürdi
~rk~] C ıs tutar irke 111721 artu{c J A8D arıg ı küniıige ... tuttı J ASD kııning·ge
B.5 kiinı:rıze ( satır altında özinge) yf!{cın tut(t)ı Ca k. agır tut(t)ı ll 1722 tuttı
J Bp tut(t)ı ~. ı,larıg Cıı; tut(t)ı . . . ı barça barın) A86 b. yarın BG yumfr.ı-larıg
bf!rın ll 1723 neıflin ... tıafr.ladı] Aı gsin nengke söz-lenmet Cıe özin ningke
· tapındı . . f$ıyıf$ J Aı t. {cıyıfr.-ça çapı~$ B7 tapandı bu {cılça f$ıyufr. Cıs
f'!!t•r ( aralı g"a diklcat, siliomi~) -ça f$ıyıf$ ll 1724 negii tir) A2 n. ter Bs ve Cn
1fı'riglikü: fr.ızrafr.) Bs tirlgiik-de {cor{cufr. ll 1725 neng J Cı ning ı ıer . .. küsüş J
~"''"'"'"•• rrrt kggüş Bg kij.müş-de k(işüş Cı kümüş-den kij.süş ( nolctası:ı: )

A67 Bı34 C84

A67 Bı33 C84
1726

kümüşke i1inmegli yalngu~ bütün
tegir çın tüke! bu ajun~a ~utun

1736

1727

biliglig bilig birdi bilgin köre
köni çın ki~i bolsa közke süre

1737

ta~ı munda yigrek ayur kör u~uş
bagırsa~~a can birse ermez öküş

1738

1728

bu emgek neçe bogzı egni üçün
tirer neng yimez ölse emger küçün

1739

1729

köni tip ayurlar ~ayu ol köni
könilik lplıglı ~man~t küni

bu barça biligsiz kişi ~~~~~ ol
biligsiz kişiler tüke! yıll.<ı ol

1730

1731

1732

B 134

erende ~cı,yu pl tüke! irtegü
köni erse ~ıl~ı anı er tigü

oğ'n

~uyusı

1740

c 85

1741

tevlig

basımçı

bayat~a

J.<araJ.<çı ~unu!.<

ölütçi

~ıru~

tegürmiş

bütügli biliglig kişi
öc;finde tüke! yir aşı

negü tir

eşitgil uJ.<uşlug

yorıglı tınıglı

amu!
küc;fezçisi ol

1742

apa oğlanın körse mu~lug tigü
bütün kün tirer neng bulumaz yigü

kerek yat kerek d\inya tezgin yügür
negü erse l.<ısm~t sanga ol tegür

1743

köngül til köni tut ay bilge bügü
sanga eksümegey öc;finde yigü

1744

bu baylı~ tilese ajun ec;fgüsi
könilik bile ol anıng bulgusı

1745

ta~ı bir ajunug bulayın tise
könilik bütünlük bile ~ol usa

1746

yime ya~şı aymış ögi yetmiş er
könilik bile bu ajun tutmış er

1733

~ayu
~ayu

yügrü tınmaz ajun tezginür
can yuluglar tengizke kirür

1734

~ayu tağ' ~azar körse tüplür ~ayag
~ayu yir ~ulaçlayu yügrür yac;fag

1735

~ayu
~ayu

art aşar kör ögüzler keçer
yir ~azar suv ~uı;luğ'da içer

Cıı

a. tizginür
. B2 'de, 1733 'iell. sonrıı., daiıa şu beyit gelmektedir ( şıras; içjn bk.

ıwt):

J.<ayu

çerigde ~ılıç baldu yir
turada yulugda J.<arır

kişide ~ayu ol kişi öggi.isi
a~ı öggüsi ol saran sökgüsi

1726 B 'de bu beyit yok 1 ilinmegli yalıQ'u~] A4 yıyJ-mağ-lı y. C2 i.
tegir .. , ~utun] A4 . .. buu acun-~a yadun C2 tı;ger . . . ll 1727 birdi Mlfin
(1. Bıo b. bilge Cs b. bilgil 1 süre] Ar, ve Cs ura ll 1728 gigrek ] Aa gegrek
gfgrek 1 birse] Aa berz-e ll 1729 tip ... ~agu] A7 tep gger-ler ~anı ll 1730
ır-tegü Bıs er tigü 1 erae ... figü] As t~rz-e ~- flr ol ay begü C6 fr&~ Jro.vwlj
tigii ll 1731 a~ı ... aökgiiai] Ao a~ıg g. ol ( sıı,tır üstünde yazılmış) ... Bı, • •.
ll 1732 oğlanın ... tigü ] Aıo ogl ı ... tegü Cs oğlı-nı .. ,. ı bütün ... ıı'tıii J
tap teti ~eng-!li bilmez yegü Cs ... nt;ng-ni bıılmaz y. ll 17~3 ajun tezginür ]

t.

~ayusı
~ayusı

kjşi emgek uf.aa ~gnga belgüllig
anıtma ol emgek-ni bolma öliig

1734 tağ ... ~ayak] Aı2 na/f ~arar kgrz-e t. /fıgag Bs t. /fgzq.r ( -z. ynlıı.e
k ~utlug ~ggağ 1 gir ... gaf/ağ ] Aı2 ger . , . Bs gjr ~ulaçlar bu y . Uf!!ltJI
kenarında uzun?) ll 1735 gir ... ~uf/ugda] Aıs bir ~arıp .. . 84 gjr ... '""w•,ar•ı

l73ti_ C 'de bu b.eyit i~~ satır üzerine yazılmış ı gir] Aa yer 1 ~ayu.rı ... ~arır J
• tor-e-te yulug-ta ( once yulug-luğ yazılmış, sonra silinmiş) ~· B5 ~ayu can
_!Jftfıp çar• bgrır ll 1737 tevlig ... ~unu~ J Aı5 gw-lig . . . ~uru~ Cı 4 ... ~g.run
~uu!c J Aı5 glet-çi ~· Ca ö. ~ırun ll 1738 boğzı egni] Aıo t;gni baguz-ı ı tirer
J Aıo ter t:rding ( ? ) yeyiimez tek t:· 87 nt;rek nı;ng tt;k emger yitürmez ( y'"' J ll 1739 barça ] Aı7 yer-çe ll 1740 biitiigli biUglig] Aıs bidig-li biligli ı
· · · gir] Aıs · .•. yer Bo tükemiş . .. Cı7 t~;gürür budun·ke ( -ke satır üstünde
) k~cicr ton U 1741 negü tir] Aı9 n. ter Bıo ve Cı nigii t. ı tırııglı ... ol] Aıo
9 rımr~ (tP lı ı b. ga nn ü~ l ·çız·ı ( satır altında uyg. harfi. çuz) o. Bıo •.. t. kiidezçi
Cı t. kiidezçi-ai ( -11i sonradan, başka bir el ile, satır üs tünde yazılmış) 1! .1741
rrııı: J Bıı - ~igü e. C2 nig~ ir.re ll 1743 bü~rü] Aaı begü Bı2 b~gü ı .rarfJa . .. yigü]
rık&u.rfU!!Jçg g. yegu Bı2 .rgngar ekaümedi . . .
·
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ajun ef/güsi] A22 acun t:· Bıs a. ögdiai
· · bulgu.rı] Bıs kişilik ... ef/giisi 111745 ajunug ... tise] A2s acunug bil-e-yin
, • • · u•a] Ba bile ol mızn, ~ıl ız. Co .. . g..ra ll 1746 ya~şı ... er] A24 y. ayıd
geJmı-1 t;r Bt5 !11!~11 a. ögi gt;tmiş (satır üstünde b~z~rg, nereye ait? • ·~kl t~kel)
.w!J,r
ir
ajun .. . er] Aa4 acun t. flr Bı5 ajun (satır altında di,iny~ ) bulmış t:r

A67 8135 cs5

B 135

A68 8135 C86
c 86

17 57

tilekçe bolur iş tapuğ"çı beçiür
tapuğ"çı beçiüse beg atı beçiür

takı

b ir ajunug tutayın tise
kö.nilik bile tut köngül til özüng

1758

içii yal,<şı aymış bu yağma begi
l,<amuğ" işke bi 'gi yetilmiş ögi

ay ilig körü bar kişiler küni .. .
ne körklüg keçer ol yorısa konı

1759

1749

aya beg işig iş biliglike bir
yaraglığ" köni tüz yorıglıl.<a bir

1750

könilik bütünlük bile l.<ıl bu iş
kişilik bile l,<ıl l,<amuğ" türlüg iş

1747

bu dijnyada baylıl,< tilese özüng
köni bol könilik öze tut sözüng

1748

~ayu beg yarağ"sızl.<a birse işi

1760

yarağ'sız
1761

1751

kopurdı l.<utı

'75 2

ilig me sınadı l,<amuğ" türlügün
bütünlük bile buldı ba)f.tı ögün

1753

A 68

1754

1755

1756

Dört 1ük, A 'da

künde

ögdülmişig

\~.::; -

~av aydı buc;h:ınl,<a ~şitti kişig

B 136

1762

1763

özi l.<ıldı l,<ılmaz kişi

hayat kimni erse kötürse l.<utun
angar işçi birür yarağ"lığ bütün
kötürmişni ilmek tilese yana
angar işçi birür yarutmaz küne

yeter ol biligsiz barır bu otun
işi barça buzlur l,<opar kök tütün

bütün buldı ilig kör ögdülmişi
siziksiz köni tip negü )f.ılmışı

1764

negü tir eşit emdi bilge öge
biligsiz ul.<up emdi boynung ege

1765

l,<amuğ' ilke l,<ıldı kör elgi uzun
uzun boldı elgi yorıl,< til sözün

tapındurğu )f.ulnı sınayu ulın

1766

beginge yaraglığ" körünse l,<ulı
angar ötrü açğu ağırlıl,< yolı

ayağ" birdi tamğa at üstem keçiüt
ağırladı aşru tükel boldı l,<ut

1767

'öküş eçigü yarlığ tümen eçigü söz
ilig yarlıl,<adı ya)f.ın boldı öz

körü

barğu

begler

ayrıçalişaret edilmemiş;

topuğçı l,<ulın

. B 'de çizgiler ve C 'de

11~, •Özü ile ayırt edilmiştir

,_
1748 bir •.• tise] A 26 acunuğ . .. tez-e . B2 .•• ~utayın ( sa:ı~ altın da Q~z w-g
- - ...,. J A26 k,.ni-lik-ni tudğıl kgnı tur f1BUng B2 .•• ozyng ( ) Ce
k - '['k
onı ı •.• ozu,.,.
" .
k .. ki"
sa ] Awı
tutğıl köni tut özüng ll 1749 bar] Bs bgr Cıo bir 1 °~ . ug • · · 9_orı . Ml
.
b. "bıl e '' C
- r
- e. ll . 1750 könilik . . • iş ] A28 kışı-lik kl
• •• yorız-a BS • • • k ~çurs
• b"t" lük bulur 1 kişilik,' .• iş] A23 kişi-ler iş-i Icqnde kgr ug yorır . 11
ış ız unkörklüg bolar ll 1751 /futı] A29 satı ı sav• · • • eşı'tt·1 ] A29 sevıt-ti •
künde
e;it(t)i (· ş· noktasız ) Cı2 s~viit(t) .• • eşit(t)i
.. .
1752 B7 'de bu beyit 1753 'ten sonra geliyor 1 türlügün] ASI) tyrl~g_ın
1 753 Ba'da ' bu beyit ı752'deıı önce geliyor ı ilig kör] Ası v~ Cu ılıg-~e
n •nü] Ası adın-sı; k. tep n. Cu itig-si:& • • . nigü ll 1754 nega · • • emcfi J Aı.
· .. e., nı'nu"
• • ay ı u k up ... ege ] A ı ve C ı5 okıp
o(<.:: •d
c nigü t . eşıtgıl
•
B
• • . s .. . . . 16
.
k [' l
ttlhı Bıı
11 1755 bargu J B9 turğu ı tapındurjıı •• • u[ ın ] Az t • . ı gı · sın·a ~y
• . • 9-lın ( g.- barekeli veya satır üstünde yayılmış ) Cıa tq.pundurgu lfıl/fın
ll 1756 beginge] As negii-ke c17 nigüke
w .

7

ağırladı ilig kör ögdülmişig
. ınandı angar birdi yumğı işig

7S7 beğür] A4 bedür ( satır altında ar. harfi. biilttnd ) Bıı b~ğiir ( satır altında
1 b~frs j A~ &flcı'iir•#! ( •Ü• dikkat; satır altında ar. harfi, b(il~nd) ll 1758 yalfşı)
ll 1759 t,fg . .. bir] Aa nfg .. . biliglig-ke ber Bıs i,lg ( -i- yerine -n- ile) .. .
iJ··Iıırni bl,. 1 bir] Aa ber ll 1760 birse]. A7 berz-e
C'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 bayat] As bayçd 1 angar . . . bütün)
i. berür y. budun (satır altında ar, hadi. il) Bı& a. birür iş-çi ... Co a. iş
9 · ı.i. ll 1762 ilmek] Ao yılmalf Bı inmek 1 antar . .. yarutmaz:] Ao anggar
!!· C1 !flrrı iş birür bir (tir? ) yçrumaz ll 1763 yeter . . . otun ] Aıo gider . .. bu
( öo ·o bu budu n yazılmış, sonra bu odun şeklinde tashih edilmiş; bir bu fazla ! )
lm
Cs yiter . . . 1 kök] Bs ming (-i- yerine -n- ile) ll 1764 ögdülmi,ig]
ffig
ınandı ... gumjı J Aıı ada-tı ang_f{a beril yumif-ı ( satır altında uyg.
) Bs ~tt:zil'lılf . .. yam/fı ( satır altında tçmam) Co .. . yumgı ll 1765 /fıldı
Aız , .. ilgi Cıo tikti . . . ı boldı . . . yorılf] Aıa /fıltı il~i gorulf Cıo /fıldı .. .
birdi . keğüt ] Aıs berti t. qsdem kesüt 85 b. tçmğa af üstem kttcJ.üt Cıı . . .
lfut] Bs ötrü angar b. /fı;ıt Cıı . . . lfut badı ll 1767 tümen ] Bo tilin
ı3

Afı8 B136 C86

A68 Bl3i C87

1778

ne eçigü
ya ec;lgü

1769

l$:amug işçi barça köründi kelip
tapug tozgu birle neng artut l$:ılıp

1779

negü tir eşitgil ıla beg sözi
sözi m~'nisi ol sözüngke tözi

1770

uru

178o

biligsizke d~vi~t kelür erse I$:ut
buçlun barça buzlur bolur ilke yut

buc;lundın

178ı

uJ.<uşıugJ.<a tegse açlın begliki
ilin inçke tegrür bu bir sözke büt

tüzüldi törü h~m itildi ili
ilig inçke tegdi bekip il ulı

ı78z

ilig inçke tegdi yarudı küni
bayatJ.<a ş\ik\ir J.<ıldı ögdi anı

1773

sevigli telim . boldı sevmez yağı
ilin l$:oc;ltı ~$:açtı süzüldi togı

1783

közin kökke tikti kötürdi elig
ayur ay ic;lim sen birigli bilig

1774

J.<utuldı ilig J.<ıldı inçin sevinç
yetildi tiriglik bu buldı avınç

178 4

bilig birding ilke elig birdi~ erk
könilik öze tut kö~ül bolsu berk

bardı ögdülmiş

ağırladı

tegme

eçigü törü
körü

kişisin

kötürdi J.<amug küç basınç
özindin kiterdi yaragsız J.<ılınç

1771

1772

.,.
ır.-

c

87

bu

1775

ya~Iıg asıglar

ul$:uşlug
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yaraşur ul$:uşlugl$:a ~ut
l$:ılınçlıg biligligke büt

l$:apugdalp er at kiçig ya ulug
tanguJ.< tuttı barça J.<ılıp can yulug

1768

biligdin kelir
biliglig siligdin kelir

1776

~$:alı ögmegü ol uJ.<uşlug kişig
neteg yirmegü bu ul$:uşsuz işig

1777

ul$:uşlug işi

biligsiz

işi

barça ülgülüg ol
barça telgülüg ol

1768 er ... ga J Aı5 ... ne B7 er at ... Cıa ir . . . 1 ta~ulf tattı] Aı5 <!!l'gtı~

B? t(}ngu~ ( tn- noktasız ) tut(t)ı Cıs tgngulf tgrl(t)ı ll 1769 artut] Aıa ardup (
ll 1770 bardı) Bıı b9rdı Cış birdi 1 tegme] Bg b(}rça ll 1771 körtürdi . . . llJ'ııı~ ]

kgderti ... başınç 1 özindin kiterdi J Aıs öz-i-tin keder-tl ll 1772 törü] Bu t&r. 1
.. . bekip) Aıg i. inç-ke (satır altında uyg. harfi. tınç) t. bgküp Bu gjgit . . b~)ı
... beküt ll 1773 seiıigli) A20 seiıig-li (satır altında ar. harfi. hgvadar ) Bıı
st;iıügİi 1 /for/.tı ... togı] A20 lfoddı (ille -d- altında ar. harfi. g) If. srısül-ti t.
sü:ı:üldi ( -:z;- nolctasız) t. Cı . .. bağı
1774 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1/futuldı ... inçin] A2ı /fogltı .. .
1 getiidi ... bul dı] A21 teti-gü ( -g- ? ) ... Bıa tatıdı tiriglik-de buldı Cs !Jftildi .. .
ll 1775 kelir] A22 kilir
bolur 1biliglig ... kelir] A22 .. . kilir ) C,
lu;m
kflür ll 1776 ol ... kişig] Bış bu u. kişig (satır altında kjşini?) 1 neteg
itft
kal-ı bermegü bu ( satır üstünde yazılmış ) u/fuş·/fa i. Bt5 nt;tt;g gjrmegü
birmegü ( -i- nolctasız) ol u/fuş-/fa i. ll 1777 işi .. . ol ] Au kişi b. qlgü teg o.
... Ca işi ... ülgii tt;g o. 1 biligsiz ... ol] Au bilig-lig kişi b. gggü teg ~ ~
bgrça bt;lgü tt;g o.

c,

m,

1778 ne er/.gü] A25 negü m-e B2 gime ( g- yerine n- ile, -i- noktasız ) u:z; 1 ga ...
J ~ ne ( n- noktasız) e. lfılınç ol bilig erke ll 1779 negii ... ıla] A26 n. ter
ıtt • a 6!ı niJ(ıi t. eşit bu ı. Cs nigü . .. 1 sözi ... tözi] A26 sgsiing .. . sgsing-ke t.
. . ol biljgsi:z; kö:z:i Ca sö:ı:üng mg'ni-si ol ...
B, 'te, ı779 'dan sonra, daha şu beyit gelmektedir:
ir/.i gg~şı sözler bu şa'jr tili
ulf;ulsa tatıgı gıpar tt;g gır/.ı
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r
ile ayırt edilmiştir. Metnin bu kısmı nushalarda karışıktır. B 1375-6 'da çizgiler
ılili.ı:i .:lörtlük, yalnız bir tek söz farkı ile ( kt;lip: tt;gip ), B ı32s-9 'daki dörtlüA-ün
r ( l.ılıc. be\·•i ı709 ve 1710 ). B ı 377 'deki beyit, kafiye bakımından dörtlüQ'e dahil
halde, çizıilerin dışında kalmaktadır. Bir az farklı olmak üzere, C 87ıo =B 137s
C8 ' 7 ıı
J3 ı377 'dir. Nushalara göre, metin şu şekilde devam etmektedir ( A21-28 için
b.yit ı78o ve ı78ı ) :
Bs biligsizke tfevlt;t gçıransa k~lip
B6 biligsiz bile tursa d~fJlt;t /fglı
biliglig-ke artulf; ggraşur kt;lip
biliglig bile turğa teng tuş körip
.
B7 biliglig ·~viinçün kötürse bgşı
.
biligsiz kör ot tt;g öçer tı;k /fglıp
Cıo bjlig-sizke dt;fJlt;t garaşsa kt;lip
Cıı bjlig-si:z; st;vinçin kötürse bgşı
biligUg-ke artulf ggraşur gilip
bjlig-lig kij.vençin uçar ol /fglıp
1780 kelür erse] A27 .tala ırz·e 1 buzlur] A21 buslur ll 1781 tegrür J A28 tegrii
s~k~r] C12 §t;na ll 1783 kö:ı:in ... elig J A3o kg•i ... kgder-ti ilig B9 ... tjkti
~g ( satır üstünde kötürdi ) ilig Cıa k. kök(k)e ... ilig 1 sen birigli] A3o sı;n berig-li
i f !! tirigli Cıa sen b. ll 1784 birding ... erk] Aaı berding i. ilig berding 1. Bıo b.
Cı4 b. i. ilig . . . 1 berk] Baı berk ( satır altında ar. harfi. bt;rk)

=

A68 8137 C87
1785

sen ök bir ma~a küç ~amuğ ec;lgüke
elig asra~ılar yükin yüc;lgüke
çığay}s:a üledi öküş
köngül tüzdi rl}.b}s:a
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ne~

1788

öçirümi · kör bu .ya~lığ bol ur
isizim bu ya~lığ kişiler ölür

1796

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
uzun kiç yaşasu bu üsteng elig

1797

hayat kimke birse <jnay~t ülüg
tilekke tegir boldı atlığ külüg

kişi

buc;lun kiın bu ya~lığ begi
mengelig beg ol }s:oısa buc;lnı yigi

1798.

isiz eçigüler ölse topra}s: bo)ur
neçe bolsa toprals; kör atı }s:alur

ı799

· ilig bir kün oldurdı yalnguz özi
bu ögdülmişig ündep aydı sözi
ayur ay ögdülmiş ba~ emdi manga
atang emgeki kirmedi bir sanga
atang öldi }s:aldıng sen oğlan kiçig
kiçigke bec;lüktin bolur yol keçig

1785 sen •.• ~amuğ J A82 ainük ber mangga ... Bu •tnük ... ntçe Cı5
J elig .•. yükin] As2 ilig ... grıkt Cı5 ... yüki ll 1786 neng ] Bı2 mal Cın
r9b~a J Aı i!jz-ti ( -t- ? ) rab-~a (satır altında ar. harfi. r9b ) Bı2 tüzdi ~
ll 1787 aeilinçin] Bıs ve Cı7 afilünçün ll 1788 kör] As neng ( ? ) Bı, kim ı
'a~~iz-im (-•- ve -z- altında ar. harfi. z yazılmış ) Bı, i•izim Cı iaizim ll 17~9
••. begi J A4 menig-lig b. kör ... Bu; mtnggilig ( ?, ikinci -g- Çizgisiz ) ... D~~ (
n- ile ) Ca mtnge-lig . , . ı mengelig ... yigi] A, menig-lig b. ol bolz-a budun
mfng(e)lig bfl! ol bol•a burf.nı (satır altında buynı) köni c2 mtngelig ... !J[gf b
iaiz J A& §BiZ ı kör ] A& ve
ol
.
ilig •.• ögdülmi1ke J A6 k!jn toğtı su"al~ı fl· C, ... bu tgrur
·.
1791 ilig •.. özi) A7 elig b. k. oldurup buu yalguz g. Bs ve Cı; .• ,· Jlf!llfl~'

c3

, •. aözi] A7 o~ıti kör ggdülmiş aytı •· Bs o~ıdı ktreklep kör ögdülmişi ll
: .-. manga J As ay ay g. 11mti mangga B, kim (satır üstünde yazılmış) ay . ,
8 anga} As b. sangga B, tir sq.nga ll 1793 kiçigke ... keçig] Ag kiçig-te ...
k. btdükin .•. C7 k. b~dük-din ...

'lııı

neteg met yumıttı bu erdem sanga
ayu birgil emdi munı sen manga
ÖGDÜLMlŞ C~VABI lLlGKE

mungar mengzetü
başında keçürmiş

ı Soo
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1793

795

tavar

me~ilig

B 138

atalig ögretümedi erdem bilig
tegümedi mindin yime ök elig

~amuğdın sı~ar

tirildi bu yanglığ sevinçin kün ay
tözü il }s:arası tükel boldı bay
C88

794

aydı türkçe m~~~
bu kökçin sa~al

hayat fıJ.zlı birle bec;lür ol kişi
tilekin bulur künde itlür işi
hayat birmişin bıJ.l~ tıçlumaz küçün
yir yaşı) kök tirilse öçün

yağız

B 139

ıBo ı

ıSo ı

bayattın kerek barça işke yülek
anın bulsa ötrü kişi öz tilek

yana ma ay ilig ata al~ışı
tegir ol sevinçi tuşı

oğul}s:a

c

89

ı803

atam }s:ıldı erdi kör eçlgü dtla
dv'a birle tegdim bu yirke ağa

1804

iligni s~b~b ~ıldı erklig içlim
bu erdem biligdin turu !$almadım

mindin ... elig] Aıo mendin gim-e gk ilig 86 andın sgnga ög bilig Cs ...
1795 neteg ... gumıttı] Au negü teg g. 87 nt;tt;g mt;t gumıt(t)ı C9 nigü tt;g
agu birgil ] Au aça bergil C9 aça b.
61diilirıl~ .. , iligke] Aıa g. cu"abı i.
1i'9.6 birdi] Aıs berti ı kiç . .. elig J Aıs keç g. ay zısdeng ilig 8g ... tilekçe
1797 birae] Au ~ılz-a l tegir ... külüg J Aa tegip ... C12 .. . yülüg ll 1798 aydı]
· ba,ında] Cıs bgJı'ndan ll 1799 birle . .. ol ] At6 bolz-a tudumaz Bı2 b. bedür
uluğ ) ol Cı4 ~olaa tıdumas ı tilekin ... itlür] Aı6 tileki bolur k. 1dlür
bolu~ . . . ll 1800 birmişin . . . tığumaz] Aı7 ber-miş-in !J. tadumaz Cu; ...
ı yir ... tirilse] Aı7 yer ... teriiz-e Bıs ve Cıs gir ... ll 1801 işke J Bı ar~a
J Aıs igin ll 1802 sevinçi] 82 •~!vünçi
B 'de bu beyit yok ı df!.'a] Aııo tuv-a ı df!.'a ... girke] A2o tuv-a ... buu
. . bu ( b- yerine g- ile ) yirke
maa

ıBo~ B 'de bu beyit yok

Abq fl139 C89

~g

1805

elig urdı ilig mini eçlledi
bolu birdi evren özüm yo~ladı

1806

küle ba~sa begler kimi eçllese
ava yıglur arzu kerek ol yise

1807

kişi

1808

~ayu bag~a tegse suv eksümedin
çiçek yazlur anda tümen tü yıçlın

1809 .

begi

1811

A 70
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köngli bag ol yaşarğ-u suvı
bu begler sözi birle eçlgü savı

~ulı
18ıo

C90

yarlığ-ı

bolsa eçlgü söze
köngli yQkser yazar ~aş köze

bolmasa eçlgü yarlıg tilin •
yaşarmış çiçekler ~urır terk bilin
~alı

hayat
hayat

f~zlı ~olgu

kerek

f~zlı

açıldı ~apug

bolsa

B 140

~ul ~amug

. . . Bs . . .

yana aydı ilig ay ögdülmişe
bilig bilgüçiler neteg bilmişe

1516

kişi ögrenipmü bo ~ ur ol bügü
azu tadu birıe togarmu tigü

18ı7

yanut birdi ögdülmiş açtı tilin
ayur men urayın bu sözke ulın

1818

törütürde birse bayat ög köngül
tüke! maye. buldı biligke oğ"ul

1819

küni~e te~eçlür turu öglenür
negüni tilese bilür ögrenür

1820

biligke tegir ötrü bilge bolur
bu bilgi bile asgı ilke tolur

1812

mungar mengzetü aydı şa'jr bu söz
munı u~gıl emdi aya eçlgü öz

1821

!813

bayat f~:ilı birle agırlar ~ulug
bilig ~apgı açlur oı~arur yoıug

törütür öçlinde kö~ül birmese
tilekke tegümez bu anda basa

ı8zz

1814

bilig bilse künde ~utaçlur küni
neçe me kiçig erse bohır ulug

ta~ı bir s~b~b ~olsa oğlan bilig
kiçigde tegürgü biligke elig

1823

sonra tashih edilmiş ) Co bu b. biril•e ·~vı tınmadın ı çiçek

A25 çeçek ga•lur anda kör gk•ülme-ti Co çfçek gflzlur ( -z- noktasız ) anda kör
ll 1809 yük8er yazar] A26 tyk-ser gasar B7 yükser ( satır altında bij.lı;nd )
yerine b- ile) ll 181·0 ·e<!gü !)arlıg] Bs Yflrlıg eıj.gü ı ·çiçekler .. : bilil! J A~;
k erek ft.ul

18ıs

ÖGDÜLMIŞ CJ;:VABI ILlGKE

ı8os elig ... ec/ledi] A22 ilig .. . men-i yu-tedi Bs ilig ... öıj.ledi C3 ilig ..
A22 berti ll 1806 kimi e<!lese J Aas k. öz-lez-e C4 kişig ( noktaaız) e. ı ava ... !l•te J
a~-a g. arsu k. ı;r gez-e B, ava ( -v- tek nokta; satır altında üç noktah -v- ile, .
. . . C, a~a ... öz g. ll 1807 ol ] Au ve B5 teg 1 birle .. : saiıı] Au gel kör ı;dgii.
B5 ol küıj.ezgü s~iıı ll ı8o8 ft.aga .. • eksümedin] A25 .. . tegz"e •uvı fzn.madı (
-madın yazılmış,

H'

tı;rk ( t- noktasız ) bilin ( bi- noktasız )
(satır altında /f.ogalgu )

Cs ç.

ft.urın bı;rk yılın ( ? )

'1

J. Bo küc/ezgü

1812 B "de bu beyit yok 1 mer'i/zetü agdı] Aı mensedür ı:mti 1 uft.gıl ... 5:.
. .. kgz Cıo u~-gıl .. .
Dört I ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı i>ai<rdD
sözü ile ayırt edilmiştir
1813 o~arur J Aa öng barur ll 1814 ft.uta<!ur J Bıı '!!uttıdur (satır altında
1 bolur] As ve Bıı boldı

kiçig oğ"lan erken biıig ögrenür
ulug bolsa ötrü tilekke tegür

ilig . .. ögdülmişke J A ve B 'de bu başlık yok
1816 ol bügü J A5 ol begü Bıs ~r b. ı azu ... figü J A5 tosu birl-e 11ilig-mü boltı
!!ı s ve Cıo azu t11b'ı . ..
ögdülmi1 .. . iligke J B 'de bu başlık yok ı A6 g. cuvbı çligke
1817 birdi ... tilin J A7 berti .. . Cı ... tili ı ulın J Cı ulı ll 1818 törütürde ...
J As t. berz-e ... bilig Ca i!'IYU ft.'?-1-ft.a .. . ol k. ı oğul J As ilig
1819 A ve C 'de mısraların yeri dejtiştirilmiş. A 'da, ikinci mısraın yerine, önce ı8ıo.
ilk mısraı yazılmış; sonra üzerinden çizilerek, satır üstünde tasbib edilmiş ı
öglenür ] Aıı yüke-tür bir-i ö. Bı tt;ngedür ( t- noktasız ) t~ru ögrenür Ca
( -n- noktasız veya nı;n- ? ) t11-rı ( t- noktasız ) ö. ı negüni ... bilür J A 9 n.
Bı n<g1j!# · · · Cs nigüni . .. bilir ll 1820 tegir J Aıo teger ı asgı . . . tolur J B2 ilke
bol ur ll 1821 törütür . .. birmese] Aıı töredür .. . bermez-e ı tegümez ... anda]
t. b~u. andın Bs tı;gürmez ... C5 tt;güme• . . . ll ı8u /fo/sa J Aıa ft.olz-a B, ft.ıl•a C6
ı elig]. Aıa i lig
ı8t3 B ı405 ile B 1407 'deki beyitlerde ikinci mısraların yerleri detiştirilmiş 1

J Aı~.

ı:rk~n

182 4

bilig erdem e<;igü lplınç ya ~ılı~
ögrenür ötrü tüzlür yon~

ÖGDÜLMIŞ CJ;:VABI lLIGKE

kişi
182s

1826

bilig tut ya erdem
m~g~r bu ul$uş ol

1835

kişi

ögrenür
tadudın önür

mungar mengzetü keldi türkçe
sen asıg özke al

m~ıl~l

1830

1828

182 9

kişi

ögrenür bilgi artar öküş
neçe ögrenip ul$sa bolmaz ul$uş

bayattın erür bu u~uş bolgusı
tadu birle kirse bolur belgüsi

•

1837
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ol u~uş belgülüg
bulur er ming e<;lgü ülüg

1838

bagırsa~ hayat kör ö<;lürmiş ~ulın
kişedi u~uş birle ~ıl~ın tilin

1839

uJ.<uşsuz ölüg ol u~uşlug tirig
uJ.<uş munça tenglig açlırtlar erig

kişide ulugra~ u~uşlug kişi
u~uş boldı erke ming erdem başı

1840

1831

u~uşsuz kişinilkişi timegü
neçe sözlese söz yime bütmegü!

~arang~u ev ol bu kişi tün sanı
uJ.<uş bir yula teg yarutur anı

1841

uJ.<uştın kelür kör ~amug e<;igülük
biligin be<;lür er bolur belgülük

1842

bu iki bile boldı yalngu~ uluğ
bu ikin ongarur könilik yolug

1843

biligin seçildi kişi yıl~ıdın
biligde be<;iükrek negü bar açlın

18 3 2
1833

18 34

yana
tal$ı

aydı

ilig eşittim bu söz
bir sözüm bar ayıtgu bu öz

ul$uşug açlırtıng

biligde öngi
negü teg turur ay sözüngnüng

ongı

844

u~uş ornı ~ayda turur
~ayudın !$opar l$opsa ~ayda barur

negü ol

ı824 /fılı/f ] Au, /fılı/f ( If- veya s- ? )
1825 B 'de ikinci mısra için bk. beyit 1823 not ı u/pış ... önür] Aıı; u. ol
g. Bo u/faşlağ törüdin agur C9 ... tq.dudın ö. ll ıiıı6 meti1zetü ] At6 mf1ng-setii
özke] Aıs ve Cıo munung asğı ll 1827 ögrenür ] B9 ögretür ll 1828 bagattın .. .
Aıs b. turur buu u. belgüz-i Bıo bq.gatdın ... b11lgüsi C12 bçı!lat-dın tg.rur . . . ı
kirse J Aıs tosu b. berz-e Bıo tq.tf.u . . . Cı2 tq.du b. birse ( noktasız )
1829 C 'de bu beyit iki satır üzerine ynılmış ı bagattın] Bıı ve Cıs
akıışiın .. . etJgü] B11 iı/fuşdın bolur bolsa erke Cu al!aş-dın ... ll tıl30
Jdşi-tin ı erke mi~] Bı2 §rke ming (-i- yerine -n- ile) ll 1831 timegü] A2ı
•öz ... bütmegü ) A2ı ve Cıs til sözin tutmağu
ilig . . . ögdülmişke ) A22 elig safial-ı g.
,
1832 eşittim] Bı ve Cı eşit(t)im ll 1833 u/fuşuğ .
öngi] B2 alfaş-nang ~strrlr
2 a. adırtıng ( -t- tek nokta! ı) bilig-den ö. ı negü ... onğ{ J A~ nt.gfldeg_ i , a, lıuıı
o. B2 nigü t11g bolur ... C2 nigü t11g tg.rur ay bu sözüng 9ngı ( 9- harekelı ) ll 1834
Bs ve Cs nigü ı l!opar . . . barar-] A20 /fopur .. . l!onur Bs ... bq.rur Cs 1!· -~ama k.

c

kişen ol kişike u~uş belgülüg

ıs 3 o
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B 141
c 91

neng üçün ornı başta erür

~ılınçı köni ol işi ülgülüg

bayattın 'şta
ul$uştın

u~uş ornı üstün mengede turur
agır

o~ıgd munı
1827

yanut birdi ögdülmiş aydı u~uş
neng turur ol kişike küsüş

agır

muı%-ar

mengzetü sözledi kör u~uş
tutsa kör asgı öküş

u~uş işke

6gtliilnuş
835 birdi

iligke] B 'de bu başlık yok 1 A2s g. cufJabı i.
. u/fuş] A27 berti . . . B, ... ilig ı nelfi . .. küsüş] A27 .•. kuşüş B,
tyrur kör k. bilig C5 ning t~?-rur ol k. k~süş ll 1836 meti1ede] A 28 m:ning-te
\_.... u~ altında ba,ta) Cs mt;ngi-de ı nenj ... erür] A28 ••• turur C6 ning
· kı,~en 1 B6 kjşen ( satır altında o!cq.çan ) 1 işi J A29 kişi Bo işni
~'de bu beyit iki satır Üzerine y .. zılmış 1 kör öt/ürmiş J Aı buu kgdür-miş
, oı ö. ı uolcuş ... tilin] Aı . . . bilin B1 bilig . . . C9 ... l!ıll!ı t. ll 1839 ul!uşsuz
J B~ ul!uşluğ tirig ol ul!uş(•)uz ölüg ı ul!uş .. . erig J A2 ... adır-lar ç. Bs gorı
ul!uş al ülüg ll 1840 eiJ ... kişi ) As ffl ol buu kebing Cıı erür bu kününg
. · garutur] As uo!cuş-lı biligli !IIJrÜdür Bo ... tı;g gq.rutur Cu ul!uş-nı biligli
ll 1841 ul!uştın .. . l!amuğ] A4 . . . ol rıküş Cı2 u/fuş-dın k. al öküş ı ber/ür
~c.silr §r Bıo bfltf.Ür (satır altında bil ür ) t:r ll ~.1842 galıfjul!] Bu gq.nglu/f ( satır
~1l ) Cıs gq.nglul! ı ikin On?arur ] A5 i. öng-gerür Bıı iki o.
' B'tle bu beyit yok 1 biligde ... negü J A6 bilig-tin begü-rek n. Cı. bjlig-den
ll 1844 sözledi] A1 söz-leti ( -1- çizgisi yanlış yerde )

A7ı Bı.p

c

C91

92

ı8 4 s

kişi yıll$:ı

birle aı;Iırtı bilig
bilig birle yııl~ul$: kötütdi elig

1853

1846

yon yıll$:ı bolma bilig bil ul$:uş
bilig birle sözle yon~$: tut tilig

1854

isig yüzlüg ol kör l,<amugl,<a sevüg
kişilerke andın asıglar ülüg
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l,<ayul$:a elig ursa itlü barır
l.<ayul.<a sözi tegse yetlü barır

1855

yiti közlüg ol kör bal$:ışı yıral$:
l,<ayu işke tegse bekitür açlal,<

ı8 4 7

yana aydı ilig tal$:ı bir sözüm
erür bu ayur men ay körklüg yüzüro

1856

neçe bulganul,< işke tegse süzer
neçe ters tügün erse bal,<sa yazar

1848

manga aygıl emdi ul$:uş şur~ti
negü teg bolur ol yörügi atı

1857

bal$:ar soldın ongdın h~m öngdün kiçlin
l,<amug iş yarağın bilir h~m öı;Iin

ıs 49

yüzi körki l$:ıllp l$:ılınçı ne ol
yaşı l$:urı boçl sm avınçı ne o,l

1858

l,<açıglıg yeter ol uçuglıg tutar
sınul,<ug sapar ol buzul$:ug iter

1859

ul,<uşsuz ökündi ayur ay ul,<uş
seningsiz mungaçlur men artul,< öküş

c 93

186o

manga tegmedi bir seningdin ülüg
seningsiz kişi köngli boldı ölüg

8143

1861

yula ol ul$:uş kör l$:aragul,<a köz
ölüg t~nke can ol agın tilke söz

186ı

ul,<uşlug ul,<uşl,<a ayur ay işim
ne eçlgü işim sen itigli işim

XXVII.
ÖGDÜLMIŞ ILIGKE U~UŞ ŞUR~TIN A YUR
18 5o

yanut birdi ögdülmiş aydı ul$:uş
lplınçı köni kör küvençi öküş

ıs 5 1

yüzi körki körklüg ne yaşı kiçig
l$:amug eçlgülükke anıngdın keçig

ı8 5 ı

örüg

h~m

l$:aınug

silig ol ne lpll$:ı arnul
teprenürke bagırsal$: köngül

Dört 1 ük, 'A 'da ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
aözü ile ayırt edilmi,tir
1845 birle ••. elig] As bilti y . bgdürdi i lig Bıa b. ygnglu~ k. el;g Cı1 bildi
k. ilig ll 1846 u~uş ] Ao gküş
ilig ... ögdülmi1ke) A ve B 'de bu başlık yok
1847 A ve .C 'de bu beyit yok ll ! 1848 manga . . . · emdi] . Aıo ilig ( i- ? ) «g(t
Bı mt;znga agdıng emdi Ca i lig aydı aggıl 1 negü . . . atı] Aıo . .. ag YflrÜgi Q,
, . . ol tiizüki a~ı Cs nigü ... ag y. a. 111849 /fıl~ı] Aıı ~ılı~-ı ı ya1ı ;:.r.rr ı ] Aıı
ögdülmiş ... agur J At2 li· elig-ke ... Bs ö. Cfflabı ilig-ke
bab ö. e~tıa bı
ü~u1 fUTfiini ( ? ) agtur
'
1850 birdi J Aıs berii 1 kör küilençi ] Aıs ol kevin-çi C6 ol kfi.ilençi ll
A" me Bt~ ne ( n- noktasız ) 1 ec/gülükke .. . keçig ] An §. munug-tın k. Bt~
... C7 e. munung-dın kiçig ll 185:11 ht;m .. . amul ] Aı5 ol s. ol ma ... Be .
noktasız ) ~- amul ( satır altında 'gsfl ? ) Cs ol •· ht; m ne .. .

c5

tS5l elig .. . itlü] Aı6 ilg urz-a r;dlür Bı . .. itlür C9 ilig . . . ı yetlü] B7 itlür
( , f . çizgisi sonradan eklenmiş)

185' C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 isig güzlüg J Aı7 ısıg yüslüg Bs
( sııtır altında kör k ) 1 ülüg] Bs ülüg ( satır altında tiger)
C12 'de mısriiların yeri deA-iştirilmiş i yiti közlüg] Aıs y . kgz-lüg ( satır
uyg. harfi. gidig kgz-lüg ) B9 gitig k. ı bekitür J Aıs bgkü-tür Cı2 bt~kütiir
6clğamı~ . .. 11Üzer] Aı9 bul ğ-ı-yu~ .. . •!!ser Bıo . .. süzer ( satır altında arıtur? )
• erse] Aı9 terz t!!gÜn-ke buu Bıo bt;rk t. bolsa ll 1857 öngdün kirj.in J A2o g.
llu öngdi~ k. Ca i}ngdün k. 1~amug .. . bilir J A2o . . . bilür Bu ht;m işler ygragı

· ggragı b. ll 1858 ~açıglıg .. . uçuğlıg J Bı2 ~gçıglıg (satır altında ~gçgan )
_u fuifluji ı sapar .. . iter] A2ı ... buru-~ıg ( -~- veya ·•· ? ) ider B12 ggsar . . .
ıdıifı:o kenarında ygsar) Cı5 t~gpar . . . ll 1859 senifi[Jsiz: . . . men ] A 22 senin-siz .. .
• r.ıtt Cıa

...

men

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış

.

1 manga . . . ülüg]

Aııs ... Bening

-ten yazılmış, sonra tashih edilmiş ) !!· Bı, mt;ıngar . .. ülüg ( satır altında
boldı] Aııs boltı kgngli ll 1861 tt;nke ... tilke] A:u . . . bilge Bı ...
t~n-~o . .. tıl-~a 1! '862 işi m j A25 t:Şim 1 ne . . . işi m J A25 anı r;. r;şim r;dig-li
.. it{gli {şim C, .. . sen i. i.
1 könjli

lplınç o~

bütün

A 72

çın

tutar hiç
turur hiç

solı
alı

yol$ ul$uş
yol$ ul$uş

1873

hayat birdi barça tüke! eçigülük
bayattın c~ta sen manga belgülük

ul$uş kimde bolsa bu ol belgüsi
bu belgü bile ol ul$uş bilgüsi

1874

186 5

ul$uşnu~ eng
könilik bile ol

aşnu l$ılıl$ı oılg'ay
yorıl$ı yıl ay

1875

1866

ul$uşluğ' köni
bütünlük bile

kim eçlgü tilese agır yük yüçier
agır yük yüçlügli tilekin küçier

boldı l$ıll$ı

1876

yükümni yüçier sen tilek iş yorır
mini tındurur sen sanga yük tegir

1877

hayat birsü t~vfil$ manga emdi küç
Q~l$ıngnı öteyin yanut birke üç

1878

bilir men bu yal'lglığ' tapug l$ıldu~u~
bağ'ırsa~lı~ ol bu mini ~oldu~u~

1879

bağ'ırsa~ tapugçı tüke! ol bolur
öz asğ'ın ~oçiup kör beg asğ'ın ~olur

188o

negü tir eş·it bu tapuğ'çı tili
begin inçke tegrür tapugsa~ ~ulı

ı88ı

me~ilig bolur beg tüke! ~ut başı
bagırsa~ ~ulı bolsa ~ılsa işi

ı882

tapugçı bile beg kötürdi egin
tilek teg tapug ~ılsa tındrur begin

1867

h~m

silig til sözi
tözi

l$ılınçı l$arı

1869

muılg'ar

mengzer emdi bu sözni
ul$a tursa m~cni açılğ'ay tal$ı

187o

l$ılınçı l$arı oğlan

körse yaşı yigit
angar mu~luğ' arzun öge ya tigit

ul$uş
1871

c

örüg ol amu! keçi serimlig ş~bur
körüp işni yetrü ol al$ru tegür

ı868

özlüg ul$uş
l$ayda bolsa angar bar

94
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ol$ı

yapuş

kiçigi seviglig l$arısı amu!
özi tüzün alçal$ kör asğ'ı öküş
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1872

bu emgek yük ol bir agır yüçlgüke
yüçlse ötrü tegir eçlgüke

anı

bu sözler eşitti sevindi ilig
ayur ay oçlunmış sözi ög bilig

1863 hiç] A26 heç 1 hiç alı] A26 heç al-ı Bs h. igi ll 1864 bu ol ]
bilgüsi ] A27 buu ... Co bu yq.nglar bjle ... bjlgüsi
1865 Bo 'da bu beyit ı 866 'dan sonra geliyor 1 u~wşnung ... lf:ılılfı] A28
§ng . . . C7 . . . lf;ılılfı 1 yıl ] B1 kün
1866 B5 'te bu beyit ı865 'ten;önce geliyor 1 u/f;uşlug ... silig J Aı uvudlug b5z·i
B5 u. silig h11m köni 1tözi] Aı tgz-i (-i faksimilede silinmiş ) ll 1867 ke<! . . nrbur J
. . . B7' ol •11rimlüg m~nur Co k11d Sl!rim-lüg ş. 1 körüp ... alfru] A2 kgrer i. !il~driJ.;- cl
<:o köre eştü işler tilek-ke ll 1868 munglug ... tigit] As m. arsun jl![Gm-•· urgit B~
munglug uzlar tjgit ( t- noktasız ) Cıo ... ya tigit ( t- noktasız ) ll 1869 mengzer .
Bo ve Cu mt;ngzetü emdi 1 u/f;a ... açılgay] A4. til-e ma" n·.f- ~i •ö açıi.ı::-a C~ ı (a~ m~·
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı Jııı•ı r lt..
sözü ile ayırt edilmiştir
1870 ariğar bar ] A5 pren-ke C ıs izinge
ilig ... ögdülmişke] nushalarda. bu başlık yok
1871 seviglig ] Ao sevit-gen Bu st;vüglüg Cı4. s11vitgen 1 özi ... asgı ] Ao
ança-sız ( satır altında uyg. harfi. pnçsiz ) emger ( satır üstünde yazılmış)
usuz inç-siz emger yq.gı-sı ll 1872 eşitti ... ilig] A7 p. sevündi plig B12 r,Jlt(t)f
.;lig Cı5 eşit(t)i ...

1873 As 'de, beytin ikinci mısraı yerine, Önce 1874· beytin ilk mısraı yazılmış; sonra·
,· ~i-z·ilereiı:, A.nr ;;5tÜ•nl~ tashih edilmiş J birdi J As berti J bayattın ... manga]
~cln;t·t;(,s;, ır altında uyg. harfi. 'adaz-e ve bunun altında 'ada ):m. Bıa bq.yatdın ...
.,ı • .re" m. ll 1874 kör] Ag bir ı yüğse ... etjgüke] Bu yü</gen ... arzu/fa·
1S75 B ve C 'de bu beyit yok ı tilekin kütjer J Aıo tilekke tegir ll 1876 yükü m ni
1Au garrun· nı yyderz-e ... Bı5 ... bgrır ( b- noktasız ? ) Cı y. yüder ~te" ...
· · 1en] Au seni tın-turar s-a Cı mini t. sen ll 1877 bir~tü J Aı2 bersü 1 öteyin ]
ll 1878 men] B2 me Ca men 1 bagırsa/f;lılf ... mini] Aıs b. ol sen men-i Cs
fr.'lt~j!~"'fl ol m.

1~19_ C de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı tapugçı] Aı4 tapug·nı J lf:oğup
B< ılc:me= C5 ~odur k. ll 188o negü ... tapu~çı] Aı5 n. ter pşidgil u~uş-lug B4
Ca nigü t. eşitgil u. 1 inçke ... tapugsalf;] Aı5 pnçke ... bagır-saif Ca ... bq.gırsak
. I"Oiti(ig ... beg_] Aıo m'!ning-lig ... B5 mt;ngjlig ... c7 bu biglik (önce mt;~gili~
sonra m- yerıne b- ve sahife kenarında bu eklenmiş ) ... kör
Aı? 'de, ı88ı. beyitten sonra, daha şu başlık gelmektedir :
_
ggdülmiş tapug-çı negü teg kerekin ayur
l8!ı egin] Aıs engin ( -n- ?, noktaya dikkat ! ) ı tındrur] Bo tındur Ca tındurur

A7ı B1 45

ı883

baş agrıg yük emgek kötürse
beginge aça birse arzu yolı

ı884

~ayu

beg bulur erse mundag ~uluğ
bayattın '~ta ol angar keçi uluğ

1885

ajun begleri öldi bizde oza
öküşreki bardı bu arzu öze

1886

ajun buc;lnı
iligke dıta

~ulı

ÖGDÜLMlŞ C~VABI lLIGKE
ı\

73

il kişisi eşitti munı
yüzin körgüke arzuladı anı

1888

keçürdi yıl ay kün bu arzu öze
ilin itt( ec;lgü törüsin tüze
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95

ı89o

1895

bu iki

kör er
barça öz ülgin tirer
ne ol bu köz tatğı ne
özüm ülgi ne

yanut birdi ögdülmiş aydı bolur
sevüg yüzke ba~sa severin bilür

1897

~amug ne!lı'ke örtüg bolur baksa köz
köngülke yol,< örtüg munı bilgü öz

1898

sever sevmezin öz bileyin tise
köngülke ba~a körgü bilgey basa

ı899

s~.v~gle~. yüzinde bolur belgü neng
kozın kozke tikse anı bilgü teng

1900

tatıgdın

1883 .kötürse {culı] Aı9 kgdürdi {c. B7 k. {cl?-lı C9 kötürgü {c. ı beginqe .. .
:oegim-ke a. bersü ar su C9 ... mt;nggü ll 1884 erse ] Cıo birse ı bayattın .. .
.Jı. 'ada . kör a. ket u. Bs b(lyatdın ... ol ulug Cıo bgyat-dın ... kt;d {culug ll
... bizde ] Aııı acun ... biz-tin Cu ... bizden ll 1886 ajun bu<! nı ] A22 r.crııı
iligke ] A22 t:lig,ke
1887 C 'd~ bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı eşitti] Bu ve Cıs qi ( l}i
öze J Au gz-e ( Önce bile yazılmış; sonra üzerinden çizilerek, satır
edilmiş) Bııı bile ı itti . . . tüze ] A:u edti . . . Bı2 itti ( ilk -t- noktasız )
bile Cıı; it(t)i ...
ilig ... ögdülmişke] Aıo t:lig suflal-ı g.
1889 ündedi J Aıı6 indet-i ı ayfayın ... sen ] Aııo aydayın •· st;n Bı,
·•fn ll 1890 et öz . .. er) A27 t:i öz yet-ti at i amg-a ba{cz-a kgrer Bı cı 6:: yiti
. . . körer ( ? ) Cı öt öz yiti ( yi- noktasız, -t- noktasına dikkat ! ) t;nt4zm-nı
noktasız ) körer ( -r- üstündeki işarete dikkat I ) ı buldı • .. tirer] A27 ...
·( -r- ? ) Bı . .. sürer Cı b'l-ldı .. . ülgi t. 111891 köngül ... bu ] Bıı ... tatığı rıi
.köngül (-g- çizgisi -l üstünde) ... ya (y- üstündeki noktalara dikkat!)

sever men tiyü barça d~'vi ~ılur
bu d~'vi~a m~'ni negü teg bolur

ı396

~ndam~a ba~sa

kö!lı'ül tatğı·

ya?.a .~ydı. ilig ay ögdülmiş ay
negü ermiş ay

ÖGDÜLM1Ş C~VABI ILlGKE

ilig bir kün ündedi ögdülmişig
. ayur aytayın söz sen ay . bilmişig
tatıg buldı

1891

s~.v~t~iş yüzin körse közke tatıg
kongul arzusın bulsa özke tatıg

sevıg.ıg nışa?ı

ac;lın

et öz yiti

1893

1894
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c

Y~nu!. birdi ögdülmiş aydı tatıg
ko!lı'ul arzu ~olsa bekürtse ~atıg

bütün

1887

1889

1892
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tındı avınçın ~utun

~ıldı buc;lnı

C9 s

muı~ar

mengzetü aydı şa'jr sözi

u~up tınglayu al kişi arbuzı
6griülmi1
J

·t·ıgk e ]. B 'd e

bu başlık yok ı A29 g. cıwabı t:lig-ke
9A bırdı) A1 bertı ı {colsa bekürt11e J A1 kılz-a teaürz-e C• k
.. ..
C 'd b b · 'k'
·
"
• · yugurse
e u eyıt ı ı satır Üzerine yazılmış 1 seflitmi1 J A 2 se~ün-miş B Sf!ilitmil
.•

•· • • ·

1

1

4

.~gdülmi,ke J ~ 'de bu başlık yok ı Aa elig 3Uflal-ı 9·
Beflıglig
negu J A
.. ["
B
1" '" ffU] Bo. ~~ Cg nigü 4 sevug ug . . . 5 ve Cs s~vüglüg ... nigii ll 1895 tigü J
6

.tlfılm4 · · iligke] Au

fl·

cuflabı elig-ke

ber~.i ı . seiJerin bilür J A7 ll, tel ür Bs s~flerin (satır altında siiir)
t:~dug ı yolf örtüg J Aa yıra{c ~rtüg ll 1898 11eilmezin
tı's J A
bı[ e
bas J A
·z
.....· l e) A ll
g g
a
9 tı ke baz-a . Bıo bilge usa ll 1899
kozın
te ıfJ J A k.. . k"
swug er
10
•
···
?
10 oz·ı oz-e tegz-e . . . neng Bu közi
ten C k
· n~ng ( -n- noktasız ) 11 1900 me.,. t"
·. J A
· · · · g 14 • k .
.. arbuzı J Au o/fup gdrü bakz-a ~{;;e uuk_': ~ şa 1:.
U mengllert:mti buu şayır ı
1

185'6 ö':;/i J A7
g) As
tez-e ı
" . .

r t I ü lt A 'd

. •

·

.

. · g Y gz

C15 · · · arbuzı (-b- noktasız )

ayırt e;ilmişt~r ayrıca ışaret edılmemış ; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda l(r

A73 B145 C9S
1901

tili açsa

c

96

1902

A73 B146 C96

.,.,.;,;"'li
"ii7i
he!gülüg
...,""w•oa• J,.i..ining
••.o.y•••••
J---·m~cni

sözi belgülüg

1910

1903

ilig
tal_<ı

1904

1905

1906

1907

1908

1912

c
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1913

negü tir eşitgil sınamış bügü
sözüg sözlemegü eşitgü ögü

1914

eşitmek bile boldı bilge kişi
bu söz sözlemektin barır er başı

1915

eşitse bolur ol l_<uıa~l_<a tatıg
telim sözlemiş sözde bolmaz asıg

1916

sözüg sözlemese sav altun sanı
ba~ır boldı tildin çı~arsa anı

l_<utı
atı

biıig ordusı

ol bu begler özi
biligsiz bo'ur l_<ul nerek l_<ul sözi

ayıtmal.<
c~vabl_<a

ongay boldı tersi
ilig bilgi bolgay

ongayın

ilig

c~vab
ş~vab

1LlG CI;: VABI ÖGDÜLMfŞKE

tuttı

tersi maı1fa
emdi ay ersig tonga

A 74

1917

·E

'i
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1909

ilig aydı emdi köni sözleding
sen emdi özüngke l_<utun l_<ur badıng

ÖGDÜLMIŞ CI;:VABI ILIGKE

ilig ·aydı aytıglı munglug bo ı ur
özi bilmedükin anıngdın l_<olur

1901 sevigli] A12 sevüg-lüg Cı7 sl}vügli ll 1902 seiımezin .• · tise]
söz-ni b. teseng ı sanra] Aıs songga
ilig ... ögdiilmi1ke ];A 'da bu başlık yok
. .
1903 ilig ... efiitim J Aa glig . . . B2 ve Cs ... e1ıt(t)ım ı agsu ] Au
agsun 11 1904 men J A 15 mf}n Bs me C, men ı it/i ... bir] Aı5 iii ket b. s~n <ı~
idi ...
..
ögdülmi1 ... iligke J Aı6 g. cu!!abı elig-ke
"
.
1905 birdi] Aı7 berti ı betjiitti] A17 beaüt-ti B5 ve C6 betjut(t)~ ll 1!06
aöz-i 11 1907 o~ag ... c~vab J Aı9 onggag ... cuvab ı C~!!ab~a .. · bol_gay) ~~
... bolz-a 11 1908 a~agın ... tattı J A2o anggag tag bilig tat-tı ( once tut-ı
sonra -i üstünde -tı eklenmiş) Bs ... tut(t)ı Cg ongag-nı i. tut(t)ı
ilig ... ögdülmi1ke] A 'da bu başlık yok
.
.
.. .
1909 ilig ... munglag J A2ı elig a. agıg-lıg-lı munung-lug 1 bılmedukin]
-medüki

sözüg sözlegüçi bu can yavrıtur
eşitgüçi avnur et öz semritür

kereklig söz aytı.ır men emdi sanga
iç)i ke~ bal_<ıp sözleyü bir manga

yanut birdi ögdülmiş ilig
bi'ig birle begler beçiütti

yanut birdi aydı ay eçigü törü
eşitmek keçi ol sözlemekte körü

ul_<tum eşittim bu söz
bir sözüm bar anı aysu öz

kemişmegil

"'ı
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1911

aydı
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sözümni sen aygu k erek
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~alı mundag erse sevıngü kere k
ayıtmış

sever sevmezin öz bileyin tise
sanga tetrü bal_<sa közi belgülüg

1918

yanut birdi ögdülmiş iıig ~utı
özüm yigledüki bu l_<ullul_< atı

1910 mandağ ... sevingü] A22 munduz (-uz ? ) r:rz-e 11a~ın-ğuu Cı2 . .. irse &I}VÜgÜ

sözümni J A22~unıdmı1 sgBÜm-i
ögdülmi1 . .. iligke J A 'da bu başlık yok
1911 birdi] A23 be;ti ı ketj . . . körü ] A23 ket ol söz-lemek·tin kgrü Bı kt~<! ...
~ ·r- yerine -z- ile) di ,19U gavrıtur] Au sız-garrır ı avnur .. . 11emritür] Au
§!/. gz s~mridür

19'13 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı negü ... bügü J A25 n. ter .. ,
V Cı~ "'flU ... ı ögü] c17 bügü ll 1914 boldı bilge] Cı bilge boldı ı sözlemektin
] A2:ı s. barur r:r B, sözlernekdin bgrır r:r Cı sözlernek-din bgrır e. ll 1915 •özde
] B5 8. bolmas c2 aözden b. ll 1916 sav] A28 sen 86 BU!! Ca sav ( •!/ üstünde üç

Ila

}

ögdülmi,ke] nushalarda bu başlık yok

~917' ilig ] Aı elig ı ~atan ... badılfi[ ] Aı lfurın bekleding C4 If. ~odmadıng

ögdul,ıı i~ ... iligke] A2 g. cu!!abı elig-ke Bs . :. ilfg-ke
• 1918 birdi] As berti 1 gigledüki] As bek-ledüküm Bg ve C6 gfgledüki

1919

1 9 zo
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)fulı
)falı

can sızurğu avınsa begi
yetlür erse bu )fulnung ögi

1929

eşitsü ayayın özüm hilmişin
ilig me keçürsün b~ta bolmışın

ÖGDÜLM1Ş C~VABI ILlGKE

XXVIII.

1930

BEGLIKKE S~ZA BOLGU TEG BEG NEGÜ
TEG KEREKIN AYUR

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
i<;Ji ters ayıttı manga bu bilig

1931

bu begli k işin barça begler bilir
törü öngdi )fıl)f yarıg olardın kelir

19Zl

ilig aydı emdi ayıtğu sözüm
bu erdi munu emdi aytur özüm

1932

1922

törütti apa oğlanın bir hayat
uluğ bar kiçig bar isiz e<;Jgü at

anasında toğsa toğar beglikin
körü ögrenür iş bilür yiglikin

1933

1923

biliglig biligsiz

hayat kimke birse bu beglik işi
birür ög köngül kör ol işke tuşı

1934

kimi beg törütmek tilese hayat
birür aşnu ~il~ yarıg u~uş yüg i_canat

1935

bu beglik işi boldı begler işi
bu begler işin bildi beglik kişi

çıgay

u)fuşlug u)fuşsuz
1924

1925

bar ya bay
otun bar ke<;J ay

negü teg kerek beg munı
çaYı barsa ab işin işlese

başlasa
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itilse ili h~m bayusa bu<;Jun
e<;Jgü bolsa ol erter ö<;Jün

atı

1926

98

1930

urunsa kümüş h~m ağı
boym yençse kiterse çogı

fLlG C~VABI ÖGDÜLMlŞKE

yumıtsa

1927

er at bolsa küçlüg elig
yontsa törü tüz yetürse bilig

1928

çavı)fsa
beı;iüse

ajunda yac;lılsa atı
küninge kötürse )futı

1919 sızurğu ailınsa] A4, sarar-ğu ailıdz-a ı ~ulnung] A4, ~ul-nıng ll 1)120
keçürsün ] Aıı elig . . . keçür-sü Bıı . . . kt;çürsü
beglikke ... ayur] Aa beg-ler negü teg kerek beglik-ke sez-a bolZ!-a Bu
nigü tt;g kt;rekini aytar c9 bab . - . bol ğu nt;teg ir kt;reki-ni a.
1921 m una] A7 munı ll 1922 törütfi] Aa töret-ti Bı ve Cu törüt(t)i ı
ısiz ll 19.23 biliglig ... bay] A9 biligsiz biliglig ç. bar bay ı B:ı . .• §« ( ll•
ı ket/ ag] A9 ıyi ll 1924 negü ] Bs ve Cıa nigü ı çailı ] Aıo . çav ı Bs r.Wı ( ll<~tır
yır~) .11 .1925 itilse) Aıı ıdilz-e ı erler öif.ün ) Au ter gdün B, e. buqun ll 1916 .
Aıa uz•a-sa ı gençse kiterse] Aı:a gençz·e kgdüd-e B0 bıçsa k. Cıo gt;nçse .: gkötürse ll 1927 elig] Aıs ilig ı yorıtsa ... getürse] Aıs tgrü tyz gorıdz·a
törü tüz gorıtsa yitürse ll 1928 çailı/fsa ajunda] Au, çavı~-a acun-ta B7 >"';,ı~~a:
altında çavlu~) • .. j beif.üse .. . kötiirse J Aı, besüz-e .. . B7 bt;if,üse (satır ııltıııd!l
. . . Cı b. kötürse küninge

bu işni ilig minde yigrek bilürl
beg erdi özi beg turur

atası

b~zine.
yagı

c

erejin avınsa yise il uzun
bütün can üzülse yise ol ajun

1937

ilig aydı u)ftum bu söz barça çın
köni sözledirıg söz yıpar burdı kin

.
uzun ] Aı5 ailınçın ailınz·a gez-e il usun Bs e. avınsa ( satır aİtında
)
uzun ( satır altında köp ) ı bütün ... ajun ] Aı5 gidür can yselz-e IZ·e
~ b. can ( c- yerine b· ile ) .. .
iligke] Aıa g. cuvabı elig-ke
birrif J !"~< berti ı iif.i .. . ayıttı] A17 1ti terz a. Bıo i4i t. agıt(t)ı C, idi t.
1
931 toru · · · lpllf] Aıs tgr-e ggdi lfalif ll 1932 anasında] Aı9 an-a-sın·ta
,
yazılmış, sonra satır üstünde tashih edilmiş ) ı giglikin J Aı 9 beglikin Bı
, 0'1 lfl.:tn ll 1933 birse] A2o berz-e ı birür .. . tuşı J Aoo berür gg k . kgz .. ~
.. köz . . .

. C 'de · bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı törütmek J A2ı tgredmek Bı•
Drıtı
r ,~ıhınaıı
kı(ma,g: ) J btrl'lr ... kanat)
A2ı berür a. kılık
k
t Ba ...
!
)
.
.
, . . . gg . ına
!ig.;tnBız 1;. ll 19~5 işi] A22 t:Iİ ı işin] A22 ve Cıo işi ll 1936 minde gigrek J
ge.f?rek Ba m. yıgrek Cu minden yigrek ı erdi] C" irdi

·(

... ögdülmi1ke] A24 i. cu va bı g.
ilig ] A25 elig

A75 B15o C99
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ıso

1948

bu iş lplğuçı er lplur öz işi
mün erdem biligli körügli kişi
1949
ı939

1950

A 7S

1943

1944

1945

1951

94 7

beg erse oğul togdı beg
beg h~m ataları teg

ul_cuşlug
alplıl_<

19S2

kerek h~m biliglig kerek
kerek h~m siliglik kerek

bilig birle begler buc;iun başladı
birle il kün işin işledi

ul_cuş

l$.amug işni ul$.tuı%" ma bilding özün
manga ma bagırsal$. . sen l$.ıll$.ın sözün

1953

bagırsalfl$.a aytur kişi öz sözin
bağ'ırsa~ yuluglar kişike özin

beg atı bilig birle baglıg turur
bilig !arnı kitse beg atı ~alur

19 54

bagırsa~ üçün sen büter men sa~a
bagırsal$.lıl$.ın ay bu sözler ma~a

keçi öglüg kerek h~m biligli
biliglig kişining yağısı öküş

1955

negü tir eşitgil bagırsal.c kişi
bagırsal$.lıl.c ol kör kişilik başı

C lOG

193,8 işi, ] Aas iş-i (önce iş-in yazılmış, sonra tasbih edilmiş)
1939. Cı5 'te, ikinci mısri\ID sonunda, sahife kenarında my/f.gddt;m ve Cı&'d&ı
mısraın başında, satır üstünde ml!'g!J!Jgr yazılmış; her halde beyitlerin ın ruı nı
etmek istemiş olacak 1 men .. . iş J A27 meniş .. . sa/f.ış ll 1940 birdi · · · E3 J
. . . flll 8 7 . . . ol. Cı6 b, erse mgnga ög 1 u/f.uş . . . bilig ] Ass bilig h. u~uş
( sat~r Üa\ünde my' q!J{Jgr, bk. ı939 not) h. u]f.uş ll 1_941 tapındıng kiçigde] A"J.D t.
~ t9purı,d11ng k. Cı7 tqpundung kiçig~den 1 ögrenü ] A~ grgenü ll 1941
bildilig ] Cı bilding ne u~tung 1 sen ] Aso s-e ( ş-e ? ) B9 se Cı sen
.1943 C ~de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ll 1944 sen .. . men l A~
l'!'len yazılmış, S<)nra taahih edi lmiş) , . . C, st;n .. . men 1 bafm:~ıljınJ A;ı ,._,,~ .....wı

ll· 19.45 neg~ ti,] Aa n. ter Bı2 ve C5 nigü t.
D. ört 1 ük, A 'da ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmittir
1946 küsiiş] A, kysüş Bıs kiişüş C7 kij_şüş ll 1947 bulsa ... urun ] A5
urun ( -r· veya -•·?) Bı4 bilse . . . 1 u~uş] A5 Qküş

19 50

1957

eşitgil

bilig

bilmiş

ul_<uş

er
er

biliglig kerek beg u~uşlug oçiug
angar tegmese bir m\ifaca yoc;iug
l_<ılınç eı;lgü
atı

bagırsal$.nı bulsa bagırJ:.<.a urun

manga mundag aydı bilig h~m ul$.uş

negü tir

başında keçürmiş öküş yilmiş

bagırsal$.nı ögdi uJ:.<.uşluğ' öküş
bagırsal$. kişiler kişike küsüş
1

atası

oğul toğsa

ma~a ol$ tapındıQg- kiçigde berü
körü ögrenü bilding eı;lgü törü

99

bu beglikke aşnu tüp aştı kerek
a lp J:.<.atıg ~urç yana tong yürek

atım

men iş lplğuçı men sen iş körgüçi
işig körgüçidin bilür lplğuçı
hayat birdi emdi sa~a ög köngül
ul$.uş h~m bilig birle boldu~ amul

c

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
esen inç tirilgil ay üsteng elig

erdem kerek ming tümen
ec;igü bolsa tutunsa boc;iuğ

ögdülm iş . .. ilig ke J nusbalarda bu başlık yok
1948 birdi] Aa berti 1 inç ... elig] Ae ança ( ? ) ... ysdek i lig Bı . . . üste k e. C9
{&<ı b if .. kenarında öz tt;ng ) e. ll 1949 tüp af lı J A7 t gy begli 1 alp .. . yana ] A1
· !flp ay Cıo ~urç ~gtığ alp ygna ll 1950 oğul togdı] As ada-lar-ı 1 teg] Bs
tig ll 1951 ht;m] A9 teg (ikinci ınıs r i ) ll 1953 beg] Cu bt;g (önce bt;g yazıl·
ı;.ıı.luı'~ k~ıı~r ı ıı~ çıkarak , bt;g-lik şekline sokulmuş ve nihayet tekrar tasbib edil/;ol(ig
kitse] Au bilig-im bedüz-e Be b. lami ( ·i barekeli) k. ll 1954 keğ ...
A1 ~ ket
biligi gküş ll 1955 negü . . . er ] Aıs n. ter . . . t:r Bs nigü ... t:r Cıe
başında .. . er] Aıs başın-tın ( ·ı· ? ) ... kgrmiş r:r Bs .. . a~mış r:r Cı6
yilmiş ( y· yerine b· ile ) ir
o ı- t i ii k, A 'da sabife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
l956 tegmese . . . yoğug] A14 ... myfaca y . Bo .. . yoğug ( sabife kenarında ygzu
Cı tigmese . . . ll 1957 kerek ming] Aı6 ming Bı o kt;rek ming ( -i· yerine ·n· ile )

Aıö anı

A.75 B1so C1oo

A75 8151 C1oo
1cı58

1959

1960

apa oğ'lanı barça aşlı be<Jük
bilig birle boldı kör ö<Jrüm keçi ök

1970

uruğ' eçigü bolsa er eçigü
er e<Jgü bolup ötrü törke

1971

biliglig ul.cuşluğ' kerek
anın l.cılsa ötrü igilige

1972

biliglig ul.cuşluğ' bügü ilçi beg
ikigün ajunda bolur arnı yig

1973

ikigün ajunuğ' b uluğ' lı kişi
içii l.cutluğ' ol bu tüke! l.cut başı

1974

muligar mengzetü aydı şacir bu söz
körü barsa m~cni biligsizke k öz

1975

mengilig l}ayu ol manga ay yara
kişi l}utluğ'ı kim kişiler ara

IQ41$ ol bu beglik
arığ'lıl}

1961

1962

bile ilde

1903

1964

negü tir

1966

tiler
tiler

eşitgil

1968

1909

101

A 76

ötüken begi
sözni yetrüp ögi

biliglig

ul}uşluğ'

közi

buçiunl}a talu
ne köngli tolu

ı97b

beg bolur bu bu<Junl.ca uluğ'
kelir ötrü e<Jgü uruğ'

bilig birle
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1977

l.cılınçı oligay bolsa l}ıll.cı köni
sevinçin keçer kör uş ol beg küni

1978

hayat kimke birse bu ec;lgü l}ılıl}
bu e<Jgü ~}ılı~ birle e<Jgü yon~}

1979

anılig boldı d\inya tü njcm~t bile
tilese özülig yi tilese üle

1q8o

hayat birse f~zlı l}ulıliga l.cutun
bolur l.cıll}ı eçigü l.cılınçı bütün

başlar kişi iş başın

ul}uş birle ul}sa ongarur işin
buçiunuğ'

bilig birle bastı begi
bilig bolmasa işke yal.cmaz ögi
yangılsa
anıng

bu begler ay ilig
begliki igler itgü atı

l.cutı

1958 D 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 barça , , . bedük] Aı6 asl-ı i
üstünde yazılmış) barça ( sonra al-ı veya !Jal-i y~zılmış ve silinmi~ ) bir gk Cs . , ,
1 kör ... ök] Aı6 ~r ~rde bedük Ba ... ket/ ök ( salır altında ulug, sahife
ilave fotografiye girmemiş) ll 1959 togar) Bı2 bolur 1 agar) Bııı bt]rur ll ~ gl)o be
yok 1 arıglı*] Aıs arıg ll 1961 baıj.un*a] Aı9 budun-ta 1 titim] Aı9 tedim Bu
( ti· noktasız) C7 t{tim ( t- noktasız ) ll 1962 negü ... begi J Aııo n. ter f:. ~diike1ı
Bıo ve Cs nigü ... 1 yetrüp ögi] Aııo yedrü ongı Bı5 yitrüp ö. ll 1963 buqan*a
A2ı budun-ta ... Bı ... öıj.rüm (satır altında ~oş Jr l) 1 köqrüm J A2ı kördüm
buqun*a] A22 budan-ta 1 ne ... tolu ] A22 ma k. talu Ba ne ... Cıo ne ( n... ll 1965 elgi] Aııs ilgi ll 1966 munırf]dın] A24, 84. ve Cıa munungdın ll 1961
A25 bal-ın Bo ve Cıa başı 1 işin ] A25 iş-in 85 ve Cıs işi ll 1968 baıj.anug J A :ın
1 bolma•a ... ya*maz] Aa6 bilmez-e ... yadmaz B6 ve Cı4 ... yt}*mas ll 1969
ilig] Cıo ay i lig bu bi;gler 1 itgü ] Aıı7 ~:tgü'

yise birse d\inya tirilse l}utun
bir ajunda bu buldı töre

tal.cı

l}amug e<Jgüke bolsa elgi uzun
uvutluğ' silig h~m l.cılınçı tüzün
s~za

beg tetig
itig

'

to~}

munıngdın

1967

c

bu<Junl.ca begi artul} ö<Jrüm kerek
köngül til köni l}ıll.cı kö<Jrüm kerek
al}ı h~m

1q6 5

ağ'ar

bu<Junl}a talusı kerek alp atım
beçlük işke ötrü bu bolsa titim
sınap sözlemiş
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toğ'ar

arığ'lıl}

sal}lıl.c

bu beglik iginge otı ög bilig
birle emle ay l.cıll.cı silig

ul}uş

itig] A29 adın (-d- sonradan tashih edilmişe ,benziyor)
!!idfg

*·

Qdrü

•197~ C 'de bu bey~t ik.i satır üzerine yazılmış 1 bügü J Aso begü 1 ikigün ... gig J

/kç[{u .ıcun-t~ .b._ oz·nz .~K. Bıo ... y{g Ca ikigü ... yjg ll 1973 ikigü ajunug J Aı

1u:ıı1ıu j Cs ıkıgu a .• 1 ıqı ... başı] Aı ~ti ... il baş-ı Cs idi ... ki# 11 1974 barsa J
b1rr·• a C4 birse
D Ö ~ t I~~· .A 'da sahif~ kenarında ar. harfi. şf'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
f! r sozu ıle ayırt edılmiştir
197~ A2425 'te, yanlış olarak, ayrı beyit halinde tekrarlanmıştır ( krş. beyit 41 8 not )
· yora] .As mening-lig ( A2425 mengi-lig ) ... ay yor-a ( B24 25 ~:rdür-e) 6
1 *~tlugı] A~ *ılyı*-ı ( ?, A 2425 *udlag-ı) ll 1976 yise ... tirilse J Auez-e
tıırı9-rx terılz-e 1 aıunda ... baldı] A4 acun bua ( ?, satır altında) bu (?) bulz-a
~~r · · beg J A5 ol uşol yeg Bı& ol uşol b. Cs k. uşol b. ll 1978 birse J Aa berz-e
tu J A7 tq!E Bıı bu Cıo tü ( t- noktasız) 1 yi J A7 y-e ll 1980 bir&e fatlı J A •
fa•lı Cıı fgtlı birse 1 eıj.gü] As idgü
·

c

A76

Bısz Cıo1

1981

lplınç

ec;lgü erdem kerek mi~ tümen
tutsa il k~nd kötürse turnan

anın

198z

eı;lgü

ne

lplınç

1983

1984

hayat kimke birse ~ılınç ar~u~ı
anı emgetür bu zcımane. o~ı
~ayu
işi

1985

begde bolsa bu
barça tetrü sevinçi

sa~ınu~
arığ'lıl$:

c

102

1986

·'
1987

1988

turur bu lplınç eçlgüsi
eçigü erke yigü keı;lgüsi
B 153

1992

negü tir eşitgil ay ilçi başı
örüg keçi köngüllüg sınamış

1993

kişi

l$:ayu erde bolsa ul$:uş birle ög
er atağı! neçe ögse ög

u~uş ög bilig kimde bolsa tüke!
yavuz erse keı;l ti kiçig erse ög

1995

ne eçlgü turur bu ~işike öge
ögi bolsa ötrü atagu öge

1996

iveklik beling ol ~amuğ'~a yavuz
bolsa begke yüzi boldı boz

~$:alı

bolmasa beg salpnul$ süzük
bolur barça ~ıll$:ı üzük

arıgsız

1997

örüglük amullul$: bolur begke körk
bu beglik işinge bu ol bagu örk

ı998

ive ~ılmiş işler neçe yig bolur
ive yise aş suv neçe ig bolur

1999

l$amug

1989

keçi öglüg kerek beg ongarsa
bilip başlasa ötrü işler başın

1990

bu öglüg kişiler ongarur işig
yıra~ tutgu işte bu ögsüz kişig

işin

1981 ming] B, ming (i- yerine -n- ile) 1 anın ... kötürae] A9 adın tudz-a cl
kedürz-e ll 1982 ne) Aıo ni 1 erke yigü ) Aio c. yegü C ıs irke y.
1983 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 birse ... ar~a~ı] Au berz-e .
ar~u~-ı ( satır sitında uyg. harfi. yamg.n ) 86 ... ar~ulfı ( satır atlında z;yadeo ) ll
ar~u~] 87 ar~u~ (satır altında zfyadeo) 1 tetrü J 87 ttttrü (satır altında rGkel }
titrü ll 1985 sa~ınu~ . .. ne) Aıs sağ-ı-yu~ k. beg (satır üstünde yazılmıt ) m-e ~
ne Cı7 ag.~ı-nu~ . .. ya 1 tiler tutçı) Aıs bil-e tudçı Bs t. tatçı ( satır altında
ll 1986 aa~inıi~ ... ~orJı:lılf] Aı4. sağ-ı-yu~ ... lfor~-lulf Cı ag.~ı-nuJı: . . . 1 ifig J Au
8ıı i,ig (satır altında işin) ll 1987 salfınu/f] Aı5 sa/ı:-ı-yu~ C2 sg.Jı:ı-nu~ 1 üzük]
iiziik ( satır altında yq.mg.n )
Aıe 'da, 1987 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir :
rısük-lük kerek tudz-a ctgü kgngül
eile ~ılmaz-a iş-ke tegz-e kgngül
e'Öe (satır altında ar. harfi. ifleo)
1988 örüglük amullu~) Aı7 amul-lu~ grüglük 1 bağu) Aı7 taJı:-ı Cs yağı ll
Ice{! öglüg] Aıs ket g. Bı~ ktttf. ögliig ( satır altında körüklüg) 1 ba,laaa] C, işleıe ll
orfgarul" işig] Aı9 imggarur iş-in Bıs o. işig ( satır altında işin?) 1 yıral,. ... kf~lg
ıra~ t. iş-ten buu g. klş-ig ( tashih edilmiş ) Bıs .. . ögsüz kişig (satır altında

ivek ~urgu ~~~~~ ~ılınçı buşı
biligsizke belgü bolur bu işi

iş

içinde amullul$: öçiür
erse ivingil yügür

m~g~r tac~t
2000

kişi)

bolmasa er közi asğ'ı yol$:
ögi bolmasa er köngül osğ'ı yo~

1994

arığ'

sal$:ınul$: kişi köngli ~orl$:hl$: bolur
köngül l$:orl$:sa begler işig tüz lplur
~$:ah

kö~ül

anı

ar~u~ ~ılınç
sa~ınç

kerek beg ne ~ıll$:ı
tiler tutçı urğ'ı arığ'

1991

közi

to~

kerek

h~m

açu~ h~m yaru~

uvutlug tüzün
bolsa ~~~~ın sözün

ı:r Bı4 ı:r 1 er ... osğı) A2~ ı:r kgngül o. Bu §r ögi osgı ( satır
7 ) Ce er ögi o.
1992 A22 'de bu beyit 1995 'ten sonra geliyor 1 negü tir] A22 n. ter Bı6 ve C7 nigü t.
~.~1 ] A zıı gger gg Bı6 örüg (satır altınd;ı yg.rulf.) ktttf.
D ör11 Ük A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş;'r sözü, B 'de çizgiler ve C'de ayrı
1fr sözü ile ayırt edilmiştir
1~93 anı er ] Bı a. cr Cg a. ir
19~5 A2ı 'de bu beyit 1992 'den Önce geliyor; C 'de iki satır Üzerine yazılmış ll 1996
'
ol J A25 f:tJek-lik tebin (satır üstünde tashih edilmiş) -lik 84 i. biling ol Cıs
(~ok ı ,, ,'"' j o. 1boz) A25 y-gz ll 1997 iilek] A26 ı:ilek ll 1998 iile ... yig) A27 ebe
al hnd~ a r, harfi. iveo ) .. . yeg Bo .. . nttçe (n- yerine b- ile) yig (satır altında
~ ~ ? ) Cı ~ iilek ... nttçe yig 1 iile ... ig ] A27 ı:v-e yez-e ... yig Bo ... nttçe
b- ile) ig Cı6 iiJek y. aş-nı nttçe i. ll 1999 amulluf:c] 87 a. (satır altında
ta'gt ... yügür) A2s ta' at (satır oltında ar. harfi. ta'g.t) crz-e sen etJgil y. Cıe
f. giigür ( -g- çizgisi yok ) ll 2000 uiJutluğ tiizün l A29 u. t-gsün Bs uilutlug ( satır
·,~~~ t. C11 u. közi 1 yaru~ ... sözün] Bs ygruf:c ( -r- yerine -z- ile) . . . Cı7 .. .
u~a rr

A76 B153 C1o3

c

103

m
2001
2002
2003

bu

ig ol bir otı yo~ emi
emleyümez bu di_inya ~arnı

~amug

közi

uvutluğ
uvutluğ

B 154

aç yise içse abır taçlur
kişi ölse açlı~ ~oçlur
nengke bolmaz bu bay
di}nya bulsa agır sul$ çığay

2007

hayat kimke birse uvut köz
angar birdi d~vl~t tüke) yüz
~amuğ
~amug

2009
2010

çın

~alı

A 82

...

bu beglik bagı kör bu iki bolur
bu iki tüke! bolsa beglik ~ılur

2019

negü tir eşitgil yağıçı kür er
bu sa~lı~ bile öz yagısın urar

2020

aya ilçi begler ilig ~olsa sa~
bu sa~lı~ bile sen tözü ilke ba~

202 Z

B 155

köngül til ongay bolmasa kör ~ılı~
ol ilclin ~açar ~ut~a bolmaz yorıl$
2013

*·

yençti öze örkledi

2018

köngül

torj.umauz ... ol ] Aao toyum-suz b. bu ( satır üstünde yazılmış ) Bo
( satır altında mt;zasız ) . . . ll ıooı bir ... emi ] Ası ber ... C2 ... imi 1 Qm•/.eqrlm~J1
dY,nya ) Ası .. . bu acun Bıo emleyümes ... Ca imleyümes . . . ll 2003 yi•e ..
Aı yez-e içz-e a!Jır ( -!J- üstünde ar. harfi. -ğ- ) toyar 1 aç . . . lf.orj.ur) Aı su*
ll 2004 boZmaz ] Bı2 bolmas 1 bol sa ... sulf.] Aa b. su/t. afJlr Bıa bulsa ( $ıdır
mal tgpsa ) . . . c, b. su* alw ll 2005 uflutlug ... talu ) Bıs u*uşlug . . !al~
altında köp ) ı uilutlug ... irilmez ] As ... §rilmez Bıs ulf.uşlug If.. irilmez ( •rile ) Cs ulf.uşlug
irilmes ll 2006 uflut] Bı4 uflut (satır altında '9/t.l ) 1
elig] A4 t. ilig Ba tt;gürmes e. ll 2007 bir•e] As berz.-e ı birdi] As berti ll
yıgıglı] Ao iş-te tıdıg-lı Bı ve Cs iş-din y. ll 2009 ne ... nenğ) A7 sen t:tgü •en
ı etf.gü ] A7 t:siz
2011 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt 1 boZmaz] B, bolmas ll 2012
... *ılılf.] Aıo kgni tudmaz-a beg lf.ıyılf. ı *ut*a ... yorı/f] Aıo lfılz-a b. y. Bs ~·
yorılf. ( y- noktasız ) Cıs lf.ut-ta b. turılf.
2001

~ayu beg sa~ erse ilin bekledi

bu sa~lı~ bile arttı begler ili
körü buzdı beglik ulı

usallı~

buc;fun~a asığ bolmaz andın töngül

20lll

iki neng turur ilke bağı beki
biri sa~lı~ ol bir törü il köki

2021

kerek bolsa köngli köni
küni
hiyan~t

2015

~ayu beg törü birse ilde köni
ilin itti ~oc;ftı yaruttı küni

suvı

tengsiz iştin yıgığlı uvut
ec;fgü işke ülağlı uvut

bolsa begler

içii sa~ kerek beg yana keçi oçlug
usal bolsa begler to~ınur yoçiuğ

suvı

buc;fun~a asığ l$ılsa toğsa

2011

2014

2017

104

ne eçlgü ne~ ol bu uvut erke körk
~amug ec;fgü işke uvut boldı örk
tili

sozın ~ıyğuçı begke tutma umunç
tiriglik yava bolğa ~ılgay ökünç

yağı boynı

c

kimingde uvut bolsa ~~~~~ silig
~amug tengsiz işke tegürmez elig

2013

2016

kerek beg kişidetalu
~ılınçı irilmez tolu

2006

2008

A 81

su~ kişi

~amug

2005

A77 B154 C1o3

su~lu~

közi aç
2004

f)

taçlumsuz bolur ol közi su~ kişi
közi su~~a yetmez bu dQnya aşı
anı

A 77

2

»; Cı4

2023

bu sa~lı~ bile sen yağı boynı yenç
buçlun~a törü ~ıl tiril kingrü inç
iki neng bile ilçi beglik buzar
kirür egri yol~a könidin azar

*ıyguçı] Bo ve Cu lfıyguçı ı bolga . . . ökünç] Au bolz-a lfılğ-a g. Bo b.

6olga!l kçl ""~1 salf.ınç ll 2014 itf.i ... ketj.] Aıı t:ti ... ket ı tokınur yoduğ]

f~·J •/rır !jtıdrr.f:

•

·

A 'da metni~ .sırası karıştırılmış; A77ı2 ( beyit 2014) 'den sonra, Ası 81 , sonra tekrar

, ~e

l.ıun~ıuı ~tıbur~~ _Asıa2'den. A862 'ye kadar devam ediyor ( krş. beyit 2291 not)
dak1 sıra ıçın bk. beyıt 2014 not 1 ilke ... beki J A8ıaı begke ... biki
16 A 'daki sıra için bk. beyit 2014 not 1 erse] Cı1 irse 1 örkledi] Bo ikiedi

t Q1S A
1

t0<17

A 'daki sıra için bk. beyit 2014 not ı

birse]

A8la2

berz-e ı itti ... yaruttı]

fladıı., .y. Bıo ve Cı it(t)i If. ygrut(t)ı ll 2018 lplur J Bıı ve C2 tf!rur
3011) ~·~e bıı beyit iki satır Üzerine yazılmış ı negü ... er] AM n. ter işidgil y.
Bıa rııgrı
er Ca nigü .. . ir 1 öz] AM t:r ll 2020 ilig] Aı ilin C5 i/ing ı bile]
ll ~ll n sa/flılf . . . ili] Aı salf-lı/f-tın ... Bu ... art(t)ı ... Co ... art(t)ı ...
1 aı~l~ılf. ~örü ~ Aı oz-a-lılf kirü B14 usalı* k. li 2022 genç J Bı5 bıç 1 törü .. . fnç]
· · tml kın-gru ( ? ) ~:nç Bı5 törü ( -r- üstündeki işaret e dikkate ı ) ... 11 2023 beglik]

A8z Bı ss Cıo4
2024

biri küç birisi usallıl$ l$ılur
bu iki bile beg ilin artatur

2025

yagı boynı yençmek tiler erse sen
l$ulal$ köz kerek sal$ l$ılıp tursa sen

2026

2027

2028

2029

2030 "

c
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2033

uzun il yiyeyin tise ay bügü
törü tüz yorıtgu buc;iunug kügü

2024

2039

2040

ıop

2042

2043

2044

c

çın

negü tir eşitgit vçfalıg kişi
vçfa ol kişike kişilik başı
tili yalgan erni~ c~fa
cçfa kimde erse uş ol
kişi yalganında

l,<ıll,<ı
yııl}ı

ol
ol

tilerne vçfa

sınanmış öküş yıll$ı

ol

yüreklig kerek beg yime alp atım
yürek birle boldı yağıJ.<a titim
sü başlar eren kür
yüreksiz er at alsa

yüre~lig
andın

yüreklig yüreksizke bolsa
yüreklig bolur ötrü tegme

kerek
yürek
başı

kişi

bu sözke tanul$ı bu b«;!ytig o~ı
bu sözke anu~ tut kö~ül ög tal,<ı
kör arslan bolu birse ıtl}a başı
bu ıt barça arslan bolur öz tuşı

2037 lfamuğda) C6 lff!.muğ-dan
2038 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı beg . . . bütün ] Aı9 bolz-a lfafJl·ı
:Sı . .. lfutun C1 b~g ne ( n- noktasız ) . .. ll 2040 negü tir] Aııı n. ter Bs ve Cıo

J.""

tegmei: J s 7 t~gme• 11 2030 yimez J Aıt yemez Bs yi~e• ı kötrumez .J ~11
kötrii.TTies ll 2031 negü .. . sözün J A12 n. ter . .. tysun Bg ve Ct7 nıgu. · · · . .
... kiç J Aı 2 bayumatı krıçk~g i. keç Bg yjyümedi ~alim ... .ll 2~33 Y'!feyı~
- B
·
t ' ı·
C yiy"g tıp yıse { ·1- ıı <>ıCWtl
Aı4. tapın tep yez-e a. bega ll yıy~y · ıp .. ıae · · · . 2 · '"
..
10
11 2034 itlii.r ajun J Aı 6 ,dlür acun 1 eksur . .. aıun] Aıı; gkaur .. . budu n
35
•.. küçkey J Aı boldı . . . k'!:çk~y ll 2036 buzalmaz ... kiç] Aı7 · · · keç Bı4 brı.wlır.~

6

2045

2047

•a*

altında ar.

106

204&

Aa yançmak ... beg ( tasbih görmüt) 1 lfula~ • · · sen J A6 kgz-ı \ral-,iJ*-ı
harfi. ~y.lağı )
kerek tudz-a beg Cu If. k. if.ılıp sgif. k~rek tursa ı~n}
· . . . b u•ar J A9 .~dnf"
'ı>
bflgü , . . yimei: J As belgü b. yemez lı 202 8 ı't nıp
· r .ı.:c-a-l
•
. . . busar ( -:.- :yerine -ş- ile) Ca i. usal-lığ b. ı bolmağınça} A9 bolmagın l

.sen J

ay ilig ~utı
yalgan atı

~opsa

kerek beg ne ~ıl~ı bütün
angar b~ ; I,< tirilse ~utun
bu yaıgan kişiler vçfasız bolur
vçfasız kişi h~~~~a tengsiz l$ılur
sözi

bu bir söz

il artar törü bil:-le itlür ajun
il eksür bu küç birle buzlur ajun
telim ordular buzdı küçkey küçin
turu öldi abır bu küçkey açın
köngül tüzse begler yorıtsa törü
bu beglik buzulmaz turur kiç örü

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt ı ilin] Ao rlin ll ~025

~amugda yaragsız

Cros

ınansa

sak erse begi ilke tegmez elig
l$aiı tegse yetrür ul$uş ög bilig
bu küÇkey kişi kendü · beglik yi mez
bu küçkey küçiıii buc;iun kötrümez

köyer ot rurur küç yağusa küyer
törü suv turur al$sa ni'mçt öner

2036

2038

. sal$ er tutçı itnip usahg busar
usa! bolmagınça yagıg kim basar

2032

2037

bu begler öze

usa! bolsa begler işin bütrümez
usa! beg bütün bilgü beglik yimez

negü tir eşitgit biliglig sözün
yiyümedi küçkey ilin kiç uzun

2035

B 156

bu saklık bile sançtı begler yagı
usallıl$. bile buzdı beglik bagı

2031

2034

A82 Bıs&

(.

ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de satır arasında
sözü ile ayırt edilmiştir
2041 er se ... ol ] A22 bolz-a uşol B, e. uşol Cu ir se uşol ll 2042 •ınanmış J A28
(Önce sınamış yıl yazılmış; aonra üzerinden çizilerek, satır altında tashih
) B~ ıouı~rrı•;r ll 2043 yime J A:w yana 1 titim J A:w yadım ll 2044 eren ... yüreklig J
YıJrek ket ı er] A25 1r 87 ~r
10.;5 C 106ı 'de bu beyit 204b 'dan sonra geliyor ; krş. aş. not. 1 kişi] A26 iş-i
.! 046 C 'de bu bey it iki satır üzerine yazılmış ı ba b~ytig J Aıı7 mesel kör 89 ve
fhll bgytığ ı bu .. . taif.ı) A27 o~ır-ta gna~ k. ol ya~ı
D ür i J i'i k. A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş;'r
ilc a.yırl cdi l rm~ u.-. C 'de 2045. beytin yer dekiştirmesi ile, altılık şekline girmiş
her halde, kafiye benzeriikinden ileri gelmit olacak
2047 birse ıtif.a ] A28 berz-e at-if.a ı ıt . . . tu1ı ) A28 at . .. tuçı

DÖrt 1 ük, A 'da
yazılmış

1i' r

A82

Bı51> Cıo6

AB3 Bıs7 Cıo6

2048

2049

A 83

2050

~alı

bolsa arslan~a ıt
ol arslan bolur barça
a~ılı~

başçısı

2059

ıt sa~ışı

kerek begke ~oçl~ı köngül
köngül birle ~ıl~ı amul

bu

~oçl~ı

a~ı

bolsa begler atı çavlanur
birle ajun beklenür

2o6o

20ÔI

birisi iveklik birisi saran
üçünçi buşılıls: serin öz tiren

2062

b~ törtünç yavuz begke arkuk kılınç
bışinçi yarağsız bu yalğan .erinÇ

2063

bu ls:aç nengde begler yırals: tutğu öz
atı artamasa yorıls: bolsa söz

2051

ava yığlu tirlür er at sü bolur
er at sü bile er tilekin bulur

2052

negü tir eşitgil urup yigli er
urup al ay alp er yana erke bir

2053

a~ı

bol bağışla içür h~m yitür
~alı eksüse ur yana al yetür

2064

bularda eng ınğa bu arls:uls: ls:ılınç
bu arls:uls: Is:ılınçlığ ne mungluğ erinç

2054

azıglığ

kür erke bu neng eksümez
örüng ~uş~a meng eksümez

2065

muıigar mengzetii sözni şa'ir ayür
bu şa'jr sözi tutsa sözke b~yur

"baldo o~ ya ~şvi küç yürek
bar erken keçi er nengke ~or~maz kerek

2066

ajunçı

2067

tutuğlı
2055

bügü beg nelük kenç urur
er at ~ayda bolsa anu~ kenç alur

2057

bu il
er at

tutğu~a
tutğu~a

köp er at sü kerek
neng tavar tü kerek

107

c,

J

bol ur) 1 ajun beklenür J Aı ft.ut-ı tuğ-lanur ll 2051 aca ..
A2 angga y. terlür gr at syy Ba aft-a ... sü (satır altında yq.!Jşı) C7 aft-a . . . '
bulur] C1 tileki bf!.lur ll 2052 negü ... er] As n. ter §Şidgil u. birli gr Bı5
Cs nigü . . . ir 1 er • . . bir ] As cr; y. erke ber Cs ir . • . ll 2053 gitür ] A4 yedür 1
ur] A4 gksüz-e öz ll 2054 azığlığ ... eksümez ] A5 arığ-lıft. k. g. nengi
••. eksümeJJ Cıo arıg-lı~ ( -r- tasbıh görmüş, alttaki noktalara dikkat) k. irke
~ •. eksümez] A5 toguğ-lı togan ~uş .mengi gkJJümez 82 ... ekJJümeJJ
2055 C 'de bu beyit yok 1 baldu ... ya] A6 baltu-luğ-~a ( ·ft.· ? ) 1 kecf. .••
A6 keder n. ~or~maz (-az tashih edilmiş) Bs ... ft.orft.maJJ ll 2056 ajunçı
-4Cun•çı begü 1 er ... alur] 84 er at ( satır altında iren) . . . urur ll 2057 köp ,
As:kör ... syy 85 ... JJÜ ( satır altında yq.!Jşı ) 1 tutğu/fa] Cı2 tutğu ll 20.$tl brr
.bar ( ber ? ) 1 tüz ] Ao tyr

ağır yük kişike ls:ılınç arkokı

ls:ılınç arls:uls: erse bulun ~t ~ls:ı
yağı ls:ılmağusın l$:ılınçı kı!ur

yağı bu yağıda negü aJruls:ı
B 158

bu neng alğu~a bir kerek bay buçlun
buçlun baylı~ınga törü tüz ~oçlun

2048 ıt] A29 at 1ol .•. ıt] A29 ... at Bu bu •.. ll 2049 ft.otJft.ı ] Aso ~ u~·• Bu
ft.otft.ı 1 ft.otjft.ı] Aso ft.odft.-ı Bı2 ft.oşft.ı
ft.otft.ı
2050 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 çafllanur Aı çaiJ-lınur Bı n

(satır altında Çt;l'fJlu~

c

~ılıç

2056

2058

'C4

açhn m~. bu biş neng yıral$: tutğu beg

atı eçjgu bolsa kü çav bolğu teg

atı çavı

B 157

bularda biri ls:alsa törti kalur
bu törti yime is:alsa begllk ulur

zo68

2069

~k~ş il tutayın tise ay ilig
uç ış ls:ılğu ötrü yetilse elig

ong el~in _ls:ılıç tutsa ursa salıp
sol elgı bıle neng ülese alıp

kü çaiJ J Aı ı k gçav. Cı5 k u.. çav ll 2061 biri i
]
8
(satır altında kızğançlık) C b' .
ı ··: saran Aı2 b. gfJek-lik . .. Bg
•·
•
16 ırsı . . .
serı n
t
·
J A12 lfaran aı: teren
( satır altında sabursuzluk )
C
.
· · · ıren
·
·
·
·
·
·
ı6
8. er tıren ( ti· nokt
) ll
•
J A ıs tört-tin . . . arduk Bı o tört ..
C
asız
2062 tortünç
Jl~ ~ irinç ll 2063 ne,f7de J .A
f!.tn·ç .C.. ı7 . .. artuft. ı garağsız erinç J Aıs
{
•
ı4 neng- ın
ı neng d n 1
k ] B
·If { 0 "~ ) ll 2064 bularda . . . arkuk ] A
b l • • e
Y_orı ·
11 yorıft. ( satır
. ]"A
· .
ı5 u ar-tın angın -ga buu a C
k
.. ~;ınç ', 15 . •• irinç Bı2 arft.u.{c (satır altında ~rtuk)
• 2 . . . artu.
r L1u le, A. da nhife kenarında ar harfi "'
.. ..
; . . . C2 artuft. . . .
;ıö:r;i'i ile ayırt edilmiştir
.
. ll r sozu, B de çizgiler ve C 'de ayrı

ro~o

Çr~ukı ] 1

\1

arkuk-ı ( Önce arduk·ı

ta~hıh edilmiş) c~ a~tukı ı ark k .

y]azcılmış; s~nra üzerinden çizilerek, satır
5 art u k ır&e il J067
• k l
. a. erse
( !1· ? ) k. ılm-a söz-i (. önce -ni
azılmı
·
.
. yagı . ı mağuJJın J
] Aıa !!"JI•r-ru n. odruk-ı Bı5 yağı-d
:· sonra tasbıh edılmiş) ı yağıda . ..
tl~:~ J Aıg tez-e ı yetil~e elig J .A ıdn"[ne ~~ ( noktasız) a. Ce y{lğı-dan nigü a.
ı9 r: ı z·e ışıg Bı Y"'tils
C . l
•~lJD 1 A2o ang ilgin kılınç t d
. k
T
e ı ıg 7 ıti se ilig ll 2069
.
u z-a gs e sı ıp ı elgi J A2o ilgi

·z·

·z·

225
A83 Bı58 Cıos
2070

2071

2072

ıo8 ı

tilin sözlese söz ş~k~rde suçıg
boyun birdi beg I$,ul ulug ya kiçig
ay ilig bu l$-aç neng kerek begke kör
buçlunl$a sevülse orun bolsa tör

DAı::

küler yüz süçig söz silig öz kerek
bularl$a tüke! tüz kerek

2074

2075

2076

2077

köngül tutsa l$oçil$.ı h~m elgi
bularl$a yaraşı bagırsal$-lıl$-ı

108

2078

2079

:ıo8o

ılı budnı
baksa
küv ense turup p
·
.

ıo8s ky~g~_J.<a l.<atıg bolsa ersigliki
oru

kişi

öçirümi bu buçlunda talu
talu öçlrüm ol bu irüksüz tolu

2087

tügük yüz irig söz küvez kür k,ılık,
yirgürür köndrü bilmez yon~$

2o88

otunlul$ iveklik yinık l$urguluk,
k,ara lplk,ı ol bu yırak, turgulu~

2089

209o

k" k
oz e suv birse körklüglüki

~~lı mund~g

erse boçi ortu kerek

9ı ortu bolsa bolur eçigürek

negü tir eşitgil sınamış kişi

başında keçürmiş yaşamış kişi
bodı kısg· a

.

buşı

k,ara l$ılk,ı begke kereksiz yaguk.
yaguk, bolsa begke uçuzluk, anul$

r

ayı bo9 uzun bolsa ögmez bilig
ayı ma çöküt bolsa bolmaz silig

2o86

ajun buc;lnı barça angar l$ul bolur
ajun yir bu begler tilekin buiur

2070 şı;kı;rde J A2ı şeker teg ( noktaya dikkat 1 ) Cıo şı;kı;rden ı birdi . . .
bertj ... m-a- ıı 2.0 71 seiıülse orun ] Aııa sevidz-e. gsün ll 2072 süçig ] A23 sgçüg 1
A23 kerek (satır ii~ünde uyg. harfi. tekrarlanmış ) ll 2073 J:.otf.J:.ı] A:u ~ay~ -• (
-n- ? ) Bo /:.o!/:.• (satır altıoda f:.oy) Cıs (cotf:.ı ( -t- noktasız) Jı 2074 r.o~) C11
ol . .. irüksüz.] All6 al bu t:rik-syz ll 2076 ajun .. . ar'fgar] Aıı7 acun b. gdrü
• . . ötrü a. Cıo a. budunı . . . ı ajun .. . tilekin] A27 acun ye.r ... tileki ll
... küvez] A23 tegük tyz. t:rig söz tı;iıez Sıo .. . irig ( satır altında
!Jirgürii.r . . . gorıf:.] A23 J:.ılf:.-ı ( ? ) turur kendrü bo[maz y. Bıo tı;zgüriir -~( satır altında til ) Cı7 girgürür kgndürü . . . ll 2078 iveklik . .. ,~ urgu[ u~ ]
ginik /:.. ~~ı ... gjnik (noktalara dikkat ! ) /:.urğuluf:. ( satır altında ~:W~·~ · r.n~!U
i . yjnik . J:.. ı /:.ıl/:.ı . . . bu] A29 J:.ıllf.-ı (satır üstünde /:.ılı/:.- ı ) ol
. 2~79 C 'd,e bu ~eyit iki satır iizedne yazılıınş ı gaguf:.] Bııı !lf!KU/:. , .
g~mf!n) 1) 21;180. /:.arası ... örüng] Ası .(car-a ( Önce bol ur yazıl~ış, :ıoıır .
~sbih edilmiş) -sı .. . gsijn j örüngli .. . körüng ] Ası gs;üng-li adır-tı ~~•.\iı:ı
ö. arfırt(t)ı k.

") "

boçiı orlu bolsa ne çavlug külr; ug
~~rügli yüzin körse sevse körü

2084

k,amug türlüg erdem bu bilse tükel
yırak, erse andın yaragsız mvQal

k,ara k,ul k,arası bolur beg örüng
k,aralı örüngli açlırttı körüng

yüzi körki körklüg kerek beg

zo83

al$ı

kişig

c

atı beg bolur bolsa l.<ılJ.<ı J.<ara
l.<arada bu ınğa bolur halk
~ .. ara

2082

l$-ılınçı
2073 '

ta lu beg bolayın tise belgülüg
talu tutgu erdem ay atlıg külüg

.
.
yunçıg J.<ılınçı
J.<ayda bolsa tütüşke

buşı

başı

bo9 ortu kerek h"m te.o .

. '.v;.

y

ugınçe

ışı ..s ortu tut ay biliglig kişi
2081

ı t<iııfJ

ta/ u ...

·

tıse

adğ-ı ll

] Aa2

t

B

yarag

ez.b-el 14 ta/u (satır altında tola )
1 t t.
A' k al'- a-ta boyun-k
• · ·
o ur] A••
b l
· · · U gu . . . atlıg' ]
k
..., . . . o up c6 atı ( -t- ) )
1k
JOIJJ A 'da , yanlış ol~:ak . .. 8ar-abC6 /fgradan bolur ınğa bu
. . . . . arada ...
tr~n '
k
' 20 2 • eytin iki ·
···
k " ~·~ ] . Üzerinden çizilmiştir 1 yülüg] ~cı ~ı;~.aı yazılmata başlamış, sonra farorse Aa sevz.-e 1 küvense ] As ke.
2
!! U!J 1 ne çaV/uğ ] A2 y-a ça•• l .
katıg'
· l
venz-e 8 2 k .. ·
v• ıg
·
· · · ersıg iki] A 4 ka . b l
uvense ( satır altı nd k
rrsig. fk i ( t
. '"g o Z·a ~rsig (satır lt d
a . {lvansa)
sa ır altında iren/iki) l b ,
k
a ın a ar. harfi. el'zig )) ['k •
ııyr
b"[ · ]
· ·
ırse
9rklü ["k ' ]
· ·ı ı
ı
r rg A; a. budün acun bol
.. . l g u ı A4 berz-e kö,.ek lu"'n [ "k .
1
..
··
·
z.-a o ti · B
• "· u ı
.. B. ogmes ( satır altında bilmes? ) bilin ( h~ ıkg 4 ayı bog ( satır altında
ener
J 4 ayr ma ç ( t 1
· "
no tasız ) 10
l
" ·
'k '
· sa ır a tında eg~r y
) b
anı . .. ti ig 1 ayr
ı ı nokta v
1 t b'
<Jmq:n
. bolmas C
(
···
bo
e ata ır nokta ile )
ll
10 anı -n-?) ma çök"t
'!1 orta ) 1 orlu ] B
..
2087 bod ortu ] B b d
u
1'1,/Jlıi t . b
J
] 85 ortu (satır altında orta ) ll .2088
5
o. Ol'tu ( satır
•
aşıltua
negü tir] A
6 yaşın d0 C
1i r tı~~ A'd
.
· •
12 Y'!lından
7 n. te,. 86
.. ..' .
a sabıfe kenannda ar. b (i .,
....
r sozu ıle ayırt edilmiştir
ar . ll r sozu, B 'de çizgiler ve C 'd
· !ii rHk ] A
d"
e ayrı
B ye uş-ke ll 2090 işin.,
. . .
(!.ff (satır altında arfuk)
g
bılıglrg] A9 işig orda-sın tud
d ..
t.i ı ı~
. ...
ay tl gu
2082 a; . .
1

c

As4
2091

2092

bor içmez kerek beg f~sad J.<ılmasa
bti iki l.cılıl.<hn J.<açar l.<ut basa

z1oz

neçe tengsiz işler bor içse bolur
neçe eçigü işler esürse l_<alur

süçigke süçinse ajun begleri
il kün buçlun igleri

2IOJ

bor içse oyunl_<a avınsa begi
l.<açan yetgey il kün işinge ögi

açıg boldı

c

109

209 3

2094

.

oyunJ.<a aYınsa ajun
ilin buzdı boldı özi

tutguçı
l_<oltguçı

f~sad l.<ayda bolsa l.<açar l.<ut teze
f~sad çın yorır tutçı beglik buza

öçlinde keçürse bu beglik işin
yetse bolmaz eçlerse J.<uşın

anı
2095

2096

2097

..

.u

160

2098

negü tir
biligsizni

eşitgil
bordın

bilig birgüçi
söküp tıçlguçı

bor içme aya borçı bogzı l.<ulı
bor içse açıldı çıgaylıJ.< yolı
l.<ara
begi
yağı

ol bu bor timçi iltür

c 110

2100

2101

a~ı~ ol bu l.<ut l.<ıv arıglı~ tiler
suzuk ol bu d~vl~t süzükni yüler

2106

begi içgüçi bolsa mQfsjd otun
l.<amug içgüçi boldı budnı
. bu··ı··un

2107

l.<ar~ tengsizin barça begler iter
begı l.<ılsa tengsiz anı kim yeter

2108

kümüş
2109

l.<ulı

neçe lplgu işler bor içse J.<alur
neçe l.<ılmagu iş esürse kelür

2091 bor içmez] Aıo bor (satır altında ar. harfi. ç€!ifır) i. Bo b. içme• ll 'u ~
Aıı acun 1 igleri] Au geg-ler-i Cı1 bt;gleri
2093 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 oyunlf-a ... ajan] Aı2
(Önce -lf-a yazılmış, sonra tasbib edilmış ) a. acun ı lf.oltguçı] Aı2 lf.ol-guçı ~
tında ar. harfi. t€!l~b kij.m;nde. ) ll 2094 ötj.inde] Aıa _
ö z-i-tin Bı2 9if.inde ( 9·
getse ... e<Jerse] Aıs tudz-a b. ederiz-e 812 Yflise bolmas e. ll 2095 negii ..
Aa m. ter işidgil b. ber-giiçi Bıs ve
nigii ... ı bordın ... tıif.guçı] Aa iiP Illi
tudgaçı ll 2096 bogzı] Aıs bog•ang ll 2097 nengi ... yil] Aıs n~ngi b. yel BıJ
... yil 1 targa il] Aıs turgay fll ll 2098 fimçi iltür J Aı7 tim-e !Jldun Bı ~a
altun 1 boldı /f.ıl/f.ı ] Aı7 ol lf.ılı/f.·ı ll 2099 e&ür•e ] A68 i•ürz-e ll 2100 negü ..
n. ter işidgil sağ-ı-gulf. t. 83 nigü ... k{ şi Co nigü ... B(l/f.ı·nulf. t.
ooğzı] At9
Burada beklenilen dört I ük ~tıı;b lıı.n:l<ı ~~~ r"L "ailmcmıi .,ldı:ı.Jt u ırıbi,
4ık olması da bunun,, hiç olmazsa müstensihlerce, his edilmemiş oldutunu """t""'""H
Bazı güçlüklere ratman, C 'deki sıranın dörtlük şeklinde u u.şiiuülmu.·; alnuun
2101 A2ı 'de bu beyit 2103 'ten sonra geliyor 1 /f-al ur] A2ı ~!alır 1eaürse
isürz-e kelir

kişi iglese ot otaçı birür
otaçı iginge otın kim l.<ılur

esürse kişi tilve munduz bolur
bu tilve işi kör J.<açan tüz bolur
negü tir eşitgil sal.<ınuJ.< tili
bu söz işke tutgıt ay bogzı

arıgsıznı yalngul.< suvun yup arır

l.<alı artasa suv negün yup arır

l.<ılınçı tütüş boldı lpll.<ı uruş
20<)9

2105

borçı boldı
bor~ı

nengi boldı yil
bolsa J.<açan turga il

B16o

2110

arıg tutgu begler köni kılk kılık
buçlun beg yolındın tüz~r -y~l yorık

2111

neteg tutsa begler kör öngdi törü
buc;iun boldı andag ol öngdi körü

nn A 'da bu beyit yok -~ s 'd
,
'de bu beyit Zl~~ '~en a v:l;3 .:en. sonra g~liyor 1 tetfit• iz J Bs ygngsı~
. 8~ . y~tgey C12 tigey (-i- noktasız) o e ı se, ı ıoı den sonra geliyor 1 yetgeg] A2o
'A ve C'd e, 2103 'ten sonra daha
b .
'
şu eyıt gelmektedir (sırası için bk b "t
A
. eyı 4411 ):
22 fesad ol kesig-li trıpüng yıldı,ın
/esad ol busuğ-lı kör çdgü i#n
:l!lOJ A20

c,

Cıs /t;sad ol buzağlı tüpüg gıldızığ

/t;sad ol buzağlı kör edgü ızığ
Jr.ut ( satır altında dfi'Vlet) l
J
Cıs süzük-ni it-olar 1/ ııo6 b~dnı çın A23 ol ll 210S süzükni yüler] Au
~der 1 yeter J A26 tıd B
. J Bo burfnı (satır altında buzdı ) ll 2107
b
ar ıo yeter c17 tiJtar ( ha k 1' ) ll
y. sa un ( satır altında ar. harfi. sabun ). tud
re e ı .
2108 galngulf. ...
) Cı ggngluJr. . . . 1negün] Bıı v C . . Bu yglngulf. •ı;ziıun yup ( !f·
t JA
d
e 1 mgun ll 2109 ki#
b " .. J A
o ın
23 o ı Bı2 emin ll 2110 k ılk] A
k lk (
. . . ırur
23 If-alı .. .
lırılın·rliı ( b- ? ) tuser
. .
29 • a .
veya bal If.? ) 1 golındın .. .
kiir 1 AaJ bu 1 öngdi] ..Aao ~~~i Bıa ... yorılf. (satır altında til ) Cs g. buzar .. .
/f.ut
ulur

J 87

Cıo9

2a

A84 Bı6o Cııo

B 161

A 85

Ass

!2!1

2112

bu sözke tanulp munu bu söz ol
sözinge bal$-a körse mş.'ni tüz ol

2113

bu begler ne yolça yorısa 1$-alı
uş ol beg yorıl$-ı bu 1$-ulnung yolı

2123

isinür er at terk

2114

begi eQ.gü · bolsa yorıl$-ı köni
ıal$-ı artul$. eı;lgü yorığay l$.uiı

2124

buçlun başçı begke bu hjmm.;t kerek
bu himmı;t bile ht;m mi).ri).vv.;t kerek

2115

küvez kör kereksiz ne köngli uluğ
küvezlik azıtur könilik yoluğ

2125

bu hjmm.;t mi).ri}vv.;t bile barsa çav
bolur beg tileki yorır ötrü av

uluğ boldı begler 1$-utun belgülüg

2126

2116

kimirg hjmm.;ti bolmasa ol ölüg
ikigün ajunda bu bulmaz ülüg

negü tir eşitgil ul$-uşluğ yig er
buçlunda talusı biliglig beg er

21Z7

2117

bu hjmm«;t bile ht;m sjyas.;t kerek
sjyas.;tl,<a beglik rjyas.;t kerek

uluğsığ ·be<;!. ük tutsa begler köngül
siziksiz uçuzlul$. körür ay oğul

21Z8

2118

sjyas.;t bile beg tüzer il törü
l,<ara lfıllp itlür sjyas.;t körü

21Z9

zıı9

küvezlik bile kökke ağmaz kişi
1$-alı l$.oçll$.ı bolsa buzulmaz işi

bu sözke yanutı bu b.;yt ol tanulf
tanul,< lfayda bolsa bu l;ıı.ıcc«;t anulf

212 0

2ı2I

lll

2ı22

kiçig tutğu könglin kötürse ülüg

B 162

2ı30

küvezlik asıgsız köngül tumlıtur
kö~ül 1$-oQ.l$-ı bolsa kişig yolflatur

%i3I

beg alçalf kerek bolsa lfo<;ll$-ı köngül
munı teg yolf erse sen andın töngül

2ı32

nu C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı tanu~ı] C5 g(/natı
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de a}'n ; ı;{ırot
sözü ile ayırt edilmiştir
n 13 uş ... ~ulnung J. A32 uşal beg yorı/:.·ı ~ul-ı-nıng Bı ve Cs u~ol ~
yorıkı] Asa yorız-a Bıı yorı~ı ( satır altında güri)şi) ı yarıflag] Asa gorıg-lı ı.:o
· 2115 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı küiJez kör] Ba k. ol ( oııoıır
özinge bak(k)uçı ) ı azıtur . . . golufl J Bs azıtur ( aatır altında azflrt.rur, -z· ~oklıu ıı:
yolufl ( ~tı; altında yolulu/:.?, ·/:. noktaaız) ll sıı6 tutgu ... ülüg] A~35 tudgu
B, tutsa ... ülüg (satır altında ilgü) Cı2 1. köngli ••• ll 2117 negu · · · er J A4e
... geg §r B5 nigii .. . y!g ( satır altında yg.!Jşı ) §r C ıs nigü . . · yjg. er. ı er) ,
11 2118 bec/ük J Bs bt;rj.ük (satır altında bi)zi)rg) ı siziksiz ~ . Aı. sesık-m B6 , .
(satır altında ugatsız?) 11 2119 küiJezlik ... agmaz] _B7 . kuvezlı~ ( ~atır rııltıod&
mt;nlik) .. . aflmas 15 ... aflmas ı /:.alı ... işi J A2 ~şıdgıl buu soz-nı ag Jeg ·l.rr
B7 ~g.lı ~O§,.l ( satir altında kiçig köngül) b. buzulmas i. Cı5 ~g.lı ~ot,.ı b.
ll Ülo tumlıtur) Bs tumlıtur (satır altında tügülür) ı ,.o<f.~ı · · · Y.~lflat.ur ~
bolz·a kişi go~-lıdur Bs ~O§~ı tutsa k. go,.latur ( sahife kenarında bÇ~l~rw ) <.:ı~
11 n n ~o<f.~ı' ] · A,· ~od~ı B9 ~ot,.ı {satır altında kjçig) Cı7 ~ot~ ı ı erse] Cı7 ırıe

c

c

2ı33

2ı34

Bı6ı

Cu ı

beg alçalf kerek bolsa köngli açulf
yazulflug kişidin keçürse yazul$
bagırsal$

bolur

bag.ırsalf kişiler tapugsalf bolur

bu begler lfapugın sjyas.;t bezer
sjyas.;t bile beg ilini tüzer
isizke siyas.;t yorıtğu kerek
buQ.un bulganul,<ın sjyas.;t süzer
bu il tutrul,<ı ht;m tüpi bekliki
iki neng turur aşlı yıldız köki
birisi buçlunlfa törü ol ülüş
birisi er atlfa ülese kümüş
törü birle buQ.nı sevinse turup
bolsa er at yarunsa körüp

kümüş

Cı i•itür ... · ll 2124 başçı . .. bu] A7 baş-çız·ı
(?) çaiJ ( aatır altında ar. harfi. çav) C, yg.<f.sa çau

i•inür .. . terk] As ... kör

ll UJ5 barsa çaiJ] As batz-a

ikigün ... bulmaz ] As ikigü acun-ta baa b. Ba ve C5 ... bulma• ll 2128 beg]
1~ıl~] Bı ~~l~ı (satır altında yg.!Jiı) ll 2129 ganutı ... bt;yt] Aı2 tanu/:.-ı buu
Jı.f!.cct;t) Aııı ~yu-~a tanu~ bolz·a Jı.accet ( satır altında ar. harfi. !Jv.cct;t)
6 r .I n tc, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
f fr sözü ile ayırt edilmiştir
ili ni] Aıs iş-i-ni ll 1131 · isizke J Au #Biz-ke 1 bulğanu~ın] Aa bulğ-a-gu/:.ın
at) Bo er af ( satır altında Yf!.!Jşı at )
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı seiJin•e) Cı4 Bt;iJÜtse ı garunsıa
J Bı yg.runsa körüp ( satır üstünde köngül ) Cı6 yg.rutsa k.

A&s

B.1b2 Cıı1

230

112

2147

2136

kayu beg buçlunl.<a tör.~ _bir_mese
küc;iezmese buc,inın yiguçı yıse

beçlük iş buçiun b;;ışlama~ı agır
baş ağ'rıg. bile tutçı emgek tegir

2148

2137

ot ıı;ltı . buçlunl.<a buzuld_ı ili
yl~ıld.ı ı:;iziksiz bu beglık ulı

sevinçi az ol körse ~aı;igu öküş
az ol öggüçisi telimrek söküş

2149

~ayu~a ba~a körse ~or~ınç turur ·
seviriçin sora körse azra~ erür

2150

öküş sevmegüçi severi az ol
kerişi telimrek ereji az ol

2151

bütünsüz bolur tegme yirde köngül
köngül bütmese erke artu~ mung ol

2152

körü barsa tegme işinde bştşr
pştşrlıg işig körse tatıg kiter

2138

2139
2140

2141
2142

B 163

Ass

b u . ı'k'ı kutu
bulsa
begdin sevinç
.
.·
.
. ili ~apğ'ı itlür bulur beg avınç

2135.

c

231

kayu beg er atm sevind~rmese
~ılıç ~$.ında çıl.<maz anıngda basa
kılıç.

birle begler uzatur eli~
·ı

~ılıçsız usa! beg . basumaz_ı ıg

A. 86

lplıç

baldu boldl bu il sa~çısı
l.<ılıçın alır il buc,iun başçısı
negü tir eşitgil ajun tutğ'uçı
tA
l.<ılıç baldu birle yağığ u ısuçı

A77

c

aya il tutuğiı. i lig_ ~~~la~u
usallıJ.< bile yır yıguçı agu

2143 . lplıç

kılıç

kıhç

teprer erken yağı te~ren:ez
J.<ınl.<a kirse beg inçlık yımez

~ılıç

%145

sevinçlig tut ay beg l.<ılıç
sevinçin tiril tutçı körme

B 164

. .. . gi•e] Aıo gegü-çi gez-e ll 2137 ır/il]
2136 birme•e] Aıo bermez-e ! rg~çı ll 2138 seioindürme•e] Aaı. Bu ve
ı Y ıkıldı sizibiz] Aao galfıl-tı sesı ·•ız B k çıkmas ll 2139 elig ] Aaa ı lig

gir gigüçi J A26 ger gegü:çi
'
·.,.eliyor 1 tutun] Aas
.
2143 Aas 'de bu beyıt 2145 ten sonra "
beg inçlik] Aas il r:nçlik_
'd
a .,.eliyor 1 teprer
2144 A26 'da bu beyıt 2142 en sonr "
.

s~üünçlüi
ı •tilinçin] A7' swıı~rn
2146 A29 'da bu beyıt 214.3:. en

ineyazılmış
.

sorira geliyor

1

! kör]

2155

lplıç baş özele m~~~~ beglik ol
küninge angar ming bştşrlıg işi

J Ba

tudıın

t~prer.

n~~
.,
. •
nıgu . ..
11

( t- veya
1 inçlik

treilinçlig] A27 ·
A29

kıın ( ? )

bu yanglıg turur barça beglik işi

J.<ayusı erej yir J.<ayu öz başı

yana aydı Ögdülmiş. i li~ l.<utı
bu il işleri ters ulug kor atı

A26 f)nçlik C
yemez
. ıkı
. . satır u.. zer
'd e bu beyıt
2145
•
.

ilig boynı ~ılça ükekçe başı
angar keçi · ınanmaz u~uşlug kişi

2156

açığ

kını-ta

sözi

2i54

urguçığ

·
] A21 •
tur
.•
• i. Cs gg.sumaz elig
dürme•e
! lfında çı,k maz
(b 1t ktasız)
l . B basumas
- no
C
ilig ]' A22 Bbotrumaz e ıg ı2 . . ] A n. ter t:· acun Bt4 ve 6
A
24
~.. ll 2141 negu .. . aJun
23 a. r:r ıs a· b"a

eşitgil u~uşlug

u~uşlug sözi körse yinçü tözi

baldu saJ.<çı tutu~ a~ unur
saJ.<çı bolsa beg ınçlık bulur

2144

ne gü . tir

2153

113

B1o3 C1u

2157

özüng d~nya· \ıJ.<bi bulayın tise
bu kaç işni J.<ogma J.<atığ'lan usa

2158

köngül til köni tut bayat~a sığ'ın
içli yarlığın sen agır tut tapın

2147 legir] Cı2 agır ll 2148 seniliçi] Aaı· sevünçi 1 öggüçisi] Ası flkdü -çiz -i
.U49 A 'da bu beyit yok 1 seilinçin] :Ca st;ilünçin ll 2150 ereji] As2 r:reci. ll 2151
. . . girde] Aı b!fdüm-•üz (noktaya dikkat !) .. . yerde Bo ... yfrde 1 erke ]Aı
ll 2152 barsa ] C11 birse 1 kiter] A2 keder

sırası karıştırılmış :.

2153 A 'da metnin
ediyor (
beyit 2014 not )

... ı ginçü

krş.

tözi]

Aı4 in çü •öz-i

kenarında

Dört 1ük, A ' da sa hi fe
1f'r slh ü ile ayırt edilmiştir

ınan
l~ ih edilm iş )

2154 kefl

8ıısli

Aı5

A862 ( beyit 2152) 'den sonra metin A77u
n. ter . . . gz-i
ve

1 negü ... sözi] A 77t4
Bıs ve Cı gün çü t.
ar. harfi.

· ı. k~d
·,_~bi
u~ra] Aıs

ş(r sözü,

Bıı

B 'de çizgiler ve C 'de

Bıs
Aıs ~tılfba
Bı

Cı

ayrı

m az ]
ket
Cs
manmas ll 2155 min?]
m ing ( -i- yerine
erej y ir J A17 r:ric y er ll 2157
... lise ]
(önce 'alfbi
b. tez -e 1
öz-e ll 2158 kölflül .. . tut]
köni tut köngül til

yazılmış,

2159

zı6o

2161

2162

negü kelse rşbdın tapı bol tapı
özüng ~ullulp ol tapılı~ tapı
tözü gşl~~a kö~lün bagırsa~ bolun
tuçı eçlgülük ~ıl sen eçlgü bulun

c

114

2164

2165

2168

2169

zı;o

2171

ı; 3

J.<ayu ilke bolsa bu yanglığ" begi
l,<utuldı ol il buçinı kitti igi
togar l.<ut k ün i ilke inçlik bol ur
bu yanghg kişiler ölür

djriğ"a
217 4

bu erdi ay ilig mening
ötündüm sanga

munul.<ı

di}nya tiriglik bile
tiriglik bulunsa yatıp yi küle

2163

2167

B 165

seni~ boldı

hilmişim
uJ.<mışım

ILIG St,J' ALl ÖGDÜLMIŞKE
2175

ilig aydı ul.<tum köni sözleding
kereki bu erdi bilig yazroadıng

munu~ı men aydım eşitti ilig
bu ya~hg kerek begke erdem bi lig

2176

tal.<ı

~ayu

2177

anı

l

172

buçlun~a asıg ~ıl bolup l.<ılma yas
l.<ılınç eçlgü tutgıl isiz yası bas

bütün can üzülse umunç tut ulug
hayat birge eçlgüke eçlgü yoluğ"

zı66

A 78

anı

erde bolsa bu erdem törü
beg atap ilke tikgü örü

bir ayıtgu sözüm bar sanga
ma açuJ.<lug ayu bir ma~a

bu yanglığ" begi bolsa erdem tolu
negü teg kerek ay talu

v~ziri

tüke! beg bolur bu buçlun~a başı
anii~dın bulur tegme eçlgü kişi
negü tir eşitgil biliglig tetig
biliglig tetig bilgi ilke itig
biliglig kerek beg uJ.<uşluğ" köni
yüreklig h~m öglüg beçlüse üni

zı78

!.<alın l.<aznal.< ursa bu altun kümüş
iiilse ili artsa ol k~nd uluş

2179

ilin itse bassa tüz öngdi urup
isinse er at köngli eçlgü bulup

zı8o

buçlun inçke tegse ilig tegmese
begi atı eçigün yaçlılsa basa

al.<ı h~m tüzün h~m uvutlug silig
bağ"ırsal.< bolup keçi küçlezse ilig

közi to~ serimlig ne ~oçll.<ı köngül
suyur~ap keçürgen ne J.<ıll.<ı amu!
J.<amug erdemi bolsa erde örü
buçlunl.<a birür bolsa eçlgü törü

2159 negü ] B2 ve Cs nigü 1tapı ] A2o tqpi B2 tq.pı Cs tüpi ll 2160 tözü
A 2 ı t~ü ~al~ kynün-lün Bs tözii ( satır altında tijriik ? ) .•• Co . . . könglüng 1 farı

bulun) A2ı ... yolun Bs tuçı ( satır altında dayim) .. .
2161 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt 1 i11iz ... ba11] A22 ~siz ~v=ı
Cu . . . ya11 ll nfil bulun•a . . . yi] A23 bululz-a y. y-e ll 2163 bütün . . . üzül.e]
tınur can y•elz-e Cıa boyun (.? ) . . . 1 birge ] A24 bergey ll 2164 e1itti ] lh ~
eşit(t)i ll 2165 tikgii] A2o tekgü ll n66 tegme ecJgü ] Bo ecfgü tt;gme ll 2167 rıtg~
A23 n. ter Bıo ve Cı7 nigü t . .. . ll 2168 biliglig] A29 bilig 1beflü•e] A:ıo be•iiz-e l
tüzün . . . uilutlug] Aso t!!sünz-e u. Bı2 ve C2 t. hfm u~uşlug .1 i lig ] C2 jlig '
11erimlig .. . ~oğ/fı J Ası "· m-e ~od~-ı Bıs ... ne ( n- oolc:tasız ) ~o,~ı Ca ·
~otlf-ı 1 keçürgen ne] Ası keçürg11n me ll 2171 erde] Ası ırdeg 1 birür] As2 berür

ÖGDÜLMIŞ BEGLERKE VÇ-ZIR BOLGU NEGÜ
TEG ER KEREKIN A YUR
2ı8ı

yanut birdi

ögdülmiş aydı

v~zir boldı

beglerke

sunğ"u

ilig
elig

2172 kitti] Aı kedti Bı6 ve Cs kit(t)i ll 2173 inçlik] A2 ınçlik ll 2174 mening]
B2 m11n!ng
il(r .. . ögdül~i,ke] A, i. •u(}al-ı ll•
1175 ilig'] A5 elig 1 ga:ımadıng J Bt gq.zmadıng ( yz- noktasız ) ll 2176 açıı~luğ
rJ Ao agu ber açu~-lug ll 2177 negü) 86 ve Cıı nigü ll 2178 itil•e ... k11nd] As
kt;nf ll 2179 ilin ... urup) Agelin ~dz-e bay:ı-a tyz .. . Bs ... öngdün bo/up
] A9 i•inz-e ( ·•- yerine ·ş· ile ) ll 2180 inçke ... ilig J Aıo ençke t. elig
, 6,oı4ii.lmif .•. agur ] Au g. i lig (}e:ıir negü teg kerekin ·a. Bıo bab bt;glerke (}. b. nigü
agtur Cı5 bab bt;glerke (}t;:ıir nigü . . . agtur
'J~J birdi) A12 berti 1 elig J Aı2 ilig

miniııg

A7.~ a165 Cn5

c

ııs

A78 Bı6fı Cıı5
2182

2183

siziksiz kerek boldı begke v~zir
v~zir ec,igü bolsa beg inçin uı;hr
v~zir

2192

·ol yüc,iügli bti begler yükin .

v~zir ol . bekütiigli beglik kökin
8166

:Z184

:zıss

ic,ii artu~ öıhüm talu er. kerek
_ogi kö~li -}'etse urunsa yürek
bütürse ·~ızartsa

tirugluk kerek h~İn sak,ınu~ köni
könilik öze keçse ötrü küni'

2187

uluğ iŞ

bu işke "er. oçlrüm kerek
bütünlük bile ~~~~~ köc,irüm kerek

· u~tişiuğ .kişi .Urgı _e<;lgü uruğ
~opar , ~ayda bo lsa: bu _~almaz lf.urug

2190

S~)nuls kerek din jçiisi arıg
.imin b olsa n buc,i"nı andın arıg

ol . kişi ö~riimi
barça· bu ol ot emi

mu~ac,imış}$a

2182 Bizik-iz] Aıs •e•ik-•iz 1 inçin] Aıs ınçin ll 2183 yüc/ügli ... gdlı/. n J
bedüg-li bu u b. bg~in 1 bek_ütügli] Au bekünüg~~i ll 1184 i~i .. . örfrüm] An
ırdem Bı jt/.i , • • 1 yet•e ] Aı5 tez-e Bı yt;tse Cs bQ.t•e ( b- noktaınz }
. .
2185 Aı6 'da beytin ilk mısra_ı yerine ikinci inısrııı ve ikinci ı:nıımuo yerıne .ısc,
beytin ilk mısraı yazılmış; sonra ikinci mısri üzerinden çizilerek, ııntır Üıı-tiicde
mısraı yazılmıştır. Sahife k.eiıarında ar. harfi. olan hişiyeye dikkat 1u~u1ı
bilig içre bolz-a ~ıl~-ı j .bütürse] Aı6 yedüı:z-e ll 2186 &a~ına{c] At7
sakı-nuk

· ... -. 21S7 Aıo
. 'da bu bey
. it 2189 'dan sonra geliyor; C 'de iki satır üzerine
örfrüm] Aıo ar-a turu m
.
2189 Aıs 'de bu beyit 2186 'dan önce geliyor 1 urgı] Aıs uruğ-ı 1 '
kalma• .
·
· ·
A21 'de .b u beyit 2188 'den sonra geliyor ( krş. bir de beyit 2461 ) 1
it/.i•i j A2ı •ağ-ı-yu~ ~ •. tin . ıdi-•i Cıo &(l/fıyu~ ... [di-si 1_imin ... arıg] A21
Cıo ... farig
.
. · ·
.
. ..
. . ·. U9l A23 'de· mıııriları~ . yeri de~iştirilmiş ;· . ııatır üstijnde ınısriların hııtın '
/} ~e m, sonunda: uyg. harfi. a!J.ır :ve. ~~el sözü ile doA"rulanmış 1 •ıı~ınrı.ı\:] A~:;,
Cıı B(l~!YU~ 1 barça] A23 berz-e

:.. ·, n9.i

urugsuz
v~falıg

c~façı
2ı96

c

116

kerek h~m biliglig kerek
tetiglik kerek h~m siliglik kerek

~~~mu~ kişi

2194

2ı95

u}$uşluğ

2189

2191

beginde basa ilke elgi uzun
v~zir ol iligke ~ılınçın sözün

me~iz

2186

2188

2193

kişiler arıgsız

bilür

bolurbolur

angsız v~zir~a yaragsız

u~uşı öküş bois~ ~:!ilgi te~iz
~amuğ iş

salpnu~ kişi işte sa~lı~ ~ılur
yaragsız~a ya~maz iş ogrın

2197

bolur bu uruglug
bolur ol angsız işi

kişi

negü tir eşitgil törülüg kişi törülüg kişi boldı il tör haşr·
uruglug kişiler ~ılınçı silig
birle gşl~~a yac,iıglı elig

v~fa

2198

arıgsız ~ılınçı v~fasız c~fa

neçe me yitürse ş~k~r h~m yilig
B 167

2!99

2200

A 79

2201

uvutlug kerek h~m közi tol$ bütün
uvutsuz kişi ol kişide otun
közi to~ kere k neıijke ' su~lanmasa
közi aç toc,iumaz bu d\inya yi se
kişide talusı

uvutlug
2101

kişi

uvutlug kişi
ol kişide başı

uvut kimde bolsa ~amug işni ur
uvut birle yalngu~ otun ~apğı tur

2191 sa~ınu~ ] A23 sağ-ı-yu* Cı2 •(llf1YU~ 1 yq~maz] Bo yg.~ma• ll 2193 beginde ...
.] Au begin-ge ... ~lgi (ıl- ? ) 1 iligke] Au ay ilig
n~4 A'da önce 2195. beytin ilk mısraı yazılınalta başlanmış, sonra tashih edilmiş
rr ) A25 arıg-s ız ll 2195 bu] A26 ve Cı6 ol 1 arıgsız işi] A26 uruğ-suz iş Cı5
t,( ll :ı.196 IJegri tir] A'lfl n. ter Bıs ve Cı6 nigü t. 1 il tör ] A27 il~ler
Ört l ·ü le, A 'da ayrıca işiret edilmemiş: B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş{ r
il!l ayırt edilmiştir
J197 yar;.rğlı e it • A2s yadığ-lı ilig Cı yg.zığlı e. ll 2198 yitür11e ... yilig] A'IJJ
~~kcrin bilig Bı5 ... yilig (yi- noktası~ ) ll 2199 bütün] Bı kt;rek ( satır üsbül iin ) , uflutsuz ... otun] Aso uflut-sız .. ... odun Bı ... otun (satır üstünde -ke
r uoo nengke] c, ning-ke i torfumaz. ... yise] Ası .toyumaz (satır altında ar.
· IO!Jm'!• ). bu u tııny·a gez-e B2 torfumas . , .
.
mıı C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1112~2 yaltfilu* ~~un] A2 y. uflut C1
o.

A79 Bı67 Cıı6

236
2203

2204

2205

uvutsuz kişi ol kişide ili
köni sözlemez söz uvutsuz tili

kişi körki~e iç J.<ılılp iş ol
yüzi körki birle J.<ılınçı tuş ol

negü tir eşitgil uvutlug tüzün
sa~a ötler emdi bagırsal.< özün

2217

2207

uvut birle yalngul.< yüzi suvlanur
uvut bolsa ötrü közi suvlanur

Z2IO

2211

2212

2218

221Q

yüzi körki körklüg kerek h~m yülüg
J.<ılınçı köni tegse hı.ıll.<l.<a ülüg
lplınçı

köni bolsa lplJ.<ı ongay
tegir \}ı.ıll.<J.<a eçlgü

munııildın

köni bolmasa işte işçi başı
J.<amug egri boldı bu begler

2220

2221

yıl

117

2213

B 168

2214

könilik bütünİük kerek işçike
anın bütse beg!er işin birgüke

negü tir eşitgil sınamış kişi
sınap eçlgü isizni bilmiş kişi

ve Cs sözlemes ll 2204 negü tir ] A4 n. ter Bo ve Co nigü t. 1 sanga ] A4 sangar ı 1
As kişi-tin 1 .üsterigli] As qz-bereg-li B1 üsterigli ( -i-? ) ll 2206 ~IJ/mr.~
Ao brıdmez t;rük Bs bütmes i. ll 2207 yaltifu/:. . . . suiJlanur ] A7
4!r·hniir
!lf!.nglul,. ... ı suiJlanur) A7 sul,.-lınur ll no8 tegs~ b'l-1/:./fa] As ve C ıu i}Clifclfa t~gun
ongay] Ao ongğay 1 munıngdın] Ao munung Bıı ve Ca munungdın ll 2211 bfrJ<iilu
bergü-ke ll 2212 körklüg ... tolur] A12 t;fgü . .. Cı7 ... bol ur ll 2213 yüzi
öz-i hem yüı:-i Cı y. b91 ö. ı iç yüzi} Aıs iç gz-i Cı. kör içi \\ :1214 negii tir 1
ter Bı ve C2 nigü t. 1 isizni ] Aı4 t;siz-ni ( satır altında ar. harfi. eziz )
Dört 1ük, A'da sabife kenarında ar. harfi. şfr sözü, B 'de çizgiler ve
satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir

v~zir işi barça salpşlar bolur
saJ.<ış bilmese işçi işi J.<alur

saJ.<ış birle saJ.<Iar kişi iş küc;Wg
sal,<ışın seçer er yıl ay kün öçlüg

s~.l.<~~ saJ.<Iıl.<ın boldı atı saJ.<ış

tetig bolmasa iş ongarmaz kişi
tetiglik bile l,<ıldı yal~uJ.< işi

2223

bitig birle yalngul,< bitir hilmişin
bitise bilür er negü J.<ılmışın
tetiglik njşanı turur bu bitig
bitig bilgüçi er bolur keçi tetig

bu körklüg kişi lplJs:ı körklüg bolur
bolsa körklüg il asgı tolur

kiming bolsa körklüg yüzi taş özi
taşı teg yime körklüg ol iç yüzi

saJ.<ışçı kerek bolsa bilge tetig
bilig birle bilse bu türlüg bitig

2 22 2

işi

2203 kişide ili] Ag kişi-tin t:li ( satır altında ar. harfi. ji)rumay& ) 1 •ö:c{~,., .. J
kişide]

yülüg bolsa J.<aşıg bolur ol v~zir

koru barsa salpş içii ök sal_< iş

ay

l.<ılınç

c

taşı körse tap tut içinge tanuk
taşı teg içi ol içi teg taş ol ·
v~zir bolsa J.<aşıg işi keÇ yorır

uvutsuz yüzi körse etsiz sü~ük
uvutsuz özi körse bütmez irük

2209

zıı6

uvutsuz kişide yıral.< tur yıraJ.<
uvutsuz bolur üsterigli !.<aral.<

2206

2208

237

2225

bitig bilmez erse apa oglanı
negü bilgey erdi yıl ay kün sanı
bitip J.<oçlmasa erdi bilge bitig
saJ.<ışJ.<a negü erdi al yang itig

tn5 körkinue . . iş 1 A k k'
(
.
..
(~ kılın ı ~
. .. . ı5 flr ın-e -e yerıne once -ge ya~ılmış, sonra tashih edi!.
ç t:Ş 1 kork• btrle J Aıs kr~rkin-e iç 11 2217 "/ " ] A
["
]C sakı ı 1 bil '
b
.·
yu ug
ı7 "!! ug ll 2218
ıg
· · · u J Aıs tedıg-lik bile bilz-e ll 2219 sakış/ar J A
k [ ·
. ş
Aıo sınur ll 3220 kütjüg J A2o kedüg (k- ') 1 k
.
ıo sa. ış- ıg
80
11
k
·
• ış ın · · · er ] A2a sakış-ka 8
Ra~;';. 22~1. sa. ış salf.lıl,.ın] A21 sa/fış-sız-lılf.ın 1 barsa . . . iş J A2ı . eti
8
11
tl ll • ı dı gk saif. ış C1o birse . . . ll 2222 tetig ... oıfğ'armaz J A · i,idi
22
rıf.~~ ~!a;,m:~~ yalr'i}ulf. 1 Cıı !lf!.nglulf. ll 2223 yalngulf J Cu Yfl.nglulf. 1er !~~

k
j

Cb' de bu beyit iki . satır üzerine ·· yazılmış 1 birgüçi ... ket} J A
bilgüçi-ler
24
· cr · · · Ca b. ır b. ol ll 2225 bilmez erse] B b 'l
C b ·
J A·
b1·z B
12
ı mes e.
15 • ır se 1
t · w ~· .. ge 12 ve Cı5 nigü b. ll 2226 bitig ] A 26 tedig 1 negü . - ] A
!! f• 8ıs nıgu . .. Cıa nigü e. ol nt;ng
· · · yang
26

A79

Bı68 Ciı7

23&

2 39
A8o Bı69 Cıi8

C llS

2227

to.. rütmezde aşnu hayat bu
törütti yonttı bu l~vQ-u h

2228

f~rişte,
iı;ii

2229

A 80
B 169

2230

2231

ı

'al~m

bitir ~ul negü ~~~~.ışın
ötrü aydur yarın ol ışın

kerek kö~li ~o<;J~ı ma yumşa.k t ili
bu ol kör kişike sevitür yolı

tilekçe tüke! bolga ilig işi
itilgey ili h~m bayugay kişi

sevitmiş kişiler avıtur . ışıg

22.42 '

negü tir eşitgil kör alça~ amu!
ne e<;Jgü bolur erke ~oçl~ı kö~ül

v~zir e<;Jgü bolsa bu<;Jun~a asıg
buçiun asgı birle iligke tatıg

2243

negü tir eşitgil ay bilgi ögüz
bilig birle k-öngli yarunmış kögüz

2244

begi eçigü bolsa ne köngli tili
tutar işçileri könilik yolı

kö~ül .~oı;flp

bol sa se~i~ür kişig
.

2233

uluğluk

c

uzun yir kişi ~oı;i~ısı
beçlükİükke tegmez buc;lun ~at~ısı

119

B 170

2245

v~zirlı~~a artu~
o~ıglı

bütün er kerek
bitigli keı;i öglüg kerek
2246

begi eçigü bolsa anı~ işçisi
bolur ~~~~~ e<;Jgü tegürmez yası

2247

e~~:nük

isiz bolmagınça bu begler ba~ın
isizig ya~urmaz özirıge ya~ın

2248

isiz ~ayda bolsa isizler bile
ay eçigü yon sen iş eçigü tile

tüke! kimde bolsa bu erde~ .bilig
v~zirlı~ a~ar birse bolgay ılıg

2249

isiz eçlgü birie yaraşmaz bolur
köni egri birle küreşmez bolur

közi

bagırsa~

to~

oçlug

buçlunda

sa~

biligli

çını

iş!~

adırgan yaraglıg yaragsız kışıg
2.237

2238

l_{alı bolsa begier bu küçkey isiz

anırıg işçileri buzar e<;Jgü iz

tili kö~li bir h~m lplınçı köni

uvutlug
2236

2240

v~zir bolsa ilke yaragsız yavuz
ol il buçlnı buzlur çıgay bayı .tüz

bu<;Junda sevüg boldı ~oçi~ı k.iş~.
sevügsüz bolur kü~li ~at~ı kışı

2235

bu yanglıg kişi boısa begke v~zir
begi birle buc;Inı tüz inçke tegir

2241

2232

2234

2239

~m

t;pugsa~

ö~key

ne
yine.
~man~t bile bolsa körglı suzuk

•
A tö,.et-mez-tin . .. Bu tö,.ütmes-te 'alt;m C11 ,
tö,.ütmezde · · · alt;m] '}{1 t b
••h uu Bı• tö,.üt(t)i yol"lt(t)ı ~u
.
A t" ttiya..at-ı uu [ev,
~
•
1 tÖI"Ütti ... lt;viJ-u] '}{1 Ol"e •
ü B ve Ct nigü 1 yal"ln· . .. i~in J A!l.!l u·~m
tö,.üt(t)i yo,..t(t)ı bu lt;viJ-u ll 2228 knegdk] ı5] A29 kosk-ı ma Cz kotkı ne ...., ıtilY
.
b b 't
k 1 o ı ma
. .
. .
2229 B 'de u 0 eyı yo ...: ı' A. k ku ... &evinÜI" Bt ve Ca lj.otlp
.... JJ 2230 k dkı
BtWlfUI"
ı •08,
.
C
• ·• t
sevit-guu
. • · ··· . .
22 1 ne ü til" J Az n. tel" Bz ve ı nıgu · •
... işig] Aı sevünmiş ... kışıg ll 2 b3 dun~a . kod kı ] Aa bıdun-ta ... /j.os/j.-ı
A2 lj.oslj.-ı B2 lf.o!lf.ı c, lj.ot/j.ı ll k~ 3kı B:·koskı C~·~~ti;
koskı
C5 ... /j.ot~ı 1 ~at/j.ı] Aa .. dP .. t ' ·ı· :-. J uzun
kodkı:rı] A4 acun ye,.Bk.
. -· 2233
·ı
eA'iş ırımış
.. . · ..
A4 'te rnısra ann yerı .
k• tk. ] A. tegmil b. kık-ı-sı 4
k tk
1 t gmez
. a m '"'4
• •
B, ••• ~Ol~ı-sı c6 . . . . o . ı-sı . e
k;d . A;; okuğ-lı . ket ll 2235 ht; m]
katkı-sı ( -t- noktasız) 112234 of!ıglı · · · ..k·]
key IJ. i!J•mMdk ll nSS birn
b~dunda] B6 ki ,ide ll U37 ne ' . . . eymenu
ma gs
•
Ag. lıel"z-e b.· Bg b. bolga
2227

ls ·

ısa~

begke] C12 bigke ı inçke] Aıo #nç-ke ll
Au
bolu,.t:dilgey
ç. bay ... Cıa itilge .. . bayuğa ll

2240
2241

bolga ] Au bolgay ı itilgey . . .
buz[u,. . . . bayı] Aıa bus[u,. .. .

satır Üzerine yazılmış ı iligke] Aıs t:lig-ke ll 2243 negü ...
u. te,. • . . t:güz Bu ve Cı7 nigü ... ı yal"unmış] Aı4 ya,.udmış Cı7 yq.,.unmış
) ll 2244 begi ... ne] Aı5 beg t:fgü kgni bolz-a
A 'd~ bu beyit yok ll 2246 tegü,.mez] B2 it;gü,.mes ll 2247 isiz ... balfın J An
!f4~m Ba ve C, ... bq.!cın ( b- noktasız ) ı isizig galfu,.maz] Aı7 t:-sisig yavumaz
·~ur;o;;,u ( !J· noktaarz )
C 'de bu beyit iki

'd.ıı bu beyiy 2249 'dan sonra geliyor ı isiz ... i&iz/e,.]
]Aıu
A1:ı ı:ı;u
Aııı 'de

bu beyit zz48 'den Önce geliyor

ı isiz

Aı9 ~:siz

... ya,.a1maz]

Yf/l"aşmas ı kü,.eşmez] Aıa kgrüş-mez B5 ve C6 kü,.eşmes

Aıa

gsiz-[e,.
t:siz

~

ASo
2250

!ı;ara
yaşı!

2251

2253

2254

us6

neng ~atıldı öz ügri bile
köni tur ~atılma sen egri bile

2263

bolur atı mengü ~arımaz bolup
bolur ornı eçlgü l,<arısa ulup

bu sözke tanu~ı bu b~yt ol o~ı
bu b~ytig o~ı sen kö~ülke tö~ı

2264

yidi bu ajunug yigey ol ajun
tirilgey l,<utun tutçı me~ü uzun

isiz

eı;lgü

tuş

birle

özi

te~ni

kör
kör
2265

~amug ne~ke ya~zag

bu bir

v~zir

bolur
bolur

begke

ILIG St)'ALl ÖGDÜLMfŞKE

~atılmaz ~açar

ya~nı

kör

ma~a aygıl emdi sü başlar kişi
negu teg kerek ~ılsa begler işi

isizke ~atılma ~ara eçigüsi
isiz boldı ~ıllp agır yüçlgüsi

2267

~~sin başlasa h~m işin işlese
ışın başl,<a iltse h\lta tuşmasa

2258

ya~ın

.tutsa eçlgü kişi
atı eQ"gü ~aldı h~m il kün işi

2268

ayu bir manga sen l,<ayusı yarar
çerigin söküp ol yagısın tarar

US9

bU begler

yana beg ya~ın tutsa isiz
isiz lpldı atın h~m il kün

kişi

XXX.

işi

ÖGDÜLMIŞ fLlGKE SÜ BAŞLAR ER NEGÜ

bu ya~lıg bolunsa ay ilig v~zir
begin inçke tegrür ~arası U<;hr

TEG KEREKIN A YUR

boZma• ll 2251 bilişmez . .. ti•e ı A21 .•. tez-e B7 ve Cs bilişmes .. ·. ı u~ulgag ı Aıı.
2252 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ll 2253 bı;yt) Aıa begit 1 bu
A~. buu begt-tin olfıgıl B9 ve Cu bu bt;gt-ni aifısa ·
.. . Dört 1 ük, A 'da .a.y nca işaret edilmemiş; B. ~de çizgiler v~ C 'de ayn
sözü ile ayırt edilmiştir
·
2254 gorıglı • . . nengni ) Au yarug-lı . .. teng ki ı iş . . . tengni) Au IP • ·.
Bi.o .... tt;g~ni ( t- yerine n- ile) ll 2255 isiz . .. lfatılmaz] A25 gsiz
Bu
ı gangnı] A25 neng-ni ll 2256 kingeşçi) A26 kengeş~çi ı (<i@eşçi kişiled A:»
kR.niz~i ll 2257 iaizke .•. lfara [ A27 g~iz~ke *adılz-a ki1i ı i&iz ... ,r;üifgfü J
bgdgüz-i
.··
·
2258 B 'de bu beyit yok; metnin s~riısında bir karışıklık ~İ~alı ( krş. beyit.
kişi] A28 kişig 1lfaldı ... işi J A26 kıl~tı ... eşig
.
2i59 A 'da bu beyit yok;..met~iiı sırasında bir karışıklık olmalı ( krş.
ı yana beg] Bıc bu bt;gler ll 2260. · bolunsa ] A29 bolılz-a C:ı b9lun•a 1 inçke.
A'Jiı §nçe (?) ... udur:

ya?ut birdi ögdülmiş aydı ilig
bolsu üsteng elig

2269

2250 A2o 'de bu beyit 2248 'den sonra geliyor ı ga~maz] B6 Yf!~ma& ı

1

2266

2257

2260

,.

~li?" aydı ul,<t~m bu sözler ögün

ı<;Jı e<;igü sözler yorıdı bu kün

tutçı ki~eşçi

ki~eşçi kişiler te~eşçi

c no

bolur beg tileki anı~dın tüke!

~(lmug

A 81

sen bileyin tise
u~ulgay basa

yonglı uçuglı ~amllg ne~ni

Cuo

işi barça itlür ~ayu erse l)al

bayur ötrü buc;Jnı h~m itlür ili
U\\Zine. köpec;Jür ~uta~ur yılı

tutar özke · iş
2255

226ı

2262

bilişmez kişig

bilişin ayıtgıl
2252

B 171

tün yaru~ künke ya~maz yagu~
suv lpzıl ot~a bolmaz ~onu~

Bı7ı

yagıl,<a tuçı

IJ.~l j Aso il ll :U62 itlür ili J ~dlür gli ı köpedür . . . ılı) A b l
~~~ ~ U63 mengü ~arımaz ] Bs ve C5 mı;nggü k rımas ~
ı o ur kgp
1· ~·. o,ıntp ( ?, tasbib görmüş ) ll :U64 yidi .. . a 'un J. ~
i b ornı . . . ~lup J A2
1 tınlgey . . . me~ü J As tiril bar kudun tudz ~en gt ~u acu-nug gege ol

t.Jtil

ı.!hr üstünde tashih edilmi") B

.

·C
.. gu u&un ( once acun yazılmış,
Y
4 ve
6 ... menggu u
ögdülmi1ke ] nushalarda bu başlık yok.
.

J ~d:e ~~cı'ebey~t ik~ ~atır üzerin~ !azılmış .1 a_y~ı] Bı; agdı ( -d- nokta lı ) ll 2266
U U68 bi~ . Kk 6 nrg]u:.ı;~ C9 nıgu ( -g- çızgıaız ) t~g ll U67 tu,ma• a J A6 tud. . . . aguaı
7 er ... ft.agu gr ı çerigin .. . tarar] A7 çerigi" •"k t eşer C11 . . . urar
.. " up

tıR-.d'ülmBtııisb~b·
birdi ]

ayu;J

:s/'

A~ . berli

~· •!!!1 b. beg sipeh-•alar ( satır altında ar. harfi. •ip~h
';' ;;t::;~~h;~la]rAnigü d. . k. ~~~2 bab •ipı;h Bf!lar ( ? ) nigü tig .. .
·~ eıg
9 !!• e ı ıg
6

ASı Bı72 Cı2ı

ASı Bı7ı Cızo

c

121

B 172

angar tirlür ötrü kör ersig eren
sevüg can yuluglap yatur tag ~ayan

siziksiz kerek begke sü başçısı
yaraşmaz yagıdın kötürse usı

ızgı

Z270

bu işke i<;li ~urç ~atıg er kerek
başında keçürmiş tükel tong yürek

zı8ı

U71

2272

i<;li ök uluğ iş bu sü başlama~
çerig tüzmeki h~m yağ'ını sıma~

2273

talu er kerek sa~ bu işke oçlug
angar tegmese bir usalın yoçiug

2274

alp alp atım bolsa alça~ köngül
tuzı etmeki king ne 1$-ıll$-ı amul

u86

al$-ı bolğ-u artul$. sü başlar kişi
tirilse angar ötrü ö<;lrüm başı

ayı~lıg turur bu ölüm belgülüg
ö<;li kelmeginçe er ölmez 'külüg

2287

negü tir eşitgil azıglıg kür er
ölümüg unıtsa yağısın urar

2288

kişi

2275

2276

3277

U78

'J.279

zz8o

ülese er at~a 1$-amug bar malın
adaş ~oldaş erdeş tutunsa ~alın
özinge bir -at ton tolum ~oçisa tap
çaVı~sa ajunda atın ya<;lsa tap

h~m

öglüg kerek
köngüllüg kerek

yağıda kereksiz yüreksiz kişi
yüreksiz kişi ol tişiler işi

2284

yüreksiz kişiler çerig artatur
çerig artasa er erig artatur
yağıda
yağı

B 173

artu~

2283

2285

c 122
:Z89

at

2290

yüreklig seringü kerek
kemişse tiringü kerek

ö<;lsüz ölmez anadın togup
nelük l,<or~ar özüng yağ'ını körüp
yagıl.<a yalıng

~c~lsiz

oğul )fız kişim tip nengin irkmese
ya yir suv bağım tip kümüş tirmese

tilese ~amug arzusın
urup alsa birse be<;lütse küsin

yüreklig kerek
kögüzlüg kerek

teg eren teg uruş
ölüm bolmaz özke bolup

uvutluğ

uvutı

yağı

~a<;lıtmaz

kerek er
birle ~arşur

üçün
öçün

1$-ıhçın

yitürse içürse keçiürse keçlim
at üstem 1$-ız oğlan bu birse telim

U~1

angar · · · eren] A21 anggar .. . kgrer-sig ( satır altında ar. harfi. dik? ) iren
, ar•lan e~e~ ı_ gafur ... _/fa~an ~ Aaı ter er baz 'ayan ( ? ) Bs ve Cı o gq.tur tag
ll nsı koguzlug ] A22 kogguz-lıig
Au<~.'"' beyit 2284 'ten sonra geliyor ı kişi ... fişiler] A 24 kişı-ler t. Bıo k.
Cııı kışı-ler işeler

ü başçı•ı] Aıo B!J!J baçız-ı ı yaraşmaz .. . u•ı] Aıo ... kgdürz-e {:-!
gq.ra ma• ... kiter•e u. Cı4 gq.raşma• ... ll U71 tıji] Aıı ,ti Bıa ve Cıs idi ı
1
... toı{l ] Aıı •.. tong ( satır altında ar. harfi. uluğ ) Cı5 bq.şından · · · ll 2272
ü) Aıa ,ti .. . ~busu ( satır altında ar. harfi. l}arb? ) ı aımalf] Aıa •ıma{~; ( satır
8
ar. harfi. gq.ndurma{t: ) ll 2273 talu ... işke] Aıs bu iş-ke talu ,r ker~l< ~ak 1
.
goıjuğ J Aıs anggar ... mu fa-ca gorulf. Bu ... goıjuğ ( g· _noktasız ) Cı .
11 2274 king ne] Au keng m-e ll 2275 tiril•e .• . ba1ı) Aı5 terılze anggar
;nşl'- ll
malın J Aı nengin ll 1277 özinge ... lf.oıf•a] Aı7 g•ün-ge . . . tudz-a
gad a J A çavulf.z-a acıın-lf-a adın bau-a ll :1178 tip ... irkmese] Aıs tep !!.lg
11
17
J yir ... tirmese ) Aıs ger suv ( satır altında ar; harfi. •u ) b. tep k9mü1
2270

8

6

yerine -n- ile ? ) B5 gir .. ·
..
,
.
1279 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 {c ılıçın] Aıg If-ıl ıçın ( once
yazılmış, sonra tashih edilmiş ) C7 lf.ılınçın ı bir•e beıjüt•e ] Aıg berz-e bedürd~-e
gitürae J Aao gedürz-e B7 gftürae ı {t:ız ... telim) AZ) {t:ul oğlan ( -ğ- ? ) buyurl·4

A23'te bu beyit 2283 'ten önce geliyor ı ariasa] Azs arda
A'Jb :te b_u. be.!it 228 3 '~e~ sonra geliyor ı seringü ] A25 sirengü Bıa ve Cı,
kemlllle tırıngu] A25 kımışz-e tirengü B12 kt;mişse tirengü . ll 2286 agılflıg]
Bıs agılf-lılf C ıs agılf-lıg ( -gı· ooktasız ) ı öıji ... ölmez] A26 gdi ( satır
. harfi. vq.lft ) ... glmez Bıs . .. ölmes
B'de bu b~yit iki sat~r .. üzerine yazılmış ı negü ... er J .A'I:I n. ter i,idgin
Ilıa mgr~ ... Cı6 nıgu .. . azıg-lılf ( -z- noktasız ) ı unıt•a J A'l:l unıdz-a
~Il~~' _ A 'da sahi_fe _kenarında ar. ha rtl. ş{r sözü, B 'de çizgiler ve C 'd~ ayrı
'f r :ıı;ızıı ı l e ıı.yı:rt edi l mılitir
• ;i.p!'~i'l~ öl~ez_f Azs gd-•iz ( satır altında ar. harfi. fCfl ) g. Bı ö. ölme8 Ca ö.
·~ tıısh:ıı. gormuş ) ı /for~ar] _A'IJ! lforlfur li 2289 yağılfa eren J A29 gagı galıng
:rıı -:lmı ş, sonra tashıh edılmış) ı bolmaz özke] A29 b. ,rke Ba bolmas ö.
J A..1 ~ -u(mdı ( satır altında ar. harf. şfrm ) ı kaıjıtmaz] Aso lfasıt-maz Bs
4/fq.dıtmaz ( -d- dikkat, -t- noktasız )

A86 8173 Cuz

uvut birle yalngu~ yagısın saçar
eng aşnu uvutsuz ~açar <":'J

A 86

yağıda

2292

bolup ~or~lı~ alplı~ ~ılur
ögünçke bolup er özin öldürür

uş ol sü buzuldı ilig kiç yaşang
2JOJ

isizlerke i)~şm~t sjyas~t kerek
yana eçigüke tutçı i)ı,ırm~t kerek

2304

~ılınçı ongay bo lsa .~oçi~ı köngül
buı;fun~a sevitür özin bu yang ol

tegür eçlgülerke tüke! eı;fgülük
sevinçin tilegü yüçlürmegü yük

2305

könglin alça~ kişi
erenig tili il buşı

bu eçigüg tiler barça yalngul,< turup
kişi l,<ul bolur erke eçlgü bulup

2J06

bedük tutsa könglin bu sü başlar er
siziksiz yagıdın bu er berge yir

negü tir eşitgil ay l,<ıll,<ı tüzün
bu b~ytig ol,<ığıl avıngıl özün

2J07

bu köngli beı;fük er usallı~ ~ılur
usal er ya buzlur ya öç!süz ölür

boş azad kişi barça eçlgü l,<ulı
sen eçlgü l,<ılu aç könilik yolı

2J08

kür ersig kerek bolsa ~aiı&' yülüg
yaı;fılsa atı bolsa çavlug külüg

kişilik ~ılurl,<a kişi bol tuşı
kişi mundag urdı kişilik ulı

2J09

B 174

kişi

yıratur

2299

l,<ayu sü bolur boısa başsız boşang

2J02

yüreklig tigüçi uvutlug bolur
uvutlug kişi ölse urşu ölür

isitür

2297

c 123

uvut~a

2Jıo

sjyas~t yorıtgu kerek sü başı
sjyas~t~a aşlıg bolur sü işi

2311

başlıg

sü başlıg bolur
erse er aşlıg bolur

2291 A 'da metnin sırası karıştırılmış; Aat so 'dau sonra, metin A864
ediyor ( krş. beyit 2014 not) ı galngulf ] A4 gal(n)gulf
g{lnglulf ı eng
ing . . . uiJr;ıd-•ız
.
2292 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı uiJut/fa . .. ~or~l~~] A5
(satır altında ar. harfi. uyat ) b. /for/f-lulf c6 ~iJut-lfa b. /forlfılılf ( her ıkı .,.
bolup er J A5 b. ir 85 bolur t:r ll 2193 yüreklig .. . uiJutlug] As Y· tegüçi
l,o~l,ı ı -~1
uiJutlug ( satır altıoda 'g.~ ) Cs ~ilut-lug t. yüreklig ll 2294 ~ılın çı
öngğay bolz-a ko•l,-ı 87 ve Co ... l,ot~ı ı &eiJitür . .. yang ] A7 &iflinür ~~~·rı b~
ereniz .. . bu1ı .] As t:ren-ning til-i ol b. Bs ereniz ( iyi okunmuyor )
Cto
tu 1 ı 11 2296 er .. . gir J Ao t:r birge ( satır altında ar. harfi. /fg.mçı ) ger ~
Cıı er birge ylr ll 2297 be~ü~ .. . u•allılf] Aıo be•ük t:r uz-a,lı/f Bıo
tında uluğ ) . . , · ı er • .. buzlur) Aıo t:r g-a bu•lur Bıo !Jr .. . ~ Cı2 er ~·~~
11 n !)S· !fa,ıg] Bıı !fa,ığ Cıs ~a•ıi ı yatf.ıl•a ...-külüg] Aıı ya&ılz-a
.
Bıı . . , çaiJlug ( satır altında çafllug ) k. ll 2299 i•irzlerke l!a,ıg] A12
Bı 2 i.'l!a 1 ıg (satır altında g(/mg.n ) Cu i.· ~a•ığ ı s«i:Ja~iari>a J Bu!/~ ' OJ•lrır-ke ll ·
"'t*a a,lıg] Aıs •iga&et *a1-lıg Bıs ve Cı5 •jgasft•lfa a. ll 2301 gorıt•a] ı\u

c5

yağıda kör arslan yüreki kerek
l,<arıştul,<ta esri bileki kerek

tonguz teg titimlig böri teg küçi
açlığ'layu azgır I$utuz teg öçi

sjyas~t yorıtsa

süsi

kerek sü başınga bu bir l,<aç l,<ılıl,<
yagıl,<a yüz ursa bu tüzse yorıl,<

~aşıg kerek ~or~salar
yaV'aş!ar~a eç!.gü kerek sevseler

isizlerke

2312

yana alçı bolsa l$ızıl tilkü teg
titir bugrası teg kör öç sürse keg

bo,aTtj J Aı5 çrz-e b. te&eng Bı5 . . . toşang ( -nz?) Cı . . . to ang
J AL;;; Ufo[ "!!!! busultı i. keş g. Bı5 UfO[ ... gaşang ( -nz?) Cı uşol1 .. .
IJ.g.şmr;t ı Aı6 çsiz-ler-ke (IJ. )ı,met Bı i, IJ.g.şmı;t ( satır altında ~J, 11 m ) C i.
2
J Bı tutçı ( satır altına da' im ) ll 2304 tegür . , . tüke/ J A17 olar-/fa
tegürgü
gücjürmegü J A17 aefiÜnçin t. bydürm-e-güü
bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ecjgüg . .. yaltfğulf) Aıs t:tgü . ..
,
ll 230~ _negü tir] Aıg n. ter 84 ve Cs nigü t. ı bfyfig] B4 bg.gtığ (satır
bol•a

'~-*1-lılf ?, ıyı okunmuyor ; yeri ? )

tl ~ ~· _A 'da

sahife

kenarında

~o. ıı ıle ayırt edilmiştir

c6

bg.ytığ

ar. harfi.

ş(r

sözü, B 'de çizgiler ve C 'de

ayrı

tu,ı J A21 tgz-i 1 u lı) Aaı gol-ı ll 2309 bu . . . gorı/f] A22 bydiirz-e yodık B7
altında *ızıl til ? ) ll 2310 *arı,tu/f.ta ... kerek J A23 /fa711 .tur-ta ~•r·i
fiÜ/tf ljQr'l/o; ( ·r- sonradan ilave edilmiş ) ll 2311 titimlig J A yidim:lig Cı

( !!'lltır

2

( ·1- noktasız ) ı azğır lfatuz ı A24 ağ•un lfudur Bıo azğır ( -z- nolc:tasız ) k.
' A26 'da bu beyit 2313 'ten sonra geliyor ı tilkü] A26 tylkii ı titir J A tedir
26
24

A87 B175 Cu4

A86 Bi74 Cu3
ı313

ı314

sagızganda sa~ra~ kerek tutsa öz
~aya ~uzgunı teg yıra~ tutsa köz

2324

uluğ tutsa l)ş.my~t kör arslanlayu

2325

ikinçi a~ılıJ.< kerek birse neng
saranl,<a yumıtmaz kişi algu yang

ügi teg usuz bolsa tünle sayu

c

124

B 175

A 87

ı·

c

s

.
1
~i.'
i

çın

kerek bolsa ~ş.vli bütün
bolsa yalgan ınanmaz buı;iun

2315

bu yanglar bile er yağıçı bolur
yağıçı bolur h~m yaragçı bolur

2326

üçünçi yüreklig kerek kögsi kür
yüreksiz yağı körse iglep yatur

2316

yağıçı yaragçı kişi
yağı sançguçı h~m

2327

bu törtünç kerek alçı })ile, bilir
bu !)ile, bilir erke arslan ulır

2317

tuzı etmeki ·h~m aşı king kerek
atı ton tolumı angar teng kerek

2328

titimlig kerek h~m topulsa çerig
yitilik kerek keçi J.<omıtsa erig

aş

2329

2318

aş

ol tuçı
yetürgen

içgü tuz etmek yaçlar er
içgü turur bu tiriglik otı

uçı

atı

2319

negü tir eşitgil ıla atlıgı
tuz etmek ki~üt ay kişi ~utlugı

2320

kü çav at tilese tuz etmek yitür
tiriglik tilese anı o~ yetür

2321

c

125

kişiiik ~ıhKh ınançhğ a~ı

2J22

uluglul.< tilese aş içgü üle
uzun yaş tilese bulur aş bile

2323

kerek bş.yl başınga bu bir J.<aç J.<ılı~
itilse işi ötrü tüzse yorıl.<

bu erdem bile bolsa sü başçısı
sançga yac;lga yağ'ınıng küsi

yağı
2J30

bu yanglıg sü başçı bu sü başİasa
elig bulga di}şmş.n öze işlese

2331

yüz ursa yagıJ.<a bu sü başçısı
oçlug turğ'u tün kün kiterse usı

2J32

öküş er kereksiz er öc;lrüm kerek
er öçlrüm bolunsa tolum tüm kerek

2333

öküş sü çerig erse başsız bolur
bu başsız çerig sü yüreksiz bolur

tuz 'etmek l)ş.~ı tip öter er l)ş.~ı

2313 A:ııı 'te bu beyit 2312 önce geliyor 1 aağızğanda] Aıı .Ja#•rgan-a'. tı Cu,
-dan ı lfaga] A:ııı lfar-a Bu ve Cu, /ff!ga
.
2314 A27 'de bu beyit 231Z 'de sonra gelıyor ı uluğ ... ~(!mgt;t] A'J:i
hi mmet ı iigi) A 27 rıgi ( satır altında uyg. harfi. şarığ /fuş ) ll 2315 !(anglar]
Bıs m ng·ler 16 g(!nglar ı ht;m garagçı] Ass m-a gırağ-çı ll ~';pb yaragçı J
1
ı ' şançğuçı ... yetiirgen] A'}J) •ı-guçı h. idiirgen ll 2317 etmeki
king]
keng aş-ı keng Ca ötmeki . . . ı atı . .. tolumı ] Aso .. . talum-ı Bu; af ı t.
23t8 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 etmek ga<Jar ] ~81.
( satır altında ar. harfi. gir veya gQgQr) Cs ötmek ~Qdar ~ 2319 negu tır J_
Bıı ve Cı; nigü t. ı etmek kingüt ]- A82 çdmek keng-gurt Cıı otmek k.ll 2320 ku ·
Ass kör at çav .... edmek gediir Bs k~ çaiı ( satır altında ç~vlulf ~ ... C6 1.ıı ·
y; 1 anı ... yetür ] Ass ağ-ı olf gedür C6 ... gfiür ( g- yerıne b- ıle ) ll :ı.stı
er) Aı çdmek .•. !Ider-ler B.ı ... çr C7 ötm~k .. . ll 2323 {JQgl . · ·.bu] ~O
buu 6 {JQyl bQşı-~a b. C9 {JQylbaşınga b. 1 ~til•e . ·... yorı~ J As t;dılz-e ış-i
y. BB i. · iş ... gorı~ (satır altında ~ızıl til?) Ce i. ılı · · ·

·

sözi
uluğ

B 176

2334

sınamış yağıçı kişi tenglemiş

on iki ming er sü öküş sü timiş
1314 uluğ . . . ınanmaz] B7 t;gt;r ( -g· ? -k- ? ) ... ınanma 11 11 2325 birlle neng ] Aı;
n. Cu b. ning 1 yumıtmaz ... yarf)] Aı> bu-mıdmaz ... Bs gumıtma 8 ••• Cu

A 'da ikinci .. m~~raın yeri.ne, ~oc~ 2327, beytin ille mısraı yazılmış; sonra üzesatır ustunde tashıh edılmış

1

üçü n çi ]

Be üçinçi

11

2327 törtünç . . . alçı J

. · Cıa · · · il çi ll 2328 titimlig ... topulsa] As teyim-lig ... tudulz-a Cı,
.
·rti - noktasız ) . . . topul11a ( -p- nolctasız) 1 gitilik . . . komıt 11 a] As idek-lik
·
~11
.Cu. y{ti-lik . :: /f9mıt11a ll 2319 •ançğa . .'. kii•i] A 9 yançg-a
bu beglık ku~-ı 1! 2330 bu su J Aıo BYIJ·I'Ii 1 elig bulğa J Aıo ilig bilge 11 1331
~·ı] Aı; kgdurz-e uz-ı 1~ 1332 er ... ö<Jrüm] A12 "IJIJ .•. Bıs .. . ö<Jrüm ( satır

:e

ozr · · · . ) 1 bolunsa .. . tum] Aız bolılz-a teli m tym Bı5 b. ftJlum t.

'!1·33· C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 erse J Aıs urz-a 1 çerig ... yüreklliz J
·
ba1-lar ,r irkll~z .Bı Çt;rigsii . . . ll 1334 kişi teıÇlemiş ] 82 ki,ig ft;nglemes c5
·. 1 on .. · tımı1] Aa az-ı iki ming t:r ö. sıııı temiş 8 2 .•. ming ( -i- yerine
tımes

-lE

A87 Bı76 Cus
2335

2330

2337

çerig sançmış alp er tutuzmış ayu
manga tört ming er sü tükel sü tiyü

2345

~alın sü yayılsa için bulgaşur

2346

anı

itse bolmaz

yarağsız tuşur

çavı~mış kür alp er yime sözlemiş
er öçirüm kerek sü tolı.ımluğ timiş

2338 ·.ne gü tir atıl,<mış yağıçı eşit .
bu söz eştip ötrü özüngke iş it
2339

c

126

A87

2 9

2347

yortuğ

8177

2348

2349

tüze bilse keçi
tursa keçi

sal,<çı oçiuğ

küçlezse <~l~m başlar er
öngi turmasa bir yağıg işler er

yorıl,<ın

tüşürse toyuğ

keçi körüp berk yirig
erig

usal bolmasa bolsa artul.< oçiuğ
usa! bolsa tegrür basımçı yoçlug
yagıJ.<a yağusa

tüşürse toyuğ

er öçirüm tile h~m tolum tüm bile

yezekin alu
körse ot suv talu

2340

itiglig az eçlgü öküş~e körü
telim tuştı arta~ öküş sü bile

2350

süsin keçi küçlezse til ıçgınmasa
süsi az öküşin yagı bilmese

2341

yağı~a . ~alı yortsa sü ba şlar er
ya!pn tutgu özke yagığ" işler er

2351

l_<atığlanğu aşnu

2342

a<;lırgu öçiürgü yezek tutga~ı
yıral,< tutgu sal,<lap közi ~ulgal$ı

2352

2343

yezek h~m telim yetse tutğ"al;,. kitip
yagığ basgu bolsa urunsa ~ayıp

2344

süsin itse yapsa ma yortug tüzüp
kiçiin l,<almasa er ya öngdün ozup

bu tildin

sözü ile ayırt edilmiştir
2339 er] A19 az ı er ... bile] Aı9 az ... tıım til-e B7 ve Cı2 · · · tile
. . . ökü~te ] A2o t:dig-li ... ııküş-tin ı bile] Bs til e
2341 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı yort•a] A2ı burdz-a
. .. tutgakı] A22 gder-güü gesik tud-galf-ı (sonradan tashih edilmiş) ll '343
kitip J A ~ . .. tudz-a t. kined Cı7 tilim Yiltse ... kjtip ı ba11gu · · · lfagıp] A'lJI
b. uranz-a lfanat Bıı bq.•gu Cnoktalamaya göre, sıgu) .. . uru salfınıp Cı7 .
11 2344 it se . .. yortug] Aı.ı. ~:dz-e tudz-a bugur-tıg Bı2 i. yg.psa ne g. Cı i.
y. ı kitj.in . .. ozup] A24 teli m ~- t;r m-a ııngdin osup Bı2 ... (;r ya ( g· noktasız ) · •

2

... ozup C-z- yerine -j- ile)

til

yağ"ı J.<ıll.<ı

alğu

kerek
bi!gü kerek

angar tenglese ötrü itse işin
yençse kiterse başın

yagı boynı

A 88

2353

bu

sal,<lıl.<

bolur h~m oçiuğiui.< boiur
sal.< erse unur

yağıda J.<ayusı

2354

oçluğ beg sözi kör büke yolçılığ
kör arslan ınünügli J.<ılıç l,<amçılığ

2355

yağı sançğul,<a tutğu

bu iki

c6 ...

B6 . .. özinge i. i.
Dört 1 ük, A ' da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C ' de ayrı Mtırda

Cu6

yıraJ.< ıçimasa tıçlsa yığsa

öküş sü tilerne er öçirüm tile.

2335 tutu;mış ] Aı5 yi dür-miş ı min] ... tiyü ] Aı5 m. t;r tap tykel il,!snü •~gıi
ming (-i- yerine -n- ile) ... tjyü ( noktalara dikkat )
tjyü ı_ı 2336 gı>srlra ı
yayılsa ( -g- yerine -b- ile ) 1 bolmaz] B.ı. bolmas 112337 çavılfmış . . · yı me] Aı7
, . . tem-e ı kerek .• . . timiş ] A17 til-e hem tolum tıım te miş
2338 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı negü . . . yagıçı] . Cı~ _
yag-ı-çı negü ter B6 nigü ... c9 nigü tir eşitgil . . . ı eştip ... it ] Aı.s :~ı·· pdrU
iş ~:t

tüşün bilse
er at tutsa

Bı76

2356

tolumdın yağı

iki tolum
yir ölüm

eng aşnu yagıJ.<a kerek l)ile. al
bu }}ile, bile l,<ıl yağı mengzi al

gortug ... keg ] A25 yordıg fiJZ·e b. ket c2 .1/• yura . . . ı er . .. ket/. J A25
· ·. ket ll 2346 yorılfın ] Aa6 yorış-ın ı öfiji . .. er] A26 ggin barmaz-a ( -r- ? )
Ca ö. t11brese . . . ir
. C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 toyug .. . yirig J A27 tonıg ket
(· il· ~) b. çerig Bı5 toyug ( ·Y· noktasız) . .. yfri C4 toyug ( -y- noktasız) . ..
tı4~ a ... erig] A27 k!!dz-e . .. §. Bı5 ... eri ll 2348 baaımçı] A2s kesim · çi ll 2349
A'IJJ tonug B2 ve C7 toyug ( -g· noktasız ) ll 2350 yağı] Cs kjşi ll 2352 angar
A;ıoı: anggar . .. lfılz-a 85 ve Cıo t;gı;r ... 1 kiterae] Aıı2 kgdürz-e ll 2353 ht; m]
1gagıda ... unur] Aı yağ-ı-lfa .. . urur Cu yağı - dan .. . ll 2354 büke golçılıg]
C-k- üç noktalı ) g. Cı2 b. yolçılıg ( g· ve -ç- noktası z) 1 münügli .. , lf.amçılıg J
. .. lfamçıı-lıg ll 2355 tolum] As talum ı tolumdın . .. gir] Aa talum-tın
~r Bs t. gg.gıg y. ll 2356 e ıfg ] A.ı. ing 1 metfjzi J A.ı. mingai

~345

Ass

251

Bı77 Cııo

2357

c

127

B 178

ikinçi bu sa~lı~ oçluglu~ turur

2J68

~ayusı sa~ erse ol üsteng bolur

2358

~ayusı sa~ erse yağıda o<,1ug
siziksiz yagı~a bu tegrür yoçlug

2369

yağıng sü telim tutsa azra~ sening
to~ış~a ivinme yarag kör anıng

2370

2359

2360

yaraşgu yarağı

bar erse yaraş
yo~ erse yarı~lan bil alşıp küreş

2361

~atıglan usandur usa bas kiçe
kiçe az öküşüg ne bilgey aça

2362

~alı basgu~a

2363

tilin arsı~ il bol küçlezgil özüng
toipş~a ivinmegü kesgil sözü~

2364

2365
2366
2367

bulmasa sen yarı
yalavaç ıçlıp sen bar illeş yon

ta~ı bolmaz erse yağı
to~ışma~ tilese köngül

2371
2372

c
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2373
2374

er
közün körmiş er

yağıçı

örüng

~ırgıl

ersiglerig
kötürsü çerig

örüng

~ırgıl artu~ yağıçı

yağıçı

bolur

h~m yaragçı

bolur
bolur

kiçig ~ur yigitler bolur keçi yiti
yüz evürse uçlıtur otı

ınanur

erig

~ılgıl

öngdün kiçlin
bir ança açlın

ongungdın solungdın

2375

yağusa

çerigke

ilişse

eri
un

tuşınça tegişgü kemişse

2376

eng

aşnu yıral$tın tegişgü

yağusa

2377

B

79

2378

ol$un
süngün teggü birse boyürı

~atılsa ~ılıç baldu birle tegiş
tişin tırnga~ın teg ya~a tut iliş

tiren
yagıg

eşitgil yağı sançmış

başında keçürmiş

çerigde bir ança busug~a kigür
yaçlag o~çı tuşrup sen öngdün yügür

~alı

to~ışıg

negü tir

teg nenging almasu
yiti ~ıl a<,1a~

basıttırıg

yagı~a alın ~ıl

ograsa
birmese

uzatsa yağı öglenür
körse eming közi ögrenür

yagı~a yalıng

uzatsa

uzatma işing sen çerig tir to~ış
üle neng erig ög to~ış at o~ış
öküş

körüşmez yağ'ınıng küsi ke<,1 yıra~
körüşse basınur körügli ~ara~

ar~a

sanç

birme yagı~a bolup
yo~ erse uruş yat ölüp

DÖrt 1 Ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
236~ körüşmez ... kerf] Aıa ... Be körüşmes . . . ll 2369 yağılfa ... netqing] Aı 7
' :va«n teg n~nging ( ? ) Cıs . . . nt;nging (n- yerine t- ile ? ) 1 uzataa .. . giti J Aı 7
b. yenik B7 u. bgaıt(t)ıng y!ti Cıs azansa bgıut(t)ıng giti 11 2370 çerigde .. .
J Aıs çer~g-ten . .. Ca ... çerig-de ( -de satır üstünde yazılmış) ... bgauğ 1

nl.ıı şj'r

2357 c 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı bu ... oğuğlağ] c15 . .
aak-lık 1 ü.teng ] A5 gr;z-teng ll 2358 siziksiz .. . tegrür] Aa sesik-siz ... tegrii
y~kı~ ... aeninq] A7 yağ-ı •!f\f t. bolz-a asra~ aening (Önce telim yazıhuı9,
edilmiş) 1 to~ış~a . .. anın]] A7 tolfuş-~a iiie-m-e ... inig Bıa t. ıilınma/f . · · 1·
. . . küreş J As gel . . . Bıs . . . küreş ( -ş sabife kenannda yıı:ınmı~ .,]acıtk ) ll 231h
A9 keçe 1 ki çe .. . aça ] A9 keçe az gküşüng ne bilge keçe ll 2362 yarı] ill6
ygrı ( -g- harekeli ) ı galailaç ... illeş] At9 galatJaç ( satır üstünde uyg. harfi.
!anmış) ı. ·~n bir il eş ( aylaş ? ) ll 2363 arsı/f] Aıı aşğa~ ( ? ) ı tolfış~a · · · ·
tokuş-ka iilen-m-e ( -il- ? ) m-e keagil ( satır altında uyg. harfi. tekrarlanmış
boİm~] B2 bolmas 1 to~ışma/f ... birmeae] Aı2 to/fuş-ma/f ... bermez-e ll
to~ış] Aıs bir to/fuş ı to~ış · ... o/fış] ·Aıs to~aş ad olfuş
·. . .
Cs 'de 2365 'ten sonra, yanlış ve yersiz tekrarlanmış olan beyıt· ıçın bk. ı3ı r
2366 to~ışığ] Aa to~uşuğ C9 to~uşığ 1 erning ] Aı, az neng ll 2367 negii
Aıs n. ter işidgil ... çr B5 nigü ... tır Cıo nigü ... ir ı başında ... er] Aı5 . ·
kgrmiş çr B5 ... (Ir Cıo bgşından ... ir

] Aı~ flrıgdnı

1371 Cs 'de bu beyit, yanlış ve yersiz olarak, 2365 'ten sonra tekrarlanmış; krş.
2365 not ı yağıçı .. . ersiglerig] Aı9 g. gsüng If. irsig-lerig Ca ygğınçı ( y- ? ) erig
"'' e. 1 alın ... kötürsü] Aı9 t~lın-ğın kgder B!f Cs alınğıl kötür sü
2372 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 örüng J A2o gsüng ı garağçı J A 20
U 2373 /far . · · giti] A2ı ~al ... geti Bıı ve Cı ... giti 1 eilürse] A2ı gilürz-e
ı3H öeyrlün ki</in ] A22 gng-tin kedi n 1 o~u~dın aolu~dın ] A22 solung-tın ong.ung-tın
\'C c2 ikingdin •. ll 2375 kemişse arı ] A2s saruşz-a ( ? ) gr-i ll 2376 okan ] Au
1 aüngün ... boyun] Au B!f(n)gün teg(g)ü go~z-a tabun Bu ve C, : .. boyun
ı:ıo lnn• ı2) ll 2377 tırnga~ın .. . ili1] A25 tırna~ın .. . gliş ll 2378 tiren ... bir me J
teren a. berm-e ı gağığ) A26 yağ-ı

Ass Bı79 Cızs

25 3

52
2379

negü tir eşitgil ~arışğan kür er
seringil. seringen yağısın urar

2380

kelin ~IZ SeVinÇİ küçlen tünleri
kür alp er küvençi çerig künleri

2J8ı

kiivez alp sekirtip çerig sürse bat
laçın ~uş ~ovar teg töker ~anları

2382

yağı

bu

körse alp er

A 89

c

129

238q

J.<alı J.<açsa sindin yağı turmasa
erig yetgü tutğu bulun tutmasa

yağı sa.nçmış ersig eren bulnuJ.<up

yana evre

~öpirtür

~arşur açlınlar~a

2]88

izig
tegmez kezig
B 180

sançtı yağısın

utup

2390

yağı J.<açsa tap l.<ıl eçlerme yırak
~alı yandru yansa J.<açumaz açl~J.<

2391

munguJ.<sa yağı yüz ölümke ıırur
ölümke yüz ursa kim utru turur

2392

b~ yir~e özüngni küçlezgil oğul
kuçlezgıl yoJ.< erse özüngdin töngül

2383

çerig körse alp er kör arslan bolur
sekirtür ya öldrür ya urşu ölür

z 3 84

yağı körse alp er ~ızartur mengiz
~arışsa boçl.ulur lpzıl h~m yağız

2393

us al bolsa er kör yorırda ölür
usal bolmasa er tilekin bulur

2385

at üstem yarı~lar
~ızıl ~ızgu e~ler

2394

manga mundağ aydı sınamış kişi
sınamış kişiler sözi söz başı

ı 3 s6

yağı

serin
z387

at

kemişse

ar~a

birme

bolur lpp
bolur yap

sanga

lpzı!

yaşı!

oğrasa

saçılsa

2395

basa

yağı teprese sen uç!u tepregil
ite uçl açl,a~ın yon turmağıl

2379 negü . . . er ] A v n. ter işidgil . . . f:r B2 nigü ... ı:r C1 nigü
arar] Av siril-gen seriiz-e g. arur ( -u-? ) B2 st;ringil llt;ringen
siringen .. .
DÖrt 1 Ük. Metnin bu kısmı nushalarda karışıktır. A ve B 'de bu beyitler ı:l ortr
şeklinde deA-ildir; C 'de ise, eyrı satırda fi'r sözü ile ayırt edilmiştir. Burada, bazı
reddütlere raA"men, dörtlük şekli tercih edilmiştir
2380 kür . . . küiJençi) A28 buu ( tashih görmüş) glp ı:r keiJen-çi Co
ll 1381 küiJez ... bat] A29 bu glp ı:r llekirdip çerig tar-ğan-ı B.ı. kür alp er
( ilk -i- ? ) çt;rig boynı sır Cıo . .. bat ( satır altında gatğag ? ) 1 [açın ...
... ~oiJar ( -v- ? ) teg ~alın ~ar-ğan-ı 84 gq.ğı-nı bulun-lar alur ht;m esir Cıo
al ur ht;m ( satır altında laçın ~uş ~9iJar - ~iJ- noktasız - tig- noktasız ) . . .
2381 C 'de bu beyit, yeri işaret edilerek, sahife kenarında yazılmış ı köpirtür
Aso kgger-tür isig 85 k. erig C köpirtür ( k- çizgisiz, noktasız ) i. ı bu .
ka.ig
bu~ar·şur ... kesig 85 .. . lt;gmell kt;zig C ... adın-lar~a [ lt;gmez kt;zig] {u~ rinc
yapıştırılmış) ll 2383 çerig] Cıı Çt;rig (Önce gg.ğı yazılmış, sonra tashih ed i
sekirtür .. . urşu] Ası sekirdür g -a gldürür . . . Be sikirtür .. . Cıı st;kirtür 11a .
ya ~arşu ll 2384 mengiz] As2 mingiz ı botjulur] As2 bosulur
2385 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 at .üstem ] Ass u~uş teng '!la ıq
1 ~ızğu . .. gaşıl] Ass /f.ısğu ing-ler . .. Bs .. . gg.p ggşıl C14 ~1zğu ( -z- ıı oj{ıas.ı ) •
gq.p g. ll 2386 urin ... saçılsa ) As.ı. 11irin a. berm·e saçılğ-a (önce -z-a yazılmış,
tashih edilmiş ) ll 2387 ite . .. gorı] AS6 udu bar a. gıırü Cıa ggna ·öz . ..

2396

239 7

yağı J.<açsa tap Ipi eçlerme uçlu
eçlertçi yidi körse berge toçlu
yağıg bir saçıtsa yana tirlümez
otuğ suv uçlıtsa yana tirlümez

munguJ.<mış kişiler ölümüg kolur
ölümüg J.<oluğlı er öldrü ölar

J Aı •en-tin 1 erig . .. tutmasa J A
edilmiş) getgü ( g- ? ) b0 1
ll
ı

2388 sindin
• .

m az-a

ri

..

§ K ( on ce
23 8 9 eren bulnu kup J A

.

§rı n yazılmış, sonra
(

.. ..

.

dıkkat ) Jlıri·•·şup ( •1 • ? ) B
lt k
·
2 §ren
ı:· ustundekı
~açamaz. ] As ygndr~
ızB e. yu : . up ll 2390 tap] As tip Bıa ve C2 tgp ı
"1" k
J
. . . 13 yq.n ru gq.nsa ~açumas Cz gandarun•a ka
o um e ... utru Aı ... urz-a angar kim C 0"1" k
.
. . çumaz
yazılmış)
S
um . a ( -~a ?, sonradan satır üs-

.

1392 Bı 'de bu beyit 2393 ' ten sonra eli o ı
d
hareleeli ) ı küdez:gil
o"zu"""" d' J A ır yk r . gır e J A5 yerde Bı yjrde C, gt;rde
•
· ••
rcf! ın
5 11a ın g
( •
d
. ' . . . gsüng-tin Bı
o"[" d' C
. · • ın -gın sonra an satır üstünde ya.
. . . um ın 4 . . . ırse

,

2393 Bl79t5 'te bu beyit 2JQ2 'den önce
li . . .
.
.
2394 82 'de bu beyit 2392 'den
gel' yor 1 gorırda] Cs bu Yt;rde ( ·t;· harekeli )
sonra ge ıyor 1 mang J A
lr#ler ll 2395 tap ~ıl J As tapkıl 1 edert i
b
J a 7 mun~ga ı kişiler J A7
y~ c7.. . bttrge
.
.
" . . . erge As §der-teçı gantı buu gerke

2~6

C 'de bu b~yi.~ ilc i satır Üzerine yazılmış
ve Cs .. . tırlumes ı •uiJ . . . tirlümez ] A

ı

bir . .. tirlümez J A
k . d
..
O ger ... terıl 2397 mungukmı J A
.
•ı . u. a ın terlumez Bı ve Co ...
ö/t!rfi] A
[· . . ş
ıo munggu~-mış ( -mış sonradan ilave edilmiş ) 1 ölü ıo !1 ımıng .. . B5 .. . öldrür
mug
,

4

9

c
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kim iş lplsa terkin a~ar birgü neng
uş ol ne~ bile er lpzıl lplsa e~

2409

2399

kim er tutsa öggü açıngu kerek
ol açıg bile er · urunsa ·yürek

2410

2400

yavuz ögdi bulsa iı;li keı;l bolur
keı;lig ögse kendü ~açan kin ~alur

2411

sen altun kümüşni ülegil nenging
yulug ~ılga canın sav altun tenging

2401

erig ögse elgin kör arslan tutar
atıg ögse yügrür uçarıg yeter

2412

bu üç nengke bolur tapugçı ~ulı
munı tutsa begler ~amug neng ulı

2402

balı~mış bar erse sen emlet körü
bulun bolmış erse yulup ol kirü

2413

2403

~alı ölmiş erse agırlap kötür
oğul ~ız bar erse angar }].~~ yitür

2414

2404

er at körse ötrü sevinçlig bolur
""'n
sevÜ!Z'
J - b · -nc'Trı
o - - -holsa
-- can birür

2415

2405

isig söz küler yüz bile birgü neng
bu üç neng kişike bolur eı;lgü yang

2410

2400

boş azad kişiier muı~ar l$ül bolur
bu ~ul can yuluglar sevinçin .~olur

2408

c

C.ı.

bir•e ...
· D ö r .t 1ü k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş ; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
2408 bu .. . aiıar] Azı bau iş-ke a. C6 bu iiı;-ke . angar

C13o

başlar kişi

bu
bu
işi

bolsa mundag kerek
sü bolur eçlgürek

yanglıg

işi baş~a

sü başçı bulur erse beg
bargay küvenç bolgu teg

yanglıg bolur erse sü başlar er
barça itlip küvençke teger

yaraglıg v~zir ~olsa

sü

başçı

andag kerek
tiler erse mundag kerek

angar ötrü begler ınansa bolur
tilekin beg andın bulur

tilemiş

A 90

241 7

yana aydı ögdülmiş ilig ~utı
iki iş beçlük iş uluglu~ atı

2418

v~zir

birisi

küler yüz isig söz üle neng tavar
boş azad kişiler bu üçke avar

2402 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 balıl;cmış) Bı5 balıl;c-mış ( ""m
tında uyg. harfi. yarafığ ) 1 bulun .. . kirü] Aıs buu kgn gl miş . ·. kgrü Cı6 ·
al k. 11 2403 yitür] Aı6 yedür Bu yjtiir ll 2404 •eiJinçlig] A17 aeCJÜnç-lüg Cı
1 biriir J Aı 7 berür ll 2405 iaig ... birgü] Aıs ısığ ... bergü 1 erj.gü yang] Aıs
neng 2 e. nt;ng ( -n- noktasız ) ll .2406 yuluglar aefıinçin ] Aı9 . yulug-lap •·
aşiıiinçin 11 2407 bügü ] AzG begii 1 barsa ... tigii ] A2o barz-a .•. tegü Bı5 bı;ım;

sü

anın başlasa

mungar mengzer emdi bu söz ay bügü
körü barsa yetrü çın aymış tigü

2398 birgü J Au bergii 1 Uf ol ] Au uşal B6 ve Cu uşol ll 2399 kim · · Jgıiı
Cız kimi erse tutsa ( t- noktasız) ı açıg] Aız açuğ ll 2400 iı/i keıJ] Aıs t:ti ket ı
Aıa bedük 11 2401 elgin] Aıı ilgin 1 atıg .. . yeter] Aa adıg ggz-e gdrii . · · Bo ~l•k •
Cu . .. tutar

Bı81

sen altun kümüş birle alma ~uluğ"
bu üç neng yulug lpl ~amugnı yavar

2398

2407

B 181

A89

354

A89 B18o Cu9

c
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'4P') l;cufuğ

•

2419

J A22

bir ikinçi sü başlar '~lçm
~ılıç tuttı biri ~~l~m

bu il bagı örki bu iki tüzer
bu iki birikse anı kim üzer

kulağ ( k- ! ) 1 bu . .. yaiıar] A22 buu iş-ni .. . l;camuğ-tın yığar

~9mug l;cıl Yf!.iıar

( y- nolctasız ) C7 . . . gıgar
1410 C 'de f>u beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 sü J A23 sqq (satır altında uyg.
çerjg ) 1 anın] A23 t:rig ( önce anın yazılmış, sonra tashib edilmiş )
A 'da bu beyit yok 1 saiJ . . . tenging J B.ı. •aCJ a. tt;nging Cıo . . . tiging
· ~-A 'da bu beyit yok 1 tutsa . .. neng J Cu tut&a ( t- noktasız) b. l;camuğ-nung
ku11~rır .. teg] Au aet~ünç bolğudeg ll 2414 erae .. . er J A25 t:rz-e •!HE b. ır
• · ir 1 barça itlip] A25 b. t:dlip Cıs Yf!.!Jşı i. ll 2415 !;col•a] A 26 bolz-a 1 tiler
iil~z-~ buu ~ı..ı. tiles~ bu ll 2416 ~ulur] Cı5l;colur ll 2417 beıjük ... uluglu~ J
Cı6 ulug ış bt;duk ol ll 2418 bir ... başlar J Bu of . . . aü başlar (satır
#l41g i1) Cı7 ol ... 1 tattı biri] A:a tut-tı ( -tı sonradan satır üstünie yazılmış)
Bu ve C11 tut(t)ı b. fl 2419 bağı] As tag-ı ( -g- ? )

A9o Bı8ı Cı3ı
2

B 182

4

2o

·

ic;li artul$ öc;lrüm kerek bu kişi
!$alı öznese begke iltür başı

ILIG Sl,PALI

2421

tusulsa içli ök tususı öküş
!$ah öznese yası il k~nd uhış ·

2430

begi bolsa ec;lgü kişi öc;lrümi
bu iki tapugçı buçlun köçlrümi

2431

2422

2423

bulardın bolur ötrü ilke asıg
bu asğ'ı bile ötrü begke tatiğ

2424

negü tir eşitgil kör ilçi bügü
bügü sözlerin · bulsa aş teg yigü

2425

2427

l$ılıç birle alsa l$.ayu il küçün
anı sürse bolmaz öküş yıl öçün

2 4 2cı

c
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2433

2434

l}.acjblar özele bu bolsa ' uluğ
küvense begi h~m özi h~m ili
olarl,<a dıJ.'a' I.<ılsa bu<;inı tili
ilig

aydı

sözle yime bu sözüg
ma ayu bir yarut bu közüg

XXXI.
ÖGDÜLMIŞ ILIGKE ULUG l;IACIBLII}J.<A

NEGÜ TEG ER KEREKIN AYUR

tilek tegrür anda tözüke ülüş
bu erdi ay ilig özüm bilmişi
munul$ı ötündüm ayıtmış tuşı
B 183

J A4. yiti ( y- ? ) ..• gdrüm Bıs ... öt/rüm ( ~'\tır ıı•hu.!~
. .. başı] A4. gsne:ı:-e b. ı;dlür i1-i Bıa .. . jltür bı;ışı C2 ornasa ( ·
altun bı;ı1ı (noktalara dikkat ! ) ll 2421 tusulsa .. . ök] A5 tu.sul:ı:-a t:li gk Bu ..
bu ( sonradan sahife kenarında yazılmış) tolsa idi ök 1 ö:ı:ne.se .. . k,nd ı A5
ya:ı:-ı ( sonradan satır üstünde yazılmış ) il k, nt ( yaz-ı silinmiş ) Cs ornasa ...
butj.un köt/rümi ı Bı6 b. k. ( satır altında bı;ırun körküz . ... ? )
,
2423 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1begke] A7 ilke ll 2424 negü .. :
As n. ter nidgil kgr i. begü B2 ve C7 nigü ... 1 bügü ... .'JfJ!ri J Ae: lı<tgii ,ot-l•r·i

~435

yanut birdi ögdülmiş açtı tilin
ayur inç tirilsü ilig mi~ yılın

2436

uluğ i).acjb artu~ bütün çın kerek
bu çınlı~ bile kec;l bütün din kerek

2437

tüp aşlı kerek eı;Jgü lpll,<ı o~ay
tusulsa buçlunl.<a toğursa kün ay

2438

tüpi eçlgü bolsa er e<;lgü bolur
bu e<;lgü kişi g{ll~l.<a eçlgü !.<olur

2420 itj.i . .. öt/rüm

ğuçı) 1ö:ı:nese

... yegü B2 bügü ( satır altında yı;ı/:}11) •Ö:ı:leri ...
2426 Aıı 'de bu beyit 2427 'ten sonra geliyor 1 terk ilig] Aıı t. ı;lig ', 11· i
(: tirk i. 1 bolmagınça ... elig J Aıı baz·mağınça bosurma:ı: ilig 84. b. b<Jıgmtı..r
b. bı;ısurmaz ilig
2427 Aıo 'da bu beyit 2426 'dan önce geliyor ; C 'de iki satır üzerine
l!ılıç .. . il ) Aıo ... 'ı;r C10 i!ı;ılfm . . . ı sürse bolmaz ) Aıo bau-a ... 85 s.
.2428 Aı2 'de bu beyit 2426 'dan sonra geliyor 1 kfnd) C12 il ı tilek .. ·
... bgsüke Cı2 tilek ( -k çizgisiz ) ...

sözle emdi körüp edgürek

'

l_<ş.l~m birle tu"tsa l,<ayu k~nd uluş

9

ma~a

uluğ i).acibıg ay neteg er k~rek

munı

~ş.l~m birle bastı ol il basguçı
l$ıhç bir le alsa ·bol ur terk ilig
~~!~m bolmağ'ınça basumaz elig

ilig aydı ul,<tum munı belgülüg
talp bir sözüm bar anı ay külüg

bağırsal,<lılpn l,<ılsa canın yuluğ

kılıç birle aldı <kör il alguçı

2426

2428

2432

ÖGDÜLMIŞKE

~- tlıg

başlık yok
elig 1 anı ay J Aı, sen ay a ( dikkat 1) ıı ·
.
..
~ltnida, uyg. harfi.. hacibıg·
) B h 'b . (y
1
2431 ~acıbığ J At6 ~acib-ığ
9 • acı ıg satır a tında mfsı;l )
.
de bu'["beyıt yok
.
llB 2434
.. .. 1 Jküilense .. . . ili J A 17 k evenz-e
...• ~ul-ı hem t:li 1 da'a J
ıı~ ..b. so:ı:ug Ata elıg · · · Bıı . · . sözüg ( satır altında taruk) ,· bir
. .
ber >J8Up uu
agur
J
A19
.
·
·
hacib
ne"ü
te<>
k
B
b
b
h
.
uJ .. ;, h 'b 1 k k
. ..
·
"
" · a. 12 a · · · . acıb-lak-ka nigü
ı ·~.. • <rı;l •· u. ·, ·" nıgu ... agtur
·
· ·
···
btrdf B
) A-h berti
1 inç . . . mı'mg ] A 20 ~nç B1s .•. ming ( -i- .yerine -n- ile )
'b
· J
J 14 . acı (satır atlında yahşı
· · v[f:ı:ir]) l ked. J A 21 k et ll 2437 ongay

· · ögdülmi,ke] nushalarda bu

•43Q ilig)

Aı4

t

beyit iki satır üzerine yazılmı"7

er J B2 k Ör

~olar]

82

bol ur

2439

2440

kişi eçigüsindin kelir eçigülük
yigü içgü mingü talp keçigülük

2450

lplınçı o~ay bolsa te~ler söz ök
te~ler erni~ işi keçi süzük

2451

sözüg
2441

2443

2444

c
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A 91

2445

2446

2447

2448

2449

bilig birle yal~uls: beçiüp çavlanur

kişilerde üster Js:amug iş önür

közi to~ kerek h~m uvutlug silig
tetigljk kerek h~m tümen tü bilig

2452

közi to~ kişi işte almaz orunç
orunç alsa l}.acjb bolur beg külünç

biligsiz kişi ol Js:urug sır bediz
biliglig kişi ornı kökte eçiiz ·

2 453

orunç ol buzuglı o~ulmış işig
orunç yig lplur ol bütürmiş işig

ul,cuşlug kerek işte artul,c oçiug
oçiuglug bile işte tutnur boçiug

2454

ul,cuş bolsa asgı içii ök öküş
~amug eçigülük ülgi ol bu ul,cuş

B 184

.,

2442

bilig tegmese kimke erse ülüg
tirig tise bolmaz anı tut ölüg

uvutlug silig bolsa l,<ıll,<ı tüzün
kelir andın eçigü ~ılınçın sözün
uvutlug kişi l,<ılmaz isiz işig
yaragsız~a ya~maz bu sermez kişig

2456

silig erke d~vl~t si~imlig bolur
silig bolsa ~ut~a tegimlig bolur

2457

tetig bolsa mal~a mu~açimaz bolur
bilig b.ilse işte ya~ılmaz bolur

2458

yime ya~şı aymış biliglig beçiük
biligligke tegdi öz ülgi keçi ök

2459

biliglig kerek lplsa begler işi
l,<amug~a yaramaz biligsiz kişi

2439 gigii ... ket/gülük ] Au yegii ... ket-gülük ll 2440 oıflay ... le;tgler] Au.
•.. tıng-lar ( tasbib görmüt ) 1 teıfller ... aiiziik ] A'JI) tıngl(/.r 1· i. ket •w•iik B, •.•.
( satır altında tt,ırulf) ll 2441 uiJutluğ] Bı; uiJutluğ (satır altında lfıllf·lığ) Cu •
ll 2442 işte almaz J A'l:l işke a. 86 i. almaa 1 l;ıacjb ] B6 l;ıacjb (satır altında
2443 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ongulmı1 J A28
•.• biitürmiş] A28 beg ... bışurmı1
2444 A29 'da beytin ilcinci mısraı yerine, Önce 2445· beytin ilk mısraı ynıi w.il ,·
üzerinden çizilerek, satır üstünde tashib edilmiıı 1 kelir ... etfgii J A29 bol ur
ll 2445 ~ılmaz iaiz] Aso If. ı•iz Bıı fr.ı/maa i. 1 ya~maz ... •ermez] Aso .•.
( iıatır nitında uyg. harfi. telcrarlanmış) Bo Yf/.~maa b. •trme•
2446 Aa 'de bu beyit 2447 'den sonra geliyor 1 ~ut~a] Bıı /fut-l;<a (satır
dtflltt-/fa )
2447 Aı 'de bu beyit 2446 'dan Önce geliyor 1 mal~a mutflat/maz] Aı lll~
aiÜnda tekrarlanmış) m. Bu ve Ca m. mungat/ma• 1 yatflılmo.:z J Bu uvrıgıimaJ'
2448 As 'te bu beyit 2440 'dan sonra geliyor 1 yi me ... betJük] At. .
... btt/iik ( satır altında bi)zi)rg) C, y11na YI1!Jiı . . . 1ülgi ... ök] As ilgi lıtlil!:
9aramaz ] Bıs· y11rama•

2455

u~u~s~z kişi ol yimişsiz yıgaç
negü l,cılsun aç

yımışsız yıgaçıg

c
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246o

ul,cuşlug yise yir ikigün ajun
u~uşluğ' atanür atansa tiizün
ul,cuşlug biliglig kişi ol kişi
kişide talusı buçiunda başı
yü~i körk! körklüg kerek h~m yüiüg
togan ersıg ünlüg sözi belgülüg
sevitür yüzi körki körlüglüki
yaraşur kirip çıl,csa ersigliki

yülüg ersig erni~ bolur i}~şm~ti
bu Q~şm~t bile ol kişi i}vrm~ti

11150 iilüg J ' Ba iiliig ( satır altında ilgii ) 1 ti•e bolmaz) As 1
b B
b
~~rı A 'd
b b' .
'
ez-e . a t, o1ma•
~
7 e
u eyıt 2452 den sonra geliyor · C 'de ı' '-ı'
t
·
1

]A

·ı

. çafl afnur ft7
, otogra a
: A6 'da b b 't
u eyı
.Jtı.oıia teng boy?)
Cıı kök-den ediz

· ~atı .

•
"' sa ır uzerıne yazı mış 1
y. bw•iip çaiJlınur Bıs yglngulf btdiip ç. (satır altında . lik
tam çıkmamıŞ) C
1k
·
.
· ··
'd
..
. 7 ygng u, . . . 1 kışilerde J Cs kili-lerden
245 ı en on ce gelıyor 1 •ır bediz] A •ız ( ? ) b B
1 kökte etfiz J A6 kzınde tdiz Bı k -k6d
d' (• 1 •• lbtıl:iz
0
satır a tında
• e e. ız

Aıı'de bu beyit 2451 'den sonra geliyor 1 işte ... odug' J B
d · (
a:r.tur ) C10 · d n
1 b0 d .
·
ll · • · o ug
satır
... idi j A
.;~- e( ). · · . . · ug J _B_ıı boıjuğ ( sahife kenarında bo.:. ) 11 2454
•
9
u, ? · · · ıtı 1 et/guluk · . . bu] A9 ıdgiilükke Iii b
2

J Aıo

°

yemiJ·•i:z 1 yimil•iz .. . negii J Aıo yemiş-•iz yıg'aç-çıg'zıngB uu ICI 455
li'f'Jlil ll 1456 i ·
· ] A 11 yez-e yer ikegü acun B
Y •e · · · aJun
· · • ( ' ve 12 !1·
. ) 1 atanur J Au aba ır
5 · · · 1• aJun satır altında

U$8 ~ de bu beyit iki satır Üzerine yazılmıiJ 1 lıtm J Aıa me 1 toğ

.. 1"

ııüılug C nt ır altında ·11~1-lıg) Cıo' !fl}ğan .. . ll 2460 yülü
ha an '.' . un ug]
~ yiilüg (satır altında yollu!;<) . . . 1 l;ıglmtt J Aıs l;ıi:m:; . . , lmfit J At5 . . .

A9ı

~H

A91 8184 Cı34

2471
2461

2462

arıg boısa lpl)f.ı )f.ılınçı arıg

sa)f.ınu)f. arıg din içiisi kişi
irinmez )f.ılur barça yalngu)f.

2472

köngülsüz kişiler )f.urug kep bolur
birle yal~u)f. lfamug iş lfılur

kö~ül

ögi kec;l kerek kö~li alçalf amul
çıgay tul y~timke bagırsalf köngül

sa)f.ınu)f. kişi ol kişi ec;lgüsi

2474

2464

yüz utru bolur tutçı l}.acib özi
körür közke körklüg kerek ol yüzi

tetiglik kerek hı;m törü keçi bilir
ajun körki barça tetigdin kelir

2475

köngül lfoc;llp bolsa l,<amuglfa kiçig
tili bolsa yumşalf şı;k~rde süçig

2465

bu körklüg yüzüg körse yüz suvlanur
kö~ül. açlur anda bu can yimlenür

135

2476

yarulf tutsa yüz köz kişike küle
lfılınç ec;lgü tutsa kişilik bile

A 92

2477

negü tir eşitgil kişi alçalfı
köngül til kiçig tut ay er

2467

ic;li ec;lgü ne~ bu kişi körk_i _y~~
bu yüz körki~e suv içer iki köz

2478

kö~ı l,<oc;ll.<ı

tutsa bulur l.<ut erig
küler yüz isig sözke tirlür tirig

2468

)f.upa körklügüg kör If-ılın özke fal
işi~ ec;lgü bolgay ~amug sözni üz

2479

küler yüz isig sözke yalngulf isir
isinse bu yal~ulf bolur lful ı;sir

kö~üllüg kerek h~m keçi öglüg kerek

2480

serimlig kerek hı;m tuta bilse öz
közin kec;l küçiezse tilin tıc;lsa söz

2481

~ula~ı
yorıl,<ı

2482

tükel bilse erdem bitise bitig
lfamug işke bilgin bu lfılsa itig

2466

2469

2470

sa)f.ınu)f. kişi

işi

yir kişi )f.ac;lgusı

c

mu~ar me~zetü aytur emdi bilig

biliglig sözi tut ay )f.ıl)f.ı silig

amul bolsa k,.ılk,.ı ta)f.ı ec;lgürek
kö~üllüg kişi· söz unıtmaz bol ur
kö~ülsüz sözüg ke(i tutumaz bolur
B 186

2461 krş. bir de bey it 2190 ı •ra~ınu~ ... i<Ji•i] Aı6 aa~- ı-yu~ k. tin
aakı-nuk

. . . idi-ai
· ' 1462 B 'de bu beyit yok ı aa~ınu~ • . • i<Jiai] A17 aa~·ı-yu~ a. tin
... idl-•i ı irinmez ... yalngıı~] Aı7 1rinmez . · . Cs • · · yt}nglu/f. ll 1463
yir) Aıs 6 a{<:-ı-yıı{<: k. yer C4 Bt}~ı-nu{<: •. - ı ıra{<:ınıı{<:] Ato •a~ı~y~* C..
körür] AıD köni 11 2465 suiolanur J Azo aaiolınur Bıs ve C6 ar,ıolanur .
.
.
yem-lenür C6 timlenür ( -i- noktasız )
2466 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazı im~~; B 'de ~se, ayrı bqlı~l.a.JU,ıı
gibi, büyük ve süslü yazı ile yazılmıştır ı mengzetu ... emdı ] Bu m•ngıetıır
( sahife kenarındaki yazıya dikkat 1)
• •
, • •
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B.'de çızgıler ve C de ıkı satır
sözü ile ayırt edilmiştir
..
•
·
1467 ir/i] Azz çti 11 2468 {<:upa ... özke ] A23 ... ~-tg~ Cıo kııP_e • · · ı
•özni] A 23 işig ( ? ) _.. söz-i B2 ... bolga ... ll 2469 köngullug : .. ot .1ug] A1.4
"l-lüg. Cıı köngül ( -g• çizgisi -l- üstünde: könliig) -lug • •
~rn ı:ıl]
· · · k gngu
•
•
t t
) A ki U
(satır altında tiikel) ll 2470 unıtmaz] B4 unıtma• 1aözug . · · u umaz
-ı>
ket yediimez B4 . . . tutumas

.1 ;'r

işig

2473

2463

!! !8S

salpnu)f. kerek din ic;lisi arıg

kö~ül bolmasa er körümez
ögi bolmasa er itümez işig

B185 C134

soııı

er ...

J

işig)

lfıvçalfı

saif erse ögi bilgi king
tüz erse tili köngli teng

A2o §r krtrü-mez

§şig

B5 §r körüme• işig (satır altında işin) 1
( satır altında işin ) ll 2472 yalnga~) Be

işig A20 §r 5:diimez i. 85 §r itüme• işig
{satır altrada [f;lh rı:ı . [ uj } Ct, yt}nglu~

,1473 A:ı9,'da bu beyit 247 4 'ten sonra geliyor 1 köngli J A29 ~~~~-ı
2474 A23 'de bu beyit 2473 'ten önce geliyor 1 ke<J] A2s ket 1 ajun) A28 acun
. J475 Aso· da bu beyit 247 3 'ten sonra geliyor ı {<:o<J{<:ı ... ~amuğ{<:a] Aso ~o•~-ı ...
. Cı7 ~ot~ı b. ~(}mug-dan 1 Şfkt~rde] Aso şeker-tin Cı7 Şfkt;rden ll 2476 ~ılınç]
ll 2477 negü tir ] Aı n. ter Bu ve C2 nigü t. 1 kiçig ... er] Aı kgn-i tut
.. ir ll 2478 ~o<J~ı tutaa] A2 ~oz-~ı tudz-a Bı2 ~O§~ı bolsa Cs {<:ot~ı t. 1 sözke
As aöz yedilür ll 2479 yaltfğu~ iair] As y. esiz Bıs gt}lngufr. iair (satır altında
yt}nglufr. i, 1 yalngu~ ... esir] Aa ... §Biz C4 ygnglu~ ••• ll 2480 serimlig]
' ( satır altında şt}bur) C5 •t;rim-lüg 1 ke<J ... aöz] A4 ket ... tqz ll 2481
Aş ketıg ll 2482 bil•e] C7 tut sa 1 bu ... itig ] Ao buu ... 1dig

c,

A9:

Bı86 Cı35

A9z
2483

2484

bu erdem bilig kör kerek barça tüz
uluğ" l)acjb ötrü lpzıl lplsa yüz

2494

tapuglarda artul.c bu yinçke tapuğ
l)acjblıl.c turur bal.csa yetrü l.camug

2495

ya yat baz yalavaç keliş ya barış
boşug birgü açıg olarl.ca tegiş

2496

l.conul.cları körgü ya bogzı yimi
açığ"lıg açıgsızl.ca I.cılsa emi

2497

yol ağzında erse kişi
törüsin tol.cusın yazım

2485 . bu l.caç ne~ kerek kim atansa l)acjb
kişi başlasa yoll.ca ö~dün keçip
2486

mu~ar me~zer

bu

şa'jr

emdi bu şa'jr sözi
sözi . ol biligsiz közi

2487

l)acjblıl.cl.ca aşnu

2488

yüzi körki boçl til ul.cuş ög bilig
I.cılınçı bularl.ca tüke! te~ kerek

2489

bu on

ne~

kerek
yiti köz l.culal.c sa~ kö~ül ki~ kerek

uzun kiç yaşasunı ilig özi
l}acjb ol begke körgü közi

uluğ

2490

törü
uluğ'

c
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249'

tol.cu ö~di yinçke tapuğ
i}acjb itse açar yol l.capuğ

2492

mungar mengzetü keldi bilge sözi
birsü alsu özi

uluğ" iş

turur bu i}acjblıl.c işi
iltmez m~g~r keçi

munı başl.ca

2493

kişi

l)acjblar işi tut ya begler işi
uluğ" ya kiçig tut ötügçi kişi

2483 bilig ... kerek ] A7 billg-ler bolur ı yüz ] 82 tüz ll 2484 l;tacjblı~
t. yedrü ba~-a Bs l;tacjb-lı~ (satır altında yq.!Jşı, y- ve -l;t- ııolı: ~ı;ı;)
l;tacfb-lu~ . . . ll 2485 l;tacjb ) 84 l;tacfb ( satır altında yg.!Jşı "fzir ) ı öngdün) Ae
Dört 1ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
2487 l;tactblı~~a) Cıa l;tac!b-lu~-~a ı yiti .. . kilfğ] Aıı iki ... keng Cıs yjli
2489 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 kiç .. . özi] Aıs keç . . .
kutz ll 2490 itae ... yol ] Au. çdz-e a. ol
.
2491 A 'da bu beyit yok
Dört 1ük, A 'da ayrıca işiret edi lmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
2492 uluğ .. . l;tac j blı~) Bıı uluglu~ tıp-ur . . . Ca •. . l;tac;b-luğ ı i ltıus
ıldmez Bıı iltmea Cs iltntez ll 2493 l}acfblar J C, /;tae! b-lu~ ı ötügçi] Aıo

.

Aa l;t.
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2498

bitigçi ya iş tutguçı
etükçi <amjl bolguçı

tonçı

başlagu

l.cılmağ"u

çığ"ay
anı

tul y~tim l.cışşa. birse ötüg
barça tı~lap ötünse ötüg

2499

m~~aljm öçlinde ötügçilerig
körü alsa yol l.cılsa bolsa irig

:soo

yana körse iç taş yarağ"sızlarığ"
ayu birse tıçlsa kötürse arığ"

2501

bu yanghg tü işler neçe ülgülüg
uluğ l}acib elgi tegir belgülüg

h~m

eşitse kö~ül

ağ"ıçı

ya

2502

Bı86 Cı36

bu işke basut barça andın kelir
artasa I.calsa andın l.calır

l.calı

2503

ay ilig l)acjblarl.ca sal.clangu ol
bu l.caç yirde artul.c l.catıglangu ol

2504

biri beg sözini l.catıg tutsa berk
ikinçi h\lval.ca ul.cuş l.cılsa örk

J A 17 . •. m·e Bıs ağıçı (satır altında ayguçı ) . . . ya ( y- noktasız)
.. 'amfl] A 17 y-a tudçı ıdük-çi anız (-n- veya -r- ? ) Bıs ya ton-çı e. 'amfl (satır
'q.m•l) C6 ya tutçı ötüg-çi 'a. ll 2495 ya .. . ya] Aıs yayad bar ... m-e Bu · · ·
noktasız ) c 6 . .. ya ( y- yerine b- ile ) 1 birgü ... tegiş] Aıs bergü ... tenggiş
. tfgiş Co . . . tengiş ( tn- noktasız, ti- ? ) ll 2496 *onıi~ları ... yi mi] Aıo tonu*-lar-ı
k~rsrii. ırı-e b. yemi Bı6 . . . ya ( y- noktasız) ... C7 ~oyun-ları . . . 1 açığlıg . ..
·a~r- / ıg
lfılgu Bt5 açığ-lı/f . . . ll 2497 ağzında] A20 oğr-ı bar ı törü•in · · ·
f!}7'Ü; - i to~uz-ı yaaım .( ? ) Bı törüain ( satır altında rubfrudin ? ) to~uaın
/~puğrn } y. Cs t. to~uşın y.
C de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı birse] A21 berz-e ll 2499 ödinde
A22 gdün-te gdün-çi-lerig 1 körü . . . irig ] A22 kör . . . ~rig Cıı . · · frig
kötürse] A23 berz-e . . . kederz-e ll 2501 yanglıg tü] Au yanglug buu
bu 1 elgi tegir] Au ilgi t. Cıs e. tt;ger
'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı basut] A25 boo-aııt ( -t ? ) Bo bq.aııt
a•ığ ) ı ~alır ] Cı5 kflir ll 2503 }J.acjblarlfa] A26 }J.acib-ler-ke ( -ke sonradan
yazılmış ) ı yirde . . . oi j A26 yerde . . . Bı ve Cıo y. a. ma ~gtlanğu ol
tııüa ] A27 tudğu ı ör k] A23 çrk Bs ijrk Cı7 ör k

t~9,t al{ıı:ı . .. ya

6S

A92 Bı87 Cı37

c
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2505

üçünçi körürde küçlezse özin
tilinde çıl_<armasa tegme sözin

2517

2506

orunç olmasa l_<ılsa barça işig
yağutsa beginge yıramış kişig

2sıs

2507

iki neng kişide bolunsa ilig
angar birmegil iş uzatma elig

251Q

biri tilde yalgan çı~arsa sözin
biri egrilik ol sikirtse özin

2520

2508

2509

bu iki l_<ılınç kimde bolsa köni
özüngke yal_<urma ay ilig aİu

2510

açlın

ıs ıı

B 18i

.6.93

c

2513

negü tir eşitgil bügü bilge beg
bu söz işke tutsa sa~a bolga yig

2514

başıng l_<olsa begler sözin sözleme
yana ilke yazma başıngnı yime

2515

l_<ara ilke yazsa l_<urıtur başın
tili sözde yazsa uşatur tişin

ı 5 ı6

telim körmişim bar tegimsiz kişi
turup ilke yazdı kesildi başı

2505 körürde .•. özin] A28 kirür-te küdf!u·e ( -d- ? ) kgsin ı iilinch] A
ll 25116 orunç ] A29 orunç (satır altında uyg. harfi. /f;arız ? ) ı gıramış kişig]
işig Bıo gıramış k. C2 gıramış (-ı- barekeli) k. ll 2507 kişide ... ilig] Aso tarar
(-i- ? ) bolz-a r:lig ı birmegil) Aso bermegil Cs blrmegil ll 2508 sözin ı Ası $(/Z··• 1d
özin ı Ası ol lf;ılınz-a özi c, ol (önce ök yazılmış, sonra -k çizgisi silinmiş)
1
bolsa köni J A32 t;rz-e anı Cıı erse k. ı ga/f;urma ... anı] As2 ... bi lig ,1 'Bthi BtJ
(satır altında ggvutma) ... 112510 ac/.ın ... işi] Aı adanz-a qç iş ol t. a~i" 1 5ft
yer baş ın Ce glr bgşı ll 2511 terk] Bıs yok ( sabife kenarına yazılmış olacak) Cı
2512 B 'de bu beyit yok 1 sevinçin ... bulmış ı As sevünçin k. bulul•mı1
negü tir ] A, n. ter Bı ve c9 nigü t. ı gig J A, geg Bı ve Cg gjg ll 1514 ZQZ.ÜI ] Af,
11 2516 tegimsiz J A7 tegiş-•iz B& ifgim-aiz Cıa ifgim•üz ı turup ] A7 tirig (?)

yana aydı bilge bügü sözledi
özin tutnumaz er başın yir tidi
l)acjblarJ.<a artul.< küçiezgü özüg
körürde közüg h~m ötügde sözüg
öçli bolmağınça özi kirmese
ötüg birmese

138

2521

negü tir
ul_<uşlug

2522

eşitgil uJ.<uşlug tili
tili açtı m~' ni yolı

öçli bolsa körkit m~ljklerke yüz
sözle tilin sözke söz

ayıttul_<ta

2523

biri söz eşitse l_<atıg tutsa berk
biri körse tengsiz közin yumsa terk

2512

öküş me eşittim bu til sözlemiş
köngül sırrı açlıp erin başlamış

ayıtınazda aşnu

üç iş ol kör tapugçı işi
küçlezmese andın özi yir başı

üçünçi özin tutsa tursa köni
sevinçin keçürgey bu bulmış küni

Bı88 Cı37

2524

l_<amug nengke v~I.<t ol öçii belgülüg
öçii boldı erse körür iki köz
bu

yanglıg

uluğ

2525

kerek barça erdem bilig
l)acjb ötrü uzatsa elig

bu erdi ay ilig özüm bilmişi
ötündüm ayıtmış tuşı

münul.<ı

!LIG Sl,PALl ÖGDÜLMIŞKE
2526

ilig aydı ul.<tum eşittim bu söz
bir söz aytur seningdin bu öz

taJ.<ı

2517

eşittim ... sözlemiş ı As ~- buu
bgşlamış 1 açlıp ... başlamış ı

til söz-lemiş Bs eşit(t)!m ... sözlemiş Cıs
As açmış gsin kislemiş Bs a. irin başlamış

gokt~sı:ı; ) CL~ a. irin bgşlamış

!518 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 yana ... bügü ı Ag gim-e ... begü ı
tidi ı Ao gedümez ~r b. yer teti B6 tutnuma11 ~:r .. . C ıs t. ir ... gir ( satır
Y"'"ılımıı ) t. 1! 2519 ~ac!blar/f;a ı B7 ~ac!b-ler-ke 1 körürde ı Aıo kgrer-te ll 2528
birme.e ı Aıt agıdmaz-tan a. t:düg (satır altında uyg. harfi. yyz?) ber-mez-e
tlrııcımr>~-ta
ll 2521 negü .. . u/f;uşlug ı Aı2 n. ter işidgil u/f;uş-lı Bg ve Cı nigü ...
i5 r l l Ü -, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
-ıfr sözü ile ayırt edilmiştir
151' kgrkit mflfklerke ı Aıs kgrküd bu beg-ler-ke 1 ayıttu/f;ta . . . tilin ı Aıs
•. bilin Bıo agıt(t)u/f;ta ... til in ( t- noktasız) C~ agıt(t)u/f;ta ( harekeli) ...
ötf.i ı A14 kqn-i ı erıte körür ı A14 ~:rz-e garur C4 ir se k. ll 2524 uzatsa elig ı Aıs
ı"Ug ll 2525 özüm ı Aıe gıtin
Ilis . _. ögdülmişke] nusbalarda bu başlık yok
1516 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 eşittim ı Ba eşit (t )! m C7 eşit(t)im

A93

Bı88 Cı38

A93 Bı89 Cı39
2 5 27

ma~a aygıl emdi ~apug
negü teg kerek ay bu iş

başlar
işler

er
er

2536

yana erte tursa ~apug başlasa
kiçe ta~da turga~nı tepretmese

2537

~alı yol öc,ii bolsa başlap kirip
körünse bilin barça yumgı tirip

XXXII.
B 189

ÖGDÜLMIŞ tLIGKE ~PUG BAŞLAR ER

2538

NEGÜ TEG KEREKIN A YUR
2528

yanut birdi · ögdülmiş aydı ilig
esen inç tirilgil ay ~ıl~ı silig

2529

~apug başlar er keçi bagırsa~ kerek
t~ni canı birle. tapugsa~ kerek

2530

~apuida
~apugda

2531

törü

h~m to~u

o~ay

c
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yarutsa
batursa

bolsa

~uranglp.ı tünüg
yarumış künüg

bilse

~ılsa

özi çı~sa körnüp öküş turmasa
~apugda kişi ~oc,isa özde basa

B 190

2539

er at kirse bilçe körünse tözü
bu körse yaraglıg yarağsız azu

2540

~alı yol kesilse ~apug başçısı
yana .kirgü bolsa er at sözçisi

254'

ötünse er at ötgi ~olsa tilek
bu bolsa yülek

mungac,tmış kişike

2542

tapug

~ıl~ı ~ılınçı ~amug

alu birse açıg kör altun kümüş
l$:ayu~a at alsa ~ayu~a yumuş
irig tapnun kim bagırsa~ seve
yava

2532

tuzı

etmeki king a~i bolsa keçi
kümüŞ birse altun er at tirse kec,t

2543

2533

kiçe bolsa yatga~ bu yatsa burun
ayu birse tegme kişike orun

2544

2534

aza~

yat baz erse ayıtgu kerek
oc,iugra~ kim erse yagutgu . kerek

2445

ötünse beginge bu tegme birig
aça ac,tra birse kötürse erig

2535

körü bekletip çı~sa ~arşı ~apug
tüke! boldı ol künki barça tapug

2540

çı~ıp ec,tgü yarlıg tegürse tilin
er at köngli mundag isitse alın

2547

~apugda ite tursa oldrug turug
tüzülse orun ~almasa bir ~urug

2527 manga ... er J Aıs mangga •.. 1r Bı5
1r Cg
ir ı negü
Bu; nigü . . . ~r C9 nigü •..
ögdülmif ... ·ayar] Bı bab ögdülmi1 ... nigü . . Cıo bab ögdülmi1
agtur
2528 birdi J A2o berli ı inç] Aıo ~nç ll 2529 er J Bs 1r ı tapağaaif J Cu
2530 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt 1 batarsa J A22 bydürz·e B,
Cu, bg.tursa ll 2531 törü ... to~u ] A23 tgrü m-e t. Bi; törü (satır altında tqr• )
(satır altında to/fao) ı ongag] A23 ongğag ll 2532 etmeki king] A~ §dmeki
ötmeki k. 1 birse ... elf J A~ birl-e ... terı-e ket B6 .. . 1r at t. k'lif. Cı6 . . .
ll 2533 kiçe ... burun J A25. keçe gadz-a gadğalf gsin m-e §rin Cı . ; • bf!,run
. . . orun ı A:ıı; berz-e .. . terin ll 2534 azalf ... agıtğu ] A:ıs asalf Jl ad bar ;r:•e
Cıı gıralf gat bar . . . 1 orfugra~ ... gağutğu ] A26 osığ-ralf k. §rz-e gırad-ğu
2535 C 'de bu biyit iki satır üzerine yazılmıt
·

tapınmaz ~ayusı yorıglı

yarağlıg ~ayu ol asıglıg ~ayu

boluglug ~ayu ol tusulug ~ayu

A 94

erle J Cı; i~~e 1.. kiçe 1 A:ıs ~eçe ll 2537 gol] A29 bol 1 gumğı tirip] A 29 g. terip
t. ll ' 558 kornap 1 Aso kgrung 1 ~apuğda ... özde 1 Aso tapağ-ta k, kogz-a öz
?, oolıtı.lı ) C7 ... özden ll 2539 {}ilçe ... tözü 1 Ası {Jal-ça kgrünz-e ba~u Cs . . .
nolctasız) 1 bu ... azu J Ası ... asu B bu ( b- yerine g· ile) . .. Cs . .. 0 ,. (?)
C'de bu beyit iki satır üzerine ya2.ılmış ll 2541 ötki ~ol8 a J Ass ongag anda
·
bolsa] Ass mungğat•mı1 . . . bu u a1'1f-a ll 2542 bi,.se J AM be,.z-e 11 2543
tapınmaz 1 Bs t9punmas Cı2 t9punmaz ll 2544 tu.uluğ J As6 tıısuğ söz
.. Cıa tgsuluğ ll 2545 bi,.ig] Aın gerig 1 bi,.se .. . e1'ig] As7 berz·e kgderz-e
· • · ıl~g ll 2546 iBitse ı Cı5 isitse ll 2547 ite ... oldruğ J Aı §de tudz-a oldu,.uğ
,/trııg Cı6 ... olduruğ 1 tüzülse ... bil' J Aı iiJBlez-e o•un . . . C16 •.. gir

A94

Bı9o Cı4o

c
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2548

körü alsa yat baz keligli kişig
agır tutsa ~oldaş ~ılınmış işig

2549

liv

Z55o

şireni çıl5-arda

körüp sa~lasa
angar togru yolda elig tegmese

2551

~apugda çı~arsa

A94

tirki kirse körü ıQsa köz
yaragsıznı körse anı tıQsa öz

2559

turup barsa evke bilin ~oldaşın
özi birle iltse yitürse aşın

256o

yitürse içürse toQursa l5-arın
15-urug ıçimasa birse özde barın

aş

:z56ı

körü tüz
2552

neçe 15-a tegürgü kerek bu aşıg
~urug ~oQmasa bir içig h~m taşıg

2553

iki neng beQütür bu begler
ilinde tugı kör törinde livi

2554

aQın

ma iki neng ~apug körki ol
beçl.ütür beg atm açar ~ut)$a yol

2555

uluğ l}acjbı

talp bir
B 191

üle~e

liv aş tirkini
begi körkini

bolsa azad

yaraglıg ~apug

cıu

256z

2563

çavı

2564

2565

başı

bu iki .kişi birle itlür ~apug
uluğlu~ . bile atı yaQlur ~amug

2566

2557

içiişçi töşekçi

yime aşçıl5-a
tözü köz kemişse yime tugçı~a

2567

2§58

yime

kişi

tapugl5-a körünginçe körse anı
tom

yime aytu tursa er at l}allerin
ya tonın opral5-ın
mu~aQıglı

tarlı~ın

mungı~a

l}~J-15-ın

barmu elig
yarasa ötese

kim erse ~apuğ'~a birer kelmese
tilese ne bolmış tise

ayıtsa

~alı

iglig erse ayıtgu kerek
erse hQgu kerek

yavalıl5. ~ılur

2568

~uşçı kişçi

yime o~ yaçı
tutsa künde ~apugda tuçı

2548 C 'de bu beyit iki ntır üzerine yazılmış 1 baz ı As bar lifılınmış ı .At
C2 lfılınmlf ll 2549 lifl . • . tir ki ı As efi . • . terki ~ .. . tjrki Cs • . . it;rki ( ,~
ı tu!aa ı As ıdz-a ll 2550 ,ireni ı A4. yan-a lefl C, sire ( si ger?, harekeli -yni 1 angar . .. elig ı A4. anggar gol-ta turğa ilig C, a. gol-da toğru e. ll
.•. tirkini] A4. çılfar-ta lefl aş ter·kini Bu . . . tirki-ni C5 çılfar•a ( -•edilmiş) . ' . tirki-ni ı tüz . .. begi l A5 tur vlez-e JIBRi Co t. üleae b.
2552 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt ı neçe lfa ı Ae
becjütür ı A7 betü-tür ( -t- ? ) 1 ilinde •• , lifli] .A7 çlin-te ... leflt Bıs
tında altanı ? ) ll 2554 nerig ı As ba 1lfutlfa ] As /fodz-a ll 2555 l}acjbı
kip
çrz-e çren gdgü-•i ı il başı ] Ao baş-çı-sı Cıo il başı ll 2556 itlür ı .AJ~ .ı~t-liir 1
Aıo yaz-lur] Cu yq.dlur ll 2557 ir/işçi . , . yime ] Bıı ir/iş-çi ••. ygna C11 ••
tözii ... yime ı Au turu k .. kiaiz-e !/• Cı2 , .. gl me ll 2558 lfuşçı ... ya çı]
aös-çi y. olf taçı ( Atır altında uyg. harfi. alfdaçı ? , -If-, -b- ? ) Cıa lfuşçı lfa, çı
Bs tu çı ( satır altında dagjm) C ıs tutçı

tapugl5-a kelir erse yat baz
.körü alsa itse otagı işi

açı h~m to~ı

2556

anu~

bir at ton tolum 15-ılsa tap
ülese bir az 15-oQsa tap

aşı bogzı ornı atı h~m

kişi

il

özi~e
aQının

Bı9ı Cı4o

bu barça beginge bagırsa~lı~ ol
sevinçin tilep bu tapugsal5-lıl5. ol

JSS9 turup · · · f!ilin] Aıs terip . . . çilin B, turup (satır altında alıp ) b. iflke h.
',• • gitürse ] Alli gz-i b. ils-e (i- ? ) gedür:&-e ll 2560 yitür•e .. . lfarın J Aı4 yedürz:e
/fır gin 85 gitürse (satır altıoda gt;dürae) . . . ı lfrıruğ . . . ösde] Aı4 tıurug
ber:&-e t•de
lS~l C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış f lfılsa tap J Aı11 tip tez-e ı ağının
, ) Aıs atı:nın vles-e yedürz-e yes-e B6 ... bir as ( -s noktasız ) If. tq.p Cı 1 adı-nın
( harelceh ) ll 2562 kelir ... baz] Aıe kelür grs-e gadhas ı itae . .. ili] Aı6
·· Cı • · · işi ( -~- ? ) ll 25~3 ht; m ] A17 m-a ll 2564 er . .. !}all erin ] Aıs .•. !}ala~ (satır altıoda ir at ) l}alidin Cs ... !}ali-din ı ya ... opralfın J Aıs m-a
C_:ı ga tonı o. ll 2565 mulfgacjığlı ... elig] Aıo mungga-tuğlı . .. ilig C, ...
mu4!1r.ııgtı: ) Aıo mungın-ğa ll 2566 lfapuglfa ... kelmese] A20 lfapuğ-lfa ( -p-?
gıırı;rr bolmaz-a Bu ve Cı1 Jr.q.puğlfa birer k. 1 ayıisa ... tise] A20 ... tez-e Bıı
·· · C5 ayıtsa . . . ll 2567 iglig] A2ı yig-lig Cs igilig ı gaflalıJr. . . . tıcjgu ] A 21
( satır altında uyg. harfi. tıg-gu) Bı2 yaflalı/f (satır altında ht;r g~rde
tufgu (satır altında tıgu) ll 2568 seflinçin , .. tapugsaJr.lılf] C7 s~Ünçin ...
ıı~ra.!!ır! ı k

94A Bı9ı Cı4ı

A94 Bı92 Cı42
2569

negü tir eşitgil tapuğ ~ılmış er
tapug birle begde agır bolmış er

2578

muı~ar me~zer emdi bu b~ytig
sözi mljl' ni birle u~ulgay ta~ı

2570

tapugçı begi~e bağırsa~

2579

sözün sökse yalngu~ açıtsa tilin
süngükke sızığ ol kö~ülke yalın

2580

urup berge başı büter terk söner
tilin sökse bütmez açığı yılın

2581

~alı atlanur bolsa begler süke
ya ~uş~a çögenke ya il körgüke

2582

içti sa~ küçiezgü bu yirde begin
yoçiug tegmese anda te~sizlikin

bağırsa~
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kerek
kerek

tapugsa~ bir
bekütür yarı

2572

öz asgı tilemez b~ğırsa~ bolup
beg asgı tiler künde eçigü ~olup

2574

2575

özkey bağırsa~ ~ulı
künde beglik ulı

asığ ~ılsa azğan anı~

çiçek

yaslığ

men
erse biçer men

~ulı
ulı

2583

tusulmaz ogulda körü
bagırsa~ tapuğçı tususı örü
asığsız

tusulmaz
adaş tut

erse ~oç!
birle toc;i

2576

tili birle yumşa~ süçig tutgu söz
kö~ül tutsa alça~ yaru~ tutsa yüz

2577

tügük yüz açığ söz kişig tumlıtur
tiriglikte kitmez kö~ülde yatur

2569 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı negü . .. er] A23 n. ter
,r Bı, nigü . . . fir Ca nigü . .. ir 1 er] A23 ve Bu, ,r Co ir ll '57D .Q.agt1"14f]
tapug-sal!; ı bagırıalf ... tapug•a*] Au tapug-•a/f kerek hem bagır-sal!;
2571 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ; beytin ilcinci mısraı ile
beytİn (=C 14la) ikinci mısraı yerlerini deıtiştirmiş ve aynı ,;psmı.ı!lda :li5J~.
ikinci mısraı ile karıştırılmıştır ı bir . . . ~u lı ] A25 ger gz-ke b. l!al ı Bı bir ( btasız ) ... Cu bir ( noktası :ı ) . • . ı bekütür . . . alı J Bı bt;kütür ( satır altında
lfılur) Yf!rı .•. cl2 bı;kütür gf!rı ( ·{l- hareleeli ) k. edgü lfalup ll 2572 t f1=·~ 1
Cıs tilemes
2573 B, 'te bu beyit 2574 'ten sonra geliyor ; Cu 'te ikinci mısra için bk. h"')ıı
not ı azğan] A'rl ar-gan ı çiçek yaalıg] A'rl çeçek baz-lıg C12 çiçek ya,lıg
2574 Bs 'te bu beyit 2573 'ten önce geliyor ı tusulmaz (J g:ulda j Bs iıı•ulm~
tr,ııulmaz ogul-dan ll 2575 tusulmaz] B5 tusulmas ( satır altında tigmez) ll '516
alçaif j Aso tez-e ( önce birl-e yazılmış, sonra satı r üstünde tasbib e dilmiş) ~lça~
tügük . . . tamlıtur J Ası I!Jq-gük (satır altında uyg. harfi. tııgük) ... 87
altında •9!Jn/f ) . .. tumlıtur ( satır altında töngüldür ) ı tiriglikte kitmez] Ası t.
B1 tiriglikde kitme• Cı tiriglik-te k.

at öze

~uşta

avda süde

2584

bütünsüz bar erse yıratgu anı
siziklig bar erse sa~ıngu anı
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2585

bütün çın sevigli bağırsa~ kişi
ya~ın yortsa begke küçlezse başı
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2586

sü başçı tüze tursa yortug ~urın
iriglerni yıgsa yetürse so~ın

2587

kiçig ~ur uluğlar ara kirmese
yıra~ taş yorığlı ya~ın yortmasa

~adaş
asıg

~alı tuşsa beglerke ya~lu~ Ul;lta
tuşar

bağırsız

tusulur

142

tapuğsa~

2571

2573

c

tigüçi

o~ı

15~8 mulfiar . .. bt;gtig] As2 munggar ... beydig Bs .•. bgytıg C2 . . . bgytıg
D ort 1 ük, A 'da sabife kenarında ar. harfi. 1i'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
ff' ,. sözü ile ayırt edilmiştir
ll5:79 sözün .. ~ ti~n ] Ass sg,.in . .. ıçınz-a ( -ç- ? -r- ? ) t. Bo yf!lngu~ a. tjlin 4
ı . sungukke ..• yalın] Asa sq(n)gük-ke •a•ıg ol k. yılın Bo .. . yglın C4
C_hnTekı:lı ) .. . yılın ( yı- için iki nokta ile k e s r e ve f e t b a işaretleri ) 11 2580
• · · soner] A34 yaş-ı •gner terk badar ı bütmez . . . yılın] A34 sgnmez a. bilin Bı o

c

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ılıtlanur .. . süke J Bu aflanur .. .
altında afJğo, ) 1 çögenke] Bu çögen-ke ( satır altında sgllfalı) ll 2582 8 ak . . .
~ ket · · · yerde B12 .. • yirde Ca ... yı;rde ( hareleeli ) ı tegmese J Cs bgl~asa
l ll 1583 yatqlulf] Bıs gf!lngulf ı at .. . a!Jda] As7 at gz-e a!Jda lfuuş-ta Bıs at
!fu,-ta ( -t- yerine -y- ile ) (a)!J-da ll 2584 bütünsüz) Ass b!Jdüp söz Bı~
1«~~ J As7 'rz -e Cıo irııe ll 2585 se!Jigli ] Aı lfe!Jüg-li Bı5 ve Cu ııt;!Jügli 1
· · · b~1ı ~ ~ı tu~z-a b. Jcrıdez-g'ü i1-i ll 2586 başçı . . . y orfug J A2 baş-ı trız-e

srmiıg 1 ırıgler~ı .. . so!Q'ın ] A2 ,rig-ler-ni balfz-a yidürz-e songrın
J:):fl/ C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış J yıralf .. . yorimasa J Aa yıralf-tın
iıırmaıt .... cl4 ... yorimasa ( -t- noktasız )

J
zsss l_<.apugda neteg erse oldrug turug
bu yortugda andag kerek ay
2589

2590

c 143

2591

l_<.apug başlar erning
bu yanglıg kerek ay

xxxm.

uluğ'

bagırsal_<.lıl_<.ı

ÖGDÜLMlŞ lLIGKE

ajunçı al_<.ı

y ALA VAÇ IDGUKA

NEGO TEG ER KEREKIN AYUR .

bu yanglıg kerek bu l_<.apug başlar er
begi etmeki yip işin işler er

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
bu işke içii keçi yetürsü bilig

2596

l.<.~~u.g erde öçlrüm yalavaç kerek

2 597

•

munul_<.ı

men aydım eşitti ilig
talu er tilese öçl.ürsü bilig

bılıglıg u~uşluğ' talu keçi yürek

ILIG Sl,PALl ÖGDOLMIŞİ<E
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2598

hayat l.<.ullarında e!lr ödründüsi
yalavaçlar erdi kişi e9güsi

2 599

yala~açtın itlür telim türlüg iş
yalavaçtın ötrü kelür körklüg iş

ilig aydı ul_<.tum munı belgülüg
bir söıüg ay manga ülgülüg

2600

2593

bilir sen siziksiz ajun begleri
yalavaç ıc;Jur, ilclin ilke eri

z6oı

~~na bilse söznüilg- içi h~m taşı
ıtılse anı~ ötrü tüzmiş işi

259 4

ayu bir ma~a bir bilig söz uzı
yalavaç ıc;lur ilclin ilke özi

z6oz

negü tir eşitgil ajunçı beg er
bu9un başlaguçı biliglig yig er

2595

negü teg kerek bu yalavaçlıl_<. er
angar bütse begler l_<.arılatsa yir

%603

öküşte talu er ul_<.uşluğ'nı bil
buçlunda b.e 9üki biligligni ~ıl

z6o4

J.<ayu işte aşnu aşunsa ukuş
ol iş başJ.<a bardı sınadı~ öküş

z 59 2

tal_<.ı

1588 old,..iğ turuğ ı A4. oldu,.ğ ( önee old,.uğ
oltruğ t. C15 o. Jt.u,.uğ 1 yortuğda ı A4. yordıg-ta

yazılmış,

sonra tashib

C144

~·iilm~)

2s89 erni~ ı A5 ır teg B, ırning C1s irning 1 ajunçı ı A5 acun-çı U'5~0
B5 .•. ır Cıt e. ylp ... ll :1591
ışid-ti Bs ve C, eşit(t)i ı er .. . örjür11Ü J A7 f}T tilez-e udır-ğuu Bs f}T ...
ilig ... ögdülmişke] nuabalarda bu başlık yok . ..
2592 manga ülgülüg] As mangga ay ( öı:ıee belgii yazılmış ; sonra ü
İerek, satır üstünde tasbih edilmiş ) kwliiz B7 mgnga ülgüliig (satır altında
ll 2593 bilir .•. ajun ı Ao bilirz-e •esik-siz acun Ba bjlir se •• • Ca bilir 11en • • •
... eri ı Ao talatıaç ... f}Ti Bs ygla(IC}Ç . • . Cs yglavq:ç •••
2594 A 'da bu beyit yok; C 'de iki satır Üzerine yazılmış. Beytin burada
metnin gelişı bakımından, mutlaka liz.ım deltildir; söylemek istenileı:ı Hldr ö159 ~,
beyitlerin ikinei mısralarında söylenmiştir. Buna rajtmen, . B ve C 'de ~:yn~n b
beytin sıraya alınmasını istemekt edir 1yalavaç] Bo yglatıgç c., yglavgç ll J59S
er] Aıo . •. yala(laç-lılf. f}T Bıo nigü ... yglafJq:ç-lılf. ,,. Co nigii .. ~ y(llavgç-lı/f. 11'
... gir ] A1o anggar bıJdz-e beg-ler mun-ı aydu ber Bıo ve Ce . . . gjr
ır ı etmeki . . . er J As gdmeki yep . .. ır

1.

u~~şl.ug kerek keçi yalavaç örüg
bılıglıg kerek sözke bilse yörüg

ögdülmiş ... e,. ı A
• ·
l
l
ll 0 • 1• ya afJaç. ık-ka ıdg' u r n ·· t
B
ır c7 bab yalaiıaç ı nigu~ t
. .
.ı:
egu eg 11 bab ö. i. yalaflaç ı.

. ,_

·

.

•

t;g er

15~6 bırr.rı J Al2 berti 1 idi ] A12 iti ll

·

J

k

.

•

• . yplafJgç Co k. erdem .öd,.üm yalaiıg 597 :mu~ . .. yalavaç] Aıs lfamug-ta ır .. .
~ullarında]
kul-laN-ta l .yala~ ll e]. Ayurek ]/A1a f}dgü-rek Bıa kt;t:/ kt;,.ek
· 11 2599 ya1afıaçtın
·
flaç ar
14. ya aflaç-lar B
1
1
telim ] A
z
1« Yf! afJgç- ar Cıo
!'JV'IaiJ~If•Giır.
••.
15 ya atıaç-tın cdlür kamuğ B
ı
d
• • • 1 yalaiıaçtın . . . keliir] A15 alafJa .
.
ı Yf! afJf!Ç- ın .. '
Yf!laiıf!ç·dın ö. kt;lür
y
ç-tın a7'dar telim Bı ygla"f!Ç·dın
• - 'd e b u b eyı't ı'k'ı satır üzerine yazılmış 1 alaoiJa • "'Ulf (satır altında pulıt~ )
yafa .
• Iy • k ç 07'ug 1 Aı6 galafJaç_gaüg 8 2
12
ö k
·
· "f!ç o. aoz e
.. ] A
b ·ı
k z 1! bilge y. ll t6oı yana . . . h m ] A
.
.' · · yö~ug
. 16 ı z-e agake
J At7 f}dilz-e r:ng ( ? ) udru r:be:. . 817 yım~e bılz-e •oz-nıng içi m-e 1itil•e
,il (l)dgif acun-çı b. r:r B, nigü .
~~~ s(. . . uzmıl ll 2602 negü ... e,.] Aıs
·'.
. ] A
· · · aJun-çı satır altında ozdurğuçı) i
C
·.
yıg
18 yeg 8 4 bt;g C1'6 Yt/1! ( harekeli) ll 2603 "k- t
g r:r 1'6
.5 . . f}T 1 berfüki .. . Jt.ıl J Aıo bedük-rek b. bil ll J6oo u~ e ... er_J Aıo ökiil-fen
( b- nolctasız )
4 ışte] c2 ll·de ı baş~a ]

Aa

c

k

c

,S•

ıs

A95 Bı95 Cı45

2605

z6o6

145

u~uş işke tutsa bilig başlasa

2617

ta~ı ya~şı aymış bilig birgüçi
közi sul$:1$:a öt sav erig birgüçi

2618

tükel bay bolayın tise belgülüg
köngül baylıl$:ı ~ol ay ersig külüg

öküş işler itlür kişi işlese

bağ'ırsa~ kerek h~m közi köngli to~
bütün çın ~ılı~ı köni bolsa o~

2019

z607

neçe me l$:ul erse közi tol,< beg ol
sul$: öz beglikindin bu l,<ullul$: yig ol

bağ'ırsa~ tapuğ'çı beg asgıri tiler
beg asğ'ın tilegli begin çın sever

2620

ı6o8

l,<ayu beg sul,< erse çıgay ol çığ'ay
~ayu l$:ul közi to~ beg ol köngli bay

beginge asığ'çı bağ'ırsa~nı bil
bağ'ırsa~nı bulsa · özüng bağ'rı ~ıl

2621

z6o9

uvutluğ' kerek keçi amul h~m silig
siliglik bile bilse türlüg bilig

bağ'ırsa~ tapugçı bağ'ır sanı teg
bağ'ırda ya~ınra~ yürek ~anı teg

2622

z6ıo

uvut bolmasa er otun il bolur
uvut birle yalngu~ bütünlük lplur

közi su~ kişi ' özke erksiz bo lur
bu su~lar yala:iaç~a te~siz bolur

2623

z6ıı

amu) bolsa ötrü atanur tüzün
silig bolsa l$:ıll,<ı sevitür özün

közi to~ çıgay erse bay~a sanur
serinse kişi tegme işte unur

2624

z6ıı

tetiglik bile bolsa erke bilig
tözü işke tegrür bu bilgi elig

suk er umduçı ol yavuz umduçı

:625

bu b~ytig
bilig birle

2013

B 195

c

~ayu işke bilge yetürdi bilig
anı yetti tuttı tegürdi elig

A 96

kiŞi umduçısı atı ~oltğ'uçı

z6ı4

negü tir eşitgil közi to~ kişi
közi to~ kişi boldı baylar başı

ı& ıs

çığ'ay ~ılsa kimni közi su~lu~ı
bayutmaz anı bu ajun to~lu~ı

ı6ı6

kimi erse umdu ~ılur erse ~ul
anıng boşlu~ı kör ölüm birle ol

2605 C 'de bu bey"it iki satır üzerine yazılmış ı işke ı Ca iş-te ı getti · _"
, . , ilig
gft(t)i tut(t)ı ... C4 g11t(t)i tut(t)ı t, ilig ll 2~06 ~tliir_] A22 ~dl.~r
7
hfm ı A2B m-e 1 çın ~ılı~ı] A2B ç, m-a köngiil-i ll s6o8 a:ıgın tıleglı ı A:w. a•s·ı
11 26•9 bulsa] A'lf> bilz-e ll s6ıo sanı teg] A26 s. ol . Bı2 •· tt;g Co •· tig ı

s

teg] A'}Jj bağır-tın .•. ol 812 ... t11g Co · · · tig
.
2611 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı su~lar gala'Ua_çlfa] Am
yala'Uaç-lfa Bıs s. gfl.la'UfiÇ·~a Cu s. Yfllaöfl.ç-~a ll 2612 serinse . . ıfl6 J Aıiı
... , iş-ke 11 s613 er ... umduçı] A29 tır undaÇı ol y. unda-çı Bı6 ı:r ıımd'ü~ı
· tında umğ[uçı]) . , . Cıa ol umduçı er g. u, ı umduçı•ı · · · ~oltğuçı] A29
_
~ol"ğuçı Bı . , . an_ı ifolğuçı ii 2614 negii tir] Aso n. ter Bı ve C14, n~gUo
bayut~az , . . ' ajun] Ası bayudmaz , .. acun 82 bayutma• . , . ll s6ı6 kımı

5

kim tırz-e-ni ı kör] C16 ol

z626

ol,<ıgıl
başlap

ul$:uş birle u~$:
kününg bolsu

iş

negü tir eşit
özüngke iş it
bilig birle bil

l$:utluğ' l,<utaçlsunı yıl

ga~ş_ ı ...
... 1 ot
- . . . birgüçi]
•1617
.ı
b birgiiçiıAss ... ber-güçi B4ygk_1 ı ... Cı ga,h•ı
r
""' ~""' erw ergii-çi B4 ••. irig b.
"
1618 C 'de ~u beyit iki satır üzerine yazılmış ı tise] A54 tez-e ı kol] B ve C k 1
·
A so b eg- l ı'k"ın-te ... beg Bo ve C4 ... yig ll· 2621 uöutlug
5
S ...
_
•
· yıg

..

beg/Jkın· rfı·ı

ı

.ı

~ · · · ket am~~ ~-a Bs uöut-luğ ( satır altında u~uşluğ) kt;rek kiiıf. amul (satır

A fl )
111

) M
)

tır

h. 1 ~ı~~glık] As7 silig Bs silig-lik ( satır altında gfl.!Jşı-lı~) 11 2622 er .. ;
bılur B9 tır · · · 1 galngu~) Ass yanglu~ Bo yglngu/f (satır altında

C1 ygnglu~
C 'de bu beyit iki
t)
· · .. -

satır üze.rine yazılmış ı tüzün] Aı tnsün B
tüz"" _ ( t
- ] A
,.
10
un sa ır
ozun
ı swidür gsiin Bıo st;fıitiir özün ( satır altında siöii)
2624 tözü ... elig] A2 tgsü ( -•- ? ) •.• il-ke i lig 11 2625 b yt ·
begd"ıg ; · · t.er ışı
. "d B12 bggtığ o. nigü ... Cu bt;gtig o. nigü .•. 1 başlap
t; ıg ...
···
Jl:rımg-~te iş t:d
r t 1.ii k. A ~d!' sahife kenarında- ar. harfi. şi'r sözü B 'de çizgiler ve C 'd
' sözü ile ayırt edilmiştir
·
'
e ayrı
sevı 1ur

a

J

u~ il
A4 u/f-g,ıl ı küniing , .. yıl) A• kiinü(n)g
yıl (yı- noktasız) C ıs ... yıl (yı· için iki nokta j

··

b. körklüg ~. bil Bıs ..•.

'

A 96 Bı95 Cı 4 s

tetiglik bile er tilekke tegir
bilig bil u~uş u~ işing ötrü

2627

2637

bu yanglıg kerek barça erdem bilir
bu yanglıg yalavaç tilekke tegir

~ıl

2628

tetiglik bile bilse türlüg bitig
bitig bilse ötrü bolur er tetig

2638

yalavaç telig bolsa bilge oı;Jug
beg asgı bolur anda tutnur boı;Jug

B 196

2629

bitise o~ısa eşitse sözüg
anın ötrü bilge ~ılur er özüg

2639

yalavaç yavuz boısa ~ıvça~ ~ovı
siziksiz tüker anda begler suvı

c

2630

~amug

türlüg erdem bu bilse tüke!
bu erdem bile er mengiz ~ılsa al

2640

yalavaç barır er içli ked kerek
~amug türlüg işke bu t~tsa yürek

2631

kjtablar olpr h~m bilir erse söz
u~ar er se şj' r ·h~m ~oşar erse öz

2641

2632

n\icum bilse tıb h~m yora bilse tüş
anıng yormışı teg sözi kelse tuş

2642

2633

sa~ış yime h~nd~se.
'~dı;d c~z;ri l$ılsa misa.b\\t basa

2643

yalavaç bilir bolsa erdem ~amug
beçlüyür begi atı ilde ulug

2634

yana

bilir erse keçi
l}.şrifleri andın ulır erse keçi

2644

negü tir eşitgil bilir kök ayu~
bu söz u~masa er anıng ögi yo~

2635

çögenke keçi erse atar erse o~
yime ~UŞÇl aVÇl ajunda OZU~

2645

kiming erdemi bolsa atı yorır
~alı bolmasa erd~m atsız ~arır

2636

~amug

2646

kişi erdemi
öküş bolsa

146

n~rd-ü şştrıJ.nC

Bl97

c

til bilir erse açsa tilig
bştnı bilse bitise elig

147

2647

2627 er ... tegir] Ba ~r ••. tt;gir C14 ... tigir .(ilk -i- noktasız ) ı bil •..
bil tedig bol Bu bil ( b- nolctasız; -l yerine önce -k yazılmış; sonra -k çizgisi,
çiıo;ilerek,

tashih

edilmiş

)

2628 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı er J Aa ve BıG
A7 'de, ıı628 'den sonra, her ha.lde 2627. ve 2628, beyitler ile

ır

karıştırılmış Ql-ıı

beyit gelmektedir:

tedig-lik bil-e ır tilek-ke tegir
bidig bilz-e gdrü ~açan kim ~alır
2629 anın ... er) As anı birl-e ... t:r Bı ••• uz ll 2630 er J Ao ol ll 2631
. . . er•e J Aıo o*ır t:rz-e tefder u~ar t:rz-e ı u~ar ... erae ] Aıo bilir :VT'I' •e
~oşar (
ve -1- ? ) erz-e ll 263:1 h~m .. . tü, ] Aıı m-a yorar ırz-e tq1 ll 2633
A12 hen-tez-e B5· ve C, h~nd~•e ı 't!df!d .•. · baaa) A12 abed cear-i ~- misal}ad ( sa.tıı
tın da uyg~ harfi. miz-a-l}at ) buz-a ll 2634 nt;rd .•. er se J Aıs nerdü şadiranc biliir ·
ll 2635 çögenke] Aa çoğan-~a C6 çögen ( Çf!Vgan?) -(ca ı *uşçı ••• o:z:u~ J Aı,
av- çı acun-ta asu* B; ~- av- çı . ..
2636 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ıaf!tfnı ..• elig J AıG /}ad-nı .•
!Jf!fnı ( -t- işiiretsiz ) ... Cs !Jf!tf-nı ... ilig

*"

utsa ötrü

~ayu

agır

tutsalar

türlüg er me sözin sözlese
bilse yana kizlese

anı u~sa

bilir erse

~amug

~ayu türlüg erdem angar satsalar
anı

birle erdin keçer
erdem er örlep uçar

elig sunsa erdem bile er tegip
tag başın yirke ildrür egip

uluğ"

2 ~37 yalaiJa~
legir] B9 Yf!lavt;ıç ... t•gir Cg gf!lavf!ç . • • tigir 11 2638 galaiJaç
«/ Kl B10 gql av9 ç. · • · o4uğ ( satır altında ogğağ ) ı tutnur J A17 badnur Cıo biitnür
·tla .~~:ı; ) n1t:i3"
·
· ] B11 Yf! l aVf!Ç · .. *ıiJça~ (satır altında *ıpça*)
C .m 11 lı:~la
' .gal a~aç
· · · k. ovı

U fl , · t19ç ... ~ovı ( ·v- noktatız) ı aizik-iz . . . •uiJı] Aıs 8 e•ik- 11iz trıker a. yu:z:-i

Bıı ve Cıı · · · agiJı ll 2640 yalaiJaç . .. i4i J Aıv y. barur t:r t:ii B12 galavaç b." ı:r

i1h] Aı9 ;,.te ( ? )
·
·
•
·
1641 C 'de bu b~yit iki satır üzerine yazılmış ı *agu ... angar J A20 ~amug .. .
ı. ~•ta J A2o bılz-e ll 2642 türlüg ... sözin] A21 türlügün m-e tilin Bı 4 t . ı:r .. .
· • t!lırı. ll 2643 galaiJ~ç .: .. bolaa J..A~ g. bilür bolz-a B16 g 9 lavf!ç ... Cı6 Yf!lavf!ç
ı ııe~ll!JIJr ] A"!.~ bedu-tur Bı5 bt:4uyur (satır altınde ulug" bol[ur] ) C b d ""t ··
1644 C 'd b
·
ıa t: u ar
.
il
u .be~ıt yok ı negü .. . agulf] A23 n. ter iş(i)dgil bilür kegi ( sat;;
11
!11"· ~arfl . .bılgı yo~) yolf Bı nigü ... ll 2645 lfarır) A24 *alır B2 /ff!rır ll 2646
~rdrıı } A~ bı l-e 1r·t~n ( -i-?) Cı b. erden ı er . .. uçar) A 25 1 , gr·lep u. Bs ol ö.
ll 1647 yırge ... egıp] A26 ger-ke ildrür glıp B, gjrke ... c2 yjrke ildiiriir e.

A96

Bı98 Cı48

A96 Bı97 Cı47
2648

söz u~gan kerek bolsa !)azır c~vab
c~vab ~ılsa birmiş sözinge ş~vab

%649

bor içmez kerek keçi özin tutguçı
özin tutguçı er bulur ~ut küçi

148

:66o

A 97

z66ı

Iili uz kerek h~m köngüllüg kerek
sözi uz kerek h~m keçi öglüg kerek
singimlig bolur ol tili uz kişi
sözi uz yorısa yarar er işi

biliglig bor içse biligsiz bolur
bilgsiz esürse açlın ne ~alur

zb6z

köngüllüg kerek keçi unıtmasa söz
negü söz eşitse ~atıg tutsa öz

ı6sı

bor ol bu biligke u~uş~a yagı
bor atı l].~~i~~t tütüş ol çogı

:663

yüzi körki körklüg kerek h~m bodı
yülüg bolsa boc;l sm kişide keÇi ·

z6sz

neçe me biliglig u~uşlug kişi
başın bor~a so~sa buzar öz işi

:664

özi ersig erse beçlük hjmm~ti
bu iki bile ol kişi ~ıym~ti

ı6s3

neçe me uvutlug silig ~~~~~ uz
bor içse otunlu~ ~ılur barça öz

:665

sözi bolsa yumşa~ ş~k~r teg suçıg
süçig sözke yumşar ulug h~m kiçig

z654

isizim uvut ya u~uş ög bilig
arıgsız bu bor~a birür ay silig

:666

z6ss

bor içme bor içse barır er l}utı
bor içse bolur tilve ~unduz atı

yalavaç işi kör neçe söz bolur
sözi ya~şı bolsa tilekin bulur

z66i

z6s6

~arın~a süçig kirse çı~rur sözüg
bu çı~mış söz ök yandru örter özüg

bu yanglıg kişi bulsa ilig ~utı
angar birse bolgay yalavaç atı

:668

anı ıçlsa

ı6so

B 198

c

2657

negü tir eşitgil bu b~yt ayguçı
o~ıgıl açılgay taşı hçm içi

z6s8

~alı

içting erse esürgü süçig
köngül sırrı açtı çı~ardı içig

z6s9

biliglig bor içse biligsiz bolur
biligsiz bor içse bolur kenç kiçig

2648 u~gan . . • c~~ab] "A-n . . . cuflab Bı; u~~an •. ·• 1 c~flab . • . birmiş ] A'l7
~· aymış Cs ... birmez ( bi- noktasız ) ll 2649 içmez ] Be içmes 1 er] A28 ve Be ~r
2650 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 esürse ... ~alur] A29 bor içz-e
~ılur 87 ... ~ılıır ll 2651 atı ] Bs atı ( -t- yerine -n- ile)
2654 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 i&iz;im ... ya-] Asa ~siz-im .. . ·
Bıı ve Cıo fsizim . . . 1 birür ] Ass berür ll 2655 er ] AM ve Bı2 ~r 1 tilile
AM tılg-a mindüz ll 2656 süçig ... sözüg ] As5 IIIJÇÜg kirz-e çı~ar ı:r sgsüg ıôı
özüg] A35 sgsüg y. bilmez ösüg Bıs sözük yg.ndru ö. öz ( sahife kenarında ö[k]?)
negü ... ayguçı J Aoo n. ter işidgil buu beyd a. Bı, nigü .. . Ca nigü ••• C:!f'tguçı 1
••• ht;m ] Aae . . . m-a Cu açılğay o~ığıl tg.şı h.
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'd
satırda ş{r sözü ile ayırt edilmiştir
2658 esürgü ) As7 ıısürdgü 1 sırrı] As7 sırı Bı5 ve Cı6 sır(r)ı ll 2659 kenç
Ass kt;nç keçig Bı kf!nç kfçig
.

yıra~

bolgay yalavaçlı~ın
erse yat baz öz erse ya~ın

ILIG SV) ALl ÖGDÜMIŞKE
:669

ilig

aydı u~tum eşittim munı

ta~ı

bir sözüm bar ayu bir

anı

2660 ~ 'de b~ ~~yit iki satır Üzerine yazılmış 1 ht;m kö,rgüÜüg] A39 m-e k. B2 h.
• ~ ~ ıı ~ ı r ustunde yazılmış) 1 uz; .. . öglüg J Asg ... ardulf. ö. B2 . .. öglüg (satır

c2 tüz ( Önce uz yazılmış, sonra tashih edilmiş ) . . . ll 266ı singimlig
!lg tili öz Bs singirn-lig (satır altında fikir-lig) ... 1 yorısa ... işi J Aı
!/fl, - rı bu yaşı Bs y. yq.rar . .. Cs yorıtsa yq.rar ( -q.· harekeli ) er yüzi ll 2662
] A2 unu~~-a-sa 1 negü ... öz) A2 ... söz B, ve C4 nigü . . . 1 2663 hf!m]
m' r 11 : 664 b_ecfu~ J_ A4 uluğ. 1. k~~i] A, ı:rig ll 2665 süçig ... hf!m J As SlJÇÜg ...
ll 1 6 yalaflaç ışı] A6 y. kışı ( once işi yazılmış, sonra tashih edilmiş ) Bs yala'llaç
~·a-!rfı
bulur) A5 .. . tileki bol ur Bs yg.~şı ... Ca yq.~şı b. tileki bulur
.
.
2667 C ' de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 kişi .. . ilig J A 7 kfşi ( satır üsyaz,ılmış) ... ı:lig 1 angar ... yalavaç J A7 munung berz-e ... s9 .•. yalavaç
gırıotıaçlr~rn ] As yalaiJaç-lı/f.-ıın Bıo yq.lavf!.ç-lı~ın
·
·
ilig .. . ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok
1669 eşittim) A9 ı:şidtim Bıı eşit(t)im Cı2 eşit(t)im 1 bir] A9 ber
•or;rııçı )

].,.!.,;

ıtı 7 o

seningdin ötelsün manga söz ta~ı
meniı~din ötelsün sanga söz }:ış.~ı

268o

26 7 ı

bitigçi negü teg kerek ay tetig
angar beg ınanıp bititse bitig

ı68ı

bu iki kişike söz açgu kerek
söz açsa avagları yüc;igü kerek
bu iki kişide bolur barça söz
bu söz tutmasa öz işin buzdı öz

z682

ic;ii ya~şı aymış ötüken begi
tilin tutzu birmiş sanga söz yigi

2683

ay begler ınançı sözüng kizle berk
sözüng kizlemese başıng barga terk

z684

bu agzıng mjl!ali üngür sanı teg
sözüng çı~sa andın s~}:ıl}.r tanı teg

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
bu işke ic;ii kec;i yetürsü bilig

2685

yazıldı ajun~a anı

ötüg birdi ögdülmiş aydı ay beg
bu sözni köngülteki teg

2686

ı:ıeçe me bilig bilse begler özi
bitigçi kerek ol bitise sözi

2687

XXXIV.
ÖGDÜLMIŞ ILIGKE BITIGÇI ILIMGA NEGÜ
TEG KEREKIN AYUR
B 199

Z07Z

2673

C -149

2674

2675

2676

2677

eşitti

ara ot ara suv
birisi itigli birisi yı~ar

B 200

c

21i88

~alı

z69o

tutmasa bu bitigçi sözüg
begi sırrı açlur bu örter özüg

2679

birisi bitigçi birisi v~zir
bu iki kişike söz açma~ tegir

2670 . Cı, 'te bu beyit z671 'den soqra geliyor 1 ötelsün manğa] Aıo gdel-~ıi
Cı, ötelsü m. 1 ötelsün sanga} Aıo gdel-•ü sangga Cı, ötelsü. •·
2671 Cıa 't~ bu beyit zb70 'den Önce geliyor 1 negü ] Bı2 ve Cıa nigü 1
bftitse J Au anj, gar y~g ı. bitiz-e Bıs . . . bjtise C ıs . . . bjtitse
ögdülmiş . . . ayur ] Aı2 ... ıldmağ-a ... Bı, bab ... nigü .. :
ılımğa nigü lfg er k~reki·ni aytur
2672 birdi] Aıs berti 1 iıf.i ... bilig] A13 fJii k. yedür-süü b. Bı •.• elig
2673 B ve C ;de bu beyit yok 1 birdi] Aı, berti ll 2674 bilig /.ıilse J A ı~ tilek
ol] B2 ök Cı hfm ll 2675 kür!ezse bitigçi] Aıa bidig-çi kııdesz•e
2677 C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ll 2678 kizlese] Aı9 kiiz-lez-e

küyer ot teg ol bu kereksiz sözüng
küygey özüng

a~ar

suv teg ol bu tilin ec;lgü söz
bu a~sa çiçek öndi tüz

~ayu~a

150
2089

neçe me bu begler sözin kizlese
bu iki kişike kerek sözlese

çı~ar

agızdın çı~armagu

bu iç söz tutuglı bütün çın kerek
bütünlükke artu~ bütün din kerek

2678

tirgüsüz
örtgüsüz

g~l~ anı

agızdın

yorayın

bitigçike aygu kerek iç sözin
küçlezse bitigçi öküş ya azın

tözü

aya er
köngül

atanmış

biliglig bügü
kizlegü

sırrı artu~ ~atıg

negü tir eşitgil bu b~ytig o~ı
köngül sırrı kizle ay könglüm

ı6Ha aiJağları yüıf.gü

to~ı

] A21 ava-lar-ı qdgü
J61h C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 öz . .. buzdı J A22 kör başın berti
ı'ı(i ••• ötüken ) A23 iti y. aytı t:düken Bıo ir/i yglf.şı ... Cıı idi ygf;şı . . . 1 tutzu
J A23 tudru ber-miş sangga söz big-i ( b- ? ) Bıo tutsu .•. yigi Cıı tut su ...
Y"rine b- ile) ll 2684 mi!ali] A25 me•el ( satır üstünde uyg. harfi. tekrarlanmış)
. ... tanı ] A25 antı saçar sanı ll 2685 yazıldı ... tirgÜBÜZ J A26 yasıl-tı ( sauyg. harfi. yayıl-tı ) acun-lf.a a. tergü söz 1 eşitti .. . örlgü•üz ] A26 işidti ...
ye· Cı, eşit(t)i . .. ll 1686 itigli .. . yılf.ar] A'n basar ol b. r:der B14 ygpuğlı ( y) ..
.
C ' ıJ bu beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 küygey J Bı5 küygey ( -y- noktasız)
ll ı688 çiçek ] A29 çeçek ll 1689 er . . . bügü J Aso gr adamıf b. begii B2 gr
· ] Aso kiiz-legü ll 26911 negü ... bfytig] Ası n. ter işidgil ... Bs nigü ...
nigii .•. bgytığ 1 sırrı] Ası aırnı
o r t i Ük, A 'da sabife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı

Ji'r

sözü ile ayır edilmiştir

A98 B2oo
2691

köngül sırrı berk tut sen ayma tiiin
~alı aydıng erse ökünçi yılın

2692

kızıl til kara başka yavla~ yagı
bu yavla·~ yagıg ·bekle inçin salın

2693

2704

ı.w.tı uz b~lag~t tal$.ı eçlgürek

2696

negü tir eşitgit ıla sır tengi
içli eçlgü yang bu bitig söz

2707

2697

l$.amug eçlgü sözler bitigde bolur
bitinmiş üçün söz unıtmaz ~alur

2708

bitimedi erse bitigli bitig
negü bilgey erdi~ bu l;ıikm~t bilig

2709

~69ô

yangı

:699

bitip ~o çimasa erdi .bilge bügü
bizingde oza~ıg kim erdi tigü

2700

yol.< erse bitig bu kişiler ara
tilin sözke kim bütgey erdi köre
ilclin ilke söz ıçlğ'u bolur
bitig bolmasa söz neçe sözleyür

2691 s!rrı .. . ay ma] Ası sırı bek tud çı~ar-m-a B, ve C5 .• · ay ma ( -y· m
ı aydıng . .. . yılın] Ası ad gang ~rz-e gnük-çi bilin B, açtıng ... yılın ( g- n
11 1692 gaiıla~ J Bs gt}iıla~ C6 YtJ"la~ ı salın J Ass ~ılın ( ~- ? ) B5 ve C6 •tJlın
2693 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı biliglig ıı~u,lag J C1
liglig 11 2694 {}tJ! ... açlur] Ass !Jaduz ... açılar ı ba~sa ~ Ass. ~~r~:f! ı :1.695
AS6 tengt;şs-e ( veya tenggeş-e) ı i<f.i . . . tili ] .A86 bu gdrum bı~ıg-çı bolu~ b~ ,
2696 C 'de bu beyit yok ı negü ... tengi] . As7 n. ter e. tıl-e ser tegı Bo
ı idi .. . yangı ] Aa7 ~ti ~- neng .. . tengi Bo iği ( satır altında uluğ ) . .. grpıgr
tas;z ) 11 2697 bitinmiş unıtmaz] Ass bidilmi; . . . Bıo bftinmiş.. . ·.: ı:wrfm.nıt Cu
( -ti- noktasız ) • . . 11 2698 negü ... bilig.] Ass n . bilgeg ( ımll r u5tuo tle ıı~. barf.
)anmış) ~rti bu Q.ikmed tedig Bu ve Cı2 nigü . . . ll 2699 bügü ] A,o b~pu 1
tigü J A4a bisi(n )g-ten oz;·a-~ığ ( -~- ? ) k. ~rti tegü Bı2 bizing-ke . . . Cıs

1
•

1

birisi biliglig ul$.uşluğ" bügü
bir bitigçi turur sözlegü

köre) Aı ar-a

üçünçi kür ersig er ol tong yürek
börike bu ersig kerek

yagıl$.a

u~uşlug
kingeşke

biliglig bu öglüg bügü
tusulur angar ne tigü

l$.amuğ" il işin barça itgen bitig
bitigin tutar il kirişin tetig

l$.ılıç

alsa ersig eren işlese
yençse öze iglese

yağ"ı boynı

2710

27 l l

yumıtsa l.<ayuda bu üç türlüg er
tilekin bulur er tümen arzu yir

bularda narul)ı ~$alın bu ~utu
bu üçke uçlu bardaçı ol butu
l.<ılıç

birle tutlur )falı tutsa il
birle baslur I.<alı bassa il

l.<~l~m

kişi

. ..
· 2700 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış

so

tal$.ı

2706

2701

1

bu begler işinge tusulur kişi
bu üç türlüg ol kör ay ilçi başı

b~lağ"~t bile l}~t tengeşse )falı
içli ec;igü til bu bitig söz tili

i.:;

ozakı

2703

ısı

2705

2695

A 98

içli keçi kereklig turur bu bitig
bitig birle begler iter il itig

bitigde l}~t uz bolsa açlur köngül
olpgu kelir ba~sa avnur köngül

2694

:iQ.,·.·
1
1''

bitigçi biliglig u~uşlug kerek

B 201

c

2702

Cı

2712

biligin u)fuşun tegip il tüzer
bu üç neng bile er ajunuğ" süzer

iter il J Aa ~der i. C17 i. ö:ı ll 2703 tusulur] Bı tusulur ( satır altında bol ur?)
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı bügü] As begü ı turur] As sgsin
ol) A6 ar ur ı börike ... ersig) Aa gqri-ke .. . Ba . .. ersig ( satır altında
6orr•: a . ll 2706 öglüg bügü J A7 frsig begü 1 kingeşke ... tigü] A7 kengelne tegü B, k. tusulur ( satır altında gq.rar ) ... C5 ... ni t. ll 2707 itgen ]
J tetig] As bidig B5 tt;tig ll 2708 işlese] Ag baş-laz-a 1 gençse . .. iglese] Ag
C7 yt;nçe ö. fglese ll 2709 gumıtsa ... er] Aıo gumudz-a ... ~r 87 yuml tı o , ıı gorısa) •.. ~r 1 tümen . .. gir J Aıo t. arsu ger B1 til ek arzu gir
.Jj 2710 bularda . .. bu] Au olar-tın naru-~ı ( ·~· ? ·•·?) l:<ılın bar ı uğu . ..
uda bar ta~-ı ol gadu Bs u. bt}rdaçı o. buta ( sahife kenarında bütÜn) Cg u.
C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı il] Aıa ~~ ı bassa il ] A12 basz-a
tegip ] Bı o i'!gip Cıı gfgit ı er . . . süzer ] Aıs ~r acunuğ tqser

A98 B2oı Cısı
A98 B2o2 Cısı
2713

bi!ig birle
birle

u~uş

271 4

2715

~716

..

2717

C 152
B 202

27ı8

~ılıç il
~cıl~m

başlar

tutar h~m buçiun ~azganur
il tüzer h~m bcızine. urur

726

aya beg bu iki uluğ erdem ol
bügü ilçi begler riıunı tutgu yol

727

murfgar

me~zetü

keldi emdi bu söz
sen aya eçigü öz

birle tutlur talu eçigü il
birle itlür tilek arzu yir

közi

to~

bagırsa~

2722

2728

közi

kerek
kerek

2729

özi umdusuz
özi ~oltğusuz

nengke su~lanmaz ol
bile bolsa arsı~maz ol

su~ erse bitigçi bilig artatur
bitir umdu birle bitig artatur

kümüş körse altun a~ar arsı~ar
içiisi başın yir ya baş alsı~ar
bagırsa~ tapugçı işik yastanur
tiledükte tutçı ~apugda turur
bagırsa~ tapugçı

ı

j

beg asgın tiler
ular

bor içmez kerek bolsa ~~~~~ arıg
bitigçi bor içse b ili gdi n te zer
biligdin tezigli bitigdin azar

731

bitigçi kiçe ta~da ilde kerek
neçede kerek bolsa anda kerek

2732

kişide
a~ar

2713 Aı5 'te bu beyit 27 ı4 'ten sonra geliyor
2714 Aı4 'te bu beyit 27 ı3 'ten önce geliyor ı tutar] Aa tq~rer Bıa vo :::ıt
tüz.er] Aa tadar ll 2715 /f~lı;mde] Aıo lfalern-ten Cı5/f~lı;m-den ll 2716 rıJıml
1 hı;m] Aı7 m-e
2717 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı bügü ... gol] A ı I!~UII· •"i
... Bı5 ... gol ( satır altında öz ? ) ll 2718 muıfgar] Aıg munggar ı efitgil]
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş;'r sözü, B 'de çizgiler ve C
satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir
2719 it/i ... er] Aoo gti ... gr Ba . . . t:r C4 idi erdem ( satır üstünde ol
ll 2720 tutlur .•. il] Aaı ildiir ... t:r Bs tutlur ( t- noktasız) ... C5 itlür ... l
gir] A21 bil-e edliir ~l il idz-e t:r C5 b. tutlur ...
2721 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı hı;m ... umdu~ruz. J A:ıı ,
... umdu•uz ( satır altında ümf:r.·•iz.? ) ı çın ..• /foltğu•u:r.] Aaa öz. gana
2722 nengke] B5 nı;ng- ke ( -ke satır üstünde yazılmış) i bol•a J Aas grz-e

umduçı

7 30

to~ kişi

kişi ne~

neçe me beg erse ~u! ol
ili umduçı ol tuçı

yaragsız ~ılınçıg yıratsa arıg

h~m
çın

bolsa boldı bulun
sen ay körki tolun

t~ni canı malın begi~e

içii eçigü erdem bilig bilse er
~ılıç

kişi umduçı
suyur~a anı

kişide

bu iki turur bu ajun tutru~ı
oza keçmiş iş h~m kelir utru~ı

~ş.l~m
ıpı

2724

725

ta~ı artu~ erdem ~ıhç ursa er
272o

2723

~ılıç ~an tamuzsa begi il alır
~cıl~mde ~ara tarnsa altun kelir

eşitgil munı

27ı9

begi il törü
körü

işler ~amug iş

talula bu iki kişig
ötrü birgil bu iki işig

umduçı] A24 undu çı ( -n- ? ) ı tolun J Bo to/un ( sahife kenarında kör ... ? )
] B7 umduçı (satır altında tı;ım~' lfılğuçı) ı ili] A25 igi ll 2725 bilig]
bitir . . . bitig ] Aao bidig ... bilig Bs bitir umdı . . . ll 2726 aliğar ar•ı/far J
araı-lfar Bo a. ar~rı/far (satır altında l)~riş-lılf lfılur) J i{liai ... gir J A 27

Aaıı 'd~ bu beyit 2728 'den sonra geliyor ı işik J A29 gşik ı tiledükte ... turur]
i'. bolur Bıo tiledükde ...
Aas 'de bu beyit 2727 'den Önce geliyor ı asğın] Bıı ve Ca a&ğı ı malın] A 28
m~lı ll 2729 içmez ... /fıl/fı] Aso .•. tudz-a If. Bıa içmes kı;rek lfıllfı bol8 a ı·
lfıl-ı-çığ Cı5 fcılınç-nı ll 2730 teztır] Ası gırar ı biligdin ... az.ar J Ası
u/fuş-luğ garar ll 2731 kiçe] Asa keçe ll 2732 falula J Bı5 talula (satır
) Cı t~lular ( -r sonradan ilave edilmiş? ) ı aliğar ... birgil J A 33 anggar

A- Bıo3 Cı53

A98 8203 Cı53

B 203

XXXV.

2733

birisi bitigçi \w.tı belgülüg
birisi yalavaç tili ülgülüg

2734

ya~ında yagu~ta ya yat baz ara
tuşar erse övke bulardın köre

2735

bu iki kişidin tuşar tuşsa iş
bu iki kişiler iter itse iş

2736

birisi bitigde ya~ılsa sözüg
birisi tili birle itse sözüg

2744

bitigçi bu ya~lıg kerek ay ilig
ınansa argar birse bolgay elig

2745

2737

2738

bu ya~lıg kişike ınansa bolur
kişilik tilese anı~dın kelür

ÖGDÜLMIŞ lLfGKE AGIÇI NEGÜ TEG

ER KEREKIN AYUR
2743

1739

B 204
c 154

bu erdi ay ilig meni~ hilmişim
ötündüİn iligke tükendi işim
ILIG St,PALI ÖGDÜLMIŞKE

2746

itilmez kö~ülüg iter bu kümüş
egilmez kişini eger bu kümüş

kür er kördi altun özi
irig sözlüg erni~ sözi

2753

közi

to~ kerek
arta barsa

öküş ne~

yumşadı
yumşadı

h~m lplınçı

bütün

küni~e ~utun

körü toçlmış erse közi
erse bayat~a özi

yana

~or~ar

IHlal

h~m }}~ram

a9rar erse aça
bilse seçe

közi to~ kişiler ne~irg ec;llemez
bütün çın kişiler özin yiglemez

·

c9

tükedi
ilig ... ögdülmi1ke ) unahalarda bu başlık yok
2741 agıçı negü J B9 agıçı ( satır aitında 'a~fl-lıg) nigü Cıı a. nigü ı

iizüm ll 2741 er ] Bıo 1r

bu can canda yigrek sevug
altun ol canda keçlrek sevüg

·yaraglıg yaragsıznı

C2 yglailçç ... ll 2734 yagaf!ta ... baz J Aa6 ..• yaya d bar B2 ve Cs ygga~-da •.
iter it•e ] A38 ,der ,dz-e ll 2736 bitigde) Ası bidig
·
2737 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı .aTiğar ... elig) A~
~ . B6 . . . bolila e. Cı . .. bolğa ilig ll 2738 ariııfgdın J A39 manang-tın
.
2739 A 'da metnin 27 39 'dan 3474 'e · kadar olan kısmı eksik ı meniıfg)
ı tükendi]

ne~

2749

2752

tutsa altun kümüş
iltse bu aymış yumuş

2733 yafailaç ••. ülgülüg) Bı yç[a()CJÇ . .. ülgülüg ( sahife kenarında

sevüg

kümüş körse yal~u~ kö~ül tutmasa
yaragay anı çın fjrjşte. tise

2751

baş~a

bütün ke9 kerek er köni
yaymasa ötrü tutsa munı

negü tir eşitgit bu s~rtlar başı
ajun tezginip ne~ke tegmiş kişi

barı

negü teg kerek ay ma~a
a~ar bütse begler yitürse ne~e

otı

2748

agıçı

ol er

çın

kümüş

2750

ilig aydı u~tum munı ma ögün
ta~ı bir sözüm bar anı ay bu kün

ağı ~azna~ı

i9i

kö~ül

2747

A-

yanut birdi ögdülmiş ilig ~utı
sevüg ne~ bu altun kümüş can

ayar] Bu bab ögdülmi1 .. . nigü ... aytar Cıa bab ağıçı nigü .. . agtar
1744, .!Jil!lrrıa•fl ] Bıa yayma•a ( y- noktası ı) Cı6 yayma•a ( y- ve -y- noktası ı ) ll 2745
Bı, ve Cı6 nigü ll 2746 canda yigrek ] Bı c. yfgrek Cı candan yjgrek ll 1747
kolli!iilüf ) Bı itilme• k. C2 i. köngülüg ( -lüg üstünde -ni) ı egilmez
eger]
Cı . . . iger ll 2748 yallfga~] Bs yglngalf Cs ygnglal!
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı barı ... ~atan J Bs bgrı
~atan
tükel) C6 bgrı • • • ll 2753 eif.lemez) Bs eğleme• C9 edleme• ı yiglemez)
( y- noktasiZ ) c9 yigleme•

ögdiiln.r,

o ••

o ••

·

A- B2o5

A- B2o4 Cıs4
:-

2754

kiçigde körü
anıng su~lu~ı

c

t55

B 205

altun kümüş
bolmaz ança öküş

2755

özi ~or~ar erse bayat~a ~alı
bu er tutga ş~ksiz könilik yolı

2756

könilik mün ol barça eı;igü asıg
bu asgı bile buldı me~ü tatıg

2757

köni bolsa yalJ%"u~ küni eı;igü ol
küni eçl.gü bolsa ~utı me~ ol

'758

negü tir eşitgil bagırsa~ sözi
bu söz işke tutgıl ay ajun tözi

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

~alsa

bu

2767

bagırsa~ tapugçı

2768

uvutlug kerek
uvutsuz kişide

2771

unıtğ'an

2772

tetiglik kerek ~ılsa türlüg salpş
tetig bolmağ'ınça ~alı aı;irar iş

bolur körse ögsüz kişi
bu ögsüz agıçı buzar öz işi

bitigçi kerek uz ~amug g!}.t bilir
bitigin küı;iezse ~ahr

sa}s:ışıg

c 156

2774

işig

kişig

2775

bor içmez kerek h~m özin · tutguçı
özin tutguçı er ~utug tapguçı

2776

galnga~] Bıa gvlnga~ Cı, gvngla~ ı ~atı mengü ] Bı2 ~atı (satır altında tükd l
Cu ~- mt;nggü ll 2758 negü ] Bıs ve Cıs nigü ı ajıin ] Bıs ajan ( -j- yerin -z·

.

.. .

. ..

bolsa iş artamaz
tutar ne~ özin örtemez

ögi bolsa yal~u~ uriıtmaz bolur
sanu sa~nu işler ya~lmaz bolur

2773

(satır altında amız? ) ı baldı mengü ) . Bıı baldı mt;nggü Cıa bv.ldı mt;nggü [

.. .

ol kişi öı;irümi
bek tut ay er köı;irümi

2770

tetig

2754 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 boZmaz] Bo bolmtu ll ;7551
Bı o ~o(r )~ar ı er tatga ) Bı o §r tatğa ( satır altında er tarğa ) ll 2756 m ün] Bu

.

kör özkey bolur
begin bay ~ılur

agıçı oı;iug

bitigçi
bitigin

..

D ci r t 1ük, B 'de çizgiler ve C 'd~ ayn satırda şfr sözü ile ayırt ~ai!ı:Qi~tir
· -2759 bütün) Bı, b{itün ( b(it- · noktasız ) ı dt;vlt;t . . . bütün] Bu. di;.nga ~ıı
lcatan ll· 2760 ~atatfğag) Bı5 ~ata</ğa Cı ~atadga
2761 C 'de bu beyit iki satır üzerine yaz.ılmıt ı mi~ J Bı ming ( -i- yarine
ll 2762 ·avU:tla~ .•. ht; mJ Ba u~aşlag kt;rek kör ( satır üstünde yazılmış ) ı
uvat-•az ( satır altında a!fa,-•az ) ll 2763 avat ... iter :1' Bs yvat iter ol ll ır64,
B,' içme• ı er] B, 1r

küı;iezgü kiriş h~m çı~ış

küı;iezgü ~amug

iş

türlüg

yıl

ay öçl. bitise küni belgülüg
açu~luğ' aı;iırtlıg sanı belgülüg
sa~ış sa~lı~ı çın bitig birle ol
~oçl.sa sa~ış ~apug açtı

bitip

bilgi

eı;igürek

bağ'ırsa~ kişi

sa~ışlığ'

h~m yime ög kö~ül
yıra~ tur tö~l

uvut ol tıı;iıglı. yaragsız
uvut ol iter ~~~~~ arta~

tapugçı

bagırsa~nı

2769

saran

saranlı~ bile ne~ küı;iezgü kerek

bu özkey

boldu~ erse ~utaı;igay künü~
s~lam~t tirilgil sevinçin lp.ıt!.!n

h~m oQ.ug sa~
~ılur mi~ itig

işke agıçı

2766

köni

kerek
tetiglik bile er

bor içse a~ılı~ ~ılur ol ne~in
üler ne~ alumaz te~in

kişike

köngül til köni tut ~ılınçı~ bütün
sa~a kelge d~vl~t bu dQ.nya bütün

bagırsa~

Cıss

yol

ül'er ... alamaz] Bs ... nt;ng alama• C7 ült(r) ning (-i- noktasiz) alamaz
·-k- ile)
Ç 'tl b bu beyit iki satır üzerine yazılitut ı agıçı) 86 ağıçı ( satır a:ltııida
ll 1767 ö~keg ] Bt özkeg ( satır altında özge) ll 2768 ötjrümi} Bs ötjrümi ( sa-·
bilig ögretgüçi) ll 2769 ağıçı , .• artamaz) 89 agıçı ( satır altında 'v~ıl-lıg)
' örtemez) Bo örteme• ll sno galnga/f. anıt ma~ ] Bıo gvlnga~ anıt ma• Cıs
j ya.rijjrlmaz ] Bıo gvngılma8 ( g- noktasız}
'do bu beyit iki satır üzerine yaulmıt ı iut~ışıg J Bıs •a~ışı C11 •a~ tş ığ
·
l <.:t bfitgit1 küdene ll 2775 aça~lag a<Jırtlıg] Bıt; aça/flıig (satır
atfirtlıg ( satı~ altında yazılan söz fotografa tam girmemiş) c2
19

A- B2o6

Cıs6

291
2777

negü tir eşitgi!
salpş birle bek

2788

tutğu işçi işi

c

157

bitise kalır söz usansa barır
usal b~lsa işçi şalpşta ulır
bilir bolsa tegme bu türlüg bitig
anın sal}lasa ötrü l}ılsa itig

elig

B 207

usansa l}ayu işçiler
birdükinde ulır baş çalar

biliglig kişiler bolur çın köni
köni !$ayda bolsa yaruyur küni

2790

ul$uş bolmasa er özin tutnumaz
bilig bolmasa er işin itnümez

2791

bolur !$arşı içre ağıçı ışı
özin keçi küçiezgü bu yaıltlığ kişi

2792

köıltül til köni tutsa l$ıll$ı bütün
angar tegmese ot yalını tütün

salpşın

bışursa

bilse artul} yete
ögi köıltli sal}ış tuta
2793

elig sal}ışında keçer erse sen
kerek h~nd~se. sal}ışı tutsa sen
2794

2795

köngül beg turur yiti ~ndam öze
begi başlasa buçinı yügrür tüze

içii me batığ h~nd~se. sal}ışı
anın tezginür kör Qı;lkimler başı

2796

içii yal$şı aymış biliglig sözüg
ay ersig kü<;Iezgil köngülüg közüg

'
evin teg yarır bu yiti !}at köküg
açiırttı seçim teg yir erse !}aşı

2797

et öz yiti ~ndam köngülke uçiar
köngül birle yalngul$ ağır yük yüçier

2798

tüke! sır beçiiz ol köngülsüz kişi
köngülsüz kişi bilge atın yoçiar

2777 negü ] B2 ve C4. nigü
] B tutumaı
8 C 'd bu beyit iki satır uzerine yazılmış ı tutamaz
s
277 B
e a .(
anat•a)
J
C7
ll 2781
u•an•a ] 4. a•an•
JB
te Cıo
(
k- ? ) Co sakı1-da ll 2782 salfışın .. , gete
7 • • • Yt; .
;
ilig ( ön.ce elig
sonra tas hi
1 k;;ek
• 11 k rek ( -k çizgisi yok ) ht;ndt;lfe ll 2784 ginçke . • . ht;ndt;se,
9 ve b.
t;
lft;çe ) C12 munung
e
ht;ndt;•e
munı . . . sas a J Bo . . . saaa (
- keli) •• ll 2785 negü] Bıo ve Cıs nigü 1 yigü) ıs Y.~gu .. .. .
~J
l
t I ük B 'de çizgiler ve C 'de
ll r sozu
},
or 'd' '
k J B idi me
(
?)
( 3· ,
. 2786
... s;;;';nür
tizginür ll 2787
..
ht;ndt;se •·
:g k t (
teg (
L. I!Q
''"""'"''"'
; teg
( nokt!LBız
) • . • ·ı )n~ 12 adırt(t)ı
s~çim (s- ? ) tt;g birer sa~ışı Cı
keli ygrır
) . • . lfgt
1 aıfırttı . . . . aşı
•

satır altında

ı

lümez yıl ay sa~ışı
, , ı

ı •alfışta

yazılmış,

~t;

ı. ı

közün körse ötrü köngül arzular
arzu ~oisa anı kim yığar

kö~ül

negü tir eşitgil ay bilge bügü
biliglig sözi bolsa aş teg yigü

~;bqtıg

közin keçi küçiezse tilin beklese
u~uş birle arzu hş.vağ örklese

körii barsa yinçke salpş hı:ndı:seo
munı birle yir kök bolur ol sasa

•a::~~a27 ~~ :z;;j Cıı
ı
r
D.

biliglig ul$uşluğ kerek l$ıll$ı tüz

2789

sal}ışta
sal}ış

saifış-da

lı edilj~)

satır altında
c • ..

~2
ır

ayrı satırda
ıle ayırt
saifışı
~
B~~ tt;zgin~r Cı5
eiıin ~at]
ktasız) Cıo akın
noktasız) ygrır

r

batığ ht;ndt;sıı. -sıı.

Cıs6

ul$uşluğ kişiler işi barça uz

bitigsiz işig bek tutumaz köıltül
köngülke ışanma biti ay oğul
2779

A- B2o6

bagırsa~ kişi

2799

kerek elgi berk sal$ kereksiz al$ı

saçılınasa ötrü ağı l$aznal$ı

~7511 C 'de bu
ll !:nı~

beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 tutnamaz] Bu> tatnama• ı itnümez ]
köngül] C5 köngül. ( -n- tashih edilmiş) ll 2793 arzu] Co arzaif
ım C 'd e bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı közün] C1 közin 112795 giti] Co
j buıjnı . . . tüze] Bs lfal-ı ( -ı d ilekat ) y. tüze Cg . . . oza ( önce tüze yazılmış,
ı.n.lıilıı edilmiş) ll 2796 i<fi yalfşı] Bo i<!i yglfşı Cıo idi yg!Jşı
DÖrt 1Ük. B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r sözü ile ayırt edilmittil'
17.97 yalngulf J B7 gglngulf C12 ygnglulf ll 2798 go<far] Bs Y9<far (açık çıkmamış)
( g- nolctası z, hareleeli )
2799 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış

A- Bao7 Cıs7

292
a8oo

içli keçi anı ~o\lmağu
nengi birle a~ı bolmağu

158

z8o2

~amuğ

bilir bolsa

JHym~t

2813

2814

arsılpnasa
alsı~masa

aSı

negü ötnü alsa yana birse terk
angar birgeler neng ~açan ~olsa terk

2806

satığ~a

ongay bolsa ~ıl~ı köni
angar eksümez neng kereklig küni

2807

~alı

birse begler er at~a açığ
tegür.se aı-u bolmasa yüzde çığ

aSo S

açığ

tiçlsa işçi er at köngli sır
er at köngli sınsa alır begke kir

2809

negü tir eşitgil a~ılar başı
köngülke alınğıl ay çırğuy

ız8ı6

c

159

2817

-o-o

kişi

at ) 1 nengi ] Bıo
yerine ·z- ile )

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ar•ılfmaaa] Bıs araılfmaıa
Q.çrif bolmaaa) ı tabığda J Bıs tçiJuğda Cs tçiJığ-da ( t- noktasız) ll ı Bo4
c•. alım•ke 1 aüçig ] C~ aüçüg ll 2805 negü. ... terk] Bı5 nigü .. • tfl'k ( tno~talafa dikkat) . Cş nigü. ... tir k 1 terk] Bııs tt;rk ( t.~ veya b-?, n okta[ıı.rn
Cıs ittrk. . ll. ı8e6 aatığl!a] C6 açtığ·çı ( -çı satır üstünde yazılmış ) 1 ekaümez] Bı·
-• ll. 2iıo7 u l B2 ır 1 yüzde çığ J B2 güz de ( g- noktası iyi çıkmamış ). çığ C7
çığ (-d- üzerinden çizilmiş; -d- ile -e aralıjtına dikkat: yüz açığ? }-ll ı8o8 er •.
Bs ır • •. •ır (satır altında aınv.r ) 1 begke] Bs btgke (b- noktasız )
J80i C 'de bu beyit iki sabr üzerine yazılmış f negii] 84 ve C9 nigii 1 çıri}uU
B, çırğag ( ·r· Üstündeki noktaya dikkat) kfşi ( ·Ş· yerine ·•· ile ) Cıo çırğug (
dikkat) k.
2803

altında

z8zo

B 209

tise
birmese

2800 itfi ketf] Bıo i4i kt;if,. ( satır altında uluğ
lfılumaz] Bıı ~ıluma• ll 2802 ağırın ] Bıa ağırın ( -r·

tapuğçı elig tarlı~ın
begi eştip ıc;fsa açıg yarlığın

uzatsa

ağ-ıçı

bu neng birmese
töngülgey basa

kerekinde bulsa kişi öz mungı
yam erse yangança bolur ol tengi
negü tir

eşitgil

bu kökçin saııga
yara ay tonga

tilemişte bulsa tilegli nengin
~ılsa bolmaz canında

yanut

2821

~ılayın
tıQıp

bu beglerke tapnur tapuğçı ~amuğ
kelip tuttı tapğun ~apug

mungaçlmış mungınga
2819

severig sevügsüz
tilin aygu nengni

oc;fuğ sa~ kerek kec;f kereksiz azak
aza~ bolsa işçi bolur iş uza~
·

mungac;fmış tapuğçı

.6UI.O

28ıo

sözin ~ıysa begler ·umınç kötrülür
kitti erse nenging ~otrulur

s mungaçlsa

kiçigke süçig tutsa söz

2805

ayıp birmegü neııg tilin aymagu
tilin aydıng erse anı tıçlmagu

munga\lıp

alıni~a birimke ongay bolsa öz
uluğ~a

B 208

ol
neng

Bıos Cıss

umınç

neng tavarığ biligli kerek
uçuzun u~uğlı kerek

satığda tavığda

2804

2812

kerek bilse türlüg satığ
bilmese er ~ılumaz asığ

ağırın

2803

a8ıı

satığçı
satığ

c

A-

a~ilı~
kişi

aSo ı

29ll

öngin

kerek öçite bir yam ya~ança bolur
~amuğ nengke yangzağ munu bu tengin
bu ya~lıg kişi bulsa emdi ilig
biliglig uvutluğ silig

u~uşluğ
2822

a~ar

birse bolgay ağı ~azna~ı
küçiezse i}ı.ı.~ı

ınansa yarağay

ayıp J C12 agt!p ı e,.•e] C12 irae ll 2812 lfıg•a ... umınç] B7 ve Cıs ~ıyaa ...
ı umınç · .. nengıng J B7 rımunç kit(t)i ... nt;nging Cıs umunçkit(t)i ... nt(n)ging
azalf · · · azalf] Bs azalf (satır altında rıza~, ·Z· noktasız ) uzak ( .z. noktasız )
••. ;, (~~tır Üstünde ~gpug, ~oktasız) rı. ll 2814 tuttı J Bıı ve c~5 tat(t)ı ll 2817
• · · teırgı ] B12 ggm . . . ft;ngı Cı ggm ( harekeli ) . . . ft;ngi ( tn- için yalnız bir
) ll 2818 negii Bıs ve C2 nigü
· D-ört 1ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ii'r sözü ile ayırt edilmiştir
2819 tilemiile] Bı. tilemi,.fe ( t- noktasız ) C, tilemif-de ı bolmaz canında] Bı,
, cruu-,d a C_, b. canı-da ll. 2820 gam] Bııı gçm ( g- noktasız ) Cıs gçm ( harekeli )

·

2811

teJfiiın ] Bııı ~çmv.g . .. tt;ngin ( noktasız ) C5 ... tt;ngin

( t- üstünde bir

nokiasız ) ll 2822 ağı ~azn'*ı ] Ba ağı ~gzna~ı ( satır altında agır ~gzine. )

A- B:ı09 Cı59

A- Bzo9
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ilig
tal$-ı

ÖGDÜLMIŞKE

aydı

ul$,tum yaruttu~ mini
bir sözüm bar ayu bir anı

ı8J3

B 210

Z83S

siziksiz yise beg anıngdın
angar beg küçiezse

2836

başıg

ic;li ters turur bu aş içgü yigü
siziklig kişidin yise ay bügü

:z82 7

munı

2837

ma ayu birgil emdi manga
bileyin ul$-ayın ay ersig tonga

2838

ÖGDÜLMIŞ

ILIGKE AŞ BAŞÇI Ij"AN SALAR
NEGÜ TEG KEREKIN ·AYUR

c

160

z84o

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
bu işke bütün er kerek kec;l silig
kişide talusı

28 3o

işke ic;li çın bütün er
bağırsal$, tapugsal.c uvutı

:ı8 3 1

bagırsal$, tapugçı

2 83 z

boguzdın

bu

işin l$-ılsa

kişi
başı

bolur barça begke bııtıır
aşçı anı kim yeter

ilig • . . ögdülmişke J nushalarda bu başlık yok
·
2823 garuttuıfg] Bs ve Cs ggrut(t)ung ll 2824 tir ki) C9 tir ki 1negü teg] B, " c
nigü tt;g
· iki satır üzerine yazı ı mış ll 2826 ı.'d']
B6 !'d'
C ı2 ı'di ll
2825· C 'de bu beyit
ı
.ı
u~agı~ • • . toıfga J Cıs tise sen ~ula~ tut mgnga
ögdülmiş .•. oyur J Bs bab ögdülmiş ... nigü i'!g kf!rekin a. Cı, bab aş .. •
.
tt;g er kf!rekin agtur
2828 btrdi J Cı5 blrdi ll 2829 talusı ] Bıo ialusı ( satır altında Yf!bşı-sı) Cı~

çın bışıg

bolur

bolmasa bu kişi
begler işi

aşta

mungar kiçki eski tapugçı kerek
süçinü aşın birse terk

telim tapgı erse öküş emgegi
angar bütse bolgay açınmış begi
negü tir

eşitgil kişi

c .161

teg

ec;lgüsi
belgüsi

ul.cuş

l.cayu nengke emgek I.catılsa öküş
sevüg boldı ol neng l$amugda küsüş
~ayu

nengke

sevüg

boldı

ıçisa tiriglik kişi
ol neng sevüg can

2841

tiriglik isiz ermez emgek isiz
bu emgekke birmez tiriglik isiz

2842

tiriglik barır er açımaz tilin
yava bolsa emgek açır kiç

işi

tile
bile

bütün çın
beginge yuluglar et öz can

bütün

!$.alı tenglemiş
ı839

köni çın kişi
öc;lürgü a~ar birgü aş suv

yağı

açınu

XXXVI.

282 9

buçiun başlar erke bolur ming
bolsa kimke ya<;lıglıg ağı

h~t~rlıg

aşıg

:ı8:ı6

l$amug yirde begler küc;lezgü özin
yigü içgüde açgu sal$-lıl$. közin
yağı

ayal.c tirki başlar bu aş başçısı
negü teg kerek aygıl aş işçisi
ınansa

2 8a8

2834

Cı6o

tuşı

yılın

z843

közi tol.c kerek keçi yime köngli bay
arıglıl.c kerek h~m yüzi körki ay

2844

sal$ınul.c

2845

kerek din ş~ricııt bilir
bu mundag kişidin bütünlük kelir
arıg boldı
arıg

begler tadusı özi
bolmasa aş !$.açan yir l$-ozı

yirde J C, yt;rde ( barekeli) ll 2834 erke ... ming] Bı . .. ming ( .;. yerine ·n·
irke . . . ll 2835 aşta] B2 iş-te
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 açınu süçinü] Bs açıyu süçiyü
i~ 1 B, açıtmış ll 2838 negü] Bs ve Cıo nigü ll 2839 nengke] Cu nt;ng-ke
;. ile) 1~amuğda küsiiş ] B6 J,c. kij.süş Cu st;ilüg-den kij.şiiş (·Ş· ? ) ll 2840
tu1ı
.,. yerine ·ll· ile) ll 2841 i siz ... isiz J Bs {siz ermes e. ;siz 1 birmez
hir rn~ ... !siz
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 er açımaz] B9 t;r açımas ll 2844

'~3 3

] Bu

&IJ~ınu~ Cı1 sıı~ı-nu~ 112845 tadusı] Bı2 tgğusı Cı tgduşı

A-

Bzıo Cı6ı

A- 8211
2846

arıg
arıg

bolsa
bolsa

birür
suv seve kec;l yilür

2847

közi su~ kişi aş~a su~lu~ ~ılur
elig tegrür aş~a aşıg artatur

2848

közi

su~ kişini~ ~ılınçı

~ılınç

B 211

aşçı arıg aş
aş

yigliki erke

yig ol
ig ol

neçe me bütün çın er erse köni
anı~da bütün çın özüng bil munı

z8so

bütün tutgu barça
özüg keçi sa~ıngu

2852

2853

l_<amugnı

2855

2856

c2

yilür (yi-

k.alı egri bolsa bu aş başçısı
k.amug egri boldı anıng işçisi

286ı

yumıtsa ~alın yig bu aş ogrısıJ
k.açan körki kelgey begi tirkisi

2862

könilik kerek erke eçl.gü k.ıhnç
anın bulsa ötrü tilemiş sevinç

2863

negü tir eşitgil köni ~ıl~lıg er
köni k.ıl~ı bolsa ajun bütrü yir

B 212

2864

köni ~ayda bolsa
tünermez küni er

~utac;lur
yorısa

küni
köni

yüzi körki körklüg kerek ~~~~~ uz
yülüg bolsa boı;llug tili kö~li tüz

2866

bu körklüg kişi közke körnür arıg
arıg bolmasa aş boguz~a k.arıg

2867

bagırsal,<. kerek kec;l begini sever
uvutlug kerek kec;l özini yıgar

2868

u~uşlug kerek h~m biliglig kerek
öc;li bolsa aşk.a iriklig kerek

arıghk.nı sevmiş

turur bir hayat
bile er bulur eçlgü at

barça kişiler tiler
bolsa aş suv kişi arzular

bıyan~t
asıg

l,<.ayu yirde ursa açl.a~
birgü barça \,<.açar kec;l yırak.

tııyan~t kişi ~ayda

tengiz erse suglur

sunsa elig
yirig

k.urıtur

arıglı~nı

2846 biriir] Bıs yi gür ( g- noktasız) Ca biriir (bi- noktasız )

)

286o

z86s

arıg

noktasız

könilik kerek h~m bütün çın ~·lı~
köni bolmasa er tüzümez yon\,<.

küı;lezgü .başıg

'ş.zizrek

aşta arıgsız kişi

bu canıng cffziz
bek tut uza~ma sözülig

.1$:amugda

arıglı~

2857

162

kişig çın bışıg

bütün tut küçl.ezgil özüng
sening öz közü~

tutgu

2859

bagırsak.

'ş.ziz cannı

2854

c

mungar mengzetü keldi emdi bu söz
unıtma bu sözni aya eçlgü öz
özüngke

yıra~

arıgsız kişining arıgsız işi

te~siz

2849

z8sı

2858

Cı6ı

noktasız

)

n 2848 yig] Bı5 gig

(satır altında gf!.mf!.n ? ) Cı grg
Bt an1ngda ( -n- noktasız, ·E· harekeli ) C4. anıng-dan
2850 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt 1 çın bışıg] Ba tat ~rfır
oknnıı:ıuyor; metnin bu kısmı rQtiibetten boznlmuıı ve sonratlan o o l duro lın~ı· ) '
1 öziig . . . baş ız] . Ba özÜng kt;t! kqrj.ezip k. bf!.şıg Co öziig k~d •(Jiıınzu k.
Dört 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şj'r sözü ile ayırt .:dil
ı852 ö.t;üng ] B, özüng ( -z- noktasız ) ı köziing ] B, köz[ iing] ( -üng
memiş) n 2853 *amugda •f!.Zizrek J Cı o ~f!.mug-dan •f!.Zizra~ ı sözüTfi ] B5

2847 C 'de bu beyit yok

anıril/da]

fotqgraf~ 1irmemiş)

2854 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı yülüg] Cıa yuluğ

2858 aşta ı Bıo a,-ta C ıs aş-dan ll 2859 er .. . gorı~] Bu {Ir tiizülmes gor* ( g; satır altında bu til ) C17 er tüzümes g. ll 2861 lfalın yig ı Bıs ~ yig (noktası ı)
gı'g ı, ·i- noktasız ) ı tirkisi) Bıa ttrki-si C2 tt;rki-si ( .,. harekeli )
1862 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı erke] Ba {Irke ll 2863 negü . .. er]
. ~ıllf-lız (-ı- harekeli ) flr C5 nigü . .. ll 2864 tünermez J Bı tünermes ll 2865
82 ve C7 yfrde 1 birgü] Ba bşrgü ( -f!· harekeli; metnin bu kısmı rutubetten
e· sonradan doldurulmuş) c7 bt;rka. ( harekeli)
'~66 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 elig] Cs ilig 1 girig J Bs ve Cg gjrig
uöutlug] B, utıutlag (satır altında u~uşlağ ) Cıo q.tıutlug
84 'd~, ı867 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir ( krş. beyit 2767 ) ı
b(!ğrrsa~ kişi bt;g-ke özkeg bolar
,
bu özkey kişi t(!pgı asğı bulur
·~k~r.y ( satır altında özgeçe )
2868 u~uşlug] Cu atıutlug 1 iriklig] Cu ir!klig

A- Bzu Cı6z
:ı86g

törüçe yorısa tapuğ lplsa öz
kirürde çıl$arda köni tutsa köz

~870

ul$uş işke

bilig

işke

v~fa l$ılsa

2871

begke tilep ec;lgü at
ol at birle eçlgü ~$alır meı%"ü at

287%

ul$uşluğ kişiler

biliglig
::873

1874

163

::875

at ec;lgü

kişiler ınançlığ

~$olur

kelür
bolur

kişiler kişisi

negü tir eşitgil u~tişluğ kişi
ul$uşluğ kişi ol kişide başı
ul$uşluğ v~falıg kişi

z88o

ilig
tal$ı

z88ı

z88:ı

aydı

ul$tum eşittim munı
bir sözüm bar ayu bir anı

maı%"a aygıl emdi içiişçi başı
negü teg kerek l$ılsa içgü işi
ınansa a~ar

alıp

içse içgü

beg ne
anı çın

kö~li

bütüp

tutup

bolur

ul$uşluğ kişidin kişilik

biliglig

c

tutsa küçiezse özin
tutsa hçlusa közin

ILlG Sl,PALl ÖGDÜLMIŞKE

XXXVII.
ÖGDÜLMlŞ ILlGKE li)IŞÇI BAŞI NEGÜ

TEG KEREKIN AYUR

tüzüni
özini

yuluğlar kişike ~amuğ

::876

arığsız .c~falığ ~ılınçr
~$alı aydı

B 213

::8 78

erser

~ıyar

otun
sözini

kirip ötrü tirki aya~ başlasa
begi aş siziksiz yise

anıı%"dın

•
2879

bu erdi ay ilig özüm hilmişin
ayu birdim emdi köı%"ül bulmışın

2871 erj.gü ... mengü ] Bg .•. mt;nggü Cı, mt;nggü If alır tigü (-i- ıı oktJI$1~ J U·
ll 1874 negü] B12 ve Cı7 nigü
Dört 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir ·
2875 özini] Bıs özi-ni Ca özüni ll 1876 er&er .•. 11özini) Bı4 er11er ( dlkk• )! )
s. Cs er11e /fıyar 11özini
2877 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıf ı ilig) C4 il çi ll 1878 firki)
Cö t11rki ( -~~- hareleeli) li 1879 bilmişin] C7 biimili ı birdi m ... bıılmışın) C7
•.• bilmişi
ınançfığ Cı5 ınanç-lig

ögdülmişke ı nushalarda bu başlık yok
C de bu h_eyit iki satır üzerine yazılmış ı eşittim ] Bs eşit(t)fm Cs eşit(t)im
Co ayu bir ll 2881 icfişçi] B, i ğiş-çi Cıo idişçi 1negü J B, ve Cıo nigii
· ayur ı B6 bab ... nigii tt;g kt;rekin a. Cıa bab idişçi-ler bgşçı-111 ir
kı/r~lı. rı agtur ( noktasız )
lı/1 B7 iifi (satır altında özi) C ıs idi ll 2884 yılın J Bs yılın (yı- nolctasız)
] Cm közi ( tashih edilmiş ) ll 2886 icfiş ] C ıs i diş ll 2887 i efişçi ) Bu idişçi
JQll
ya] Bu ya ... ya ( noktaaız)

A- B2ı4 Cı64
288 9

]furug öl
anı~dın

28 9 o
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28 9 ı

28 9 2

yimiş tut ya içgü süçig
bolur bu boguz)fa keçig

boguzdın bolur barça
boguz tatgı aşçı ic,Hşçi

begke
tutar

c 165

negü tir eşit ay biliglig bügü
boğuz keçi küçlezgü aş a]fru yigü
boguzug küçlezse başı~a asıg
aşıg az yise bu ağızlfa tatıg
kördüm erni yava
küçlezmedi bogzın )fovı
boguzdın

boguzdın

içiişçi başı keçi ]fuyug er kerek
köni tutsa ötrü kö~ül ög yürek

2901

könilik öze işlese iş bütün
ya]furmasa özke yaragsız otun

2902

öz elgi bile ]fatsa içgü körüp
özi beklese ]foQ.sa tamga urup

2903

yigü iÇgü ]fatmış lfamug otlarıg
öz elgi bile ]fatsa tutsa arıg

2904

]furug öl yimiş ya cijl~ngbin c(ilab
özi ~atgu tutgu bu barça ş~rab

b\1-t~r

bu aş çı içiişçi bütün bolmasa
içli sarp bolur begke içşe yise

öküş

2900

)fıldı baş

]fıldı yaş

2905

kirür ig kişike kemi
bolur h~m angar ot emi

açınu

içiişin

süçinü bagırsa~lı~ın
küQ.ezse ötese Q~~ın

2906

kirür ötrü emgek begi tapgı!l:'a
ol emgek tusulur ~ulı asgı~a

2907

~ayu nengke kirse kişi emgeki
uş ol ne~de boldı canınıng köki

köni ermtıse k,üygey .·erdi ulun
köni turmasa kör bolur er bulun

2908

mungar mengzetü sözledi söz silig
siligler sözi körse barça bilig

köni bol sen iş )fıl ay ersig begim
könilikte taştın .yo)f ,ermiş yigim

2909

ül$-uşlüğ'

ke·rek

ıi]fuşlug kişidin

isizke
bütün

h~m

bilig keçi bilir
kişilik kelir

]fatılmaz u]fuşlug kişi
çın

bolur bu biliglig

işi

2889 öl ] Bıs öl ( iki " ile ) ı keçig J Bıs kiçig Cs ktçig
2890 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı it}işçi]
idiş-çi ( '
ilave edilmiş ) 11 2891 itf.işçi] C6 idişçi ı ic/i] Bı i eli C6 idi ll 2892 negü] B~ ~~
ll 2893 küdene] Cs küde(z)11e ı bu ] Cs er
2894 .B'de bu beytİn 2. mısraı ile 2895. beytin 2. mısraı yerlerini
.
mısra küdezmedi boğzın kelimeleri ile, dotru başlandıtı halde, devamı ıılttıı.kı ,
karış;ırıl.;.ıştır; asıl dotrusu 2895. beytin sonunda bulunmaktadır ı yafla
••• bv.1 Co yv.fla ... bv.ş ı boğzın .•. yaş] Bı; .•. YV.I Co boğuzın •• · ya1 . ~
2895 B 'de .bu beytin 2. mısraı
2894. beytin 2. mısraı yerlerini
( krş. a894 not) 1 boğazdın J B, .boğ11zdın ( tashih edilmiş) ll ~~517 ~tılrmı:]
Cıa /fv.tdmaz ı ba ] C12 htm
2898 Cı5 'te bu beyit 2899 'dan sonra geliyor ı küygey ... ulan] Bs .• '
küngey • . . ı er bal un] Bs gr b. Cı5 e. b11lun
2899 Cıa-ı' 'te bu beyit 2898 'den önce geliyor ve iki satır üzerin yıı:ıı
Bıı yigim ( noktasız ) Cı4 Yt;llim ( ·f• hareleeli )

c

c6

ile

B 2!S

~ayu

sevüg
2910

kişi
anı

2911

nengke kirse kişi emgeki
boldı ol neng sevüg can köki

emgek ıçlsa tiriglik ıçlıp
sevgü yüçlgü yüçiürse yüki

bu yanglıg bulunsa
angar birse bolgay

içiişçi başı
ic;lişçi işi

it/işçi ... er J Bıo ... ~aguğ ( -y- noktasız) er Cı6 idişçi ... k11d 11 2901 öze]
ga~urmasa . . . "tun ] Bıı gv.lfurmasa ( satır altında gv.flutmasa) . . . ota n
kflj{r

C 'dı. bu beyit iki satır üzerine yazılmış ll 2904 öl ... ci)lab J Bı4 öl (iki (}

... cij.lt;ngbin (c- yerine !J.- ile) c. ı Şfrab] c4 Şf/rv.b ( tashih görmüş)
J Cı; (dhı'n ıl 2907 kişi] B2 kişi C7 bu ~ul 1aş ol ] Ba uşol C7 f!şol
lı ii k, B 'de çizgiier ve C 'de ayrı satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir
. C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ir/işçi] Cı2 idiş-çi

A-

A.- 8215 C165
2912

bu

işke munı

munı~ tapgı

2913

bu boşgutları
kerek barça körki yarı

2924

yüzlüg oğlan tolun teg yüzi
ta! l.<ara saç beçliz teg özi

2925

munı~da basal.<ı
sal_<alsız

2914

2915

bili bolsa yılmıl.< yana yarnı king
örüng bolsa l.<ırtış I.<ızıl l.<ızgu eng

2916

yaşı!

166

aşağ'u

2917

2918

içiişte

2919

aş

2920

2926

tü bolsa yaragsız bolur
suvl.<a tüşse tatıgsız bolur

2921

bolgay bilig birgüçi
kerek tip içliş tutguçı

c 167

boisa körklüg yüzi
içse içgü l.<ozı

munı

)

bu b~yt ayguçı
sen aya bilgüçi

2912 Bs 'de bu beyit 2913 'ten sonra geliyor

birisi yalavaç bitigçi biri
talp bir içiişçi kör aşçı biri
bularıg

içli keçi talula birin
tengsiz ökünme yarın

2930

yalavaç bitigçi l_<alı bolsa yig
anıng yası ilke tol.m ay tetig
içiişçi

ya

aşçı

yig erse l.<alı
can kör tiriglik ulı

2923 negü] Bs ve Cıo nigü ll 2924 :erke ] 84 özke 1 ~anğusuz J 8 4 ~anğusaz ( -n-

eşitgil

eşitgil munı

2928

anıng yası

negü tutsa körklüg kişi I.<ıll.<ı uz
kör bu can ülgi köz
negü tir

angar ötrü begler bütüp
tutsa bolgay bütün çın tutup

ay ilig l_<aç işke er öçlrüm tile
bagırsal.< közi tol.< uvutı bile

2931

yaraşur alır

2922

ınansa

l.<alı tuşsa

anı~dın si~er

B 216

kör uş andag kerek
bu mundag kerek

2927

2929

munın aydı

içiişçi arıg

erke yüzi körse aş
körüp J.<angusuz

suvsamışl.<a

içiişçi başı

yal.<ın

kök sarıg al agı ton keçlip
kötürse yaraşur yorıp

sal.<alsız

l.<arın açmış

içliş tutguçılar

sal.<alsız kerek bu içiişçi arıg
küçlezilse içgüde I.<ıl tü yamıg

tü

yüzi körki körklüg kerek I.<ıll.<ı uz
negü tutsa andın tarnar barça tüz
usup

yalıng
boçlı

c

2923

teg silig er kerek
körki yarutsa yürek

B2ı6 Cı66

Cıı /fg.nğusaz

C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 içiişçi) C 12 idiş-çi 1 içl.iş
trıfu_p] B~ faiııp ( noktasız)

1 munı

tt;g

2913 87 'de bu beyit 2912 'den önce geliyor 1 manıngda •.. liıosl}atlrm j
nunğ-da ••. Cı5 munung-da ... boşğut-ları ( b- yerine t- ile ) 1 ,r;arı Bı .'J9T
ll 2914 tal .•. özi] Cıa tg.l ( -l ? ) .•• özi ( -z- ?) .
2915 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 yarnı J Cı7 yg.rnı ( -g.1 /fızğu eng J Bıo /fızğu ( -z- noktasız) e. Cı If. ing (i- noktasız) ll 2917
idiş-çi 1 yamığ ] Bı2 yg.mığ ( y- noktasız ) Cs yg.mığ ( y- sonradan ili ve
ll 2918 i<f.işte] C4 idiş-de ll 2919 bolğay ..• birgüçi] Bu bolğa ... C5 ...
i<J.iş ] C5 i diş ll 2920 i<f.işçi] C5 idişçi 1 içse içgü] Ca içgü içse ll 2921 negü]
nigü ll 2922 negü .•. ayğaçı] 82 nigü ... Cs nigü ... aytğuçı
Dört 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş{r sözü ile ayırt ~d ilm·i"ttr

J

] C 13 idiş

1918 Cı7'de bu beyit 2929 'dan sonra geliyor (aş. bk. not) 1 yalailaç J Bs yalav9 ç
r ırv!!ç ' i</işçi] Cı1 idiş-çi
.
11)-1'9 •ır:a.d~lı;i beyit B 'ye göre alınmıştır. Nushalarda metnin bu kısmında bir ka- o~uı.n:id ı r. C 'de aynı fikri n iki beyitte söylenınesi ve beytin mısrilarının iki
b~Lımm"1 olması, bu karışıklıkın metne sonradan girmiş olduA-u düşüncesini vere~l~~~- beyitlerin birbirine çok benzemesi yüzünden, B 'de birleştirilmiş olması da
Cı 6616

ol erni idi kt;d tg.lula barın
it;ngsiz ökünme yarın

~g.lı k~lse

C!67ı_:,2 bularığ idi kt;d tg.lula birin
yası t~gmesüni

bu kün ya

yarın

yalavaç] Bıo yg.lavg.ç Cs yg.lavg.ç ll 2931 i</işçi] C4 fdiş-çi

A.:....

A-

Baı6 Cı67

2932

~atıglan

ay ilig bu bir ~aç
talulayu öçJrü tutuzgıl işig

2933

yana aydı ögdülmiş ilig ~utı
beçiük boldı begler işi teg atı

2834

beçJük

işte te~siz baş agrıg

baş agrıg

2935

negü tir
ki~eşte

B217

ı

2936

kötürmese beglik

168

bu yarglıg kişi birle begler bec;lür
yagı boynı yençer kü çavın ıçJur
munu sözledim men se~a belgülüg
bir sözüm bar açiın ülgülüg

tal,<ı

29 4 7

aya beg erej ~olma emgek kötür
erej birle emgek ac;la~şu yatur

2938

sevinme kec;l artu~ erejlig kişi
bolur abır emgek erejke tuşı

2939

neçe me bu aşçı ic;lişçi sa~a
bütün erse artu~ ay ersig to~a

2940

olarda bagırsa~ özü~ke özü~
ac;lın boimagay sen uzatma sözü~

2941

negü tir

öge buyru~ı
sen biti h~m olp

sevüg can özele iminde imin
~olup bulmadım men özürnde

2948

yanut birdi ilig ayur ay bügü
negü ol manga ay sözü~ sözlegü

29 4 9

seni~din eşitgü

biligke

~atıglan küc;lezgil ~atıg tut anı
~alı bardı erse tilerne emin

2932 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı tutuzgıl] Bı::ı bugurgıl C6
Bıs tt;g C1 bt;g ll 2935 negii ] Bıı; ve C9 nigü ı günçü ] Bı5 giinçi
· 1937 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı emgep ] Cıı emgek ll 2938
Bt~iıinme ( .fı. yerine -~· ile) Cıa •~iıiinme ll 2939 iğişçi] Cı4 idiş-çi
·
2941 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı negii ... öge] B6 nigü . '
nigii . .• öge (yeri işiiret edilerek, sahife kenarında yazılmı~) ı biti] Bs bitip

Ba

harekeli )
Dört 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de satır üstünde şj'r (sonradan ve batka bit
yazılmış) sözü ile ayırt edilmiştir
2942 iminde] C:ı imin· aen [ özürnde öngin] 87 özürnde adın C2 özüm-den
emin ] Bs emin Ca imin

te~iz

kerek barça söz
sen u~uşl,<a ögüz

ÖGDÜLMIŞ Cç.VABI ILfGKE

B 218

ö~in

ilig tııiglar er se anı sözleyin
yol,< erse bu sözni özüm kizleyin
ILfG SlP ALt ÖGDÜLMIŞKE

29)~

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
iligdin tegir ilke türlüg bilig

2951

iligke ötündüm tapugçı yolı
negü teg tapınğ"u begi~e ~uh

2952

yime bilgü begler tapugçı ~ulın
negü teg açıngu tapınsa yılın

2953

neçe beg
yime I.<ul

eşitgil

ll 2933 tez ]

(+

2945

~alur

beg emgep il itse buc;lun şük · bayur
bayusa buc;lun beg .tileki bolur

2943

ayıtmışnı aydım ay ilig l,<utı
negü teg kerekin emi h~m otı

29 46

2937

2942

294 4

bolur

eşitgil ki~eşçi öge
töker begke yünçü üge

unıtma munı

c

kişig

Bzı7 Cı68

l;ıı;tl.<ı
lgıl.<ı

erse l.<ullar öze
yol,<mu begler öze

2944 C 'de bu bey it iki satır üzerine yazılmıŞ ı agıtmışnı] C, agıtmış-~ı ı negü J B9
nlgil ll 2945 çaiıın] C6 çaiıı ll 2947 tınğlur J B12 tınglar ı .k izlegin J Bı2 kizlegin
fGtag.-AJıı. girmemiş )
ögdülmi,ke J nushalarda bu başlık yok
negii ] Bıs ve C9 nigü
C'de bu beyit yok ı telfgiz •~n) Ba ttngiz se
••• iligke.J nushalarda bu başlık yok
. C 'ıle bu beyit iki satır üzerine yazılmıs ll 2951 negü . .. tapınğu J Bı ve C 12
. .. tı;ıpungu ll 2952 negü . . . tapın•a) B2 ve C ıs nigü .. . tı;ıpunsa
20

A- Bn8

Cı68

A295 4

~alı beg ~~~ın körse ~ullar turup
kerek ~ul Q\1-~ın körse tapğın körüp

2955

tapuğçı tapug lplsa d(inya üçün
·l_<alı bulmasa d (in ya emger küçün

B 219

ilig aydı keldür
negü ol tapuğçı

yagıl_<a bu öngdün bolur bek tolum
tiriglik tiler begke özke ölüm

2964

bu yanglıg begini~ sevinçin tilep
özin emgetür tünni künke ulap

2965

lLIG S\,PALI . ÖGDÜLMIŞKE
ı9s6

2963

ma~a ay aça
i}q,~ı ay seçe

2966

2967

XXXVllL
2968

ÖGDÜLMIŞ ILIGKE TAPUGÇ,ILAR 1:1~~1 BEGLER
öZE NEGO TEG ERDÜKlN AYUR
169

2957

2958

2959

2970

negü tir
buçiunda

eşitgil

uç ordu bam

talusı kişide çını

aya beg boluğlı b'uı;iunl_<a uluğ'
beçiüt eQgü tutgıl tapugçı l_<ulug
tapugçı

bile begler elgi uzar
bile erklig il k~nd tüzer

neçe beg uluğ bolsa aşlı beçlük
bile boldı atı beçlük

ay ilig

kişilik mi}r(ivv~t

m(ir(ivv~t kişike tq,ril.<~t

eng aşnu yigü içgü birgü kerek
tapıngu itiglerin itgü kerek

c

170

297'

m(ir(ivv~t t~ril.<q,t bu ol
kişi emgeki bilse iplsa

2972

tapugçı

umınç

2960

et öz . can yuluğlar tapuğ l_<ılğuçı
tiler b~g sevinçi bu i.<ul boiguçı

2973

2961

isig tumlığ aç tol.< yaQağ h~m yalı~
l.<ılıç baldu ol.< yir ay ilig bili~

2974

2962

kiQin ·ö~dün ong sol bolur bu turup
begin inçke tegrür bu emgek körüp

2954 Q~~ın . . . ~ullar ) B, Q~~~ . . . Cu, . . . begler
i lig ... ögdiilmişke J nusbalarda bu başlık yok
·'
2956 keldiir] Be kı#diir C11 emdi ı negii] 8cı ve Cı7 nigii
ögdiilmiş . . . ayur) S, bab ögdiilmi1 , .. nigii tt;g kt;rekin a. C ıs bab
... nigü • . .
·
·
· ·
2957 tapağda ] Bs t~Jpuğda Cı tt}puğdan ll 2958 tapınğu itiglerin] Be
itig-leri Cıı tt}punğu i. ll 2959 yil ] Bıo gi1 (yi- için iki ·nokta) Cs yil (yi- ·
2960 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ll 2961 i•lg . ·. gatf.trk] Bıi •
Ce
·tuml;g ( -ml• dikkat) ... yv.dağ 112692 •ol ... bu] Bıs •ong . ·. C7 · · · ·
radan satır üatünde ·yaı:.ılmış)
·

üçün beg ötegü l}q,l_<ın
eçlgü tutgu bağırsal.<lıl.<ın

tapugçı

'bu ögdülmiş aydı bu 'begler öze
tapuğçı }:ı~~! bar tapüğda eza

tapuğ lplma~ emgek l_<atığ iş bolur
munı bilse _begler tapuğ yiş l.<ılur

tapgı

tapugçı

2909

c

bu
anı

B:ıs Cı69

belgülüg
üiüg

l.<apugda umınçl_<a turur
·birmese beg m(ir(ivv~t barur

körü barğu begler tapugçı neçe
tusulur neçe ol tusulmaz neçe
tusulur

te~inçe açıngu

tapınmış

2975

bolur
bolur

tengi

i}~~

kişi yıll.<ıda ınga
munı te~lese iş

kerek
tegürgü kerek

ermez ay beg
bolur ülgü teg

<-•

;•iz

( -~a sonradan. satır üstünde yazılmış ) ll 2964 begining ]
Cu nigü ll 2967 bu!fun~a] B, bu<!un-~a
kt;nt
C 'de bu beyit . iki satır üzerine yazılmış ı uluğ ... betf.iik] Be bfdiik ...
· . uluğ ... bt;diik ı atı be<fiik ] Bo etf.gii buluğ Cı5 a. biJiilc ( bi- noktasız ) ll 2973
niçe C2 nt;çe 1 tu•ulmaz] Bıo tu11ulma• ·
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmıt ! tapınmıi J Bu ve C, t~punmı1
rll· ..ll"'"''u~ ••• ermez] B12 y. ınğag erme• C5 yılip-dan •..
gağı~a

] Cs

Y<!iı-~a

- ~ - yerıne •i• ı l e ) ll 2966 negü] Bs ve
t~.ırun-ı1a ll 2968 elgi ) Cıs ilgi ı kt;nd ] 85

A- 8220 C ıp
2976

2977
2978

B 220

c

171

boguz to~irur aşnu kişi yıl~ını~
basa asgı kötrür bu yal~u~ anı~

2989

açıg birse begler tilin eçlgü
tapugçı yuluglar begi~e et

2990

söz
öz

isinür tapugçı bagırsa~ bolur
özin emgetür beg sevinçin ~olur

2979

mu~ar me~ietü sözlemiş söz tetig

2980

kişi

2981

asıg bolsa yal~~ özin ~ul ~ılur

2991

ec;l&-\ilükke sevüg can birür
bir eçlgü · yanuh : on ec;lgü ~ı lur

l.<ul bile futsa bolmaz bu tüz
tut l.<ulug l,<ulça üz

bu begler l.<apuğı erej l,<apgı ol
erej l,<apgı tutmak özü~ asğı ol

29'13

tapuğçı

bolur özke emgek urur
B 221

köni birgü eçlgü açığ
yalı~nı bütürgü todurğu açığ

2994

tapuğ~a

negü beg bolur ol ay ilig ~utı
kitermese ~uldm çıgayh~ ah

2995

2983

negü tir eşitgil a'Vuçğa sözi
avuçğa sözi ol yigitler közi

2996

2984

%985

kişi emgek ı<,isa kişi yurnı~a
yanutı kişilik ~ılur ornı~a

2997

2986

kişi
kişi

2998

2987

iki türlüg ol bu tapuğ l$ılguçı
biri boş biri l$ul umınç tutguçı

bayusa beg ah bolur
birle me~ü l,<alur

atı dı,ı'a

ay ilig

tapugçı

satıgçı osuğluğ

satıgçı

bile beg m~~~~
bolur çın tüke!

birür ne~ a~ar mün
ilde evrer am

sanı

alıglı alır

emgeki bilmegüçi kişi
tip atamağu yıll$ı tuşı

yıl

ay kün tükese asıg yumdarur
yüz utru ulaşur öz asğı alur

muı~ar me~zer

emdi

begi birle ortul,<

salpşlıg işi

begi

2999

birür ~ul~a eçigü sözün
et öz birle tapnur özün

urur can

yuluğlap tapuğçı l,<ılıç

anı~ asgı
JOOO

c

172

JOOI

t apuğçı kişi

ne~

tapuğçı

bu l$ul kendü erksiz tapugçı boli.ır
tapuğ l$ılmasa begde berge bulur

Dört 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş{r sözü ile ayırt edilmiştir
19Bo biriir) Cıı blriir ll 1981 asığ . . f!ul] Bs . .. gglnguf! ö. ~tel C ı ı fWit

boşuğ

bu

2976 galnguf!] Bıs gglnguf! C6 ggngluf! ll 2~}78 i.tinür] Cs isinür 1 ,evlızfl'.tı·
seiıünçin ll 2979 tetig) Bı tt~tig ( t- noktasız) C9 bjlig 1galnguf!] Bı gglnguf! ::o
.

boş azad kişi barça eı;igü l.<ulı
bularl.<a aça birgü eı;igü yolı

2992

2982

2988,

kör bu tapnur özin l,<ul l$ılıp
emgekin yulgu tapğın bilip

boşuğ boş te~i

bi lig birle y;ıl~u~ . uzatur e lig

a~ar ~ul

boşuğ

munı~

il

yağı boynı

k~nd uluşlar

yençer

b~zine.

tilek arzu

nj'm~t ulaşu

bu barça

asıg

asıg ~ılğuçığ

.

erinç

urur
kelür

sam boldı tegim
eçigü tutgu begim

o

özin anın lcul' 1 · f!al) Bs ~ı;ıl ll 1982 tapugf!a . . • açığ] B, tı;ıpuğ-ifa
açığ [
tında !Jil'r;ıt) ı bütürgü) Cıa bütiigü ll 1983 negii .
ol] & nigü bt;g bolur ay
tt;g· . . . U 1984 negii aflafğa) B6 nigü .. . aiıaç~a Cı5 nigü . . . 1 aiıaçifa] &
1985 C 'de bu beyit iki satır üzerine y~ılmış ı gurnınga) B? .Y.W'nı ln),eoa
gurnınga (g· noktaaız) ı ornıtfğa] 87 ornı(n)ga Ct7 ornınga ( -r· ::r~r lııco ·ı·
kişi .. , kitiJ Cı kişi bilmegiiçi ol kişi emgeki 1 tulı] Cı aıinı U 1987 ıımınç
11 2988 begde berge] Bıo ~gde lJtrge Cs b#;g-den biitge ( hare.ke . ipretlerine di ll&~
o .

emgekin J Bu munung e. C, manung emgeki ll 1991 bolmuz] Bıs
. .. üz J Bıs din tt~ngi .. üz ( -z fotografa girmemiş ) Co boş tingi . . .
bagu•a ] Cs br;ıgaaa ı mengü ) Bı5 ve Cs mt;nggü ll 1995 birür neng ] Bı b. nt;ng
nt;ng ( ·n· yerine .;. ile )
1:996 C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı gumdarur] Cu yu mdadur ( g·

1989

manıng

ı boş

o

)
3t~~

)

Cı

C 'de bu beyit iki satır Üzerine
it;gim ( t- noktası:ı. )

yazılmış

ll 3001 tegim) Bs

tt~gim

( t- yerine

A-

Bzzı Cı7z

A

JOOZ

negü tir eşitgil bu s~rtlar başı
öz asğın tilep d(inya kezgen kişi

JOOJ

asığlığ

J.<ul erse oğulda yaJ.<ın
bil sal.<ın

J.<amuğ
asığ

3005

B 222

teprenigli asığJ.<a yorır
bolmasa avçı evde J.<arır

JOı

5

3017

i~i yaJ.<şı

urdung kişilik ulı
bu ol çın v~falığ kişiler yolı
bu~un

uzun

erki

boldı

boldı

elgim

mening bu ozum
til sözüm

yorıJ.<

JOı8

küvenmez men emdi bu beglik bulup
öz inçlik tilep me tiriglik bulup

J007

yumıtsa J.<ayu begke ersig eren
ajunJ.<a bu beg boldı şal)jb J.<ıran

JOIQ

tilekim bu ol kim manga kelgüçi
bayusa meni~din beçiüse küçi

J008

J.<ayu begde erdem yumıtsa tüke!
angar yığlur arzu ne J.<olsa tüke!

JOZO

bu begler sevinçi yarınJ.<ı asıg
tap manga eçigü atın yanıg

dı.ı'a

J009

ajunçıJ.<a e_
r dem kerek ming tümen
bu erdem. bile yir ajunçı cjhan

JOZI

bu barı b~zine. bu altun kümüş
er atJ.<a ülegüke tirdim öküş

JOIO

uçuz tutma erdemni ögren oğul
bu erdem yorıJ.<ı örüng J.<uş teg ol

JOZZ

kişike birür men tilep eçlgü at
dv' a artsu atım yorıtsu hayat

JOII

örüng J.<uş J.<~tı teg bu erdem J.<utı
yon l.<uş atağı! sen erdem . atı

JOZJ

tilekim bu ol kim manga
bayup J.<alsa minde kic;lin

negü tir eşitgil örüng başlıg er
ajunug J.<arıtıİıış uzun yaşlıg . er

JOIJ

bi lig erdem ögren . ağır tut anı
agır lplgay agjr ol erdem sini

J014

bilig bil uJ.<uş uJ.< yorıma yava
öçli kelse eçlgü birür ol künt-

noktasız)

C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış J gorı/fı] B2 gorığı ll 3012 11~]
nigü
DÖrt 1ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir
3013 /falğay ... sini] Bs tutğag ... •ini ll 3014 birür ] Ba Yf?.rıır Cı6 blrür
3010

3016

er at birle begler küçi belgürer
er at birle begler tügünler yörer

3002 negü] Bo ve C2 nigü i asğın tilep ) Bo a. tiler C2 aağı t. ll 3003 ı:ı~• ;tır J
ll 3004 ailçı e<ıde) Bu ailçı iv-de C, apçı eiJ-de ll 3005 açmaz . .. begi) .Bıt
. •• bt;gi (b- yerine y- ile? ) ll 3006 yörer) C6 yÖTer ( g- yerine b- ile) ll 3008
Cs .bt;g-de ( önce -ke yazılmış, sonra tashih edilmiş) ll 3009 ajunçı/fa] Bı çj ımp- ~~

Cıs

173

er at boldı begler J.<anatı yügi
J.<anatsız J.<uş uçmaz ay begler begi

aaığ-lılf

ve

c

bu sözler eşitti sevindi ilig
ayur ay uJ.<uşluğ uruğı silig

J006

JOIZ

Cı72
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asığsız oğuinı yağı

J004

Bzzz

B 223

J024

tapğuçı

J.<alğuçı

özüm köçse barsa J.<alır bu buc;lun
birle tapsa manga ol öc;lün

dı.ı'a

ÖGDÜLMIŞ Cl;:VABI ILlGKE
]oz;

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
yetürdi bu işke tüke! ög bilig

ilig ... ö_gdülnıişke J nushalarda bu başlık yo :,
3015 eşitti leVindi] B7 eşit(t)i Bt;vindi cl7 eşit(t)i •ttilündi
3016 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ya/fşı] Bs Yf?.~l' Cı Yf?.~şı ll 3018
men J Bı o küvenmes (·ve· satır üstünde yazılmış) me C, k. men ı me] C,
f 3 0·2~ seN n çi J C5 st;ilü n çi
3021 C 'de bu beyit iki satır üzc;rine yazılmış ll 3022 birür men] Ba birür me Co
"'~ • ll 3024 buı.Jun ] Cıı oj un
ögdülmiş . .• i/igke } nushalarda bu başlık yok

A- Bu.3

Cı

n

AJ026

J027

ölügli

kişike

.negü bar

ac;lın

m~g~r

ec;lgü

atı yorısa

·kic,iin

3039

3028

c

174

]OJO

JOJI

bu altun kümüşüg · üle ay ilig
il tilese yetilgey elig

3041

negü tir eşitgil bügü beg tili
bu begHk işi~e ol urmış uh

3042

sav altun bile hertse begler elig
~ılıçsız tili birle evrer ilig

3043

bu iki bile itgü uş bu ilig
bu iki bile er bec;lür ay ilig

3044

sav altun yazar ol tügülmiş kişig
sav altun iter ol buzulmış işig

B 224

kerek

er at bolsa begler ili eksümez
er at · bolmasa beg ilin kiç yimez

3°33

er .at bolsa begdin sevinçlig yarul.<
~ayu il tilese bulur beg anul.<

3034

a~ı

bolsa elgi ajun begleri
ikigü ajunnu~ bu buldı töri

3035

negü tir
saranlı~

175

3°45

kür alp er kötürse yaşın teg temür
erenlerde teşlür tarnur

ne~ J.<arıştı ya~ışmaz !.<açar
saran~a yagumaz aJ.<ıg berk I.cuçar

3037

sarandın ~açar

3046

erse kümüş anda ol
erse ~ılıç tuttı yol

aya beg

kümüş

kümüş yıgsa

3047

ipiıçiıg

saç tirilsü kec;l er
saçlur J.<ılıçlıg l.<ur er

kür er kör kümüşke tutug
sav altun ~ılıçJ.<a yuluğ'

yumıtmış

iki

barça erdemlig ertilek arzu yir

saranhl.c bile boldı beglik yağı
I.copar tegme yirde çogı

saran~a

3026 negü J B, ve Cı, nigü ll 3028 kümüşüg] Bo kümü,üng 1 elig ] Ct6 ilig l
negü ] Bı ve Cı ı nigü ll 3030 er] Bs tr ll 3032 ili ekaümez ] Bıo i. ek•üme• Cs
ı gimez] Bıo gimea
3033 C 'de bu beyit iki satır ·üzerine yazılmıf ı 8eVinçlfg garulf.] Bıı
gq.rulf. ( g- noktasız ) C, st~ilinç-lüg gq.ru~ ( g- noktasız ) ll 3034 elgi ] Ca .b~g{er 1
baldı J 812 ... aldı Cs ikigün • • • ll 3035 negü ] Bıs ve Cı nigü - ı gigümez] Bı.s
Cı gfgÜmez ( -~~- harekeli ) ll 3036 lf.arıştı galf.ı1maz] Bı4 If_. Yf!.lf.ı,ma/1 Cs
noktasız ) gglf.ıfmaz 1 gagamaz) Bu g9-gumaa ll 3~37 erdemlig er] Bı ~rd~rn •.füJJerdem-lüg e. 1 gir) Co gir
3038 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı girde] Cıı girdt;.

~ılıç ~ayda

kümüş ~ayda

biliglig tilin
bile beg yiyümez ilin

3036

3038

c

eşitgil

aJ.<ı~a yumıtur

bile beklegü ol ilig
bile beg bec,iür ay ilig

azığ'hg

b~zine, nerek köp er at ço~ .kere k
to~

a~ıh~
a~ıh~

ülegii ~e~ er . tutgu begler ~alın
~açan ~olsa tutgay yağısı ·ilin
begi bay . kereksiz buc;lun

JOJ2

iki ne~ ol bu il tutru~ı
birisi sav altun ~ılıç bir ta~ı

3040

~ayu

]029

ac;lın

bu d\inya tilese · ülegü kümüş
bu ol h~m yuluş

~ah 'ı.ı~bi ~olsa

Ba-24 r Cı74

3048

saran beg tirer neng b~zineo urur
a~ı beg l.<ıhç birle artlap alur

3049

bu yanglıg turur bu ajun öngdisi
sarani.ca söküşi al.<ı ögdisi

3050

....~ ı

sozın

kesti

iligke

dı}'a lpldı

ögdülmiş

öpti yırıg
ögdi birig

Ba IIQfl c12 IIQV ( •tl üç noktalı ) ll 3041 a:ı;ıglıg ... t_eşlür] B5 a. tt~şlür
-z- noktasız ) ... tt~şlür ( t- . yerine y- ile ) ll 3042 aail .•• berlae ) B6 aat~
( Vı:L;!IB tiir:s~) Cı5 aat~ (·tl üç noktalı ) ... bt~rtse 1 ilig] Cı5 elig ll 3043 af ...
a1ba elig Cı6 aşbu i. ll 3044 sail] Bs aat~ Cıı aat~ ( •tl üç npktah ) ı aail] Bs
•av ( ·tl Üç noktalı, -tl 'nin şekline dikkat) ll 3045 er•e ) 89 araa ı tattı) Bo ve
ı 3047 kör] Bu kör (satır üstünde yazılmış) ı aail) Bıı sat~ Cs aail ll 3048
~9-zineo ] C4 ~9-zineo (h· yerine 1}.- ile ) tirer nfng 1 alar ] C4 ölür ( ? )
· C 'd., bu beyit ilc i satır üzerine yazılmıt ı önğdisi) Bu öngdü•i 1 ögdi•i) Bu
.'}~50 girig] Bı4 y{rig Cı ylrig

A- Bu4 C175

A - · Bızs Cı76

3062
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3051

B 225

3052

bu sözler
dl}.'a lfıldı
ayur ay
~atıglı~

r~b~a

sevindi ilig
kötürdi elig

3063

bağırsalf ınanğu

yirinde

sığınğ'u

ınançlığ bağırsalf

könilik bile sen

içlim
içlim

3064

bütün sen silig
elig

kötürdü~

tapındı~ açıgdcı aşundı

tapug

!5almadı

tapug
sen yetürdüng ~amug

3053

.seningde açhn yolf yülekim ma~a
küvençim sen ök sen umınçım sa~a

3065

meningdin kerek emdi ec;lg~ yanut
sanga l}.t,i~ öteyin tiriglik anut

3054

~ayu eçlgü lfaldı manga lplmadıng
negü arzu lfaldı manga birmeding

3066

neteg kim sevindi seni~din köngül
bayat birsü andag sevinç ay oğul

3055

neteg tapnogay men bu ol çın sözüm
aya me~ü mungsuz bu munglug özüm

3067

sözüg kesti ilig serindi turu
yir öpti tapuğçısı lfoptı örü

3068

turup çı~tı andın sevinçlig bolup
atın mindi keldi evinge turup

3056

3057

3058

~amug

3059

eçlgülükte ta~ı artu~ı
ol emdi könglüm

ögdülmiş

munı
~ıiur

176

B 226

seningdin ~olur men basut küç bile
köni yol öze tut mini sen yüle
bu

c

eşitti

u~uşluğ tilese u~uş sen tüke)
biliglig tilese bilig sen k~mal

3069

tolfı

birding emdi ma~a sen '~ta>
men munıng şijkri yüz mi~ ~ata

3070

et öz can yı.iluglar mening işime
dl}.' a arturur bu keçer yaşıma

3o60

manga küç bir emdi öteyin
sevinsü manga ·bols u köngli

3061

yana

3071

3072

3073

ilig ... ögdülmi1ke) nushalarda bu başlık yok
3051 eşitti] Bıo ve Cs e1it(t)i 1 eljg] Cs ilig 11 3052 ınanifu ] Bı ınangu ( "i·
1 girinde aıgıngu l Bı girinde B, CD gfrinde •ıifıngu ll ·3053 aeninğde] Bı ·~"''M·-~•
aı;ning-den 1
aen) B2 sı;nük se - Cıo sıtnük sen ll 3054 negü) Bs ve Cu
3055 C 'de bu beyit iki · satır üzerine yazılmış ı neteg . . . çın) B, n'!tfg
me ·df!.'am bu Cı2 nt;ft;g tgpnuga men . . . 1 meng-ü] B, ve Cıs mt~nggü 113856
Bı; lfalur me Cı, lfalur men ll 3057 etf.gülükte talfı] Cıs edgülük lfatlfı-lar ( ? ·1·
1 könğlüm] Cı5 könglüm ( -g- çizgisi yok ) ll 3058 munıng ) 87 ve Cıa munung
3059 C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ll 3060 ötegin] BD ötegin C2
aeiJinaii] C2 s~iinsü ll 3061 11ini ] Bıo •ini

••m ...

tirildi ögi h~m ~oyuldı bilig
bolu birdi evren uzadı elig
negü tir eşitgil lfutı belgülüg
birle ilde çavı~mış külüg

kiming birle d~vl~t .yaraşsa kelip
başın kök.ke tegrür yo~aru ~ılıp
kelü birse d~vl~t yumıtsa bu neng
köngli tirlür bolur ~ızğu eng

kişi

aydı

u~uşlug

kiçe tangda ~ıldı tapug
tapug açtı d~vl~t lfapug

~utı

~~~ın
ya~ ın

ilig ay ögdülmişe
biliglig sini ögmişe

~ıyılfsız
yaradı

c 177

3074

mungar mengzetü aydı kökçin sanga
bu söz ya~şı tıııg!a ay ersig toılg'a

sen] Bu u. ae C, u. sen 1 biliglig ... sen] Bıı kişilik t. bilig-ke C, biliglig
3063 bütün sen. ] Bı2 b. se C5 b(ltün sen ı könilik J Bı2 kişilik ll 3o64
açıgda ) Bıs tgpundung açıif-da Ca itJpundung açıif-dan
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ll 3867 sözüg] Bı sijzüg 1gir) Cıo gir
!ın ... turup) B2 atın ... iflinge turup ( t- noktasız ) Cıı a. mündi . . . ll 3070
elig) Cıs iflren ... ilig ll 3071 negü J Bs ve Ca nigü ll 3072 ba1ın J Bo bgşın
u*"ş

. • -'• 11

t76n -

c 'de

177ı'de

3073 'ten sonra gelen beyit için bk. beyit 3079
bu beyit 3079 'dan sonra geliyor ı galfşı] Bs D'!~ŞI c2 gf!~ŞI

117

ll6

A - Bub Cı 77
ıo

:s

JCij'tı

kimi~ bolsa d~vlçl uzadı elig
Jıaınug tetrüsi oı%" sözi ög bllig

ajun [çylçsurı nc~i bolmasa
neçe tıldam crse kişedi tilig

c

178

;o3ı

c~laçı bu d\inya c~IA l; ı l a~ar
ccra l; ılsa ötrü yarrujur saıigar

soB?

aya ı•olda aznıış başı tczginilk
ayı sevınc d(inyııg tüpi ol nyük

1.,..

iiyükke k ı righ üylildi l;oc;lı
örü kelmedi ol sevinç bulmadı

1"17

bu ya~lıg turur bu ajun ö~düsi
yayığ dynya d~vlct ça\rıl5ar küsi

J"''

3078

yavuılı.a yüz ursa yüzi suvlanur
kiçigke kô7. nçsa be<;lüklük bulur

örii tartgıt ö:mi üyüktin l;utul
özü~ l;ullul;ın sen tapu{r birle yul

ı•••

yana yanğıl emdi tilck birge öz
lilir!fr evre yandur turu l;aldı söz

ıo;g

regir erse kimke bu dçvlçl kelip
tüzer iç taşını bu barça itip
1•91

]Oilo

lsah kelse keldrür l,:amug arzular
ajunda çavılıar ah belgiirer

B 227

)08 1

lı-alı barsa iltür bu keldürmişin
yağız yirke ildrür kötürmiş başın

) 09:

aya ög köı~üllüg u~uşlug oçlug
ayı sevıııe dQnya tol;ıgay yoçhıg

kö~ül tüzdi ilig kör anda naru
buçlun~a

•..,,
.;cı95

birii turdı ec;lgii törii

bu(lun inçke tegdi turu!; semridi
severi be<;lüdi yağı yavrıdı
keçördi küVençin seVinçin küni
ajun~a yaçlıldı alı çrıv

ı..,•

s.Ss nerek bu ~ara~~u tüneriır orun

iini

tirildi bir ança yorıdı bu yaıiğ
böri to~lı birle l;ozı bold ı ıetı

süzük me~ü ilke aşunğıl burun

J084

tünek ol bu dijnya kötürgil köıllıül
eçliz ordu il l;ol sen amrul amul

J08S

negü tir eşitgil ay köıllıli süıük
l,:amuğ iş içinde ay köı11ıl i tüzük

ıol6

ay hinını~l içiisi ajun ı,ol lalu
talu k.oldaçı er l;uh top tolu

Jo8i

keçer diinya lıoçlğıl tile 'vl;bini
~oçlu birmese diinya l;oçlgay sini

D ö r t l U k, 13 'de. çh.rilu .,.e C'de l)' tt ""tırda. ;(1' aöıi.l il o ıayırl ediltuişt:iı
3076 ft.vltıtı/• ] Rw ve C:; ftl!Jf•u/t 1 klş~di ] Blo J.:l,t:ldt C, k{,tdi ( -~·
ll 3077 6~clüıl) C• iingdi-•i
3079 C 176H - 177t 'de bu btyit )074 •d en Önce scliyor
Cc'de bil boyit. }Oi6 'd eo ton ra rctiyor 1 kdtlrüı- 1 Cıt kcldür 1
cju,..~a t seaı gir/ct ilclriir ) Bı& gfrb 1, C. !Jvlu ( ·f· bare.lcoti ) IIJUriir
tol!ftay J8 1 O!J' . , , t. CıiJ 9m .•• to~ılo 1 3083 m.eıf?Ü ) Bı ve Cu mtttzRii 1
Cıs adın n )tSS negü l s, ve Cu Algii ll 308& lt/1.1 ) Cu [rJI• ..t 1 u ) Sa ,, ~

,.a.

k~çtl"" J Cı~ ltlçt.r

B 2ıs

!LIG SI) ' ALl OGDOLMIŞKE
J0'11

JO?~

ilig bir kün oldrup kör ögdülmişig
ok. ıd ı ay ıth kcçer kün işig
negil lcg keçer kün ay ögdülmiş ay
!elim bold ı ilde ya bay

çıgnymıı

109'1

J•••

il içre negü bar yaragsız yavuı
bıı(.lun l]afı açg-ıl ma~a örtme söz
bıı(lun tillerinde ncgü söz yorır
söküşınii

lclimrek ya ögdi kelir

!J(IIt/o .. ' bn,t 1 Bd po/du : .. b91t Cn goiJn" . . . b{lll ı ay; 1 o~

IIJii

C.ı gnı

1 C 'de bu beyil iki u \tr Üter iııe ylnı1mıt ll 3091 bir11~ ) C.. lu1 ~ge 1 "'"'" Ct
turdc J 4 0/,J; ( #>- •o~laan ) 1 3195 alı (a-b j 8H ÇiZiri ot 1 3197 o/Jrup ]
1 O!Jtltı ] Bı •• Cıt crgıt(t)r If !098 n(ıG J 83 Ye Cu nizü 1 3.,9 ll . nL6 ii

Cn ll ( sqaradu ynılmıt ) ... n/gü 1 3 110 nrgu ] B-:; ve C 1ı nfgü J 1öl:üsmii J

[l&la,.,,ğ

( -J·

ı:ı okta11ı. )

A- Bzı9 Cl79
3101

münümmü öküşrek azu erdemim
ayu bir manga sen ~ılayin emim

IIJ
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3102

yanut birdi ·. ögdülmiş aydı ilig
tilek keldi tuttı tegürdi elig

3103

ilig

d~vl~tinde

itildi ajun

sa~ınç ~ısga boldı · sevinçler

c

ın

3104

bayudı

ııs

3116

uzun

bu<;iun inçke tegdi yatur
bezendi köngül yilkütür

3117

uluş k~nd

3105

3106

1 •

B 229

3108

ş(ik(ir ls:ıl bayat!s:a tapug Is:ıl sevin
erej Ipi bir ança sen inçin avın
taşırtın negü tuşsa yanglul.< yazul.<
munu men yügürdeçi ~ul men anul$

ş(ik(ir ~ıldı artu~ sevindi ilig
~~na l.<ıldı r\1-bl.<a kötürdi elig

ayur ay bagırsa~ i<;iim sen uluğ'
ağır l.<ıldıng ilde bu yunçıg ~uluğ

erej birle erter bu<;iun künleri·
sevinçin keçer kör bütün tünleri

3118

tilin sözledi barça eçigü ~~na
biri e . tınmaz tınıgl~ tma

Cl80

3119

tegürdü~ ·manga sen l.<amug eçlgülük
munıng ş(ikri boynum öze boldı yük

bu ş(ikruğ' l$açan lplga özüm yete
munı~ ş(ikri mindin sanga sen öte

dı.ı'a

3107

özüng buldı t~vfil$ l$amug ec;Jgüke
buçlun to<;itı bütti yigü keçlgüke

törü ·suv · teg ol küç kör ot teg yoçlug
süzük suv al.<ıttıng uc;httı otug

lLlG St.,PALl ÖGDÜLMlŞKE

törü tüz :yorıttı~ itildi ajun
kim erse küçek ilde körmez közün

3109

ay ilig üç iştin tegir küç basınç
biri beg usal bolsa tegse irinç

3110

ikinçi basınçal_c buc;lun başlar er
üçünçi sul.< erse buc;lun bağ'rı yir

31 ll

sening-de yol_c emdi bu üçte biri
l.<ayudın tegir ilke küçkey eri

3112

ay ec;fgü törülüg ang beg silig
hayat birdi erdem sanga ög bilig

.,.,.,"

yana aydı i!ig ay ögdü!mişim
hayat fşi:lı erdi sini bulmışım

3121

s~b~b sen sen emdi l.<amug e<;igüke
küçüg tı<;igu~a h~m törü birgüke

3122

hayat birdi emdi l$amug e<;igülük
sini birdi artu~ ac;Jın on ülük ·

Jl23

neçe beg l.<atıglansa yalnguz özün
bolu birmese l.<ul itümez uzun

~·--
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JIZ4

3101 tuttı . • • elig] Bs tut(t)ı ••. Cıe tut(t)ı ••• ilig ll 3184 bezendi. ...
Cı bfzedi ••. gjlkiitür
3105 c 'de bu' beyit ilci satır üzerincı yazılmış ı erler J c2 irter ı •eiıinçin ..• .
Ca SfiiÜnçin . .• kiinleri ll 3106 tınmaz 1 Bıı t1nma• ll 3187 ot teg) Cı; ot 'ı
ur/dtı] · Bıs ve C& alfıt(t)ıng uifıt(t)ı ll 3108 yorıttıng] Bı ve C6 yorıt(t}ıng 1
körme• ll 3189 i1tin) Bı ve C7 i1din ll 3110 baaınça~ .. : er] Cs bl}aınç-çı .•. Ir 1
Bs bl}ğrı ( b- nolctasız ) ll 3111 ıiçte J C& üç-de ı tegir ... eri s, t,ger ... ~ri

r

beg içtin bolur körgü taştın közi
bagırsal.< l.<ulı ol közi h~m sözi

sn:ı toiftı biitti] Be boçinı biit(t)i Cu todtı büt(t)i
• c 'de. bu boyit iki• ~tır Üzerine yazıJmı§ 1 aeflfn] 87 VCI C12 Bl}lfın ll 3115
mı.&'ii J. ~8 fl}lırfın n:zu Cı4 flJilrlı nigıi ll 3116 aeiıindi] Cı5 •t;fliindi 11 3117
J Bı ıt/ım •e Cıe idım aen ll 3118 munıng] Bu ve C17 munung 11 3119 manıng J
ı Cı

munung

... ögdülmi,ke] Cıı ilig ( -g çizgisi yolc ) ct;<IJabı ö.
_ •en •en] Bı •fn •e 4 Bfn •e" ll 3121 emdi J 82 kt;ndii ll 3123 galnguz J C
6
1 itümez J Bs itümea ll 3124 içtin] c7 i Itin

A- Bz31

közüm sen tilim sen eli'ın sen ma~a
·el;igü bo ldı abm ·ay to~a

138

anın

3130

3131

3132

3139

· bagırsa~ ~uluğ bulsa ·begler til ep
anı tutgu ~ltun · kü~üşke ~alap

3140

ma~a tegse emgek erej me tegir
erej birle emgek yanaşu yorır

3141

~alı

3142

negü tir
bügülep

bagırsa~ . tapuğçıg

bagırsa~ yo~
kişilik ~açan

c

181

3134

tilep. kim·.bulur

erse ajund~ talu
.turgay erdi tolu

emgerimke ilig altunı
tutsu köni

il işi~e tusulgu kişi
tiler erse ilig buçlun il başı
eşitgil
~ılur

ay ilçi bügü
ilçi künde ögü

3143

esirker men em di a.y ·ögdÜimişe
bir ök sen ata~dın ma~a ~almışa

öküş bolsa ilke basutçı tile
il itlür bec;lük beg yatıp yir küle

3144

takı bir bar erse shıi teg a~ın
ucia birgey
erdi kör
ö~dün kiçlin
., .
.

telim bolsa ilde tusulur tetig
begig inçke tegrür ~ılur bu itig

3145

•·'

bir ök . sen ma~·a kÖr ay' 1$11~1 köni
sini öz yitürse ac;lın ,bir .~anı

3146

bu yainguziııiçu~~a özüm· eyriıenur
takı
.iş erse s~a
.. . .bir
.
. ·ay;
. : wıur
:··· .
'

3147

3135

tile barmu körgii· ~adaşlar ·ara
sa~a uçlguteg bir ayıtgılköre

3148

3136

yanut birdi
esen bolsu

ögdülmiş aydı ilig
işke yetilgey elig

3125 •en ... •en ] Bı; •e t. •e ; e. •e Cs •en t .. •en e. •en ll 31:16 negü . Iili )
~ .. Co nigü ... ~qlı ll suS bütün J Bs ~utun 1 ~utun] Bs *utun ( .t- Pille:~"~~
: . ·3129 C 'de bu beyit \lti aa tır üzerine ya:ı.ılmıt ll 3131 me~] Bu me Cı5
• • • 8 en J Bıı birlik •e Cı5 birük-en ll 3132 er•e ... ar/ın ] Cı6 irse .•fning
ötıgdün J Cı6 pngdün ll 3133 bir . , . kör J Bis birük•fiı' T7).fjnga •fn :n .. .
~i :n34·galn;u.zl~ung~a 1 Cı g(Jngiuı:irı~ung-~a 1 bir] ;Bu bir (satır ll.:liiundc
ll 3137 getilgeg] Bs gftilge

ermez

~adaşlar

ya~lıg kişi

l5:amuğ"

bilgi

ara bar

meni~

artu~ anıılf

erdemi har sal$mul$ oç!ug
tegse boçlur tü boc;lug

~ayu işke

sa~a tegmegey erdi emgek ôküş
ma~a ma d ıla teggey •erdi ~lüş

. ÖGDÜLr.1lŞ C~VAJ31 ILIGKE

yo~

bu

.
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meni~

agır ~ılmasu köılfli

tapugçı talu~ı 'hakl~saİf. bohir

_,

3133

erejlensü ilig tuçı inçrünü
tilek arzu kelsü özi tınçrunu

· negü tir eşit eındi; lja~an tili
·ajun · 'baŞlamış bütrü basmış . ili

köni çın kişi bulsa begler bütün
ö:ti inÇke : te~dl Hrildi ~utun
3129

Cısı

~ılınçı

~amug

v~likjn eviirdi bu d\inyada yüz

turup
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3149

köni atı oc;igurmış ol
ec;lgülükke elig urmış ol

tag~a

kirdi köngül

~ıldı

tüz

hayat tapgı birle özin emgetür
tapug birle yazu~ igin emletür

3139 ilig) C7 flig ll 3140 erej] 86 eı:.{!j ( satır altında df"lt;t)
3141 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 kişi] Co kjşig ı tiler ... başı ] Sı
. ... ba11 ( b- noktasız ) Cıo ... ilig bı;dük il işig ll 3142 negü ] Bs ve Cıı nigü ı
Bs ögü ( sabife kenarında Y'!~l') ll 3143 til e] Bo tile ( t- noktasız) Cı2 bile ı
Bg bfrfük Cu bidük ( bi- noktasız ) ll 3144 begig ] Bıo bfgig ( ·Jl· çizgisi yok )
erm~ J Bıı erme• ll 3146 •a~ınu~ otf.ug] B12 sg~mu~ ofjug (satır altında sa~tnçı
Cı~ l ıl'~f"''" odug ı ~agu .. . botf.ug] B12 ... tı;gse b9ıjur tü boıf.ug ( satır altında
!Jfi.Dfl bol ur) Cı5 ~f!gu i1 iş (üzerinden çizilmiş ) ·ke 'tı;gse botf.ur ( b~ noktıisız)
( b- noktasız) ll 3147 elig] Cı6 ilig ll 3148 "flikfn ... d;;ngada] Bu "flfkjn
••• C17 "'!li kin . . . dij.nga·dan

..

3%!
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mcni~de yüz üsteıt: anııf!ı erdemi

ILIG CJ;:VABI 0GDÜLMIŞKE

buı;!unda talusı kişi köı;lrümi

mini birle bolsa nıeııi'1' o l ~ada~

Jı··ı

~amuğ' işke bolgay nnıı1g' bilgi baş
iliıı alluııı lınga köı1l:li biilü ı>
~eviııçin

8 233

ilig aydı arzum tileki ın 'bu ol
anı bulsa ötrü tayangay kör9,ıül
JIS-4

negü teg l;:ılur sen bu işkc it iır
maıt:a yal,ru bir sen anı ay tctig

JIOJ

scıı ögdflıt aıı ıng türlüg erdemierin
ol erdem üçün men tiler men erin

Jıô.;

biliglig- u~uşluğ lidükü~ üçiın
anı arıuladım h~va~a öçün

c

183

.ıt6;

biliglig u~uşlug kişi ol kişi
anırf:dit ni'tru barça yıl~ı fuşı

J166

biliglig u~uşlug bilir bilse iş
biligtig u~uşlug ~ılur ~ılsn iş

biligınü

ı••1

nı~ıı~ar mc ı~ıer emdi ou söz belgü liig
eşıtgıl rnunı sen ay ersig klililg

kcrck ya söz

ır;lsn

l ilin

ÖGDÜLM1Ş CI;:VABl ILICKE

ı••3 b~lig b~rle yoılur l,:amug ters tüırün
bılıg bıl u~uş uı, tirilgil ögün

yanul birdi ögdülmiş aydt bu söz
ayılmışiçn ilig cçvab ~ıldı öz

J•f>9

bilig işke tutgıl tat,:ı Iii köni
la~ı Öifrtnü tur usanma bu kün

~ndaşıın bannı ötündi özüm
kclirınü ya kelmeı bçılınaı sözüm

J •7•

ma•lı'• y~l"ll'uı ermez nnıı;gdın fisı!(
sanga mo ı,ııdaştın asııj" hçnı lalıı)'

l,ıılı kelse e<,lgü agırbdı söz

l'"

~ada şlıg bolur sen kerek bu ~ad;ış

npaıt:
J160

o~ı kclsc kc·lgey ~alı kclınesc
negükc ilcngü söıüm tutmasa

neırü teg ol,ılım anı ay berü
kimi ı;lsa bolgay ol,ılçı ıınru
yarağı negü teg sen nııdag ı,ılııı

.JIS7

J'O:

li rilgey a junug l ulu p

ILIC SV'ALI ÖGDÜLMIŞKE

ilig ayd1. ıncn söz ayıltım saJ~n
sen Öz bılmişiıiğ söıni aydıı~ ıııatıga

kelmese bo lga

ynrlııl' ııı;uz

sırılğaymu

erki ilig- altunı
ilengeymü erki maıt:a ol köni

315.1 mutiifilde • .. Ü.JIC'~ } Bı mı;njllgtÜ §ii: Wt~g ( Ahr alnada isi ~~~)
lnfllinz-Jr- güz Gl'lcı* 1
m(nJ J <4 m(4'illl
3tS1 •ribtpn J B, S(~ltçift (

s•s•

allıoı..ln ·~Minçf )

ilig , .. 6gdülml,k.t. ) 11Uihalıırd~ı bu İlı1ı,:lık yok
3153 iDyoll/ltJ.'I 1Cn tvgotı~a ll 3154 negii . . . Kt.") Uıı rılgt1 ft;l/ ~. 4fl Co tıltii t~ı
•cı" J !J«*ru •.. ıcn 1 Bu !JII~r-u ( .s.ıhr atlı nda pt;ml) bf,.•dn~ Cıı .'Jil/;ra MncllJl
m~g;J] Oı ve Cı tıfgfi U315G tıı;gii J ~ve C11 niRÜ ll 3JS8 ll.zı'J m ] Bıı ba ö: 1
.. . ıö~ünı J Ou k.;lmt- açı/mn• bu •ör; ll 3159 upcır~ J Ba:ı tfJ)(UtJt (.'l~l ır allında
ll 3160 •u-ıl;aymu J Dıa ıarılkamtJ

J •P

l,:adaş bo lnıas;ı l utğ"u crke adaş

i1li yaı,şı oyınış kör ilçi başı
ı,amugda kiiçi bek l,:adaşlıg kişi

A- 8233 Cı83
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317 3

l$adaşlıg kişi

küsi

çavı

adaşlıg kişi atı savı

3174
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3175

3176

184

~alı beg tili yumşa~ erse süçig

3184

anı sevdi buc;lnı uluğ' tut kiçig

l$adaşıng yo~ erse yon tut adaş
adaş ec;lgü bolsa bu boldı ~adaş

lLIG C~VABI ÖGDÜLMfŞKE

ÖGDÜLMIŞ CI;:VABI ILIGKE

3185

yanut birdi ögdülmiş ilig
anı çın tilese iteyin otı

3186

ilig

yarlı~asa barayın

o~ıyın anı

c

bec;lük
bec;lük

men

açayın

~utı

ilig aydı emdi bu erse yarag
bitiyin bitigim angar bolsu ag
sanga bargu erse itingil itig
munu men özümdin bitiyin bitig

özüm
sözüm

XXXIX.

3177

tilin sözleyİn men tüke! türlügün
biligdin u~uştın söz öc;lrüp ögün

3178

ilig me bitisü öz elgin bitig
o~ısu' ilig yarlığın ol tetig

3179

manga bütsü mindin tiyü bilmesü
yime yarlıg eştip kite turmasu

3180

neçe me özüm sözlese söz ti!in
ilig yarlıgı bu bitig söz açiın

3188

bayat atı birle sözüg başladı
törütgen igiçigen keçürgen tidi

negü tir eşitgil ay aşlı agı
könglin avlar begi yarlıgı

3189

ayur men bitidim bayabm atı
bu at ol ~amug türlüg igke otı

ta~ı ya~şı aymış

3190

3181

KON TOGDI ILIG OI)GURMIŞ~A BfTfG
BITIP II)MIŞIN AYUR
B 235

3187

~ara

3182

tügülmiş

3183

biliglig özi
köngülni yazar beg sözi

isig sözlese

~ul~a

unıtmaz anı ~ul

begler tilin
tirilse yılın

3173 çailı betj.iik J Bı:ı çailı bt;tj.iik ( satır altında ça"ı uluğ) Cıo ç, bidiik 1
Bı:ı Bailı (satır altında pak )
3174 C 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı adaş) Bıs l[.t;ıdaş ı btJldı J !ltı
(satır altında üzüldi?) ll 3177 •özleyin ... tükel] Cı6 ~tözlegeymt;n l[.{lmuğ 1
. . , ögiin J Bs u~uşdın ... ögün ( -g- çızgisi yok) Ct6 ul[.aş-dın . . . ll 3178
eşit11ii ll 3179 biit•ü tigü) B5 biit•ü ( b- yerine t- ile) t{gii Cı b. mindin t{yii ,
eştip ( ~~- noktasız ) Cı eştip
3180 c 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ll 3181 negü ... ağı] B7
ağı (satır altında 'a1[.1l) C, nigii . .. ı kötıglin aUar) 87 k. aillar ( -il- tek
köngli al[.lar ll 318s val[.şı] Bs gt;ıl[.şı Cs gt;ıblı ll 3183 i11ig] 86 i•ig (satır ~Jtıı:ı d'"
anıtmuz) Bo unıtma•

d~vat ~oldı kagıd bitidi bitig
bitig birle itti işinge itig

öküş ögdi artu~ telim ming s~na
~ılur men bayat~a angar yo~- f~na

3191

tiledi törütti ~amuğ' teprerig
tirilgü birür yim tutar ol tirig .

3192

ugan ol köni çın törü birgüçi
törümiş ~amug b~~~~a yetrür küçi

".'118,'1. Bebdi] Bıo llf!vdi ( satır üstünde st;vdi )
3185 C 'de bu beyit yok

,S.lS.G Doshalarda metnin bu kısmında bir karışıklık var. 9 'da b yt'
· ·
beyt~ 318 ı
b. .
•
e ın 2. mısraı ıçın
l:ıüı t ,
manu
ıtıg J Bı_:ı · · ·. bitidim bitig Cg bitig birle iteg işing-ge itig
. lll oz, ı .. . agu~
14 .bab kun togdı ... ıdm!Şnı agtur C 'de bu başlık yok
S ~ı Cı de b~ :eyıt yolc. ( krş .. beyit. 3186 not) ı itti] Bı it(t)i ll 3t88 törütgen] 82
.. _3 90 mıng J 84 mıng (-ı· yerıne ·n· ile) ll 3191 töı-ütti] Bs ve C t" "t(t)'
tora J B6 taı-ar ( •7 satır üstünde ya:ıalmıt )
ıs oı-u
ı

J

·]·B

c
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326
)19)

.l~08

)196

negü !;olsa J;ıldı ne !;olsa l;ılur
ncgü aysa boldı ne aysn bolur

) : oq

Jf97

iligdin ~lam köoı"iil aylu bitig
bilidim esenlik öze ay letig

)199

J'OO

jiOI

j:IO:I

JıO]

J204

eşittim

senirij!' eı.Jgii l; ıtı,ıııır yaıt"ııllr
bu ör)tc yol; ol tiı> sıııııra lu ş lcnging

c

1 Ş6

.)! 1:

s~ • J

bu yanglıg l,:ılınçıng eşitti özüm
sini arzulaılı ay körklüg yüıüm

,;:q

~adaşırij!'nı ıçitım bu ögdlılmişig
sözümni tegürgey ul,:up bilnıişig

.ı= •:.

yal,:ın

;pı6

ıuı·up

lagl,a

kinniş üzün~ yalıtuzun

Cc klrl gok 11 320l tllittl] B-ıli ve: cil C:lii(J)I 11 320!5 ~a •.• u n 7 Bı 1f.CfJ
·~ Cs ~a *çıjtı.,~Juı U• •4"' 1 •rn 1 Uı sc Cs •~tı ll 3205 ntrü) D-' ve: Cıo rıi;ü

sauga ıncn bireyın lörli küç bı lc
bu yirdf ı irilırit ~evinçin kiile
~adaştın ı,adnş~a asığlar boluı·

birle yn lıııtulf tatıglar bulur

bnrışıiu
l;a tıiJiu

kerek l;a l;adaşlar bile
kerek iş adaşlar biJc

l;ayudn yaraşıl;lıl; erse yat,ın
ol işte bolur asğı köılrlün bal;ın
ne~'"Ü tir eşilgil bu şi'r ayguçı
ikigii yaraşsa ıısığ yir tuçı
yağ'ı1. yir ynşıl s uV )'arnştı bile
aro rııirf)f çiçekler razıldı küle
ya raşı~ yorısa J,adaş

ya nda~

l;ah bnrdı~ erse tapug l,:ılğalı
tapug kçndle l;ılgıl bu ol din )'Oh
uhış kçndle ta'~t
uş ol yi ı1k yelrü
bılig

tdim bar ıı.Ju~
körü barsa yol;

ijgren aşnu t apugl,:;ı öküş

biligsiı ı apııg a~gı bohnaz ülüş

n

237

.P 1 i

bu lapug keçi uıun

ncgü l;ıld1 erdi l,:adaşlar sarııra
ııelük yüz e\'iirdür1t aça ay ınart"a

erse sa~a kiiç basınç
berü kel ma~a ay bu ~arJJtu sakınç

olardııı bohır ~a ~adaşl;a bile

l,:a ~adaşlııı yilüı·ıııiş sen öz
kf.nd huçiundın eVlirm iş ~f' ı\ yih

31,3 gqrattı J 81 wnı~f\ı Cı, tö.riU~t)i 1 3194 thlittt ••• riırüliir) Bs törGı~f'l
toôn.n { $atır •1hada fflfk ) tı:çt ( sa !Jr altmda Jagitn ) ~. C ı l lul{ t)ı • • · ft l l fS
mt:de • , . gorıttı ) Bq tl,.fifmt•·le ( 5atır alt md• yrpatma•ltı) o. ptml(t)ı Cı:
u. sorıt{t)ı J tnpt) B~ tp pt (tn tır nlhndıt JJt; la) ll 3 19G nrtü . .• ~olsft] ~J.o nlgii
tılgii . . • bu lcıl•a 1 nrgli] B ıo vo Cı rıigll U3 197 körfRiJl] Bu vf: Ca kiirıRI' _ll 3 198 d
llı:ı t l ö:: C~ ö~ 1 ntglJ] Uı2 ve Cs 11tgü ll 3199 e1illim • . • yu;fkıflk' J Bı3 ~ştt(t)lm
~- 9'!1l61f1K Cc r.1 il(t)fm •.. prJrıgrnR ( y• uo"tıısn., ·n~ no le 111111 ıı.nl!'n kn-yrnış. i') 1
9•

J !ll

bayat ~ılmış eındi saoı-a eçlg(iliik
bilig bimıiş e rdem u~uş ög ülük

lııpuğ J,ılgut,a

J'OS

j:IO

8ıı6 Cıa;

lfalı lcgıti

asığ

esen barmu erki el öı inçlikin
negii leg yüçfer erki öçflck yiikin

uluş

/Ip]

] !OCJ

töriilıneıde aşnu yorıtlı ~~7.n
~Qzaı,n tapı bol boyun eır u\ln

]191

B 236

kök yarallı yarullı kün ay
tiin ynrut, kün saı,ışlığ' yıl ay

l =o;

ı • ?S

185

A-

törütli bu eVren tuça eVrüHir
bnyat 1)\ıkmi l<t~dir bile tcr.ginür

J191

c

y~ıl
~ara

Hö

J!l~

k işi

ik i liil'lüg kişi alanu r
bi ri ögı·etigli biri ögreniir
ikide rıaru barça yıll,ı sanı
tilesc munı lul tilese anı

3"7 IN'"lP" 1 Cı'! biusın 1 !Jfnl~

•~ınp'r. J O. g,HI,. . 'f'lnçrn Cn gt;rt/e
lı•a~f'li :
St'i1iinçiiu 1 Jld luulflJlln ] aj ve Cıı ~(/Jat·J'" 1 gttln1'u* J Cı;s
3!09 berqSrı • . ~atlrrf.ht,.) Bs bnrısju l.:!"~"k lf.•p ~f}fltıılor Cı.- !l'f!TtJiğa
~41p ~"drıı•lnr
3'Hl fılr , ~~~~~m] O_ı lt•dt: , bf!~lll CıG /ı. ı/,. , , . ltöngfl b9~m
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Cı86

A- 8238 C187

ILIG P~ND1 Ol)GURMIŞ~A

3232

kişi eı;lgüsi ~ılsa ta' ~t
anı b~l~ta

3219

3220

3221

322ı

3223

sen emdi l$ayu sen manga ay aça
ikide biri bol üçünçte l$aça

3233

negü tir eşit emdi m~' ni bu söz
bu söz işke tutgıt aya eı;lgü öz

bilig bilding erse tüke! ögrenip
anı işlet emdi kör emgek ıı;lıp

3234

eren er l,<atında özin kizledi
tapug ~ıldı yüz yıt anı aziadı

bilmeding erse ögren bilig
tapuglarl$a ötrü tegürgil elig

3235

tapug kizlegü ~ıl kişi körmesü
bu söz sırrım erdi özüm sözledi

negü tir eşitgil bilig birgüçi
bilig birle ta'~t tapug l$ılguçı

3236

bilig birle yal$gıl hayat
bilig tamga bolur t~mu

3237

l$alı

187

biligsiz tapug l$ılmışında körü
biliglig uı;lımış muyanı örü

3239

3228

3230

3231

içinde tapug bar telim
ol yirde lplsa bulumaz yarım

321n

3241

munıngda aı;lın anda ta'~t l$ayu
manga körkitü bir tilin sözleyü

3242

özüng emdi zahid atı
sanga boldı ta' ~t yutı

3243

mungar arsı~ar erse emdi özüng
bu ta'~t yava boldı kesgil sözüng

CI88

yara
ula

bile

~ıl f~riia, nş.maz

~~lal d\inya ~azgan çığ"ay~a üle

bu
bu

elgi
samış
ta'~t

munı

3244

tutgıt

~ıl

yüle

tapug barça ta' ~t turur
bile barça ra~~t turur

barça
ruza,

n~maz

yanut

~oı;Jtı
tuttı

özülig yalnguzun
ay l,<ıll,<ı tüzün

ruza, barça öz asgıng turur
tilegli bagırsız bolur

öz

asgın

içli

ya~şı aymış kişi öı;Jrümi

kişike bagırsa~ kişi köı;irümi

J.c.ılgu b~IJ.c.tın anı kizlegü
erse anı azlagu

öküş ta'~t

3ı19 ~ayu sen J 84 {<. se Cg {<. sen ı ikide J Co iki-den ll 3221 negü] B7 '
nigü ll· 3223 ga{<gıl] Bs ögren Cıs !Jf!.{<{<ıl l bolur tv-mu] Bs b; {<v-mug Cıa boldı
ll 3224 muganı] B& . mpganı ı bulmaz] Bo bulmas Cu bv.lmaz ll 3126 Ul ...
Bu u1ol y!rde {<. buluma• Cı6 uşol !Jflrde ( -~~- harekeli) {<. bv.lumaz ll 3217 (r•trır
Bı2 t. se Cı7 t. sen ll 3228 munıngda] Bıs munungda Cı munung-dan ı bir] Cı
ll 3231 !Jttl{<tın ] B2 ve C, !Jgl{<-dın

c~ma'~t

n~maz

atıng

tapug

yal,<ınlı~

telim ögsüzüg kör ya tul tulsa~ıg
ya közsüz ya oldrum yime al$sa~ıg

kişi

sening anda tapguıfg n~maz ol biri
tal$ı biri ruzao tutar sen un

bu

bir

çığaylar ~~cı ~ıl açlınao n~maz

uluş k~nd

atandı

buı;Junl$a tusulğ-ıl mungınga

~adaşl,<a bagır

3225

3229

B 238

l$apgnıga

3238

3227

c

tapgınga

bilig birle ta'~t muyanı tümen
biligsiz tapug l$ılsa bulmaz muyan

uş

berü kel uluş k~ndte ~ılgıl tapug
eçlgülükke açılsu ~apug

~amug

3224

3226

tapug
kizler yapar bu ~apug

,

!Jgl{<ta ] Bs !Jgl{<-{<a ll 3233 negü ] B, ve C6 nigü
6 r t 1 Ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş ( r sözü ile ayırt edilmiştir
sözledi] Co kizledi ll 3237 {<adaş{<a] Bs {<gcj.aş- {<a ll 3238 telim . .. tulaa{<ıg J
.. C12 Yiltim . . . tursa{<ıg ı oldrum ... a{<sa{<ığ] Bo . .. a!Jsa{<ıg C12 oldurum
ll 3241 barça] Cı5 {<ul-*a ll 3242 {<otftı .. . yalnguzun] Bıs yglnguz {<ocj.t1 özi
· ·C ı [ *odtı ö. !Jttngluzun ı tu ttı] Bı s ve Ct6 tut( t)ı
3t44 C 'd., bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı ic}i ya{<şı J Bı5 it/i yq.{<şı Cı idi

A- Bz39 C188
B 239

A- 8239 C189
32 4 5

kişi
kişi

eçigüsi bu öz asgın ~oçlup
asgı ~olsa kör emgek yüc;lüp

c

bagırsa~ kerek er ne bagrı süçip
törü birse ec;lgü isizke açıp

tirig yalngu~ oglı tusulgan kerek
tusulmaz ki~i togsa ölgen kerek
kişike

~alı kelse asğ"ı tususı sanga
yime kelmese sen yası yo~ manga

3259

ol$ır men sini g~ll$~a ec;lgü üçün
bu eÇgü buçiun asğ"ı buzma küçün

B 240

3260

3261

tapug~a ınanıp ~ayu

3%0%

erse ~ul
tengri sevinçinge yol

bayatım

sevinçi tilese özüng
mi}s\ilman sevinçi tile kes sözülig

sening
özüng

tapgınga

munglug ermez hayat
tile eçlgü at

bal$a kör men aymış bu sözler tapa
erse berü kelgil andın ~opa

çın

tusulur kişi eçigüsi
bu ec;lgü kişi ol buc;lun toçlgusı
bulumadı

mini birle turgıl manga ~il basut
yülegil nengin ec;lgü tut

çıgayıg

3203

özüngke muyan ol manga eÇgü at
ikigü ajun birge erklig hayat
mini eçigüke yit özüng eçigü bol
kişi eçigü erdin tüzer eÇgü yol

3264

s~b~b bolğ"ıl emdi manga eçigüke
hayat birge ec;lgü sanga ay böke

kiming atı ~ul bolsa ~ıl~ı tapug
tapugsuz ~ul atı m'~caz ol ~amug

3265

tapug ~ıl tapug tınma ~ullu~ bu ol
tapugl$-a ba~a kör me bekle bu yol

nei\i tir eşitgil tejik bilgesi
tejik bilgeleri çavıl$ar küsi

3266

ic;li

~ullu~ı ~ıl

ya~şı aymış

munı işke tutgıl

3255

3258

189

bügü bilgi king
aya elgi king

tapug ta'~tim tip küvenme öküş
tapug Ipi bayat~a tapugluğ" küsüş
tapug

~ıl bayat~a

tapındım

ay
öz

tiyü sen

bu ol

3267

özüng ec;lgü ~olma beging eçlgü ~ol
begi eçlgü bolsa buÇun asğ"ı ol

3268

~ara

3269

kişi tip ayurlar ~ayu ol kişi
kişike asığ" ~ılsa itse işi

3270

tözü yalngu~ oglı sever eçigüni
bu ec;lgü ~ayu ol, ögeyin anı

3271

bu eçlgü ol ol lplsa g~l~~a asıg
bu asgı bile bulsa buçlnı tatıg

~ullul$ung

unıtma u~uş

oc;lğurmış

asgı

emdi o~ır men sini
tiler tip sa~ınma mini

3246 törü) C, törij ll 3247 yalngu~ J Bs yf!lngu~ Cı; !Jf!nglu~ ı ;' rı~rıl'llıt<
tusulmas C5 tttsulmaz ll 3248 tot/.gusı ] B, tot/.gusı C6 tutgusı ll 3249
·~ünçinge ll 3250 seiJinçi J c7 ·~vünçi ı seiJinçi .. . kes J 86 .... til e kin ( ? )
t. kfs ll 3251 tapgınga ... ermez] 87 ... ermes Cg tq.pgunga . . . ll 3254 irf.i
!t/.i gq.~şı Cı2 idi yq.f;~ı ı işke] C12 ış~a
D ö r t 1ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satnde şt'r sözü ile ayırt .;uı .ı mı;otmt
3255 tapuglug küaüş] Bıı t. küşüş Cı4 if!puğ-lu~ kijsüş ll 3256
tq.yanma i tapındım tiyü] Bı2 ve Cı5 tq.pundum t{gü
3257 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı tiler . .. mini) Cı7 tiler \
üstünde yazılmış) .. . mini

begi bolsa eçigü buçlun~a bütün
barça buÇun yir ~utun

anıng asgı

eçigü bolsa bir özke bolur
begi eçigü bolsa buçiun kün körür

kelse] Bı, k~lse b~g ( ? ) Cı kflseng ı kelmese J Cı k11lmesen 11 3260 erse J Ca
rn:~~ J
":'~!:ing ı çığayıg]
çıganığ ll 3262 ol] Bs ve 5 9l ı birge] 5
sıtta _tuzcr J Cu KOW' ll 3264 böke J 85 tonga ll 3265 negü J 86 ve Cs nigü ll 3266
brır!~rıh 1 Cıı budun-~a bt;gi bolsa edgü ı gir ] 8 7 gir ( ooktasız ) c9 bir 11 3268
Bg bir özke (satır üstündeki ilaveye dikkat) ll 3270 yalnguk) Bıı yq.lnguk
ll 3271 bul•a bucjnı] Bı2 bu</. nı bulsa
·
·

c,

c,

c

c

272

bagırsa~
bağırsa~

bolur b~l~~a ec;lgü kişi
bÇ>Iun boldung ec;lgü kişi

3284

~oc;lı ıc;ltı kesme yaru~ yüz tudı
sevüg zi).lfi toldı yo~aru ~oc;lı

27 3

munu sözledim söz bitigin ulam
tükettim sözümni ~urıttım hl~m

3285

turup yundı ~ıldı bu yatgu n~maz
töşek ~oldı yattı uçl.ıp bardı az

27 4

ta~ı ma negü erdi
~adaşıng tegürgey

3286

beling-Iep oc;lundı kötürdi başın
~ara z~ngi ~ılmış yüzini ışın

275

bitig türdi badı öze tamgalap
sunup birdi ögdülmiş aldı ulap

erse sözüm
tilin ay yüzüm

3287

B 241

c

190

3276

ilig

3277

3288

ma negü
söz erse tegür ay bügü

~atıglan anı
~urug

kelme

3 278

biliglig negü tir eşitgil özü~
yalavaç tetig ıc;l tutuz ma sözüng

327 9

negü

____ .!...
~aıuu~

328o

ı28ı

3282

---!~-1-

----

1-!!-r.t..l!

aya "-Vl'l!:ll

LUL

B 242

c

mindi evke yüz urdı turup
tüşti kirdi ya~a ~ur yörüp
yirke ya~tirdı başın
di).nya mengzi ~ızardı ışın

3173 tükettim ... ~urıttım) Bu, ve Cıa tüket(t)im ... ~urıt(t)ım

ya~ın tegdi erse ~adaş~a barıp
atındın ~oçl.ı tüşti tegdi yorıp

3291

tegip a~ru elgin to~ıdı ~apug
turup çı~tı oc;lgurmış ıc;ltı tapug

191

3292

~a:pug açtı çı~tı ~adaşın körüp
~uçuştı esenleşti yüz köz öpüp

3293

elig aldı evke kigürdi bata
orun birdi oldurdı elgin tuta

3294

ic;li ök sevindi ~adaşın körüp
bayat~a şi).k(ir ~ıldı artu~ ögüp

ll 3274

C11 nigü ll 3276 negü ) B2 nigü C2 nlgü ll 3278 negü ) Bt ve C4 nigü 1
tutuz ] B, Yf!.lavf!.Ç ... C4 gf!.laof!.ç t, ıd tutuz ( -z noktasız ) ll 3279 negü
Cs nigü tutsayın I köngli ] Cs köngli ( k- çizgisi yok ) ll 3280 negü ] Bu v.o Ca .
andağ] Ca g9rağlap ll 5281 igifilmife) B7 igdilmffe C1 ögdülmi,e ll 3282 ~ıuı ..
Bs atın mü ndi ifıke Cs a. mü ndi e. 1 görüp J Cs görüp ( g- noktasız, -r- ;;~time
ll 3283 girke J B9 gjrke C9 gf/rke ( •f/· harekeli ) 1 ~ızardı ıfın] B9 ~f!.rardı ışın
ve

eçl.erledi terkin atını tutup

3290

yaşı~ yandı
yaru~

kötürdi uşun
yüz küler teg yarudı ajun

'--~-

ile! tip turup çı~tı ögdülmişe
ol eçl.gü ~ılınç birle igc;lilmişe
atın

tor~u ~al~an

~adaşı tapa bardı evdin turup

negü sözlegü erse sözle tilin
yarağı ne erse sen andag ~ılın

kelip
3283

-!!-

n~maz

~

men sanga emdi söz

"VL. "C!lllli!:UC

yana tang

ÖGDÜLMfŞ OOGURMIŞ TAPA BARMIŞIN AYUR
3289

ı_

yundı ~ıldı

XL.

keldür emdi manga
ansız manga ay tonga

tutzayın

tuma
yaru~

aydı bargıl ta~ı

yaraglıg

turup

dıJ'a ~ıldı t~sbiQ. yime küçlti az

gattı J Bıı ve Cıı ggt(t)ı ll 3286 ış ın J Bı2 ve Cı2 ış ın ll 3288 tur~u J Ca tur~a
. . . agur ] nushalarda bu başlık yok
atm ıl Bıs atını Cıs atı-nı 1 ~adaşı •.. eodin] Bıs ~gıj.aşı ... ivdin ll 3290
Bı atzn-dzn Cıa atında ll 3291 ıiftı] B2 ve Cı7 ıt(t)ı ll 3292 ~adaşın J Bs ~f!.ifaşın
bata] Bs ve C2 ivke ... bgta ll 3294 sefıindi ~adaşın ] Bs •.. ~9-ıj.aşın Cs

3295

ne körklüg

sevınç

s~lam~t ~avuşsa
3296

3297

3298

ol kişi açlrılıp
tileyü kelip

ne eçlgü bolur ol
barıp tegse tuşsa

ÖGDÜLMIŞ CJ;:VABI OJ;)GURMIŞ~A

~adaştın yırap
yagu~lu~

3306

~a~ut birdi ögdülmiş aydı özüm
sını arzuladı ay körklüg yüzüm

3307

turup keldim emdi köreyin tiyü
sa~ınç ~aç!gu bağ'ın yöreyin tiyü

ulap

ne körklüg bolur kör bagırsa~
~adaş~a yagu~lu~ ulasa adaş

~adaş

ne körklüg bolur kör bagırsa~lı~ın
köngli bolsa ya~ın

C 192

3308

~adaşl5-a ~adaş

3299

negü tir

eşitgil bagırsa~ ~adaş

3309

büte keçti öçllek sini körmedim
tiler erdim arzun öçli bulmadım

~amug g~yib özler körüşse közün
sa~ınç boldı ~ısga sevinçi uzun

3310

öçli emdi ermiş munukı özüm
sanga tuştı ş\ikrin ~ııu'r til sözüm

ne körklüg bolur kör kişi açlrılıp
iki ·öz özün

3311

ya~ınlı~ ulaglı köngüldeş adaş

3300

3301

s~lam~t ~avuşsa

3312

OJ;)GURMIŞ St,PALl ÖGDÜLMIŞKE
3313

esen tip
3303

b~b~r

birdi

yana aydı oı;lgurmış
~alı kelding emdi ne
eşittim

ögdülmişe

3314

aygıl

manga
boldı sanga

3315

sini men ilig birle tip
tusulur bilig birle tip

buçlun~a

B 243

3305

nelük kelding erki olarnı ~oçlup
buçlun yüklerin sen boyun~a yüçlüp

3295 lfaiıuşsa J B6 /fgfJ(!ŞIIQ ll 3296 lfacUıştın J B7 lfgrfaşdın C5 .!<ırda:ş- rım a
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aggıl] Bu emdi ı emdi] Bu aggıl ll 3304 eşittim ] Bı5 ve Cıa eşit(t)im ll 3311:5
Bı olarıg

küse~ erdim artu~ sini körgüke
bu kun buldum inçlik sanga kelgüke

3316

3317

~sen bolsa ermiş bu yalngu~ özi
tılekke tegir ay bagırsa~ ~uzı

negü tir eşitgil küsemiş kişi
keçer üçllekig keçi sınamış kişi
tirig bolsa yalngu~ tilekin bulur
tilek bulgu~a mün tiriglik bolur
tirig bolsa yalngu~ tilep tapşur ok
esen bolsa barmış yana ~avşur 0 ~
tiriglik tilegil tilerne tilek
tilek bulgu~a bu tiriglik yülek
hayat birdi ab ır tilekim manga
esenlik bile men ~avuştum sanga
açlın ma sözüm bar bu sözde basa
anı

ma

ayayın

özüng

tınglasa

J Cı7 tlgü ı göreyin ] Cı7 goregın
- · (
Y· yerine b- ile) ll 3309 sini] C2 sini
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H
, b" "> ·
~
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R 33 5 ıraı J Cı o birdi
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H;de bu beyit iki satır üzerine yazılmış
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3327

ODGURMIŞ ÖGDÜLMİŞ B1RLE Ml)NAZ~RA

J$:ILMIŞIN AYUR
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3328

3318

yanut birdi oçlgur~ı~ a.~~-ı sözü~
eşittim sözümni eşıtgıl ozung

3319

yalpnlı~ ulamış üçün. bir ~ayat
muyan birsü ming mı~ turneo

3320

ta~ı
anı

eı;lgü

33 29
3330

at

bir sözüg ay ne erki açlı? .
ma manga sözle ~oı;lma kıçlın

3331

193

33 21

3322

3323

c~vab kıldı ögdülmiş aydı bu söz
sini kö~di erse yaru~ boldı köz
kişi öz tilekin yorısa yolug
angar tegmez emgek ay bilgi

B

işke

3326

arzu

m.

c18

~ılmışın
. .
_ _ ]
3318 bırdı
. . . sozang
eşit(t)im

c

odgarmış
•

...

~ılma~-nı Cı2

bab

3335

194

odgarmış

ı eşittim

C birdi ... s9züng
sözümni] 82
18
. _
ı b. edgü ] Bs ..
sözüng-ni ll 3319 uçan
- Cu.· ıçan · ırsa
_ .. · ·
·· ·· 1

.
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C birsün edgün bulan mt;nggu
·yerıne
-n- ı e · · · ı•
k d · kid" ] c
g320 B 'de bu beyit yok ı ağın, • 0 • ma,
·ın
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ı

kt~smez

negü ol nelük munça emger ÖZÜJlr
manga belgülüg ay bileyin sözüng-

333 s

-d- 'ler noktasız
.·
_ ..1 •
d"
ka] B'de bu başlık yok
ogda mış .•. o. ga.rmış.
. . J C 7 • ll 33U öz) C2 Öz ( •Z ı; onnıôa~
C
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33 21 B 'de bu beyıt yok ı sını . 1 sını
tünde yazılmış ) ı tegmez ] B"' ft~gmes ıı· 3323 negü]
t d 85·• vesözü8 nzgu
ile ayırt ~•l ·
D.. t I .• k B 'de çizgiler ve C 'de ayrı sa ır a ll r
- o r yır
. u] 's7 ve C6 yır
.
kaçan
J C6 kidin ll 3326 özüm ] Bs sozam
3325
.
( -i-

3333

3334

yana aydı ögdülmiş uş bu öz~~
tilde kesmez sozum
bab

sanga o~ törütmedi tengri tı;ımug
sang-a aymadı bu cı;ı~abıg ~amug

yorısa

tilek birle mangsa yıra~ yir ya~ın
~açan körse yüzin bulur can ilek

kılmı•ın]
•
r
Bı

bu hı;lgu mini evde yatğurmadı
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~a]

yanut birdi oçiğurmuş aydı bu söz
eşittim eşitgil c~vab birsü öz
bu söz kim sen aydıJlr bağırsa~lı~ ol
~adaş belgüsi h~m yagu~ ya~lı~ ol

~ad aş ~açiguların ~adaş yimese

açlın yat ~açan yir ~adaş bolmasa

3337

özüm ~a ~adaştın neçe açirılıp
nelük turgay erdim bu yirke kelip

3338

ba~a kördüm emdi dinim yigliki
bu yirde köründi özüm yigliki

sa~a ~aı;lgura

d.
o_garm
ı•
r...

apa oglanı barça yalnguz umaz
özüng munda yaı!lruz ~alı iglemez

3332

uluğ

tilek
~ı;la~ ursa buldı ol arzu yülek

3325

245

negü tir eşitgil sınamı~- sö~i
anı~ m~cnisi u~ ay koı~lı yazı

33 24 kayu

agır yük yüÇüp bu özüng- yalnguzun

yalı!lr aç yorır sen ne yunçıg özün
~adaş köıig"li barça sanga ~açigurar
körü ıçisa bulmaz köngül yilgürer

sa~ınç ~aı;lgu birle özüm umadı
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c

uluş k~ndni ~oÇtung ya~ın ~a ~adaş

kişide yıradıng- biliş yo~ adaş

~ap ı kişide]
Bıo

kjşi-den
~adaş] Bıı ~gr/.aş
noktasız)

Bs
Cs
ll 3328 yaln1"uzun J Co yq.nglazan ( -g- çiz-:J
) 1 •en]
ve Co se ll 3329
1 bulmaz . . . yilgürer J
bul-;
iflgiJ?,_,.
... yilgürer (yill 3330 galtf!iaz umaz J 812 y.
c. 1 yal"Y'<Il' ••. iglemez] 812 ... igleme• Cıı gq.nglaz ...

Cıo

satır

yazılmış

Bıı

uma•~Cıı!

Bıs

Cı2

C 'de bu beyit iki
üzerine
1 evde]
ve
ivde 113333 negü ]..;
nigii 1 manga] Bı mq.nga ( dikkat, bir bizgi fazla ) ll 3334 eşittim J Bs eşit(t)im!J
ll 3335 •en] B, yok ll 3336
85
ll 3337 l!a
] B6 /fap
..
1 girke ] Cs Yfrke ( ·t;· harekeli ) ll 3338 gigliki] B7 ve C, 1
1!Jı"rd~ l B7 yjrde C, Yt~rde ( ·t;- harekeli )

Qı

/fq.daş-dın

~adaş]

l!q.r/.aş

l!adaştın

331

A- lh.S Cı94

c

ı 95

lH'

n~çc ~lmasa ~{lll;l;a mindin nsığ
yımc kormegcyler meni'l:din yasığ

n;ı

asıg yas ne cc;lgü ne isiz barı

JU9

anın kcldim emdi bu yirke lurup
bayat lapgı l;.ılsa men yalıı-u~ bolup

))40

bu dijnya işiı1g-e l;al ı lmış kişi
Jııluınnz lapug bi rlo 't,ı~bi işi
bu tı~ ~~~a löıü yapnınğınça Jıapuğ
to rütüg li r~b~a l,:ılumaı tnputr

.l.l54

JH1

hn.va nçls boyunın sığu kec;l ~alıg
özü!%' ö trü bulsa tapuğdn ıntığ

JJ;S

31~'

J)iJ

negü tir eşitgit sal,:ınu~ ki~i
h~va birle bolmaz bütün din işi

l.JU

ll<$
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339

J)ı1&

boyallın lurıır kör anııı- ı n.l;diri

h~va n~fs bile kör yağı ol tılug

ıı;6

negü nsğı bar lip ayur sen lapuğ
lapuğ ~ullu~ ol l$ul~a açtı ~apuğ

llS7

~ul alı anın boldı J,ul~a ala~{
tapuğ ~ılsa liin kün ulanulsa ıağ

ııs s

yaralsa

bu iki azılur tapuğçı !;uluğ
h~vnlfa bolu birse lulgun bolur
el Ö?. arzu bulsa min i l;ul lfılur

H41

bu ynJ%'1ıg üçün men ulu~ k~nd l;oı;lup
bu yirke sıgındım agır yük yüı;lüp

JHI

kişide öı%'in boldum ersc Jıalı
Jıunıg sözlcmez men ne 'n.ybçı Iili

))<~

yal~uz lurur sen tidiı1!l' ay ~adaş
hayat yaçlı iş tap maıta ny adaş

llS '

bu

erklig bnyal

JJS?

bu ._Y• I"!J'ur.lul;umdın ma ı%'a yası yol;
Cl oz dın escnin munııı bu ldum ol;

n6o

negü lir eşitgil bu bçyl ayğuçı
laşı kör me m~' ni bal;a kör içi

;;6ı

yorı yalı%'u~ işsiz ay yai,Yul; uıı
tut ı l.<ıldı yalı%'ııı tili kör sözi

136:

lap uğçı lapınsa

yalılguz

bu

özün

n~gü l;or l;ıl ur künke yal ~ıız

l;a ı,:adaştııı yıı·al; boldul;urn

olnrJın too;lurmadım nçı m tol;um

buc;lun köı%'li yuvl;a küc;leımeki sarp
kö~l sınsa hn.şmı bayaı n.dli tap

c. "'

u.

yıırnlmnsa

tapuğ nlı lilde alamasa a l

h~val;a bası l;ma ul,:uş birle kes

ynl;ın

ııcgü bar kişi ler ara ay külüg

asığ tut yn ~or yas saı%'a bclgiilüg'

cl öz baş kötürse bilig birlc bas

ı ıs•

b u _'n.rşln l;oc;lı kör ~~raJsa legi
töııl barçn bir leg boı•all;a ınuı\8'ı

3339 sirh ı
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kişike }s:atılma}s:nı ögdüng }s:adaş

3363

341

A-
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negü teg }s:atılğu ya bolsa adaş

c

yanut birdi

oçiğurmış aydı

bu

6
33 4

manga kelmişingde berü men bu kün
tapugdın kesildim ba}s:a kör ögün

3376

3365

tek ök bir sanga öz }s:atılmış üçün
yası munça erse küçeme küçün

3377

33 66

özüm kirse emdi kişiler ara
~açan tegge elgim tapug}s:a köre

3378

~alı bolsa isiz ulıtğay sini
özülig ölse terkin unıtğay sini

3379

isiz lplğa atı!lr öze
sini sökge yat baz

munıngda ac;lınsığ

3368

3370

yanut birdi ögdülmiş aydı sözüng
eşittim eşit sen evürme yüzüng

3380

sen aymış bu söz barça andag turur
l)~}s:i}s:at körü barsa tıldag turur

3381

kişike tusulğu kerek bu
tirig tutsa atın }s:opursa

3382

19?

3383

oğul !$ız yağı

ol

}s:arğışın

uluğlar başın

yağı

tal$ı

ne kerek
ec;igürek

tiriglik

yağıdın

negü teg yaru~lu~ bolur
yasl$a tanul$lul$ birür

ne ec;igü bilig birdi bilgi
erke kitmez

muılı"ar

köni

kisi alğu togsıı oğul ~!Z öküş
oğulsuz tise erke körksüz söküş

çın

açiın

yağısız

oğul !$ız atı

c

yime bar

eçlgü bolsa oğul !$ız silig
teg bolur kim yorıttıng tilig

yağı atı

tirig
erig

tiriglik nişanı ne ol belgüsi
kişi körmese bir anıng ec;lgüsi

!$alı
anı
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l$oyuğ
oyuğ

mengzer emdi biliglig sözi
körse körgli yazı

sözlemiş

3384

özüng sızğurur sen oğul !$ız tiyü
bu emgek biligli oğul }s:ız l$ayu

negü tir eşitgil kişi ö«;irümi
uruğ kesmegüke kisi ol emi

3385

tirer sen l)~ramıg barır sen ~alır
sen ınçıl$ yiyü bar ol arzu yiyü

3373

oğulsuz ölürde ökündi tilin
aya kin keligli oğul }s:ız }s:ılın

3386

kime mindi sal$ın kisi alğuçı
tengiz utra kirdi kime mingüçi

337 4

kimirg oğlı !$alsa atada kic;iin
atama anı sen tirigde ac;iın

3387

337 5

Bı48 Cıg6

oğul !$ız

kime

törüse kimesi sınur
suvda tirig kim ~alur

sınsa

oğulsuz kişi ölse kesti uruğ

ajunda atı yitti ornı }s:uruğ

3376 :nunı .ıg,dır ... gime] B2 m•ınung-da . . . C12 munung-da .•. gl me ( -l- ? ) ll 3377
J B! . gorıt(t) ıng t. C ıs anıng . . . gorıt(t)ıng tiling ll 3378 ulıtgag J B, ve

·• filrg

3363 negü ] Bı ve C ıs nigü ll 3364 berü J Ca birü
3365 C 'de bu beyit ild satır Üzerine .yazılmış ı erse . . . küçün) Bs· tfgdi ( t-.
tasız ) . , . özün ( satır altında özünge ? ) ll 3366 tegge] B4. tt;gge Cı1 tt;ggey 1
eşittim] Bo eşii(t)im C2 eşit(t)im ll 3368 bar•a] Cs bq,rça ll 3369 atın . • • _"rlt]
lfopur•a . e. C, anın lfopursa ( -p- noktasız) e, ·ll 3371 kisi] Bıo k isi ~6 k!' '. 1
söküş] Bıo ırke . . . söküş (-ş sahile kenarında yazılmış; fotografa gırmemış)
negü) Bu ve C7 nigü ı kisi] Bu ki•i C7 kişi ll 3374 atada ] Cg atadan ll 3375
... uruğ) Bı, ... oğuğ Cıo uruğ-•uz . . . ı gitti] Bu git(t)i Cıo git(t)i

1 terkin . . . •ini ] B, tt;rkin

unıtga •· Cı, tirkin unıtğa şj ni

3579 C 'de bu beyit yok ll 3380 ne] Cıs nü ll 3381 negü] B7 ve Cı6 nigü ll 3382
~ftırıo:; J' Bs otı kitme• ırke ll 3383 yazı) Bo ve Cı yq,zı
Br t 1 ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şfr sözü ile ayırt edilmiştir
· •en ] Bıo se Ca şen ll 3385 şen . . . sen ] Bu se . . . •e C, şen . . . şen ı gigü
J Rı gfgü bq,r . .. gjgii C, g jgür &<;n .. . yjgü ll 3386 mindi . . . kisi J Ba mündi
C5 m{Jnai . . . kişi ı utra . . . mingüçi) Bu utra . . . C5 utra . . . müngüçi ll 3387
Ca kimi-si

ı

kime) C6 kimi

A- 8249

Cı98

A- 8148 Cı97

3388

oğul }.<ız atası
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3401

oğul ~ız atasın suyur~ağu ol

yimi

ağu

ol
340%

~orl.cayın

yağı~ boldı

tip usanma özün
tip küvenme sözün

erse usa! bolmağıl
bol tüzünke tüzün

oğul }.<ız isizi atada kic;lin
atamaz atasın anasın açl.ın

3390

bu ya~lığ 'jyaldın l.caçar bar v~fa
l_<ılı~ı yavuz ol l_<ılınçı c~fa

3391

oğul }.<ız atası

tü emgek körer
b~la mji}n~t erse ya~an teg yüc;ler

34°3

yanut birdi ögdülmiş açtı tilin
ayur söz eşitgil köı%"ülke alın

3392

adaş l_<oldaş erdeş tutunğu tidi~

3404

törütti hayat bu ajunuğ bilip
yigü içgü ıc;ltı i}~laldin lplıp

3405

)s.atılsa

iş

işi

iş

3393

198

dvşmanım

3389

yağıl_<a yağı
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bu ec;lgü ic;li ters yüki yüc;lmeki~

c

kiçig
nelük

yime

ya~şı aymış

kişi kö~li

bügü bilgi yarp
yuvl.ca küc;lezmeki sarp

Js.anlsa tutup eçl.gü
eçlgü bolsa Js.ılur eçlgü

kişi asğı

bolsa kişike l,<atıl
tusulmal,< kişi asğı bil

3394

sırınçğa salpşı

turur bu kö~ül
içli kec;l küçlez sınmasu ay oğul

3406

3395

kö~ül oğlagu

3407

3396

adaş kö~li sınsa
yaği ~ayda bolsa

3397

yağıdın tiriglik tatığsız bolur
yağı Js.ayda erse yaragsız bolur

3409

3398

neçe me kiçig erse dQşman sa~a
anı sen uluğ tut ay ersig to~a

34ıo

çıbun boldı dl}şman ya~anl,<a

beçlük
ısırsa ya~anığ suçıtur keçi ök

341 ı

sa)s.ınç l.caçl.ğu

negü tir eşitgil yağılığ kişi
yağı birle urşu tükemiş yaşı

3412

yaçl.ar erdemin barça h~ll.cl.<a ayur
münin körse kizler til açmaz tuyur

3399

3400

ol

sınağı muı%"ar

kişike

isigke erir terk soğu\<l.ca to~ar
bolur I.cır yağı
bolur ırıi~ çüK'ı

3389 isizi at ada) Bı atası ( ·t· ooktaaız ) isi:ıde Cs i. atadan 1 atamaz ...
atamas anası atası atın Cs ... adın ll 3391 ga~an ) Ba gq.gan Cıo gq.ngan ll
B, icJi ll 3393 yalf.şı] B& gq./fşı Cııı gg!Jşı ll 3394 sırınçga ) C ıs sırıç/fa "teya
(·If· 'dan batkaları noktaaız) 1 ir/i] Be ft!i Cıs idi ll 3395 soğu~~a] 87 ı
soğu~-~a ( -~a aa tır üatünde yazılmıt ) ll 3396 ~ır] Cı& ol 1 ming ) B11
~a!Jda ) 8g boldı Cıe ~q.gda ( -g· nolctasız ) ll 3399 ga~an~a) Bu gq.ğan·/fa Cı
1 gaıfganığ] Bu ggğan·nı Cı gq.nganıg
3400 B 'de bu beyit ilci satır üzerine yazılmış 1 negii] Bııı ve C2 nigü

3408

bu

yal~uz yorığlı kişi l,<ıvçal,<ı

kişike

tusulmaz bolur ay

kişike

tusulmaz kişi ol ölüg
ölüg boima ersig külüg

tusulK'ıl

telim bolsa erke adaş
yaçl.ıldı atı ilke itti işi

al,<ı

~oldaşı

bu dijnya içinde bulur bu tilek
l,<olsa bu ol h~m yülek

l,<alı 'ı,ı)s.bi

bolsa yuluglar özüg
sevinç bolsa sevnür yarutur közüg

.DÖrt I Ük, B ·~e çizgiler ve ~"de ayrı satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
;«oı tip] C, tip 1 tip J C, tip
·
ögdiilmiş ... ocJgurmışlf.a] Bı ocjğurmış Cfuabı ögdiilmişke
3404 tariitti] Bs t9rüt(t)i Cs törüt(t)i 1 lf.ılıp J Cs alıp 11 3407 galnguz] Cu gq.nglu~
B6 tusulmas ll 3408 tu.sulmaz] 87 tusulma.t ll 3489 bol.ta) Bs boldı 1 itti J
Cu it(t)i ll 3411 .tei!nür] . Bı o .t~nür Cıs •filinür ll 3411 mü nin ... açmaz J Bıı
Cıe müni .. .

A,_

Bıso C198

A
3413

c
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3414

yağı

ol erig yatsa oı;iğurguçı
münin erdemin .ilke bildürgüçi

1<>;

3415

öküş

er ersigliki
belgürer ilde atı köki

bolsa emdi bu erdem

3427

kimi~

kimi~ erdemi bolsa aşlı ağı
yetiz il kişisi ol erke yağı

3417

keçi erke bolur kör yağı belgülüg
yavuzl$a yağı yol$ yavuz er ölüg

3418

~ayu

3419

yağı

erke dı.ışman yumıtsa ~$alın
ol er erdemi erde artul$ bilin
birle

tegşip

er

3420

3421

34ZZ

3423

3425

kö~ülde kiterse kör öç keklerin

C200
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yorıtsa kö~ülde barın

3419

negü tir eşitgil kişi eçlgüsi
bu eı;Jgü bile yaçimış atı küsi

3430

irig sözlemegil kişike tilin
irig sözke ağrır köngül kiç

yılın

3431

sını kim söker erse öggil anı
otun ol bolur sen tüzünler sanı

343 2

c~fa ~ılğuçı~a l$ılu tur v~fa
v~fa er ~ılur ol isizler c~fa

3433

negü er bolur kör mi~ er dı.ışmanı
mi~er sözlemese küni~e anı

3434

börimü bolur körgil itte ~$ayar
uçlula işitse mi~ itler üni

sa~a küç ~ılur erse küçkey ~alı
keçürgil anı sen bu ol din yolı

3435

yazul$. l,<ılsa l,<ul kü~ keçür ol yazul$:
bu yazul$ keçürmiş muyan ~ıl azu~

kişig so~d(!maz

men tidi~ yal~uzun
sözlemez men tidi~ til sözün

3436

kesilse seni~din ya~ın l$a ~adaş
ya~ınlıl$ ula sen a~a ay adaş

bu ol erlik anın eren yük yüçiüp
birle ölümüg küc;iüp

yorır ş~brı

kişiler

kimi sözlegey sen kişi bolmasa
arala özü~ turmasa

3437

er ol er turur kör kişiler ara
yorıp til kü<;lezse bu bulsa töre

3438

3413 münin erdemin] Cı7 müni erdemi ll 3414 belgürer ] Bıs bı;lgürer Cı
Bs ~r .• • C5 . . . erden ll 3419 tegşip ... berjür] B, tt;gşip ·. •
Cıı yüksep . .. birfar 1 lfopmaz yatur ] B, lfopma• ygtur Cs . . . ygtur ll 3418 rr~aıı
! tır] 85 nigü ... erdem-lüg ~r c7 nigü .. . erdemlüg e.
Dört 1ük, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
3411 negii er] B& nigü ı;r Co nigü e. ı minger] Co mfnger ll 3421 itte] lh
Cıo it-ten ll 3423 songdamaz] Bs 11ongdama• 1 •özleme::] Bs ve Cu t~özlemea ı
t~Bzlegey •en ) Bo sözlegeysttn ll 3425 er . . . er] Bıo ı;r ... tır

ll 3418 er .•. erde]

kişi yüki yüçlse yüc;iürmese yük
c~fa ~ılsalar bu v~fa ~ılsa şük

negü tir eşitgil kör erdemlig er
bu erdem bile er tilek arzu yir

~uruğ
3424

yatur

sözke yumşal$: yanut l$:ılsa öz
sözleseler süçig tutsa söz

tilinde

atı beı;iür

yağısız kişi atı ~opmaz

.t

3428

öküş boldı te~siz yağısı anı~
3416

ıng
açığ

yağı bolmağınça
~açan

B 251

3426

8251 Cı99

bu kün sen bir evke kirip yal~uzun
ne eçlgü bulur sen ay lpl~ı tüzün
erej arzu

nj<m~t

közün

körmedi~

kümüş g<ıvh<ır altun ba~ır bulmadıng
!Hll t{lfruıe] Bıs ve Cı& tili-de ll 3429 negü ı Bı, ve Cı7 nigü ll 3430 agrır . . .
Bırr . yılın ( yı- noktasız ) Cı agırır . .. yılın ( -ıl- noktasız) ll 3432 lplu tur)
l ur (önce lfılur yazılmış, sonra satır üstünde tu eklenmiş) Ca lfılur tur ı er]
U 34~3 lfa ] Bs /fap
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazıl m ış ll 3436 ol erli k ı B6 ol erli k ( satır
y.u ım, ) Cs ol ( satır üstünde yazılmış ) e. ll 3437 efıke] B7 ve Co ifıke 1 sen ]
Cıı .c•

A- Bz5z Czoo
A- 8253 C.ıoı
3439

344°

s~ray !$arşı

yir suv sini birle yol.c
at üstem l.cız oğlan !$anı birle yol.c
kişiler

özüng

1B 253
201

öze yol.c sa~a erk elig
sen bolsa atı~ silig

l.cayu neng bulup l.coçlturtg emdi
l$ayu tilve zahjd atadı sini

3442

öküşüg

l$oc;lup er azıg taplasa
bu er ötrü zahid bolur ı_cur basa

3443

tilep bulmasa barça zahjd bolur
ş~bırda ac;lın }}ile. bulmaz turur

3444

er ol er bolur kör mi~ arzu bulup
angar yüz eVürse eren teg bolup

3445

yitürse içürse çıgayl$a ülep
bayatl$a tapug l$ılsa körtglin ulap

3446

kelir bolsa di}nya köngül bamasa
barır erse agrıp l$aşın tügmese

3447

3448

3451

yanut birdi oc;fgurmış aydı çın ay
negü ol tileking aya körki ay

3452

negü sözlese men söıümni yirip
c~vabın l$ılur sen özümni serip

3453

açul.clug manga ay tileking ne ol
negü ~$olgu erse aça sözle ~$ol

yıgsa

34411

c
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3454

yanut birdi ögdülmiş aydı özüm
tilek birle keldi açayın sözüm

3455

bu kün togdı ilig eşitti sini
özinge kereklep kör ıçltı mini

3456

l.catıg arzuladı sini körgüke
mini sözçi ıc;ftı ol$ıp iltgüke

3457

~$alı üstese elgi arzu öze
özini tutunsa körtgül til tüze

neçe me agır kelse bargu kerek
iligke tegip bir körüngü kerek

3458

bu sözke yal$ar körse m\l'ni bu söz
eşit işke ttıtgıl aya l$ıll$ı tüz

ilig me idi edgü sultan tıırıır
buçlunl.ca bag;~al.c ~~vÜg-~a-~ turur

3459

kim ilig yüzin körse l$utlug bolur
ikigün ajunda tüke! l.cut bulur

3460

negü tir eşitgil bu il k~nd begi
ajun başlap ilke yetilmiş ögi

3449

erende eri ol l$amug nengke erk
bulup l$ılgu yirde özin tutsa berk

3450

tal$ı

B 254
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erde yigrek eren ol turur
ming arzu bulup bu özin tıçlsa terk

3439 gir ... •ini] Bo g!r ıt!}V s{ni Cıı g. ·~" st;ning 1 at . . . lfanı]
/ft;ını Cıı ... nı;nging ( -g- çizgisi yok, -i- yerine -n- ile) ll 3440 sen]. Bıo •~ ·
ll 3441 neng ] Bu nt;ng Cıs ning 1 tilile ... sini J Bu tilile . . . Cıa ...
er] Bııı ,,. 1 er] Bı2 gr ll 3443 şızbırda ... bulmaJ:] Bıs •.. bulmas· Cı&
bl}lmas ll 3444 er ... er ] Bı, gr ... 1r 1 ef1ürse ] Cı& ivürse ll 3447 tatun•a -, ,
Bıı ... ÖJ:e Cıı bütüse ( bu tu(t)•a ?, b- üstündeki silinmit noktalara dikkat ) , , .
galfar ] Bs gglfar Ca bglfa 1 lfıllfa ] Ca köngli
Dört I ük, B 'de çizgiler ve. C 'de ayrı satırda ş(r sözü ile ayırt c...i.i
3449 lfamuğ ] 84 lfagu Cı; lfgmuğ 1 girde] 84 g{rde C5 gt!rde ( ·t;· hnek~li
gigrek ] 85 ve Co g{grek

3461

törülüg köni beg l.cut ol belgülüg
l.cutı birle tegrür tözüke ülüg

3462

·

l$ayuda çavıl$sa köni beg atı
angar bargu andın bul ur er l.cutı

negü J 87 ve Cs ~i~ü ll 3452 negü ... girip] Bs ve Co nigü ... girip 1 Cfflabın
] Co Ct;flabı · · · eırzp ll 3453 negü J Bo ve Cıo nigü ll 3454 öJ:üm J B
" ..

r/nr J Ehı eşit(t)i s. Cıa eşit(t)i •fni ll 3456 •ini J Cı, slni 1 iltgükeıj ;oJ:um
ll 3458 üji J B2. !.ği Cıa idi 1 bağun/fa ... can J B2 butjun-lfa (satır al- ::n;:
) · · Cıa · · · st;vug can bgğır•alf ll 3459 ikigün • • • bulur J Ba ... kut bulur
all totb, dt;fllt;t tt;ıpar, ·p· noktasız ) Cı1 ikigü ... bulur 11 3460 negü J 's
C

3-t61 u"1"'ug J B5 u"1"ug ( sa h'ıfe kenarındaki ilave iyi okunmuyor)
·
11 3462
wwa ... {Ir

-4 ve ı
angar ...

A-

Bı54 Cıoz

A99 Bzss Czoı

3463

bu kök tirgüki ol könilik törü
törü artasa kök turumaz Örü

3464

törülüg bu begler yo~ erse tirig
hayat buzğay erdi yiti ~at yirig

3465

köni beg yüzi körse ~utlug bolur
muyan~a tegir h~m yazul,<ı yulur

J466

bilir sen bu kün men kişi boldu~um
ilig erdi yülekim to~um

3468

3469

3470

3472
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~amuğ ·eı;lgülükni atamış say u
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hayat birdi erdi tı~uş ög bilig
tözü eçigülükke tegürdüm elig

3477

hayat birdi t~vfi~ ~amuğ' ec;lgüke
buçiun asğı~a h~m yüki yüı;lgüke

tili teprese sözde atı~ çı~ar
sini körgüke ol köz açtı ba~ar

3478

sini me tiler emdi ilig bu kün
elig bir ~ılıp yazsa beglik tügün

3479

o~ıtçı

mini

ıçitı

emdi sa~a
ay ersig

yal~uz ıçima

c
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çı~ardı

o~ıdı

bitig birdi elg1n sunup
tunup

bitig kiç
bilig

sa~ındı
birmiş

uzun
ilig sözün

o

o

o

o

o.

o

•

o

o

o

o

o

o

kö~ülde negü erse arzu tilek

açsa barça tilin sözde ol

OQGURMIŞ CI;:VABI ÖGDÜLMIŞKE
yanut birdi oı;lgurmış aydı ma!lı"a

3482

ki!lı"eş bir yarağı ne ol ay to~a

o~ımış
tigü] Aı o~umış
tegü Ba ve C ıs
· A:ı
mangga B, bt;ıjük ( satır altında bi)zi)rg )
o

o

3463 törü] B7 t9rü (Önce tl}rU1' yazılmış, sonra -r üzerinden çizilerek,
miş) ı turumuz] B7 turumas ll 3464 buzgag
girig] Bs turgay .••
muganl!a) ~ mugan-lfa (satır altında ml}rad-~ ) C6 ml}gan-~a ll 3466 s~1ı
sen ı gülekim] Bıo gülekim ( satır altında tilekim ) ll 3467 ög] Bıı hı; m ll
Bıs erdi ı gazsa] Bıs gq.zgu Cıo ggzsa ll 3470 o~ıtçı
uf.tı] Bı, ol5ıçı ( -ı ·
o~ıtçı?) .•• 1rf.tı ı galnguz
toılga J Bı, galguz .
er11ig (satır altında ir
tonga ( sahife kenarındaki il ii ve iyi okunmuyor ) ll 3471 ırf.tı J Bıs ııjtı ( -t- r J Ct~
negü Bı5 ve Cıa nigii ll 3472 tunup ] Bı tutup
orf.gurmış
ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok
3473 A 'da metnin 2738 'den 3473 'e kadar eksik olan kısmı burada sona

kö!lı"ül kimni sevse körür közde ol
közün l,<ança ba~sa uçar yüzde ol
ağız

aldı oı;lğ'urmış açtı

keı;l

sevitmiş negü tir bu b~ytig o~ı
sevüglüg yüzi ol köngül tol,<lu~ı

J48ı

Oı;>GURMIŞ Sl)' ALl ÖGDÜLMfŞKE

ayur

kimi sevse ermiş kö~ül arzulap
tilin sözde atı yorır söz ulap

3480

to~a

bitig ıı;ltı ilig öz elgin bitip
neO"Ü sÖzledi ·erse körgil o~ıp

bitig

3473

beı;lük iş turur kör bu işler ·. ma!lı"a
neteg ~ılğu ayğıl ki!lı"eş bir muılg"a

347 s

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
sini sözleyü şük ~urıtmaz tilig

mini
3471

ol,<ımış ilig emdi kelgil tiyü

:3474

3476

s~b~b

3467

A 99

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

t{gü ll 3475 berj.ük

o

o

o

ı kilfğeş
munga] A
2
mgnga ( ·{l· hareleeli ) ll 3476 birdi] A. berti ı sini
*urıtmas ll 3477 sini] As seni ll 3478 sözde J A6 sösl-e
o

o

o

o

o

o

btt mangga C,
] A4 seni
B6
bt;gtig] A9 se'f!Ünmiş negü ter bu u bidig ( satır üstünde uyg. harfi.
s. nigü
bggtril
st;vütmiş nigü
bggtıg ı se<Vüglüg) A 7 sevüg-ler
r l l il k. A 'da ayrıca işiiret edilmemiş, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırde şi'r
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

c,

o

o

o

!l}'lrt edilmiştir

o

~eV$C .k6rür] As se'f!z-e körer ı uçar] As açar ( a- ? ~- ? ) ll 3481 negü] Bu
tilin] A9 tilek
o

bir.d i

o

o

o

o

o

ögdülmişke] B ve C 'de bu başlık yok ı cı;fJabı] Aıo cufJabı
manga] Au .berti
mangga ı kirlgeş . toılga J Au kengeş ber
o

o

o

o

o

3483

348 4
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3485

bağ'ırsa}s. ~adaşım sen ök sen ya~ın
kingeş bir ötegit ~adaşlı~ Q~~ın

492

seningdin J.colur men bu işke kingeş
bilig birle sen bu kingeşke tengeş

öz asgı tilerke kingeşmegü söz
sanga asgı bolmaz aya J.cutlug öz

3493

kingeş ol kişike kingeş ay J.cadaş
ol er J.<olmaz erse öz asgın adaş

3494

öz asğ'ın tilegli öz ülgi üçün
yaraglıgnı tengsiz turur tir küçün

3495

neçe iş kişike kingeşgü kerek
köngül taplamış işni J.cılgu kerek

3496

ö~~ngke bağırsaJ.< sening öz özüng
kışıke ınanma kesildi sözüng

3497

s.en ök bil negü ~ılğu erse kingeş
tıleme meni~din bu işke kingeş

3498

sini algalı keldim andın turup
kingeş bu yorı bargıl emdi J.<opup

3499

kişiler ara~ı muyan eçlgülük
bu .virde bulunm;:ız
mrınrı................
h,ı,.;;ı;;~
---- -·---6,.,.."'.,.

3500

uluş k~nd içindeki eçlgü neçe
sanga sözledim emdi aQ.ra seçe

3501

bilir sen bu sözler köni sözledim
sanga eçlgü J.coldum bilir bir iQ.im

J.cadaş

sen tilese yime tut adaş
ikigün tudaş

adaşlı ~adaşlı

3486

bağ'ırsa}s. sen ök sen bu kün çın manga
negü ~ılğ'u ayğ'ıl büter men sanga

ÖGDÜLMJŞ CI;:VABI Oı;>GURMIŞ~

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
ayıtma manga sen aya J.cutluğ' öz
mini ıQ.tı ilig oJ.cıtçı sanga
negü teg kingeşür sen emdi manga

B 257

baralım

timekte aQ.ın yo}s. sözüm
neteg ayga barma tiyü bu özüm
sini birle bolsa kör asgı öküş
öz asgın tilerke ki~eşmez uJ.cuş

c
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3491

negü tir eşitgil biliglig çigil
biligsiz eşitgil boyun bir egil
A 100

3483 sen . .. sen]

Aıa

s. gk s.

Bıs

st;nük se Co st;nük sen

ı kingeş

...

Aı2 kengeş

ber ... Bıs . .. /fg<Jaşlılf
bu beyit 3485 'ten sonra geliyor ı men . . . kingeş] Aıı .
me . . . ı kingeşke tengeş ) Au kengeş-ke t. Bı, k. tingeş Cıo k. tt;ngeş
3485 Aıs 'te bu beyit 3484 'ten Önce geliyor ı sen •• • ada,) Bı se
sen gime tut tilese a. ı adaşlı .•. ikigün] Aıs ~adaş-lı ada,.[, i. Bı a. ı:.~nen. _Jr .
.. . ikigü ll 3486 sen ... sen J Aı5 s. gk s. ~ st;nük se Cu st;nük sen ı negü ...
Aııs ... bydegin sangga ~ nigü . . . Cız nigü . . . büter men sgnga
ögdülmi1 ... orfğurmışlfa] Aı6 g. cutJabı o.
3487 birdi] Aı7 berti ı /futlug öz] A17 /fıl/f-ı uz ll 3488 mini . . J<r~<ı"]
••. sangga 1 negü . . . marlga J Aıs ••. kengeşür sen emti mangga B5 nigü f.
Cııs nigii t. k. sen ~. ll 3489 baralım timekte] Aı9 baral-ı tsrrN kd CıG O(f.l"'~lını '
-den 1 agğa ... özüm J Aı9 agğu b. tegü ay (dikkat) tysiim Cı6 agğu ~.
güzüm ll 3490 sini ... kör ] A20 mt;ning birl-e bolsang m-a B7 sf ni . . . Cu
bolsam j asğın ... kingeşmez) A20 a•g-ı t. kenge,•mez B7 ••• kingeşme11 Cn ·
ll 3491 negü . . . çigil J A2ı n. ter • • • çegil Bs nigü . • • çfgil Cı nigü . • . 1
A 21 ber çigil

3484

Aı, 'te

k~:~ kirigeşmegü J A22 kengeş-megü ı
"

'

kengeş 1 er

bolmaz J 89 bolmas 11 3493

kbfğeş

... king eş J

adaş] A23 tr /fılz-a anda ( an- ? ) öz-i asğ-ı taş Bıo ,;r
e:~lfılsa. anda özi as~ı ~aş ll 3494 öz ••• ülgi J A24 söz asğ-ı . . . asğ-ı Bu . : .
Iri at1gı · · · ı yaraglıgnı · · · tir J Au .. . ter Bu öz asğın tileg-li kılur kör
ıfjl 6 f8d J A25 kengeş-güü 1 taplamış . .. /f.ılğu J A25 tilemez iş kemi;·JlÜÜ 8
·· · ll 3496
senirf!] C6 •gnga ı ınanma ... sözü na-] 8ıs ayıtma
c6 •••- •o·zum
• 12
->
•••
.
il"t · · ·

...

""" · · · k ıng eş] A27 . • · trz-e bu u iş 814 st; n ük b. nigü . . . C7 ıtenük b · ..
'fiDd'
k'- J A
.
. nıgu ...
menı g ın .. . - ~rrgeş
27 buu iş-ke mt;ning-tin kengeş c7 . • . kingiş ll 3498
turup J A28 sen-ı . •. Bı . .. yürüp ı kingeş] A28 kengeş

Aso 'da bu beyit 3500 'den sonra geliyor ı aralfı J Aso ara-sı 1girde .. . belbilinmez mu nı bil-gülüg 82 gfrde b. munı b. Co gt;rde ( • • barekeli )
11

A~. ~er-te

A29 'da bu beyit 34Q9 'dan Önce geliyor 1
.r. barça a. aça Cıo . . . aça
C 'de bu beyit iki

satır

Üzerine

uluş] A 29 ulış ı

yazılmış ı

sen J

Cıı

sen

11arlga ... seçe J A 29

ı

saJi?a J

Aı

sangga

Aıoo

Bz57 Cıo4
35oz

kişidin

XLII.

l,<açar sen ne l.<ıldı kişi
it kişiler işi

kişike l,<atıl

B 258
3503

m(is(ilman i~in it mungınga yara
hayat birge uçmal,< kör ornuılr töre

35o 4

köngül til köni tut l,<ılınçıng bütün
l,<ayuda tilese tirilgil l,<utun

3505

kişisiz
kişi

3so6
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3507

iş-i ııt

3512

3513

tirilme kişiler ara
'~ybı körme özüngni köre

yanut birdi o<;lgurmış aydı ozum
sözüngni eşitti eşitgil sözüm
bu di)nya özin ke<;l sevitmiş sanga
l,<amug '~ybı erdem körünmiş sanga

3514

mungar me~zer emdi bu b~yt ay bügü
ol,<ıgu munı ötrü işke bağ'u

ta~ ermez seningdin m~ş~lde kelir
l,<ayu neng sevüg bolsa '~ybı barır

3515

l,<ayuda tilese yon ec;lgü bol
tüpi aşlı l,<olma özüng e<;lgü l,<ol

sevitmiş üçün d(inya 'ş.ybı l,<amuğ'
sanga bolmış erdem ay ilde uluğ'

3516

negü tir eşitgil bu sevmiş kişi
sevügke sevüg 'ş.ybı erdem başı

3517

sevüglüg njşanı bu ol belgülüg
sevüg ' ş.ybı erdem bolur ay külüg

3 5o8

kişi e<;lgüsi kör unıtmaz özin
l,<ayuda yorısa tiler e<;lgü yol

3509

er e<;lgü kerek tutsa e<;lgü l,<ılınç
l,<ayuda tilese bulur ming sevinç

3518

3510

bu ec;fgü l,<amug yirde e<;lgü bolur
ol e<;lgü yanutı h~m e<;lgü bulur

3519

35 ı ı

sen ec;fgü l,<ılınç tut isiz bolmagıl
J..<ayuda tilese yon l,<orl,<magıl

3502 sen ... ~ıldı] A2 s~ n ne~ıl-tı Cıs sen ... ı it] A2 ı:t ll 3503 işin ... mu
mungga Cı, işi • . . ı birge . . . töre] As berge . . . gsüng tgre B6 ... bu
töre { t- noktasız) Cu blrge ...
3504 ~ılınçıng J 87 bggat-~a ı ~aguda ... tirilgil J A4. ~ayu-~a ••• 87 ~·
Cı5 ... gorığıl ll 3505 tirilme] A5 tiril-gil Cı6 tiriglik ll 3506 bügü] A6 begü
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şf'r sözü, B 'de çizgiler ve C
satırda şfr sözü ile ayırt edilmiştir
3507 bol] A7 yol ı özüıfğ' ... ~ol] A7 ag ( ? ) {iSİ !1· bol c2 ö. t;ışlı ~. l
unıtmaz J Cs unıtmas ı gorısa ... gol] As tilf!:-e ... bol Bıı g. gorı ... Cs
ll 3509 tutsa] Ba bol sa ı ming seilinç ] A9 m. sevinç Bı2 ming ( -ist;ilinç ll 3510 *amuğ girde] Aıo ~· ger-te Bıs ~t;ımuğ gjrde C5 nf!çe yf!rde ( ·t;·
ı ganutı ... bal ur] Aıo ~ılınç barça !1· ~ılur
3511 B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı isiz] Au aciz ( a- ? )

As

OI)GURMIŞ ÖGDÜLMIŞKE DÜNYANING
'~ Y!BLARIN A YUR

özü~ d(inya sevmiş njşanı bu ol

l,<amü~ ' ~ybın erdemke tutmış köngül

negü teg öger sen bu d(inya manga
anıng 'ş.ybını men ayayın sanga
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3520

apa yazdı erse bayat l,<ınadı
bu d\inyag tünek lpldı erklig içli

3521

tünekte ne arzu tiler sen tilek
tilek uçmal,< içre bolur l,<ut yülek

f>IJ'gunrır:• · · · agur J, Aıı

o. ögdülmiş-(ke) lüny-a agıb-larrn a. Bı o. dij.nya 'gyıb-ların
lıah odgurmış . . . t;ıybm bt;ıbt;r bjrmekin agtur
ssn ~irdi ... öz~m ~ Aıs berti ... agtı ftBÜm ~ ... •9züm ı eşitti .. . eşitgil J ~
e~ıt .. bu Ca eşıt(t)ı · ·. ll 3513 •witmiş .oanga J Aa s. sangga Bs st;ilitmiş (satır
' *f~durmr~ ) •· ı körünmiş sanga ] Aa k. sangga Bs körünmil ( -r- üstündeki
dıkkat ) ll 3514 ermez] B, arma ı ~ayu ... barır J Aı 5 ... arır B, ~t;ımuğ .. .
· · · ~r~~ ll 3515 "~"!a ] Aı6 sangga ll 3516 negü . . . swmiş J A 17 n. ter işidgil
86 ~ıgu . .. c12 n~!'u . . .. Bt;ilütmi, ı başı J A17 iş-i ll 3517 seiJüglüg ... belgü•d!UJl ol ... belg~:-ı ı bolur ... külüg J Aıs bo/up kör-güz-i 11 3518 ~amuğ
k. aybı Bs n~çe ggbı ll 3519 negü ... ma!Qa] A2ô . .. mangga Bs ve Cı nigü
bı•ıı · · · .tanga ] A2? aybı b_a,.ça a. sangga ll 3510 *ınqdı J Ası •ın-a-tı ( dijnyağ
A2ı iHng-a · · · {ltı Cıe dv.nga . . . ll 35JJ tünekte .. . .oen J Bıı tiinek-ni ( -ni
) rı ~ a . til ek st; n Cı ... .oe
·

5

23

Aıoo Bı58

Czo6

:!54
35%Z

apa

uçma~

A ıoo Bz59 Czo6

içre yidi kör evın
bu d(inya evin

3532

özü~ iki künlük avıngu uçun
körürde küyürme özü~ni küçün

ol bu yek sevmişi
ol sevüp saimışı

3533

yayıg d\inya irsel ~utı evrülür
negü birdi erse yana terk alur

ö<;lürse hayat bir tilemiş ~ulın
d(inya birmez arıtur yolın

3534

açlırmaz kişisin ~uluğ ya begig
ö<;lürmez talusın yavuz ma yigig

ayı eçlgü ermez
bayattın yıratur

3535

arıngu ~ılındı

3523

yirmişi

hayat

ta~ı artu~ı

35%4

a~ar

35%5

•·

~~:

·-.
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3526
35%7

bu d(inya
bu ol diri

~utı
yutı

hayat men tigüçi kişide bi1-şı
ajun ~oldı bardı ol it sa~ışı

A 101

bayusa bolur ol bu<;lun kötkisi
bile Ol kö~l ~OQ~ISI

yalı~ togmış er kör yalı~ bargu ol
nelük d(inya tirrnek yana ~oçlgu ol

3529

nelük

3530

emdi körü bar bu söz
aya kö~Ji tüz
3538 bu d(inya ~açar kim eçlerse anı
!$alı ~açsa andın eçlerür sini

sen aya öldeçi
iki künlük ~onu~ boldaçı

c

bilir sen tiriglik ölümke turur
ölüm uş ödi~e küçiür

~apug açtı

ölüm

ı-

'

~apgı

207

y~na din~a öçlüg bu d\inya ne~i
yıse d(inya din yir ba~a kör munı

3539
3540

anundı

3531

mu~ar me~zer

munı~ mş.'nisi u~

arsı~ar

özü~

körü barsa d(inya kölike sanı
e<;lerse ~açar ~açsa eçlrer sini

3536
3537

çıgaylı~

35%8

birig beglenür kör ta~ı bir begin

o~ıyu turur tegme künde ö~in

bezenip bu d{jnya özin körkitür
itinmiş kelin teg kö~ül yilkitür

d(inya ta~ı bir l$apug
açlur kirür bi1-l~ ~amug

3522 B 'de bu beyit yok ı gidi ... eVin] A23 geti k. t:iıin (satır altında ar.
dane.) C2 gidi . . . 1 ar ıng u ... evin] A2s and-iJu ( tekrarlanmış; sonra üzerinden
!erek, tashih edilmiş) .. . ivin ( satır altında ar. harfi. bane.)
3523 B 'de bu beyit yok ı yil'mişi) Aı. sql'miş-i 1 tal;ı ... ol) A34 yağ-ı .. •
tgl;ı a. bu ll 3524 ö<j.ül'se . . . tilemiş] Bı2 ... bu t. C, kö~ürse ... ödiirmiş ı a~"ar
antul' J A20 angga,. bermez arıdul' Bı2 anga ... C, . .. azıtul' ll 3525 ayı ... !f utı l
... Bıs anın ... C5 ayı ( -y- noktasız ) ... fa ni ı bayattın .. . yutı] A26 bayad-tın
. . . Bıs bgyat-dın yıratu,. . . . yutı ( y- noktasız ) Cs bq.yat-dın y. ba dij.nya anı
3526 B 259ı 'de bu beyit 3527 'den sonra geliyor ı tigiiçi . . . {Jgşı] A27
telve-si Bı t. k i# tilve•i C6 t. kişi-de bgşı ı ajun ... sa/;ı1ı] A'lfl acun buldı ~tu.Jr
id san-ı Bı a. l;oldı bgrdı ol it sal;ışı C6 a. bf!ldı bq.,.dı uşol it i,i
3527 B 25814 'te bu beyit 3526 'dan önce geliyor 1 ol . .. kötkisi] A23 ol
l;ıvl;ı-sı (-vi;-?) Ba kö,. bu<f.un kötkisi ( -t- noktasız) C7 ol budun ygviJası
tasız, -g· harekeli) ı köngiil l;o<j.l;ısı) A28 badun l;odiJuz-ı Bı4 k. l;o~l;ı-sı ( ·§•
C1 k. l;otl;ı-sı ll 3528 yalıng ... yalıng] A29 gal(ı)ng t. öz k. yal(ı)ngl nelük . ..
A29 ne,.ek tüng-a te,.mek B2 ni,.ek . . . ll 3529 nelük .. . sen] Bs nı;liik arsıl;a,.
altında arsgnul', el' sgnur? ) sı;n Co nı;lik a. sen ll 3530 sen) 84 se Cıo sen
kiit/.iir J Ası onun-tı . . . kqyii,. B, ... kü<f.er Cıo .. . küdür (önce kiider y ıu.ı_ ' '
tashih edilmif) ll 3531 l;apuiJ] As2 l;apaiJ (Önce l;amuiJ yazılmış; sonra .. -;ıcr.ı ııd
erek, satır üstünde tashih edilmiş) 1 açlur] As2 açılur

:u·

3541

kö~ül birse ~urtga bolur bir turı .
ya~a yi~ tutar künde kesmez un

3542

yana ~ıl~ı irsel ~ılınçı yayıg
begi birle turmaz tüke! üç ayıg

~532 .. avınğu J__ s6 _o~ığu ı kö1'ü1'de J Ass kr&yÜI'-te ll 3533 i1'8el .. . evrülür
• t;vrl-lu,. 1 negu bı,.dı ] A34 n . berti 87 ve Cıs nigü b.

J A34

{ll'sel

35~4 B ve C 'de bu beyit yok 1 ö<j.iil'mez . .. yigig J A35 ıtder-mez igig 11 3'.535 birig
bezın J A36 _b. beg-leyü,. m -e tal;-ı ( ? ) ... Bs ti,.iglik birü,. kö,. takı bi,. ( b- nokn1"'K"~ . ol;ıyu · · · künde J A36 ol;ıtu .. . Bs o. tf!.l'ur kün-de ·t~gme Ca okıtu
ll 3536 kolıke ] Aı kıtleke Bıı kölitke 1 e<j.el'se .. . sini J Aı t:di,.z-e . .. seni 11 3.537
Tnerij:r-~r J A:ı mungğar m ingser 1 munı~ J A2, Bıo ve Cı6 munung
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. haı-fl. şf',. sözü ve B 'de çi zgiler ile ayırt
; C ' de ayrıca işiret edilmemiştir

3538 e<j.er11~] .;s t:-ti,.z-e ( t:· dikkat ) 1 /;alı ... sini J As .. . t:-te1'Ü1' ( t:- d-ikkat )
Bi l ygna u/el'ur s. ll 3539 y ise . ·. kör ] A, yez-e tüny-e tin bi,. b. kıtr Bu usa d.
tgrtl;a ( ? ; -t- noktasız ) ol kö,. ll 3540 itinmiş . . . yilkitür J A "din-m ·
B
5
.. · b. t;lk u·r
" l;u,.dg-a
'' · ·bolu,.
· ıs
· _ · · ozın
Ul' 2 · • · Yi 1kütü,. ll 3541 bil'se . .. tul'ı J A6 bei'Z•e
r9~·r B~;~ bi,.dıng e~se bu /;ul'tğa yüzi Ce . .. yi,. (yi- için iki noli:ta) tul'ı ı gal;a . . .
JAa Y· t:n~ · · · gz-ı Bı. ygl;ang-nı t. k . kitmez sözi ll 3542 il'sel ... gayığ J A 7 t:rsel
yayıg ( satır altında ar. harfi. pt;1'işan ) 1 turmaz . .. agığ J s 15 tutmaz ... ayığ

c

Aıot Bı6o

C2oy
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3543

3544

3545

3546

3547

Aroı Bı6o Cıor

kim erse k.ö~l badı erse aıigar
yava lpldı isiı: tiriglik mul'lfar

J5H

idi ~n erür bu il:irjglik küoi
yava işke işletse bolmaz munı

seni~ baylı~ıng kör Çığ'ayl~ turur
sanga kim çrğ'ay erse baylrl,< turur

3554

tiriglik mün ol kör ~amuğ eÇgüke
yava ~ılmagıl sen anı ay böke

sini kim yise yir sen abtr etin
öçüıwıi alır sen l,<ara yir ~,<atın

3555

buzulğ'u turur bu itilmişleriılf
saçılgu turur bu yumıtmı.şları~

3556

bangJı turur bu ajun terk ö9iin
keligli turur ol ajun keçi oçlun

35;7

banglı barur kiinde sindin yırar
kengli kelir terk saııga öz ular

3558

banglı~a birmez biliglig kö~I
keHglike itnür u~uşluğ amul

3SS.9

ölümüg biligli sevinmez özün
ölürög körügli avınmaz uzun

356o

yorıglı kişi yolda itnıez evin
köçügli kişi evde ~oc;lmaz ne~in

356ı

l,<onu~ sen bu d~nya sa~a bir t~ün
tüşünde sa~ınç tutma artu~ uzun

3562

ayı eçlgü ermez bu di)nya nengi
kimiılf bolsa evrer ~ılınçı yangı

bu üçte · at;luıı yol$, hu di,inya ne~ i
!Wal ~ ya ş\ibhe. ı.bş.ram ol _öl'lfi

c

~ll$.a .sa~ış ol l}~raml$a ma l$uı
biı ş\tbbe. erse yime ke~ s~ın

.seiitse kimi ~aya abır sürer
ri:.r:tsa er-ej hirle ter.kin irer
3549

seVinç birle :ig.Qip tiikel semritür
sa~nç ~u birle ya:na yavntur

35SO

sevinçin kQrü barsa abJr sa~nç
salpnçın tiruse bollif .k in sevinç

355r

tıÇi 'fti'~t

B 261

erse tüpi mj!}.s~ ol
başı · mjlpı('.l: &i.e songı ni'm~t ol
negü tir e~itg.U salpnu~ oQuğ
yıra~ tur bu clıj.nya tegürgey yoÇiug

3543 angar J Aa angğar 1 yafla . . . muı'f!ar] As gaila. ( .satır üs~ünde uyg .. harfi.
k -•iz ( §· d ikkat ) . . . B1 g. 'boltlı . .. angar ll 3544 ujı . • . er ur] Ag §·iı ( ~ :urur (:6 idi
if!.rur 1
J B2
ll
m
m!!n (
a; ·
) B
K
~
..n ( sahr alilnda u mu: ·?.) ı gtwa .. . böke J Aı.o . Y· Ip

~:

~.

mage.

11

mu

208

munı

··

anı 35~5 ün~ A~o
·

- ..

sa~ı::.ı::n~~

) 11

6 " t

''~ ~

(satır altında a,na?) .. :. to~ga ( uhife lı:~~~ı.nda ozrıng:heıi ~C'~~ ~· : :. ji}blı~l
i.ş-tin ••. nfnii B, ve Ce .flç-tie · · · 1 ya · • · Dn~J ] Au yapı
.
b k.
S547 136 'da bu beyit 3548 'den so=a .gelıyor ı ma ~~n] Aı21fadın ·Cıı u . J
• .. '!lim.e ] Aıa ~~·heıl . §rz·.e cot..i C9 fi-blu;t : • .

•.
..
Jiüia;-c
IIIMJIUe . • • 11ur.er J _A1s
•
··
• 'flfVf d )· B5 Bf"fn•e
11 rür 3( satır altmda ar. harf.!. -•ır
·bu ..- "' 4hu
-. kor •·
_
.q J "
( "· elikkat) a5
er.ej ( aatsr altmda
tur (?)
ırer "'-18 • • • fl-rer "
L .:.. . u
~ ı
t ] B !f'1itrriW'
11 3549 igğ.ip J Au §gdip B7 igı/ip (satır altın~ :ut"~'"'P i gawı ar . .7 - • A
liife Irenarında ·ara#ar) ll 3550 •eiliıaçin] A15 IIBllınçı ~ı ·~~ın • · ·. :reu~çn] ı_
'- l z:-e c4Jnıer,
_J
'' - - ' '
un 11• uı:ı
D- 11eiJinçin t, bolru ( -l- yerme -k- ıle) kin ra~ ~ ll
"'e
-ıcflUr "'
• •
~
'h
i' et ]
m'lın t] At6içi n(irmet ... Cıa .u.. mil.uıft . • · .I1J mtt ı 'mı.n~~t ·· · n m . .
n.
n !' mft . . . mf.IJ.Plft ·ll 35$2 negü • : . otj.ug J A17 n. ter
sak• ıık 0 , 10 .tgii ... ·~~nu~ ( ııatır altında •aif) Otf:ug _(satır altm~ıı
.,
o.
,,..
J ., • • ag ,tq,.g-a iegur-m-e yodug (
.
ar, -harfi. l]adf,e.)
U'4f t. ag d. ;t,gurm.e y.

. 541 B6 'te bu beyit 3'547 'den oace

ıehyor

aiııt.a

.

ı

dr'iıtna

uyı·

ıwt.l.ııa

ıuci'cımıır)

...

.k::,i 11~ ·ıı: >açı Cıa
s
.,.iğj~ ·· ·ıı~a.~ ı yua~
c1.

yoifağ :Aı7

satır

3553 8anga . •. er•e ] Aıs sangga ... frZ·e Bu agngtrr , . . Cı6 . . . bol•a ll 3554 #ni
J Auı •<'fn-f k. ytt;~ {lr:r ae a. Kdin Bu •gngczr •ökse kim bu,sa czçığ etin Cı e . ..
W ( .,. harek•li ) •e~ a!Jırda adın 1 öçüngni .•• yir J Aıg g. gl ur Bfn k. ger 812
hlrK~ ( 6- noktaaız ) yarın ~gra Yir Cı6 . . . se,. . .. ll 3555 buzu/ğu . .. itil~lering J
. tılilmi, ( §· ? ge- ? ) işing Bıs tarılğu . .. tirilmi,Zeri(•)g 1 turur . , . yrzmıtm •
Bıa turur ( ·r· yerine ·z- ile) gumdmflları(n)g
3556 Bı6 'te bu beyit 3557 'den &&nra geliyor ı bu . •. terk] Aaı b. acun t . 8 künde
lıv ı ajan .•. or/rın] Aaı acun ket o. Bı6 . .. t~rk b(itün C1 ... bıı.(c o. 15
3557 Ba 'te bu beyit 3556 'dan Önce geliyor ı barar • . . gu-ar J A •. • •en-tin g.
22
fv,rur kün-tie •inde birer Ca lf!.rur .• , ı kelir . . . alar J A22 •• , aangga ... 8 ,
1
urar ( ? ) ll 3558 bil•mez] A23 bermez 81 birme:z Ca birmez ı itnür J A:ıs ıdnür
MJig li seflinme:z ] Au u~ıg-lı . . . Ba b. •foütmez 1 Dlürüg , • • uzun ] Au , ..
_ tr"' n ( :Y.tır ml :md.ıt ar. harfi. djraz?) ~ ölümüg ..• aflıtmaz özün ll 3560 itmez
Aıs $dr.rı ı:= gilin ( ·'Ü·?) ı ef1de . . . nengin] A:ıı; •.. tudma~ ne(n)g in 83 e. lfrx/maz
!i>Jt: tutmaz . . . ll 3561 Ilen ... aanga J A26 ... 11angga Be gız ( ? ; g- noktaaız) ...
C •""
1 :ra.{cınç] S. •~ünç ll 3561 agı, . . -ııg;] A21 agı .{cudluğ • .. ne(n)gi Bcı
• • C1 atı ~utluğ .. . 1 rirer . . . gangı} Aa1 ıörer ... ga(n)gı ( ? } ~ •. . gçıngı ( gn.
ılci ııolı:ta ) Cı iilrer .• . !J~IIJ!l (u· yerine n- ile, -n- noktaarz )
ttin

11

A1o1 8261 Czo8

358
3563

b~d~l lpldı ~bdal ne~in h~m malın
ba~ıp ~oçitı zahid bu d\inya ulın

3564

körünmez teg ol bu tuza~çı sa~a
bu di,inya ne~i ol saçılmış menge

3565

usayu~ bu yalngu~ içii su~ közi
~alı tor~a kirmez bu yalngu~ özi

A1o1 8261 Czo9

c
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3572

uş ol kün ökünse ökünç asgı yo~
negü ~ıldı~ erse yıl ay kün tanu~

3573

ajun tatgı barça bu üç ıe~ turur
üçegü tatıgları tüz teng turur

3574

negü tir eşitgil sa~ınu~ başı
bu di,inya işindin salpnmış kişi

3575

3567

tuza~çı körünmez me~in körkitür
bezenmiş kelin teg köngül yilkitür

35;6

közi su~ serimsiz usayu~ özüng
mengin tattıng erse ar;la~ berkitür

3577

3569

3570

agır ~ara

3571

keçür'miş

negü

ol

yagız

3578

yimek içmek ol bir tatıg ay ~adaş
yavuz ay adaş

bu tatgı~ üç ·ernek boguz~a turur
naru barsa ~arnıng tolur

anıngda

yir ~oyı
yir oyı

tiriglik sanga bolga tüş
erse yanut kelge tüş

B 262

~ıldı~

3563 bfdt;l ... malın] A28 bedel ~ıltı abdal-~a tüng-e gol ın B6 b"d"l ~ rl dı
. . . Cs bı;dı;l boldı "bdal gitürdi golı ı ba~ıp ..• ulın] A28 •. . sagid-~a sq(h?)ti
gı~a birdi :zah!di-~a :zijhdi u/ı 1\ 3564 teg ... sanğa] A29 ... taşı~- çı ( ·1· ? )
B7 nfng ... Co t"g ol kör ... ı nenği .. . merfğe] A?JJ ne(n)gi . .. mengge ll 3-565
. • . kö:zi J Aso u:z-a-yu/f. galngulf. t:ti . . . Bs u. bu dijngada g~nglulf. öz-i ( -:eCıo . . . g~nglulf. idi .•. ı If-alı .•. yalngu/f.] Aso ... gal(n)gulf. Bs /f.CJlı (satır
köp?) t. kir se (satır altında kise) anıtur Cıo .. . g~nglulf. ll 3566 negii ••• ...~,m~ J
n. ter t:· salf.-ı-gu/f. 89 nigü t. eşit emdi şa'!r Cıı nigü ... •CJ/f.ı-gu/f. ı işindin
Ası i1in-te •eilinmiş B9 ... ·~lf.ınmış (-n- yerine -t- ile? )
D ö r t 1ük, B 'de yok ; A 'da sahife kenarında ar. harfi. şj'r sözü ve C 'de
satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
3567 B'de bu beyit yok ı merlgin J A32 mengge
y!lkütür
3568 B 'de bu beyit yok ı kö:ei .. . ö:eüng ] Asa ag ganlulf. s. krız-i su/f. "iirıg
k. s. st;rimsüz . • . ı merlgin ... erse) Asa mening kgrz-e çrde Ca mfng{n
ll 3569 dijnga birke J AM birke Cı5 d. blrke ı erej . . • tirilse] AM {Iri c b• ...
e. birle (sonradan satır üstünde yazılmış ) . . . ll 3570 negii •.. /f-o yı J A35 ... ger
nigü ... gir If.. Cı6 nigü .•• gfr ( -~~- harekeli ) /f.ogı ( ·g· yerin~ ·f· ile.) ı gağı:e ; •.
Aso gliig-ler togı Bıı g~ğız gir o. Cı6 ölügle(r) to yı ( • g- yerıne ·b- ıle ; ıı ttAkı
!ara .dikkat) ll 3571 satfga .. . tüş) A86 sangga boltı f!ll ı negü] B12 ve Cı7 nigii

bu üç neng sevinçi tatıgı ~amug

yanutı çı~arda

di,inya birke yumıtsa bütün
erej birle mi~ yıl tirilse ~utun
anı~ tüşneki

üçünçi esenin tiriglik turur
bu üçte bu bir kec;f kereklig turur
ac;fın üçke tegmez ay ilde uluğ

~amug

negü asgı

yimek içmek ol kör bu üçte biri
bir tişi ol avıtsa eri

ta~ı

3566

3568

r·

359

3579

~alı si~mese aş tadu artatur
tadu artasa er kör iglep yatur

3580

ig ol aşnu erke ölüm tutga~ı
ölümde tatıg yoJ.c aya er saJ.cı

..

3572 uş · · · ökünse] Ası uşol k!fn gkünz.-e Bıs uşol ... ökünse Cı u ol
ı
J B · ..
C
. ..
.
ş
. . . negu
13 nıg~ · · ·
ı nıgu . .. ay (satır Üstünde yazılmış) ll 3573 .ajun ) Ass acun ı
trng J A~ tu :e te( n).~ Bı• tü :e ( t- noktasız) tı;ng ( t- yerine n- ile) ç 2 t~p tı;ng
3574. ~ d_e bu ~ey.ıt yok ı gimek . .. üçte J Aı gem ek i. kgr ol bu u qç ı bir ...
Aı bırız-ı ol avıdg-a r:r-i
3575 B 'de bu beyit yok ı bu bir J A2 bir-i
3576 Bıs 'te bu beyit 35 73 'ten sonra geliyor ı neıfii'
tatıaı] A
• ·
B
. .. ~ · ··
•
3 . . . sevunçı m-e
15 · · . •ı;vunçı t. C5 ning sı;ilinç-leri tat ğı ı tegmez
ilde] A 8
zB
.. - c 5 t"gmez a . llde
...
' .. ag as ı 15
t:ı"

.._

3577 B 'de bu beyit yok ı ~imek J A, yemek
3518 .~'de b~ beyit yok ı boğuz/f,a tarar J As boğaz-ta lf_alur Cı b. (ı;ırur ı anıngda

J li e b·eytın bu mısraı sonradan iki satır
( ~) neng bol ur ( a~. bk.) c1 an ıng-dan . ..
3SI9

~

..

arasına yazılmış : anıng-tan

n. barça

Aıoz

Ba_6z Cz09
Aıoz Bz6ı Cııo

3581

bir tatıg bu tişi tatgı ol
sogul,c suv~a yunma~ anıog yangı ol

3582

anıngda basa kör ogul lpz turur
ogul I,cız yilkin yüc;lmek emgek erür

3583

3584

tal~ı

negü tir

eşitgil

tişi h~m

ogul

tişi

ŞI}Qb~t

birle

bu

l,cız

3592

3593

b~yt ayguçı

3586

c
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tatıg ~ayda erse tatıgsız bile
süçig ~ayda erse songında açıg

tiriglik tatıgı bu erse ~alı
tatıgsız turur d\inya mjQ.rı~t

B 263

yolı

3587

süçig bu tatıglı~ tiriglik künüm
tatıgsız ~ılur abır açığ" ölüm

3588

bu üç
yanutı

3594

içli yal.<şı aymış biliglig bügü
biliglig biigüler sözin tır~lağu

3595

mini mungl,ca tegrür et öz emgetür
ara küldürür kör ara yıglatur

3596

ajun tezginür inen tilekin uçiu
ara aç yatur men arala toc;lu

3597

bir arzu yitürse tal,cı bir l,colur
tal,cı birni bulsa tükel beg bolur

3598

basumaz özüm bu et özni utup
basa bir bagırsal,c ic;lim sen tutup

3599

bu }'avlal,c osuglug turur bu et öz
semiz tutsa artul,c bolur bu yavuz

36oo

bu la~ semtise kör munar h~m azar
ic;iisin çalar yirke andın tezer

tatıg

sogu~ su~l,ca yunınal,c yanutı ~atıg

3585

ne~

turur d(inya tatgı bütün
eşitting ay l,cıll,cı tüzün

3589

bu di,inya yagı ol et öz bir yagı
bu iki yagınıng yac;lıglıg agı

3S90

üçünçi yagı yek bu din ogrısı
tegürmesü te~ri bularnıng yası

3591

bularda içli sarp bu yavlal,c yagı
et özdin tegir ol oküşrek çogı

3581 B'de bu bey it yok 1 tatığ] As tapuğ 1 yanğı] As yanğı ( -ğ-? -•· i' •
üstünde uyg. harfi. emi?, -m- ; -l-; ·g- ? )
3582 Ba 'de bu beyit 3580 'den sonra geliyor 1 kör] Ba bu 1 yükin .. • u r]
yyki barça t:mgek t:rür İla ... bolur Ca güki bt}rça e. bolur ll 3583 negü . ·. ~Ol ]
n. ter ayıdğıl buu beyit Bs nigü t. e1it bu ~~UI Cıa nigii . . . 1 ti,i ... er] Ato
kız sakınçı y•er t:r
.
Dört 1ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de Çizgiler ve C 'de ayrı satırda •
sözü ile ayırt edilmiştir
3584 idi] Au ~:ti ll 3585 tatığ] An ~adıg 1 süçig ] Aı2 s!!çüg ll 3586
tatığı J Aıs. ve Cı6 tiriglik-ke tatğı 1 tatığ•ız ... m!l;ım;t] Aıa ~adığ-sız; bil ür .
. . . f'!-Qbft ll 3587 süçig ... künüm ] .Aı4 syçüg ... B7 •· bu tiriglik-ke açığ
tatığ•ız ... ölüm J Aı4 lf.adığ-sı:z If.. a~ır ( -~- yerine -ç- ? ) aç-çığ ıt• :In ~rt,.artu~
gt}rumll künüm ll 3588 e1itting ... tüziin J Aıs •.. odun Bs e,it(t){ng . • . lü.ı:iirı
kenarında tüzük) Cı i1it(t)jng ( i- noktasız) ... ll 3589 1Jağı ... bir] Aı6 . . . rJ
tatığı ol et öz ll 35911 yek bu J A11 ol Bıo ol bu 1yası J A11 gaz· ı Bıo yası ( -•- r~rla
ile) ll 3591 i<J.i] Aıs t:ti Bu f<f.i C, anı 1 ökü,rek Çoğı] Aıs •anga unçuğ-ı ( ? ; yn

et özni negü teg kitergü bolur
m~g~r kim ölüm tutsa l,calsa l,calur

üzer er küçi

içli keçi

hayat atı aysa tezer yek barır
l,codu barsa di,inya seningdin l,calır

!)9:r agsa tezer] Aıo birl-e ty8er Bıa a. ~gmuğ 1 If-oğu ... dijnya] A

lf._odı ...
19
d. C5 lf.odu birse dünya ll 3593 et ... bolur] A2o ~:t öz-ni ( -ni satır
~a:ı1lmı;ı- ) ... kqden-e b. Bıa ... nigü ft;g kt;rek bol ur ( sonradan sa. tır üstÜn·
. : Önce d Ö r t 1Ü k şeklinde düşünülmüş olacak ) Ca ... nigü ft;g kiterse b. ı
An glz-e Ca ölse ll 3594 itji ... bügü ] A2ı iti ... begü Bu !ıli yg~1ı . . . C
7
ı bügüler ... tılfjlaifu] A2ı begü-ler sösin ting-legü Ba ... tinglegü C1 ...
ll 3595 mini mung*a] A22 men-i m. Cs m. müngke 1 kör J A22 bıiu Cs bu
~jan ... tilekin ] A2a neçük ... tilekim Bı ..• tileki Co a. tizginür mt;n tilekim
· · arala ] Cg f'!-rur mf n ara to~ ll 3597 arzu ... If-olur J Au ... yedür:z-e Ba
· : arzum yitürsem t11lf.ı bir ~olur ( lfalur?) 1 birni ... beg J A24 biri ...
t. nfhg Cıo biri . . . ll 3598 basumaz ... utup] A25 bodumaz ... udup
l "! l ı bağırtlaif ... sen ] Bs it/im st;n bgğırşalf. Cıı b. idi m s. ll 3599 bu
J Aı6 yulalf. at osağ-lığ B, bu yt}illalf. osu(ğ)luğ C2 bu ygillalf. o. ı semiz
A26 ... ~:t öz B, ve Cız st;mÜ% ...

b~na

...

a_:de bu beyit yok ı bulaif ... kör J A27 yulalf. Bemriz-e kgr Cıs yulalf.
uç nokta lı -v- ) st;mri•e ( bundan sonra bir botluk var ; boşlukta kör ya•
e sonra silinmiş olabilir; sahife kenarında, yerine işaret edilmeyerek, bu
icjisin ... yirke] A27 t:dez-in çalıp gerke Cıs idi-sin çglar Yfrke ( "'!"

36oı

J602

J603

J604

c
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3605

3606

J607

A 103

3608

tüke! avçı it teg et özke
semiz bolsa bilmez içiisi

ba~ın

J6ıı

l.carın to9sa arpa ya f)~lva bir ol
l.calur barça artıp tulur kirgü yol

J612

ş~k~r f)~lva yigli ya arpa üyür
taçlup yatsa ta~da yana aç turur

J61J

karın taçlsa et öz bolur ermegü
Ülekçe tilese tilek birmegü

negü tir eşitgil salpnul.c çıgay
çıgay erse ne~ke közi kö~li bay

jlı14

tiriglik tükeli tükel üç kün ol
neçe tüş tün ·ol

ş~k~rlig yidi~ sen ajun nj'm~ti
l.cavul.c yür yidim men özüm tal.c~tı

anı~da narusı

3 6ıs

birisi yarın ol biri keçti tün
tegirmü tiriglik bu kün

ikigün taçlup te~ kiçe yattımız
keçip bardı kelmiş künüm sa'CJ.tı

yarınl.ca

3616

anı~da narul.cı tiriglik neçe
tiriglikke tutma söz aydım aça

ajunug neçe tirse öz ölgülüg
iki böz tegir ol sa~a belgülüg

31ıl 7

çıgay bay ikigün ölümde kiçlin
yana tüz bolurlar l.cara yir l.catın

3618

iki künki erter erejke bolup
nelük arsıl.car sen tiriglik bulup

J619

özü~ sul.clanur sen ajun tirgeli
ölüm sul.clanur kör sini tutgalı

QCJ.~ın

~arın taçlsa avl.ca yügürmez bolur
içiisi tilekinçe barmaz turur
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kiçig oğlan özlüg et öz me~zegi
boguz taçlsa yügrür tiler öz te~i

tişi şı.ıl}b~ti

me bu erlik otın
öçürmek üçün ol birer sa'CJ.hn

3609 .· bu otug negü teg öçürse öçer
kerek erse körklüg ya körksüz l.cuçar
36ıo

boguz tatgı barça
l.cann taçisa artul.c

l.carın

asıg

toçlmal.c ol
l.coçimal.c ol

...

s6oı a(Jçı ... balfın J A28 • .. yaJı:ın Bı; a(Jçı ( satır altında OfJÇl ı
b~~"' i 'Y I
muyor) Cı 4 . .. b{l/ı:ın ( b- noktauıı: )_ ı aemi~ ·:. ir/illi ı A28 11. tud:e-a brı1~n
( 1 • dikkat ) B5 BfmÜz . •. Cı, lifmuz .. . fdı-aı ll 3602 to<jaa .. . bol ur] ' m •
( -k- ? ) • •• Bo iyi . okunmuyor: tutsa ( t- ? b- ? ) a. tfgÜrmez ygtur ı i<jisi
ı-tezi ( 1• ? ) .•. Bo i. tilekini bgrça Jı:o<f.ur Cıı; fde•i ( -e-?) t. bgrmas t~rur ll
... meng:eegi J B7 iyi okunmuyor: uşaJı: ( oglan) ö. et öznüng sa~ ı ı to<jaa
Aso •. . g:e t(en)gi B7 to<j11 a ( t- yerine y- ile ) y. tilegü anı Cıa butae ( lı:
ifngi ( tn- noktasız ) ll 3604 Jı:arın ... ermegü] Ası _boga~ . : · bolur ( ~~u
yazılmış; sonra üzerinden çizilerek, satır üstünde tashıh edılmış ) e:megu l
miş) Bs et özni ( tı<jıglı?) bol ur er bügü ı birmegü] Ası bermegu ll 3605
tukel ( satır üstünde yazılmış ) ı anulğda . . . neçe] As2 anıng-tan · · · Bg
ö;,gin 11 3606 keçti] Ass keçti ( -ç- ? ) ll 3607 anıngda . • . neçe J Au am~w-fm
t. n. (önce yç k!!n ol yazılmış, yk. bk. ; sonra üzerinden çizilerek, satı~- >ı~ lumdc
edilmiş ) Bu ... bgsa ı tatma .. . aça) Bu ( okunınuyar ) .... kf!le Cs b~tme · ..
erli k atın) Aı erklig bydün ( ? ) Bıa e. ot ı C, erklig o. ı ~a gtın ~ Bı2 ~~~ ~tı ll
... öçer) A 2 o. negü-ke gcür:e-e gçer Bıs otug ( ·fJ· yerıne ·r· ıle ) nıgu tfg · ·
nigüke . • .
3610 Ba 'te ikinci mısra iyi okunınuyar

1

ı Jı:arın . .. bir ) A, boguz todz-a ( satır altında

uyg. harfi . toyz -a ) a. ne 1}.
ve C7 /ı:alır ll 3611 yigli . . . üyür J Aı; gegli .. . rıyür Bı . . . ·bar er e
8
J.•a~... As keçe yadz-a Cs ki çe tod• a ll 3613 negü ... !la/ı:ınuJı: J A6 n. ter
!lJ nigü .. . sgJı:ınuJı: Co nigü . , . •t;ıkı-nuJı: 1 nenge J ~ şek.iz
r t. li~ k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de ·çizgiler ve C 'de ayrı satırda 1i'r

J A,

ay ı r t "di l mi~ILr

gidlı i

. .. n( mfti] A7 geding •· acun ... Bs . . . uzun n( mt;ti ( sonradan yailaveler iyi okunınuyar ) Cıı ... ajun ( dikht, tashih görmüş) . . . ı Jı:a(Ju/ı:
A7 Y!!r u(Ja yedim Bs /ı:gfluJı: ( t{l/ı:u/ı:? üstteki çizgiye dikkat, -t ? ) tuz ( no k.
tuz? ı y. Cu /ı:g(luJı: . . . ll 3615 ikigiin . .. yattımız) As ikegün ... kör
B4, ikitü t. tt;ng k. ygttımız (iyi okunınuyar) Cı2 ikigü t. kör k, ggt(t)ımız ı
A9 /ı:almış ll 3616 ajunug . . . ölgülüg J Ao acanuğ n. terz-e ... B5 a. niçe ...
abır ölüg ı tegir ... belgülüg J Ao teger o. sangga rılgülüg ll 3617 ikigün
Aı. u ike-gün glüm-tin kedin B6 ve Cı, ikigü . . . ı yana . . . gir) Aıo . . . ol
Bo n~r" tü z ( ? ) bol ur kör Jı:. yjr ( ? ) Cı4 . . . bolur/ar Jı:gra yfr ll 3618 künki
] Aıı kgngli ,. 'ri.c çric-ke b. B7 k. erte ( -t- noktasız) ajunuğ bulup 1 arsı/ı:ar
] Au ar-sı/ı:ar sen t. B7 araıJı:ar ( satır altında irst;nür sfn ) . , . ( zedeleo•&•••unoyu~ ,1 Cıı; a. !len . . . ll 3619 sen .. . tirgeli J Aıa sen acun tergel-i Cıa sen
kör !lini] Aı2 ol seni Bs zedelenmiş, okunmuyor Cıa k. sini

AloJ Bı 64 C:n

Aıo3 Bıos
)6~0

c
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tirigUk barır kündc sindin !;açar
yavuz bu ö lüm kö r ul ungn ı bıçar

, 6 2ı

siziksiı; ö lür kör tirig boldaçı
l;ayu kün öllirüg yolf o l bildeçi

)6n

kiçig erse umnur sal;al öngükc
sal,-al önse uııınu r örüıl{ı bolğ'11~a

J&:SJ

sa~alıı;g örüı%'

ölümke
)62..

)h;

ji)J(I

B 265

avıoçı saı,ınç o l tileki oyun
j bJO

j&Jı

bolsa keldi ö lüm
ya l olunı

JÖ]:!

körürde küyürıne özüıtıni k üçiin
özüıtı otJsa atma bu di;lnya üçün

}6jj

açıg suv teg o l kör bu d i,lnya neıtıi
ncçe içse ~ruımn7. ölimeı Clt'i

)tı H

J,unıg Js;umı,a ol;şar
te>Qmaı

bu yalıtııılf O'll
bu su~lul; közi

j6J7

saJııg ol bu di,lnya köıü~e uçar
neçe öz e<;lerse o l ança lfaçar

}608

et öz an.u sii rgen

Jfıj;

c

keçürdüıtı keçigli bu tünki tünüf%'
keçemıii siziklig kdigli kününg
keçürmlş keçiir!fii ara bir tüşün
firlglik kc rnıı nça beç!Utrne iin!iıiJ:

büte boldı nıurıda tirig lik yidi rn

213

JÔjfl

ıçlıp n~s bulını sıdım

bu kün kçnd uluşk.a o~ır sen mini
bu lun l,<ılsfl nçfsinı yulu~lı l,<aru

1

IIJnGn.;.• 61 tünlt; ( t. uoklun:, .J.:i 'de bir (iıri fu.la)
Kligü lteÇg-11 Ot ittu
_ ~· ı1 3634 kt!ciirmı,
tilı ün } An .•• krm d:lm ( olcu : Mr m(e .ngun ? )
Jijl"_" ,( ·1· ookttwt~ ) Cıe ktçünlüng ktf]glı ant bl" tınırn ( taııbı b gü,-mil;) t
· · • u nil~ J A:ı1 •. · R•iin;ı lh llrlgli/( bıt uwnro h. ı1nüng ( •mi· vcy4• ·tÜ? :
tünki IDniJ<fi[ 1 A2e

i~J,nki

?. nok t•y• dilctrot ) 1

uu

ıuıt bennt:.

neırü lir eşil gil o\lunıııış kişi
~aınug bulganul,<tın süıiilrniş kişi

c:

c1itm-f
All • . • u lum•nı lt

3h7 •a~ı; • • k6rütf~J~ ) Au • a1$JJ ( Nhr aJhoda U)'f• harfi. ~ra.b ) Bt 1. el
l6:de ( min• itin biL bc;-;ı ıttıt. not ) 1 ö: rifv•e ] Aı:ı f ' rıl ,,:.e
3628 B 'de bu btyiı yo" 1 laprıj~n J Au ~tıpuj.~a 1ynJı~a • . . bir me~ ) A.t/

bu bulmış künüııg ban k.ılına ya va
ö lümke iıirıgil lapug l,<ıl ive

ah~ ·· • ~Jı'lll~] Aı.ız fl!JI~ htrt•c fl'mlı Co '~' bt,..~ ı>Rm~::. 1llı~rnc J A1:2 atvür.c11 3630 k•fxlJ1ii: J Cıo bfli/Uiiiz f nt'~ , •. /s.afmı1 ] A::J , •• ~o(l}mı IJ.ı hu ~alır:t!l
3631 ıtlnJtıf ·· ii•r J Au. $Ji"·Ril ... ,c-~ flt GffliiiZII ..•
de .... bcyit ik i S•hr Ütcıine yaıtı ... , 1 n~zil •.• ltiıı i A~ n, l~r ( . oJrlnıga ••• Otltlnnıu kö,. ,,. Cı ı nlgU ••. odunml'-' kffll buljtınaklın • Iri,! J A2.5
_ •!l•lJ/nıi, /.:. Be bufjatıu~·dtn •· lu'lr tr Cııı lıvlğaJıulf·dt;; . , •
rt 1' i k, A 'd" fl)'rıea iliırci efiilmemiş ; B 'tle tlı;rll~r ve C 'de ııytt ıudırdtt 1i'r
-ayırt e dilnılııı ir
·

36ıo &ıru· ... • IMI/n] Aıa ..• urulin Ü'J ttr~j lciinde ( J ahr aliınrla

tur 10

keçiirm iş lirig lik barır kciJl'üsüı
neçc ol bıı l,:almış yiınc belgüsüz

öQ öçllek

lapug\frı tczig
körünmez yogı~a bu birmez kcıig

AiinJe) .•• ( ı.edelumi.t. okucnu.•,or) 1 ,go buz •.. ulul(jnı]
muyor; !19i'"-:. ki o yer dar ( a.ahr 11Hınd a Mi1UZ ) • •• h 3611 •i#.ikl.i:t. • • • kir
ıelik·ıis gl~r buu 1 JIO~ ol J AH yo/f. ll 36tt umnar) Bu tıııımu ( :ııntır 11llm<la
Ull<u•7 ) ı ÖMC ,,, liriitrll ] Au; .. . mHm 13 ı ı ö, umtrtJ:I' ( Nhr ıı l t ı ndn um n.r) •• •
• . , ll 36%3 ör ii~ bol ı« ] A10 u.tatı bolli·O Bı:ı örü11g b ( , •. ) ( zedelenmı.ş.
Cı ö. boldı 1 a.ııj , • , N" J Sıı itiz go~ lıqm önmH
5614 Bı.s'to blUriların y eri dcti.ttirilıni..t 1 ltiigiirm~ ••. Jdi,ün] Aı1
6Ünıt•e tcün Cı öıiin,r·ll i kügürm~ k.
36 ıs bu bcyit ••oa 'de t~kr-•rlaoiD&ktadtr 1<J kJr ) A1J ol 1 ~cılllıtoz • • ·
b/mor glüm~= l~n.xl(l nu . • •
tl .;J61G O/Jfat' ••• galıQu~ J Uın 'YO Co 0~101' • • •
j ÖKi1ı . . ft.uj rJUu J Aıp ffliİ'l k. tolmu~ ll ı ı; ~tgli: k. ~olma ı:
,
.
Bı 'de, Jb:ıv ' da n Jonrıı, d4ı h»- ş11 lı eyl t gdınc:kted ır ( ş ı r~ıtı i çın bk. bey ı t ı
1aJpj ol k&I'Ü Jur•o di}n!Jn ili
tutayı lf!JÜ tul•a g/l,ör lcf.fl

el özke a lı!; birme cgıne boyun

Jfı:9

as ıg ~ ılmaz o~

ögiiz kirse

C : ı:

lıtçunıiJ • .. lt.di6U } A:t k.

ı

'

JtiJ•I 'lcıı

ıoura. mii'ntı luıkırıı ımlıuı • .sırtıy.ıı uytnıı.yıuı

de beyiL ]Ö)3 uol ) :

•u iki boyrı ij'fllıtiekt~ıl ir

ugur gl ~,z- A~ bJiix ~,J,.ı.ni m.- bılıxiıif bflf,.
glgü ltnl
billg•ı: galıtr top:-o to1 INrlr ,,.
6üle • • yulım ~ A, btjJf' h. '"f" buu 1. gr:Jun Hi gaün , •. tirlım t öJ . .
t t ~Id: cdıp m:f: bıdın·ı •· Bv kt:dP lx;rılt ru=gtır 4Jdinç-/~, .ı;ltlt'm
ı 5636 ıtlul~ll , • , mini r\:ıı y/ü;.J.ıt , • , '"""·i Cı , ,., .. m, 1

A11

t~., uwntln S~}lnk
lcflt1J!ıil-lu alınğtl ag

il'''"''"••) •·

c,; ...

Aıo4

Bz65

Czı3

Aıo4 Bz66 Czı3

A Hi4

3637

et öz bir yağı ol içli sarp yağı
~amug yirde yaı;imış tuzalp agı

3638

tilekinçe ıı;ima ~atıglan tiren
et öz ülgi birmez u~uşlug eren

3639

negü tir

ÖGDÜLMIŞ OI)GURMlŞ~A DQNYA BfRLE
Cl)~Bf ~AZGANGUSlN AYUR

eşitgil

h~va boynı
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XLIII.

özin basmış er
yençip özin tutmış er

3646

3640

et özke bulun bolma bilgi uluğ'
et öz bulnasa kör ~olur din yulug

3647

3641

biliglig tise bolmag&y ol kişig
h~vası uı;iu ~ılsa barça işig

3648

3642

u~uşlug

3649

biligsiz kişi ol bolur belgülüg
et özke birür bolsa tutçı ülüg

3644

u~uşsuz kişiler
h~va arzular~a

214

ol ol ay ~adaş
özin ~ılsa baş

munu~ı bu ya~lıg turur bu ajun
· · münin barça aydım sen u~gıl özün

3b 4 5

3637 et ... sarp J Aı t:f ... t:ti sarp Bu t:f ... tçıft.ı tir ( t- noktaSIZ) c2 ...
yerine -n- ile) sçırp 1 yirde yağmış) Aı ger-te ıdmış (Önce fl· yazılmış,
edilmiş ) Bu gfrde gçığmış C2 yt;rde { ·t;- harekeli ) ıdmış ll 3638 tilekinçe ..
A2 t. t~dm-e ft.. teren Bı2 tilekçe yçığurma ... tiren ( -i- noktasız ) Cs . . ffrl'n '
rine -b- ile ) 1 et· ... eren] A2 t:t . . . bermez u. t:ren Bı2 t:t ... bir me
C 'de, 3638 'den sonra, mina bakımından, sıraya uymayan şu iki beyi~
( bk. bir de beyit 3634 not ) :
C4 tçıft.ı .munda g{grek agur öt erig C5 bjlig ft.çıdri-ni me bjliglig bilir
köngül-ke alınğıl ag ölgü tirig
b{ligsiz güht;r tçıpsa taş birle
3639 negü ... er] As n. ter ... tudmış t:r Bıs nigü t. eşit bu ... t:r ı
er J As ... begüg udmış t:r Bıs hçıvi ..• t:r Cs • .. b{lig uft.(m)ış e. ll 3640 et •
Al, t:f bulmz-a ... Bı4 bulan bolsa t:t öz ft.ılur d. yulug ( -ğ sahife]'"'~nun m] ~ '-•
olacak ) ll 3641 tise] A5 tez-e ı hçı.,ası] Bı5 hçıvi-si
3642 B 'de bu beyit yok ı tise ... erig] A6 tez-e ... ırig ll 3643 ki,i
A7 ... r~lüg Cıo .kfşi-ler ol ol ı özke .•. ülüg) A7 gsün berür b. tudçı !I[Jiiig·
ü. Cıo ö. blrür • . . ll 3644 ol ol] B2 ölüg 1 hv.va ... özin] As ... gsün Bı
larğa . . . ll 3645 munuft.ı. ... ajun ) Ao munıft.-ı, buu • • • buıı acun 1 münin ..
mugan b. ıt-t.ım s. Ba müni ... Cu müni erdemin agdım

'"''·

munı ma eşitgil ta~ı belgülüg
hiligke u~uş~a bu söz ülgülüg

neçe andag erse bu d(inya )]ali
açıg ~ılına özke tiriglik yolı

tise bolmagay ol erig
et öz bulnı bolsa ay kö~li tirig

3643

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
eşittim sen aydı~ aya l$utlug öz

3650

bu ki~ dQ.nya özke küçün ~ılına tar
yazul$lug ~ulı~a hayat f~zlı bar
c~~abı telim erse r~l}m~t öküş
yazu~lug üçün boldı r~l}m~t küsüş

365•

c~~abl$a ~atıg ~or~ umın r~l}m~tin
tapug ~ıl yetürgil bu l$ullu~ atın

365z

ajun buc.fnı barça uluş k~nd ~oı;iup
turup tag~a kirse uluğ' yük yüc.füp

3653

huzulgay ajun barça ~algay ~urug
apa oglanı barça kesgey urug

3654

i~i. ev yarattı bu O\lll$~a l$amug

bın atı uçma~ birining t{lmug
3655

y~n~ bar~~ _yalngu~ bu dQ.nya tilep
yugurse tunı barça künke ulap

· · · · ayur] Aıo g. o. i1f.ny-e bulmış-ta ken 'ukba

Cı.:ı bab ögdülmiş , . . ft.çızğanusın aytur
·
birdi] Au berti 1 eşittim J B5 ve Cı4 eşit(t)im

···

B
4

ocfğurmış ct;vabı

B ve C 'de bu beyit yok ll 3648 erse J Cı5 irse 11 3649 king
k.. .. J A
uçCunk·· -~'
, . B7 ... küçin ı ft.ulınga] Au kulın-ğa ll 3650 küsüş] A k ...
amın rah
t' J A
c'
15 IJŞUŞ 8 ve 1 usuş
ın
16 amu n r.
2 umunç rçı~mt;ti 1 yetürgil ... atın J A
y;dür
16
· · C2 Yt;fur ozke ft.. atı ll 3652 ajun ] Aı1 acun ı tağka
1 ·] A
·
(i· n<>k~ ~ L~. ;ıi"\tıı.Fı:i noktaya djl-•-at)
Cs .
. . ll .•6. ubug l' 17 ... agır Bıo
A.J<
• • •
• • • agır
3 53 uzu gay
kal · a ]
acun ft.alğ·ı barça ı oğlanı barça J A 18 og'lı b C
.. d
.. · · g y
A 'd b b .
· 4 o. oz e
20 e u eyıt 3655 'ten ve Bu 'te 3656 'dan sonra geli or ı ·
b JA
Bıl V<r ~ı;; i~ ı Yvr<ıı'(t }ı b. ı birining J A2o biriz-i c5 bir~· si
e., . . . u
20
Aıo 'da b~ beyit 3654 'ten önce ve Bu 'de 365 3 'ten sonra geliyor 1 yalnguk
A.l! · · · tı~t;p Bı2 yçıngluft. ( satır altında mungluğ ) ... c 6 yanaluk
ı t .. ·.
J '"'19 kqnı . . . i1f.n-ke
· "' · · · ·
unı

B.

..: m!

3656

B 267

tapug i,<oc;isa dünya tiiese t~mug
yi me .~almagay erdi bu uçma~ ~urug

çıgay~a ülese anı~dın alıp

A 105

hayat birdi ~ul~& iki köz ~ula~
biri dijnya ba~sa biri ciJ~bi ba~

36ss

elig birdi iki sunup tutgu~a
biri di,i.nyalfa tut biri 'v~bilfa

3668

3659

ac;ialf birdi iki yorıgu üçün
berü ma~sa biri naru ma~ küçün

3669

366o

yime ya~şı aymış bügü bilgi ki~
ajunda çavılfmış ai.<ı elgi ki~

367o

366ı

aya ~ul boluglı u~uşlug oçiug
usa) bolma sa~lan to~ıgay yoc;iug

367 ı

J66ı

törütti bayat bu ikigün ajıın
munı bulsa tavrat anı ~$ol özün

367z

apa

oğlanın

c

215

B 268

barça erklig hayat
törüttü bu at

eginke kec;iim ya · boguz~a yimi
kerek ay }fadaş bu tirigHk emi

36b5

tirigke bu ne~din keçiş yolf lfadaş
egin bütgü ton h~m ~$arın toç)gu aş

·~

bu iki ara boldı kulluk bilin
bu ol yol ya~ılm·a bu. lfullu~ yolın
i~i. Y~lfşı aymış bilig birgüçi
bılıgsızke öt sav erig birgüçi

rj ca birle b~vfnı ~anat sen ~ılın
bu iki aral,<ı yolug sen alın
hayat ~arlıgın ~ıl özürıg lfullu~ı
uçup kır S{lray~a erejin salın

3673

rjca b\lvf bu iki lfanat sanı ol
bu ikin uçuglı bulur kökke yol

3674

yazu~um öküş tip umınç kesmegü
tapuglfa ınanıp tapuğ' yasmagu

31ı7 5 t~p~g lfıl tapug bol dı lfullul$ l$amug
kımı~ atı ~ul bolsa lfıl~ı tapug
3676

3656 A2ı 'de bu beyit 3654 'ten sonra geliyor 1 dijnya ... tgmug] A2ı b rı7>f1:1 (
turuğ C1 ... /f.grug ı yi me ... erdi) A2ı y. lf.algay r;rti bu u C1 yime ( JJ• ycrhı o n•
lf.algay e. bu
3657 Bı 'de bu beyit 3654 'ten sonra ıreliyor 1 birdi J Aa2 berti ll 3658
A23 ilig berti ı di)nyaf!a] A23 trıny-e-ke Bı dijrıyekıı ll 365!} birdi ; .. r;cr~gu
.. . Bs .•• yorıtgu 1 berü ... küçün] Au· biri , .• Bs biri berü mangsa biri
ııoktasız ) üçün
3660 84 'te bu beytin ilk iiç si)zii (yi me JICJ~I' aymış) yazıldıktan ~ uıır~,
tiıı ııyıı,ı hizadaki sözleri ile devam edilmit ve böylece, sırf müstensib hatası
bir beyit düşmüştür 1 ya/f.şı ... king J A25 ... begü b. keng 84 ve Cıı ll·
ajurıdq, .. .· king ] A'JIJ ııcun-ta çavuf$-nıı1 a. ilgi keng
3661 B, 'teki karı,ıklık için bk. beyit 3060 not 1 tofsığay] A:ıtı tolf·ı.ğa ll
... ajun] A<n töret-ti b. buu ikegün acun 85 törüt(t)i . .• Cıs tijrüt(t)i
A27 lf.olz-a topra/f. ( ·r- ? ) B5 b. tgiJTat ( t- noktasız ) ll s66s oglanırı
lıını ... Cı, oğlanı·/fll biriglig ( ? ) 1 törütti] A23 t t;ı rer - ti .il~ fprltt{ t )i Ca t n~ ıiJUtii:.a "
ya ... yimi] Aıııı me • .. yem-i ı lfadaı J B7 k,gı/llş ll $665 bu . . . ~ttd"l] AM
. . . Bs . . . ada, Cı6 munung-dın . . . 1 /f.arın tocfğu ] Bs boğuzk,a ht;m Cı6 If.,

bayat '~dli~e tutçı ~or~u yon
umın f~:ilınga tutçı tegnü yorı

_açıglı toı;Juglı

366 4

k~ş~ ~ğ'rulfı_ bolmasa bu boguz
kışı onmezı ol bu agru~ boguz

366 7

3657

3663

l;ı~lai d\inya bulsa yise ifazğanıp

3666

agır tutgu yarlıg uçuz lfılsa öz
uçuzlulftın ötrü agır bolsa öz

$66~ gise] Ası yez·e ll 3667 önmezi
b · J
... /f.or/f.u J A2 'adli-ke tud•ı k Bı· ı· . ogtuzt kAı k... yıaiıuz Cı önmesi ... ll 3668
,

'

luuç1

r

• •

tapnu Bıı umun ... tutçu

u
nü C

• • •

1

şı

·

or up
·

amı

t
"]A
n · · · egna
2 amun

lmUı If.. yol ın ı bu kulluk J A /fı k ı21 u6man .. ·.. tııpnu ll 3669 ara .. . bilin J

•
S · u • u . · 3 70 rdr . .. . biraiiçi J A _. ·
b
öt ... bir ii . J A d . .
.. "
• ,..r . . . er'K çı
• f safJ · § . berguçi ( ·r ? ) B
b
1'ri
r ' ·u '"•
da ayrıca işiret edilmemi . B 'd
· . ·
, •
ıs · · ·
ll ·
~yı rt edilmiştir
ş'
e çızgıler ve C de ayn satırda 11"r

.r 'l
.L
•
,u , ga!J~I •ozler . . .
• • 1·• ı . A ,

•

ı

0
'

r;ca
· •en J As neçe hatJf bile sen kın d
(k • ·
.
r. hv.fJ/ birle kannt • ~~ arakı J A
. a ınBg . ı- uzerındekı ~izgiye dikkat;
~
•
"
•
•
5 ar·a-sı ı• Özeki 11 36 2
[
~ Bu !l'lrlıf1m tut ( ? ) C7 ynrlı"' k ı
7 gar ığın /f.ıl] Ae
"
•'
.
•
uçup
.
.
.
•alın
J
A
•
·
B
6
(. • · ? ) ll 3673 r;ca . . . /f.anat] A7 reca ( ,_ ? )
k
t
tmı:ı.n
ıs uça
3674. tip umınç J As kp umunç Cg t umun ı t .. .' . ana
. - ? ) 1 kokke J A7
J Bs kılgu 11 3676- tutg'
• •A
ç k apug yasmagu] Bı usal bolmağu
·
u · • • oz 3 ıo · · · ılz-a fiZ B
kd
C
rJı;-ı1zluktm ••. öz J Aıo u fldrü
b ['
.. ·
• • • • . mcısa ıı tutsa
) ~;: s, uçuzlu/f.dın ö. isi~ bolmg:~ c:ı g:çu~;:;~d.!olz-a yazılmış, sonra tashih

'

L

.(.k

uı ı~

·

···

s:

Aıos Bı69

Aıos Bı68 Caıs

tapuğ~a özü~ni çıgay bil çığay

B 269

368j

tapug~a çığay bil yazu~ıar~a bay

3688
3689

birle

tilese özüng
sözüng

aşnu kingeşgil

kişike kingeşgil ayıt
köngüı

taplamasa

barça söz
öz

yıraJ.< tutgıl

3690 J.<amugda bagırsa~ özüngke özülig
köngül taplamaz işni J.<o<;l kes sözüng
3b91

uzun boldı sözler nengi asgı yo~
tal,<ı ma uzatıp açlın tusgı yoJ.<

köngül taplamasa J.<ayu işlerig
asıg bolmaz anda ay köngli tirig

309%

köngül taplamadı bu işni seve
özüm yandı emdi bu sözdin ive

OI;>GURMIŞ C~ V ABI ÖGDÜLMIŞKE

3693

elig başJ.<a urdı bu oçlgurmışa
sa~ındı uzun kiç kötürdi başa

seningdin J.<olur men munu 'ın;rümi
J.<oçiu bir mini ay kişi köçirümi

3694

ayur ay J.<adaş tegdi emgek sanga
sözleding sen manga

iligke tusulgu yol,< erdemlerim
ne J.<ılJ.<ım J.<ılınçım savım sözlerim

3695

özüm dıjnyadın J.<açtı keldi berü
yana men negü teg barayın naru

3682

J.<adaşlıl.< J.<ılıp

manga eçl.gü sal,<rup bu söz sözleding
muyan birsü tengri sal.<ınçım yiding

A 106

köngül taplamadı bu iştin J.<açar
köngül taplamaz işke yaJ.<sa bı.ı-tş.r
677 B 'de b-u .beyit yok ll 3678 yavuzı] Aıı gafluz-ı 1 bolsa ... ht~ m] Aı~ '
3
gsüng ket Cıs bolgag ..• kt;s . 11 3679 mu nu ... uş ] Aıs mu nı . .. berdim uuş
ötündüm mtn u. ı sözüm . •. tuş J Aıs ... barın kelge *uş Bs bu ~röz ı. t. s9nga
11 3680 *alı) Au, ,ger ı Cflflab .• . eri m] Aa cuflab ... ersig-ler~m 87 . .
•·
,rlm Cı ••. g nagın •.. ll 3681 sözler neılgi l Aı5 sösl-e ne(n)gı Bs •· '"i"8' ( · n·
tasız ) Cı6 •· nt~ngi ( noktasız) ı tusgı] Aı5 ve Cı6 asgı
odğurmış . . . ögdülmi1ke ) Aı6 o. cu"abı ft·
3682 elig • • . bu ] A11 i lig . . . buu Ct . .. kör ı kiç ] Aı7 ke.ç .11 3683
sanga) Ats , • , sangga Bıı ~'!</Ol •.. m9nga ll 368~ .m ayan .. . g~d~ng] A~g
• , , geding B12 mugan ( satır. altında m~rad) ... tıdıng. · Cs .. . yıdıng ( yıll 3685 işte man"ga ] A'JIJ i. mangga Bıs işde m9nga ı !'~-!al}ı •.. ton'!a .J A_2o
altında uyg. harfi. -ı?) .k. bu u i1-tin .manga C, ·f·· korunmes ag bılgı kınge ll
, , . *açar) A 2 ı bu u i1-ni kgrüp Bı, ve C5 bu iş-din *gçar ı işke · • · !J'!f'!r ] Atı i.
iurup Ba iş-ni ~ılsa b· c5 i . g!}*Sa !J.

3696

hayat

tapgınga

bu ulanmış özüm
yararmu tüzüm

kişi tapgı J.<ılmal.<

baka kördüm emdi bu işte manga
Ş\ll~Q.ı körünmez ay ersig tonga

9

işni ~ılına~

J.<alı tutmasa sen bu ayınışiarım
c~vab J.<ıl yanayın ay ersig erim

3 ~ı8 3

5

J.<ayu

köngüı

munu bilmişironi ayu birdim uş
sözüm işke tutgıl yarın kelge tuş

216

ne e<;lgü bilig birdi bilgi be<;lük
sevüglerke kö~li süzük'

sevitmiş

kişide yavuzı özü~ bil özüng
m~g~r e<;lgü bolsa özüng h~m sözülig

c

C216

3697

J.<o<;lu birgil emdi mini tengrike
dıtaçı bolayın sanga eçlgüke

36!17 birdi .. be</ük J A22 berti b. sgsük Bı b. bilge sözük ( ? ) 1 seiıitmiş .. . süzük ı
lı11diin *ıl~-ı kgngli tqsük Bı •t~.iJitmiş ( -t- ? ; satır altında sfl.iJütmiş, -t- ? ) •••
. . . li 3688 /f,ayu ] A23 ~o mug 1 ki ıf1eşgil ı A23 kengeş·gil
9 A25 'te bu beyit 369o 'dan sonra geliyor i kingeşgil ayıt] A25 kengeş-gil ,dip

sn

ayttp

A24 'te bu beyit 3689 'dan Önce geliyor 1 özü ıf?J ke özüng J A24 ve Cg sanga
1 • işni . .. sözütlf] A24 iş-ke ya/f,m-a kgngül Co iş-ke Yf!.~ma oğul ll 3691
B~ erse iş 1 boZmaz . .. tirig ı A26 *ılmaz ... Bs b. a. aya urgı kiş ( sstır alilıiYcy ~ dikkat) ll 3692 bu ... seiıe] A27 buu iş ay ~adaş 1 özüm ... i.iJe ı A27
mıım sen ay kgngli tudaş ( krş . beyit 3693 ) B6 ö. tandı· ... Cıı ö. g9ndı .. .
lnttnıı J B7 özüm 1 ~o</ u ... kişi ] A2s agır /f,ılma kgnglüng ay ,r ( krş. beyit
U S694 iligke tusulgu] A29 ,lig-ke t. Bs i. tusulga ( satır altında alga? ) i sa.iJım
] A:ııı va Cı a ne sözüm •a.iJım ll 3695 negü ... barayın] Bg.nigü ft~g ygnayın Cı4
hr,ıra!Jrıı

ll 3696 tapgıiqa ... ulanmış] Bıo ff!.pğıngara ilinmiş 1 ~tl ma* ... tüzüm ı
k~siltü sözüm ll 3697 *o<!u . .. te:f{rike) A2 /f,. bergi( ımti . meni t. Bıı ı</u ...

df!. ' açı

. e</güke)

Aı tufl-a- çı

.. . §fgü-ke

Bıı

d.

bolayı

119ngar ay tonga

Aıo6 Bı69 Czı6

nı

3698

iki öz

körüşmek

ma~ar

C217

3699

tilese küsep
kelme sen men barayın tilep

ma~a tegsü emgek sen inçin
tapğ"ı birle bu<;lun asğ"ı Ipi

ÖGDÜLMIŞ CJ;:VABI OQGURMIŞ~A

tiril

3707

ilig
3700

negü tir

eşitgil bağ"ırsal$ kişi

3708

yal$ınlıl$ ulağ"lı tapuğ"sal$ kişi

3701

l$omıtsa kö~ül

kör

B 270

kesildi sözüm sen esen edgü kal
iligke bitig bir yüzüm ~ıl~a aİ

37ıo

bitig ı<;ltı ilig öz elgin bitip
özüng barmasa sen bitig bir itip

37 ı ı

tutayın men em di manga bir c~vab
sözülig sözleyük öz tilin ülgülep

tilek birle mangsa kişi arzulap
arıp yolda !$:almaz tilekin ulap

3703

tilekke barur erse yalngıil$: yorıp
bulur ol tilekin bu l$almaz arıp

3704

iı;li yal$:şı aymış sevitmiş kişi

3712
v~fal$:a çavıl$:mış

3705

yal$:ın

bolsa

seVügler

kö~lün yıral$

yal$ınlıl$ v~fasın kö~ülke

3706

yir yal$ın
balpn

XLIV.

OQGURMIŞ lLlGKE BlTlG BlTJP IOMIŞIN

batarl$a bir örlem yir ol
birle bilse yalpnlıl$ Q.\ll$:ın

AYUR
3713

3698 mangar ... sen } As mangga ..• Bız m. kt;lmegil Ct7 mg.nga . . . ll 3699
... inçin ] A.4, mangga .•. ,;nçin Bıs mg.ngar tt;gsün . . . ı i lig . . . birle ] A, ,;lig
. . . yg.sma ( Y· yerine b- ile ) ll 3700 negü ... eşitgil] A5 n. ter ... 814, nigü 1.• qr:ı
Cs nigii ... 1 ulağlı ] Cz /f.ılıglı ll 3701 /f.omıtsa ... kişig] A6 (comız-a k. kez
k • .-Bı5 yumıtsa k. köz wrutsa kişi Cs (comıtsa ({co- yeruıe önce f1U•• _yuı l m~ ?> :liORl'&
üstünde tashih edilmiş ) ı saif-ın ... işig] Bt5 sa(cınç tilekler işi
3702 B 'de bu beyit yok ; C5 'te 3703 'ten sonra geliyor ı tilekin ulap] A7
t. tilep
3703 C, 'te bu beyit 3702 'den Önce geliyor ı barrır ... y01·ıp] As barır ...
( önce turup yazılmış, sonra tashih edilmiş ) Bı bg.rur kör bu yg.lngu{c Y· C,
yg.nglu/f. y. ı tilekin ı As ve C4 tileki ll 3704 i</i ... seiJitmiş] A& t:ti ... Bz i.
st;ilinmiş C6. tg.(cı ygbşı . . . ı seiliigler başı ] A9 seilüg-li kişi
. Dörtlü k, A 'da ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı ~~ ~,,.ı.
sözü ile ayırt edilmiştir
3705 .köfljlün ... gir] Aıo kgngliig y. yer Bs •.. yjr Cs köngli yırak
harekeli ) ı vt;/asın ... ba(cın] Aıo :o.efa·sı ... ya{cın Bs vt;/ası . . . bg.(cın ( bCa vt;fası .•. yg.(cın
... 3706 togardın ... gir] Au çı(car-tın ... öslem yer B, ... örlem yfr C9 ...
gt;r ( ·t;· harekeli) ı bilse .•. l].g(cın ] Au bilz-e ... ya(cın B, bulsa ...

c5

tilin sözlegil h~m bitigil bitig
iligke yanayın ay bilge tetig

başı

toğ"ardın
v~fa

tileking bu erse seni~ ay ~adaş
küçemez men emdi kö~ül ~ılına baş

3709

yorıtsa kişig

yal$ın boldı sal$ın tilemiş işig

3702

yanut birdi ögdülmiş aydı sözüm
eşitgil eşitti sözüngni özüm

3714

yanut birdi oı;lğ"urmış aydı bitig
bitiyin kör ança ay bilge tetig
d~vat ~oldı kağ"ıg kötürdi l$~I~m
iligke bitig başladı söz ulam

ögdülm_iş .' .. orjgurmış(ca J B ve C 'de bu başlık yok ı ct;vabı J A 12 cuvabı

3707 bırdı ı Aıs berti ı eşitgil ... özüm] Aıa t:·
· · Cıo e. eşit(t)im SfiZÜng ay tüzüm

§.

&fisÜng bu u gsüm B

5

eşit•ii

!'l'~ll B 'de bu beyit yok 1 bu · · . (cadai] Aa ne . ; . Cu bu erife ay köngli süzük
· · baş! Aı4 . · · ~aş Cu küçemez men emdi bu könglüm tüzük ll 3709 esen
•.J Cu turu. ır':'e (c. ı bır ... al ] Ats ber yqsiin lf.ılgıl a. B ... {cılma al 11 3710
&rfip

6
b. 87 · · · sgnga ı ÖzÜ rf'! .•. i tip] Aı6 ... bir (b- yerine k- ile)
uf.gu yg.ndru ay bilge anga Cıs ... st;n bir itip

J Aı6 _ılgın

S1 c~~ab
~~n A ve C 'de bu beyit yok
A ve C 'de bu beyit yok

ı tutayın ] Bs

tutay!n ( t-

noktasız,

ı yanayın ] 89 ygnayı ( noktasız )

·t-

noktasına

r~'"". · · · a!J_u~] Bıo ~l-ct;'Vab Ca bab o.... bitig ıdmış-nr aytur
bırdı · · · b~t~g _J Aıs berti . . . B~ ı ... tetig ( ? ) ı bitiyin ... tetig J Aıs bidigin
k~r · · · Bu b1t~gın kt;rek erse aggıl bftig Cı5 bftiyfn ... 11 3714 d'!vat .•. kö-

Aw tuvat (c. (cagaz k. 812 ... kijtürdi

A1o6 Bı7o Czi8

c
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3724

yaşıl kök törütti kötürdi eçiiz
kün ay birle yulduz bezedi beçiiz

3725

l$oçlısı yagız yir yaşı! suv bile
örüsi süzük yil öze ot ula

3715

hayat atı birle sozug başladı
törügken igiçlgen keçürgen tidi

3716

öküş ögdi sansız §~ma bu tilin
}$ılur men bayat}$a ayın h~m yılın

3717

yağız yir yaşıl kök yarattı kün
}$ara~}$u yarul$lul$ çıgay tut ya

3718

törütti ~alın boçl bu sansız tirig
tirilgü birür }$oçlmaz açın birig

3719

bir ol bir iı;li kim törütti iki
sa~ış~a }$atılmaz anı~ biriiki

3720

bir ol bar siziksiz ~alı }$ançasız
köngülde yıral} tutgu o~şag mengiz

3729

uluglu~ a~ar

ol beçlüklük angar
ugan erklig ol bir l$amugdın sıng:ar

3730

öküş ming s~lamım sevüg savçıl$a
ol eçigü l$ulavuz köni yolçıl$a

yarattı l$alın barça sansız }$uluğ

3731

iligke

3721

37 22

3723

tilemişke

3726

ay
bay

A 107

3728

tilese agırlar tapugsuz l$ulug
tilese uçuzlar tusulmaz tapug

2l9

3732

3723 B 'de bu beyit yok; bk. bir de beyit 1443 not . 1 ~ara1fi~u
~]
ll" Co {c. tjtig-sig ( ·ti- noktasız ) bu börk ( b- bolıtsnı.

ilig

tileki bolur bol tise
l$~:iasın ne erse kese

dı.ı'açı

bitidim bitig
esenlik öze ay tetig

yarlıl$amış

o~ıdım

3733

ranğ!l, _b idik•siz buu terk
garuttı ) Cg gq;rut(t)ı

tilemiş

s~lamın

c

l$urug ya ölüg
tegürdi ülüg

törütti tilek teg tilemiş tilek
kerek bolmadı anda arl$a yülek

yontur

}$ara~~u titigsig bu börk ev içi
yaruttı yaşı}$ birle erklig küçi

Cs gq;ruk ht; m çıgag ...
37;8 A22 'de bu beyit 3717 'den önce geliyor 1 törütti . .. bu ] AZ'J. töret-ti ~
Bıı; tŞrüt(t)i ... 4 törüt( t)i . , . 1 bir ür . . . birig] A22 ber ür . . . Bı5 . · · tirig ( .f.
taaız ) C, .. . birig ( b· ? )
.
3719 A~ 'te bu beyit 3717 'den sonra geliyor 1 bir .. . törütti] A~ kim ...
Bı ~ .. tgrüt(t)i c5 , • , idim k. törüt(t)i ll 3710 bar siziksiz] AM b. sesik-siz B:ı
okşag mengiz] AM o. mengiiz B:ı ve C6 o~şag mt;ngiz ll 3721 uluğlu~ angar]
a~ggar c7 ulugluğ a. J sufi!ar) A26 sınggar ( beytin ikinci mısraı yerine, 6nce
beytin ilk mısraı yazılmaA-a başlanmış; sonra üzerinden çizilerek, doA-rusu
ll 37U yarattı ... ~uluğ) Aa7 •.. bal~ buu s. ~uduğ B, gqrat(t)ı . · . '-~
ming bq;lagı~ ~utug 1 birdi ... ~amug) A27 berti a. ~udug Cs b. uwgl.ıığ-'·~

tumlıgıg h~m

3727

birdi agırlı~ l$amug

3715 sözüg ] A20 söz-in 1 törütgen . . . tidi J A20 töretgen gigit-gen k • .rt Bın
.. . tidi Cı ... tidi ll 3716 sansız .. . tilin ] Bu .. . t{lin Ca birle .. •' 1 agın · · ·
A:ıı a. m-a g. Ba tilin ht; m ilin C2 ... yılın ( g- noktasız )
3717 B 'de bu beyit yok ; A23 'te 3718 'den sonra geliyor 1 gir ... ytırr:ııtı l ~~~
... tflredti Cs gt;r ( ·t;· hareketi ) . •. g~rat(t)ı 1 garu~lu~ ... ga] A23 .. . çığag rn-ıı

isig

yaraşturdı h~ll$1$a

bitig birle söz
bitigin yarul$ boldı köz

öküş eçlgü yarlıg tümen öt erig
manga yarlıl}amış l$amug sözlerig

S714 törütti kötürdi] A29 tgredti kgg-türti 85 ve Cıo törüt(t)i . . . 1 birle gulduz J
ll 3715 gir] Aso ger Be ve Cu gir ı örii•i . . . ula J Aso

tıit Y- Cıo it(t )i gılduz

lt,!.tifk gil ( g- yerine b- ile ? ) • . . ul-a ( Önce bil-e yazılmış, sonra tasbih ed ilBo • Yil o. bile ( b- noktasız ) Cu arası 11. gt;l ( -t;- bareleeli ) öze ot u.
STJ6 B 'de bu beyit yok 1 tumlıgıg) Ası tum-lınıg ı garaşturdı . .. tegürdi J Ası
. . tegün'ti Cı2 garı,turdı . . . ll 3727 törütti . . . tilek J Asa töret-ti ...
B7 törüt (t )i tilekin . . . Cıa törüt (t)i . . . ı kerek ... yülek] As2 gqrüdür ;
b!!lfrirt me yarın
~ ' l~ 3720. beytio ikinci ·mısraı ile 3727. beylin ilk mısraının bir kısmı yazılmış;

farkına varılarak ,

3728 tapugauz

J

üzerinden çiz ilmiştir

Aı tapug-aız ı tile•e . . . tusulmaz] Aı . . . tu&ıtl·mış Bs tilegür

J

(Önce tu11ulmq;s yazılmış, sonra tasbib edilmiş olacak) ll 3719 tise
A2
' 1 ~q;zasın ... erse ] A2 ~a:ı-a-sı ne t~rz-e Bo .. . ni e. Cı5 ne erse ~gzı-11ı 11 3730
, , . •ailçı~a] As ... Ilail-çı-lfa ( •- yerine önce ç- yazılmış, sonra tashih edilmiş)
(-i- yerine -n- ile ) st;lamum .. . Cl6 . .. ft;gür s. ı kulavaz] Cıe kulaituz
ril]::rıç, J A, tuvaçı 1 st;lamın ) A4 &elamım ll 3732 bitigin . . . . köz A5 bidig-ni
(on ce gyz yazılmış, sonra tasbib edilm i ş)

,

J

3734

3735

yime v~'de. ~ılmış öküş eçigülük
agırlı~ açıglar yigü keçigülük
yorıglı
yorırlar
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bu yal~ul,c bu arzu öze
tileyü ajunug keze

tapugsuz özüm bulsa eçigü

açıg

~alı taplamaz men bu d~vl~t yaşıg

3745

sa~a birdi di}nya esirkemedi
manga birmegeymü birigli iı;Ji

3746

l,camug eçigü isiz çıgay baylı~ım
bayattın körür men ay ersig a~ıın

3747

bayat ~apgı tuttum J.cılur men tapug
~amug bşiJ.c yumıtğ'u bu ol çın l,capug

3748

sanga ya seni!lr ~apgı~a men barıp
negüni tileyin tiriglik ıçiıp

3749

ikigü hayat ~ullarımız biz ök
bu ~ullu~ içinde ~urumız tüz ök

3737

v~Iikin bu bir ~aç müni bar açiın
özüm barsa yası ma kelgey kiçiin

3738

olarda biri bu tapug bilmez öz
barıp tapnumasa yarumaga yüz

3739

törü yoJ.c to~u yoJ.c yime J.cıiJ.c lplınç
törüsüz tapugçı yaramaz erinç

3750

3740

ikinçi c~façı bu dijnyag bilip
c~fa ~ıldım aşnu c~fa J.cılga tip

3751

bayatl,ca sığ'ındım özüg bekledim
bu din birle iman küı;Jezsü iı;Jim

3752

3741

3742

boguzJ.ca eginke barım yetgey ök
nerek anda naru ma~a bolga yük

3743

boguzJ.ca yiyim h~m eginke keçiim
ma~a \<ılmaz eksük törütgen iı;Jim

3744

törütti igiı;Jti bu öı;Jke tegi
talp ma igiçigey ay dijnya begi

3734 ağırlı~ •• . gigü] A7 a. açıg hem gega Cs ağırlığ açıg hı; m g. ll !73i
••• galngu~ ] As goruğ-lı . • • • Bı5 .. ,. yv.nglu.{c C.ı ..• yg.nglığ 1 ajunuğ] As
ll 3736 taplamd; •.. yaşığ] Ag ... uluğ-lu.{c aşıg Bı bulmay~n .. mt;n • •. ~f•fi UJ•
noktaları iyi çıkmamış) C5 tilemez . men ... tatığ ll 3737 ozum ••. kuj.ın] At·)
barmaz-a yaz-ı k. kedin B2 ... ga kı;lge .k . c6 ö. bgr•a men ya•ı k. adın ll 3738
• . • öz] Aıı . • . bilmez ( b· yerine g- ile ) öz Bs bulq.rda . • . bolmaz ol
lsar. ıp
güz] Aıı ... gar-a-mağay giJZ Bs gv.na biri !Jgl.{c-.{ca fltt/a ~ılmaz ol c7 ......
g. ll 3739 törü .•. to.{cu J B, tijrü ..• t9.{cu 1 törüsüz ... gar~m_~z] B.ı t~rg.suz •
•.. gf!ramas ll 3740 di)ngağ J Aıs tüng-e B5 di)nya ll 3741 ozug bekledım] Bs
tı;ngledim ı bu din ] Aı.ı budin
..
3742 B 'de bu beyit yok 1 barım ..• ök] Aı5 barın gedgu gyk
Aı6 yemim-çe B7 giyim httm Cu yi mim-çe .1 malfja .. .. törütgen] Aı6 mruıJ.?4
~rmez tgredgen B7 mgngar tuşürülmez t. Cıı •.. ygrtğan
3744 Bg 'da biı heyit 3745 'ten sonra geliyor 1 törütfi] Bg ve C ıs törüt(t)i

c
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bu ~ul l,culJ.ca ~ullul,c yaragsız bolur

tapugçı~a tapsa uçuzlu~ bulur

kişi hjmm~ti bolsa mundag kerek
bayat tapgı ~ılsa urunsa yürek
içii ya~şı aymış süzülmiş köngül

eşitgil ay bilge u~uşlug amu)
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3753

açıglı toı;JuglıJ.ca l,cılma tapug
negüke J.cılur sen tapug~a butug

3754

tapın bir bayatl,ca tuşı tınmaı;Jın

tünün kündüzün bul açıglıg ~apug
3745 Bs 'de bu beyit 37-44 'ten Önce geliyor 1 •aıfja bfrdi J Aıs 11angga berti Cu
1 manga . .. itji ] Aıs man.f{ga ber-megeg-mü berig-li iti Bs m. birmegttg-mü
' ' ktttfi ll 3746 i11iz] Aıg ~-11iz ( t:· dikkat ) 1 bagaffın •. . er11ig J Aı9 b. körer ...
o. Bıo bf!yat-dın .. . Cı5 bgyat-dın k. men a. bflge . . . ll 3747 tuttam .. . men] A o
Sıı fut(t)am .{c; mı;n Cı6 tut(t)um .{c. men 1 yumıtğu J Cı6 yumıtur ll 3748 11an'}a2
J A~ı "un~gıı g-a s• .{capğunga Bı2 •gnga ma .•. Ct7 sgnga ya •· .{cgpğunga
iilDfP' J Bl2 nigüni tileyi c17 nt;güni fflegin ll 3749 ikigü . .. ök J A22 ikegü
tk Bıs ikegü b• .{cullarımaz tüzük Cı .. . tüzük 1 bu ... ök] A22 b. kulu k .. .
Bıa . .. tf!rurmız bizük Cı .. . tüzük ll 3750 .{cul ... .{cullu.{c J Bı.ı .{cullu*-l,a. tgp.
ı tapuğçıl,a tap•a] B14 tgpuğçı Use ol
B 'de bu beyit yok ll 3752 i ği ... kön7 ül J A25 e-ti ( t:· dikkat ) .. . Bı& idi .
u. bu •özni amul C.ı idi gg~şı . . . 1 eşitgil . .. amul J A25 işidgil . . . Bı5 e. ~~ı
o~g ii köngül
Ör 1 1ük . A 'da sahife kenarında ar. harfi. 1i'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de
# ,. sözü ile ayırt edilmiştir

ayrı

~753 negüke . . . butuğ] A26 .. . fapuğ-ta tapuğ Bı nigüke .. . tgpuğ.{cq ( tgp- için üç
~nr, ·p- Üstünde iki nokta; sonradan tashih edilmişe benziyor; tgpnağ.{ca?) tgpuğ
dikkat) C6 nigülük .{c. •en tgpug.{ca tgpug ll 3754 fapın . . . tınmadın] A •• • b.

ftlrı•r c7

tgpun .. . b. idi bir turur

ı

fünün ...

açığlığ J B2

27

bu tün k. b. açu.{clug

Aıo8

Aıo7 Bz73 Czıo

ay ilig bu tört l)ac~tim ~ıl r~va
sanga tapnayın men elig yüz ova

3766

özülig toı;Jmagınça manga tegmez
mini toı;Jrur öngdün özi yimez aş

3756

tirigıik ~olur

3767

ötügçi kereksiz mungaçisa özüm
tilim tepremedin eşitür sözüm

3757

esen tut mini sen

3768

~apugçı tıc;iumaz ya yol ~ııguçı
tegürmez manga bir küvez kür küçi

3755

men özüm ölgüsüz
yigitlik tiler men ~arı bolgusuz
tuçı igsizin
bayutgıl çıgay ~ıımagıl nengsizin

bu tört neng manga bir sanga tapnayın
sevüg can yuluglap özüm itneyin

3769

sanga yazsa men sen keçürmege sen
keçürgey içiim mi~ yazu~ ~ılsa men

3759

bu nengler manga birse sen ay ilig
özüm ~ul ~ılayın bireyin elig

3770

negü tir eşitgil yazu~lug ~ulı
köngül sırrı açtı kör ötnür tili

3760

munı birgüke bir küçüng yetmese
ne artu~ıu~ung bar manga ay kese

3771

aya çın v~falıg bagırsa~ ic;iim
seningde bagırsa~ ac;iın bulmadım

3761

yigü kec;igü erse yigüm bar keçiim
ta~ı ma kerek bolsa birgey içlim

3772

munga<;Imış özümke birür sen tilek
yavuz ar~asız~a sen ar~a yülek

agırlı~ uçuzlu~ bayattın

turur
erür

3773

munı çın

kişi

3774

ac;lınsıg

başı

ölüm ya tiriglik
3763

A 108
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3764

mini bir bayatım küçiezmişi teg
küçlezümegey sen aya aşlı beg

3775

3765

sini men küc;lezgü kerek men kiçe
mini ol küçiezür söz aydım aça

3776

3755 bu ... r~fla) A?J~J • . • l}.ace-tim ( satır altında ar. harfi. l}.ac•t) Bs bu
radan satır üstünde yazılmış ) törüt 1}.. k. oza ı elig ] A?J~J ve Ca ilig ll 3756
.. . ölgüsüz]
~ıl ur . . . igsizin ı tiler . .. bolğusuz]
~ıl ur ... .!ı~ırat. ı ~-....,"'- il
mini ... igsizin ] Aso me ni ... yeg-sisin Cı o ••• ig-sizin ı ~ıl mağıl ~ıuijsiziıı ] ·
teng-sisin 85 ~ılma h~rg!z Önl{in ll 3758 tört . . . bir ] Ası ... mangga ber 116
n~ng .
Cıı t. ning . . . ı sevüg . . . itneyin) Ası ... tapuğ pde-yiin Ba 'gziz ..
layın ll ·3759 nengler ... i lig J As2 . . . berz-e ... k~Jlüg Cı2 ning-ler . . . külüg ·
. . . elig] Aa2 bolayın sangga belgü-lüg 87 ~ı/ayı bir ayı ( oku : bireyi) elig C~~
sgnga belgülüg ll 3760 birgüke bir J Aas bergü-ke bar ll 3761 yigü . . ·, /u;.rl fm 1 Aıu .
kedgü ~:r:;-e yegüm b. kedi m ( ·i· 'den sonra -n-?) B9 y. içgü bar tip m~n!ng hrr
Cu y. içgü . .. kidim ı birgey ] Aa. bergey ll 3762 ağırlı~ . . . tur ur J Bıo
.
tv.rur Cı5 ağırlığ ... bgyat·dın tv.rur ı ya ... erür] Bıo me · · . Cı5
irür ll 3763
Bu bol ur ı ağınsığ ... başı J A36 adın-sağ ... Bıı . . . u nur Cıa
bq.şı ll 3764
As7 meni ı kütj.ezümegey] Bı2 küdezümegfy ll 3765 sini ... ki çe ] Aı seni
mini ... aça J Aı meni ... aça ( a- ? n- ? )

e,

igimke şjfa sen sa~ınç~a sevinç
irikse avınç

muı~um~a tayançım

h~m andın

biligli u~uşlug
bolurmu ay ilçi

c,

aş

3758

3762

\"
~·:.
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Bz73

s,

o •

o • •

o ••

küvençim avınçım şevinçim ~amug
sevinçing içinde turur ay ulug
öküş ~ıldım emdi sanga men yazu~
sening r~i}m~tingde bu yazu~ az o~

keçürgil yazu~um sanga yası yo~
~ınama mini sen sanga asgı yo~

376'6 toıfmağınça .•• tegmez) Az tot-mağınça (satır altında uyg. harf!. toy) ... Bı,
1 mini .
yimez] A2 meni t. igdür ö. yemez Ba ... gimes C2 m. todrup
ll 3767 kereksi:e] Bı5 kt;rek-süz ı tilim . . eşitür J As t . tepremeti işidür B15
<Jır~'"'""'· a.~ oolur ol ll 3768 f:.apuğçı ... gol ] A4 /:.o tadumaz·a ne gol Bı tgpuğçı
· ~ul C, .
ne ol ı tegürmez J A4 ff[gÜmez ll 3769 sarija
sen J A 5
s ız~z.. a men-i ı miffj] Bı ming ( -i- yerine ·n- ile) ll 3770 negü tir) Aa n. ter
nigü t . ı ötniir l Ba ay tur ll 3771 v~falıg bağmra~] B, bgğırsa/f "•falığ ı
ağın] A7 &ening-tin ... B4 s~;njngde ağın bir igi ll 3772 mungadmı1 ...
1\ıı mıuıg{!ril·m•~ .. . berür o . . Ca ••• bt;lek ( ·t;- hareketi ) ı arifasız/fa o: o ar/fa J
•~nük s~n ll 3773 sen ] C9 sen ı muÇumf:.a ... irikse ) Ag mu11gğuth-f:,a
c:ıkz-e c9 mungadsa . . . ll 3774 •evinçim) B7 sf!Vünçüm ı SeVinçing
turur J
f'''
_B7 ~fvÜnçüng o .. Cıo ... ygrur ll 3775 se11ing o .. of:.] Au .. o asuf:. Bs
r~Q m ~(rnc<ı·uı . . · azulf ( -z- noktasız) ll 3776 keçürgil
yası) Aıı. sangga
· · · yası ( satır altında yg~şı) Cı2 keçür ol .
ı mini ... sanga J A 12 men-i
.. /fınap
o.

o

o •

_

o ••

o o

o

o o.

o ••

o.

o.

Aıo8

Bz74

c

Cuı
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Aıo8 Bz74 Cııı

3777

yazul.mm telim erse r~~m~t me bar
anı Ipi mening birle sindiri yarar

3778

~g~r 1$-ınasa

sen yaraglıg ma men
keçürse keçür sen yaraglıg ma sen

3779

bilir sen bilir men sini bir ic;iim
bilir men bilir sen sini bir tidim

3780

otun men otunlul$. bile öz uhr
tüzün sen tüzünlük me sindin kelir

3781

orunçal$. turur bu sevüg can r~van
orunçal$. yana bir kötürmez bu can

378Z

ay ilig bu dij.nya keçimlig turur
tiriglik küninge tüker al~ınur
negüke ınanıp sal$-ınğ"u uzun
negüke süçinip avıngu özün

3783

3784

3785

ata
ana

bardı iş tuş ıçı

bardı

oglung

ya

kör
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~anı

ölügli~ körür sen ölüg sen tiri_g_
sizik tutma bir kün eşüngey yırıg

me~ '~"
~'t~1ş

tyrün-lük sening-tinbCı? t. •k"': .A.. .'de 3782 'den sonra geliyor
18
3781 B 'de. bu eyıt yo ,

ı sefıüg ı

A18

J A1s kgdermez .
'd
ve At? 'de
8 'nen önce geliyor ı
3782 Bı o'da bu beyıt 37 76 an sonra
.. 37. 1
. ·ı
k 111..!1ı.ih
.
.
..
Üg
yazılmış.
sonra
uzerınden
çızı ere , - -... .. .
(
l
1
Aı? keçig-li _ yerıne once '
_. .
kötürmez

ı tüker] At7 tyke!d
g-eliyor ı negüke] Bu ve C2 ni911kc- i
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~ıda ~ıl-~anı ~Ili •ıta -t~ yer~e ~c- n ... ~~ü~g 11 • B15 ••• erdi ni ( -~-.
.·
noktasız) 1 a;un . :. erdıni ) ı ~ \l kol ap ) A7 g:r.-i Y• bol up C1z kırıp y.
C
yu
nap
o:r.e
·
·
·
.
12
çıkıp ] A7 Y\lrup
b b 1 k ok
. ilig ... ögdülmişke) nushal(a)rdal u aş ı b;şığ] As ... başığ Bı
bışığ
384S ayıttı) B2 ve C ıs ayıt t ı ayar . . .

1

o.ydı .rözle . · ·

yana külçirip
uzun kiç irip

3843 negü ... işiıfğ ] Bs nigü ... işig Cı, nıgu . . . ı ne ... işirrg ] Ag bolur-mu
• Bu ni . . işig Cı, bolurmu . . . ll 3844 birdi ... a1na ] Aıo berti ... a1nu ( -n- nok~iıglBa ) ı lfarup ı Aıo ktrüp Bı körüp ll 3845 ongdı] Au öngdi ı kiç trip] Au keç
Bs ve C16 k. jrip
3846 metnin bu kısmı ( 3846 ve 3847 ) nushalarda karışık olup, bunun yalnız istin!ıatıuı il o izah edilmesi güçtür. Bs ve 7 'de mısraların sırası, metnin gelişine ıöre, şu
de !iştlrilın ~~ m : 3846 a-Bs a, 3846 b- B7 b; 3847 a - Bs b, 2847 b - 87 a ı
. .. irig] A12 b. ~ada1-ıng ( -n- bir çizgi fazla ) §rig Bs ol ~gdaşım · i. ı angar .. .
] A12 anggar . . . çek-nemiş B1 b ... çoglamış C11 ... tike ç.
3847 metindeki karışıklık için bk. beyit 3846 not ı sö:r.ke .... sözlemiş ı A1s söz-te
ayml.J kgni B1 a sözler . .. ı irig ... çoglamış ] Aıs §rig ol §rig söz. çı nı 87 a irig ol
rıgmıf timiı

3&48 C 'de bu beyit, yeri işiret edilerek, sahife kenarında yazılmı, ı negü ... •ÖzAu .. ;. tilin (-n ? -g?) •· Bs nigü e. aygıl tilin •özledi ı manga ... ömiş ı Au
. .. gmiş Bs mgnga sözle ... barı ( b- noktasız )
ögdülmiş ... iligke .] nushalarda bu başlık yok
3849 ötündi ... eşitmiş) A15 fl· .•. işidmiş 8g ilig-ke ötündi ı yorıtmış sözin] A15
C2 yorıdı ~amug Bg y. •özi 1!3850 neçe türlügün] Aı6 ~amuğ türlüg-gün Ca ~gmuğ t.

Aııo

B278 C22b

li

3851

meni~ sözçe barça yanut lpldı söz
talp tuttum erse ~atıg yumdı köz

3852

negü ~ıldım erse berü kelmedi
kese sözledi söz kö~ül birmedi

3862

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
buçiunda talu beg ay ~~~~~ silig

3853

eşitti anı~

sözlerin kör ilig
sözi erdi barça u~uş ög bilig

3863

yanarda ~adaşım~a aydım bu söz
yana ıçlgay ilig sa~a kelgey öz

3854

ta~ı arzuladı ~omıdı kö~ül
~omısa kö~ül

B 279

kör

kişike

körü barsa ya~şı ayur er başı
kö~ül bulnasa boldı erksiz kişi

3856

beg ol bu kö~ül kör ~amuğ" öz
begi ~ança barsa uı;iu ~ul yolı

3857

~omısa kö~ül kÖr tilese tilek
bolmağ"ınça

c
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3859

yana

~ulı

lLlG CI;:VABI ÖGDÜLMIŞKE
3866

bu bulmaz yölek

eşitmegüm erdi anı~ sözlerin
~~~~~ ~ılınçı ne bilgi barın
eşittim

köngüll<.e sığ"urdum anı
tilekke tegürgil mini

~atıglan

3 86ı

!1

meni~

öz ilirnde tilekim bolup
yaragsız bolu~ bulmasa men ~olup

3851 sözçe] A17 ve C, sözke ı tuttum ] At7 tuddum Bu ve C, tut(t)um
3852 C5 'te mı sriların yeri deıtiştirihiı.iş ı negü ... beril] Aıs neçe ... tnrup
nigü ~ıldı özüm bt;rü Cs nigü .•. birii ı sözledi .•. birmedi] Aıs ... bermeti Bjj
ledim ... 113853 eşitti ... kör] Aı9 işid-ti ... Bıa .eşit(t)i a. sözlerini C6 eşit(t)i ... ı
Aı9 lfamug ll 3854 /fomısa ... kör] A20 ... gk Bu köngül /fomısa k. C1 ... Ql ~ ı
... er J Bı5 körij barsa gq.!Jiı a. ır Cs k. blrse gq.!Jşı ... ı köngül bulnasa l A2ı
ktngül Bı5 k. bulmı;ı•a ll 3856 af/u ] Bı uf/g. ll 3857 /fomua ... kör ] Ba köngiil
(g- noktasız) arzu ı . bolmağınça •.. gölek] A33 ve Cıo bolmağınça et özke l finek
ilig ••. ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok
3858 lfaduşıng ... ök ] Bs ~ı;ıılaşıng t~mam ol ll 3859 ne .• ; bilgi] B, ne ( ,..
tasız) ~- ~ılınçı biligi ll 3860 eşittim] Bıı e,lt(t)jm Cıs eşit(t)im ı mini] A26 men-i ı
ilirnde] A21 elim-ke

ilig aydı u~tum eşittim sözülig
bu söz işke kirmez yobatma özüng
negü beg bolur ol tilekin tilep
anı bulmasa ol tuçı arzulap

ilig ay ögdülmişe
tükel ök kişi ermişe

ne
J86o

3867

aydı

~adaşı~

tö~üldürdi aydı yana kelme tip
özüm bargu ermez küçün ~olma tip

3865

fLIG CI;:VABI ÖGDÜLMIŞKE
3858

~oı;iu birmegey ahır iltgey sini
bu kün bar tidim men agırlap anı

3864

mung ol

3855

tilek

ÖGDÜLMIŞ CI;:VABI ILIGKE

3868

ne erklig bolur ol buçlun~a uluğ'
ilde bu yarlıg ~amug

yorıtmasa
B 280

3869

beçlüklük nişanı bu ol belgülüg
tilemiş tilektin bu bulsa ülüg

ögdülmiş ... iligke] Aas ö. cuvabı i . B7
3862 birdi] A29 berti

ilig padişah-ka
·
3864 Cı 'de beytin ikinci mısraı yerine 3865 beytin ikincı'
1
b
ma~
. k
•
mısraı yazı mata
aşianaya Da m nd u~, mısrnın .!!'Onu ve kafiyesi uydurolmuş ı birmegeg ... sini] As
a. eldgeg senı Bıo ve Cı
jltgeg 8 • ı bu ... adı] Ası bu ün b
d'
ı
lıçrgu ermez anıisa mini ll 3865 tö&tüldürdi
ti ] As .. K
• 1e ım • ..
C
~
··· P
2 ••• mangga k tep
- ~~u·· J •
J9J'K~"ar
'
2 töngültürdi
ı k" ··
t• ] As
·
t.
uçan . . . ıp
2 sı;n gç ~zlm-a tep c2 kön..•

öll_dülmişke]. ·~e
beşlık
ı ct;vabı J As:ı cuvabı
t1~6_,. lleşıttım]
B~~ eşıt(t)ım c, eşit(t)im ı
Bıs
tı;g
bı;g ı
· ·.

B

bu

yok

gobatma] AM go/flam-a ( -kla- ? ) B
3867 negu beg]
nigü
C5 nigü
bulmasa ... tuçı]. A
b ı2
Bıs bulmaz erse köngül ll 3868 erklig ... ulug· ] A
b d
1 .
85
• bu
b d
1 .
86 • • • u un .u ag-ı B14 erlik
· ·~· u un ~ ugı ı bu ... ~amuğ] As6 ve C6 özi garlıgı
Azr de, 3868 den sonra, daha şu beyit gelmektedir:
beg ~a~-ı keder m-e gegür türlüg aş
·
~ulı ma keder bir beli at-ta taş
Sllo!} tilektin ... ülüg] Ass til-e-kin ... qlüg Bı tilek-ke ... elig
tilekdin

c1

Aııo

A ı ı ı Bz8o Cu8

BzSo C227.

c

köngül arzu i$olsa negü erseni
emi ol tilekke tegürse anı

tilin sözlemese söz asgı telim
ökündürdi sözlep mini bu tilim

228

yana ma bu arzu manga boldı ig
munı emlemese özüm bargu yig
negü tir

eşitgil

bu b~ytig o~ı
ay könglüm

anıng mş.'nisi u~

Alil

sözüg sözlemese sa~a ~ul bolur
~alı sözlese sen sini ~uı ~ılur

388o

sözüg sa~nu sözle sen ivme serin
ive sözlemiş söz ökünçi yarın

to~ı

lfamug igke ot· ol emi belgülüg
ol ig emlegüçi )famı belgülüg

sizinmedİm erdi kör oçlgurmışıg

o~ıp kelmegüsin er erdi bışıg

köngül arzu birle ~alı iglese
tilek bulsa onglur kemi belgülüg

ilig bir tilese özüm ming tiler
tusulgay manga tegme künde onar

ÖGDÜLMfŞ CI;.VABI fLfGKE
yana aydı ögdülmiş ilig ~utı
ajunda negü bar anga yo~ otı

neçe tuttum erse anı men
ol ança tirendi iletti tatıg

B 281

ilig inç esenin tirilsün uzun
sanga men bolayın yulug bu özün

3886

bu söz men ötündüm iligke tilin
asıg yo)f bu kün öz ökünse yılın

3887

·.

sözü ile ayırt edilmiştir
k- "l ı
~l
otı, .tır
3873 igke J B4 ig(k)e 11 3874 köngül ... If-alı] Cıs /f.q.lı . • • ongu
Aa o(n)glur kem 85 ve Cıs o. lgi
ögdülmi1 , , . iligke.] nushalarda bu. başlık yok
...
3875 i lig J As t:lig ı ajunda , .. anga] As acun-ta ... anga,. B~ _a. nıgu .• •
ni ii .•• anıng 11 3876 inç ... uzun J A4 ınç f:, til'ilsü u•un Bı : .. tırı~ bolsanı
.. özün J A4 anga1' ...
( y- ? ) bau gsün Bo munu
11 3877 yılın J A 5 bilin 11 3878 negü tir J Aa n. ter Bo ve Cı7 nıgu t.
sözüg
Bo 8 özüng sö:tlegil st;ll·

~

yuluğ

Ş~t .:~pugçı vıılag

~atıg

yana barğ-u erse barayın özüm
negü aygu erse ayayın sözüm
ilig me yana bir bitig birsüni
o~ısun bitig ol manga bütsüni

negü tir eşitgil u~uşlug sanga
sözüg sa~nu sözle ay ersig toılg"a
3870 B 'de bu beyit yok; A4o 'ta 3871 'den sonra geliyor ı köngül . · · q;Wz( J
·, .. f:l'•seni Ca nigü arzu If-olsa ne erse anı
_ ..
· 3871 Aa9'da bu beyit 3869 'dan önce geliyor ı munga] Asg mangga ı ozum • ·
A39 özüng bolğag ig · Ba ö. bq.,.ğu gjg Co özüng bolğa gig
3872 Au 'de bu beyit 3871 'den önce geliyor ı negü • · • b~ytig J A4ı
... Bs nigü ... b~gt-ni Cıo nigü ... bq.gtığ .
,
. .
,
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemış; B de çızgıler ve C de ayrı

tilekim bu o~ men bile bolsa men
elig bir ~ılıp keçi tapug ~ılsa men

3884

3117!1 sözlep mini] A7 ... men-i Cı sözle,. m. ll388o sözüg ... sanga J As sgsüngBıı •özüng sözlemeseng sq.nga ı sini ... *ı! u,.] As seni al kgrür
iii me serin ] Ao §ilm-e s. Bıa i. st; ri n Ca filme slri n ı iile] A9 §ile Ca iv ek
Bizinmedi m ... oljğurmışığ] Aıo seren-medim ~:mti kg,. o. Bıs ... ögdülmjşığ
1
&l~lıımr:aı· m ( -z- noktasız ) . . . ı kelmegüsin] Bıs k~lmegu•fn ll 3883 i lig ... tile1']
. . . on t, Ba ... ming ( -i- yerine -n- ile ) . . . Cs . . . tilese til e,. men mfn
trırrıı'l.a!f • • • ona,.] Aıı tusulz-u . . . kynde ula,. C5 t11-sulğa mq.nga munda
kiiniin

i ) s. sangga

..

Cı 'de
m~n

bu bey it 3885 'ten son ra geliyor

C7 ... kt;d

ı

o*]

Bı5

ol

ı

elig . . . ketj J

Aıa

ilig-

Ca 'da bu beyit 3884 'ten önce geliyor ı tuttum] Bı ve C6 tut(t)um ı iletti] Bı
] Ba bq.,.ayı Cs bC}ray!n ı negü ... ayayın J Aı4 ... ayayın
·!)1A- i' ) Ba nigü
agayı Cs nigü ... ayay!n
'·do, Jd~ tı ' de.c snnr;ı., metin yanlış istinsah edilmege başlanmı.ş, sonra farkına
Üzerinden çizilmiştir

[l~ttJ)i ll 3886 ba,.ayın

birsüni]

O~I.J <!

Aıı be1'-11Üni ı o*ısun

manga] A11 o(mu

mangga Bs o. bjtigni

Aı ıı B28ı

C228
Aıı! B281 Cu9
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3888

ilig aydı ı<ftım bitig bir yoh
bitigke yanut lpldı taş teg tolı

3889

yana ol.c negü teg bitiyin bitig
bitig ornınga sen bitig sen tetig

XLV.
KON TOGDI fLlG OQGURMIŞ~A lKlNÇ
BlTIG Iı;>MIŞIN AYUR
3896

d~vat I.coldı kagş~ yana ol.c ilig
l.cşl~m aldı elgin bitidi bitig

3897

hayat atı birle sözüg başladı
törütgen igiçigen keçürgen tidi

3898

ayur ming ~~na ol ugan tengrike
~z~l Q.ı.ıkmi tegrür köni egrike

3899

bir ol bir l.catıl.csız l.carıl.csız arıg
yol.cug bar I.cılur ol l.cılur yol.c barıg

3900

bir ök bil tilin ög bütürgil köngül
tapug I.cıl köngül til köni tut amu!

3901

negü l.colsa l.colmış tilekin bulur
negüg bol tise ol tilemiş bolur

3902

bitig me bitiyin munul.cı sÖzün
bitigke ışanma l.catıglan özün

tözü teprenürke tirilgü birür
tiriglik tuşı bu ölüm ol ıçiur

3903

negü sözlegü erse sözle tilin
ahı ündegil sen manga bir alın

ağ'ırlıl.c uçuzlul.c anıng Q.ı.ıkmi ol
ulugl.ca kiçigke yime açsa yol

3904

tilemiş tilekin biliglisi yol.c
yontur I.cşzasın tıc;lıglısı yol.c
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3890

yanut birdi ögdülmiş ilig l.cutı
neçe andag erse bitig me biti

3891

yalavaç neçe çın ke<f erse amu!
bitig bolmasa sözke bütmez köngül

3892

tanığ'lı kişike tanu~

ol bitig
tanul.c bolsa i).ile. yonmaz itig

fLlG CI;:VABI ÖGDÜLMIŞKE
3893

3894

c
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3895

ilig aydı arzu~ bu erse
bitig me bitiyin açıp söz

l.calı
yolı

ilig ... ögdülmi,ke) nusbalarda bu başlık yok
3888 yanut . . . ta,] Aıs cu'Vab . . . B, ... yaş Cıo Cf'Vab · · · tg.ş
3889 ok . . . bitiyin ] Aıo gk . . . Bs ök nigü tfg bitiy{n Cıı ök nigü tt;g ,
ornınga ... tetig ) Aıo ornın·a st; n . . . 85 ornınga ( ilk ·n· noktasız ) .. · it;tig ,
tasız) Cıı o. &fn &fnük. it itig
ögdülmiş ... iligke) A20 i. cu'Vabı ö.
·
3890 birdi ] A2ı berti f erse ] Cıs irse ll 3891 yalaiJaç ... ketj.] A22 yala'Vaç
çın Bs yg.la'Vf!Ç ... Cı, yg.laiJg.ç . .. kfd ll 3892 itig] A23 cdig
,
ilig ... ögdülmişke] B ve C 'de bu başlık yok 1 Cf'Vabı] A~ cuflabı
.
3893 yol ı] Bıo ulı ll 3894 bitig ... sö~ün] A2s ... bidir mt;n •.. Bıı bfti.!{'"' ·
m. bjtig Cı 7 ••• bjtjyfn 1 ışanma ... özün J Bıı ışg.nma ay bilge tetig ll 3895
Bıı ve Cı nigü 1 anı ... bir] A27 a. inde keZ~· Ün mangga b. Bı2 a. indeKil •tn
bjr Cı a. kfldürü birgil mg.nga sfn

•.. ayur] Bıs ilig b{tig i</mışı o</ğurmış·lf.a C2 bab
11.

odğarmış-nı bitig birle

'
d~ lll ••. olf.] A29 tiflad If.. kağa~ (satır altında ar. barfl. kajg.!) y. gk Bı
l elgin .• . bitig] A29 ilgi · . . . bilig Cs elgi . . . ll 3897 igi</gen •. . tü/i) Aso ...
Kf~'ilrg~n igitf.g_en idi ll 3898 ming ... tengrike J Ası m. st;n·a . .. tfngri-ke Ba

yuııı~ -n- ıle ) . .. 1 fZfl l:ıl!kmi] Bsı t:sel hükmi Bs ajun ... ll 3899 bir .. .

As~ çın · · · Cs . . . lf.arığsız 1 ol] As2 m·a ll 3900 bir . • . bütürgil ]' Bs bir ök
{ D· noktasız, Yf• ? ) tüke/ Ög C1 birük ( ·r· yerine ·z· ile ) . , . bQtürgil ll 3901
· &<'lur J ~ ... tilek-i ( -i· ? ) lf.ılur Bs nigü . .. tileki b. Cs nigüg . . . tileki b.
· · tise] AM nedeg b. tez-e B6 nigü .. . Cs nigüg . . . ll 3902 tözü .. . birür J

· t. ·tiril-güü berür Co . .. tilekin bfrÜr ( ·f· barekeli ) 1 ölüm ol J B ölümni
7
~f!.kmf J A:ıa };ıükm-i 1 kiçigke J Bs kjçig(k )e

Aıu Bı:82 Cız9

A 112

Aıız Bz83 Cz3o

tümen ming s~lamım sevug savçıl$:a
tegürsün bayatım köni yolçıl$:a

3916

tözü işlering-e yime ök s~lam
tegürsün bayatım kesüksüz ulam

3917

iligdin öküş ögdi aytığ' s~lam
ıc;lur men sanga ay ul$:uşı t~mam

3918

köngül aytu ıc;ltım bitidim bitig
negü teg erür sen ay bilge tetig

3919

3909

sanga ıçitım erdi l.<adaşıngnı men
tilekim ol erdi manga kelse sen

3920

3910

özülig taplamadul$: berü kelmeking
manga tuşmal$:ıng h~m yüzüm körrneking

3921

bitigke yanut söz bitimiş özülig
tilin me l$:adcışıllr tegürdi sözüng

3922

ol$:ıdım bitiging ul$:uldı bu söz
sözümni eş~tgil l_<açurmağ'ıl öz

3923

l)ş.ıal d\inya l$:azğ'an özüngni yitür
toc;lur aç yalıngnı h~m opral$: bütür

3924

Q.ı,ı.lal

3'125

bu sözni eşit ay manga kelmedük
ne gü tir arığ' bilge bağ'ı beçlük

3'105

3906

3907

3908

c
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3911

3912

3913

ş~k~rde

3915

l$:ıımağ'ıl

barça atıng üçün
sen öz ülgüng küçün

hayat

tapğ'ı

barça kerek örtügün

açılmasa ~ı,ı.ll.<l$:a bu örtüg bu kün

hayat kiıledi kör sevügrek l.<ulın
bu l.<ullar ara ~ı,ı.ll.< tanumaz tilin

süçigrek söz ıc;ltım sanga
keldi yanğ'ı manga

yana bu mening sözlerim
köngülke alın ay bağ'ırsal.< erim
özüng l.<oldı erse bu zahjd atın
atılig boldı zahid özüng tağ' l.<atın

1.

.

berü kel uluş k~nd içinde tiril
sini bilmesü ~ı,ı.ll.< l$:atılğ'ıl l$:arıl

d\inya bulsa kişi eQgüsi
bulur iki ajun yigü kec;lgüsi

bu çav birle adıng B6 ... ggzıldı c7 kü ÇUfJ
boldung ll39i7 atıng] 87 anıng ı öz ... küçün]
lJÇ~n B7 ... küçün (-n sahife kenarında yazılmış olacak, fotografa girmemiş)
~t. ll 3918 tapğurf} ... ulı] Aı4 tapğıng ... golı ll 3919 örtügün J Bs öz
( aoldııı lı> r yaıı h ~ olacak; oku : örtügün?) 1 örtüg] Aıli grdüg Bs öz tı;g ( oku :
ll g 9ıo ~alın] Bıo lf.ulun ı bu . .. til in] Aı6 bu lf.ul ... bedümez t. Bıo ...
t. Cıı ... t(/numaz til in ( t- noktasız )
l B ve C 'de bu bey it yok ı balf.ın] A17 yalf.ın ( yglf.in ? ) ll 3922 berü J Aıs kerü
c:ld noktaya dikkat ) ı &ini ... ~atılğıl J Aıs aeni .. . Bıı •· bilme&Ün . .. Cı 2
hfm ll 3913 toif.ur ... bütür ] Aı9 todur ( satır altında ar. harfi. 11ir11az ) . aç
ı ··· br&dür Bı2 ... bi,itür Cıs tı;gür a. yalıng-lf-a ... ll 3924 bul11a kişi J Bıs bul•a
ki1i. ı ajun gigü J A2o acun gegü
Bu 'te bu beyit, başlıklarda oldujtu gibi, büyük ve süslü yazı ile yazılmıştu
·.: ma~a] A2ı i1id ay mangga ı negü tir J A21 n. ter Bu ve C ıli nigü t.
C) r l. j ~ı_ k •. A 'd~ sahife kenarında ar. harfi.
şj'r ve C 'de ayrı satırda ş{r sözü
edılmıştır ; B de bu dörtlük yok
aold.ıı.h }

bagatım ] A2 tegür-•ü ~- Cıa tı;gür•ü bv.yat ol ll 3907 agtığ ] As rrgd•iJ Şıı
( ·i· yerine -n- ile ) ı •anga ] As •angga ll 3908 köti:jül ... bitidim] Bıs
agtu ujtım ı negü ... erür] Bıs nigü . .. tprur Cı5 nigü ... irür ( -r- d1k.k t
•aıQa ] Aı; •angga Bu, •v.ngar 1 ol .. . maıf,ia J Ali ... berü Bı4 bu ::: 11 391
madulf. berü] A.6 taplamadıng kerü Bıı; t .. berü (b- noktasız ) Cı t. :ntfnga
tu,malf.ıng] Aa TT}angga t. Bı5 mv.ngar t. Cı m. kı;lmeking ll Ş911 !IRnut &tit) Bı
ı lfaduşıng tegürdi] Bı . ft;gürdi lf.gdaşıng ll 3912 bitiging u~r.ıldı J A~ h. u~_ıl•tı Bs
u. U 3913 ~t;kt;rde ] As şeker-tin
~t;kt;rden 1ağuda ... man;{a ] As ağa-tan ...
Bs ..•• y(/nutı m.
uğudan ... ll 3914 bu J Aıo ve eli ök ll ~9~5 {.;old ı . ..
.•. aayid.Bii buldı ... ı . atıng ... lf.atın.J Aıı adıng b. aagid gaüng tağ J.<c·ıı.n
Bii anın . . . özüng ( -z- noktaaiZ ) tağ ( t- noktaaız ) /f.(Jtın ( -t- noktasız ) Ce

.

öz özin me ol kul biıümez bakın
bayatl$:a bilemü yal$:ın

yağ'ımu

3905 ming sı;lamım] Bıo ming (-i- yerine -n- ile) •t;lamum ı tegür11 ün
Aı tegür-•üÜ bagad ol Cı2 tt;gür •en b. ll 3906 gime] Bu !t;na ( -n· noktasız) ı

noktasız)

köre
ara

buc;lun közi tegse tapuğ'l$:a ~$:alı
bu tapğ'ung yıl$:ıldı ulı

eşitgil

c,

boldı kişiler

buzuldı

ljl b bu . ..

c,

atııfg yaQıldı

tapuğ' l$:ılmışıng

yava

ağ'uda açığ'

3'114

bu çav birle
beQük belgü

gatj.ıldı

J

Aı2

çavıg-nı

boldı] Aı2 ve C7

A112 B283 C230
tuşar erse dijnya ~alı eçlgüke
yarar iki ajun yigü keçigüke

c

3937

bulup dijnya malın yiyü bilmese
tegdi ülgi ağır yüçlgüke

231

3938

sa~ış

B 284

3928

hayat
kişike

tusul ay bügü
tusulur erig er tigü

sini men mijsijlman tususı üçün
o~ır men bu yirke ay zahid küçün

3930

berü kel tusulgıl kişike yara
tusulmaz ölüg ol tirigler ara

3931

öz

3932

3933

akılık

3934

3935

3941

tüketti bitig türdi badı ~atıg
~alı~ tanı esti ~urıttı hş.tıg

3942

kötürdi bitig kör öze tamgalap
sunup birdi ögdülmiş aldı ulap

3943

yana aydı ilig ay ögdülmişe
bitig bir yime ay tilin bilmişe

3944

~atıglan yarağı ne erse ta~ı
anı ~ıl anı k~nd uluş~a olp

ol ermez ülese nengin

bagırsa~

ol ermez özin beklese
ol ol kör kişig eçl.lese

kişi eçl.gü tirler bu eçlgü ~ayu
manga ayu birgil ay bilge bügü

3945

tileki ne erse bu yirke kelip
men bireyin itigin ~ılıp

anı

kişi

eçlgü tirler bu eçlgü kim ol
bu eçlgü kişi mungda erke em ol
ay köngli süzük er ay bilgi
kör bu sözke yetürgil

3946

u~uş

ile! tip turup çı~tı ögdülmişe
keldi evke ol eçlgü işe

yorıp

öküş

3926 B 'de bu beyit yok ı iki ... gigii] A22 t:rki acun gegü ..
3927 B 'de bu beyit yok ı bulup ... gigii J A23 ... mal-ı gegu Cı br#ur
ı ağır güdgiike J Aas gyki gııdgü-ke ( Y!!- tashih görmüş ) ll 3928 bii~ü] Au
... tigü J·Au §rip e. tegü Bı e. t:r t. 11 3929 sini • ; . tususı ı A25 senı · '[. l
... zahid ı A 25 gerke a. sagit Ba girke ... Cs gırke . . . ll 3930 tusu gı
tusul"ğu k. Bs t. mungınga ı tasalmaz ... tirigler] Aa6 tasul-~az (-s- "
!ara dikkat • tuşul-maz?) ... kişi-ler Bs ... kişiler ll 3931 asgın J Aa7 ve
.•. kol ur]
ve
asğı il-ke tolur ll 3932 nengin ı A28 ne(n)g!n ı canın
canı;.. t. Bs canın barın C6 erke canın ll 3933 bağırsa/f ol] B6 bggırsalflılf ı ol
A'lfol • • • kişi C7 kişi ol kişig
3934 A ve C 'de bu beyit yok ı agu J B7 agtu ll 3935 kişi ... tirler] Aso ·
C8 k JŞıg...
ı kı'•ı'
iginge ll 3936
. ·
y
• • • erke J Aso k. "•r-ke mung-ta Cs kişi-ler
..
•
öküş J B9 etj.gü ... ijküş ı sözke getürgil ı Ası söz-ler kgdurgıl

c5

ta~ı ma negü erse ~almış sozum
~adaşıng tegürgey tutuzdı özüm

a~ı ~1 yulug ~ılsa canın h;nin

ba~a

A27

bu söz tap ~ıl emdi açiın sözleme

u~uş~a biligke tilin özneme

tilegli kişimü bolur
ol bolur kör il asgın ~olur

bagırsa~

·'

3939

asgın

kişi

uzun sözlese söz irinçig bolur
u~uşlug kişiler sözüg az ~ılur

~ullarınga

3929

bu aymış sozum çın erürmü köre
erse hş.va has berü kel tura

çın

~l"lintıii

köre] A32 §. kgrü Cıo iriirmü k. ı hgva ... tura] Asa hav-a ...
hgva bgs t. Cıo hgvi bgs ... ll 3938 sözlese ... irinçig] Ass söz-lez-e
sözlemiş ... ı sözüg ... lfılur] Ass sgsüg a. lfolur Cu sözin ...
Au 'te beytin ilk mısraı yerine, önce 3938. beytin ilk mısraı yazılmış; sonra
çizilerek, satır Üstünde tashih edilmif ı bu ••• emdi J A34 sgsüg munça tap
· ... özneme] A34 t. gz-lem-e Bıa bol up er time ll 3940 negü] Bıs nigü Cıa
· J A35 tudur-tı ll 3941 tüketti ... lfatığ ] As6 t!!ked-ti b. tıırti ( -rt- ? ) batı
( -a-? -u-?) Bı, ve Ca tüket(t)i ... ~gtığ ı ~alılf ... !Jgfığ] Aa6 ~alı~-ta
!Jadığ (-d-?) Bı4 ~gl ı; m gotj.tı ( g- noktasız )~~otj.tı ~urıt(t)ı !Jgfığ ( !J-,
dikJ:111t ) Cı • ~glı~ ... ~urıt(t)ı !Jgfğ ( !J· noktasız) ll 3942 birdi .. \ aldı 1 As7
CıG n/cfı ö. ilig ll 3943 bir ... tilin ı Ass ber tilin ag gim-e Bı b. tilin ag gime
••.. uluş~a] Asg ~- berü ... Ba kt;nd ul~ş-~a kigürgil ll 3945 girke J A40
Cı gt;rke ( ·f· harekeli, -ke dikkat) ı bireyin] A4o be~~e~gin Cı blregfn
... ögdülmişe 1 Aı ilil ... ögdiilmişi Ba ilı;l ... Ca ile tip .(?; iletip veya
... ögdülmişi ı gorıp ... işe] Aı kelip tıışti ... kişi Ba g. k. ivke ... C
hu/1
Bit

kı;l

2

3947

3948

~jun.

3950

.. k kaldı
yattı salpndı özün
t oşe
.
k'' negü sözlegüsi Js;adaşı ozun

2

l.<apug açtı terkin ol utru çıJ.<ıp
s~lam l.<ıldı tuttı kör elgin alıp

3959

yana kirdi oçigurmış elgin tutup
orun ]:<ıldı törde agırlap öpüp
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uı;iup bardı

3960

ayur ay l.<adaşım nelük emgeding
yana o]:< maı1ga sen tekin kelmeding

usı uçtı )s;optı açia)s;ın ö.rü .. ..
t k
u

3961

kese sözledim söz eşitting anı
nelük emgetür sen küçeyü mini

öçükmiş

azra)s; oı;iundı yana ..
kömür teg )s;araı1g)s;u tune

kara tün

kötürmiş

~aşı)s; )s;optı

ın

ee

or

köt?~di. b~~ın

yirdin
yüz küler teg . yınştı

3953

y~rul$,

3954

kopup yundı lpldı yana tang .nşmaz
yime turdı ança dl}'a )s;ıldı az

3955

turup

çı)s;tı

barıp

tegdi erse ~adaş~a yalpn

atın tuttı

3956

3958

bütrü tuttı l$-ara l$-uş ö~i .
barça toldı ~ara l.<uş yungı

3949

395
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yüzin kizledi yirke ru~i ~ 1 ~ 1
ajun lprtışı boldı z~ngı yuzı
kalık

395'

Aıı3 Bz86 C:3:

tegip tüşti oldurdı evke k~rip
yidi içti tındı bir ança serıp

c 233

tışın

sınap eçigü isiz kişig bilgüçi

terkin bir oğlan bil:
evdin sevünçün kule

3963

kişike sınagı bir ök körse tap
tilek bilgüke bir tilin yörse tap

3964

baJ.<ır altunug er körüp bilmese
alıp az]:<ına bir taşıg sürse tap

yıra)s; tüşti attın kuçiezdı Q-~l$-ın

3957

yorıp bardı
Js;adaşı

örü

a)s;ru
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to)s;ıdı

turdı J.<oc;itı

Js:apug
tapug

3965

,
' ·k · ] Aı barıp teg di o. 1". ke ( satır altında ar. harfi.
3947 tegıp .. . ev e
. J A
ti
B• Y• i. ggt(t)ı . . .
•
1 'di
:ıerıp
2 ge . . . "
~
yı1 · · · · . ke
· · · i{Jke Ca kt;lıp · · ·
r k u:ı:-ı Be · · · gı'rke . . . C, . • · !/ fT,;t
ki:ı:ledi .. . ~ı:ı:ı] As kii:ı:- etı yAer• .
seng·ai ll 3949 bütrü . . . ~UI J
.
gl ] · s acun . . .
"
•
rekeli) • . .
. ..
k
dikkat)
. .. c5 ...
'
kuul B7 b(itrü ( alttakı no ta ya
k
) C• a b boldı . . . mungı 1 ,
··· ·
• · ( - no tasız
u
•
•
A, acun ... minggi B7 . .. yungı y t t) . 1 negü ] Bs ve Co nigü ll $951
:ıa~ındı] A5 yadtı
:ıwin-ti Bs vee Co ygl ~r; ]"·A7 kerü Cs kirü ll 3953 girdin ,
k
ıl 395 2 u•ı ] S u :ı ın
1
t· · ]
Ao ve C7 uçu, mflB
. d ın
' k , emn
. d ' k baş ın C9 yır
". 1 kü er . . · ışın
·
As bartıd k. i ıgin
11 yır ın • · •· t . i
ll
kıldı]
Bn ~ıldı (satır
C
3954 ·
t. gu:ı:i or ug n
. d ,
c
yy:ı:-i tr eg n 9 a Çar
B nnma:ı:ın ötedı {1 a . · · ID
] AQ
tufJ-a . . . ı2 "
.d'
yime ...
B
tt;rkin Cü a.
til'kin 1 efi m
ll 39551 atın
.. . terkin ] ıs .
. 6 b
kad,.•ka] Aıı .. . p~~ •.
B
b dı ·
ll
395
arıp " · · - r •
lfl-tin Bef!Ünçin
ıs gr · · · dın C 2 at-dan 11 3957 yorıp] Aıı !i!J:t~p
·kt;l'cli e. ~'/<!a,~a . 1 attın J Bu. ant t cftı Bış ~dalı kgpug açtı ~o<!tı Cıa
~adalı . .. ~oğtı J Aıı ~· lf.apug aç ı u
. .
.

ı aıun

mış)

a:ı:

:ı:t;?

~;ı~ tut(t)ı

tut(t)ı

tut(t)ı ı aıun: .

tut(t)ı

negü tir eşitgil bilig birgüçi

3962

lı.

59$6

lf.apuğ

. ..

yanut birdi ögdülmiş aydı hdaş
maı1ga buşmagıl sen köngül J.<ılma baş

çılf.ıp] Aıs

Bıe. tut(t)ı
... Ca git (t )i
öpüp ] Aa ugüp

altı

Bı

yorıp tuttı

lfJ-e
...
...
1
. . . ll 3959 yana ... elgin J

Aı,

rlr/j"u:tnıı!i ... ögdülmişke J nushalarda bu başlık yolc
a96o olf. ... kelmeditrg] Aııı glc mangga . .. Ba ö/c
q lftfrij-.

Cı7 eşit(t)ing

B4 ve

tlit bil' b. bergü-çi
~ er
i, kişi

DÖrt l Ü k , A 'da
edilmiştir

Ilc •yı

~

eşit

Cıs

. ..

oğradmg

mgngar ag nedin
meni ll 3962 negü ... birgüçi]
bu . .. Cı nigü . . . 1 isiz lcişig] Aı1 tsiz

1 mini]

B5 nigü t.

Aıs yet-tı

.. . elgin ]
tu,.u . . . ilgi

Aı6

ayrıca işaret edilmemiş;. B 'de

Aı7

çizgiler ve C 'de

ayrı satırda

Aıs

1i'r

Aıs

bir . . tap ]
bir gk lcg,.z-e tip B6 ve Ca birük k. tvp 1 tilele . . . tap J
, , . g(ır:ı:-e tip B6 st;{/er st;vmezin . .. •orsa tflp Ca ... tgp .11 3964 bir ... tap ] Aı9
; . fip B1 •1r . .. tgp C4 blr . .. fgp
6gtiillm,·~ . . . oggurmışlf.a J nushalarda bu başlık yok

3-965

birdi] A20 berti

1 manga . ...

baş]

A2o mangga ...

taş

Bs mgngar ...

A1 13 Ba86

Cı33

3960

tapugçı köz açsa begini körür
negü aysa begler anı o~ ~ılur

3974

3967

iligke bitigin tegürdüm sözülig
tilin me negü aydı erse özülig

3975

3968

sözüligke yanut ~ıldı ı<;ltı bitig
bitig birdi elgin tetig

çı~ardı

A 114
234

3976

c
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3969

bitig
o~ıdı

3970

3977

sa~ındı

turup
körüp

3978

ayur ay ~adaşım ne erki igilig
mini munça yavla~ eçlerdi begilig

3979

398o

XLVI.
ÖGDÜLMİŞ OQGURMIŞ BİRLE fKfNÇ !}ATA
MQNAZARA I}ILMIŞIN A YUR

3981

3982
3971

B 287

397 a

3973

3983

ilignilig tileki sanga eçlgü ol
bu eçlgü içinde tiler e<;lgü yol

3984

bilür sen bu yirde bu tac~t tapug
neçe e<;lgü açgay ~apug

özüng cl}~bi ~olsa ay zahjd bulur
muyan e<;lgü mundın iletse bolur
yavuz tise bolmaz bu dünya neri<'r'
. b'
.
.'5ın
ırse b~~~~a ~ızartsa engin

yime ya~şı aymış akılar başı
eşitgil munı sen ay ·e<;lgü kişi

~amu~ ~<;lgül_ükke neng ol yolçısı
~amug ıg toga~a nelig ol emçisi
nengi bolsa yalngu~ bulur ög biJi

~amug eçlgülükke uzatur elig

bu neng- birle yalngu~ tilese tilek
yaşı! kökke yo~lar neng ol keçi yölek

?c;ı.c_ ers~ tilekilig kerek neng tavar

n~ngi bolmasa er alıp ,birgüke
elıg ~ısga boldı ~amug e<;lgüke

negülük ~o<;lur sen bu eçigülerig
nelük taplamaz sen bu öt sav erig

3974 uluşta] Bs ve Cı 5 aluş-da l erim] C

~lı j nrl.~ . . . atın] B, b. baraa k

•·

3966 B 'de bu beyit yok ı tapuğçı ... açsa] A2ı köz açz-a tapağ-çı ı
nigü ll 3967 bitigin tegürdüm ] A22 bidiging tegürdüng ( -g üstündeki işiirete
negü ... erse ] A22 ... agdıng t;rz-e 89 tigü söz tJ?.tuzdı ( -t- yerine -p- ile )
ll 3968 birdi elgin ] A23 berti ilke
otj.ğurmuş ... ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok
3969 turup] A24 kgrüp ı bitigin ... körüp ] A24 ... tarup Cg bitig-ni ...
ay ... iging ] A25 ••. t:rkin i. Bı2 bu ... i kin ı mini ... beging ] A25 men-i m.
t;. b. 812 ... nı;ngin ( ?, -n- noktasız ) Cıo m, ança gt,lfJla~ ...
ögdülmiş . . . ayur ] A23 . . . ikinç gol-ı . . . Bıs bab ö. oğğurmış-~a ,
~ılma~ın a. Cıı bab ö . ... ~ılmışın aytur
3971 birdi .•. açtı] A27 berti ... Cu ve Cı2 ... agdı ı söz] Cı2 s~ n il
ol J Bı etj.gülük ı e</.gü ... gol] A23 için-te ... Bı ... ..ıfgülük ll 3973 bilür ...
82 ••. girdeki fa'g.t ~g.muğ Ca b. sen b. girden. . . . ı açğag lfapağ] 82 isiz ,

g

gazılı~ tılese yime bu yarar

yanut birdi ögdülmiş açtı tilin
ayur ay ~adaşım eşit söz bilin

~ılurung

yavuz ermez emdi bu d(inya kutın
bulup tirlü bilse ~opursa atın ·

yıse

aldı o<;lgurmış açtı

bitigin

yana ~-~n-~ uluşta men ayınışiarım
neçe turlug eçigü turur ay erim

..

( 15 erııkm ııs975 ermez • . • lfatın] B, ermes
·
. 9PUrlla -p- no tasız) atı C b t ' 1.. ( ..
ı>ımm tashıh edilmiş ) . . . 11 3976 • kb.
b l
..
16 • ır u once tirgü
· k. o.d sa zahjd bolur 11
g_ ı · · · u ur] Aı tung-a kod
.
.
.
3977 gaouz . . . nengın ] A 2 ya . t z-a my11agıt bolur
..k ızartsa] A2 gez-e ber•-e
k
d
B
o uz ez-e • . • ne( n )gin ı
•
. . . ısar z-a 6
k
t
(
ı 39'71l gime ya-!cşı] B7 nime ( ~- noktasına di.kk~:zar ;a -z- noktasız) c2 . . .
t../l 1 Aıı f:. bmLII_Ö~_-,ni B7 okıjıl- am
) Y .If ş ı Cs Y· Y'!!llı 1 eş_itgil
11
S.'li9 B 'de bu beyit yok ı k~muğ ig] 'A t 1. .
~ Y'!nglulf bilir C5 . . .' gangluk ' ı e ~"! ~ 3~~o neıfji ... bulur] A5 ne(n)gi
. J gaiflar . .. ke<!] A6 •.. kör B~ . ~-k/are ıg
5 ı ıg ll 3981 galıfju~] Bg ve C6
~9C
nellg' ] A7 ne
C
. g 'ı . <. satır altında go/far bolur ) n~ngi kt;d
. • .
.
..
•••
7 • • . nıng
gazılık . . . yarar J B
• .lk
.
ll!rıgı
bırguke ] As . . . bergü-ke C
:
10 tJzız ı. . .. birer
brJrJı
etjgüke] Bu kıldı
edg"t tt;~ıf (ksatır altında gg.!Jşı n fgt;ti) b. t:r
;~~ n, '!fo/u,. Bl2 nigü .tt;g k . .
u .. ,e..kska ıı e enarında YV.blı ) ll 3984 negülük
B
··
nıgu u
.
taplamaı:
· ] A
ı2 t. se .. . irig C9 tınglamaz
'
(
..
· · · eng
9 tınglamaz
st; n · · · sao ·" uç noktalı ) ~
~
.

;g

C9 . .
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3985

tapugJ.<a negü teg ınansa bolur
tapındım tiyü bilse mQ.fljs J.<alur

3986

bayatıg tapug birle bulmaz J.<ulı

içli yinçke yol bu tapugçı yolı

yanut birdi oçlgurmış aydı kad
mungaçlturdung emdi agu ~ıldın:şaş

3987

neçe ming tapugçı tapındı yılın
çıJ.<ar can öçlinde yitürdi yolın

~~tayın sen aymış sözüg tıngladım
ılıgke barıp men tapug başladım

3988

neçe ming tapugsuz yazuJ.<lug J.<ulı
agır tın keserde ongardı yolı

3997

t~pugJ.<a eng aşnu törü bilgü öz
yıme Ipi~ lplınçı sözi sözke tüz

3989

bilir men bayabm sevinçi J.<amug
tapug ta' ~t içre turur ay uluğ"

3998

kirü h~m çı~a bilse oldrug turug
tapug bilmese er tek emger ~urug

3990

bilümese emdi bu ta'\lt çını
J.<ayu ta'\lt erki uJ.<umaz munı

3999

negü tir eşitgil tapug bilgüçi
sınap bilmişin aydı azraJ.< üçi

3991

J.<alı

mundag erse J.<amug ta'\ltıg
tükel J.<ılgu bulsa bu aymış tatıg

4000

~~ b_~gl~rke.. t~pma~

3992

baJ.<a kör bu sözler kim aydım sanga
bu yanglıg erürmü ayu bir manga

4001

törü h~m tol.<u birle ögren tapug
tapug bilding erse yarudı yüzürıg

J.<alı

4002

kişide yıramış turur bu özüm
törü yok· toku
·· ··
· yok. ne kılkım
. .
sozum

3993

c

235

403

3994
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3995

mundag erse kim aydım bu söz
tilin kön sözüm tut aya köngli tüz

negü teg l.<ılur men begingke tapug
yapılmış turur kör manga bu l.<apug

h\lvaJ.<a bulun bolma köndür köngül
kişike J.<atılgıl yorıgıl amul

3985 tapuglfa negü ) Aıo tapug-ta n. Bıs ve Cıo t. nigü ı tapındı m .•. ~.alrır J
m. bol ar Cıo tq.pundum tjgü ... ll 3986
•.. lfulı] Bı, gq.na gıg ( satır altında köp ıngan) . . . /fulı ı iıf.i ... bu] Aıı ıti

t. teyü ... myfliz -If. Bıs tq.pundum tjgii

huu Bı, ftfi ... btl
3987 C 'de bu beyit yok 1 tapındı yılın) Bııı tq.pundı yılın (yı- noktasız )
• . . yitürdi) Aı2 ... idür·ti Bı5 çı/far .. .
3988 B 'de bu beyit yok ı tın ... gol ı] Aıs a. til k. onggartı yolını
3989 Au 'te beytin muralarının yeri deQ'iştirilmiş ; sonra sabife kenarında
burun sözleri yazılarak, dojtrusuna işaret edilmiştir 1men ] Cıs men ll ;ı ~ıı l•IHJJn.•"·C:!ii
·çını) Aı5 bilmez men ... ta' at çı-nı (ta' at-çı-nı?) B2 .. . ta'q.t çını ( çbilümez men ... çın ı ( ç- noktasız ) ı ulfumaz munı ) Aı5 u~ul-maz /fanı Bı ve Cı,
maz m. ll 3991 ta'q.tıg] Aıo ta'at-tıg Bs fa'q.tıg (satır altında fa'q.tıng ) ı bul•a
Aıo bolaa aymış-larıg Cıs bol•a b. aymışlarıg ll 3991 bu . . . bir] Aı7 •ruı-.-.oıiılı
9anglıg a. ber ll 3993 tilin kön J Aıs bilin kön B5 bilin ( bi- noktasız ) köz ll 3941
. .. könğül] Bo hq.'CJi-]f.a (satır altında nttfa-ke) ... Cı .. . golang ı gorıgıl :tm
tiril-gil a. Bo y. amul ( Icenar da 'q.mttl ) Cı kötiirgil lfolang

tilese özüng
s..ozu.'IS
.. nn.
ongul tıl kon ı tut küdezo-iJ
•
6

otj.ğurmış .. . ögdülmişke] B 'de bu b 1 k

k

"'

S<><ırn ilig yazılmış ve Üzerind
. ~ŞI ı . yo ı Cf'CJabı] Aıo CU'CJabı c2 CefJabı
en çızı mış)
·
. .
bırdı ] A2ı berti ll 3996 t t
3995
" " JA
V 1
u ayın ... •ozug
"
B
eg '' . .. 1iligke barıp J A22 ılig-ke b B i b . . (~ ." .. •g•ung 8 tutayı ... •özüng
. . •özke] A23 . .. ~ılınçın ."öz ggren~gü8
ı;ıp ı- zolctasız )
i. bq.rıp ll 3997
.1 A:ı:ı ma ... C6 .. . olduruğ ı em er A 9 q.punma . ~ılınçı . .. ll 3998 hfm .. .
·:. Bu nigü . . . C7 nigü .. . kılğu çı g ] u ımti ll 3999 negü ... bilgüçi] A25 n.
DÖrt 1ü le, A 'da
. ~
.
ayrıca ışaret edılmemit. B 'd
· .
.• - .
$Jzu ıle ayırt edilmiştir
'
e çızgı 1er ve C 'de ayrı satırda
;u

.

B

c,

ll 4001 hfm ] A
iizüng Cıo !JCJradı g. ll 4001 ki,td Zl me ı g:udı güzüng] Azı gıratı gg•üng
l Bı, törü go~ ( g- noktasız. iki "" t• e gıramıl] 28 ve Cu kişi-ke yaramaz ı törü
tJK
k
•
su un arasında mani' ok ) k
Y - go. ) Y· ne ( n- noktasız) Cı ı t
k (
.
. ; Y · t9 . u ( nolctasız ; satır
· !1°. yerıne ışaret ed"!
Ic
h"
1
) · · · ll 4003 negü . .. begingke]
Bı& . ..
.
ere • sa ı fe lcenarın. · bu ] A29 tudunm 11 ( -n- ? -r- ? )
b nıgu · · · bfınge Cu nigü . . . men b, ı
Cı.ı5-ı,ıp ı'~Jırf: • . .
· • · uu Bı5 gapulmı1 · · · kör (satır altında
4000 sözüng ] Cg közüng

WTI<<iı

negüke küçer sen mini berk tutup
iligke tapın tip sözümni utup
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ajun tutguçı er u~uşlug kerek
buçlun basguçı~a kerek keçi yürek
4014

ÖGDÜLMIŞ C~VABI OQGURMIŞ~A

A

ııs

4oos

4oo6

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
yime eçlgü ermez aya köngli tüz
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4010

negü teg yaraşur sa~a ya ma~a
törü bilmese öz yarısa a~a

4oı8

bu il itgü tutgu buçlun tüzgüke
bu begler tikildi ajun süzgüke

40 19

içli ya~şı aymış ajun ilçisi
biliglig u~uşlug buçlun başçısı
4004 nigüke , . . berk J Aso . . . men-i b. Bı nigüke ... Cıa nigüke k. sen m./ıı
tap ın ... utup] Bı t~pun tut ( t- noktasız) s. anut
ögdiilmiş •.. orfgurmış/fa J B 'de bu başlık yok ı ct;vabı] Ası cuvabı
4005 birdi ) Aı berti ı yime ... ermez] Aı ağır terz-ke tudm-a B2
tutma ll 4006 kötiirgey] A2 k9diirti ı tur örii ] A2 · t. gsü Bs erse yürü
orfgurmış . .. ögdiilmişke] As o. cuvabı 9·
.
..
4007 birdi J A, berti ı irf.i • .. öz] A, yim-e y. aymış ... Bo yı me erfgu ...
Yf!!Jşı ... bilge öz ll 4008 negii .. . maRga ] A5 ... ~~ngg.a y-a "!a!'gga 86 ve C=
ı anga J A5 yangga ll 4009 itgii tatğu] A6 ftgu tıygu B7 ı . tutlfu Cs i.
tikildi ... sözgüke ] Ae tekil-ti acun tıısgii-ke B1 tikindi •.. Cs tj kildi . . . ll .(U10
A7 fdingii C, itigli ıl}em ... itti] A7 me ••• fdti Bs ve C, ... it(t)i ll 4011 anın •••
As anı ... i lig Bg ve Cs ... uzat(t)ı e. ı tuttı ... tilig] As .•. bilig Bg ııj.tı
tjlig ( t- noktasız ) C5 tut(t)ı yorıt(t)ı t. ll 4012 ir/i ... ilçisi ] Ag iti .. . acun i.
. . . budu n bf!şçı-•ı Ce idi y~!Jşı ( yeri itaret edilerek, sahife Icenarında yazılınıG } ı
burfun . başçısı) Bıo ajun ( satır altında di)nya ) işçi-si

yanut birdi ögdülmiş aydı kadaş
iÇi ters iş ermez batar ~ıls~ aş
munu men bilir men bu öngdi törü
ayayın men emdi sen ögren körü

bu il kün itigi bu begler işi
törü h~m to~u birle itti kişi
ötrü begler uzattı elig
utru tuttı yonttı tilig

biz emdi bu ö~di törü ursamız
negü teg yaraşur törü buzsamız

ÖGDÜLMIŞ C~VABI OQGURMIŞ~A
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4017

u~uş

. ..

ıo16

yanut birdi oçlgurınış aydı bu söz
içli ya~şı ermez aya ~~~~~ tüz

anın

anın ötrü begler beçlütür küçin

yağı boynı yençer alır öz öçin

seni~din kötürgey ilig bu törü
kerek erse oldur kerek tur örü

OQGURMIŞ C~VABI ÖGDÜLMIŞKE

c

4015

bu iki bolunsa basa tapguçı
törülüg to~ulug kerek bilgüçi

4ozo

kişi bilmese ögrenür kör bilir
bilip ötrü yal~u~ tilekke tegir
mu~_ar mengzetü aydı bilgi açu~
bu soz tutmaz erning biligi bıçuJ.<

4013 ajun ... er] A1o acun . .. #r Bu ajun ( satır altında dünya )
1b . k
A t basgu-<:oa
· L bu u k • k et Bu .. . ök ( ög ? )
.
· · . fr
asguçı · a
4014 B 'de bu beyit yok 1 bol un
t ·
] A
,. .
_ .. ..
.
sa · · · apguçı
11 bulılz-a ... Cs bolu
hem
r~t/lr.çı 1torulug to*ulug] Cs tüzüldi ukuşlug· 11 4015 k"" · ] A k B ~ .. •
.
]
A
·
uçın
12 utı 12 kuçun 1
·-· o~ın
12 Y·. Y~~ar gz atı B12 .• • öçün
·
9 Yt;nçip . . .
4~>10 B de bu beyıt ıkı satır üzerine yazılmıG 1 t" ] A
.. .
.
Y
oru uraamız
13 tgr-e tgz-e-miz
V• Cıo t. ur•amız ( -r- uzerındekı işaretiere dikkat .z.?) 1
•·
b
· ız
. B14 t. tanemiz
..
•
negu . . . uzsamız J Aıs
Oı<u
C1o tüzülse bu iz
lifdulmis ... ocfgurmış*a] A14 g. cuvabı o.
-!iPj7 birdi . .. /fadaş ] A15 berti . .. yim-e C • • • bu m 1 "d·
12
·. bozur k. . ma ( -a uzerın
..
. d eki noktaya dikkat)
a
B2 ·d ·
b t ı · ı(b... a1 J A 15 ayı
' - nokt·tsız )
b l
1. ı ' · · 9 a,.
• noktasız ) ...
1 !r
•
.. · o ur k. ma 1/ 4018 bilir
töru"" ] A b"["·
b
(
C
•
•
•••
16 ı ur men u u 9 n )gdi
l5 b. men . · . tııpug / men .. . körü] A16 sangga mt;n ... kamug C
8 Bab.~[:ga
•• /f~muğ 1/ 4019 ögrenür .. . bilir] B4 kör turu ögrenür 1 bili · t . ] 1A
')
B
p . . . egır
17 ı ıp
·Jl .
'
ygngl~lf tilekin _bulur
y~nglulf
ll 4020 mengzetü
Aıs .!J<ll1Ksr:uirp ( bundan sonra bılgi yazılmış ve Üzerinden çizilmiş ) d ' b C
_4!J·m ı •• bı ıg ı·ı 1 t u t maz . . . bıçu/f] A1s tudmaz-a ,;rke bilgi u çuk Bt:mt ı · · 15
CıP ll· l:t!! tutmasa erke açuk
·
· 5 • frnıng

ç

o o o

c14

o o o

o o o

o o o

·z·

ÖTt l ü

A 'da

ii r ırt edilmiştir

ayrıca işaret. edilmemiş;

B 'de çizgiler ve C 'de ay

rı

sa

t d
ır

.•
a 1! r

~01

XLVII.

toga bilge togmaz kişi ögrenür
sözlemez til turu sözlenür

toğa

c
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ÖGDÜLMIŞ OOGURMJŞ~A BEGLERKE TAPlNMA~

kişi

ögrenip ötrü bilge bolur
bilig bilse ötrü l$amuğ iş önür

TÖRÜSIN TO~USJN A YUR

OQGURMIŞ C~ V ABI ÖGDÜLMIŞKE

i031

iki türlüg ol bu tapuğçı kişi
tapuğ ~ılsa itlqr küninge işi

yanut birdi oçfğurmış aydı sen_ing
tileking bu erse tilek yol$ menıng

A 116

4033

köngülke kirürmii sözüng tınglayın
özüm ögrenürmü anı angiayın

ikide talu eçfgüreki ol ol
kiçigde tapuğ ~ılsa bassa köngül

4034

neçe me bu kün söz sanga aysa öz
kiçiglerke başlap ayayın bu söz

4035

sözüg örte tutsa songı yig bolur
l$ayu neng yig erse tüpi ig bolur

4036

bışığlığ tilese bışurğu sözüg
bütünlük tilese bütürgü özüg

4037

tapuğl$a açayın tise er l$apuğ
kiçig oğlan erken l$ılıngu tapug

4038

törü h~m tol$u bilse tüzse yorıJ.<
kirü h~m çıl$a bilse itse lplıJ.<

4039

tapug~a irig bolsa erte turup
köngül til kiçig tuts~ J.<oçl.J.<ı bolup

manga

aygıl

emdi törüni neçe
sayu atayu hiçe

ÖGDÜLMIŞ C~ V ABI OQGURMIŞ~A

yanut birdi ögdülmiş aydı t_~kel
köni sözleding söz aya eçfgu fal

c

ukuşka yıral$ erdi aşnu yolung
kÔnillkke urdung sen emdi ulung

men emdi
sen ögren

yazılsu

ögün
sanga bu tügün

ayar] B, b-;glerke t~punma~ bu t9rur Cıo bab ö.

·
4021 togmaz
.] C17 b°1maz ı tog' a · · · turu] 86 bu 11öz.. sözlmez
C bil et. f9ru Cı1
ll 4022 bol ur ] Aao bu gz ı billle ... önür ] Aao ... gnur ı ]gA .. .
b

21 cu,.a ı
o"gdülmi•ke J B ve C 'de bu başlık yok ı c-;,.abı
d·
o gurmış .. · ·
y
•
'] A
ayı 111
4~23 birdi] A22 berti ı bu er•e ] C2 bil ır sen ll 4024 ayı.· · · mı~ı 28 n '
.. 11 n okır 11 n ilig-ke m. Cs ayı ( -g- yerıne -n- ıle ) m. se · ·
. . . meni Bg bu kan t;
.
f
.
ll.
C . ll
anı orıgi«!Jrll
4025
mini ı negü , .. tapğung ] A28 . • . tapgıng uu ve S nıgu · · ·
:.
yim·t; teng-leyin C, gime t-;ngley;n
niçe
· ·:
,6 A
C 'de bu beyit yok ı manga · · · neçe J Bıı m'!-ngar · · · •
,.. .
40
ve... o<f,ğurmı,J,a] A 25 ö. cu,.abı o. B12 o,d gurmış
·
• · ~rrdul
"~.
ögdülmiş
sozı
, . rnirke
,

uku•-tın

k k . .. aşnu J A 27 • Y
. d ' ] A 26 ber ti ı söz] A26 sen ll 402 8 u,uş,a
4027 bır ı
.. .. J ll. ,,., ,. •
- '[ ı'kk e ] A...,
ll 4029 ayayın .. · ogun .ı.rJ ~ 12;~ 1
mangmış ı k onı
•• köni golk-a
.
ozung ı ogren . .. tu"gün J A28 sangga bu ga11ıl-11u tggün B2 m'!-nga tut g'!-rasa

: ·:.

-
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ayayın eşitgil

kah ögrenür erse emdi özüng
tilin tıldama emdi kesgil sözüng

odğurmış

biri oğlan erken tapug~a kirür
ta~ı bir beçfük bolsa ötrü ~ılur

ayı mung}$arur sen bu kün sen mini
negü teg bolut ay bu tapgung !$anı

to}$ularnı

B 291

4032

t~punma~

4031 bu] C5 kör ı itlür küninge] Ası tdlür k. Cu i. bu dijşfJar ll 4032 bet/ük]
41133 etjgüreki ol ] B1 tr kör igi bu ı ba1111a ] 87 sın11a ll 4034 neçe] As
, kiçiglerke ] As kiçig-ler-ni ll 4035 sözüg ... gig J A, sg•üng . . . be k Bg ... ig

lı/dı/k. ll
,

... g-;g ( ·t;· harekeli ) ı ~aya ... bol ur] A, .. . geg ırz-e tııpi tg b. Bg bütünlük
IDIIf ~r bc;kl!'n!ir Cı5 . . . !/t;g { ·ı;· harekeli ) .. .
4036 B 'de bu beyit yok ı bışurgu •özüg] A5 bışurğıl (b- ? ) lifilliing Cı5 gışurğu
~g~tillln. )
ı bütünlük ... özüg] A5 ... bııdür-gil gsüng Cı6 bitünlük ( -i- noktasız )
( bi- noktasız, -t· noktası · i· üstü nd~) ll 4037 ti11e ~rJ A6 tez-e tr Bı o ... tr
J Ae tapın-ğu Bıo ~ılınğu Cı l>ılınğu ll 4038 h~m ... tüz•e] A1 m-e ... tıısz-e
(v.f:~ ( #llll r üstünde t9~fli) b. bir11e (b- noktasız) ı it•e J A7 t;<jz-e Bu ~ıl•a ll 4039
A$ trig Bu irig ( satır altında batır) ı kiçig . . . ~otjft.ı J As kgni t. ~o·~- ı 812 k.
~~l~ın c3 .. . ~ot~ı

Aıı6 Bz91 Cz38

B 292

Aıı6 Bzgz Cz38

4040

yumuşl$a irig bolsa yügrü turu
l$ulal$ köz yiti tutsa aşru körü

4051

yüz utru turur bolsa begke özüngiçii korku turgıl küçlezgil közüng

4041

özinde ulugl$a tapuğ" l$ılsa öz
tilin beklese keçi l$atığ" tutsa söz

4052

l$ılınç it yorıl$ tüz özüngni küçlez
köngül til köni tut l$ısurgıl sözüng

4042

tapuguğ" oı~arsa bu yanglıg kiçig
beginge yagud! ongardı keçig

4053

tapug birle itlür l$amug türlüg iş
tapug birle l$avşur sanga eçigü iş

4043

kirür h~m çıl$ar bolsa anda naru
ötünse ötüg sav törüçe körü

4044

kiçig !$ur bu yirke tege türçise
negüke yararın seçer beg basa

4055

~alı begke utru turur erse sen
közüng yirde tutgıl l$ulal$ törde sen

4045

tapuğ"çı

tetig erse l$ıll,cı bütün
ötügke yarar bu l$opar terk l$utun

4056

elig l$avşuru tut ac;lal$ıng tüze
bu ong elging urgıl sol elging öze

4046

atım

ersig erse bolur ol$ yaçı
köni erse l$ıll$ı bolur tamgaçı

4057

l$apuğ"da kirürde ongung aşnu mang
tilin yarlıl$arda ögüng birle ang

4°47

lplınçı arığ"

4058

ötüg ötnür erken köni tut elig
iki tiz bile sök tüzün bol silig

4059

l$ıya ba~ma anda solun ya ongun
özülig eymenü tur eşit söz ögün

ic;lişçi l$ılur

c
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~054

erse körklüg yüzi
beg ay köngli yazı

4048

bitig bilse sal$ış agıçı bolur
ul$uş ög kec;l erse bitigçi bolur

4049

bularda l$ayul$a ulansa bu öz
içli l$orl$u aynu tapug l$ılgu uz

4050

negü tir eşitgil tapuğ" l$ılguçı
tapug yetrüp ötrü tilek bulguçı

B 293

4060

negü ec;lgü l$olsa sanga bu özüng
tapug Ipi tapugung yarutgay yüzüng

sanga söz ayıtsa ötün söz çını
birse yarlığ" tegürgil köni

c~vab
406 1

süçig içme boşlag yorıma yava
yavuz işte l$açgıl ive

yarağ"sız

4040 yumuş~a . .. bolsa J A9 yu muş işke bolz-a buu Bıs tQpuğlfa · · · 1 giti J
yidik Bıs köni C 4 yiti 11 4041 öz inde] Aıo gsin-tin Bı4 ~~üngde .es özinden u
tapugug .. . kiçig] Aıı tapağ-çı .. . keçig ( ke- ? ) Bı .. . kıçıg 1 gagadı · · · h r;ii ]
yanat-ı .. . Bı ongardı kttrekliJl işig Cs . .. kiçig ll 4043 kirür . • . anda ] A12 ~ · :
B2 kirü ... bolğa anda 1 ötünse .. . körü] Aız pdün-ge gdüg sav tgrü-çekeru .,
B2 ötüngeg . . . C7 . • . kirü ll 4044 girke tege] Aıs gerke tegü _Bs y~rk~ it;ge Cs
( ·tt· harekeli ) tttge 1 negüke ... beg] Aıs n. yararın ( -rı- tasbıh edılmış ) · .. .B~
bttg tilekin mv.nıngda Cs nigüke . .. tt;g
4045 B 'de bu beyit yok 1 tapagçı] Aa . talan-ğa ll 4046 ersig . . yaçı] ,\ !.i
. ... 64 ••• o{ctaçı ( satır aliında o{caçı ) Cı o er se ersig . . . 1 erse ] ~4 • l'll..a ll 4~7
•.. ya:;ı] Bı; itf.iş-çi ... tüzi 11 4048 ağıçı] B& ağ ıçı (satır altında ~~~ıl-lı~ ) ket#
Aı7 kııdesz-e 11 4049 öz) Aıs. söz ı itf.( ..• · ~ılğa ] Aıs t:ti ~or/f-na ayna (
? ~ • ••
sttvnii kttt/ }}em yçnat ~ılsa C ıs idi If. ayn.a ( ·Y· noktasız ) . . . ll 4050 nega tır 1
ter Bs ve Cı4 nigü t . ı balguçı ] Cı4 lfolguçı

·Y:.

·Ört 1 " , A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgifer ve C 'de ayrı satırda şi'r
ayırt edilmiştir
·

itf.i · · közüt~ ] A20 t:ii . . . kgsüng Bg itf.i Tfor/fnu , . . özüng ll 4052 it .. .
A:u f:( • • • tiling-ni kqdez Bıo .. . tutun 1 kısurğıl] A 2 ı /fısırğu Bıo bışurğıl
B 'de bu beyit yok 1 itlür ] Aaa r;dlür ı iş ] A22 1:1
B 'de bu beyit yok 1 negü] Ca nigü 1 garutgag] A28 yarugay C2 garağag
. ers e) Au t. bolz-a Bu gorır ( g- noktasız ) e. Cs tl}rur bolsa 1girde] Au
gırde Cs yt;rde ( ·tt· harekeli ) ll 4056 elig . . . a~alfıng ] A 25 ilig ~av1ar-a . , .
tu.· ır~a~ın C, ilig ~f!rşu tut sttn a. 1 orfi .. . elgirfj] A215 . , . ilging B12 sol el-ni
1
• elgırı~i ur · · · ll 4057 ~apuğda ... mang) A26 /fapuğ-~a k. o(n)gun a. man
• • 1 tilin .· · · an} ] A26 tiling ... an 114058 iki , , , bol] A27 .•. çök tu$Ün
• -~6 · · · şök · · · ll 4059 •olun ya) A28 solun-ı ( veya s. y-(l?) 1ögün j B15
A otu~ J _Bı 9~un Cs. ayıt ı ~~vab birse) A29 cuvab berz-e ll 4061 süçig .. .
Dil sgçug ı. gavlak ı ışte .. . ıve] Aso .. . eve 8 2 erse ... Cg iş-ten . , .

Arı6 BZ93 CZJ9

A11 7 Bz93 Cı4o
4062

4o63

eşitmiş

sözüg sen eşitmedük it
közüng körmişin sen körünmedük it
bu

yanghğ' tapınsa ' yaransa kişi

~utı

4064

4065

künde artar kör itl ür · işi

~ayusı

alur hi! bolur hi! başı
at a<;Jğ'ır öze il başı

~ayusı

sü

~ayusı

V

başı ~ayusı

~ayusı ılımğ'a

A 117

240

Qacjb
bolur söz açıp

4066

bu ~ur~a tegip uz tapınsa b~ er
uluğ'lu~~a yetlür tükel arzu yır

4067

~ayu~a

4068

~ayusı ınanç beg ~ayu ç~ğ'rı l:ıeg
~ayusı tigin beg ~ayu çavlı beg

4069

~ayu yavgu yuğ'ruş bolur ~ ~egi

ögelik tegir ög bolur
~ayu kök ayu~lu~ öze at alur

~ayu atı

c

V

4070

4071

tengsiz bolur er

bu yirke tegi ol

B 294

ogı

kagusı

~~n~ü g~lık

bu ~ur~a tegip er tapınsa birer
i<;Ji ke<;J tusulur begi arzu yir

4073

~alı ornasa bu otun er ili
i<;Ji ök uluğ' yas lplur bu ~ulı

40 74

içii ya~şı aymış u~uşluğ' bügü
tegimsiz kişike bu ~ur birmegü

4075

ta~ı munda yigrek ayur bu bilig
biligsizke birme aya beg elig

4076

u~uşsuz kişiler bilig artatur
biligsiz kişiler bu<;Jun yavrıtur

4077

biligsizke birse begi ~ur orun
beginge yazığ'lı munı bil burun

4078

uluğ'lu~~a tegse u~uşsuz kişi
i<;Jisi başın yir ay ilçi başı

4079

kerek emdi begler tapuğ'çı ~ulın
biligi tenginçe beçiütse ulın

4080

tapuğ'çı ~un

munı~da naru yo~ ağ'ırlı~ I$;urı

4081

bu kurka tegürse tapugçığ' bu beg
ötedi tapuğ'çı Q~~ın öggü teg

4083

-ı- noktasız)

ı

~uluğ keçi sınağ'u ~ılınçı yangı

u~uşı tenginçe tegürgü öngi

bağ'ırsa~ kerek ~ul beginge açır
anı ötrü begler açınsa tegir

- ·· . . . ı't J Ası · · · et ( tashih görmüş ) Bs sözüngni . . . 1 11közüng
406 2 sozug
6 ••
A sı k gsung
··
k or
" mı'•,.- ı' - ni k"rüm-medük
"
·gt Cıo közün körmiş erse . ·l · ·w 40J 3
garan•a ] As2 t. buz-a-m.ı 1 B, tgpunsa gq.ransa Cıı tgpunsa bu sa~ ıl ı ur
11 4064 alur] Ass ve C12 alır ı at .. . başı ] Bı; at .. · işi ll 4065 lfagusı · ·
If. •ım b. Cıs lfagu s11- iı bgşı kör ı ılımğa) Ası alım-ğa ( satır altında
k adi p · -d- ? )
ı
~066 B 'de bu beyit yok ( krş. beyit 4072) ı tapınsa] Ca tgpunsa.
·,. J Aı gdlür ... ger Cı, g<;tlür ( . ,. hareleeli ) .. . ll 4067 lfa!ulfa • · · bol ur A~. •
b B?
bolur ög ögelik bal ur kök . . . alur) As kun oyaif-luif-ta oz
( g- ve
ll 4068 beg . . . beg] Bs t,g .. · · t'g
'
As k kök ~rken ... Bs If. kör t{tftn ( noktasız) lfg .. . ifg Cıe If. kok ırken ·
· ' 4 o69 B 'de bu beyit yok ll 4070 bu ... lfurı] A5 buu gerke .·· Ba lfayu/fa
k u l ı C ı b· YI'
· k e · · • ı munı.rr.da
Aı; munung-tan nar-ı . · · Bg
'"'
• . . kurı]
·
~tır üstünde yazılmış ) narulfı a. golı Cı munung-da · · ·
. .
407 1 Bıı 'de bu beyit 4o72 'den sonra geliyor ı tegürse tapugçıg]
tgpuğçı j tapağçı J c2 tgpuğçığ

gı

4072

!

~t

_ı ~agusı

negü tir eşitgil törü birgüçi
törü birle beglik işin itgüçi

Bıo 'da bu beyit 4071 'den Önce geliyor ( krş. bir de beyit 4066 ) 1 tegip , . .
Ar t. öz tapmz-a buu gr Bıo tgpunsa ifgip gr birer Cs lfgip öz tgpunsa bu er·
•. gir] A7 gti . .. ger Bıo uluğlulf-lfa t<;gnür yq.tıp arzu gfr ll 4073 ornasa .. .
.• . ıli Bı2 bir urunsa otun gr tili 1 içi.i . . . yas J As gti gk u. yaz 812 ... iş c,
ll 4074 iıf.i .. . bügü ] A9 .. . begü Bıs içl.i gq./fşı . . . C5 idi ygbşı . . . ı tegim•iz
J AQ . • . budar ber-megü Bıs lfgim-ttüz . . .
13 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış ı mu nda . .. bu J Aıo m. yegrek tuduz-tı
~fgrck .•• C6 mundan Yfgrek ( ·f· harekeli ) tutuzdı ı birme . . . elig J Aıo berm -e
B 'de bu beyit yok
B 'de bu beyit yok ı bir•e] Aı2 berz-e ll 4078 ulfaiBUZ J Cg bilig•iz ( -g.[- Üzerinde ) 1 iifisi .. . gir ] Aıs ~dez-i b. ger Bı iifisf . . . C9 idi•i • . . U 4080
· · gangı] Aıli /fılılf ... Bs ... lfngi (-n- noktasız ) Cıı . . . yq.ngı ( g- noktasız ) 1
J B~ kötürgü yq.ngı ll 4081 beginge J 84 bfgfni ı anı J 84 anın
· A ? 'd~ mısriların yeri dekiştirilmiş; sonra tahife kenarında burun ve song
~~ıl;mk, tashih edilmiş ı negü . .. birgüçi) Aı7 n. ter . . . bergüçi B5 ve Cıs
ilin itgüçi] A17 i. ~dgü-çi Cıa ilin ( -ş- noktasız, -n dikkat )

1
c

241

4083

neçe l$ul beı;iüse l$ul atı l$ul ol$
beı;iütmiş beginge tapugçı ol ol$

4093

~atıglangu begke tapug yazmasa
tapugçı yolında ongın aznfaza

4084

neçe beg kiçig erse atı beg ök
tapugçı atında beg atı yig ök

4094

neçe me ya~ın tutsa begler
özüngni unıtma yorıgıl köni

4085

ay begler agırlap beı;iük bolmış er
basınına begingni beı;iük tut agır

4095

4086

öçeşme bu begler bile sen bolup
sözin sözlemegil m~g~r keQ körüp

4096

ara ot bolur kör ara suv bolur
ara küldürür kör ara yıglatur

4087

olar kut tururlar kut elgi uzun
küye; ot tururlar .küyürgey özün

4097

bu üç nengke bolma yal$ın l$oşnısı
küyer ot al$ar suv bu begler küsi

4088

z~mane. tururlar z~mane. bile
yaraşıl$ kerek er sevinse küle

4098

kür arslanl$a o~şar körü tursa beg
öge tegse yumşar bolur tor~u teg

4089

tal$ı ya~şı aymış sınap bilmiş er
tapug birle l$opmış tilek bulmış er

4099

4090

B 295

kül~ bal$sa begler sanga öz közün

'tapugl$a tayanma kötürme köngül
sanga tügge begler . yangılsa yüzün

4092

kiçig ya uluğ" tut ne çavlug külüg
tapugçı tapugçı turur belgülüg

A ııs

8 ~ul 0 ~ ] B 6 ~ula{!; ı becfütmiş ••. ol ] Aıs bedümiş .•. ol ( satı~
40 3
11 4084 atında ... yig] Aıg . . . yeg B7 k'!tf.inde • • · k11cf Cı5 · · · Yili ll
A20 ve Cs t:r ı basın ma •.. becfük] A2o . •. begiig Bs bt;tf.iik ~il.. · · · ll ~0~7
ilgi ı tararlar .. . özün] A2ı turur kör k. gsün Bıo tg.rurlar kuyurg~n kozun ll
seilinse] Bu t:r st;Viinse C:ı e. B'!iliinse ll 4089 to~ı ... er ) A24 · · · soz-ler · · • ;r
y. aymış .•. ~:r Cs tg~ı yg~şı sözler . . . ı. ~opmış . . .. er ] A:ı, ~oymış . . · t:r 612 •

Bıs 'te, 4089 'dan sonra, daha şu beyıt gelme~~edır: ...

ne etf.gü n11ng ol ( bu ) bılıgler sozı
bilig-ler sözi körse barçın çuzı
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı

sözü ile ayırt edilmittir
4090 aariga öz J Ba k{şike ı sei!inme ..• kiivenme ) A25 s. ang!a • · • Bı,
••• ınarıma c5 BI!Viinme . . . ll 4091 tayanma J .B ıs ınanma ı ·~~ga •. .
tapug tegge ( -g- ?, -p- ? ) ol beg tgngül-se (-se dıkkat; •'In?) w•un ~15 _ ıarıgtı
bt;gler ygngılsa yÜfÜn ( y- ü~tündeki nok~al~ra dikkat , t- ? ) Cs tgpug tıg_e~ ,ı
gülse tüzün 11 4092 ne çavlug J A 27 ne ça.,lıg Bı ne ( n- noktasız ) ç. ı tapugç
tgpugda

t~?-rur

tur
tur

basnu tegse buşar baş keser
kör sorup ~an içer

4ıoo

buşar öı;ite barma begiılrke yagul,c
~alı bardıılr erse uçuzlul$ anul$

41oı

ayıttul$ta

olpdu~ta

s~lam~t

tuçı

4102

4103

zılmış )

~alı

özüılr ~or~u
l$ıya ba~nu

tamurın teşer

sevinme angar sen küvenme özün

4091

neçe eçigü tutsa
sen

işimsinmegil

siı:ıi

sözle
tirilgil

bol

kir
agır

telim sözni eştip eşitmez itin
közün körmişiılrni yitürgil !$atın
negü tir eşitgil özin tutnur er
kirip kör ötüg ötnür e-r

öı;linde

. begke tapug ) B:ı b11gler tgpın ı tapugçı yolında J B2 tgpunmış y . Cs t. yalından
sini J A29 ntiçem-e ... sen-i c9 ... sl ni ı anıtma J A29 unudm-a ll 4095
B.t l,corl,ca 1 işimsinmegil .. . ~aya.] Aso ışım-sın-magıl . •. B, işensinmegil •11n
nokltU;IZ) Cıo fşimsinmegil • 11n J.cıya ll 4096 bolur kgr) Ası ve Cu bolurlar ı
· · yıglaturJ] Ası kql-türür-ler ... Cu yığlaturlar a. küldüriir ll 4097 bol ma J
Cıı P.olrm:.ı;z; 1 begler kiisi) Bs ol billgiisi ll 4098 oJ.cşar .. . beg J Ass .. . barz" a b.
bıı bt;gler özi Cıs o!Jşar . . . . ı bolur . . . teg ) B7 bu tor*u çu;ı ll 4099 basnu
J A;ı~ b. barz-a ba• ar Bs buşnu t'lg•e b. Ca ba• nu tt;g•e bg•ar ı teşer ... içer J
•. . içe(r) Cu t'lşer . . . ll 4100 ötf.te ... yağuJ.c) Aı .. . beginge gafJul,c Bo
b'lginge yggul,c ll 4101 ayıttul,cta) Bıo ayıt(t)ul,c- ta Cı6 ayıt(t) u(da ı tuçı]
lt!ÇC • ••

B 'de bu beyit yok ( krş. bey it 4062 ) ı eştip ... itin J As . .. ~:din Cı1 eşitip
itin ı közün . . . l,catın ] As kg•üng . .. J.cadın Cı1 ... yftiirgil *gtın ll 4103
. u ] ~ n . ter t:· Öz-in ( kö- ? ) t:r Bu nigü t. eşit bu ö. t~?-tnur t:r Cı nigii ...
kirip . . . er) A, kirig-li gdüg . . . Bu ... t:r Cı kirigli ötiig . . .

A118 Bz96 C:42

po6

B 296

4109

.pll

kirü tur tiseler ağ'ırlı~ öküş
çı~~ tur tise kör yüzü~ke söküş

4114

közü~ni küc;lezgil özü~ni tutun
özin tutğ'uçı er ajunda küsüş

4 11 5

üç işte yıra~ tur ~atığ'lan usa
biri ~ılına beglik söz aydım kese

4116

seningde uluğ'ra~ sözin sözlese
sözüg barça ~oc;lğ'u anı tınglasa

ta~ı biri yalgan biri su~lu~ ol
bu üç iş üçegü tüpi yo~lu~ ol

4117

köni sözle sözni
sözüg sözlemegil

yo~ama kişig sen uşa~ sözleme
köni sözlegil söz barın kizleme

4118

yana
ünün

bağ'daş

~atğ'ura

ilme yanın yatmagıl
sen ~atıg külmegil

yana alma hrılfa~ ac;lışma butu~
tegürgey iletgey l$utu~

uçuzlu~

içip

c

243

4119

m~g~r

öz

tengi~

~arşı~a

yaragsız

özüngni arıg tut ~amuğ'dın sıngar
arığ' ol bu begler arıg neng sever

~ızartğ'ay e~ing

kirme özni tutun
bolur ol içigli otun

bu üç neng turur er küc;lezmese öz
terk eşit uş bu söz

başın alsı~ar

özülig ~arşı~a kirse ba~nu yorı
sini kim ağ'ırlar ağ'ırla anı

4120

birisi bu begler sözin tutğ'u beg
küc;lezgü anı öz sevüg canı teg

küvezlenme elging sala kirmegil
elig alşu tutşu yime turmağ'ıl

4121

ikinç yazmasa ilke tursa köni
özin kec;l küc;lezse bu bulga~ küni

özü~ oldurur erse ornu~ bilin

4122

kişig satğ'amağ'ıl siliglik ~ılın

üçünç
yıra~

kakırma sen anda ya suc;lma ~atığ'

4123

~t~nlu~ bolur bu kiterür tatığ'

Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı oat
sözü ile ayırt edilmiştir
.
..
4104 tiaeler] A 5 tez-e ba~ ı ti•e ... aöküş ] Ar, tl!z-e-ler yyaın-ge syı~uş B_ıa · · •
( -ş sahife kenarında yazılmış olacak, fotografa girmemiş) ll 4105 kozung::ı · · ·
A Q•Üng-ni tudun-ğıl 8 uvung-nı kydez C, ö:eiing-ni tutunğıl ·~ilunr-n.ı kudez 1
6
- .. ] A• "r acun-ta k!!aiiş Bıs ı;r eren-de kgşüş ( satır altında ~zız)
k UBUI
u "
k
B . d
C • ten
ı
11 4106 t1te , .. ~atıglan ] A7 i. lf.adığ-lan yıra, tur ı' ış- e · · · 5 ış· •·

c, ·-

C5 yig-lik

4108 B 'de bu beyit yok ı gongama) A9 yo(n)gam-a C1 ton~~ma
11 1 09 begler .. , neılg] Cı bı;glik arıglı~ ll 4110 kirse ba~~u &ı ı..-ır •a*mıı (
4
ı sini] Aıı •en-i 11 4111 elging 1ile) Aı:ı ilging •al-a Bs e: aıle Cıo e. ·~la ( · .ı tutşu . . . turmağıl) Bs tut1u ( -1- noktaaız) y. k~r~e~ıl ll 41U mı~~ J B-ı
Cu ornung (önce öz yazılmış, sonra üzerinden çızılmış ) ı aatğamagıl
kişilik Cıı aıtğamağıl •·
,
411 3 nushalarda metnin bu kısmında bır karışıklık olmalı ( B için aş.
Aı, ma ı kiteriir ] Aa kederiir ( -e- ? >.
B5 'te bu bey it şöyledir ( krş. beyıt 4114 ) :
kıkırma katıg •ı;n ünün ~~tgura
~t~nluk' bolur bu kişiler
ara
.
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4124

~arşı

tutsa

içre köni tutsa öz
te~siz yaragsızda

bu üçte birisin ~ılıglı kişi
neçe me bec;lük erse keslür

köz

başı

a<;ialpn yorıglı ay ~ıl~ı tüzün
öc;li bolmagınça körünme özün

tıı~ bagdaş il me] Aı5 bağdaş-ın-m-a Cıs b~gd;., i.
~ıı.s

nushalarda metnin bu

)

kısmında

Aı ~ J,•im-(!! a. tınn ·atı:•

B1'de bu beyit

bir karışıklık olmalı (B için aş. bk.) ı gana
a. tonung Cı4 ... adı,ma , . , ı iletgey] Aı6 il ı;dgeg

şöyledir:

öziingni sagu tur tiipüng
anutaang öziingni iletür ~utug
ollJIS •eningde
. aözleae] A17 aening-tin "· söz-lem-e Bs özüngele ulug-nung •·
Cı r. l~tı{tl:l{'·tle'I •• • ı •öziig . .. tınglasa) Bs sözüng y~!J.şı tınglap anı kizleme Cı5
ll 4117 •Özni ~ızartgag] Aıa bilmiş ~ı•ardz-a ( -:e- ? ) Bg ... ~ı:eartga Cıo
~~1' • a · •öziig .. . te ılgi~) BD mfgt;r e4giilük-ke açıl•un tiling Cı6 aözüng .. .
if/r) Bıo jçip ı ol . . . otun] Aıg ay kiçigli ( k- ? ) budun Bıo o. jçigli o. Cı7 o~
terk ... 11Öz] A:ıo t. ışit buu sgz Bıı ~t;4 kü4enii bu ö:e ll 4120 aözin] A21
•6 1 öz . .. canı) A2ı kör ... Bı2 özini canı ll 4121 ilke tur•a] Bıs il törilke
) 1özin ... bulga~] A2:1 g11üng ket . , . Bıs .. . bulga(~) ll 4123 üçte biri•in]
biritti C& üç-de biri-ni ll 4124 gorıglı] A:ı5 ve Co turuglı 1 ö4i ... özün] A:ı5
, •• p•ön Bı özi b. körün me• k özün
unıtma

Au8 8297 Cz43

4125

~alı

oldurur erse öz ~ur bulup
ötrü kirgil turup

~alı tegse beglik sarın.a b

4IZ6

~açan

uzatma
\

4127

4128

A 119

söz sorar erse · begler sanga
sözü~ni ay ersig to~a

~alı aş~a begıer
~d~b birle aş yi

olpsa sini
keçi ögren

apang tegse emdi sü erki sanga
alp bol oçlug tur ay ersig to~a

~

~Mfiıııfls~ıal~a on otag

munı

tutgu

4ı4o

B 298

o~ elging bile sen kötürgil yigü
hayat atı aşnu ayıt ay bügü

4130

kişi utru~ı aşl5a sunma dig
özüngo utrul5ı aş yigil ay silig

4'4'

4131

biçek tartma anda süngük kemdiıiıe
aşıg tartmağ"ıl sen kişig ündeme

4142

4132

teşi teg yimegil yime tavra~ın
silig bolma artu}s. tişi teg sa~ın

4'43

4133

neçe me to~ erse yigü beg aşı
bu begler aşı ol agırlı~ başı

4'44

4134

ne türlüg bu

işke

4 145

-

4135

4 1 46

tuşı
1

4 47

4125 oldrur .. , lfur] A26 oldrur

~rz-e

buu

If.. ·B!ı

otriır e.

özüng tör 1
turup ] A26 olfup . . , 82 kişi ograsa kirse turgıl körüp ll 4126 sarar ı A21 '
!fl!tar ll 4127 agıtsa , . . özüng) ·s, eşitse . .. biliring sözüng Cg •.. bi/irlg ö. ı
lfotJgıl] 84 sözüng .•. Cg ... lfopgıl ll 4128 sini] A29 seni Cıo slni ı gl] A29
elgiÇ ... gigü] Aso ilging ... gegii Bs .•• bile ök ... Cu ..• tigü ı ayıt ...
adap g-e gegü Cıı agtıp gi glgü ll 4130 ıitru~ı •.. elig] Ası udru-•ı ... Cı2 ..
aş ... ag] Ası g-e ay lfıllj.-ı Cı2 gi ag lj.ıllfı ll 4131 bi çek ... kemdime ] A.u~ blp!k
altında uyg. harfi. bıçalj. ) t. anda (satır üstünde yazılmış) syngek kerı.gdim ...,.
.k,mdime Cıa ... kimdime ı tartmagıl] As2 ber-ta-magıl Bs tatmağıl Cıs
ll 4132 teşi ·... taiJralj.ın ] Ass tecik t. gem-e aş ag turlalj. balj.ın Bg t11şi
tişi tt;g gl me aş ag turlalj. bl!/j.ın ll 4133 gigii beg] A34 gegü b. Bıo gigüke ı ol .
A34 ... tuş-ı Bıo bil ... başı ( b- noktasız, t- ? ) C ıs ... bl!iı ll 4134 ne . . . ii~ ]
tıylüg işke ( satır üstünde yazılmış ) t . §rz-e ız Bıı . . . ft;gir erae •l!n Cm /j.agıı
iş-ke t11gir er•e st; n ı garu/j. ... köz ı Aı .g . lj.ılgu k. Bıı gl!rulj. bolga $~" Cı ~ bilir
ll 4135 it/i galj.şı J A2 iti (i- ? ) g. Bı2 it/i Yl!lf.şı Cı1 idi YI!!Jşı ı sav ... tuşı ] A~ , .
altında uyg. harfi. safi) ... 812 son a. taşı ( nolctasız ) Cı1 safi ( •fl üç nolctalı) . '
QZ

yağ

v~zirlıJı: tegip bolsa elgiN>.

.. ..
"'5 uzun
toru
urma isiz silig bol tüzün
ögelik tegir erse öglengü ol.
ya~ılsa begi bu ayu birse yol

~a!• kök ayuJı;luJı: tegir erse kör
ozın keçi küçlezgü ~utı badı kur

s~ ~aşı ya il başı bolsa özü~
konı bol yiti tut kulakın;o,.
k"ozurıg
..
•
• "'5
ö~üng bolsa _J.ıacjb orunç almagu

çıgay tu! yı;tımler sözin tı~lagu

tegir erse öz
teg yaru~ ~ılga köz

içii ya~şı aymış biliglig kişi
bu söz tutsa asgı sav altun

~alı yavgu te~siz bolur erse sen
ı;fa l.<ıl . neçe küç bulur erse sen

4129

bagırsa~lıl5ın
ı

4 137

ayıtsa

ötüngil bilirin özüng
sözin kesse ~oçigıl uzatma sözü~

.. ..

e 1gu 1ug
b ı·ı·ıg b'ırle işlet işig "'5
ay külüg

o~ıp başlasa

fl!g .• r

Cı

lJ~-..,,..__- , ? b

Bıs
J5"' , .~~.J, . sangga
. eo ~ .be,yıt yok 1 gaiJg'u ] A•
. . ( .

IJ'J

J
, ~

agılı~~a Ip lsa ağ" ıçı sini
bütün çın bolup sen yorıgıl köni
bitigçi ılımga bolunsa özüng
köngül sırrı bek tut çı~arma sözü~
bu ol at~a tegmiş tapu~ ~ılğ"uçı
mum~da narusı uda birgüçi

hfc iit!ng

it;gse

iş

bol •!lnga 1 i•let . . ]
r

ışıg

• !Jafl-gu -g- ? -•- ? ) C
..
• ll ' ' t. tmti •ııfler-ki ( ki
·
..
2 gi!"Jlu ll 4JS&.'9P<Z..rn
BJı
b
• yerıne once -ke yaz 1
-· -f
. .,.
· · Ul u •öz erki 1 tonga J A t
ı mış, sonrıı ijz~rinden çj.
' ii~_, 1 elig .. . gag J A6 ilig gasğ: ong:a ll 4139 •anga on] As sangga on Bı~
. ıfılc at ) m. /j.ılınç t. ağ
e. ga ğ.. . ı~;- targu ( t- noktasız; -r- altındaki
Bı ft;ger : • . ı törii . • .. iai:ç J A~ t:rm . . ı ını; .... . ll 4140 tegip .. . elging] A7
1 btrse 1 As berz-e .ll 414J. kök aguk~:r~-e :-:z (ı- dikkat) ll 4141 tegir]
0
~ ) ll 4143 bol '",ı tut J Aıo b. iti (
D B g b !1_U~-lu~ c1 k. ayulf-lu~
. . . •ini J A12 ağ-ı-lık-ta
..
gliı t. Cs bol (b-?) gjti t
• • . tegmiş] Aa nok
d ·. ( .d. . aen:ı
lO • • • sini ( -n- yerine -b- ·ı ).
" · · · ge mı1 - - tashıh - .. )
ı e
naru-sı (-•- ? ) u ber·g.. . B
gormuş ı munııtgda. . . . bi,.güçi J
.. ..
··'
uçı
8 munung da
C
gormuş )
• · · 12 mu nang-da . . . uda
&os

k 1

c,.

,_.? )

C' .

OQGURMIŞ ${)'ALl ÖGDÜLMIŞKE

bir ança yime bar tal$ı işçiler
töşekçi ya 1$-uşçı yime aşçılar

4159

bu yanglıg tapugda yıral$. t~r sanga
ereji birer ol kör emgek mınge

4 ı6o
4 161

ulugug uluğ'la küc;lez l)vrmı;ti
sanga kelge dı;vlı;t uluglul$. 1$-utı
negü tir eşitgil avuçga sö~i.
avuçga sözi tutsa açlur kozı
245

tal_<ı
anı

agırlıl$. tilese özüıizke tuçı
agırla kişig sen aya 1$-optaçı

c

yanut birdi oQ.gurmış aydı bu söz
men emdi aya eçlgü öz

eşittim

uluğ l)vrmı;ti bar ajunda t~r~

uluğ kelse l$opgıl aQ.a~ın oru

bir sözüm bar ayıtgu sanga
ma ayu birgil emdi ma~a

özüm kı;ndke kirse ilig
baru turgu künde anı~

tapgınga

l_<apgı~a

4162

negü teg yorıl$-ın bilingü adaş
tiriglik olardın turur ay ~adaş

4 163

er at birle ş~ksiz l_<atılgu kerek
olarl.<a yaraşı tirilgü kerek

4164

munı ma ayu bir manga sen bu kün
negü teg l_<atılgu ul_<ayın ögün

yaraşur ulugl$a kiçig l)vrmc;~~ .. ·
uluğ ma kiçigke ~ılur o~ koru

XLVIII.
B 2!19

sözin kesti ögdülmiş aydı ~unu
bu yanglıg bolur beg tapugçı unu

ÖGDÜLMIŞ ~APUGDAI9 ER AT BIRLE NEGÜ

TEG TIRILGÜSIN A YUR

men aydım eşitting sen ö~re_ndingl ul
negü teg tapıngu tükel bıldıng u
bu yanglıg turur begke ~ılgu tap.ug
tapug singse ötrü açar l$ut l$apug
tusulgu tapug bu munı bilgü tap
1$-alı bilding erse özüng begke sap
ta u. -ta ( ta- tashib görmüş ) ... ycgı .~U.
4149 tapağda . . . • anga J Aıo pl gk_ ··k- .om-geki Bıo e. birer
Cı, t-. ,
A
. i az o or o aş ~
k
')
• • • 1 ereji ... mir{qe] 18 ~rrc C tileaeng 1 ~optaçı] A17 ~op-taçı ( . - :. •- '
4150 tile•e] A17, Bu ve ı5
l .l
1 katı] A1s atı \1 4152 . n ega .. .
alu~ı~ağ ulugla ı Aıs uluğ-lu~ .~· B12a:~ uk:~ ::tır ·altında apuş~a) Cı7 nigü .. . l
Aıo n. ter ~· aiııç~-a B1S nıga . . . • atı!~ka .. . C17 ... yüzi
. '
• .. kö:zi ı Aı9 aiııç~-a ... yyz-ı. ~19
d"l
. . B 'de çizgiler ve C de ayrı
Dört 1 ük, A 'da aynea ışaret e ı memış •
.

... n

·aö:ı.ü ile ayırt edilmiştir
.. (?) ll 4154 kıl ur o~] Bıs ŞıiiJrDf
·
· ] R..
- -ı A20· acun-ta yega·
4153 ajun d a t oru
. .
ve Cı; eşit(t)jng 1 negü ... tapıngu "ll
tapağçı] Bı t~pugı ll 4156 eşıttıng ]k~~ ] Au tarup ... . Bs tgrur ~ıl ğu b~g-ke Ce
nigü tt;g tf!punğu n ~.1~! turur .. . ]. ~gu en özüiq-ke ·~P
]~ılgu bı;g-ke n 4158 o:zung . . . • ap
' s
o

4 165

4 ı66

B 300

c 246

~/tıırmı~

...

·, iı64 not)

yanut birdi ögdülmiş aydı bu ma
kereklig turur ay l.<adaş aysama
munı

ma
negü teg

ögdülmişke]

sa~a

emdi ögretgü ol
bilgü ol

yorıgu anı

nushalarda bu

başlık

yok ( nushalardaki

başiıle

için bk.

birdi] A27 berti 1 eşittim] B6 eşit (t)im C9 eşil(t)im ll 4160 •anga] A28
birgil .. . manga) A28 bergil ... mangga ll 4161 ilig] A29 tlig ll 4162 negü
. J Aso . . . yqrüş-in Bıı ve Cı2 nigü . . . ı olardın ... /fadaş] Aso olar-nıng
ll9 o, tv-rur ay ~f!daş (-ş sahife kenarında yazılmış ) Cı2 olarnıng bile ol ~- ll 4163
f{ 1 tirilgü ] Ası /fılıngu ll 4164 bir ] As2 ber ı negü ı Bu ve C ı, nigü
•ı ı o~ ' Leu sonra, şu başlık gelmektedir : Asa ggdülmiş cu'Vabı odgur-mış-~a
b Cı5 ögdülmiş Ct;'Vabı otjgurmış-~a
. . agur) nusbalarda bu başiık 4158 'den sonra geliyor ı A26 .. . tr at
· "puf?d.a~ı t:r af birle ~~l}bt;t •ö:zi Cs bab ö. . . . nigü tt;g tirilgü• ini ( -g- çiz( ·t· noktaarz )
·
· bir•J ( J As4 berti ı ag•ama ı AM ay-•am-a ll 4166 mu nı .. . ol] Aaı; m. men
f:mH ggrengü o. Bı manıma . . . ı negü ] Bı ve Cı nigü

tiriglik o larm~ ·bile ol l$adaş
l$ayusı'n l$adaş tut l$ayusın adaş

A 120

l$apugdal$ı

4178

kiçigke uluglul$ uluğdın kelir
ulugJ.<a tapınsa kiçig J.<ut alır

4179

uluğ'lar sözin tut yumuş Js:ıl yügür
uluğ sözi tutsa tilekke tegir

yaraşgu

birle

l$atılgu kelişgü banşgu

kerek
kerek

4180

birle yaraşmasa uz
tiriglik tatımaz aya eçlgü öz

B 301

uluğlu~ tapayın

er at birle

bile
tile

c 247

tise sen özün
yon ay tüzün

yaJs:şı

neçe me ya~ın tutsa begler sini
yaraşğıl er at birle turğıl köni
tükei üç Js:utu oi l$apugda kişi
bile ol tiriglik işi

bularnı~

bularda biri özde

ulgu~

uluğl$a tapınsa özü~

4 176

uluğ'la olarnı ağırla

sini eçlgü
4177

A2

turur
l$ut bulur

4ı83

talp bir seni~de basa ol kiçig
bularnı~ bile ol açıg ya süçig

4184

basıtma J.<atığlan kiçigke özüng
tilin oynamagıl tıçla tut sözüng

4185

tapug J.<ılsa bir neng yazuk kılsa ur
yava ıçlma boşlag işin ayt~ tur

4ı86

adaş I.<oldaş erdeş I.<alın tut katıl
J.<alın bolsa l_<aldaş öger teg~e til

4188

yağ"ı J.<ılnıa özke kişig bilmerli

neçe az

yağı

erse

yası

telim

yağıda asıg bar tip aymaz tilim

ic;li yal$şı aymış biliglig bügü
_bügüler sözini ~çuz tutmağu

t. 1 törü ] Bs törü (satır altında dad)
4171 A, 'te bu beyit 4170 'ten önce geliyor 1 tile J A, ve Cs ·ula ll 417J .
... özün J Ae ul-a-gın tez-e sen g•Üng B7 ve Ce tgpag tip ti•e . . . 1 gahı
ardu~ garaş Ce gq.bşı g. ll 4173 neçe . . . sini] A7 neçem-e .•. 11en-i 1garaşğıl ·
A1 ır af birl-e ga~şı gyrigil kt~ni ll 4174 bularnıng] As bular-nı ll 4.-175
özde J Au olar-ta . . . Cu b. b. özden ı tapın•a J Bıo ve Cu tq.punsa ll 4176 1lı;ıgla
Aıo ulaif-lar olqrığ Cıo u. olanğ 1 •ini .. ·. güdn.J Aıo •eni ıtgü . ' . · kgsin
sini e. tutğa gg.rutğa g. i! 4177 itj.i • ; • bügü J · Aıı ıti .. . begü Cıı idi
bügüler] Aıı begü-ler
Dört 1ük, ·A'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir

işi~ h~m tuşulig bu J.<atılgu kişi
yanutJ.<a yanut J.<ıl işing-e tuşı

yağlıg kişiler sevinç bulmadı

yüzin

4167 ol arnıng •.. ol] Aı olar-nı til-e ag 1~adaş ] 82 ~gğaş ll 4168 kelişgü
~arıl-ğu ulaş-ğu
4169 C 'de bu beyit yok 1 tiriglik tatımaz] As tiriglik-te tınma:z; B, t.
4170 A5 'te bu beyit 4171 'den sonra geliyor 1 negü tir] A5 n. ter 85 ve

tai.<ı bir sanga te~ tuş ol ay Js:adaş
ol yağ"utsa adaş

4ı8ı

4ı87

sözin

tutğay yarutğay

418ı

yıratsa yağı

negü tir eşitgil tapuğ Js:ılğuçı
törü birle başlap l$apuğ tüzgüçi
yal$ınlıl$ tilese özü~ beg
l$apugdaJs:ı birle yaJs:ınlıl$

uluğlar J.<ut ol kör tilese Js:utuğ"
tapınğ"ıl tapuğ"Js:a turur J.<ut tutuğ"

l$apugdal$ı

4189

negü tir eşitgil ay kÖ~li oçiug
yağı yası tegrüp toi.<ımış yoc;lug

·41711 k elir] Bıs ve

Cıa tt;gir 1 ta~ın•a] Bıa ve Cıs ta. pun 11 a 11 41So tapıng ıl . . .
ve C15 tg.punğı l . . . lf.g.muğ
A~~ ' te, 4ı8o 'den sonra, daha şu bey it gelmektedir:
kiming ol kqgürz-e boyun berkidür
kimi yer-ke çalz-a boyun yer yadur
41!h sanga . . · ~adaş] Aıs sangga ~'- ... Bı ve C16 sçınga tt;ng . . . lf.t;zt/as ı adaş J
ll 4182 ht;m] Aı7 me ll 4183 senıngde] Aıs Bening-tin ı bularnıng . .. ga J Aıs
• .. m-a Ba ... ga ( g- noktasız )

1 B1.6

kBG 'tı;: bu beyit · ~ ı~5 'ten sonra geliyor 1 baaıtma ... özüng] Aıu kadığ-lan
• gsili•ı: Cz .. . ozag ı tıtfa ... sözüng] Aıg kqdez-gil 8B8Üng c-·
. o" ~ıas B '
b b ·
"
• • · · • zug
~ 1.:-a ' - te. ~ eyıt .4184 ' ten Önce geliyor 1 tapuğ ... ar] A20 tapmz-a ağır-la
~ ' !1 ı U~l>U • •• tar] ~20 S!f~-e ı. baş/ağ .. . tyz ll 4187 ki,ig] Azz kişi ı sevinç
:t· A22 se~unç b. C5 •· . bılmedı ( noktasız ) ll 4188 tip aymaz J A
tep a B t
28
ll 4189 negü tir] A24 n. te B9 ve. C7 nigü t.
' 8 ·

4190

bir ök erse

dvşman mi~

4191

ol yash~ ı
erse bir ol azlı~ı

J2,00

uçar J.<uş işin bildi tuttı ügür
kişi sen ~atılğ'u kişingni ö<;lür

j30l

iki türlüg ol bu yaJ.<ınlıl.< işi
bu iki üçün dost tutar ol kişi

4202

biregü tutar iş kişig tengrilik
bu işlik içinde yol.< ol egrilik

4203

takı

ısız iş tutunma yıral.< tur teze
isiz iş azıtur sini yol öze

4204

özüng e<;lgü atlıg bolayın tise
isizke J.<atılma J.<atıglan usa

J.<alı tengrilik iş tutunsa özüng
yükin yü<;f açıg J.<ılma tügme yüzüng

4205

munıng asgı munda tilerne serin
bu asgıng hayat birge anda yarın

kişi yıll.<ı ~uş ~urt

po6

negü tir eşitgil ay ilçi başı
e<;lgü isiz keçürmiş yaşı

apang d~nya asgı üçün erse
bu işke !.<atılma J.<atılsa seşiş

4207

negü tir

mi~in dostu~

kişi dı.ışmanındın asıg l_cılmadı
~alı J.<ıldı

4192

negü teg J.<ılınsa sanga I.<oldaşıng
sen andag J.<ılıngıl sevinsü işing

4193

özüngke

4195

B 302

4196

4197

~amug

c

bile ol tudaş

nengni kördüm öz ügrün yorır
öz ügrin bilir

sınap

4198

4199

248

tengeşi tutungıl adaş

tengeşlig te~eşi

4194

A 121

erse özi uzlul.<ı

bir tutar iş öz asgı üçün
bu. işlik tüpükmez bolur ol küçün

eşitgil adaş tutmış

adaş asgı yası sınap bilmiş

sıgırçuJ.<nı kördüm uçar l.<al.< ara
tengin baJ.<tım erse ikigü J.<ara

4208

~uğ'u~a J.<atılmaz körü tur yugal.<
~ara J.<uş örüng J.<uş bile keçi yıral.<

4209

iş

er
er

adaşıg asıg

yas içinde sına
bu yirde açlal.< tikse bek tut sene
adaş

köngli bilmek tilese özüng
sözün sen yime tüg yüzüng

buşurgıl

ı

L

Dört J ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
d
4190 bir ... yaslıf<ı J A25 . . . gaz-lıif--ı Bıo ... dv.şmr,n erse ..• Cg . • • (lŞm(ln ,
g(aslıkı) 1 erse J A25 ~rz-e (satır üstünde yazılmış) ll4191 d'!-şmanındın J Aıa
Bu ve. Cıo dçşmr,nındın ll 4192 negü .. . /f.oldaşııfğ J Az7 ... •anga uf-ra~ı(n)g llııı e
nigü • • . 1 •eiıin•ü ifilfg J Aı1 •· ~#(n)g Bız ve Cu •fi>Ün•ü i. ll 4193 g;;cilJiK 1!
A 28 gsüng teng kişi-ke 1 tengeşlig .. . tudaş ] A28 tengez-i-ni teng-geşi . . · If-ada, 1
illiZ iş] A 29 ' 11iz ıl 1 i•iz . . . •ini J A29 ~-•iz ( ,. dilekat ) ı~ a. 11eni ll 4195 b-olırgın
Aso If-ılayın tez-e 1i•izke . . . usa] Aso ~-siz-ke . . ~ . uz -a_
.
•
4196 C 'de bu beyit, 4194 'ten sonra yeri ışaret edılerek, sabıfe kena r ında
( bk. bir de beyit 4197) 1 öz .. . gorır] Ası kör ~şin ( satır altında uyg. harfi.
bilir ı yılif-ı . .. If-urt] Ası tut y-a yılif--ı
.
.
4197 C 'de bu beyit sahife kenarında yazılmış ( krş. beyıt 4190 not) l ıı ~IJII tir J
n. ter Bz ve C nigü t. 1 isiz . . . yaşı J Asz ~-siz k. kişi C . : . k~_,; 1!. 4198 •ıglr frı~nt
araJ Asa ... lf.a/f.ar-a Bs ... /f.a/f. ra Cı5 •ığırçu/f.-nı ( tasbıh gormuş ) .. · ı
ikigün] Asa tigin .•. ikegün Bs lfngin ( t- yerine n- ile) . . . ll 4199 lf.atılmaz
AM If.. budur y-a yağa/f. B4 /f.ı;ıtılmas ••. Cıs ... tuja/f.

4210

sever sevmezin sen bileyin tise
sevügrek nengin J.<ol ul.<ulgay basa

4200 işin . .. tuttı J Ass ~şin bultı t. 85 ve Cı7 . . . tut(t)ı 1 kişi ... kişirrgni] A115
kişi-ni Bs kişi •in If.. kişi(n )g-ni C17 kişi Bfn ( ·<ı· harekeli) . . . ll 4282 biregü
Az b. •eiıer ol B1 bir eıfgü t . iş i işlik . . . ol] Az sevmek . .. C1 . . . ol ( satır
yazılmış ) ll 4203 tutar . . . a•gı) As •et~er ol öz a. Ca i. i1 bu dijnya 1 i#ik . . .
Aa •wm~K bgdük-mez (-k-? , noktaya dikkat) busar Bs .. . tüpükmn b. Ca .. .
b. ll 4204 i1] A, ~~ 1 tügme yüzüıfl] Bg tü(gme yüzün)g 114205 munırlg .. .
A munang .. . tilemez Bıo ve C5 manung . . . 1 birge] A5 berge C5 blrge 114206
] Ae If-al-ı 1•eşiş ] Aa •a/f.ıl Bıı
Ca sen şiş ll 4207 negü . . . er] A7
ter ...
ni ü
t:r C1 nigü ... ir 1 er] A1 ve Bız ı:r C1 ir ll 4208 bu . .. sene ] As buu
(-te satır üstünde yazılmıo ) a. tekz-e berk tut yan-a Bıa Yfrde ( •f· hareleeli )
( •h ;,~~eıoe:~:fl! dikkat) Cs y(fr)de . .. b~k t. sine ll 4209 bilmek] Ao bilm-e 1
••. tüg] Ao llfiBÜng-te ( ? ) açıg If-ıl ll 4210 seiımezin . . . tise) Aıo .. . tez-e Bı6
ı nengin ... u/f.ulgay] Aıo ne(n)gin If.. u/f.ul-ğa Cıo ... u/f.ulga

*·

•e•i,

...

n.

Anı Bıoı Cı ., s

B !103

., ..

l;aşın tüg-mese ol bu iki yırıg

o z unçı

•'"

•

kişike l;ntılma yı ra

4 216

4"7

c

249

.p-:j

kes ay ersig al5ı

yana uınduçı birle bolma yağul;:
siıiksiı saıı-a bu yağı bolgay ok.

.p: .;

~alı umdusın bulsa ol uınduçı
alagay s ini ol ini yn iç i
!;alı bulmasıı ol cilürgey yuzın
toğup körınediik teg yıralğay özin

ııu,;

11

30~

adaş l;:oldaş erdet; tutun umdusuı
ınangıt aıı-ar sen liril !>a<;lgusuı

•ı u8

adaş ls:oldaş crdcş sevinç ls:nçlğ'uda
tusuhı r kiş i ke isiz eı;lg-üde

4''9

scvigli öküşrck Iiiesc özii~
tuz elmek yitürg-il açu~ tul yüzü~

4ll0

bu iki k.ılıt<lıa isinür kişi
isiz eı;lgüde bu k.ılur öz işi

42!&

4ll]

.,,a

4ı11 ~QJift

••• !Jlrlg
• •• uig J Au terıg

J
t.

Aı ı .•. !tt~rig BJ ••• yjrif( Cu !$ai t , • . g~rfg ( ~t·
Uf bu prlg Cıı •.. lrı'g ll 4212 O~IJncı 1 Atı oçr:•çı

11llında uyır. hotfl. •o~·r:l) 1o.:onçJ ] Aıı ocw~c' 11 4213 o~ondın ... ajım] Aı:ı
acurı 1 ozu.nç' .• , ır•lll] Au oçu ç' ••• Cıı •.. ~lJfl ll 4' 14 HUntı •••
um-lıcı ... gatut~ Cu gl mc • • • 1 •iUit..t~ • .. o~] Aı, •~dlc-..6/.: ( ~•ls IJ.Ahr
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4

·~·a.t ljJdı lv~man i]rrkim~h bir ' '

~a_yu 1, ~ılıp ~' lft(Jrad-!"a ltzu

C'fOOh

J19rlılfodı i}fklm mıltt'v ...

A~ntr ol lti.ntr ol AOntr til lt.fı.tr

söz bilig
bu <öz işke tutgol ay ~ıl~ı silig
tuz etmek ı•itürgil kişike kiilc
kişig l5ııl J,ılığlı bu iki l;ılınç
açlın bulmadım men bulunsa lite

iki türlüg ol kör yime ol yağı
yağı bolsa erkc yaçlıldı ngı
biri teı~rili k ol yağ'ı boldaçı
bu kafjr yağılar yağı ol tuçı
ta~ı bir yağ-ılı~ asıg yas üçün
bolur bu yağılıl; l,:ılur er öçün
yagılağu kafjr yağısın l,:atığ
yulugla bu işke et öı !,:ıl sahğ
asığ

yas üçün bolsn

eınd i yağı

ıııt-ar ls:oı;t ol asgıJ%' yar.1ş ay agı
.; :.:9

yağ'ıl,:a asıg l,:ılsa boldı yağul;
yağı yası kilırey

4:JO

c

250

;.'!Jl

kör asgı anu~

l;atığlan yagıJlı'nı yal;ın l;ıl yaraş
sçlaınçt

ijlJl

1 tü:r

ınu~ar meıvzetü sözlemiş

yüzii ıtııi yarul; tut siiçig söz bile

oıundın ~opar ol aju n bulgak.ı
ozunçı başın

~:ı ıs

~: !2

ozunç1 Iilinde küyer ot köre

4113

.JI.

.. ::ı

bu can birle tüı tutğu uş bu eriı

tirilgil esen bolğa baş

yağıda a<ığ yol,: yelürıril bilignsığ bolınaz i şke leı,>iirıııc elig
ı apug

öz !;ılın !;:ıl ma öıke yağı

ya~ılı~ kişike l5opar miı11ı' çogı

O i r t 1 ü ~ A 'd• •Jrıta ltint ~dil.ınc.uıit : B 'de çi1.ail.er ve C 'de •!rt ntırda 11 r
ile ayırt edi.lmi.ıtir
4JU efrnd: yitürgıl ) A22 ,Jmtk Jlt:rlr'ir-Jli/ Ct 6tmt.k !1•! ~iiç!z J A:ı ~ıırüJt ll 4"'3
] Ass. ki,i 1bulunıcı J A:::ı bı1hl:-n U 4224 kü,. .• , o{ ) A~4 k1r ( öoc~ Inm )'tıtıhnış,
tıuılıih edilıniı;) .•. lwu ll14 • . . ök f ynrj,/dı J A:u /!<ml-il Cl!) !!9dı1Jı ll 42:ıs
) CJI lqrıJ!ri~llk ( ·JI• ~iırlsi yok ) 1 geri ıla,. • • • tJI J Aı,s ytlğ•ı ol t;(ıt·•·l{lr

guJılı* J A21ı yağ·• ol 1 tr } A:fl ve Cı ır ll 4717 pnğılağu ] Aı1 gCJğ-t•loJUı 1
, •• 1nt,g ] A-n ... •urlıg ( »hr .aJtuıdıa uyg. harff. •tJdaj) Bı gu.lut·lagn 1,1c~
4229 kiigeg J Aat kt"dzeg Bı ve Cu ~ıljag ~ o123J JTc!liirgU] A3t iJü,....gil Bs
Cl'r gltü,lil 1 •olmo.:. • • ~uR ] ~ bolmıu . . Cu ..• illz ll 4.t32 topui ...
Aa gojıj ö: tilin

Anı B3o4 C25o

A 122

42 33

adaş tut kişide ta!usın keç!in
yavuz bolsa iş tuş ökünç yir kic;lin

4234

talu er tilese yalpn tutgul}a
iki türlüg ol bu tilek bulgu~a

4246

4235

biri aşlı ec;lgü kişi öc;lrümi
bolunsa adaş tut ay er köçlrümi

4247

4236

ta~ı
kişi

4248

4237

yalpnlı~ bu iki kişi birle tut
bulardın sa~a teggey ec;lgü

bir sa~ınu~ bayatıg bilir
ol kişilik munı~dın kelir

1

c

isizke çavı~mış kişidin yıra
bu yanglıg kişiler ~ılınçı ~ara

4239

~ara~a yaguma ay ~ıl~ı örü~

ne ec;lgü bilig birdi bilge öge
bilig!ig ol$:ısa sa~inğ'a öge

4241

isizke ~atılma ay ec;lgü kişi
isiz bolga ~ıl~ı~ ol isiz tuşı

4242

yavuz~a

yaguma ay öc;lrüm talu
yavuz bolga atı~ irilgey tolu

4243

yaragsız kişike yorıma ya~a ·

4244

öküş

isizke

kelge tutga

ya~a

kördüm ec;lgü atanmış kişi
!}atıldı buzuldı işi

'

4233 gavaz ... kic/.in] A33 gaflaz b. ı:ş ... ger kedi n ll 4234 er ) AM ve Bo p ıl
/..işi] C, kişi ( ·ş· noktasız ) ı bolunsa ... er] Bıo bolalsa ac/.aş ... t:r ll >1~36
AS6 ıra~-ı-gu~ Cı; ırg~ınu~ ( -n· noktaaız ) ı kişi ... munıngdın J As6 ırangga bu
kişi-lik Bıı ve
munungdın ll 4237 teggeg J
tt;gge ll 4238 iırizke ] A2 ffSlt:-k~
~~l~ı örüng] As ~. gsüng Bı, uflı ö. Cs ~- örüng ( -r- üstündeki işarete (Hid::ıı. ) 1
•• · körüng] As gsüng-ke ... kgsüng Cs Q(rü)ng-ke . . . ll 4240 birdi . . . öge J
... gge (satır altında ar. harfi. nahuşi, ·ş· noktasız) Co birdi • . . ı biliglig ...
kgrü berz-e gy-her ( ·/ıer satır .üstünde yazılmış) tgker teg üge ( satır altında uyg. .
tuda ) Co kö(r)ü birse güht;r töker tt;g üge ll 4241 itıizke] Aı; t:·•iz-ke ( ı:· di ld;ırt)
•• • taşı] Aı; ı:-siz t. Cıo •.. .işi ll 4242 bolğa ... irilgeg ] Aa bolm-a ... t:ril-ge
irilgeg ( ·r· yerine ·Z• ile ) Cıı •.. irilge ll 4243 gorıma ga~a J A7 gyrüm-e !fa~_;." (
altında ar. harfi. tt;hi mt;kiin ) 1ga*a] A7 ga~-a (satır altında ar. harfi. gt;riban ) il
isizke ] As ı:·siz-ke ( t:· dikkat )

c5 ...

1

ı

1

c6

4249
4250
4251

terk yu~ar ol körüng

4240

yaragsız sa~a

251

yanut

4238

örü~ke ~ara
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4245

4252

4253

te!im kördüm ec;lgüg isiz iş üçün
yoc;lug~a ilindi yo~ac;ltı küçün
bu begler evi atı ~arşı turur
bu ~arşı içindeki ~arşı turur
tepizlik bolur bu ~apugda öküş
tepiz ~ayda erse tütüş ol uruş
seningde uluguı~ sini tepsegey
uçuz bolga özülig ökünçler yigey
yime tepsegey kör sanga te~ tuşuııg
körülmege eçlgüng tünergey kününg
seningde kiçiging sanga tapsula
tilemegey ec;lgüng tepizlik bile
bu yanglıg üçün ~arşı !}arşı bolur
ikigün ~arışsa birisi ölür
~atıglan sen emdi ay könglüm küni
kişig tepsemegil yorıgıl köni
tepizlik ig ol bir otatgu uzun
yimişi anı yir sızar bu özün

4245 kördüm ... i11iz ] Au ı:dgü kördüm ı:-•iz 1 gofjuğ/fa ... go/fafjtı J Au goduğ-lfa
altı ~dıı r. harfi. l]adi§e) i. ba11al-tı ll 4246 evi ... /far ş ı J Aıo aif-ı ... /far şu Bo
ı içindeki] Aıo işi ba,.ça ll 4247 tepizlik) Au tepiz-lik (satır altında ar. harfi.
) B7 ft;pizlik ( ·P· tek noktalı ) Cıa tt;pizlik ( -p· noktasız) ı erse tütüş J Aıı
l~dü" Cı6 bolsa t.
•4L18 nushalarda metnin bu kısmı karışıktır (aş. bk.) ı seningde ... tepsegeg J A
12
teg al ağ beg ( b- ? ) 11eni tepz-e seger ( satır' altında ar. harfi. dost nt;da,.t;d ) Cı

7

lls 'd c bu beytin ikinci mısraı şu şekildedir ( krş. aş. Aıa) :
'· ·

sini ot/fa itgeg öz itlür tigeg

Aı1 'de ıiarklı ve anlaşılması güç olan ikinci mısriidan başka, Aıs 'te ayrıca bir beyit
g a ln.o !ı:: ted iT ( krş. yk. Bs ) :
Aı2

g.sin-ge ( ? ) neçnenip ( ? ) bu tıdılar ( ? ) geger
gsüng ot-lfa idgeg öz edlür tege
11angga /fılğ-a teng-siz seni tepsege ~
tepsegeg kör] A14 tepsegeg-ler Cı ft;psegeg-ler ı kö,.ülmege ... kününg J Aa
t:• tyn ördgeg ( ?, tashih görmüş) Bo kö,.ümegeg ... Cı ... tutarsa ( tashih
Aıs

tuşung

B 'de bu beyit yok ı •eningde , .. tap•ula ] Aı5 ırening-tin ... tap-sul ap c 2
.. · tgpsala ( t- veya If.·? J ı tepizlik bile] Aı5 t. alap C2 tt;pizlik .(. -p· nokb: ll 4252 könglüm ] A17 köngli ll 4253 otatğu uzun) Aıs il ylgi usum C5 otatğu
n.<>ktıı,ı;n. } u. ı gimişi •. .. özün J Aıs ge miş-i a. ber •ız-ar bu öz-üm B12 .•• gir
o o~ı ~~tl!. ) . . c5 ... gir ..•

Aıu

4254

4255

bayat l)ı,ıkmi ol barça eç!gü isiz
bayat birse tepsep tıçlumaz tepiz

c

252

negü asgı ötrü kişig tepsemek
tepsegüçi songı iglemek
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eçlgü ~ıl
eçlgü bolgay sizik tutmagıl

4257

sevinç bolsa kimke özüng sevnü bir
sa~ınç ~açlğu tegse yime sa~nu bir

4 258

atıng

4259

yağı ~ılına
tutgıl

ll

~adaş

ya

4 26ı

negü tir eşitgil yağılamış er
yağısı özele elig bulmış er

4 z6:

usanma yagıl_<a ya~ın turma kit
yağığ Sen usandur anı torl_<a yit

4263

sınama yağığ

4 ı6 4

tilese nengingke tegürgey elig
tilese canıng~a yitürgey yiıig

4269

adaş tutma~
yagı

4270

asan küçlezmeki sarp
bolmal.< asan yaraşmal.<ı sarp

yağıng boldı

erse et öz can küçlez
az

yagılıg kişiler ~utulmal.<ı

l_<alı

4271

iki türlüg erke

l_<atılma yıra

~atıldıngmu bulga~
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sen beçlük bil uluğ"
yagı~a temür ~all_<an it

birisi ozunçı yo~ag lplguçı
biri iki yüzlüg kişi umduçı

42 73

yime tutma

4274

öz

borçı kişig

4275

sen adaş
ol köngül l_<ılga baş

asgı

asıg

A 123

l_<opurgay köre

4272

v~fa l_<ılmagay

bu . iş tuş yü kin yüçl sıma könglini
sözümni unıtma küçlezgil munı

4254 bagat ... i•i:e.] Aı9 bagad-tın turur b. t:· t:·•iz ı bir se ... tepi:z] Aı9
taduma:z t. Bıa ... tuğumas t. C6 blrse tuduma:e tı;(p)i:z ll 4255 negü . . . t ~p8~m~ J
. . . kişi tepz-e ming Bı, ve C7 nigü . . . ı kişig . . . i~lemek) A2o tepisig 1lrıd•jrı (
altında ar. harfi. birnari dari ) gsin erk·lemek ll 4257 bir] A22 ber ı tegse ... INr
bolz-a . .. ber ll 4258 bolğag .. . •evgeler] A2a b. sen-i •· B2 ... ,r~J(~l ~r ( 5 tır
sı;<Jgeg) Cıo bolğa •· siiıgt~ler ı iiJgeler] A23 t:iıge-ler Cıo iiıgt~ler 114259 ~ada1 J Jl.:ı
ı tutğıl emdi) A2( tudz-a tud-ğıl ll 4260 anulf] B, itip ll 4261 negü .. . er] A~
.. . t:r B5 nigü . . . . t:r C ıs nigü . . . ı elig ... er) A26 ilig b. t:r Bs . .. t:r
Dört 1 ük, . A'da sahife kenarında ar. harfi. ş ;'.r sözü, B 'de çizgiler ve C 'd&
satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
4262 ga/fın ... ' kit] A27 gağulf t. ket ı gağığ . . . git) A27 yağıng-nı ıı ~ıut-ınr· .
ged J3ıı ••• atı • • . ll 4263 •ınama . •. sen ) A23 basın-m-a g. sen ( lfa ? ) ı .
it] A28 gıdalf·lılf . .. lfallfan ( -~- noktaları yanlış konulmuş) t:d Cı& ... ~ ~~l~an!f ll
... könglini) A29 t:l tuuş . . . köngüli-ni C11 ..• güki ... ı sözümni unitmıı ] A29
unudm-a

özüngni negü teg küçlezse özüng
teg küçlez kes sözülig

işingni anı

adaş

bolsa emdi sanga bir yağı
usal bolmağıl sen anul.< tut ağı

örtger canınga
anul.< malınga

42~7

~atığlan ~adaş

426o

tayal.<lıl.<
.. .

özke
emdi

işing

içingni taşı~nı adaşıng bilir
bu iç taş biligli kişi neng alır

4268

eçlgü bolgay sini sevgeler
sa~a ~atlayın tip tözü ivgeler
neçe

bolsa

Cısı

tirmiş yumıtmış

4266

ugınça ~amuğ~a özü~
sa~a

yagı

ya

kişig

4 ı56

4265

B3o6

tiler dostl_<a birme köngül
bulmasa boldı d\!şman töngül

ya~ınlıl.< ~ılu

bolup l_<oltgu

tursu tise özün
~olma bolu bir sözün

41ıi51ff/riğ'

•. • canınga) Aso t:ling gngger (? ) ça/fıng·ga ( ? ) ı ga . . . malınga) Aso
f,/Utnlld-rmf anal! (-n· ?, -r· ? ) malıng-ga ll 4267 elig] As2 ilig ı canınglfa . ..

)·A:n canın-ga gedür-geg bilig Bu gitürgeg canıng-l!a g. Cs gitürgeg canıng·l!a bilig
ı\a3

)

'te, 4267 'den sonra, pek iyi aniaşılmayan şu beyit. gelmektedir:
bu sart-nı unağ-lı tapğın kgrür
öküş kel-e filmağa t:rdem erür
negü) Bı2 ve C,. nigü ll 4270 yağıng .. . et] AS6 yağ- ı .. . Bı, . .. t:t ll 4271
Irke l!opurğag J C7 lfopurğa ll 4272 ozunçı yongağ] Ass uşal!çı tongğağ Cs u.
(g· noktasıı) ı umduçı ) Ass umdı-çı ll 4273 borçı] B2 borçı (satır altında
ı ol ... l!ılğa] Aoo tek k. bolğ-a ll 4274 birme) A,o berm-e 1 a•ız ... töngiil)
berding ırz-e a•ığ-tın tönggiil Cıo ... köngül ll 4275 l!ılu ... tise] Aı tu·
•en Cu l!ılur . . . ı bir ] B, bir ( b- noktasız; satır üstünde yazılmış ) Cu
ı~ )

Aı2 3 B3o7 C253

4276

4277

sevinçin tiriglik bulayın tise
kişig tepsemegil ~atıglan usa

4278

ı<;i

4280

~olsa

c

253

4282

tüpi

bol

iltge sindin

törülüg

otun~a ~atılma
tütüş aşlı

tise belgülüg
ülüg

4292

arığ

kişi

buşı

silig bol amul

barça

otundın oğul

birle bolma yime keçi

ya~ın

~alı buşsa buzğay yalpn!ı~ !)~~ın

kötürdü~

ögmek tilese özüng
ec;Jgü tutgıl yaru~ tut yüzüngo

4293

4 294

ya~lığ

bolur ol kişi aşiısı
kişilik kişi belgüsi

köngül sırrı açma sözüng tegmeke
~alı açting erse özüng emgeke
ya~ınlı~

kötürgil
4295

kişi aşlı bilmek . tilese özü~
~ılınçında körgil açılğay sözüng

4176 A5 'te bu beyit 4279 'dan sonra geliyor ı bulayın ti•e] A5
yerine ·Ü· ile) tez-e ı lfatıglan u•a] A5 11öz agdım kez-e
4277 Aa 'de bu beyit 427 5 'ten sonra geliyor ı gagıg .• . ti•e J Aa gağığ , , ,
B6 gatığ (-t· noktasız, ·1· noktasına dikkat ) ... Cı s ggğığ • , , ı töküp : , . ""fı
•aô Bs töküp. ( -k· üÇ noktalı ) ... •a" C ıs ... ·•a" ( .iJ üç noktalı ) 11 ''18 ırnıwucr ~iJ
gı;ılfın-nı Cu gı;ılfınıg ( gglfı· noktasız ) ı negü . .. irig] As , • , b~rm - ~ t r g B7 Y~
• · · ll 4279 etmek .•. u11a] A, gdmek gedür uz-a ( u- çizgiai fazla ) Cıo ölmek , ,
4280 As 'da bu beyit 4276 'dan sonra geliyor ı iıeiJitmek J Ao •~roii d- m~k (
sonra gelen çizgiye dikkat) Cı6 s~iJütmek ı biriktür , , . tat ] Ao kgni tud syçig
4281 A7'de bu beytin ilk mısraının sonu ve ikinçi mısraı 4 ıSı. beyit ilc
miş ı ağırlılf. .•. özıüı] A7 .•. tez-e. kelgü-lii.g C17 ağırlığ , , ·.
agırla • , ,
barın-ja keti bol kgdürdüng ülii.g Bıo ve C17 a. ki1i .•.
4282 Au 'da bu beyit 4283 'ten sonra geliyor ı tise] Au ' tez-e
barın-ğa iki , •. Cı . , . kötürdii.ng ( -g çizgi,siz )
. 4283 As 'de bu beyit 4282 'den .önce geliyor ı tutçt ögmek] As tud-şı
emgek ı yarulf] Bıa gf}rufr. ( ·r- yerine ·z· ile) ll 4185 açılğag) Au açıl-ğa B"

ö:

4296

tilese tuçı üstigü
t~mş.'nı tirilgil bügü

~a)ı ~olsa

köni bol

c 254

açığa

aşlı arıg

ay

suvın

eşitgil

negü tir

4291

kişi tutçı

bu

otun~a ~atılma

otundın yıramış u\<uşluğ başı

agırlı~ bulayın tise sen özün
agırla kişig sen ay ~ıl~ı tüzün
bolayın

e<;igü bolsa köngül til köni
bu tanu~ ol anu~

aşlınga

yüzüngnüng

sevitmek tilese özü~
til biriktür suçig tut sözüng

tüke! bay

~ıhnç

4288

4290

kişike

4285

kişi aşlı bilmek tiıese açu~
köngül til ~ılınçı bu işke tanu~

~amug~a

~ılınç
4284

4287

4289

barıı1ga tapı
4283

tilese özü~
birme irig tut sözüng ·

içii ya~şı aymış bu b~yt ayguçı
sözin mş.' ni birle tanu~ ~ılğuçı

tiriglik uzunın tiler erse sen
a~ı bol hız etmek yitür ·usa sen
kö~ül

4281

tise sen tüke!
sav altun sunup tut sa~al

ya~ınıg yıratma~

negü
4279

B 308

yagıg ~ul ~ılayın

töküp

4286

uzunlu~

elig

sen

tutçı me~zing ~ızıl

~utuldung

tilese özüng

sen inçin tiril
h~m

lpsğa tutğıl ~utuldı

sözüng
öziklg

41d6 C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı i</i •• , agğuçı] Aı2 r:ti ... begid a.

. c5

i.

!lfi!Jşı

...

agtğuçı

DÖrt 1 ~ !.;, A 'd~ ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şf'r
ile ayın edilmiştir
~;87 açulf] Cs ( açulf) ll 4289 otunlfa ... aşlı] Aıo ogun-lfa ... lfıllf-ı ı güzüngnüng
] Aıo gyzüng şufıın ( satır altında ar, harfi. ab-ru ) ildgeg uning-tin arığ ( satır
nr, harfi. h~m& ) Cıo yüzüng IIU(II ( ? ) iltgeg llt;ning-din a. ll 4290 negü , , .
) A ı ij n, ter işidgil B4 ve Cu nigü ... ı otundın] Aı6 ogun-tın Cu otun-dan ll 4191
, .. amul] Aı7 ogan•*a ... Bo otun-lfa (satır altında . kafirğa) . , . amul (satır
'fim~l) ı otundın] Aı7 oyun-tın ll 4192 buş11a] Aıs buşğ-a ll 4193 aözüng J Aı9
4294 tile•e ... üstigii.] A20 tilez-e . .. qz-tegü Bs tile•eng , , . Cıo t. özii.ng ü • .ı
... bügü] A2o köngül umdız-ın •al tiril ag begü
Bıo ve Cı7 'de bu beyit 4300 'den sonra geliyor . ı tut çı) A2ı bolz-a ı bol , . .'
Aıt b. kQni tur •· ,nçin ll 4296 tile•e . .. h~m ) A22 tilez-e tiling me Cı tileseng

h.

4297

yüzüng tutçı suvlug tutayın tise
tilin sözleme sözni yalgan usa

4309

4298

~ayu

4310

4299

yirde d~vl~t kötürse başı
bolu bir angar sen ay e<;lgü kişi
öçeşme

bu

d~vl~t ~araŞ'
u ıp a aş

4300

~alı ~olsa

sen söz

,;, ·

4311

yorı~ bolgusın

~urug
uşa~

B 309

4302

sözleme sen kişig songdama
söz eçlerme yime kikneme

c

255

tüpi yil turur söz köngül ağrıtur
er sini yavrıtur

kö~ül agrısa

4303

4304

uluglu~

4305

kü<;lez i}Qrm~ti
sanga kelgey y1,1~gay
tuşung

birle

4 3o7

4308

·.-

(.·t·

'' ·'-ııl:

B 310

~utı

iltiş barış

A 124

yanut birdi oc;lgurmış aydı bu söz
men emdi aya köngli tüz

4315

munıngda a<;lın

4316

ma tals:ı bar sözüm
ma· ayu bir ay körklüg yüzü m

bu kün bu özüm k~nd uluş\s:a kirip
buc;lunls:a yorıp

ls:atılgu ls:arılgu
4317

.,..

negü teg \s:ılınsa sen andag ~ılın
süçig sözlese: söt•süiig _bol tilin

4309 gahı .•• er ı A35 ... ,r Bs ... ,r Cıs Yilalı .. . ir ı öngdi .. . er] A35 öngdi
'r Bs öngdü . .. ,r
c

· ~~m~&'_ ~çl~~e ..b~l _sen:~'4ü kişi
lll

ol ısı:f: tuşı
.. _
'.::-· :-{iı ~!b_;) _.~ -- .<-):~~
ôz-tı ll 4198 ~j~ ger-te Bıs

negü teg yorığ'u olarnıng bile
munı ma ayu bir manga söz ula

4ı:ıtrı 1\lmı fl

... ·

s. BfiSÜng 8g ve Cı6 agıt(t)u~ta ... ll 4301 aongdama] A27 l!tingdcm-e (
kikneme ] A21 bek-nem-e ll 4301 yil ] A23 bil ı sini ] A23 seni ll 43113 mllgd~
ôzneme) A29 ösüng-ten . .. öz-nem-e ( satır altında ar . .harfi. bı;kac mı;k(in ) DJ,
-den ... ı cı;t~ab . .. irig) A29 cut~ab -~ · getoi-te : ıYiii · {-salltdıUtında ar. harfi.
... !JJrde i. C1 .. . yı;rde ( ·f· hareleeli ) /. 114304 kelgeg yu~ğag) Ba .ktlge !1"~-~a
yu~~a ll 4305 ilti1 barı,] Ası ılı/i, \ b. B~~Jiii, Cg i!til biri, ı ~arılgıl ...
Ası .•• ma beril B, ~arığıl . -~4so6-'sfiiiJ'Qanı Cıo •ini ı barma] Bı; b~Jrğıl
negii ] Bs -ve Cıı nigü ı bol) 86 tur ·i~· 4318 isizke . . . isi:& J Aa. 1-•iz-ke
,-aiz-lik . (ı- '!ere dilclcat)
ı

ayu birdim emdi eşitti özüng
köngülke alıngıl uzatma sözüng

anı

4297 tiae ] A23 tez-e l usa ] A23
gjrde Gl
barekeli ) ı bil' ) Au· ber
~- · .."':\ · · ·· ·
4300 Bg ve Cı6 'da bu beyit 4295 't~n Önce geliyor ı agıttu/fta
~Q.nt J

agıdu~-ta

4313

eşittim

agırla. ~'~~~~~~ .
uçuzla uçuzlasa 'batm
. ın .

ısızke ısız

~~::,\ --

bu yanglıg bolur kör er at şı.ıl}b~ti
ls:atılmals: tilese emi bu otı

4314

~atılgıl ~arılgıl alış h~m biriş
4306

senlegil

43• z

agırla

sanga teng

anı

OQGURMIŞ Sl,PALl ÖGDÜLMlŞKE

özüngde •ulug~a ·til in özneme
·c~vab ~ılgu yirde irig sözleme
ulugug

~aya yang\s:usındın ls:o<;lı bolmagıl

sini sen tiseler

ayıttu~ta sözle ·"köni bol;su,,ç.ın
4301

sini siz tiseler anı siz tigil
anda yigrek yanut sözlegil

tals:ı

yaraşmazs~'~f!#.

i<;li ya\s:şı aymış törü bilmiş er
törü öngdi birle bu<;lun tüzmiş er

D Ci r ~ i Ük , B 'da 4313 'ten sonra gelm ektedir, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de
TO C 'de ayrı satı rda fi'r sözü ile ayırt edilmiştir
·
uı~ Bu 'de bu beyit 4313 'ten sonra geliyor ı sini . .. tigil] AS6 seni •en tez-e-ler
.tegil ı anda gigrek] AS6 a. geg-rek Bu a. g igrek Cı5 andan gjgrek ll 4311 If-aya
.:-wrrrıaw ] •A2ı ~ıy-a gan~u-ınn-tın 812 ~q.ga gq.ng~u•ın-da Cı6 ~~~ya g. ı sini .. :
J 1\~ seni s. tegeg ol anı sen tegil Bı2 ... tigey ol anı sı;n tigil Cı6 .. . tigen-ni
llg ft ( -1 Üzerindeki -k çizgisi yan lı ş olacalc )
(31~ 89 'da bu beyit 4309 'dan sonra geliyor ı ~atılma~ .. . bu J 89 ~ı;ıtılmcu ...
· <J ll 4313 birdin ... e ,itti ] As9 berdim e. i1id-ti Bıo ve Cı , . . e1it(t)i ı al ıng ıl]
tud
. . ögdülmişke ı Bıs ~{Ira 'am birle f'!-IJ.bı;t sözi
~ bı'rdf J A4ı berti ı e1ittim] 814 e,it(t )jm Cs e,it(t)im ll 4315 munıngda) A42,
munungda ı bir ] A 42 ber ll 4316 kir ip] C5 bı;ırıp ı ~arılgu ... gorıp] Aı
bu ~ur-~a tegip C5 budun-~a bu~un-~a g. ll 4317 negü] Bs ve C6 nigü i bir
JA2 ber m. •Öz il-e

ÖGDÜLMIŞ CI;.VABI OOGURMIŞ~A
4318

yanut birdi ögdülmiş aydı bu s'öz
kereklig erür çın aya ~ıl~ı tüz

4 319

kerek bolgu sözni

8311
256
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4326

negü tir eşitgil
sözlegüçi

sınap

~ara ~ıllpnı
kişi bar~ını

4327

~ara ~açlgusı barça ~arnı üçün
buçlun tevşigi barça bogzı üçün

ayayİn eşitgil munı men sanga

4328

XLIX.

4329

telim l}ş.ll$1ar öldi bu bogzı üçün
yir I$atında yiyür ot öçün
~ara ~$arnı taçlsa tili başsırar
basa tutmasa bek özi erk sürer

ÖGDÜLMIŞ OQGURMIŞ~A ~ARA çAM BUI;>UN BIRLE
NETEG ~TILGU, KEREKIN AYUR

4330

olarl$a yime ök ~atıl ay ~adaş
birü tur olarl$a yigü içgü aş

4331

tilin sözle yumşa~ negü ~olsa bir
birigli alır kör anıng asgı yir

4332

öküş

negü tir eşitgii özin tutmış er
tilin bek tutuglı bilig bilmiş er
sözüg barça söz tip çı~arma tilin
öyü sa~nu sözle kerekin bilin

•

•

•

p :

~

•

•

:

'

: .

;"

~

ayıttı~

:

•

manga

•

~ara·

4320

'am buçlun barça ~ıl~ı
biligi u~uşı ~ılınçı tengi

4321

~ılı~sız boltirlar ~ara 'am buçlun

törü

~ara

yo~ to~u yo~ ~atılmış

ö~i

öçlün

4 3zı

v~likin bularsız

yinie bolmaz iş
tilin eçlgü sözle aıtar bolma iş

4333

4323

~ara. ~~~~~

4334

~$ara
4 32 4

4335

~ara l$ıllp başsız l$ılınçı saşı
işi

4325

barça bol ur l$ap · ~$ara
l$ılma özni küçlezü tura

köc;lgi barça

~ılınçı tuşı

yimekig bilirler ~$arın toçlgusı
boguzda açlın yo~ olar ~açlgusı

ögdülmi,. ••. ot/.gurmış~a] As ö. cu(lab-ı o. 43i8 bireli] · A, berti Ca blrdi ı erür] BG ve Cs tf!rUI' ll 43l9 soznı
söz ~ıra. B6 •· agıt(t)ıng Co s. agit(t)ıng ı munı ... sanga l A5 ... mrıııgtı

tat mı;mga
ögdülmiş : . . agur) Ae ö. lfar-a 'am birl-e nedeg ~ılgu-sın a. B7 !Jab U.
tj.unlar birle. lfgtılma~nı ögretür Cı o bab ~gra . . . nt~ft;g ( -t- yerine -.V- ile l
~trekini a.
.4320 barça ... ötigi] A7 ~ıl~- ı barça g. Bs ... ggngı ı tengi] A7 grıngı
(/'lik in ... bolmaz:) Ao (lt;lakiiı .. . Bıo (lt;ljkjn olarsız: g. bolmas Cıs
aifga,. .. ., iş J Ao anı ~ılm-a 111
4323 Aıo-ıs 'te metnin ve masraların sırası yanlış istinsah edilmiş;
4326. beyitlerin ikinci ınısriları altında yazılarak, düzeltilmiş ve PJnr ii l
· -ı.ı:Cg 'a kadar hind rakamları konulmak sureti ile, dotru sıra gösterilmiştir j
{c~ra] Aıo teng-siz: ~ilınçı ~ar-a ll 4324 saşı) Aıo şaş-ı ( 1· üstündeki
· ' ~a,-ı ?) Bı2 ,a,(CıG •aşı (-ş-noktasız) ı köğgi) Aıa kör ki Aıa küçi Cı&
gı'mekig J Aıa gim-e·rek ( ·r- ?, -b- ? ) Bıs gimekni ı boguzda] Aıs !ıo gu.«·fııtı C ı~

negü

sözleme söz serin til küdez
öküş sözlemiş söz suvı ~aldı ~z

u~uşlugnı kördüm
öküş sözledim tip

kör az sözledi
ökündi yılın

eşitgil ] A13 n. ter işidgil Bı ve Cı nigü

Cı !/~J.rl}uu.

bar~ını J Aıa bar-~nı

f t 1ii k ( A 'da dörtlük şeklinde detildir; araya 43z9. beyit girmiş), B 'de çiz.
C 1dl!l ayrı satırda şfr sözü ile ayırt edilmiştir
"'
teiışigi] Au ta~-şigi 82 ve Ca it;iJşigi
Aıe 'da bu beyit 4329 'dan s,onra geliyor (yk. b k.) ı gir ... ot J Aıe ger
!Jal~r·lar Ba !!Ir ... gjgür o. C, gfr ~ın1nda g{gür ( -g- noktasız ) 0 •
At5 'te bu beyit 4328 'den önce geliyor 1 baş•ırar J B, bgısırar c 5 tuı·•ırar
~, ~b- ? ) ı basa ... erk] Aıs ... k erk ( ? ) 84 bgsa , . . Cs bgaa ( -•- yerine •1•
ıromıii;ı ~ ~ ••• ll 4330 birü ... gigü] A17 berü ... gegü Ce blrü . . . 11 4331
bir] Aıs g~gü {c(o)lz-a_ ber Be nigü ... C7 nigü ~- blr ı birigli ... gir] Aıs
· • ger C7 bi~igli ... gir ll 4332 sözleme . .. serin J Aıo söz-lemez •· •erin ( 8 •
noktalara dıkkat, ~arın?) Ca ... sirin ı ~aldı J Aıg boltı 11 4333 negü ... er J
işidgil . . . ır Bs nigü ... ır Co nigü . . . 1 tutuglı . . . er ) Aao tadup ked
ır Bs .•. ır

r t 1 ü lt, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şi'r
.

ayırt edilmiştir

09fi .. bilin J A2ı ggü ... kereki alın Bo körü ... bilin ( bi- noktasız ) Cu körü
kör az) Cıa köz eô ( ? ) ı gılın] A22 til in Bıo yılın ( gı- noktasız) Cıa tilin

4343

bular ol yarar ya yaramazlarıg
seçip açlra tutgan köni yol arıg

.

4344

er atta öngin ,beg kişisinde taş
~atılgu kişiler bu ol ay ~adaş

4345

usa 'ilmi ögren biligleri bil
nengin ec;igülük ~ıl küçlez bekrü til
bular ol J:.ı<;ı.~i~<;ı.t bu din tirgüki
olar bilgi ol çın ş~ri< l}.t köki

L.

. .

'ALEVILER BlRLE KA TILMA~NI AYUR
433 6
4337

olarda biri

savçı urgı

turur

4346

bularnı agır tutsa ~ut ~ıv bulur
bularnı ~atıg sev köngülde berü
nengin eçlgülük ~ıl ba~a tur körü

B 312

c

4339

bular ~hi-i b~yt ol Ql}.bib~a ~adaş
i}l}.bib savçı i}l}.~~ı üçün sev adaş

4340

için irtemegil ya ~~~~ın tözin
m~g~r tilde te~siz yorıtsa sözin

257

BILGE 'ALIMLER BIRLE ~A TILMA~NI AYUR
B 313

takı bir kutu oilge 'aljmler ol

ol~r <ilmi. gl}.l~~a yaruttaçı yol
olarnı ~atıg sev agırla sözin
biliglerin ögren öküş ya azın

'çılt;"iler , .. ayar J A28 'a. bil-e ~adılma~ın (-n ? ) a. Bıı . . ögretür Cıa
... ögretür
.
.
A 24 'tc, başlıktan sonra, daha şu beyit gelmektcdır:
kişi-ler-te gegi ~amuğ !Jal~-~a baş
erür aaiı·çı urğ-ı ag ,dgü ~ada1
4336 atta ... beg J A 25 ••• g(n)gin-rek ( -r·? ) Ca at-tan .•. ı bu ... ,buia, J ·
ol ag ada1 11 4337 olarda ... ur ğı] Bıs ... ozğu Cı5 olardçı . . : ı bıılorm J Aw
H 4338 bularnı . . . berü ] A27 ~adıg sev bularığ köngül-te berü Bı, • · .
( b· yerine n- ile ) Cı6 bularığ . . . köngül-de berü ı neTlgin • · · ba~a ] ·
,dgü-lük-ke ( -ke satır üstünde yazılmış) ~ıg-a Cı6 .. ~ ~ıga ll 4339 b!gt • • •
begit ol l;ı.abib aaiıçı-~a ı l;ı.çıbib ... ada1] A23 ol t:dgu ~ul:a:"ız kgnı ~o{- ~r-15-a
irtemegil ... tözin J A29 ,r.temt;gil ne ~ıl~-ı tysün C2 . · . to:zun ı tengaız] Bg
· ·bilge ... agur J Aso uluğ ~udu bilge ... Bs ... ögretür Cs bab bir (
~ut!Z bilge ... ögretür
. · 4341 garuttaçı) B, ve C, gçırut(t)açı ll 4342 olarnı] As2 bularığ ı ga)
ya ( g· noktasız )

olar <ilmi boldı buçlun~a yula
yarusa yula tünle azmaz yola
4348 nengingde ülüg Ipi süçig söz bile
aş içgü yitürgil tapug ~ıl küle
tilin
serme irme bolun eymenük
4349
agu ol olarnıng eti birtem ök
4350 tilin irme serme tuz etmek yitür
agır tut olang agırla kötür
4351 eşit <ilmi işlet tilin songdama
ya ~~~~ın ~ılınçın yavuz tip time
4352 olardın kereki sanga <ilmi ol
könilikke yitse ayu birse yol
4347

LI.

4341

yo~ erse ajunda bu <alim bügü
tikip önmegey erdi yirde yigü

4353

~oy~a erkeç sanı
sürse yolça köni
~atılgıl bularnıng bile eÇgüleş
~utaÇgay sanga iki ajul)' ulaş

· bular ol sürüg
~oyug başlasa

c 258

4354

AM 'tc bu beyit 4349 'dan sonra geliyor ı ya garamazlarıg] Asi m-a ... B6
) gçıramas-larığ ı gol arığ] Aa, yol-larığ ll 4344 usa ... biligleri] A35
kerek-lig-ni ı nengin ... bekrü] A35 ne(n)gin ... B7 ... bt;krü ( b· noktasız)
) . . tt;grü ll 4345 tirgüki] Asa tirgeki Ca tirgü(ki) ı bilgi ] As6 bilgen
ujrmda . bügü] As7 acun-ta ... begü ı tikip ... gigü] Ası .tegip önmegt;g t:·
Bg •.. gjrde g. C9 ... irdi yı;rde ( ·t;· harekeli ) g. ll 4347 yarusa .. . azmaz ]
y . uni•.: o. Bı o gq.rusa .. . azmas ll 4348 nerfğitfgde ... süçig] Aa9 barıng-ta
~ .yr;:iiz Bu n. ülü, .. . Cıı nt;nging-den . . . ı gitürgil] As9 gedür-gil
Asa 'te bu beyit 434ı 'den son~a geliyor ı serme irme] Ass t:rm·e serm-e Cı2
ı eti ... ök] Aas eti yer tgkük Bı2 e. birtemük C12 iti (i- hareketi) birtealtında bürtem ök )
A 'da bu beyit yok ı irme ... etmek] Cıs st;rme irme t, ötmek ll 4351 ya ...
m-a ... tep teme ll 4352 'ilmi] Au 'ilmi ı gitse ... gol] A,ı gidz·e a. berz-e
o. blrse g. ll 4353 sürse golça) A42 ildz-e gol-~a Cı6 yolça sürse ll 4354
.• . bile) A43 lfadığ-lan bular-nı b. ı ajun) Ats acun
li9!<J ıu •,.

B 314

Lll.
OTAÇlLAR

BİRLE ~A TILMA~NI

4363

AYUR

~alı asgı tegsün tise sen sanga
yime eçlgü tutgıl ay ersig tonga
otaçı

unamaz mu'azzim sözin

miJ'~zzjm otaçı~~ ~v;er yüzin
A 125

4355

bularda basa ~aç ~utu bar ac;lın
ba~a körse bilgi biligde öngin

4 356

olarda birisi otaçı turur
~amug ig toga~a bu emçi erür

4357

yime ök kereklig sanga bu kişi
anıngsız ongulmaz tiriglik işi

4358

tirig bo lsa. yalngu~ y~me · igler ök
igin em çi· körse otun em ler ök

4 359

ig ol kör kişike. ölüm . ~oldaşı
ölüm ol kişike tiriglik tuşı

436o

. bularnı

yi me ec;! gü tutgıl ya~ın
kereklig kişi bu kü<;iezgil ~~~ın

LIII.

ol aymış otug yise igke yarar
bu aymış bitig tutsa yekler yırar

LIV.

TÜŞ YORG UÇILAR BIRLE ~A TILMA~NI AYUR

c

259

4366

4367

uçlısa bu yalngu~ tüşer ök bu tüş
yora bilse terkin kelir ağzı tuş

4368

tüşüg

4369

4 ~6:ı

bular~a yi me· ök ~atılgu kerek
· bu yil yeklig igke o~ıgu kerek

otaçılar ... ·ayar] B5 ve Cs 'te bu başlık 4355 'ten sonra geliyor ı
~adılm-a-lfığ a. Cs bab o. b. ~ı;ıtılma~ n'Jl'Jg kt;rekin ögretür
4355 B, ve C2 'de bu beyit başlıktan önce geliyor ı biligde önğin] B, b,
bjlig-den ö. ll 4356 olarda] A2 gl ar-ta ı erür] A2 turur C, tı;ırur ll 4357
kerek ol ı· anıng•ız ... ili J As bular-ıng ~m-i ol t. başı ll 4358 galngulf ...
ig-lerük Bs Yf!lngulf g. iglerük Co gf!nglulf g. igler(ük) ı otun ... ök] A, yim-e
1ı 4359 lfoldaşı] A5 lfooşn-ı-sı ı tu1ı] A5 köz-i ll 4360 ya~ ın] Ao · ba~ın
. mılf!zteimler ... agllr) A7 mu'asim-ler bil-e /fadıl-ma/fığ a. C9 bab• m . ..
· 4361 f!f~unçılar] Cıo gfsunçılar ( -/- üç noktalı) ı yil ... ol] As ...
Cıo gjl . • . ll 4362 bular/fa •.. ök) A9 bulgr-lfa g. ol ı yil ... igke] A9 gel
Bıs gjl.. .. Cıı yil gek-lig (ig)-ke

eçlgü yorsa bu tüş yorguçı
ol eçlgü kelir kör bu sevnür tuçı

~alı

tengsiz erse tüşi keçi yavuz
birip neng küçlezgü et öz

çıgay~a

4370

bularda basa keldi ·~fsunçılar
bıi yil yeklig igke bu ol emçiler

bir bilig kör bu tüş 'jlmi ol
açar e<;igü yol ·

tüşese yoruglı

Ml)'~ZZIMLER BIRLE ~ATILMA~NI AYUR
4 361

ta~ı

bu tüş 'ilmi körgil bagırsa~ hayat
e<;igüsin ~oldı bird(f ayat

~ulı
4371

4372

tüşi e<;fgü bolsa sevinse körüp
isiz körse r~b~a sıgınsa turup

çıgay~a ülese kümüş neng tavar
~olsa andın b~lanı yıgar

hayat

tegsün tise J Aıo t. tez-e C12 l'Jgsü t. ll 4364 unamaz .
sgsin B2 ve Cıa unamas . . . ll 4365 gise J Aı2 gez-e

sözin ] Aıı unamız
gekler gırar J Cı4

agur] Aıa tımş ... ~adıl-ma~ıg a, B, t. g9rğuçılar ... C15 bab .... ögretür
goruğlı . · · gol] Aı4 ggrüg-li ... ol ll 4367 galngulf ... tüş] Aı5 gal(n)gu~
tım1 C2 Yf!ngla~ ... ı terkin ... tu, J Aı5 ggrgin k. ggrgi tuuş ll 4368 gorsa
~' J A~~ Jmr z.-~ b. tgıış ggr-güçi ı kör ... tu çı ] Aıo bu u salfınur t. ll 4369 tüşi ]
. birip] A11 berip ll 4370 e4güsin ... agat] Aıs cdgü-si ~. berti bagad C 9
••• ll 4371 sevinse] Bıo ve Co st;vünse 1 isiz] Aı9 ~-siz ( ~- dikkat )
.

4m

4374

4375

yörügke banr tüş tüşüg ya~şı yör
aya tüş yörügli tüşüg yinçke kör

4383

bu yanglıg tüşüg uz yörügli bular
biliglig bagırsa~ bolup eçigüler

4384

bularıg

nss

tilese

yime eçlgü tutgıl ~adaş
tut tilese adaş

sa~ış artasa di}nya 'ı,ıl$bi
neçe birle artar ay eçlgü
~ılayın

kön ay

4387

YULDUZÇILAR BIRLE l}ATILMA~Nl AYUR

kişi

l$utlugı

ayıt l$utlugın

LV.

işi

tise sen özüng iş küçlüg
kerek eı;lgü isiz öçlüg

ayıtgu

~adas

4386

B sıs

kerek di,inya işi kerek 'ı,ı~bi tut
birle açlra tutar bilge büt

sa~ış

içii yal$şı
biligligke

bar yime l$utsuzı
tut ay yalngul$ tüzi

aymış

biliglig

aytıp işing ~ıl

!$arı

yon

bilig birle yalngul$ işin başlasa
tilek boldı sal$ın negü işlese
4389 tüke) işte aşnu tusulur bilig
kinilse bilig işke yetmez elig
4388

4376

munıitda basa emdi yulduzçı . ol
ba~a körse yetrü ic;ii yinçke yol

4377

yıl

4378

4390

ayıt

bileyin tise sen olp hşnd~se
açılgay sa~ış ~apgı munda basa

4391

bularıg yime ec;lgü tutgıl yaraş
tilin serme irme köngül l$ııma baş

4379

o~ı işrb-u l$ısm~t tüke) bil ki}sür
tükelke tüke! jmtil].an ol yetür

4380

ya

260

söz olarJ.<a yime bütme terk
biligli hayat ol munı tutgu berk

tşi'if

~$alı

c

B 316

ay kün sa~ışı bularda bolur
kereklig turur bu salpş ay unur

ya tı;ı.nşif özüıig yetrü bil
bilding erse 'ı;ı.d~d c~~ri ~ıl

4381

yana c~m'-u t~fri~ misal].ı;ı.t~a öt
yiti ~at f~l~kni yatur yamça tut

4382

ta~ı ~olsa c~br-ü mı,ı~ab~l o~ı

yi me Q~lidis ~apğ"ı yetrü tolp

4373 yörügke ... ya~şı] A2ı ... edgü B12 ... Y<J~şı Cs yörü(g)ke
yörügli ... yinçke] A2ı yörig-li tyşüg inçü Bu körügli tüşüng yjnçke ll 4374 '"'
A22 öz ygrig-li Bı2 u. yoruglı ll 4375 ~adaş] Ba ~gcfaş ı adaş] Bı4 atj.aş
yulduzçılar ... ayar ] A24 ... ~adıl-ma~ın a. Bı gılduzçılar ... Cıı bab
•·.. ögretür
4376 munııf!tda ... yuldazçı ] A25 munung-tan ... B2 munungda
mrınang-dan ... gılduzçı ı yetrü ... yol] A25 gedrü t;tl inçke ol Cı2 emdi ~ııhrr
y;IJ 4378 ti•e sen] A'n tez· e sı;n ı açılgag .•. munda ] A27 açılg-a • . . ıında Ca
.• • . mundan H 4379 tgrb-u ] A28 sarb-bu ı ol getiir] B5 9l yi} tÜr Cı5 ,~!Jlhır ?
ya ... ya] A29 ve Ct6 ne ... ne ll 4381 Çfm'-u ... öt] Aso cem' ..• · m utıı~ı
giti ... tut] Aso geti ~ad ( -a- ? ) f. yırarım-ça yar B7 ve Cı ... Y<Jtur g<Jm-ça . 1.1
Cfbr-ii] Ası · cem'-u ı 9~/idia ... getrü] Ası 0~-li-tiz ~- yegrü C2 9~ljdi; f<!P.~~

LVI.
ŞA 'IRLER
4392

BIR LE ~A TILMA~NI AYUR

basa keldi şa'ir bu"' söz tirgüçi
kişig öggüçiler yime yirgüçi

43~3 'l!~bi) Ca ·'!~bi ( -b- üzerinde fetha işareti) 114384 neçe birle] Asa
.ısas tia,. ... kücfüg] As, tez-e ... kedüg ( tashih görmüş) ı ayıtgu

lfamug barça
... isiz] Au

... ~:-siz ( ~- dikkat ) ll 4386 lfutsuzı j Aso ~ad söz· i ı galngu~] A35 gal(n)gu~
ll 4387 ya~şı) C7 ygbşı ı gorı] C7 urı ll 4388 galngu~ işin] A87 yal(n)gu~
,a.;vırnlf'"' ~ işing ( ? ) ı sa~ın negü ) Bı4 s. nigü Cs salpş nigü ll 4389 tük el ... tuaulur]
iş-ten a. aşunz-a Cg . . . tir( . . . ?, , noktasız ) ( bili)g ı kinilse ... elig] Ass
( ? ) . . . i lig Bı .. . g~tme:ı Cg ( . .. )se . . . ll 4390 söz ... terk ] As9 s~Jn ( ? )
Ba ... bt;rk ı biligli .. . munı ] Aa9 bilig-lig ... anı ll 4391 tilin ... baş]
adaş tud til ez. e ~adaş Cu ... ıdma .. .
.. . agur] A, şagir-ler b. ~adıl-ma~ıg a. Cı2 bab ... ögretür
şa'ir ... tirgüçi] A42 şayir .. . kooş-guçı ı yirgüçi] Aı2 agk-güçi B5 yjrgüçi
( ·f• harekeli )

Au6
4393

A 126

4394

lplıçta

yitigrek bularnıng tili
yinçke bu IJatır yolı

yana

~ılda

batıg

yinçke sözler u~ayın tise
söz u~ulgay basa

4403

44o 4

bulardın eşit
43'15

güh~r

c
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439 6.

4405

te~izke

kirür körse kö~lün tüke!
yinçü ya~ut çı~arur m~~~~

olar ögseler ögdi ilke
~alı sökseler atı artap

barı!
~alır

usa ' e~gji

4406

:

'1

'' . .

•

. • •

·.

,. ' ••

.

.

1. ~. ••

• - '

.ad aş •.-:
·, :

.-. ' '

44 os

'

~ah " e~gü 'ögdi; Ülese . özii~ '
bularnı
4399

munglug tirig

sanga ma siziksiz kerek bu
itilse anın ötrü bogzung işi
bularnıng

bolguçı

kişi

bile me ~$atıl ay ~adaş
bogzung lgılal bolga aş

negü tir eşitgil sa~ınu~ başı
türlüg iştin sa~ınmış kişi

~amug

tutgıl.;bıılarnı ~aciaş

qularnı~ tili~e !. :~li~ me

tol$ıglı açıp toı;iguçı
boldı

arıg bolğa

4407
4397

tözü tın
mungar

B3ı7 Cı6ı

sevindür ; kesildi .sö:~;ii~

4409

köni yol
boguzug

sa~ınu~ bolayın

boguz~a

44 ıo

eginke

çığ'ay bolmayın

zjna

negü ~olsa birgil bular~a tiikel
bularnı~ tilindin özü~ satğın al

tutayın

arıtğu

tise yinçkelig
ay ~ıl~ı silig
tise belgülüg
bir ülüg

l}.c;ılal

bay

bolayın

~ılma h~rgjz l$atıglan

tise
usa

ağırlı~ bulayın

tise sen özün
ay ~ıl~ı tüzün
ol buzuglı tüpüg yıldızıg
ol buzuglı bu e~gü ızıg

f~sad~a ~atılma
44 ı ı

.LVII.

44 ız

TARIGÇILAR BIRLE ~A TILMA~NI AYUR
B 317

4400

bularnı~

tözüke
tegir·. · ..yim
içimdin . tatığ
·
. . .
. .,. , ·. '
.
·

'

-

.- :

4393 *dıçta · gitigrek ] A4s *ı/ıç-tan idig-rek B6 kılıç-da g. Cı, lfılıç-dan
. • . ginçke] A,s gim~e *ıl-tan inçke Ca ggna *ılda,. ginçke ll 4394
ti.ae.J-Aı : inçke .agz (satır üstündcı yazılmış). -ler u. tez-e . l ulfulğag J Aı re
11 ~4395 tengizke ••. könglünJ A2 tenggiz.- ke. ..• könglin C ıs •. • ırözke k. ,
A2 gyher in çi Bs gV.ht;r yünçü 114396 olu ].Aa . bular~ll4397 q_ıra . ] /:.4. ii~-e jiJıdn·rn:n!l~
ö.ularıng ll ·4398 bularnı ... ke.rildi ].",Ao bularığ . •· gediZ-tt) Cs .. (bu)larıg
ll 4399 negü . .. birg.il ] A6 . .. bergil . B.ız ve .4. nigü .•. ~ .. _ '
tarığçılar •. ,. agur] A7 ... ~adıl-ma*ıg ai Bıs .. .. ögretür· C5 bab ...
ı •· gana

' 4400 ~utu]

As

~udunu

•t;ril ll 4402 teprenürke]

44ı3

bile sen ~atıl h~m ~ani
sufgar . sen salpnçsız tiril

~aihıig-. tep~e~ürk~:, bulardı~ ~sığ

Aıo

ll

4401 sen . . ' tiril J Ao sin •a~ın · aiiz t. B2 st;n
tepredür-ke ı gim] Aıo gem

f~saddın
f~sad

tarıgçı turur kör ta~ı bir ~utu
,kereklig kişiler turur bu butu

boğ'uzdın

f~sad
f~sad

4414

kürer ol bulunm ış ~utuğ"
tamdurur ol uı;iunmış otug

iÇi ya~şı aymış
bilig birle işke
f~sad

~ılınçı

silig
elig

yeti!fmiş

tegre turma yarıma yağul_<
bolsa uçuzlul.< anul_<

f~sad ~ayda

Au tgrü-tin to~ug-lı ll 4404 ·sanga) Aı2 sangga ı itilse] A12
Aa n. ter e. ıra~-ı-gu~ 87 nigü ... sg~ınu* Cı2 nigü
· ( ·JJ- noktasız ) ı iştin •a~ınmış ] 87 iş-din •g*ınmış ( -n- yerine -t- ile ) Cız
. tnfş ll 4407 tise ginçkelig) Aı5 tez· e inçke-lig ll 4408 sa~ınu* ... tiıre 1 Aı6
tez-e Ca sg~ı-gu* . .. ı bir] Aı6 ber ll 4409 tise) A11 tez-e ı usa) A11. öz-e
~ ... özün] Aıs ... tez-e s. ösün (-n?, -ng?) Cı6 ağırlığ bv.lagın . . . ı

tözü ...

to~ıglı]

44.116 negü ...

sa~ınu~)

A ı a gaganı• a

A ve C 'de bu beytin tekran için bk. beyit 2103 not

ı tüpüg yıldızığ] Aıo
bu ... ızıg ] Aıo ol t:• iıring ll 4412 kürer ... *utug] A2o
altında uyg. harfi. *açar) o. balın-mış *udug ( satır altında ar. harfi. dt;fllt;t )
o. ovl tmmrş
ı tamdurur ... otug] A21 tumrur ... udımış oduğ ( satır altında
r.ıtff) Bıs ... uıf.ımış o. Cz ... udunmış o.
B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı icfi ga~şı] A21 r:ti gg~şı (?) Cs idi
ydürın l~ elig) Azı idür-miş ilig

?

-n ? )

gıl-tllllng ı

*·

1

fesad birle d~vl~t turumaz ~$açar
~alı tursa tang yol$. tünerçe l$.onul$.

c

263

tarıgçı kişiler bolur elgi king
hayat birmişindin tutar köngli king

kamug teprenigli tözü yir öngi
yorıglı aşı ol uçuglı mengi

B 319

bularl$.a l$.atılgıl l$arılgıl özüng
tilin ya~şı sözle açul.< tut yüzüng

4425

satıgçı yol.< erse ajun kezgüçi
J.<açan keçlgey erding J.<ara· kiş içi

4426

gıtay arJ.<ışı

satıgçı yorımadı erse kezip
közün kim körür erdi yinçü tizip

4428

sal.<a barsa mundag bu yanglıg telim
uzun bolga söz tip tireldi tilim

44 2 9

bu

yanglıg

bolur bu satıgçı J.<amug
olarJ.<a açul$ tut l$.apug

J.<atılgıl

SATIGÇILAR BIRLE ~A TILMAJS:NI AYUR

agı

4427

LVIII.
4430

J.<atıglan olarıg

sening

atıng

içii eı;igü tut
eçlgün yıral.< barga büt

4431

bular ol ajunda kör at iltgüçi
isiz eçlgü erse anı yaçlguçı

4432

sanga az öküş neng törü J.<ılsalar
yanut J.<ılgu ötrü sevinç bulsalar

olarka katılgıl keliş h~m barış
negfr ls.~lsa birgil alış h~m biriş

4433

asıg yasta yinçke
~$atılsa munı keçl

olarda bolur bu ajun arzusı
buı;iun körki öçlrüm talu eı;igüsi

4434

negü tir

toğardın batarJ.<a yorıp tezginür
tilemiş tileki~ saıiga keldürür

4435

munıngda hasası satıgçı

satıg

turur
birle tınmaz asıgçı turur

ajun tezginürler tirilgü tilep
ögi köngli bütrü bayatl$.a ulap

tümen tü ağılar ajun tangsul$ı
olarda bolur ay biliglig als-ı
•· ·· B 'd e Çizgiler ve C·
Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. har fı . ll·• r sozu,
satırda ş{ r sözü ile ayırt edilmiştir
.
. . . .
.
] B2 t. urumall 11 4416 elgi kin""
.•
4415 turumaz
'" ] A24 ilgı keng
. . 1 bırmışındın
_
A.•
A24 ber-mişin-tin . • . keng C7 . ( ... )şi-din . . . ll 4417 teprentı (• :. ~Ji ~ ' ~)
4
yer neni ( ? ) B4 ft;prenigli ... Cs ... ylr ( öngi ~ 1 yorığlı] 8 • • • ı • ~
yakşı ] C& y~hşı
_
•
· •atığçıla~ ... agur] A27 11 • bil-e Jt;adıl-ğuu-sın a. Cıo bab ... ogretur
4419 munırı}da basası] A28 munung-tan . baz-a bu B1 ve Cıı m '"''""''~""'
tınmaz ] B7 tınmas 11 4420 ajun ] A29 acun 1 bütrü ] A29 yedrü. 1~ 4421
.
bular-ka 1 negü . . . biriş J Aso ... ber-gil • . . beriş B9 ve C ıs nıgu. · -_· ll
.
... aj~n ] Ası bular-ta •.. acun ı etf.güsi ] Ası ]fed kgz-i ll 4423 tezgınur] .r\s2·
Cı& tizginür

kesse arl$.ış togı
J.<ayun kelgey erdi tümen tü

ll 4424 ajun ] Aaa acun

eşitgil

bolur J.<ı!J.<Iarı
küçlezip yon

ajun kezmiş er
telim körmiş er

başında keçürmiş

ajunda atıngnı yaçiayın tise
ümeg eçlgü tutgıl ~atıglan usa

A~ acun ı erdilig J Bıs erdi ll 4426 !Jıtag ... toğı] As6 !Jıdag ar-lfış-ı
a:r. harfi. karvan ) ... turur Ba !Jıfay arifışı ... C2 !Jıfay ( ·f· noktalı)
] C2 *ayu ll 4427 közün .. . tizip] Asa k{'lsin k. kgrer §. inçi tisip Bı ...
günçii tizip ( -z- noktasız) Ca ... yünçü ' t. ll 442·8 sa~a ... telim] As7 ba*-a
1 tire.ldl J As7 tıdıl-tı (satır altında uyg. harfi. tıgıl-tı veya tiril-ti) C, tirildi
ı:4a.r~a J Ass bular-lfa ll 4430 olarığ ic/i] A39 bularığ yi m-e B4 o. it/i ı gıra*
] B• tpralf (satır üstünde yazılmış) b9rga b. C6 g. yırga (yı- noktasız ) tut
ırjımda ... at] A4o acun-ta adığ C1 a. kör( .. . ) ( -r üstündeki noktaya dikkat )
. anı] A4a §-siz ... çavıng ll 4432 sanga ... törü] A41 sa(n)gar (s- nokta; tashih görmüş ? ) .. • Cs ... tö( ? ) ı ötrü ] A41 sin-tin ll 4433 yasta ginçke )
inçke C9 yaz-ta yjnçke ı küğezip] A42 kqdez-gil ll 4434 negü ... er] A43 n.

ajun]

oHı., d~

k. §r Bs nigü ... §r Cı o nigü ... kizmiş er ı teli m • .. er ] A4a kgsün . .. 1r
Ui.rrfim Yf!Zmış er ll 4435 ajunda .. . iise] Au acun-~a ..• tez-e ı ümeg] Au
ümeg ( satır altında tiling-ni )

Cıo

443 6

çavı~ma~
satıgçı~a

A 127

44 37
44 38

tilese özüng belgülüg
eçl.gü yanut ~ıl ülüg

törüsüz

at eçlgü tilese özüng ay un
ümeg arlpşığ" ec;lgü tutgıl yon

4448

bu yanglığ" ~atılgıl satığ"çı bile
tiril eçlgü atın sevinçin küle

4449

4439

munıngda

B 320
c 264

çın

ya~ın

4451

ta~ı

basa ol bu igdişçiler
bular başçılar

4452

biligsizke ya]$ma özüngni tutun
özin tutguçı er tirildi ~utun

bolurlar ~atı yo~ büki
tegmez bularnıng yüki

4453

biligsiz kişidin yıra~ tur teze
biligsiz sözi J.<ıiJ.<ı barça otun

4454

bu yanglıg bolur emdi igdişçiler
J.<atılmaJ.< tilese sözüm yolçılar

4441

yigü keçl.gü mingü at açl.ğ"ır sülük
bulardm çıl$ar h~m yüçlürgü kölük

4443

lpmız
yaçl.ım

süt ya yüılf yağ ya yogrut ~urut
ya kiçliz h~m erej evke tut

asıglıg kişiler

bolur bu

~utu

yitür h~m jçür
könilik özele tiriglik keçür

4445

negü ~olsa birgil kerek bolsa al
köni kördüm uş bu )futu bilmez al

LX.

)fatılgıl ~arılgıl

bularda tilerne törü ya bilig
kingrü bolur ay silig

yorı~lan

4436 caiıı*m~] Bıo çailı*ma* ( satır altında ·ça(lı*, ·(1· üç noktalı ) ll ('i51
J Aı y. ar*ışıif (satır üstünde uyg. harfi. ker(lan ) Bıı ümeg ( satır ıı ltmd•
~ni ) a. ll 4438 seilinçin ] Cı4 ·~ilünçin
.
igdişçiler . ., . ayar) As .· .. *adıl-ma*ıg a. Ct6 bab idi1çi-ler ... ögretür
4439 munıngda] A4 munung-tan Bu munung.da Cıs munu.n.g-dl:l" ll 44-tO
büki] ~ lfudı y. bykü Bı ve Cı *v-tı ·· . . 1 tegmez ] Bı .ve Cı lfzmes ll 4441
acJifır] A6 yegü içgü ... Ba ... ayifır ( dikkat 1) ll 4442 yatj.ım ••. nrk~ ] A, •
hem §rez öflke Bs .. ·· ezer iiıke Cs . • . kjdiz ( ·.Z noktasız ) ezer e. ll -t-t ~ tut
tudgıl ll 4444 yitür] Ag yedür 1 könilik] Ag kişi-lik C5 ( .•. ) ll 4445 negü .•
Aıo ..• bergil B6 v.e C6 nigü . . . 1 uş ·• . . bilmez] Aıo ol buu ••. Bs uşbu ...
uşba ... ll 4446 kingrü] Aıı ke(n)grü
arlfışıg

ayu birdim emdi sanga belgülüg
ne gü teg tirilgü alıngu ülüg

4455

B 321

bularıg yime eçl.gü tut ay botu

4444

4446

munda ya~şı ayur kör bilig
bilig birle işke tegürgü elig

-

bütün

444 2

biligsizni artuJ.< yaJ.<ın tutmağu
tutsa ş~ksiz l,<ılur J.<ılmağu

4450

444°

kişilerke

ic;li ya~şı aymış törü birgüçi
buçl.un birle ~atlıp sınap bilgüçi

BIRLE ~A TILMAI,<NI AYUR

~amug yıl~ılar~a
.

tilin ec;lgü sözle işimsinmegil
bolurlar biligsiz çigil

l;ıasıngan

LJX.
IGDIŞÇILER

bular~a ~atılsa özüngni tutun
to~usuz bolurlar otun

4447

UZLAR BfRLE ~A TILMA~NI AYUR

c

4456

265

tal,<ı bir ~utusı bu uzlar ,turur
tirilgü tilep özke uzluJ.< ~ılur

'

özülfgni] A12 köaüng-ni 1törÜ11Üz to*usuz ] Au tgrü 11Öz t. Bs t. *utu•uz ll 4448
• .. işim•inmegil] Aıs ya*'' ... i,im-11en-megil Cı! ... işi m( ... ) 1 çigil J Aıs çigil
Ca ç{, fl ll 4449 if/i . . . birgüçi] Au iti . . . bergüçi Bıo itfi .. . Cıo idi y(l~şı .. .
~J!mrıtu J Aı6 ( *ıl)-mağa 11 4451 mu nda ya*''] C12 mu ndan Y'!~l' 1 elig] Aıo
i lig
ii r t l ii 1 A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü ve B 'de çizgiler ile ayırt
Ur; C 'de dörtlük şeklinde detildir
,Y41~m" 6~iitqni J A17 yadm-a ( y- ? ) gaüng·ni ( 11· ?, •· ? ; tashih görmüş ) J
~r] C,~ JutiJu er kör ll 4453 kişidin ... teze] Cu kişi-den ... tize 1 otun] Ca
WS'l bolur emdi] Aıg bolur-lar bu ll 4455 birdim .•. sanga J A2o berdim ...
j r:r;rgü J Bı ve Cı6 nigü
•.. ayur] A2ı peş-e ~giler-i ... "*adıl-ma*ığ a. B2 ... ögretür C11 piş&o-lıg
6guWr

ft:S6 öike) A22 ilgin

Au 7

B 3 ıı Cıı65

LXI.

4457

kereklig kişiler yime bu sanga
yalpn tut bularığ' tusulgay tonga

ÇIGA YLAR BIRLE ~A TILMA~NI AYUR

4458

temürçi etükçi yana lprmaçı
ya sırçı beı;lizçi ya o~çı yaçı

4469

bu d(inya itigi bulardın turur
ajunda tang işler bulardın törür

bularda hasası çığaylar turur
nengin eçlgülük ~ıl içür h~m yitür

4470

dı,ıcaçı

4459
4460

4461

telim bar bu yanglıg sasa söz uzar
özüng sen u~a bar özüm söz üzer

c

4471

olardın
yanutı

bularnı bile me ~atıl h~rn ~arıl
sevindür olarığ' sevinçin tiril

tilerne tavarın yanut
hayat birge eı;Igü l,<onut

bu ol ilde türlüg
sanga tüşse iş ya

~atılgu kişi

4462

iş ing ~ıl salar

terk terin tegrü · bir
yitürgil içürgil aşın kingrü bir

4472

4463

ayınglarnasunlar sini bş.ll$ ara
atıng artamasun rnunı keçi köre

4473

törü bir işinde bagırsa~lıl,<ın
sanga bolga barça kişiler ya~ın

4464

yirne ya~şı ayrnış biliglig süzük
buçiun~a bagırsa~ ne köngli tüzük

4474

özüng bulga iki ajun eçlgüsi
atıng eçlgü bolgay yaçlılgay küsi

4465

tiriglik tilerne at eçlgü tile
at eçlgü kerek bu tiriglik bile

LXII.

4466

özüng ölgü abır bu atıng ~alır
atıng eı;Igü bolsa tiriglik tatır

EVLI K NEGÜ TEG ALMA~NI AYUR

ll
.. 1iili

4~7 kiming
B 322

266

tururlar sanga ay )$adaş
içli eçlgü neng bu dı,ıca ay adaş

4468

atı isiz bolup artasa
angar yigreki ol tirig turmasa

4475

rnün ol bu tiriglik tile eçlgü at
isiz ~ılına eçlgün ~ılın rnengü at

4476

4457 aanga] A23 aangga ı toıtga 1 C2 ·~nga ll 4458 etükçi ... ~ır maçı ] A~i
t~dük-çi suçı Cs e. yığaç-çı auçı ı ya ... bedjzçi] Au yasır-çı b. Cs ( • • · )
.
4459 A'JJI 'da bu beyit 4460 'tan sonra geliyor ı itigi ... turur] A26 t~dingij. •
i. bularnıng ( turur) ı ajunda ... törür] A26 ne tüf"lüg t. i. bularu/f: ~ıl ur Ci (

ta)ng ... tprür
•·
4460 A25 'te bu beyit 4459 'dan önce geliyor ı aasa] A25 saz-a ( satır ~ltındıı.
harfi. teaem ? ) ı özüng .. . bar ] A25 gsüng-ke u~-a bar B7 . . . bg.r Cs ( ö. ziiıt )
u. btp·. ll 4461 bularnı .. . hfm] Aa1 bularnıng ... lf;adıl-ğıl Bs bularnmg ... C~
.. . ~g.tı(l .' .. ) ı .sevindür . .. aeiıinçin ] A27 aeiıün-tür .. . C6 ( Bfilündür ) o.
ll 4462 ~ılsalar ... bir] A2s ~ılz-a terkin . . . ber ı yitürgil . .. bir] A2s
kengrü ber ll 4463 sini] A29 seni ı keğ] A29 !Jal~ ( ? ) ll 4464 ya~şı ] C9 yg.~şı
tüzük J Aso köngüli sysük ll 4467 iaiz ] Ass t:-siz ( t:- dikkat ) ı yigreki · · ·
Ass yeg-reki . .. türmez-e Ba ve Cı2 yjgreki . . . ll 4468 mün ... til e] As4 mıın , •
ı isiz . .. mengü] AM ~~-siz ~- ~:dgün ... Bı ve Cıs ... etjgü ~- mfnggü

J.<alı

olar~a işi

evlik alma~ tilese özüng
tile keı;l yiti l,<ıl közü~

talusın

kök:i eçlgü · bolsun urug h~m tarıg
uvutlug sa~ınul,< tilegil arıg

ayur] As5 ... ~adıl-ma~ığ a. Ca bab . .. ögretür
'. lı-ıılura'rı hasası] A36 bular-tın basa~- ı C ıs . .. bg.aa~ı ı neifiiin ... git ür] A36
t~dgü /fıl-ğıl .. . gedür Cıs ... gjtür ll 4470 dı/açı ... sanga] As7 tu"·a·çı . . .
l l<} i .. . ada", ] As7 ~:ti .. . tu"-a ag a. B, ... ~g.rf.al · ll 4471 oltirdın . .. tailarm ]
neng taiJar sen tilem-e C ı o. tg.var s~n tilerne ı birge] As3 bergey Cı blrge
işinde] A,~ ber işin-ge ll 4474 bulğa • •• ajun] Au bulğay . . . acun ı bolğay

A,i. .bolğ-a yadılğ-a Bs bolğa yağılğa C4 bolğa ygdilğay
. . ayur] A42 e. kişi negüdeg alğu-sın a. 89 iii-lik nigü .. . C& bab eUük
) ( ... )aın aytur
efilik] A,s t~illük (satır altında uyg. harfi. ~adun ) Bıo iiJlik C6 efilük ı yiti]
· !l(ii ır 4476 köki . .'. tarığ] Au tqpi ... turığ Bu . .. t~rığ C1 . . : iıruğ ( . .. )
] Ak sa~-ı-yu~ c7 (•g.J~ı-yu~
...

Aı:ı8

A ıı8 Op,ı Cı6r

Dlu Cı6G
A 128

B 323

4417

usa cv !,ı zı al elig tcgmedlik
seniôgde aQın 1!1" yüıin kömıedük

.,a; bircgü bay evlik

4.J71

sini sevge sindin a~ın bilmcgcy
yaragsız ya te~siı l$ıhls- kelmegey

••" ta~ı bir uruglug tüp aşh kolur
uluglu~ atııya küvenür b~lur

özüngde ls-o~lı al kisi alsa sen
beQük lüpke yals-ına bulun bolğa sen

H'?

4419

C 267

H !h

ylizi körki t,olnıa ~ıhnç cc.Jgii l;ol
l;ıhnç eçlgü bolsa yarutgny s ini

'\-t8l

kisi alma alsa öıüıtke t,urı
sen algıl sa]iınui> erenler eri

<f48-t

yüzi körki ı,olma l;ılınç CQgü ı,ol
!,ılınç e~gü bolsa tüke! bolğa ol

41IS

ay körklüg l_<oluglı munı l_<olma{rıl
)>ızıl merıırzingi sen sarığ l$ılma{rıl

44 a6

kim evlik alayın lise törlle taş
at;lın almaz evlik aya erde baş

·t<l77 u aa ..• el lg] Aı bo~a ,u ... Wg Bıı vo Cs u. U.ı • , • 1 u:nftfRdc . ••
As uni,IJI·ffrı •.• yu•in Bıfl •. • &r !1· Cs , .• NÜd 1\ ı4478 tlnt . •. bilmcgf!y] A2
ırın•tlll a, bflmt.ge Dı:ı , • . bilm<gt: Cg, . , 4irıda•• • , , 1 ya , , • kflm~gCJI) Au rıl.' . .•
Bı:ı Na ( !J• nokta.sız ) . .. kçlmege ll 4479 liziilfgt/e k Ili] A:ı u•Ong·ftn • •. Cı~
• , , k lll 1 ya*mcr bıılun] A"J g . bulup Bı bt;ı~rııo , , , 11 4180 m:gii llr ] A.l n.
Cu n/gii t.
O ö rl l ük, A 'da sa.htre ke.ıuarında ar. harfi. ·J/'1' aöır.ü, B 'do ç\~siler \'C C
aattrda 1f'1' aöı.ü ile ay~rt edilrni.otir
4481 ktıl ... ö:Je] Ar, ... ö:-tin Cı3 kj1i ... I~Jı• ı 1tiılnçin ... un ) Cu
lt, •t" U 4481 ganıtjo!J ıini J Ao g. ulli 84 !lfi'Utja 1. Ct4 !J9rutja ,fni
4;&8' A,. "de bu bcyil +;98 'dea aoora ıe.Hyor 1 kf.J) Bt J:i1l (satır alhe.da
~ft) Cu: k {1i 1 ı~uuı~ ... ui] Au •a~·t·gut" cıl~t~-iıl og ırtle f· Cı& •. .
4484 Aıs 'tc bu bcyi:t H99 'daa .oa.ı-a adiyor
4dS AIG 'le- bu be}'it 4493 'ten sonra a:eliyor 1 ~olui lı ~ Aıs til~g-U 1
Aaı mınx•inz-n t

Bt ve Cı m~ng:.ı'ltzi

4486 A: "do bu beyil 4-48: 'dea sonr-a geliyor 1 ı:\~~ik , • , t&rtf~] A-ı ıiıliK
t6rJc Bıı f()(ik , • , Cı riılük •• . tört-ie" 1 alma:. MJIJk] A7 ulrrHl uiı-lig Ba
Cı

a. ebilik

aya bay lilegli sen evlik ta lu
buiLin bolmagıl sen ay bilg i tolu

44~. ,

b~r.f_iitg.~y t·il in köngl i ncı~ke bo lup
kolurg u kcrek neı~ tilcse ~o lup

~1492

aya körk tilegli kişi e<;lgüsi
kisi körki !;olma buçlun kiilgiisi

H9l

B 324

bulsa lerkin aıfgar öı ular

bularda talusın ayayın saıya
kisi alğu erse l,:ulal,: lut manga

,...

eşitgil sınnmış kişi
sınamış kişinirl!r bışığ' ol işi

kisi alsa özde l,oı;h ul köni
sevinçin kcçiirgey sen ö(,llck küni

üstikip

ta~ı biri yinçke sa~ınul,: tiler
anı

.,eo negü tir
448 1

ıiler

~~~~ biri körklüg tiler köı likip

töıü h~ll;

ıl tfJıı

mçg~r

4495

sever o l kisi körkini
tengri l~ilı küt;leıse anı

aya tüp tilcgli beQüklük bile
uçuı l,:ılmağu

öz bec.Jük lüp bile

149&

unıglug lanğlığ

H97

ay yinçke sal;ınu~ lilegli ınal
ınum bulsa bulduııg bu tört ncıt lükcl

14?8

beçlükler tili
beçlükrck bolur bolma evçi l;ulı

l;al_ı bulsa cı;lgü saJ,ınu)> lişi
ynvn l;ılnm alğıl ay eı;lgq kişi

4487 blrıgı7 •.• ll•ttklı• ı As
.,11k 1 _
(
•rJRil b. U,/(k t , iiılfkip C;ı i,~; :Jg'.' b, Q~~;~fllp .. sn tır nllııldü ar. hıa..-fl. htı/lub 1 }
o•lı uruj.luk ı nlt~n. Aıt lft:h if q c' ttı
t. o~ tll:lp ıı 4~,aa Uf'uğluif .•• atlı]
vfnrkc l(l~t·vrr~ ll 4490 :~O;ut ~n::l]J(~ '1489 !Jill~k~ .tn~WHl~ J Aıo ittçk~
nokta•• -ı: ·PP, i1ci noktatı } M (
) 1
u o. 'ı";X64'" Un •!Jn!Jin •ynza Ct
.. )u " "491 <l'ôlilt JAn
B~ iitlik.
ll Kfll "· ,,:.e Bıı

c,

r~o~'ma,i)J 1

44''

,.,,~,

lıö~t~lt "f"ll·h

c! . ·<!/

·. lll. r
giJGk.
c.·. -:::tk
k. "·
-k ı
- H boJm•ı•IJ Aı: boJ; .•.,..

.. ,..
ne
"{ e

Aıı ... l:onxlın neltJI<. ( 1. tutzc 1) Bu
- "ll• <l 1 4493 kö.l ı Aıı kör& 1 ki.t köriri J A.
,
·r• satır uslvadc )"UihnıJ) Cı ( ki•)t C )
·'
«94 Ase d• bu beyit 4.;S; 'tu sonra eli or 1 k' ' ] ..
ı A" ~o/moif!ll 44~' •"<IJ A , . . y C ,., 1Aıt klıl Cıo kfıl ll 44~5
..
• •• ınn lı Aıe
...,,,.,.J••k· r. ınal ( .,.. ~ .,. ? ) c lo. t:cçı
k v'k ....e ı:ı: epri ı· 44a7 7 y1tıÇI{fl
1 JJGf,a kıl mo ı' A
IHidJnç ~ •!.'. ı·ytı~ • ' • ll 4498 •a~ınu~ JA20 •nk-ı·yuk
Bıı k/,1 kö.kG (

!

•

!1 ltJI'·~ t m·~ı

·

·

4499

4 5oo

45o1

tilek baylı~ erse tire birge neng
bayutğay sini ol ~ızıl bolğa e~
~ılınçı köni erse
tişi körki ~ıl~ ol

268

körki kelir
biligli bilir

ne~

4502

sa~ınu~
salpnu~

4503

munı

bolsa aşlı bolur
bu yirde bolur ay unur

4507

oğ'ul~a kisi al ~ızığ' erke bir
sa~ınçsız tirilgil aya ~utlug er

4508

~amuğ erdem ögret oğ'ul~a tükel
ol erdem bile bu tire birge mal

4509

süre ıçlma boşlag oğ'ulug yava
yava bolga boşlag yügürgey ive

4510

~ızığ tutma evde uzun begsizin
ökünç birle ölgey özü~ igsizin

4511

aya l$oldaş erdeş söz aydım kese
bu ~ız toğmasa yig tirig turmasa

sa~ınu~ arığ

ol üç

c

B 325

tile sen ki si ·ay bügü
bolunsa bolur törtegü

teg bulur erse sen bir tişi
~atığlan yava ıçfma ersig kişi

LXIII.
451ı

OGUL ıs:ız TOGSA NETEG IGIOGOSIN AYUR
4 5o4

törüse seni~ ay te~in
evingde igiçfgil igiçfme ö~in

45 o 5

avurtası

oğul l$ız arığ

4 5o6

4513

oğul ~ız

eçfgü

tut arığ
l$opğa turgay

kişi

evde küçlezgil tuçı
teg bolumaz içi

4514

yatığ' evke ıçfma çı~arma tişig
körüp yolda alğan köz ol bu kişig

4515

közün körmese arzu ~olmaz köngül
közüng körse könglüng ~olur ay oğul

4516

közüngni küçfezgil kö~ül ~olmağay
köngül ~olmasa öı bulun bolmagay

l$arığ

ögret bilig h~m ~d~b
iki ajun anı~ asgı tap

4499 A22 'de bu beyit 4483 'ten sonra geliyor ı tire birge) A22 tir-e bergeg
gag ... bolga) A22 bedüd-geg •eni ol lfı•ıl bolgag Bo bagutğa •ini (-i- harekeli )
bagutga •i ni .. .
4500 A:u 'te bu beyit 4484 'ten sonra geliyor ı er•e ] A:u bolz-a Bı erdi ı ll.,f.
biligli] . Bı tj,i k: lf1lılf ol b;ligli Cıo . .. lfıllf ol bjllgÜ
· ·
4501 Am 'da bu beyit 4503 'ten sonra geliyor ı •alfınulf] Am ·~ ·•·sru~ C11
ı girde ] Azo yerde Cı ı glrde ll 45112 aalfınulf ... bügü ] A27 •alf-ı-ga~ ... ki,l oıg
Çı •v~ı-gulf . , . tişi a. b. ı •alfma~] A2ı sa~-ı-gulf Cı •q.~ı-gulf
4So3 A25 'te bu beyit 4500 'den sonra geliyor ı munı] A'P5, Bıo ve Cz
~atıglan ... ufma ] A25 ~adıg·lan-gıl adm-a ay Bıo ~· •t~rin .. .
,
oğul ... aga:r] A28 ... negü . teg ~gidgüain a. Bu bab o. ~. togaa onicr.ıı.ı
fgic/gü•i-ni a. Cs bab o. (c. tog(•a) i. agtur
, 4504 ·teffjin] AZ} ilgin ( -g· ? ) ı eiJingde] A29 giJüng-te Bı2 iiJingde C, ( ... )
~iJurlaaı] Aso oiJur-taz-ı ( satır altında ar. harfi. dag& ) ı lfopga ... lfarığ J Aso
lfop~~u . arığ Bıs ve C5 /f. turga farığ. ll .506 ajun ... tap] Ası acun ... tip B"
... tq.p

tişilerni

yigrek anga yir ~oyı
ölügler toyı

~oşnı

tişini~ taşı

oğul ~ız~a
a~ar

~alı toğsa

evi bolsa

~507 kiai
bir] As2 tişi . • . ~rke (satır altında uyg. harfi. aiJuşlf-a) ber C1 tişi
~11~ç.ııa
er] As2 aeiJin-çin ... ,r Bı ... &.r· ll 4508 bu ... birge) Aaa ol oğul
1 4:5&9 boıtai ] A:ıt i:ıa~-ia(! Bs b9,Zağ ı boşlağ ... ive] Aa4 baş-lığ g';{giirm-e gava
giigii,..g i. ll 4510 tutma ... begaizin ] A35 tudm-a ,vde ( -iJ- altındaki harfe
(-n-? ) teng-sizin 84 t. iiJde u. bt~g-sizin ( b- noktasız ) Cıo iiJde tutma
( b- noktasız ) ı ölgeg ] 84 ölge ll 4511 erdeş ) AS6 adaş ı gig ... turmaaa J
t. türmez-e 85 ve Cıı yfg . . . ll 4512 yigrek ... gir l Aa7 gegrek gngar ger 8 6
"· y;r Cı2 YI/grek ( _,_ harekeli ) angar gfr ı evi . .. lfoşnı] AS7 aif-ı b. koOI·nı
ll 4513 t;vde .. . tuçı] A38 ... tuçı ( satır altında uyg. harfi. lfadığ?; aş. bk.)
if.ıdc •. . 1 bolumaz] 87 bolumas ll 4514 gatıg ... tişig) Aa9 badığ (satır altında
biganeo) t;vke ( -k- ? ) •• • fişing (satır üstünde uyg. harfi. lfadan?; yk. bk.) Bs
ı golda ... köz ] Bs ... k öz ( -z noktasız ) Cu gol-dan . . . ll 4515 lfolmaz J

.

Aızs

B325 C269

c

269

4517

tişig ~atma

~alı ~attıng

4518

tişig ı<;lma
~alı çıl$sa

A 129

4519

4521

B 326

4522

45 24

ELfG ASRA~ILARIG NEGÜ TEG TUTGUSIN AYUR

evde öngin çı~galı
yitrür könilik yolı

et ol kü<;lezgü etig
et kü<;lezmese bolmaz itig

4527

yime e<;lgü tutgıl elig asra~ıg
yigü içgü birgil bütür opra~ıg
küçinge tengeşi yü<;fürgil yükin
seningdin hayat erkligin

agır tut tişig sen negü ~olsa bir
eving ~apgı bekle yıra~ tutğ'ıl er

4528

v~fa yo~

4529

ayı artu~ emgek tegürme angar
hayat ol sanga b~şmı andın sıngar

4530

olar ma hayat ~ulları ol ~amug
angar küç ~ılıp özke alma tamug

4531

uluğ sen olar boldı sinde kiçig
kiçigke uluğ boldı açıg süçig

bularda

közi

~ança ba~sa

c~fa

birle

yimişi ağ'u

4523

LXIV.

tişi aşlı

yı<;lır

4520

erke yigü içgüde
erse keçer keçgüde

ayıtğ'ay

ozadın

berü
bu köngli naru

önmiş igiçimiş yıgaç

ol angar bolma aç

neçe ming azıglıg eren erkeki
tişilerde ötrü üzüldi köki
neçe

4532

~ızğu

tişiierde

englig yüzi suvluğ er
ötrü · özi bol dı yir

4525

tümen ming külüg çavlıg ersiglerig
tişiler anı yirke körndi tirig

4526

negü teg küçiezgü olarığ' tutup
kü<;fezigli tengri kü<;lezsü utup

4517 tişig ... yigü] A4ıı fişing ... yegü ı ~attıng •.. keçgüde] A4.2 ~" u'ı,g
keçgü-ke Bu ve Cı ~gt(t)ıng • . . ll 4518 ti1ig . . . çıMalı] A~ tişing ı. ~rl~ıı
( tashih görmüş ) ç. Bıa t. ~orfma iiıde ö. çı~~alı Ca ..• iiıde ... ı yitrür] Afj
ve Ca yjtrür ( -i- harekeli) ll 4519 yıtfır ... boZmaz] Aı yedir . : . Bıs . . . bo lmrı$ If
tişig .•. bir] Aa tişing .•• ber B14 ve C, . . . nigü . . • ı eving • • . er] Aa cvüng (
altında ar. harfi. !Janen) ••. cr Ba iiling ... cr C, ( ... )
4521 C 'de bu beyit yok ı vt;fa ... bularda] As tiş-i-te vefa yolf
4521 C 'de bu beyit yok ı igiğmi1 ] A4. yigidmi1 ı yimi1i] A4. yemiş-i ll
azığlıj J Aı; m. arığ-lığ Ba minng a. Cı; m. arığ·lığ ı fişilerde] Aı; 1tJş.J·l~r· rln
~ızğu ... er J A6 ~ırğu . . . er Bs ••• cr ı ti1ilerde ... gir ] A6 ti1·i·ler-tin g. ~~.J
Bs .•• yjr C6 .•• yt;r ( ·t;· harekeli ) ll 4525 tümen ming] A7 neçe m. C7 t:
çizgi fazla ) ı ti1iler . . . kömdi] A7 ki1i-ler a. kgmti gerke B, ... yjrke k. C7. (. ,
As 'de, 4525 'ten sonra, daha şu beyit gelmektedir:
·'
neçe adem crz-e y-a eyyub yusuf
kerek lut yalavaç kişig tgkti suv
4526 negü ... olarığ] A9 negüdeg k. bu-larığ B5 ve Cs nigü .•.

uluğ boldung erse kiçig tut köngül
uluğ'~a

B 327
270

c

kiçiglik yaraşur oğul

4533

negü tir eşitgil u~uşlug sanga
bu söz işke tutgıl ay bilgi kinge

4534

~alı bolsa sen beg buçiun~a uluğ
köngül til kiçig tut özüngke yulug

4535

özüngni unıtma yangılma yon~
kelir ~ut~a yapma s~ıam~t yolug

• · ayur] Aıo ... tudğuz-un g. B6 e. asralfı kim erselerni eıjgü tutma/fnı a.
asra~ı-larnı edgü t. agtur
!lfgü .•. birgil] Au yegü ... bergil ll 4528 yütf~l ] A12 yggdürgil ı agıtğay J
Bs ve Cu agıtğa ll 4529 ayı •.. angar ] Aıa atı ... angğar Bo agı ... Cıa
ı !Jgfmı ... sıngar] Aıa !Ja11m anıng·tın s ıngğar ll 4530 olar ma] A 1, bularm-a
, sen .•. Ilinde] Aı5 ... sendin Bıı se ... Ca sen ... Ilinden ı kiçigke J Aı 5 kiçig-te
B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı negü ••• u~uşluğ] Aı 7
ter eşit
nigü t. u~u,Zuğ eşitgil Cı6 nigü . . . ı ay ... kenge] A17 ag bilgi (satır

n.

:fım 1m ış

J

h"lf.!fB

ll tt 1Ü le:, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de a~rı satırda şi'r
~~ır~ edilmiştir

.

beg] Aıs bu u ll 4535 yorı~] Aı9 gorılf (satır altında tekrarlanmış) ı kelir
J Aıo kelür ~ut-nı ~agm-a kgni tud y. Ba ... Yf!pma ( -p· noktasız ) ••• Cs
( noktasız ) .•.

A129 8327 C27o

Aıı9 B3z7 Cz7o

evir%' bar~ıngı keçi arıg tut silig
sanga kelge d~vl~t a~ı king elig

4536

4537 - aş

4547

iç gü tuz . etmek yi me ki~rü tut

4548

atıng eçlgü bolgay kelü birge ~ut

kirişke yaraşı çı~ış Ipi ya~ın
çı~ış bolsa terkin kirişke ba~ın

B 328

4549

4539

alım~a birimke ongay eçl.gü bol
~ayu öçlte lplsa açul$. bolga yol

C271

4550

barıg tap ~ıl emdi beg atın alın
sa~ınç ~ısga tutgıl sevinçin salın

454°

elig tarlıl$-ı tegse emdi sanga
kişike mu~açl.ma ay ersig toı~a

A 130

4551

ölümüg unıtma o<;lulgay özüng
içl.ingni unıtma açılgay közüng

454 1

severing eşitgey elig · tutmagay
sini sevmegüçi küle tınmagay

4552

sözüng sal_<nu sözle sal_<ınç kelmegey
yava 1$-ılma öçl kün ökünç bolmagay

454 2

uçuz tutga 1$-oldaş adaş ya 1$-adaş
anıng agrıgında köngül bolga baş

4553

4544

kişi
kişi

eçlgüsinge i,caiılgıl i,carıl
bol kişiler arala .titil _.

ülüşlerde

4545

4546

turma ya tutma İleliging
enging

4555

uluğ yoll$-a tutma sen ev bari.< yal$-ın
-tol_<ıgay yoçlug s~n n'ıunı keçi sal.<ın

4556

begig

l_<oşnı 1$-ılnüı

isizke ~atılma s~lam~t yon
~ılınçıng köni tut kevel teg küri

küvezlenme artul.< turı bolga sen
saran bolma artu~ söküş bulga sen
negü tir eşit köngli alça~ kişi
kişilik lplıglı kişilik tuşı
özüng et;Jgü atlığ' bolayın tise
artul.< ~atıglan usa

al$-ı bolğ'ıl

ya yaçl.gun ögüz

l}jşarl$-a yal$-ın turma ay köngli tüz

4536 eiıing . . . keg ı A 2o ivüng bar-~ıng-nı ket ~3 if!üng bg.r~ıngı kt;ıj ~4
bar~ıngı kt;d 1 king J A 2a keng 11 4537 tuz .•• king~u ] A2ı tuuz . . . kengru
ı bolgag ... birge J A 2ı b. bol up berge B, bolga .. . ll 4538 ga~ın ı A:ı:' _
yg.kın ( y'- noktasız)
6 ( •• • ) ı terkin .. . ba~ın ı A22 • •• ya~ın Br; tt;rkın
bg.kın ( b- noktaaız) Cs tirkin k. bı;ı~ın (b- noktasız) ll 4539 alım~a • · ·
a. · btrim-ke onggg.y B6 · alımke . .. C7 a. birim-~(a? • • · ) ı _lfıl.a J A23
( ••• ) 11 4540 tegae . .. ·aanga J A24 kelti ... aangga Cs. ( .•. ) ı _ J..·ı'şıb J A:ı.ı. u f l-d'n
, ••-~.-'• n.
't ·
t t ag··ay] A'IJ'J işid-ge ilig tud-mag-a Bs ışinge e. tutmaga Cıı ~; 1:e
e11 gey • , • u m .
_
C
." ~ d
• fl
ı aini ... tınmagay J A'IJ'J aerıi şaiJ-maguçı t.l rı -.r.rı ~"k~ ı;alH u•tun ·e uyg. nıır- ,
Bs ve 9 • • • tınmaga 11 4542 ya] A26 ma · B9 ya ( g· noktaaız ) ı b.aş] B9 b aş (
11 .4543 kişiler arala J A27 kişi-lik gz -e-le ll 4544 turma · · · nengı'!J J A23
nt(n)gin -(?) C12 .•. nt;(n)ging ı ökünçün ... ~ızgu] A28 . · · ~ı;~a Bıı •.' ·
noktaaız) Cu 'ökünçüng ... ll 4545 gol~a • · · ya~ın] A29 yolda ıdm-e 11 · §V
. . . lf! ·bg.r~ yg.~ın ( g• noktasız ) Cıs . .. ev ( -v üç noktalı ; ~anradan satır. .
zihnıf ) bg.r~ gg.~ın · ( y· noktasız ) · ı to~ıgay) A29 ve B12 to~ıga " ll 4546 begıg • •
Aııo beging •.. ma tudgun ,güz Ca bt;ging . . . ı turma ] As~ lurm-e
·

c

4554

sarıg bolğ'a 1$-ızğ'u

ökünçün

c

ev alma~ tilese ayit ~oşnısın
yir alma~ tilese ayıtgıl suvın

4538

4543

( .. )

bu üç ~oşnılı~tın sanga asgı yo~
tegse angar osgı yo~

anıng yası

4557

boşug ~ul ~ılayın tise belgülüg
al_<ı bol üle neng kötürdüng ülüg
başım kökke tegsün tise sen turup
bilig birle işle l.<amug iş körüp

'4.5~,7 ~oşnılı~iın] Bı4 ve Cı5 ~oşnı-lı~-dın ı anviğ ... tegu] Ası apang ( -p· altın
~R:rio di kk~t ) y . tegz-e (satır altında ar . harfi. tt;gs&. veya kt;ls&.? ) ll 4548 ef! .. .
llıı-2 if! g. tilez-e anud Bıs if! a. tfleseng ayıt Cı6 ev ( -v üç noktalı ) a. tileseng
gir . .. 11u f!ın ı As2 yer a. til-e-seng anud-ğıl suvın ( s- üstünde iki nokta; -vın. harfi. y? ) Bı5 gt;r ( ·t;- harekeli ) a. tileseng a. 81!-fltn Ç~,6 g ir a. iile•eng a. sa~ın
J..r~kc J Ass §·siz-ke 1 ~ılınçıng ... kef!el] Aaa /fılın-çın . .. kef!il Bı ve C11 ...
~5511 tap . . . atın ] A34 tip . .. atı Cı tg.p . . . atı ı tutğıl ... •alın J ~ ~ıljıl "·
f. •ı;v(inçün •tJlın ·ll 4551 orf.ulğag) Bs ve C2 oğulga ı iğingni .. , açılğay] Aı
unudm-u açılif-a Bs ve C2 ... açılga ll 4552 yaf!a . , . bolmağay] A2 ~araj
gdkün ... B, . .. kı;lmegey Cs ( . .. )d kün ö. b. ll 4553 küiıezlenme ... turı]
... Bs ... turı ( satır altında yg.bşı) ı 11öküş J As •gkünç ll 4454 n11gü
· P.t. ter 86 nigü tt;g ( satır üstünde tir) Cs nigü t. ı kişilik taşı J A4 ve Cs kişi-ke
ll•~ J Aş tez. e ı bolğıl .. . usa ] As bolğın .. .. öz-e ll 4556 boşuğ . . . tise J A6
ll'llh~ altında uyg. harfi. il-ni) . . . tez-e ll 4557 ti11e J A7 tez•e ı işle ... körüp J
••• ~ işler . . . Cs ( . . . ) k . i. ködüp
· ·

AıJI BJ31

AIJO B33o C272

c-

adaş ~oldaş erdeş ~adaş aşiarı
bolur erse körgü barıp işleri

459ı

4579

4580

turu birgü aşta körüp yat bazıg
aş içgü tegiri öküş ya azıg

4592

4581

ya~ın ~oşnı aşnı aş itse sanga

4593

4582

4583

~alı

ol

olarnı

itseler

aş

aş~a , yi me

kördüm ilde

4594

erig
yirig

telim baynı kördüm boğuz bulnadı
özi boldı mi)fıjs çığaylı~ yidi
boğuz~a

~ayu

bulun bolma bogzı uluğ
bulun bolsa bolmaz yulug

türlüg aşl,<a barır erse sen
birle aş yi bilir erse sen

{!d~b

4595

bec;iümiş

lpldı bogzı töşendi

boğuz~a

oğul

sanga oğrayu
bar sevindür yi yü

öküş

bulun

tonga

sevin ay

telim kördüm emdi agır bolinış er
tıç!umadı bogzı üçün boldı yir

törü bilmez ögsüz ~ılıl,<sız
törülüg kişi körse tanglur

kişi
başı

seningde uluğ aşl,<a sunsa elig
sen ötrü elig sun bu ol kör bilig

4584

apang munda taştın bolur erse aş
angar barmasa yig kö~ül bolga baş

4585

yarım ya yitim bolğa oldruğ turug
yavuz bolga köng!üng ay eçigü uruğ

4597

ong elging bile sun hayat atı ay
yigü üc;iregey h~m özüng bolğa bay

4586

ya esrük tütüş ~ılga agsumlağay
aşıng singmegey tek köngül agrığay

4598

kişi utru~ı

4587

~amug bir toçium yim aş . içgü üçü n
özüngni uçuz lplmağıl sen küçün

4599

negü tir eşitgil boguz tıçiguçı
özi boğzınga erk bolup tutguçı

4600

1
4588

B 331

iş o~ısa

olar~a yime bar küçiezgil köngül

sevindür

1

4590

bularda ~ayu erse aş suv yigü
' anı tengle bargu azu barmagu

azu tengrilik

1

A 131

4578

4589

boguzung kllc;iez bolma erning ili
bu bogzung üçün bolma yalngu~ l,<ulı

4578 yigü) Aso yegü Cı8 yigü ı tengle] Aso ting-le Bs tı;ng-le
4579 C 'de metnin 4579 'dan 46ıo 'a lı adar olan kısmı yok
4580 birgü aşta J As2 bergü bcış-tcı ll 4581 azu . .. o~ ısa ] Ass osu .
okınsa 11 4582 olarlf-a . . . küc/ezgil ) AM .. . kgdez-güü Bo bular{<a . · . ı oıarıu
AM olarığ sa.!:ın ll 4583 itseler) Ass lf.ılz.a-lar 1yiyü ) As5 yeyü Bıo yı;mü ll 458~
Bıı apang ( satır altında '!gt;r ) ı yig] As6 yeg Bu yjg ll 4585 yarım :
yasım y. ganım ı kö.fğlüng] Aa7 köng-li(n )g ll 4586 a!Jsumlağag] Ass ve l~ı~
ı· sitigmegeg , .. ağrığag] Ass sing-mekke . m-e k. ağrığ-a B ıs sifigmege . • . rıgrı/(q
bir . ... gim] Aso yer t. gem Bı, b. toc/u (satır altında. togum) g. ll . 4588
eşitgil ] A4,o n. ter eşid-gil ( -gil satır üstünde uyg• .harfi. tekrarlanmış ). ll 45S.9
• .. ernitig J A4 boğusuğ k. ay . tirig tr ı galıfiulf.] A4ı ganglu/f Bı bogzung

4596

c-

türrnek alma tigü
öz utru negü erse alğu yigü

bıça~
ayı

tartma anda kötürme süngük
bolma l,<ovdaş ne silkim sepük

neçe me tol,< erse yiyü
körü bir

kişi aş kişike

turğu aş

l,<adaş

.(5~0 er ı A42 ve C:ı ır ı gir] A42 yer B:ı gir
15~1 Aı 'de bu beyit 4592 'den sonra geliyor ı

ilde ı Aı t:mfi ı bulun
girig]
t. gerig Bs bulun (satır altında golf. ) , . y!rig
A43 'te bu beyit 4591 'den önce geliyor 1 teli.m ... bulnadı) A43 bedük

bulun .. . bolmaz) Bs bulun ( ~atır altında gttşir) b.
ı tanglur] B7 yq.nglur ll 459~
] A, sening-tin ı ol kör) A, flg ol n 4597 elging] As ilging 1 gigü .. . h11m ]
. . Bg nigü tfg üc/ergey ll 4598 tigü] As t egü ı negü . . . yigü] A6 ..• gegü Bıo
ll 4599 bı çalf. ... süngük] A7 bi çek tardm-cı a. kgdürm-e sünggek Bu b. tutma
. . sepük) A7 ayı (satır altında ar. harfi. h'!vl) b. fr.ovdaş (satır altında ar.
l{i" naşi;'ide.) ne s. sinük Bu ... ne ( n- noktasız ) s. Bflpük ll 4600 yigü] As
Bı! yigü ı aş .. . fr.adaş ] As aş ( a- ? tashih görmüş ) . . . ber Jr.. B12 . . . lf.q.cfa,
A 'da bu bey it yok

ı

Aı

ll <(5'94 gi) A2 g-e ll 4595 bilmez] 87 bilme•

A13ı 8331

C4601

46oı

yigü alsa tişle uşal,c tançula
isig aşnı ürme sen ağzı~ bile

4612

yal,cınlıl,c tilese küı;iezgil köngül
köngül sınsa kitti yaJ.<ınlıJ.< töngül

yir erken aşıg türtme tirki öze
körki buzma l,cılınçıng tüze

46ı3

aşığ tengleyü yi yime aş öküş
manga mundag aydı ul,cuşlug küsüş

kişi

4603

B 332

4604

4605

4606

törüsüzlük ol bu törüçe yon
törüsüz kişiler kişike I,corı
içli yal,cşı aymış törülüg kişi
törü bilse yalngul,c bulur tör

4614

46 15
başı

4616

I,cılıl,csız

4617

kişi

bu ig tutsa terkin kişig yavrıtur
yime yal,cşı aymış otaçı lgı.kim
l;ı.~kimler sözini yavuz tigli kim

4618

ölümdin yumuşçı ig ol aşnusı
kişi igledimü ölüm l,coşnısı

kişi emgek ıçlsa sanga itse aş
yava I,cılma emgek anı l,cılma baş

4619

b~la mjl}.n~t ol ig ölüm tutğaJ.<ı
ölümde tatığ yol,c azu yal,cşısı

4609

köni sözlemiş körse kö~li oçlug
sözi körse ~ıJ.cni birür tü boçluğ

4620

kişi men tigüçi apa oglanı
isig tumlığıg bilgü aı;ira anı

4610

kişi köngli yuvl,ca sırınçğa sanı
içii keçi küçlez sınğa serme anı

4611

seriise

4607

aşıg tatğanu

yi sen elgi~ sunup
sini körse evlik sevinsün turup

4608

B 333

46n kitti] A:ıo ve C:ı andın B9 kit(t)i

A11-2:ı 'de o ı ı 'den sonra daha şu beyitler tekrarlanmaktadır (sırası için b k. beyit
Te

273

tengleyü yi yigü içgü az

anı emlemese ölüm tavratur

kişike I,catılsa

c

yig kişi tutçı iglig bolur

boguzdın kirür ig boguzuğ küçiez
aşığ

I,camuğ nengke öngdi törü bar söz i
törü tüz yorıtsa yarur er yüzi

törü öngdi bilmez
itilmez işi

öküş yiglilerning aşı yig bolur
aşı

kişi

yal,cınlıl,c

köngli kitti tatıg
yıradı kesildi asığ

4601 yigü ..• tançula J Ag gegii a. te1l-e u. gençü-le Bıs nigii ••• l9:nçn/rı 1
... tirki] Aıo ger t:· ~aşı~ türm-e ter ki Bu .•• ti,irtme tir ki ll 460'.1 ıarunıuu.t •J o
t{lrÜ-•Üz-lük ( -•üz- dikkat) ı törü•üz . . . ~orı] Aıı tgrü·•üz ( ·•Üz clik lt•l )
tarı ( satır altında ar. harfi. diJ1m11ni rug-i dt;•t? ) ll 4604 igi] A12 t;ti l!J
ba1ı] Aı:ı t{lr b. Bı tüz t'!l' ( -z noktasına dikkat ; t- noktası sonradan
olabilir ) ll 4605 törü ..• yorıt•a] Aıs tgrü-çe gorız-a ll 4606 törü • . . bil m~~ 3
.•• Bs •••. bilme• ı itilmez] Aa t:dilmez Bs itilme•ll4607 tatganu .. . ılgitiiJ]
ggü ( ?, satır altında ar. harfi. ba mfZ&>) ı sini .. . turup] Aı5 sen-i tôlik
B, •.. eiJlük •t~iliin•ü . körüp ll 4608 yaiJa ••• ba1] Aıo ~uruğ /fodm-a • . . Bs
ll 4609 birür tü] Aı7 berür tgq li 4610 Bırınçğa] Aıs •arınçğ-a Bı W l flfka ıtıf{]
4611 C nusbası buradan itibaren tekrar devam ediyor ( krş. b11yi 4.519 '
•eril•e . .. kitti] Aıo •erilz-e ... kedti ( -e- ? ) Bs •eril•e ( -e- ? -a- ? ) . . ~it(tjl Cı
.•. kit(t)i ı gıradı ke•ildi] Bs ve Cı kt~•ildi gıradı

4671):

A:ıı bular-ta gng gdgü yorıft. buu turur
begü bilge ggmi1 ft.ılıft. buu tarar
A22 kerek a1-ft.a bargıl kerek barmağıl
boğaz tıd a, az y-e t:•enin tiril

1&~3 yi gime] Azs y-e g. Cs gi ylme ı manga küaü1 J Azs •.• uft.uğ-lı u~u1 Bıo
•. · kü1ü1 (satır altında 'g:ıiz) ll 4614 giglilerning ... gig] AZA gegli-ler-ning (yefazla ) a. geg ı yig • .. iglig ) AZA yeg . . . t:ll~Jig C, yig ( sonradan iki kelime
yazılmı~) . . . ll 4615 gi gigü] A25 y-e yegü ll 46-'6 ig ... yailrıtur J A26 gig
g . B ı! ve C6 ... it;k.iz k . ygilrıtar ( a- noktasız) ı tailratar] A26 tailrı-tur Bıs

Ce !!fli'lratrv
tat7 Bı4 'te bu beyit, başiılelarda olduA-u gibi, süslü yazı ile yazılmış ı yime •• ,
J Av n~ıi te,. e$ld-gil Cı g. Yt!blı a. ı tigli kim ] A2ı teg-likim
ar 1il le, A 'da sahife kenarında ar. harfi. 1i'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı

,r,. sözü ile ayırt edilmiştir

.· ölümdin . .. ig] A28 ölüm-ke ... gig ll 4619 m!l}nt;t) A29 mal)ned ı tatığ ...
A-D tatu g. a•u y. Cıo ... yabşı-•ı ll 4620 tigiiçi J Aso tegü-çi Cıı ilgiiçi ı i•ig ]
Cu i•ig

tadu bilgü aşnu yaraşıl.< yise
tadul.<a yaraşmaznı J.<oc;lğu usa

4631

isig artsa terkin soğıJ.< iç öze
artar erse isigin tüze

A 132
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soğıl.<

4624
4

4625

özüng t{lh'ını men ayayın yora

l.<ızıllı sarığlı örüngli l.<ara

yigif erse yaşı~ yaz erse yilıng
isitür J.<anıng

4633

yaşı~ l.<ırl.<ta keçse küiı ay erse.. k üz
isig ne~ bile sen özüng tş.b'ı tuz

4634

yaşıng erse altmış öçlüng erse J.<ış
isig işke tutğıl soğıJ.< I.<ılma iş

4035

kişi yıll.<ı birle açlırtı bu ol
tadul.<a yaraşıJ.< yise ay oğul

artsa ısıg öl anut
bu iki angar J.<ılga evre yanut

4636

negü tir eşit emdi kökçiıi saJ.<al
uJ.<a bar munı sen turu !.<alma J.<al

bu öl tumlığ artsa sanga . I.<ılsa yas
isigin J.<uruğun anı yandru has

4637

kişi l.<ırl.< yaşap öz tadu bilmese
tüke! yıil.<ı ol bu neçe sözlese

tumlığ

kah samduy erse

tadu~

4638

4639

bu ya~lığ küçlezgil tadungnı köni
esen bolğa inÇin tiriglik küni

4b40

başında keçip er yorıl.< tüzmese
köni sözlemiş boldı yılJ.<ı tise

öçJ öçJlek keçip bolmasa er bügü
kişi tip atamagu yıll.<ı tigü

4621 tadu ... yise J Ası .. i' ye:z~e B4 tgc/u .. . ı - tadulfa .. : -~sa] Ası. ~o~ı•·#iı
ö:z-e Bı 2 ve Cıa tgdu/fa ygraşma•·nı ... _114622 isig.] .<:ıs isig 1 ~sıgın) C.ıs ~sıg:n 1 ·
soğı/f .•• isitür] Ass 8 , ~:ş-ke t. isi-tur Bo ... ı:retur Cn sogulf ... ı setur \

4641

körü barsa

yaJ.<şı

ayur

dıçiler

aşıg az yise er esenin küler

dikkat )

,z

sınayu körü bilmese er bilig

kişike samağu anı ay silig

belgülüg

· ..
·
·
· C 1··
.ın J C
46:14 C 'de bu beyi-t aabife kenarında yazılmış 1 er•e]
irae
ıaıg .n.e,'5 ..
(
·
·
'1
)
11
4625
er
se
alt
mı•]
·
A35
ve
Cı5
altmış
erse
1
18/g
neng -n- yerıne ·g- ı e
.
r
·
•
l · ·.·
• :. ; 1 (i- dikkat) Cıo i•ig . .. 11 4626 tum.lığ ... is!g] A86 t. t:r:z-e ı, gl Cıa tum ug !.
(i- tashih edilmiş ) 1 /fılga efıre) Aso t:flr-e /fılg-a
_
.
46 27 C 'de bu beyit yok; beytin ilk üç sözü yazıldıktan sonra, 4627. beyıt
·· t'ır 1 o"l . . . ya• J A
(önce kıl:z-a
yazılmış, sonra
vam e d ı·ı mı.~
_ 87 • · · · sangga kılg-a
..
..
edilmiş) ya:z Bıo ööl . • . 1 /furuğun] As7 lfurug-ın
_
,
- 4628 C17 'de beytio başı için krş. beyit 4626 not 1 tadullg] Bıı tgtj.ung
;egii Bıı ve Cı? gigü 11 4629 samduy .. . tadullg] Asg aam-tung ( sahr :s lt tmhı
m-,.'ttdil) t:r:z-e bodung Bı;ı bilmes erseng tg<Jgrıg Cı •q.mduy e. tgfl_ung ( t- c yo;, ,,.._u•--ı:
isigli .·.; bir] A 59 i. sağu/f-lı a. tud Cı isig-li soğı~-lı .·.·. · ll 46~0 tadf!."ifnı] .:\
-nı Bı~ tq.c/ungnı c 2 tq.dung-nı 1 bolğa inçin] A4o bolğag ~:nçın

uJ.<uşluğ kerek öz tadug tenglese
yaraşıl.< ne erse anı ol.< yise

yiyü tur içe

i~igli soğıJ.<lı ara bir ülüg

bularda birisi biringe yağı
yağusa yagıJ.<a yağı açlrara

tad~ng tumlığ erse isigin küçe
isig erse
27<!

4632

soğıl.< işke tutğıl

J.<uruğ tumlığ

c

negü tir eşitgil otaçı sozı
munıng m{l'nisi ui.< tirilgil I.<uzı

•

4 31 B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmtş 1 negü tir] A,ı n. ter Bı, ve Cs nigü
tlrilg;f J A,ı gedrü u/f-ğıl
"
or t 1 ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi.
l!'r sözü ile ayırt edilmittir

şj'r sözü,

B 'de çizgiler

ve· C 'de ayrı

~6~~

iirüngli] Aı g•iing-li ll 4633 yağusa ... aljrara J A2 yağıdz"tı ... neder-e (?)
öz . .. tenglese) As t:r ( ·satır üstünde yazılmış ) toduğ tingle:z-e Bs ••. tgtj.uğ
] As te:z-e ll 4635 tadu/fa ·• . . gise] A, todu/f-a g. tez-e B, tq.tfu/fa . . . ll 4636
J Ao n. ter Bo ve C9 nig-ii t. 1 u/fa ... /fal] A0 köni •ö:z-lemiş kör munı sen
ı:ı. bgr ... C9 u. ·bir . . . ll 4637 tadu bilme•e] A6 todu b. Bo tgğu ( satır altıoda
) b. Cıo tgdu bilme•e ll 4638 er] A7 ve 87 ır ll 4639 ba,ında . .. gorılf J Bs ...
altıoda tilin ) Cı2 bg,ından . ~ . 1 ti•e] As ke:z-e ll 4640 bolmasa . . . biigü J
t:r negü B9 .. . ır b. 1 tip . . . tigii) A9 tep . . . tegü ll 4641 galfşı J Cı,
1gi•e er] Aıo ge:z-e ır Bıo y . ır
30

4643

esenlik tilese kör igzizlikin
az atlıg otug yi tiril ay tigin

4651

boguz övkesi bolsa yavlal,< bolur
öçep kek sürer ölse ötrü l,<alur

öz inçlik tilese erejl uzun
til - atlıg etig yi tiril ay tüzün

4652

körü bar tözüke aş içgü tegür
kinikmiş bar erse yime aş yitür

4653

kişi aş yise sen öze içgü tut
anı

LXVI.
4654

l,<ayuda yigü bolsa içgü kerek
yigü içgü birle tengeşgü kerek

4655

yigü bolsa içgü anul,< bolmasa
agu boldı sal,<ın ol aşnı yise

~J.<ıgıl v~ljkjn k~Q itgil işig

4656

ayal.< tirki ev. bari$. arığ: tut töşek
töşegil aş içgü yime keçi kerek

tilese fı.ıl.<ac bir tilese mizab
tilese c(il~ngbin tilese ci,ilab

4657

ÖGDÜLMIŞ •- Oı;>GURMIŞ~ _AŞ~ O~IMA~

TÖRÜSIN A YUR

c

4644

275

4645

B 335

4646

4647

4648

uo

kah sen

olpyın

tise sen

kişig

uluğlar yise aş tükese yiyü
kiçiglerke birgü aş içgü yigü

okımasa aş

4659

tözüke tegür aş körü l,<oc;Imagıl
söke barmasunlar açın ıc;Imagıl

466o

aş içgü yiseler nı.ıl.<ı.ıl ur yimiş
l.<urug öl yimiş ur bir ança simiş

suv müni bir bolur

okısa
. körügli birig. yüz' 1$-ılur

B 336

usa edgü itgil -sen aş suv arıg
tc;>Qup ·l.<op~u barsu keligli arıg

4649

'adaşıg; i l.<adaşıg :Yıra~ :~y~ ıyal_cın

4650

k~liglisi kel~~y~ - I.<~ı

c 276

466ı

tözüg aşl$-a ünde küçlezgil l:gı.l.pn
4662

kelmese
körıgül 1$-almagay kör anırıgda basa

me~e ~ık_katsıı;i ne:ebye
aıt ?b_ aş ıçııg4u649
~da,ıg··
. ·. • ya] Aıu adaş-lığ ~adaş-lığ
? ar~su _arça
, .
_ _ - : _
.
1

ya ( g- noktaaız)

bıçış l.<ıl küçürıg yetse bıçgıl

usa

ii;e

/ft!t/aiığ g.

negü birgürıgi

ayıtma ayıtgıl örıgi

4658

'ıi.4643 inçlik • .. ereji J Aı2 ,nç-lik . . . erinçin •1 yi] Aı2 y-e
t~;dül;,i;, .• • agur] Ai:ı kişi aı-lfa o/fıma~ tQrisin to~cuın a. Bı:ı bab

uyg;. harfi.

sen

arıg it aş içgü tatıglıg silig
yisü arzu birle ,sunuglı elig

C17 bab aşka .•. agtur
. d ·z B
l"k'
~~~
.... 4644
J Aı, te:&-e ı . Vflikin • • . itgil ] Aı4 • • • ' zı 14 Vf 1 ·'n{ t
- - ·d · ·· 1 f ) . 1• Cı v"likin , . 11 4645 tirkt ••. tut] Aı5 ter ki 'v ~~~ ~r
uııtun e yazı mı
•
.,. · ·
· · ·
•) C ı· k'
ı
·_· · '".;·) .. _. -t'on· B_ı t • ıv
·• b_ "nrk• a. ton
2 ır ı · · •1 ıı
u yı. harfi.
. . .(-_n; noktasız,
,_
.-t- r
·z· ] A
.
· ( ] A ·' t ·. . . B ve Cs • • . tatığ-lig (dıkıı:at ) 1 gısu · · · e ıg _16
tatığ ıg . 16 .' .. -_- . ~6 8 usa
sulı] Aıs öz-e ,. 'dgil ( satır ~:n, gmıo.ı:;ı~JI
ll 4647 .bırjg J_ Aı7 . tı~~g t)ı 4 4. - ı ·t~dup •.. keligli] Aıs kelig-li torlup ( sBl~r

iz.

munırıgda narul,<ı
marıga

tigin] Aıı asacl-lığ oduğ g-~ ... mikin Bıı_ a. a. otuğyi

6
·
k 4 4; az

içse içgü yime ök anut

g.

tiş

teri bir kesilsü

agı

çogı

tüke! boldı emdi aş· içgü işi
aça bir l.<apug barsa tıc;Ima kişi

boğuz ölıkesi ] A2ı yavuz 'o-kez-i ll 4651 tözüke ... tegür J A22 a, içgü tgsü-ke
tiiJilr ı kinikmi1 ... gitür] A22 kenik-mi/' . .. gegür ( -g- ? ) ll 4653 yiae J A23
• • . gime] A23 içz-e-ler sen yan-a Jı. 465.f yigü] A24 yegü ı gigü .•.• tı,ngeşgü J
. teng-ge,gü ll 4655 gigü] A25 yegü ı gise) A25 yez-e C12 ylse ll 4656 !Tl-lfa'
"'" '. r ... r. ''-- aer 812 fg.lfa' b. Cıs /J!./p' b. ı ci)lt;ngbin] A26 cgleng-bing Cıa ,ci)lfngbin
rnunri@'dq • • birgüllgi] A27 munung-tan .•• ber-güngi Bıa ve Cu munungda .. ,
1 m,a.ıf}a •• • öngi J A:rr ayıdm-a mangga sen anun-ğıl gngi Bı:ı .• , · köni ( sahife
öngi ) ll 4658 gise ... giyii ] A26 gez-e ... geyü Bu . . . gjyü Cı5 . . . tigü ı
,.r;lgii. 1 A26 bergü ... yegü ll 4659 tegür ... ~orf.mağıl J A29 ... /farağ ıd-magıl
ır/.mağıl) A29 ~od-magıl ll 4660 yiseler ... gimi1] Aso gez-e-ler n. öz
öl . .. simiı] Aso gl gemi1 . . . •emiı Bı öö/ . . . li 466ı bıçı1 . . . bıçğıl ] Aaı
, beç-gil Cı . .. ti•e b. ı usa ti1] Aaı uz-a teş C2 usam·ı, ll 466ı ;,; ) A:ıı içi Bs
n~>kt!iBL~ ) ı aça ..• tır/. ma) Aa2 içe ber . .. Ca ... tıdma b~rsa

bu

aşl$a ol$ıglı

bolur tört l$utu
yime tört bolur ay botu

barıglı

A 133
B 337

bu yanglıg bolur kör aş içgü işi
o~ığ' lıJs.a bar sa ya k else kişi

aşı

takı bir kişi körse aşl$a barır
.aş; n yir anı yandru aşl$a o lpr

talp bir kişi aş~a barmaz bolup
me evinge ol$ımaz körüp

munu sözledim men eşitti özüng
tap Ipi emdi uzatma sözüng

munı

C277

kişig

ölüg ol
~$atılma

talp bir Js.utu aşl$a barmaz
ünder tolpmlar

bularda eng e<;lgü
bügü bilge ögmiş
kerek
boguz
öküş

sarıg

yorıl$

l$ılıl$

ol$ıp

LXVII.

tol$ıp

bu turur
bu turur

OOGURMIŞ ÖGDÜLMIŞKE DQNY ADlN YÜZ EVRÜP
BARINCA T API BOLMAI):IN A YUR

aşl$a bargıl
tı<;l aş

kerek barmagıl
az yi esen in tiril

yanut birdi oçlğ'urmış aydı bu söz
eşittim men emdi eşit evre söz

yigli yalnguJs. kör igçil bolur
mengzi ~ovda~ atı il bolur

sen aymış bu sözler kim ögrenseler
ajun içre bulğ'ay tilek arzular

muı~ar mengzeyür kör otaçı sözi
tadu bilgüçi köngli bilgi yazı

4663 aşka J Asa aş-ta 11 4664 gir .. . bir•eler ] AM ber n. terz-e-l er Bs. ve
nigü bir•eler .( b- noktasız ) ll 4665 eiJitfke olfıma• ) Ass t:ilin-ge o/fımıf B6 e. 0 /fua
iilinge okzma• 1 başı ... yalnguz ) AM baş ın b. yer !:• galngguz C6 · . !J'PVI/a~
bar ır J
barar 1 aş zn . . . -o/fır) . Asa ol aş ger a. garu a. o/far ll ~667
bgrmas 1 ki1ig . . . körüp ] As7 kişi me ••• turup Bs ·.: . o_lfzma• ~· _ll ~11611 tlrig ·e
A 88 tirig 8 anam-a (önce tirig-ke yazılmış, sonra -ke uzerınden çızılmış )
yi me J A88 . munga sen tirig tep tem·e Bo ve Cg ... yi me ( g· noktası :ı. ) ll 4669
Bıo bgrma• 1 to/fzmlar tolf.ıp] A39 to~uş-lar tolfup
. .
4670 A 'da- bu beytin tekran için bk. beyit 4612 not; C 'de bu beyıt yok 1·
A,o begü .
·
··
· ·
.
4671 A 'da .bu beytin tekran için bk. beyit 4612 not; C 'de bu beyıt yok 1•
A41 asu 1 tu! .. . esenin] A4ı til .•. g-e iısgzng ll 4672 gigli ••• isr,i{ J A4! !mr.Jl.
... Bıs ... içgil Cu yr;znglulf. .. . .
_ .
4673 B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 munjar • .. kor .
ı#d-gil Bı, ve Cı2 .m . .mttngzetür k .. l · tadu .. . bilgi] Bı5 tv4u ... C12 ·

Asa

bu ol d(inya i).ali yorıJs.ı yolı
kişike ls-atılma~ tilese ~$alı
ay könglüm yaru~ı i).ş.Js.il$ş.t yaJs.ın
sözüm mş.cnisin u~ yime keçi sa~ın

munı sen tirigke sama
mungar sen tiriglik yime

kişig aşl$a

ig ~arıtur tükemez yaşın

boğ'uzuğ' küçiez tutçı igsiz yon
~ılur ig kişiniılf yüzini yişin

biregü barır aşJs.a ündeseler
aş içgü içer yir negü birseler
yana öz evinge olpmaz kişi
başı bürnü yir evde yalnguz

boguzdın kirür ig kişike aşın
kişig

v~ljk jn tiriglik bolurmu yigü
munı bilgü aşnu ay bilge bügü
ort 1 ii!.:, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r
ay ı rt edilmiştir

tükemez ] Aı tgke-mi, Bı tükeme• ll ~675 gorz ] c15 gorı ( ·r- yerine ·Z· ile )
gişin ) A2 ig ol tudçı teg-li bu yalnJulf. yaşın B2 . . . lf.ızıl eng işin Cı5 .. .
yl#h ' y-, b- ? noktasız ) ll 4677 men eşitti) A4 söz işid-ti B4 m. eşit(t)i Cı7 •öz
1 muı; J A4 yim-e ll 4678 tilese ] Bs lileseng
Ao 'da bu beyit 468z 'den sonra geliyor 1 ya~ın] B6 yglf.ın C2 yglf.ın ( y- nok!'ll(l-nist~t T B6 ve C2 mg'ni-si
•. ayur J Ao ogdurmış ... gvrüp b. t. bolmz1zn a. B7 bab o. ögdülmiş-(ke)
ru a. Cs bab dijnyadın . . . bolma-lf.ın ('? ) agtur
bı'rt!{] A7 berti 1 eşittim) Bs eşit(t)im C, eşit(t)im ll 4681 ajun .. . tilek] As
c5 bglga tükel
Aı~ 'da bu beyit 4679 'dan sonra geliyor 1 vttl!kin ... y igü] Aıo . , . gegü Bıo
J. bulur mttn y . Co v~li kin t. b~lur-mu y. 1 bügü] Aıo begü

A133 8337 C277
kişi

munça emgek bile l$:azganıp
~almaz erse nerek neng yıgıp

4695

ne eçl.gü bolur kör yigitlik öı;iün
illüg alsa özke l$:amug eı;igüdün

4696

ne tengsiz bolur kör !$:anmış
yava bolsa l$:ılsa yigitler işi

bu kün sen manga kelmişingde berü
bal$:a kör tapug barça !$:aldı turu

4697

tiriglik üçün boldı d~nya nengi
tiriglik tükese tüker neng mu~ı

l$:amug bir kişike !$:atılmış üçün
yası munça erse küçeme öçün

4698

tiriglik uçul$:tı tirip bu nenging
anul$: kimke l$:oı;igu kesilse tınıng

4687

uluş k~ndke kirse mening
kişi birle bolga 'işim h~m

4699

tutayın sen aymış ilig tapgını
tüke! bildim iş tuş buçlun l$:ıl~ını

negü teg ~ılur men bu ta'~t tapug
yapulgay menga bu sıngardın l$:apug

4700

4688

negü asgı ahır ölür erse öz
sanga teggüsi yo~ m~gı;r iki böz

kiçiglikte yandım ~arıdım bu küri
hayat tapgı birle tirildim ögün

470i

4689

bu munça isinmek azu
tilek iki boldı ay ersig

4683

uzun
4684

4685

4686

B 338
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ı

bu d(inya tileyü yügürse
yatu !$:aldı ta'~t tapuglar

kişi

işi

bu özüm
sözüm

B 339
4690

4691

4692

c
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4693

4694

yana yandru yanma~ yavalı~ tapa
yararmu manga a.y bagırsa~ apa

~

tumhma~
çama~

biri di,inya malın beçiüse özüng
bir yon~$: bolsa ilde sözülig

tal$:ı

4703

ne eçl.gü bilig birdi bilgi ögüz
eşitgil munı sen aya köngli tüz

içl.i eı;igü erdi bu iki bulup
ölüm tutmasa ~alsa mengü bolup

4704

yigitlikte ~ılgıl ~arılıl$: işi
l$:arısa barır küç yetilmez kişi

ölüm aldı mindin bu iki tatıg
nerek emdi di)nya ay bilgi batıg

4705

kişi ~utlugınıng

küninge

yigitlikte tavrat hayat tapgı ~ıl
~arılı~ta bolmaz munı yetrü bil

4706

kiçig oğlan erken l$:ılınç eçigü tut
uluglu~~a .tegse uı;iınur bu ot

470i

4683 lfalmaz J Bulfalmar ll 4685 kelmişirtjde] Aıs kr:l-mı,ing-ten Cıı
•
ı barça ~aldı J Aıs ~altı barça ll 4686 öçü n] Aı4 k~JçÜn ll 4687 !w.[ğag J Aı5. bo/g-a
negü •.. bu] Aı8 ... bu bu 82 ve Cı2 nigü . . . ] yapulğay] B2 ve Cıa Jl~p~grı
kiçiglikte J Cıa kiçig-lik-den ll 4690 marfğa] Aıs mangga ll 4691 ne ... oguz]
yakşı agmzş tili köngli tiJ:z ı aya ... tüz] Aio ay bilgi ~:güz B5 a. ~~~~ı t. ll
. yi~tlikte ~ılğzl] A20 kiçig-lik-te ~ılğın BB ve Cıa gigitlik-de ı yetilme:z ;,;,;
· · kılu-maz k. Bo gt;tilme~ yaşı ( noktasız ) ll 4693 yigitlikte tailrat) A21 Y·
· ~igit-likde tgilrat Cı yigit-lik-den tgilra~ ( t- noktasız ) 1 bolma:z ) B7 bo/ma•
4694 A24 'te bu beyit 4696 'dan sonra geliyor ı arlınur] A24 adı-tur
arlınur ( -n· noktasız )

1

4701

kişi

~alı

bolur belgüsi

yigeı;iür anıng eı;igüsi

I$:utsuz erse kişig tumlıtur
öçl.inde l$:ılınç artatur

l$:arılıl$:

içl.i

yal$:şı aymış

eşitgil munı

büg,ü bilgi king
sen aya. ~ızgu eng

;1;6:'J'5· A22 'de bu beyit 46q3 'ten sonra geliyor
41ii97 A25 'te bu beyit 4694 'ten sonra geliyor ı tiriglik] C5 yigit-lik ll 4698 uçu~ı
A~n uçu~-nı tapıp ll 4699 tapğını ) A27 tapğur-a 1 iş] A27 t:l ll 4700 negü] Bı4
rı :!JÜ 1 •a~a] A28 mungar ll 4701 isinmek] A29 ve Bı5 ısınma~ Co i~inmek
4e.J.ı7~ c ] AS<i bagaz-a ll 4703 ıf!i] Ası §ti 1 ~al•a mengü ] Ası ~al:z-a ( ·:Z· ? )
B3 ~al.r rı ( ~a- yerine önce ~ı- veya bo- yazılmış, sonra tashih edilmiş) . . . ll 4704
] A:ı~ men-tin 1 batığ) As2 gadığ Bs br;ıtıg ( b- noktasız) Cı2 ~atığ ll 4705
] Ass yege-tür B, gjgedür ( g- noktasız ) C ıs yigedür ( g- nolttasız) ll 4706
, .. tu~lıtur J A34 ~ud ~öz ... teng-legür Ca ... töng-litür ll 4707 it/.i .. . kinğ J
.ıli •. . begü 1-. keng Cı5 f. Yttb1ı . . . 1 ~ı:zğu J Ass ~ırguy Bo ~ı:zğu ( -:z- noktasız )

A133 8339 Cı78

c
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4708

kişi ~utlugı

4709

tüke! belgülüg bil
~arıp yügrür erse

4710

4711

ol neçe ulgaçiu
baru ec;igü bolsa isizlik ~oc;iu

yaşı!

4712

kişi ~utsuzı

h~vası

~anı ol bu dQnya tilep
özinge temür k~nd tura

~anı

~anı

A 134

4719

ölüm tuttı iltti bu samışlarığ"
sinimü ~oc;iur kör ay ~ıllp arığ'

4720

bu ya~lıg turur bu ajun öngdisi
kerek ö~disi tut kerek tö~disi

uc;iu

tutguçı

4721

yapğ"uçı

47Z2

açıp körse erdi~ ~ara yir ~atın
ne öc;irüm talular yatur ınçı~ın

ol hayat .men tigüçi otun
töbün

4723

ne begler yaturlar ~ara yir bolup
ne bilge bügü sızdı yirde ölüp

Au·...

·..· .·'.
1
,1 _\'i

-~-/.

.-·;,

~~ :i.

begin ~ulda ac;ira bilümez özüm
seçümez közüm

4713

~anı ol bu dQnya ne~in tirgüçi
nengi birle yirde ~oc;iı barguçı

4724

4714

~anı

4725

neçe kür küvezler bir ig iglemez
~ara yirke kirdi ~anı tepremez

4726

bu yanglıg kişiler töşendi yirig
ya senmü ~alır sen ya menmü tirig

4727

yorıyu turuglı

ol
yorıp il

tutuglı

tegi
bu d\inya begi

4715

~anı

ol taya~ı yılan bolguçı
tengiz yarlıp ötrü yorıp . keçgüçi

4716

~anı

ol p~ri ~uş bu yalngu~ öze
uluglu~ lplıglı ~ılınçı tüze

4717

~anı

4718

~anı

ol ölüg tirgürügli kişi
ölümke tutug boldı abır işi
ol

çıgayıg bayında

togardın batar~a

kişide öc;iürmiş

talu
~o~Uz ~aldı dQnya iriidi tolu

Dört 1 ük, A 'da ııahife kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'ıle
satırda şj'r sözü ile ayırt edilmiştir
4708 neçe) A36 yeçe J baru . .. isizlik) A36 bart .. . t:·siz-lik ll 4709 ~ cCgiiliig
kutsuzı] As7 bilgü-lüg . .. ~ud-sısın ı hq.fJası] As7 hav-a·gı ll 4710 ~anı
tapğuçı 89 ~anı~ı (satır altında ş'lddad). . . ll 4711 ~anı] 8ıo ~anı ( .J.D.m
n'lmrud) 11 4712' ~anı ... tigüçi ] AiO .. . tegüçi Bu ~anı (satır altında Jlr't} n
töbün J.A•o .b!ldün ll 471Ş ~anı ... .tirgüçi ) ·A,ı . nenggin tergüçi Bıa ~anı . ( s~·tır
~arıın) .• ;, n'lngi j . nen?i ... girde) A,ı ne{n)gi b. ger· te Bı2 ve C~ ••• grrd.4
~anı] Bıa ~anı (satır altında !Ü '1-~q.rn,gn) ı bu •• ~ begi] A42 budun-ta gegi
(canı] Bıı . ~anı ( satır altında musi) .•. ı ötrü gorıp) Bu otra kirip ll 4716 {canı ;
ger-i ~uuş bu gal(n)gu~ g. Bı5 ~anı ( satır altında •iilt;yman ) .. . Cs ...
~.j'~ılıglı J A« {cılıg-lıg ll 4717 ~anı ... tirgürügli) A.s ... tirgü•üg-li Bı
tır altında 'isi) . . . ll 4718 ki#d.e] A,a kişi- tin ~2. kişide ( satır altında ı
my,1 tq.fi') ı {caldı ., . iriidi] A,e boltı •.. eril·ti .~2 • •• irildi ( -r- yerine ·Z• Ic

Ass ...

körgil emdi yağız yir ~oyı
kirdi tolmaz oyı

ya~lıg kişi

ol otun it bu dQnya bulup
kökke söndi ~ara ~uş münüp

te~izde ~oc;iı ıc;itı te~ri
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ba~a

ne

c
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uluğ"
4728

bu bar~ın kişi
yolda itmez bu ev bar~ işi

özümdin kötürdüm bu arzu tilek
bir bayatım manga tap yölek

~oc;iu
4729

kişig ~ul ~ılıglı bu su~lu~ turur
kiterdim bu su~lu~ közüm to~ turur

4719 tattı ... samışiarık] Aı . .. buz-a-mış-larıg Bs ve Cu tut(t)ı ilt(t)i . .. ı sinimü
J At seni-mü . . . Cıı ... ol (sonradan satır üstünde yazılmıt) 114720 ajun öngdisi]
öngdüz-i ı örtjdisi ... tön-gdisi] A2 öngdüz-i ..."töngdüz-i ll 4721 gir ~ogı] As
!c Bo gjr ~- Cıa gir /fodı 1 tolmaz ogı) As t. t:vi ,85 to/mas o. Cıa t. üti ll 4722

gt.r J A, gagız ger Bo {egra yjr ı talular ... ınçılfın] A, ... ançı{cın Be talu Gr . ..
yfr l A5 ger B7 ve Cı5 gfr ı bügü .. . ölüp) Ao begü sız-ı yer-te glüp (satır
ar. harfi. puşide.) 87 ... girde ö. Cıo ... gt;rde ( ·'l· harekeli) ö. ll 4724 {culda
J Ae /fuldan a. bulamaz Bs ••• bilümes Cıo !;cu/den a. bilümes ı bagında . ..
An g -,a bag-ta ... Bs .•• •eçümes k. Cıo . bagından .•. özüm 11 4725 küvezler
JA-: keiJez-ler birig yig-lemez B9 .. ·. iglemes ı ~ara ... tepremez] A7 gağız
l•" Bg .
tt;premes ll 4726 girig ) As tirig Bı o gjrig Cı gt;rig ( ·t; harekeli ) . ı sen J
Cı •c" ll 4727 gorıgu ... bar!;cm] Ag g. gorıg-lı bu bar-~ın ( satır altında ıır~ harfi.
mijrid?) Cı gorığlı . . . 1 itmez ... bar~] Ag t:dmez kör fiV (satır altında uyg.
G'fl) b. Bu itmes bu iv yo{c C2 i. kör iiJ bq.r~ ll 4728 bir ... göl ek) Aıo berdi m emti
glek ( satır altında ar. harfi. !J.ak ? ) ll 4729 kiterdim J Au kgdür-tüm

4 730

negü tir

eşit

di}nya ~o<;imış kişi
köngli to<;imış kişi

yayığ' di}nya~a

B341

4731

4 732

4733

4734

4735

ajunda tilekin bulundı özüm
i)~rişlı~ özindin kiterdi közüm

281

ta~ı munda yigrek tileyin tise
ikigün ajunuğ tilerne usa

4742

yon iki ajun içlisin tile
nerek di}nya \ı~bi ikigün bile

·

özüm ~oçltı di}nya tilek arzusın
tilekim tükendi kesildi sözüm

4743

bu d(inya içi bir tarığlağ' turur
negü ekse munda yarın ol önür

4744

törümişke ~or~ma tilerne tilek
törütgenke l$orl$gıl anı tut yölek

uruğ

4745

törütgen i<;ii tapgı evre ~o<;iup
törümişke tapma~ bolurmu u<;iup

4740

ikide açlın yol$ tapuğ'çı işi
ya tapgı yarağ'ay kötürgey

törütgenni bulsa törümiş sening
bulsa yaratmış sening

yaratgannı

e<;igü ekse öner e<;igülük
ol e<;igü bolur ol yigü ke(;Igülük

uruğ

isiz ekse ~~i-~,',~~t:o~~r· · '.
. ol , isiz boyun~a ~~n.n .,y~k bolur
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başı

bu kün ~o<;imagınça h~va arzular
yarın bulgu erqıez ö:z9rn e<;igüler
: ....
: ::

4747

ya tapğ'ı yararnağa emgekleri
yava bolğ'a ÖQ kün tiriglikieri

sini . ~o<;imaz erken.,.bu, ,dijnyanı ~OQ
sanga to<;Jmaz
sen
ir aşnu tod
. : erken
.:
: '
. .

4748

yarasa tapuğ' beg kötürse anı
bolur özke erksiz bu bulmış küni

anı ~oÇmasa

4749

ara aç ara to!$ yügürgü kerek
begi yatsa emgek bu körgü kerek

4750

!$alı singmese kör bu l$ılmış tapug
yava boldı isiz tiriglik ~amug

4751

~ayu ol tapuğçıl$a ayğ'ıl asığ'
bu tapğ'ı içinde negü ol tatıg

'

4737

c

4741

; ,.

~

'

-

;

~

;

-

sen sini · ~o<;Jğa o~
angar toçlmasa sen sanga toçlga
4739

bolup ~alğu erse · nerek bu ajun
sini ~o<;igu erse anı · ~OQ özün

4740

mlinı ~OQ

~

o~

tile ol ajunug turup
erejin tiril anda mengü bolup

4752

4730 B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 negü tir] Aı2 n. ter Bı4 •e
nigü t. 1 diingalfa] Aıa tüng-a-*a Bı5 ve C5 diingake
Dört I ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şf'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'd o
satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
4731 ajunda tilekin ] Aıa acun-ta til-e-kin ( -k- ? ) C7 ... tileki 1 özindin
Aıs gsün-tin kgdür-ti ll 4732 tükendi] Cs tükedi ll 4733 diinga ] Aı5 acun 1
önür] Aı5 n. alz-a mundın ... C9 ... öner ll 4734 ekse] Aıe !!lz-a 1 gigü] Aı o
ll 4735 uruğ ... ök] A17 G-•iz-lik uruğ tlz-a 11-siz 1 isiz ... yük ] A17 G-siz . .
Ciı ... bağ ll 4736· ermez) Be ermes U 4737 sini *oğmaz] Aı9 seni ... B7 •·
toğmaz ... ir] Aı9 ermez (satır altında ar. harfi. 11ir nı;nt~ı;d) ... t:r ( satır
harfi. •ir şt;f!l/d) B7 totj.mas ... Cıa ermez . . . ll 4738 sini) A2o seni ll 4739 ~jırn
acun 1 sini] A2ı •eni ll 4740 ajunug turup J A22 acunug kgr üp 1 erejin ••• rrı~rl1tii
Griçin t. cdgü mengü Bıo ve Cıa . . . m11nggii

negü tir
tapuğ'çı

eşitgil ıla erkini
törüsin ayur kör

anı

"
. 474_1 m~nda ... ti•e] A23 m. geg-rek t. tez-e a:ı m. gigrek ••• c17 mundan gigrek
1
us~ J ~28 acunug ·~ . ö~-e ll 4742 ajun iği•in J Au acun Gdez-tn Cı
ll 4744 törumışke J A2e tgrudmış-ke 1 korkgıl J B14 korkkıl 11 4745 t- -t
J
1 a'
t" - i k J A
· ·
. ..
oru gen

. ' a1unug · · ·

Rr~ ·gçn orum ş e . 27 tgrüd-miş-ke ll 4746 ikide] Aas iki-ten C5 iki-den ll 4747
] A29 gar-a-magag 1 bolga . . . tMglikleri J A29 bolgag Gdgün . . . Ce ...
barı
'd
'd
a 4747 en sonra, 4749· beyit tekrarlanmıştır; her halde müstensih hatası

4148 ba ... küni J_ Ası yarumaz k. ll 4749 gat•a J As2 tapz-a 11 4750 isiz J Ass
ll 4751 bu ... tatıg ] A34 tapug-çı işin-te . . . B6 ••. asıg 11 475 2 negü
erkini J
.n.
B1 nigü . .. irkini Cu nigü . .. 1kör anı] A35 öz köni
. ..

t.,. ··:

A134 B34z Czsr
A13 5 B3 43
753

baka barsa ters

iş

bu begler

işi

tapınsa telim terk yaranmaz kişi

4764

4754

yarasa tapug özke erksiz bolur
yaramasa tapğ-ı küni~e ilür .

4765

4755

tapuğ'~a ınanma

ay

tapğ'ı

telim

4766

,

non
~os,

tükel bilse bolmaz ~~lı~larını
yime alsa bolmaz alı~lannı

4768

4758

tüpi yil turur bu · ajun kör oğul
kölike turur kör ~ıJ.rarı yo~ ol

4769

~arın toçlğ'uça yi ~amug yim içim
kerek arpa yür tut toçlurgu açım

sa~ım

4770

turu ölmegüçe yigil ay ~adaş
yime m;llayu sen tadung bo!ga baş

4759

ajunda alındım özümke ö~i
.~avu~ sökti yim tap tonum ~oy yüngi
ş~k~rde tatığ'lığ' ~avu~ yür matlga

çuz ol bu örüm ton ağılar tengi

ol. )<örü barsa körnü turur

4760

kezigçe kelir kör bu dşvl~t ~un
tezig ol yayıg h~m bolur terk ~arı

4771

tatığ' sürme tatıg ~ını keçi ~atıg
tatıg~a yanut ornı tengsiz batıg

4761

kerek bolmaz emdi bu dQ.nya manga
ya dşvlşt kezigi kezig ay tonga

4772

açıg süçig aşlar boguz tatgı ol
boguz tatgı sürgen kişi yıl~ı ol

4762

içlim

4773

ağı çuz keı;fim ton kişi keçlgüsi
et öz örtgü tap ~ıl ay er eçfgüsi

4774

boguz bir toı;junsa iki kün barır
egin keı;jse bir ton iki yıl ~alır

4775

bu iki üçün men özüm ~ul ~ılıp
kişi tapgı ~ılına~ yararmu bilip

yadı iş

4763

sevüg

tap sevingü sevinç
tap aVinğ'u avınç

bolma~a

tap iı;jim sevmişi
yek turur öz yağılamışı

c
4753 tapınsa ... yaranma:ı] Ase t. telim-rek yar-a-maz Bs tv.pun•a_
tapunsa . . . 11 4754 erks fz] Ası erek-siz (satır altında ar. harfi. n\!<Ju;~rra
ntlbi,i~t;d) ı il ür J Aa'; . ilür (satır altında ar. harfi. !Jyrdtt;r şij.de.) ll 4755 ~al mı
tilim 11 4756 lleilindi ... söker J A39 •· tedük-te sen-i ol •· Bu . .. sa•ıtur •· Cı5
.. , •v.•ıtu (noktalara dikkat ) •· ı tidükte ı Aao tedük-te ll 4757 bilse · · ·
bolz-a .. . kılık-lar yanı ( satır altıoda ar. harfi. fJuyt;~an) Bı2 b. bolmas ~· 1·
q[1~larını].
b. alıft:-lar yanı ( satır altında ar. harfi. nihadt;~an} . Bı2
11 4758 yil ... oğul J A 41 bil t. kör acun k. y~Jz-i Bıs yil . . . 1 kolıke · .. ol
kgl-e-ke t. k11n-te ardar biz-i ( b- ? ) ll 4759 sa~ım ı A_42 sai!ık ( ~atır altında ar.
st;rab ) ı tidükte] A42 tedük-te ll 4760 ke:ıigçe ı A43 keşıg-çe ı tezıg · · · ht; m. J. ,lı,ta
, •. ma Bı 5 tirig . . • ll 4761 boZmaz J Bı bolmas ı kezigi ... ay] Au k,eşıgı
11 4761 itjim . , • seiJingü J A4.5 . ,tt batı i. tip •eiıün-g!iü B2. i .. yatJı · ·: C, ~ ,
st;flüngü ı tap ... aiıınç ı A45 tip ... aiıınç .C ~nç ? } ll 4763 tap ıtJım ] Aı tıp f. C5 i ,

·A,;

sözi
özi

4757

yagım

Cııı

eşitgil bagırsa~

4767

anıng yarlıgı

A 135

negü tir

sevindi tidükte sasıtur söker
tidükte buşup ~aş tüger

tutayın tldükte yiter yo~ bolur

B 343

tonum ~oy yüngi tap yigüm arpa aş
tüke) boldı d(inya ma~a ay ~adaş
ü~ürde turuğ'lı sa~ınu~

yazıldı

'-

tilekim anı~dın umınçım a~ar
içlim ol küvenÇim a~ar

sığ'ınğ-u

tapuğ' ~ılğ'a agır başı~nı ~alım

4756

CıSı

283

.4764 umınçım) A2 umun-çım ı sıgıngu . .. küiıençim ] A2 •!kın-ğu .. . kqiıen-çim
, •.. küiıengüm Ce s. jdim ol küiıengüm ll 4765 yigüm ] Aa yegüm ll 4766 negü tir]
•rt. t~r Be ve Cs nigü t. 1 sa~ınu~] A, sa~-ı-nu~ C~ •v.~ı -yu~
Dört 1Ü k, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş{'r rözü, B 'de çizgiler . ve C 'de ayrı
ş ( r sözü ile ayırt edilmiştir
4767 ajunda alındım] A5 acun-ta a. Cıo a. i/indim 1 ~aiıu~ ... tap) A5 ,!coiıu~
~-ernim tip ll 4768 lf!kt;rde ... gür] Ar, şeker-tin ... ~aiıu.!c yqr
~ı;ıiıı~ y. Cu
. : ~ı;ıiıu~ yür ( -r yerine -z ? ) 1 çaz ... ton ] Ae öz-üm ton ağ-ı ol Cu çv.l
l 4769 yi ... yi m ı A7 g-e ... yem ll 4770 yigil ... '!!ada,) As yegil ... Bıo .•.
, tadung ] As todang Bı o tı;ıtJung ll 4771 ketj] A'd bar ll 4772 tatğı ] 812 tatlfı 1
Aıo trıkel ll 4773 ketjgüsi] Au körgü-si 1 et ... eğgüsi] Au ı:d ö:ı ~rdegü teg
kedgü-•i Bıs ,t . . . t;r ll 4774 bir] Aı2 yer

Bs ...

B 344

4776

4777

e çi iz c~rşta
tözü barça
m~g~r

altın §~ra )l,<a

mu~lug

tegi
turur bir tengi

mini aşnu ol l,<oldı erdi ~z~l
men l,<olur boldum emdi tüke!

4787

anın

bir hayat ol tüke! muı~suzun
bildeçi ol bagırsal,< tüzün

4788

bu mundag içlimni l,<alı sevmeyin
tilep bulgul,<a öz l,<alı ivmeyin

4789

munguml,<a tal,<ıml,<a ma~a ol yarar
b~la .l,<açlgu tegse mini ol yular

mu~ug

4778

4779

köngül bir bayatl,<a uladım köni
tilekçi bolup men tiler men anı
barı boldı ş~ksiz ma~a
kö~ül

4780

4781

bütti

yırlar

belgülüg
tilim ülgülüg

. barı~a mı,ıl,<ır men tiler men usuz
l,<ayuda tilegü özüm _belgüsüz
içiironi tiler men 9züm usı yol,<
bulur men körüglisi yol,<

njşamn

·,

anın

B 345

4791

mini ol törütti bu ol çın sözüm
mini ol igiı;iti beçlüdi özüm

c

4792

tö~üldüm bu gc;tll,<tın sıgındım a~ar
küı;iezgey mini ol l,<amugdın sı~ar

4793

özüm l,<alsa yalnguz ic;lim yadı tap
özüm sözlegüke içlim atı tap

284

4782

tilegli uı;iımaz tile tınmagıl
tilep bulmadım tip yetip yanmagıl

4783

tile tutçı tınma tilep yetgü yol,<
tilep bulmadım tip yanın yatgu yol,<

4794

tilegli yügürgü kerek hnmadı
til ek bulmadı

avıngum sıgıngum yölekim tol,<um
ol ol bir içli toçlgu açım tol,<um

4795

negü tir eşitgil süzülmiş kişi
içiisi bile çın tüzülmiş kişi

4784

tınıp yatguçılar

4785

tilep
tınıp

4786

.

1'"'

1a

'grşta altın]

tınmaguçı ne bulmaz bolur
yatsa arzu tilek kim bulur

mini ol tiledi e~ aşmi sevip
anı men tiler boldum emdi ivip

ar. harfi. nfşib) Bı ve ı.::ı
mundın ı tözü ... tengi] Aı4 f!amuğ . . • tegi ll 4777 ·bildeçi] Aı5 ger taf!·ı ll 4779
•. . tilim) Aı7 bqdti ter-ler t. 84 büt(t)i gırlar ( g- noktasız ) tjlim Cı; biit[i ]f
( noktasız) tilim ( ti- noktasız) ll 4780 barırfja ... men] Aıs barın~ğa muf!ır
••• mırn tiler me Co •.. men tiler men ı tilegü . . . belgüsüz] Aıs t. özüm ( ·Z·
yazılmış ; üstteki noktaya dikkat ) belgü 1tÖZ 85 tilesü .•. Co .•. bt;llü~tü:r; ll 4781
••• men ] Bo ... me C7 fdim·ni t. men ı nfşanın ... gof! ] Aıo nişanı bil ür ... Bo ,
me .•. C7 nfşanı bl}lur men körügli-•i ( ·r-, noktaya dikkat ) y •
4782 Co 'da bu beyit 4783 'ten aonra geliyor ı ut/ımaz) B7 at/ıma• ı yetip 1/D:Ilmo~iıı
A20 tınıp yat-mai/ıl Co gt;tip ( g- noktasız ) gq.nmağıl ( gn· noktasız )
4783 Cs 'de bu beyit 4782 'den Önce geliyor ı tile tutçı] A2ı t. tudş-ı Bs .til~p
yanın] A21 tınıp ll 4784 tınıp gatğuçılar] Bo ggtıp tınğuçılar Cıo tınıp ( tggtğuçı-lar ll 4785 tınmağuçı •.. bulmaz] Bıo ... bulmas Cıı tınmadaçı n. bg{bıa.•
mini ..• seiJip ] A24 meni • .. :~eiJip (satır altında uyg. harfi. &e()Üp ) ı iiıip ) A14.
( satır altında ar. harfi. ,;taban )

4776

mini ol öçlürdi eng aşnu tilep
öz tiler boldı könglin ulap

4790

Aa

'arş-tan aldın (satır altında

4787 mini] A25 meni

4~8! A27

'?e _bu beyit 4790 'dan sonra geliyor; A27 'de, beytin ikinci

mısraı yerine,

4, 9 • beytın ılk mısraı yazılınata başlanmış; sonra üzerinden çizilerek, satır üstünyım lmı~ ı iiımegin] A27 ~iı-megin

~789 A21ı'dn bu beyit 4791'den sonra geliyor ı mungumf!a taf!ımf!a] A 29 m.
Cıs munguma ggf!ıma ı mini J A29 meni

~7'.9° A20 'da bu beyit 4787 'den sonra geliyor ı mini J A2o meni
g:r; lıUtr b. köngülin

J

öz . . . könjlin

J

-47~ 1 A~ ~de bu beyit 4788 'den sonra geliyor ı mini , , . törütti] A 26 men-i . . . Bı

· · · torut(t)i ı mini .. , bet/üdi J A29 meni ... bedüd-ti
, 479 2 Aaıı 'da bu beyit 4789 'dan sonra geliyor ı töngüldüm , .. !Jq.lf!tın J Aso töngül&ı.ıu !Jalf!-f!a 82 ve Cı • • • !Jgl~-dın ı küıjezgey m.fni J Aso k. meni 82 k. mf ni Cı
m.

479,9. A112 ve Cs 'te bu beyit 4794 'ten sonra geliyor. ı galnguz , .. tap J A32 yalnguz
.•l~ııdn ar. harfi. gglğuz) .. • tip Bs . .. gat/ı tgp Ca ygnglu:r; idi m gadı ( noktasız )
1 o.:ıım. ... tap] As2 tilim ... tip

Ası ve C2 'de ~u ~eyit 3793 'ten önce geliyor ı sığınğum .. , tof!um] Ası
!i'· gof!um B, tngungum g. yof!um C2 st;iıirıgüm y. tof!um ı açım ] Ası içim

ve C, 'te bu beyit 4793 'ten sonra geliyor ı negü . . . e,itgil J A33 n. tel'
B5 ve C, nigü , . . ı it/i•i ] C, idi-si
A33

A135 8345 Cı84

A135 B346 Cz84
4796

köngüldeki sırrım açar men sa~a
tilek arzu birle uçar men sanga

4797

küvengü

h\lva arzu boynı sımagınça öz
könilik yolınga kirümez et öz

iQ.im
üzüldüm ~açar men sanga

c
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4808

köngüldin çı~argu ~amug d\inyasın
angar ötrü kirse bayat sevgi çın

ornung bu ajun turur
kim bulur

A 136

4809

tünek ol bu di)nya m\isi,ilman öze
tünekte erej ~olma kö~lüng tüze

4810

et öz ülgi birme ~atıglan usa
özülig yol~a köngey anıngda basa

yayıg d(inya bekrü eligde tutup
negü teg bulur mengü ajun yatup

4811

yava ~ılmagıl bu keçer öçl kününgyana bulgu ermez keçigli tününg

bşt\lrhg

turur dQ.nya nuşı agu
tile barça içgü yigü

4812

keçer kün yava bolsa öknür kiçlin
tiriglik yava kılsa bulmaz adın

birgü dij.nya tilek arzusın
bulsa 'ı.ı~bi orun eçlgüsin

4813

negü tir eşit kör ay bilgi tengiz
özi ~oçl~ı alçak ne kö~Ji eçliz

4814

uluştın uluş~a köçügli kisi
köçin ö~dün ıçlsa iter uz işi

4815

bu köçmezde aşnu köç ıçlsa oza
köçüp barsa asgı yarutur köze

avınğu sıgıngu

~amugdm

4798

4807

ol

ajun~a

munı ~oçlmagınça anı

4799

4800

4801

yüz utru kitergü bu dQ.nya
anın bolsa 'ı.ı~bi bohıngay

arığın

4802

~oçlu
anın

4803

l)ş~i~şt
ayayın

4804

4805

salıp

alıp

.

mu nı · bil ay ögdülmişim
sanga men özüm hilmişim

bu tört neng tüke! ~oQ.magınça
açlın tört ~ılumaz kişi uz işi

kişi

bu dijnya işin ~oçlmagınça tüke!
bu 'ı.ı~bi işin ay ınal

48ı6

kişide yıra~ bolmagınça ~adaş

4817

~lumaz

B 346

4806

hayat

tapgınga

tegse bolmaz

adaş

Dört 1ü le, A 'da sahife Icenarında ar. harfi. ş;'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de
sözü ile ayırt edilmiştir
· 4796 açar J AM açar ll 4797 küiJengü ... •ığınğu] A35 keilengü a.•·a~ın-ifıı 1
ajan~a .. . ajun] Bs6 acun-~a ; . . acun
. 4799 B~o 'da bu · beyit 4804 'ten soora geliyor ı kitergü] A37 k gdtlrgii 1
bolunğag J A37 b. ' u~·ba guluğ-ı C9 b~l•a ' p. b~lulğag ll 4800 bekrü eligde) ~
ilig-te Bu bf~dü elig-de Cıo bt;krü ( b- ooktasız ) elig-de 1 negü .
~· utııp J
acun udup Bu nigü .•• mt;nggü a. tçpap Cıo nigü . . . mt;nggü a. gçtup l 18a1
Cıi taşı ı til e · .• . gigü] A39 .•. gegü Cu bile ... ll 4802 birgü J A40 bergü . 'v~bi
A4o 'u/fba acun
480.4 Bg'da b~yit 4798 'den sonra geliyor ı .t ört ... lforf,mağınça] Au
/fılmağınça B9 ~aç ... 1 /fılumaz) B9 ve Ca ~ıluma• ll 4805 ilin J Cı5 i,t ı
·~~bi] Asa .. . ' u~- ira Bı5 ~ıl u mas . . . ll 4806 kişide] Au kişi-ten Cı6 kjş·it/.e•
ada, ) Bı bolma• atf.aş
satırda ş ( r

'

.

kerek ıçi köçüngni kerek içlmagıl
özülig köçgü abır usa! bolmagıl
kerek erse beg bol kerek erse ~ul
uzun ~algu ermez ölüm tuttı yol

~5i17 .k~ümez .et] A45 kgrüme::; gid Ba kirümes §l ll 4808 •eilgi ı A45 Biilgi ( . ;.
ışarete dıkkat) ll 4809 tünek . . . mi)si,ilman ) Aı tynek (satır altıoda ar. harfi.
) • · Ca · · . mi)si,il.man ı tünekte erej ı Aı ... §ri c ( satır altıoda ar. harfi, asagj1 )
e. ll 4810 bır me ) Aa birl-e ı gol*a ... anufitda] Aa ... anıng-tan Cs golga
0
""'' ,'-. '~<ın ll 4811 /fılmağıl bu J A3 ~ılg-u ( -u?, -ı?) ermez ı bulgu ermez)~ ganga
.!~ıgrmg ermes ll 4812 gaila . . . kit/.in) A4 ~urug ~odz-a ö. kedin ı gaila , .. bulAt tykez·e bula-maz Bı .. . bulmas ll 4813' negü ... bilgi J As n. ter e. kiür
Ila ve Ca nigü · · · 1 ~of#ı . . . köngli] A5 ~o~~~-ı a. köngüli Bs ve Cs kotkı ...
ırla,tırı
köçügli] Ao uluş (satır altında uyg. harfi. i/ )-tın alaı (sat ı~ aİtında
il ).~" krrig-fi ( ıı;:ı ı ~ altıoda uyg. harfi. barur) Bg ve Cı uluı-dın .. . 1 köçin , ..
k11rün öng-tin ıdz-a (satır altında uyg. harfi. burun kg çin giberz-e) i. öz Bg . . .
· bu · ·. oza] Aı kgçür-mez-ten ... öz-e Bıo b. köçmes-te .. . Ca köçürmez-den
han(!- Bıo bçrdı ll 4816 özütij . .. a~ır ] As kgçüdçi kelir uuş Bıı , .. abır 11 4817
tuttı) Bı2 özüng ~. ermes ö. fat(t)ı Cıo ... tut(t)ı
31

48ı8

4819

4820

kerek ming yaşagıl kerek on sekiz
özülig ölgü ec;igü atılig J.<oc;igıl ız

4829

öküş tirnekig kör taradı ölüm
ölümüg saJ.<ınsa aJ.<ar köz yulum

kerek erse bay bol kerek yol.< çıgay
tiriglikni yir bu keçer yıl kün ay

4830

menin köksegüçi mini !.<almadı
asıg l.<ılmadı sü itiglig tolum

başıng

4831

usanma tiriglik barır belgüsüz
keçer uş bu öçi kün yana yangusuz

kirip
B 347
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kökke tegse bec;iüklük atın
J.<ara yir J.<atın

yatğu ornuı~

4821

tiriglik bulup er yava J.<ılsa öc;i
özin otJ.<a attı uş ol yılJ.<ı uc;i

41132

erejke avınma yava bolga kün
bu J.<utJ.<a ınanma yayıg ol otun

4822

esenlik bulup er yava ~ılsa yaş
bu körksüz tiriglik bolur ay J.<adaş

4833

beçiük men tigüçini tuttı ölüm
uluğ men tigüçini uttı ölüm

4823

mening l.<ac;igumı sen yime ay l.<adaş
sen öz J.<açigungı yi töküp közde yaş

4834

ölüm buzdı ordu telim k~nd uluş
ölüm buzdı !.<arşı saray ev öküş

4824

bu dij.nya işi bek tuzal.<çı turur
tuzal.<J.<a ilinme sini berkitür

4835

neçe miııg tirig öldi tulup batur
bizing kelgümizni küc;iezip yatur

4836

baJ.<a kör olarıg sen açgıl közüng
begig l.<ulda açira bilürmü özüng

4837

ulugluJ.< ölümke asıg J.<ılmadı
ölümdin J.<açıglı keçig bulmadı

4825

bu kün keldi d~vl~t tilekçe yorır
angar sen yana terk barır

B 348

ınanma

4826

usanma ölümke saJ.<ınma uzun
teg çıJ.<ar öc;isüzün

busuğdın çıJ.<ar

4827

öküş

telim
4828

ming usalıg ölüm basmış ol
yumgılarıg ölüm saçmış ol

4838

negü tir eşit emdi köngli oçiug
ölümke usa! bolma teggey yoçiug

4839

4818 ming ... sekiz ] Bıs minng (-i- noktasız, harekeli ) ... Cıı ... sikiz ,
ll 4819 gir ..• kün] Aıı yer . . . kün yıl ll 4820 kirip ... gir] An
ösüng If. yer Bı5 ... gir Cıs yq.nıt ( g- ve -ı- noktasız ) yq.ngu . . . ll 4821 er
Aıs çr lfurug lfodz-a gd (satır altında · ar. harfi. zı;ımane. ) Bı t:r . .. öz ( -~
tasbih görıntiş ) ı attı · ... u!J] Aıs ad-tı uşol y. ud ( satır altında ar. harfi. f!tt
Ca at(t)ı uşol . . . 11 4822 er yava) Bıı ı:r y. Cı5 e. yava (-va sonradan satır
yazılmış ) ı körk.üz] Aa lfud-s_
uz
.
4823 A4ı 'de bu beyit 4849 'dan sonra geliyor ı /faljgungı .. . töküp] A41
Cı6

... fökün

4824 Aı5 'te bu beyit 4822 'den sonra geliyor ı i,i . ..
altında ar. harfi. di'() ) tu•alf-ı B, ve Cı7 i. bek t. 1sini ...
ll 4825 dt;'()lı;t , •. yorır] Aıa tiled-çe !fOrır B5 .•. bı;ırır
uz~n ] A17 ÖşÜn 1 busuğdın ... öflsüzün] Aı7 bu-•ug-tın

tuzalfçı] Aı5 tükel i;e
~ rkitiir

... gd-süsün B6
(-in- - -"··- ~· -"'•

J

... körlif li ]

Aıg

n. ter

eşid-gil

ay bilgi Bs ve C4 nigü . . .

J At6 scnr

ı aılgar] Aı6

Cıı b~Jşug-dın . . . ll 4827 ming usalığ] Aıs m. öz-e-lığ Cs minng
yumgılarıg ... saçmış Aıs ve B7 gum/fılarıg ... Cs yum/fı-larıg
1

iletti ölüm

ınançsız

turur bu

c~façı

ajun

yayığ J.<ıiJ.<ı irsel l.<ılınçı otun
4840

!l'l.rınr.J

ll

teggey] C4 tt;gge

negü teg keçürse keçer terk küni
barır eı;lgü isiz ne egri köni

Aıo a~ır

...

agır savçılarıg

ac;iın kim itügey ot em ya tolum

.O Ört 1Ük, A .da sahife kenarınd·a ar. hdffl, ı(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
şj'r sözü ile ayırt edilmiştir

taradı] A2o ter-nekig k. taz-a-tı 8g tirneking . . . ı a!far J A20
/falmadı] A2ı tirig-lik barır kör tiril-miş lfalur Bıo ... mini
] Aıı t ı:dig.lig ll 4831 u, bu] A22 uu, bu Bıı ve Cs uşbu ll 4832 erejke avınma]
ııa., e;rıç-._rce avanm-a ll 4833 beflük ... tuttı) A.ı4 uluğ m. tegü·çini ud-tı Bıs ve Cıo ...
ı ulug ... uttı] Au bedük m. tegüçini tud-tı Bıa ... ut (t)ı Cıo ... udtı 11 4834 ev
4829

)0

rn~Jdg

...

4830 menin ...

,] Bu ib ökü(ş) Cu iv ö. ll 4835 ming ... batw] Aoo ... tu1'-lap yadur BıG ming ( -i- 11- ile) ... bı;ıtur ( b- noktasız ) Cı2 ... y~tur ı kelgümizni] Bıs kı;lgümizke ll 4836

J Bı

olarlfa ı begig ... bilürmü] A27 begin lful-tan ... Cıa beging lful-dan a. bilirmü
•giJçu.'arıg iletti] Bs şavçı.[ar-nı !let(t)i Cı5 11, ilet(t)i ı af! ın ... tolum] A 29 angar
talum C ıs ... im . • • ll 4839 ajun] Aao acun ı ir•el J Aso çr&el ll 4840
ve Cı7 nigü ı i•iz .. . köni J Ası f!-siz . . . köni (satır altında ar. harfi. ra•ti )

Aı36

B348 C:z87

c
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4841

to~un ma keçer h~m açın ma keçer
ne begke ~ılur yüz ne bay ~ul seçer

4851

bu l.<açlgu sa~ınç birle erken özüm
negü teg iligke barır men tüzüm

4842

ereji uzamaz ne emgekleri
nerek ötrü munça çogı ün u rı

485z

iligke meningdin asıg bolmagay
tusulsu tise h~m tusu bulmagay

~ılı~ı .yorıl,<ı bile köngli teng

4853

az eçlgüke yalııgu~ unıtur özin
yaşı! kökte üstün yorıfur sözin

l.<alı ol ajunlul.< tilese mini
mini bardı sal.<nıp yorısu köni

4854

neçe kür kögüzlüg küvenur erig
ölüm yençtİ kögsin saçıttı közin

apa oglını emdi erklig hayat
törütti iki iş üçün birdi at

4855

4843

4844

4845

iı;li ya~şı aymış

bügü bilgi king

4846 • bu erdi · sanga çın bağ-ırsa~lı~ım

4847

4848

4849

1

~"'·
p~
,,
.<:J.·'-,
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4850

tamugl,<a ya uçmal,< · begi bolgul,<a
agırlıl.< üçün ya uçuz l,<ılgul,<a

munu sözledim men sanga ay alpm

c

2118

4856

kim erse bu ~alıg bilür erse çın
angar bolğ-u ermez bu dQ.nya yal.<ın

agırhl.< tilese ayu birdi yol
uçuzlul.< yolın ma seçe birdi ol

A 137

4857

kerek emdi ~ul~a özi ku!!ukın
tüke) ~ılgu bulsa hayat t~vfil,<ın

4858

siziksiz ölümke anunğ-u öçli
bu k ünde naru ol ay ·yalngul,< keı;li

l.<alı bulsa t~vfil.< bayattın l,<ulı
l.<amug e<;igülükke açıldı yolı

4859

ölüm l.<aı;lgusı tuttı kitti sevinç
ölümde kiı;lin iş negü teg erinç

l,<atıglangu ötrü yetürgü tapug
tümen eı;lgülükke açılgay l.<apug

486o

bu erdi munul.<ı mening hilmişim
sanga sözledim men ay eçlgü işim

486ı

silerke meningdin asıg söz kerek
özürnde körü bu sözüm eı;lgürek

486z

l.<alı < ı.ıl.<bi !.<olsa yorıl.<ı bu ~al

yitürdüm yigitlik yetildi
yıpar kitti kafur aşundı

yaşım
başım

4841 bag ~ul] Asa ~ul-nı Cı ~ul bag ll 4842 ereji .. . ne] Ass t:rici u. ap B7 e.
ne ( n- noktasız ) ı ötrü mança ] C2 munça ötrü ll 4843 it/i ... kin-g ] Aıu t:ti .
b. keng Bs it/i ... Cs idi gr;ı!Jşı ...
Dört 1 ük, A 'da sahife kenarında ar, harfi. 1i'r sözü, B 'de çizıriler ve <.:'do
satırda fi'r sözü ile ayırt edilmiştir
4844 galrfğu~ ] A85 gal(n)guf! Cs gr;ıngluf! ı kökte] A95 kök ( ·k üstündeki
dikkat) -ten C6 kök-ten ll 4845 kür .. . küiıenür J A36 körgü köz-lüg ke.iıenür ı
As6 alar-tı Bıı saçıt(t)ı Ce •r;ıçıt(t)ı ll 4846 af!ım] As7 aif-ı ll 4847 l,.alıg bilür] A :ııı
bilir Ca J,.. bilir ı ermez] Bıa erme• ll 4848 gigitlik J A39 gegid-lik ı kitti ] A~
Bıs ve Co kit(t)i
4849 B 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış ı •izik.iz J A4o •e•ik-•iz . ı
gtilrfğu~] A4.o br;ıkün-ten .•. gal(n)gu~ Cıo ... ma (satır üstünde yazılmış) ag
Au 'de 4849. beyitten sonra ırelen beyit için bk. 4823
4850 Aö 'de beyit 4823 'ten sonra geliyor ı tuttı ki tti] Aö toltı kedti Bı i~
tut(t)ı kit(t)i ! ölümde ... irinç J A,a glüm -ten kedin fll ... Bı ... nigü it;g irin~
ölüm-den , , . nigü ...

l.<alı d(inya l.<olsa bilir sen tüke)
~8SI negü ... tüzüm] A4s ... bar·a·gın ili§•ke tqsüm B2 nigü .. . birür men özüm
· · ll 4852 tusul•u ti•e] A« tusul-gu tez-e (satır altında ar. harfi. dt;st-giri
~ ) fl 4853 ajunlu~ ... mini] ~5 acun·lu~ . . . meni B4 ajunlug . . . ı mini ...
J A41( meni b. sa~ın Cu . . . ıa~ın ll .4854 apa ... emdi J A46 ay-a oğ-lagın
Bs • • · emdi ( e- üzeriodeki işiirete dikkat ) 1 törütti ... birdi J A46 . , . berti Bı;
tfırrW.~)i · · · ll 4855 begi] A47 bigi ll 4856 birdi J A43 berti 1 birdi J A43 berii
~ul(ca · · · ~ullu~ın J Aı bu ~ul ö. ~ul-Mın ll 4859 getürgü] As idürgü ll 4860
A4 e1im ll 4861 öz ümde J As öz-üm-ten C6 özüm-l:len ll 4862 kal ı ... sen 1 AR
. .. bil ür sen Bıs ... se C7 • • . •e•
.
-

Aı37

t..

8349 Cz88
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4863

holu birdi evren kelü birdi ~ut
negü ~olsa arzu kelü birge büt

4864

meningde negü bar açlın eçlgü
silerke asığ ~ılsa ay eçlgü iş

486s

~oç!u

4866

4867

iş

birsü ilig mini tengrike
dı}'açı bolayın angar eçlgüke
bilig aytur erse unu .bilmişiın
eşittilig ayu bir negü aymışım
sözümni tutunglar ~alı tutmasa
kelge barça bu kün bütmese

yarın

4868

B 351

ay bilgi tengiz
tutsa lpzartur mengiz

4871

usanma ~atıglan sözüm
~alı tutmasa sen munu
yarağı

c
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4872

~anga
yanutı

4873

4875

eşittim sözüngni ögün tırlgiadım
sözüm kestim emdi sözüng tengledim

4876

köni sözleding söz bütünlük bu ol
munıngda naru~ı neçe egri yol

487 7

seningde turur çın meningde oyun
oyun ~aldı çın~a birür men boyun

4878

48 79

men emdi esen eç!gü
aya eç!gü fal

~al

ajunlu~

hayat birsü

t~vfi~

sanga küç I.<adaş
köngül tutma taş

488o

mini me bayattın ~olu bir turup
aça birsü könglüm hayat oçlgurup

488ı

sözin

işke
uş

tut
bolur

bir mening 'ıgrümi
ne erse oh ~ıl emi

4 88z

4883

agır ~ılma

4863 birdi ... birdi] A7 berti ... berti Cs b. iiıren . •.. ı negü . . . birge] A7 ,
til ek birl-e Bı, ve Ca nigü . . . ll 4864 meniıfğde negü] As mening-tin n. Bı5 ve Ce ,
nigü ll 4865 birsü ... terfğrike] Ao bersü i. meni t. Bı .. . lflngri-~a ı dız ' açı]
tav-a~çı ll 4866 ana) Aıo manu ı eşittiriii ... negü ) · Aıo .•.. ber n. B2 ve Ctı
... nigü ll 4867 kelge] C12 kt;lgeg ll 4868 ga~şı , ... tengiz] Aı2 . . . tenggiz Cıa
. •• 1 ~ızartur mengiz ] Aı2 ~ısard-tur menggiz
DÖrt 1Ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şj'r ve C 'de ayrı satırda
ile ayırt edilmiş; B 'de dörtlük şeklinde deA-ildir ( krş. beyit 4869)
4869 sanga taş] Aıs sangga tuuş ı saıfjl'a tuş] Aıs sözüm tuuş ll 4870
bol ur] Bo •11nga bolga gut ll 4871 bir J Aı5 ber ı emi] C11 imi ll 4872 sarilfa . .
Aıo sangga . . . kelüm·e ı birsü ... garu ] Aıo b~rsü . . • . Cı • . . !I~Zra ( !!•
ll 4873 mini ] A11 meni

atın

evke yüz

urdı

örü
körü

mindi evre .evinge kelip
kirdi turdı bir ança tınıp

tüşüp

tegdi emgek kelü h~m baru
hayat birsü kün teg yaru
könglüng manga ay ~adaş
içinde mini tutma taş

keşti ~optı açla~ın

esenleşti

~olu

yalpnlı~

ba.rayın

dıtada unıtma

bu kün bu sözüm kör şanga tuş bolur
anda · körgil sanga tuş bol ur

iligdin

yanut birdi ögdülmiş aydı tilin
özüm u~tı emdi könilik yolın

ikigün

yarın

4870

4874

ya~şı aymış

bu söz

munı işke

4869

ÖGDÜLMfŞ C~VABI OI)GURMIŞJ5:A

öflrllil r.ı.r;~

yidi içti ança
eşitmiş sözini

otj.gurmışlfa

sa~ındı
bışurdı

özün
uzun

] Aıs ö. cu~ab-ı ogdur-mı1-/fa

~674 agdı] Aıo açtı ı özüm ulftı] Aıo agur ulfdum ll 4875 eşittim .. . tırlgiadım) A2J
t ; 812 e,lt(t)im
tırfğladım C5 eşit( t) im . . . ı kestim . . .. teılgledim J A2o
~-fum sgsrlnr ıing·ı'etiı'rn ı3 ~ ~ .. . bı;kledim ( ?, b- noktasız )
sözüm bflkledim
) ll 4876 köni
bu J A2ı kgni söz-ledim söz kgni-lik bu Bıs könilik-çe agdıng

c5 ...

mıınıft?Ja

·J C7
J A23

neçe J A2ı munung-tan n. ~nmuğ Bı a ve Co munurigda . . . ll 4877

mı;ning-den ı çın~a birür ] A22 ~a~-~a berür C7 ~~~~-~a b. ll 4878 ikigün
i. acun-la Cs ikigü a. ll 4879 bir11ii: ... ~adaş J Au bersü t. ttangga ay ~-

fNrjul 1dı/aa'a

köngül] Au tu~-a-ta unudm-a meni ll 4880 mini .. . bir] A2.o;
meni •en ~. ber Ba ve Cıo .. . bggat-dın . .. ı birsü] A25 bersü Cıo blrsü ll 4881
11r.ı1 (Önce urup yazılmış; sonra üzerinden çizilerek, satır üstünde lashih edi!. .. körü) B, iiıke . . . baru ll 488ı atın . . . efJinge J Bs atın . . . ivinge Cı2
ivre ivinge ı tardı . .. tınıp] 85 lındı .. . ser ip Cı2 ... ggnıp ( !!• noktasız ;
) ll 4883 yidi J A28 geti 1 bışurdı] A23 buşur-tı Bo ve Cıa bışurdı ( b- noktasız )

Aı37 B3sı Cı9o

Aı37 8351 Ca89

4884

yaşı~ badı
toldı

ajun
488S

4886

c
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4887

4888

yazdı

küjek
~ara

yüzke ~ara yüz bağı
bütrü ~$ara yir toğı
ajun

tükel z~ngi yüzi
uçar tındı ~oçitı
yunup

~ızı

rumi

boc;iuğı

saç

örtti yüz
toldı tüz

4895

lpza bak.tı yirdin sıta ~alk.anı
turup ~arşı~a bardı kirdi köni

4896

eşitti

4897

ilig imiedi birdi oldruğ orun
bu keçti orun~a siliglik J.<urun

urundı J.<alık.
yorığ'lı yarı~

lpldı yatğu n~mazın

töşek ~aldı yattı yarağın

turup
körüp

uçlıp bardı

yana

töpüdin

azral$

oc;iundı

!LIG Sl,PALI ÖGDÜLMIŞKE

savılmış baJ.<ırsuk.una

4889

yana kördi ülker savılmış başı
toğ'ardın çaçian ~$apmış örlep tuşı

4898

bir ança turup söz ayıttı ilig
ayur sözle keldür ay k.ılJ.<ı silig

4890

yana yattı ança usı kelmedi
keziglig kişi teg közin yummadı

4899

negü tir l,<adaşıng ne boldı işing
ne boldı tileking kelirmü işing

4891

usuz yattı sa~nu bir ·ança oçiuğ
kafur boc;iuğ

ÖGDÜLMIŞ C~VABI ILIGKE

l.<alı~ k.ırtışı tuttı
4892

'~bir

bürkirer teg tünerdi . )falıl.<
yirdin yaçlıldı butık.

sıta )foptı

B 352

4893

yaşı~ örledi yirde ~aptı toğı
ya~a ·k eldi aş~u tok.uz al tuğı

4894

turup

J.<optı yundı

n~mazın

yetürdi

kör

A99 yu nt ı lfopdı

4900

yanut birdi ögdülmiş aydı sözi
negü teg yanmış sözi tüp tözi

4901

ikigün arala: yanmış sözüg
ötündi iligke J.<amuğ tüp tözüg

4902

ilig turdı ança sak.ındı özün
köngül hertti yaşı yuvuldı közün

ögdülmişe

ol$ıp bilmişe

4884 ajun ... gir J A'lfd acun t. b. kgmür lfa! (If· ? ) Bı a. bol dı .. . y{r Cı4-.
ll 4885 küjek ... örtti] Aso kycek ... grti Bs k. b(}rdı ... ötrü Cı5 k. !JI!= 1 (y.
tasız) .. . ört(t)i 1 bcufugı ... toldı J Aso b. acun tudtı Bs bocfugu . . . ll 4886
lfılılf ı gorılf ] Aaı torılf Bg gorı/f ( g• noktasız ) ll 4887 yattı J Bı o ve Cı
urfıp ... orfundı] Ass udııp ( satır altında ar. harfi. !JPab) ... odın-tı ı
balfırırulfuna J Ass tgpi-tin •• balfır-su·lfına c2 t. B(}vılmı• b(}fır•ulfına ll 4118')
11avılmış] AM balf-a k. gl-keg ( ·g dikkat ) imid-miş Bı2 ... imm ır. Ca
ı tuşı] Cs tuşı ( ·f· noktasız ) ll 4890 ya ttı . .. usı] Aas ... ö:e-1 Bıs ve C4 ygi(t)ı
teg . .. gummadı] Bıs it;g k. gum-madı C4 tig ( -i- noktasız ) . . . ll 4891 yattı . , .
As6 ança yadtı bu ıraif-nu B14 ve C5 g(}t(t}ı .. : ı tuttı ... borfug J Ba tut(t)ı . ·.
tut(t)ı . .. bodug (b- yerine y- ile ) ll 4892 bürkirer ; .. tünerdi ) A'ifl bur-lfırar {
t. garudı ı sıta ... girdin ] As7 sadfl ... ger-tin Bıs •ıta ... g{rdin C6 •ıta . . . l
yirde] A36 yer-te Bı y{rde C1 Yttrde · ( ·f• harekeli ) ı ya/fa . . . to~u:: J Bı '
tolfu:e ( -:e noktas1z } C7 · g(}/fa ( g· noktasız } . . . tolfuz ( •:& noktasız ) il 4894 '
yundı]

ilig kör angar l.<ıldı yol
bu kirdi iligke J.<avuşturdı l.<ol

A 138
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.. . 11ıta] A4o . .. yer-tin 111da Ba If. bl!lfiı y{rdin •ıta Cg lfıra b(}lftı girdin
kirdi] A4~ adın minti lfarşu-lfa ~artı ll 4896 eşitti ... an}ar] 84 eşil(t)i
kör ilig Cı o eşit(t)i . . . ı lfaiıuşturdı] Au lfarış-turtı ll 4897 birdi oldrug ı A42
G. Cıı b. oldurg
.
llig ... ögdülmişke J nushalarda bu başlık yok
ayıttı] 86 ve Cı2 ayıt(t)ı \1 4899 negü ... ~adaşıng] A44 n. ter ~- B1 nigü t.
Cıa nigü . . . ı ne ... i,ing] A" ~ayu-~a tegür-tim .. . fiŞing
~•w•<•"··-' - ... iligke] A46 'da bu başlık 4901 'den sonra geliyor ı Cf'!labıı A46 CU'!Iab-ı
birdi ı A,1.7 berti ı negü ] Bo ve C15 nigü
D A45 'te bu beyit 4899 'dan sonra geliyor ı iligke] A45 ilig-ke ( -ke satır üsı~ ) ll 4902 özün ı Aı öz-i ı bertti ... kö:eün] Aı yırdtı yaş tgk-ti iki köz-i
)i y. yaiıuldı (·V· yerine ·If· ile) k. Cı bt;rt(t)i ...
lfı:ea

furrıp •••

Aı38 B353 Cz9

lLIG CÇ-VABI ÖGDÜLMIŞKE

4914

uluğlu~

uzun
4903

ayur ol ~adaşıng köni sözlemiş
söz ol söz turur kim ol aymış timiş

4915

4904

bu kün biz kılurmız özümizke küç
angar ma ta~ı küç ~ılurmız h~m öç~

4916

keçigli turur bu ajun ~alğusuz
bu !$almış tiriglik yime belgüsüz

4917

4905

B 353

4906

siziksiz kelir utru .mengü ajun
erej erse emgek ı,ızalmaz uzun

4907

mengilik ol ol anda bulsa erej
bolur ec;Jgü ornı bolur eçlgü iz

4908

oc;Junmış turur ol ~adaşıng tüke!
anı biz olpma~ içli keçi mvl}al

ereji az ol körse emgek öküş
baş ağrığ telim bar ma ~arğış
iÇi

ya~şı aymış

biliglig

söküş

kişi

ajunuğ sınayu yetilmiş yaşı
uluğlu~l$a
uluğ

c 292

4918

artul$ küvenme küle
boldung erse baş ağrığ bile

sevinç ~ayda erse songında b~la
erej ~ayda erse ming emgek bile

!LIG Sl)) ALl ÖGDÜLMIŞKE
4919

bizing bu özümiz h~va~a bulun
yavalıl$1$a öc;Jlek keçip bardı kün

yana aydı ilig ay ögdülmişim
tilekim bu erdi anı ~olmışım

4920

4910

negü tir eşit emdi köngli tirig
sanga yal$şı sözlep birür öt erig

s~b~b bolsa erdi manga eçlgüke
tirilgeymü erdi köngül ay böke

4921

4911

h~va n~fs yağı ol !$alı bulsa küç

tirendi unamaz berü kelgeli
ne iş tuş ~adaşlar yüzin körgeli

4922

ol aymış sözüg körse barça köni
küçese yime bolmaz emdi anı

4923

sanga ma öküş tegdi emgek yorıp
tilin sözleding h~m yügürdüng arıp

4924

küçlelim körelim yime ay a~ı
negü ol abır l}al öçl öçllek tal$ı

4909

yetürgey siziksiz sanga eski öç
4912

hava n~fs tirilse ölür bu köngül
kÔngül ölse tac~t ~~lur ay oğul

4913

bizing könglümiz ·öldi bolğa bu kün
h~va n~fs me lpldı boyun kec;J yoğun

ilig ... pgdülmişke j nushalarda bu başlık yok
4903 ~adaşırfğ] A2 ~adaş yem (?) Bı2 ~q.rf.aşırıg ı timı1] A2 temiş ll 4904 ~!!
küç] As bgkün .. . gsümiz-ke kgç Bıs ... özümüzke k. ı ~ılurmız] As ~ıl ur biz 1
ajan ~algasuz] A4 acun ~algu :röz ll 4906 siziksiz .. . ajun] As se:rik-siz ... ;
acun Bı ve C5 ... menggü a. ı erej ... uzun] As eric !IZ~e e. usal-maz usun
uzalma:r u. ll 4907 anda . .·. erej] A8 bolga anda criş B2 .. . ereş C8 anda (·n·
-y· ile) bg.lsa erij ( -j noktasız) ı bolur ..., iz] Ao bolar mengü ... iş 82 ... iş CG,•
iz ( -z noktasız) ll 4908 or/.unmuş] A7 odı-mış Bs orf.ımış ı o~ımo~ .. . ketj.] A7 bu .
okımak Bs o. _idi . . . ll 4909 bizin? ... hq.valf.a] As bisi(n)g uru-mız h. B, .
hq.va~a 'ıı 4910 negü tir] A9 n. ter B0 ve Cg nigü 1. ı ya~şı ... erig] An
(-h-? harfin altındaki işiirete dikkat, -'-?) s. belür ( -l- çizgisi yanlış olacak) gd
Bs.,,: irig Cg nq.gzı (-g- noktasız) . .. irig ll 4911 ~alı bulsa] Aııı ilig bulz-a ;:;m
bg.lsa ı siziksiz ... e11ki ) Aıo sesik-siz :r. _keçki B8 s~ningdin :r. iki ll 4912 tJrUtd
teriiz-e ll 4913 könglümiz) Aı2 kgngli-miz ı me ~ıldı) Aı2 ~ılırı-tı

Cs ..: :

bec;Jüklük bu d~vl~t küni
ermez ay köngli köni

turğu
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betf-üklük ... dt;vlt;f] Aıa buu tevled bedük-lük 1 tur ğu ermez] Aıa barğu ~·
t . ermes ll 4915 ereji] Au !Irinci ı bar ma] Aı4 taşr-a (·Ş·?) 1! 4916 itf-i ...
,ti ga~şı ... Bıı .. . .sözi Cıs idi Yllb#ı . . . ı ajunug ... yaşı] Aı5 acunuğ
.. Bıı ... gı;tilmiş (y· noktasız) tözi ( ·Z· noktasız) Cı5 a. sınamış ...
ör l l ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. Ş!'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
1( r sqzü ile ayırt edilmiştir
artu~ küvenme] Aıa ardulf. (satır üstünde yazılmış ) sevinm-e 1! 4918 b~la]
1 erej ı Aı7 tıric (?)
b~lsQ erdi] C4 boldı erse ı tirilgegmü] Azo ve C4 tirilge-mü ll 4921 tirendi
Azı teren-li u. Bs ve C5 t. unamas ı iş ... körgeli] Azı eş tuuş ~· ygz-i kör-gel
-,ıi:iıı<i " tekrarlanmış) ·i ll 4922 boZmaz] 84 bolmas ll 4923 h~ m ı Aza me ll 4924
: Az4 ı:delim ( ? ) 1 negü ... ~)al] A24 n. teg açar ı:l (~al? ) B8 ve Cs nigü . ..

4925

J.<ara tün içinde turur kelgü iş
yarutur yaruJ.< kün aya eçigü iş

4926

J.<uruğ'luğ'

ara

asgı

turur bu Z<J.mane. yası
tegrür arala yası

4935

oJ.<ıdım J.<adaşı~ manga kelmedi
ol arzu tilekni özüm bulmadı

4936

kiterdim men uş bu tilemiş tilek
ac,iın boldı emdi tilekke yölek

4937

bu ol kör bu künki tilekim mening
özüm bir yüzini köreyin anıng
angar men barayın ya kelsün . manga
zjyar~t üçün ol ay J.<ızgu enge

4927

hayat Ql}kmi~e J.<oc,i J.<amug işlerig
öc;li kelse itlür açar ay tirig

49 z8

J.<ayu iş J.<ılıp bulmasa ol tatıg
J.<oçlu birgü ançan ay bilgi batıg

4938

4929

bu d\inya ya~ı bu eçierse J.<açar
J.<oçlu birse evre sanga yol açar

4939

4930

küçlelim bir ança sınalım anı
negü teg abır })al Z<J.mane. küni

4931

yana bolga bizni tilegey turup
özi öz yigin J.<ılga yetrü köriip

4932

mu~ar tegdi kesti sözini ilig
turup çıJ.<tı ögdülmiş aJ.<ru silig

4940

yime keçti J.<aç kün bu sözke açiın
saJ.<ındı ilig baJ.<tı öngdün kic;lin

4942

birsü bir öt sav erig
lplur işlerig

J.<ılsu

mangar asgı tegsün angar yası yol,<
süzülsün özümdin J.<amug bulganuJ.<
ÖGDÜLMfŞ

A 139
4 941

4933

ma~a tuşsu

yana yansu

CÇ-VABI fLIGKE

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
osuglug turur çın aya J.<utlug öz
bu iş J.<ılğ'a ilig tilese anı
yana yarlıl,<asa mini

oJ.<ıyın

LXVIII.
B 355
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KON TOGDI ILIG OI)GURMIŞNI ÜÇÜNÇ YOLI
ÜNDEYÜ II)MIŞIN AYUR
49 34

oJ.<ıdı ilig bir kün ögdülmişig
ayur J.<ılgu boldı sanga bir işig

J 87 kf!lgen ll

4927 l}gkminge] A'n hukmi-ge 1itlür ... tirig] A·fl
A'}JJ tilep b. gz ~adığ 1 birgü ançan] A ~
ança ll 4929 ga11ğı ... ~açar) A29 ... tetJer Cıs yçıngı ( y- noktasız ) . . . 1 bir•e . .
A29 berz-e ~vrer ... tg•er ll 4930 kücfelim] Aso /fodalım 1 negü . · · a{w] Aao ·
Bız nigü t. açar Cu nigü .. . ll 4931 bolğa bizni] Ası bolğay yarın 1 öz . · ,
yigliki ~ılğay Bı3 ö. yfgin ~. Cı5 öz nf!ngin
ll 4932 ilig] Aa2 1lig Cıa f{i.rf l
a/fra ( satır altında ar. harfi. birun) ll 4933 yi me keçtl] Aas yan-a ke•·ti 1ilig ...
A33 t:lig ... kedi n Bı6 i. çı*tı ... Cı7 i. bçı*tr ...
kün toğdı ... agur J Aıw. ilig gçünçi yol-ı ggdülmiş-ni odğurmış yndegü . . .
kün ... (lcünç ~çıta ü. ıdmı1ın ( ayur, fotografa girmemiş) Cı bab kün ... aytur
4934 i lig] A35 ve C2 yana
4925 kelgü

. . . Bo ... tfrig ll 4928

~ıl ıp ... tatığ]

*·

4943

barayın bu sözni angar sözleyİn
ilig barmasun men anı keldreyin

4944

yana bir bitig yarlıJ.<asun ilig
oJ.<ıp bütsü kelsü sanga ol silig

kiterdim ... bu] As7 munu *ot-tum Ul buu 84 ... uşbu c, kötürdüm mt!n
(937 kör] Ass bir ll 4938 kel•ün manga J Aso k. mangga Bo ve Ca kf!lsü m. 1
• enğe] Aso gçi-ni a*ır-gu cngge ( -g-"? ) C6 üçüni ay
inge ll 4939 manga ...
mangga tuuş-&u ber•ü ... B7 ... irig ll 4940 mangar ... ya•ı] A4ı ... teggey
.. ya•ı (satır altında yçımçın) Cs ,;.c;ınga a. tfg&Ü ı süzül.rün ... bulğanu*] Au
meıı lttg•lhı
bulğ-a-yu* Cs •üzül&ü ...
m if
iligke J A (dikkat, faksimilede sayılmamış ) g. cuCJabı ~lig-ke
birdi) Aı berti ll 4942 bu ... ilig ] A2 munı *ılğay elig ı yarlı/fa•a mini] A2
men· ( ll 4943 bu ... angar) As angar men yan-a 1 ilig ... keldreyin] As elig
( öoeo bar ma z-un men yazılmış ; sonra üzerinden çizilerek, satır üstünde tashib
anı kel-türeyin Cı ı i. barmasu . . . ll 4944 ilig ] At elig 1 bütsü ... safiga ] A4
manga Cıs tuttJu ...

*·

*·
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ilig aydı emdi nerek bu bitig
bitigde bütünrek bütün sen tetig

4955

yanut birdi ögdülmiş aydı tilek
tüke! bolğa bolsa bayattın yölek

bitig bütmegü teg kişike bolur
bütünrek açl.ın kim bulur

4956

özümdin yana ois: ~atıglanga men
bu arzu tilekiılf tüke! ~ılga men

4947

negü tir eşit yais:şı yağma begi
Is:amug iş içinde : yetilmiş ögi

4957

ilig altunı inç esen bolsunı
bayat birge barça tilek ~olsunı

4948

yala:vaçls:a bütse bitig: n~ kerek
bütünlük bulunsa itig ne kerek

4958

4949

sözüngni tilin ay,sozini eşit
ta!s:ı .bir bitig
tetig ne kerek

turup çı~tı atıandı keldi yana
tüşüp kirdi evke suçuldı tona

4959

· Is:ızıl yüz ö~i ongdı boldı sarıg
ajun boldı altun öngi teg arıg

4960

nerek munça sözke bitig ya itig
bütün sen bitig seri manga ay tetig

yaş* türtti yüzke sarıg z~'f(}.ran
özin ls:ıldı mina öngi teg cihan

4961

manga kelsü tuşsu yana bars,u terk
küçün tıçfıİıağay men anga birdiıri erk

i$alıls: bütrü tuttı sevügler Is:aşı
ajun boldı zçngi ~~b~ş lprtışı

4962

yidi içti yundı yetürdi n(}.maz
töşek ls:oldı yattı uçlıp bardı az

ols:ı e<;Igü birle ols:ıma küÇün ·

4963

sarıg

berü kelriıese . men . barayin naru
yüzini köreyin yanayın berü

4964

4945

-

4946

seni~de

c
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cii

~?SO · b~ ança iş ermez agır kelgü •teg

bu
4951

4952 .

iştin

'

4953

-ı.

--

4954

belinglep

yırais:

.

ıçlur

men sini kör bu

tezgü teg

.

' • 1 ' • ~ :~

l}ac~t

üçün

ilig , , , ögdülmişke) B ve C 'de bu ba,lık yok ı Aı; t;lig cuvabı g.
4945 i lig] Aa elig 1 bitigde ... . ••ml A6 ·. ·,,,> gdig .•en. Bı. ... bjtig s~ n Cı,
... bijtün sen ll 4946 bütınegü] A.ı f,:gdemegü ı .sening de .... bulur] Aı
bil ür Cıı; s~ning-den adın kim ( k- çizgisiz ) ··bütün-rek b; ll 4947 negü ...
n. ter ... Ba nigü ... Cıa nigü ... yg.[}şı y(/-ğma ( -ğ- noktasız)
Dört 1 ii k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve c 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir ·
'4948 bulansa itig) A9 bililz-e t:dig Cı b~lan•a itig ( tioktiıların yC'rnle ve
deki noktaya dikkat ) ll 4949 tilin .. • sözini] Aıo bilin ay s. Bı; tjlin a.
tili-ni ı bir ... tetig] Aıo bar ( b- ? ) t;din-gin ( -g- ? ) bitig C2 b. bjtigin :
dikkat) itig ne ( yanında ni ? ) ll 4950 bu ... teg] Aıı oo . ; • JulglJ { k.· ' vc:)'ll
görmüş) teg ( önce -lüg yazılmış; sonra tasliih edilmiş) Bs ... ermes a. "'i''J~ ....~
. :. tezgü] Au ... tur-ga Bs işdin , .. Cs iş·din ... turğu ll 4951 sözke ..
il"ke ·b. gz t;digı bütün ... manga J A12 bgdünz-e b. sen mangga Bı bütünse
C, b. sen ·b. sen m. ll 4952 bar su ) Ats yan11u 1tufmağay ... birdi m ] Ats
angar berdim Cı; tidmagaym~rı angar b. ll .4953 aini . .. l}acı;t] Aa •eni uş
eqgü o~ıma] Aa yum-şa~ın tap. anı· ma ll 4954 kelmese] Cı k~lmesey

sandvaç ötti ünün sayradı
belinglep oçiundı usı kelmedi
o<;Iug yattı ança anı tınglayu
avındı ol ünke turup tanglayu

c
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4965

usı

yitti artuls: uzadı tüni

küsüş boldı arzun yarugu küni
. .. iligke] Aıa ll· cuvabı i.
birdi] A17 berti 1 bagattın J B12 ve C9 b(/gat-dın ll 4956 özümdin ... men J
gt-te barıp me ~· Bts ... me Cıo ö. yt;ne gk ~. me 1 tileking ... men] Aıs
· · · Bıs · · · me Cıo . · · men ll 4957 ilig , .. inç J A19 eliz .. . t;nç 1 birge J A 19
~958 allandı ] Bı aflandı ll eiJke J Bı iiJke
··
A22'd~ bu ~eyit 49~0 'tan sonra geliyor 1 ~_;:ıl . , . ortjdı] A 22 tolu yqz gngi
engı 1 aıan ... ongi] A22 acun ... kgngul
A21 'de bu beyit 4959 'dan önce geliyol 1 türtti] A21 tudtı Ba ve Ca iürt(t)i
• · · cihan ] A21 aldun ... cehan ll 4961 tuttı ... ~aşı J A23 ... seiıüg y z ~uşı
9
tat(t)ı · · · 1 ajun boldı ı A2s acun toltı ll 4962 yidi] A:u yeti 1 yattı J B5 ve
ll 4963 •an~vaç ... ünin ı A25 sanduvaç at !!· Bo sg.ndfJaç at(t)ı ünürı Cıı
( -al1,1- lıılrııkelt J ın' ünün
B ve C 'de bu beyit yok ll 4965 gitti] A27 get-ti B7 yjt(t)i Cı yit(t)i 1küsüş J

Aı39 8357 C:z95

4966

l.<alıl.< yırttı ke9miş I.<ara könglekin

ÖGDÜLMIŞ CI;:VABI OI)GURMIŞ~A

açıldı yarul.< yüz kötürdi egin

A 140

4967

küle bal.<tı örlep talu l.<ız yüzi
yarudı bu d(inya iri h~m I.<uzı .

4968

4969

4970

4977

keligli l.<adaşı ayur ay tüzüm
l.<aşıng tügme aşnu eşitgil sözüm

toga keldi örlep çıl.<ardı yüzin
yarul.< l.<ıldı d(inya l.<olın h~m özin

4978

sen aymış sözüng barça eksüksüzün
iligke tegürdüm ötündüm özün

yana l.<optı yundı tonandı tükel
n~maz I.<ıldı özke yorup eçlgü fal

4979

eşitti ilig söz tükel tu~Jadı
sözü~ni eşitti öküş tengledi

atın tuttı

4980

mindi bir

oğlan

bile

)$adaşı tapa bardı sevnü küle

4971

yalpn tegdi erse anıng üskinge

4981

mini sözçi ıçltı bu işke sanga
uvut I.<ılmagıl sen mini ay tonga

4982

l.<amug nengke l}~d ol te~i belgülüg
tenginde keçürme işing ay külüg

4983

közün kördi erse kör ögdülmişig
ayur ay l.<adaşım uzattı~ işig

negü tir eşitgil ul.<uşlug tili
l.<amug nengke yangzag bu ol söz ulı

4984

nelük emgetürsen özüngni küçün
negüke I.<arışıng manga bu öçün

tenginde keçürme l.<amug işni sen
tenginde keçürse yana l.<açğa san

4985

yon kel kirelim manga ay sözüng
nelük evre keldi yana bu özüng

l.<amuğ işke yangzag tengi ol yangı
l.<amuğ neng tengi birle boldı esen

4986

ilig l.<oçitı emdi ozal.<ı tilek
oi.<ır bir zjyar~tl.<a bolgıl yölek

tüşüp bardı a)$ru yorıp )$apgınga

4972

tol.<ıdı l.<apug al$ru elgin tutup
turup çıl$tı terkin l.<adaşı u)$up

OQGURMIŞ Sl)'ALI ÖGDÜLMIŞKE
4973
49 74

B 358

49 75

4976

turup evke kirdi bu iki I.<adaş
)$adaşınga zahjd alın tügdi l_<aş

4966 yırttı] Bs gırt(t)ı C3 Yl"t(t) ı . ( ·ı- bareleeli) ll 4967 kül e . . · fr.u:] A39
8g , . , kız ( -z nolctasız ) ı bu . .. ~uzı) A39 acun-nıng az-ı h. tgz-i
_
4968 B ve C 'de bu beyit yok 1 fr.olın] Aso 'fr,ol-ı ll 4969 fr.optı · • · tukel] )ısı
guntı

l.<o9u birdi emdi sini ay l.<adaŞ
munıngda açlın bir tilek l.<oldı taş

ma fr.ıltı namaz ı ng.maz .. ·. fal ] Ası tufJ-a fr.ıltı fler:ti ofr.ıp bart ı II~ ll 497tı
. . . mindi] Bu atın tut(t)ı ... C5 a. tat(t)ı mündi ı fr,ada1ı] B~.ı .~g.tfaşı ll 4971
• , . anıng] A 2 , , , afr.-ı (?) Ce b~~a körgü (-gü, sonradan satır ustunde 'Y ,,j,m' l
bardı ... gorıp] A2 ki1'ti afr.ır anıng Co kirdi • . . ll 4972 ufr.up l As ~opup
·
otfgurmış ••• ögdülmi1ke) ·nuabalarda bu başlık yok
. .
4973 közün .•• kö1') A4 gan-a ... ol ı uzattıng] Bu ve Cs uzat(t)ıng ll
.. , bu J A 5 n. fr,a1'ış-tıng buu i1ke Bı5 ve Co nigüke •. ·• ll 4975 gorı · · . .
.
gzırügil . k. mangga Bı . , . kinllng m. ı keldi J A6 ve Cıo kelding ll 4976 I!CJb l A7,
B2 iiJke ı fr.adaşınga zahid] A1 fr.adaş-fr.a fr.adaş-ı

c
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r~

.•

~adq~ı

otj.ğurmışfr.a] nushalarda bu başlık yok

. .. tüzüm] As /r.adaş aylı körklüg yzısüm 1/ 4978 iligke . .. özün J Ao
r:ı -tllr, f:şz't-ti gsün B, jlig-ke •• , Cıa ... özüm ll 4979 eşitti ilig J Aıo f:, elig
· <!:1il 1)1 i, ı sözürı:jni ... öküş J Aıo bau fr.ılfr.-ıng buu f:lgü tzırüng (to- ? ) B ,
5 8
.. Ca s. eşti(t)i turup ll 4980 birdi . .. sini J Au berli . . . seni 1 munıngda .. .
A11 munung-tan ... fr.ıltı Be munungda .. . Cıs munung-dan ... ll 4981 mini . . .
Aıı~ meni ... sangga Cı6 . .. sg.(11)ga ( tashib görmüş) ı fr.ılmağıl , .. mini J A12
li meni ll 4982 ol terlgi] Aıs IJat ol. Bs o(/) t~'ngi Cı7 ol tt; !lgi ( t- notasız) ı
J Aıs tengin-tin ll 4983 negü tir] At4 n. ezr Bo ve Cı nigü t.
ört f ük,. A 'da ayrıca işiret edilmemiş: B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r
ıı.yıı-~ edilmiştir.

A ve C 'de metin karıştırılmış olacak ı terfilinde J Aıs tengin-tin Cs tt; Ilginden
. san J Aı5 ve Ca fr,amuğ neng tengi birle bol dı esen ll 4985 yangı] Aıe
!l'!ngı ( g- noktasız, -n- noktasına dikkat ) ı /r.amuğ ... esen J Aı ve C tenf(i
4
!:.cımuğ nengni san ll 4986 ilig fr.otftı] Aı1 f:lig tut-tı ı bir J Aı1 buu

6

32

987

barıp tuş angar sen ya kelsün sanga
yüzüng körsüni bir ay köngli kinge

f988

munıngda yası

1989

yol$ sanga ay l$adaş
bolu bir manga sen aya bagrı taş

4997

c
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4998

ilig me ic;li eçlgü Sl}ltan turur
çıgayl$a yavuzl$a sevüg can turur

4999

yanut birdi

4991

mQsQ.lman

bu söz
ol aya köngli tüz

l$adaşl$a

zjyar~t l$ılur
499Z

4993

soo ı

oc;lgurmış aydı

ul$uşl$a yal$ın

mQ.sQlman l$adaş
ol$ ay köngli tudaş

bu sözke egildim birür men boyun
zjyar~t l$ılayın angar men bu kün
asğı

4995

barayın

4996

eştip

kiçig

uluğı

agırlağu begler özin h~m sözin
kerek hjndu bolsun kümüş yulugı
agırlar

men emdi ilig yarlığın

500 3

yarul$ dQ.nya yüzke eşünse eşük
men ötrü barayın ay eski tüşük

5004

kişi körse kündüz mini songdağa
özin ot~a atğa mini sözlege

s

soo6

yon barğıl emdi sen evde küd~z
sanga kelge men anda yatma sen az
eng aşnu sanga men tuşayın barıp
neteg ~ılgu andın l$ılalım yorıp

ÖGDÜLMIŞ CI;.VABI OQGURMIŞ~A

uluğ

a~ar l$ılgu lnırm~t ağırlıl$ !$amu~
soo7

4987 tuş ... kelsün ) Aıs ... ay k~l•ü Co .tt;n anga tu1 ya kt;l•ü
Aıs ,lgi ( ? ) tongga Co bilgi k.
4988 A21 'de bu bey.it 4989 'dan sonra geliyor ı munıngda .•. ~ada,] .A~ .
, . . .tangga , , . Bu munungda . .. ~v.t/a1 C1 munung-da . . . ı bir ... taş ) A'IJJ Jtr
. .. Bı4 . . . b111 C7 baş ( b- veya y- ? )
4989 Aı9 'da bu beyit 4988 'den Önce geliyor 1 ilig ... ·~lfan] Aıg ,lig ın~
sulda Bı5 ... itf.i •· 1 çıgay~a yaiıuz~a] Aı9 bwlun-~a bagır•a~ Buı çığay tolf
o<Jğurmış . . . ögdülmi1ke] A21 o. cuflabı 11·
4990 birdi] A22 berti ll 4991 ~ada1] Bs ~tp/al f o~ . •. tuda1] A23 ol
hoo1 ll 4992 birür . . . boyun) Au bar ır mt;n buu kgn ı aifğar ... kün ] Au
;r-tükün ll 4993 munıngda] A25 munung·tın 85 munungda ... C ıs munung-dan ı
ıııngar] A25 mendin •· Cıs m. •v.nga ll 4994 tattı] Bo ve Cu tııt(t)ı ı men •..
mü ... Bo . . . tilin C14 .. . bilin ( noktasız) ll 4995 barayın .. . kelme•ün]
barayın rlig kelme•ü 87 ve Cuı . . . kt;lme•ü 1teg•ü . . . tegme•ün] Aa1 bol•u . . .
87 tt;g•Ün ... t~gmesü Cı5 ... tt;gmesü ll 4996 i lig] A2s 11lig 1 a(lır~ 1~] Cıa tJ_ğı;iıi,

tutsa

B 360

iligke ilig kelmesün
tegsü emgek angar tegmesün

ilig il begi ol buçlunl$a

r~ciy~tl$a vacjb begi yarlığı

yon yanğıl emdi iligke sözüm
tegürgil kelür tip munu bu özüm

anı l$oçltı tuttı

ma~ar

te~iz

5002

soo

könilik yalın
kirür men könilikke köndüm bilin

ay bilgi

A 141

oza barınadım men a~ar
tiler erdi mindin sı~ar

4994

eşitgil

zjyar~t ~ılur men bolur men ya~ın

munıngda

öz

negü tir

ağır
sooo

4990

tüzse ötrü könitse sözi
ilinde isizler izi

ul$uşlug amul köngli yüksek ec;Iiz

OQGURMIŞ CI;.VABI ÖGDÜLMIŞKE

B 359

yon~
arıtsa

sevindi kör ögdülmiş aydı c~vab
içli körklüg ol bu yime kec;l ş~vab

~.997 tüzse .. · sözi] A29 t!IBZ•e 11· budun baş-•ız-ı Cı1 tüzse ( .z. noktasız ) .. : ı
M lı:r J A29 ilin·tin ı•iz-ler Cı1 ilinden i. ll 4998 negü tir) Aao n. ter Bıo ve Cı

1güJ:1& J Aso ye ksek

or ll ii k.

A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda

ayırt edilmiştir

•

1

tr

GftiJ>] Aoı işdip ll 5001 men . .. ilig5 Ass . .. §lig Bıs me ... c5 me" . . .
• ·: ya~ın] Ass mt;n gder men /.ıa~ın C5 men .. . me" yç~ın ll 5002 gangıl . . .
Aı barğıl 1· elig-ke ı kelür ... bu ) Aı kelir tep mun-a bau ll 5003 eşün•e ]
i e~ki tiiıiik 1 A2 ı:dgü .t yaük ll 5004 mini aoff;{dağa J As meni aong-tağ-a B2
mini] As men-i ll 5005 eiıde) Bs iiıde ı men ] Cg men ll 5006 sarlga ..
tu,-a-yın •angga men ı *ı/alım) B4 ve Cıo tilekim
"-"~ ,rJ.utJml5

••

5007 •eiıindi

otf.ğurmış~a] nushalarda bu başlık yok

ct;vab .1 Ao •eflünti ... cuflab Cu ·~vündi . . . 1 itf.i J Ao ,ti

soos

barayın
ayayın

soo9

men emdi iligke turup
bu sözler sevinsün u~up

meningde basa sen bütürgil sözüng
ö<;ite yetürgil özüng

umınç ~ılmış

5010

c

5017

yana

aydı

ilig ne öc;ite kelir

~ayuda tuşar men angar ay bilir

ÖGDÜLMIŞ Cç:VABI ILlGKE

B 361

ikigü SÖzi tındL bir SÖZ Öze
sevinçin turup çı~tı ~aşın yaza

5018

yanut birdi ögdülmiş aydı kiçe
yarul,< d(inya mengzi tünerse çiçe

5019

mening evke kelmek turur ol manga
l,<açan kel tise sen kelir ol sanga

5011

yana o~ tutuzdı ayur ay ~adaş
sözüng ~ıyma kelgil ay köngli tudaş

50IZ

yaşı~

yirke yansa yüzin kizlese
kömür ~ırtışı dijnya yüzke basa

5020

5013

sini küçfge men evde kelgil manga
yarağ'in körüp iş ;ı!ayın sanga

ilig aydı emgep yügürdüng öküş
yanut birsü tengri ol emgekke tuş

50ZI

bu erdi mening bu igimke emi
sevindürdi emdi meni~ könglümi

atın

5022

298
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mindi keldi iligke turup
kirdi ilig tapa yol ~olup

tüşüp

5oı5

tegürdi iligke u~ulmış sözin
sevindi ilig yazdı ~aşın közin

5023

mungar mengzetür emdi bilge söz in
negü tir eşitgil bu tüpi tözin

5025

kişi köngli tutçı tiler arzum
avıtur

so ı ı i lig]

.
5010 Aııı'de bu beyit 5013 'ten sonra geliyor ı ikigü] Aı:ı ve Cu, ikegü ı
Cu s~vünçin
5011 Ao 'da bu beyit 5009 'dan sonra geliyor ı ofc tutuzdı] A9 pk t. Cıs ofc
( t- yerine b~ ile ) ı f$ıyma] B9 ve Cı5 l$ıyma ll 5012 girke] Aıo yerke Bıo ve Cıe
kömür] Aıo kgmü, ll 5013 •ini .•• evde ı Aıı •eni ••• Bıı .•• . me ivde C11 ..
ı yarağın ... •anga ı Aıı negü · fcılğu anda ayayın .sangga · Cı1 y(/.rağı . · · ll
. . . iligke] Aıs ... glig-ke Bııı atın ... Cı a. mündi . • . ı ilig . .. fcolap ] Aw
!JijZ urup ll 51t15 sevindi ilig] Aa .sevündi glig Cıı sı;bündi i.
ilig ... ögdülmi,ke ı nushalarda bu başlık yok
soı6 ec/gü] ·Aıs gmti ı ol] Aı5 buu

yüzini körüp

5024

ayur eçlgü, boldı bu bir iş barı
sözüng teg çın erse ol ayınışiarı

5008 bu ... ufcup ] A1 buu s • .s1win.sü kgrüp BG kı;lir tip . . . Cıa . . . ~~viltwl
ll 5009 mening de . . . bütürgil] As mening-tin . . . Cıs ml}ning-den . . . !JI}fÜrgil ı
... yetürgil J As umunç . .. bgdürgil C ıs umunç ... bütürgil

l,<adaşıngnı alğ'ıl manga kel turup
zjyar~t l,<ılayın

1LlG Sl.PALI ÖGDÜLMİŞKE
5oı6

sen evde küçlez kelse eştür manga
kişi barga mindin ol,<ıtçı sanga

Aıe

tilek bulğ'ul,<a özini

glig

ogtiOlmi~ . .. iligke] Aıı g. cuvabı elig-ke

soı8 birdi . .. kiçe] Aıs berti .. . keçe ı tünerse çiçe] Aıs tudarz-a çeçe ll 5019
1 ti•e ... •anga J Aıo tez-e •iz kelür ol tongga
fllg .• . ögdülmi,ke] nushalarda bu başlık yok
. sıuo flig J Aıı1 glig ı yanut .. . ol J Aa1 g. berti ab ır ol B, !ll va b tt~ngri ol ll 5021
J A:ı.ı mı;ning ı .seiJindürdi ... menitfj J A2ı ot ı fcıltı igke açıp Bs . .. m~nfng
7 A25 'te bu beyit 5026 'dan sonra geliyor-o 1 e.vf!e ... manga] A25 .. . mangga
, . . agğıl m. Cıo ... eştür ( ·1· nolctasız) m. 1 mindin ... sanga J A25 men-tin
••.meg a ll 5023 manga] A26 mangga
A22 'de bu beyit 5021 'den sonra geliyor; B 'de iki satır üzerine yazılmış 1
] Cı~ mt~ngzetü ı negü ... bu ] A2a n. ter t:,it .söz-ni Bo ve Cı2 nigü ...
Dô r- t 1ii k , A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şj'r
lle ayırt edilmiştir
SUS tut çı . .. arzanı] A23 tudşı . . . Bıo ... ecfgüni Ca tuş ı . . . 1 özini J Cu ar zun ı

1 Ba ivke

5026

5027

ile! tip turup çı~tı
evinge kelip kirdi

KÜN TOGDI !LIG Oı:;>GURMIŞ BIRLE
KÖRÜŞMIŞIN A YUR

ögdülmişe
~ıldı tüşe

5028

yaşı~

299

5029

ajun tu! tonın keçlti ~aşın tügüp
~alı~ yek yüzi teg ~arardı ongup

B 362

so3o

~amug

c

LXX.

~alı bulsa arzu tilekin tüke!
köngül kötrür anda keser sözini

5035

yirke indi yüzin kizledi
~ararıp turnan tozdı di}nya tudı

çogı

5036

ikigü turup bardı ilig tapa
körü aldı ilig yorıdı ~opa
s~lam ~ıldı
c<1-l~yk

5037

teprenür tındı yumdı közi
ün kesildi tirigler sözi

50J8

ilig eng aşnu körüp
birdi zahjd s~lam~a turup

eligleşti
ayıttı

ilig bu zahid bile
ilig yazlu sevnü küle

orun

~ıldı artu~

özinge

ya~ın

ağırladı aşru bagırsa~lı~ın

LXIX.

5039

ayur emgeding sen ay oç!gurmışa
bu yirke özüng kelmişe

yaçiagın

Oı:;>GURMIŞ ÖGDÜLMIŞ TAPA KELMIŞIN AYUR
Oı:;>GURMIŞ C~VABI ILIGKE

B 363
A 142

5031

turup a~ru keldi kör oı;igurmışa
küçiezip körü aldı ögdülmişe

5032

5033

5040

yanut birdi oçigurmış aydı közüm
sini kördi emgek unıttı özüm

s~lam ~ıldı ötrü alıştı elig
turup evke kirdi bu iki silig

5041

özüm arzulap keldi emdi sanga
nelük teggey emgek ay ilig manga

aş

5042

kişi ö:z: tilekin yarısa
tegir terk tilekke bu

içgü

kişi ıçltı

5034

eşitti
o~ıdı

çı~ardı

yitürdi körü
ilig tapa u~turu

ilig ~ıldı yandru c~vab.
olarıg yalpnlı~ ulap

c

... ögdülmişe J Aı k. kgrüp a. ggdül-miş·i Cs barur. erdi kör anda
elig J c, i lig 1 e<Vke J B, ivke ll 5033 yitürdi] As yedür-ti 1 ilig . . . :ı~turu]
. · · C5 •.. u{ct11ru ( -t· yerine ·g· ile ) ll 5034 elitti ... c~t~ab] A, S:. Glig ...
ve c6 eşit(t)i . . .
.

5043

negü tir eşitgil böke yavgusı
ul,<uş birle yaçlmış ajunl,<a küsi

.. . ayur J Cs 'de bu başlık 5035 'ten sonra geliyor ı Bı bab k. t. o. b.
nr' a. Cs bab k • ... aytur
C 'de bu beyit başlıktan önce geliyor ı ikigü ... bardı J A6 ikegün t. kirti
' •. :eahjd] A7 'alt; yk aldı sayit ll 5037 eligle,ti ... :eahid] As ilig-leş·ti
J a!lııtr l Bıo ve Cıo ayıt\t)ı
" t
B 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmıs ı sen ] Aıo -mü ı yirke] Aıo gerke
( ·t;· harekeli ) Cı2 ylrke
. iligke J Aıı o. cut~abı elig-ke
bi.rdl J A12 berti 1 sini ... unıttı] Aı2 aeni ... unut-tı 82 ve .C14 .. . unıt(t)ı
nelük
manga) Aıs negü teg tegir agır 'mgek Bangga ll 5042 yorısa barıp]
~ JJOrıp ı {calma:e] 84 l!almas ll 5043 negü tir] Aıs n. ter B& ve Cı nigü .t. 1
. . ajun~a] Aı5 u~uş-tın yadıg·lı acun-~a

,Idi rı
5026 {c alı ... tilekin] Au til ek ... tileki
5027 A?:l'de bu beyit 5023 'ten sonra geliyor 1 tip] A27 tep 1 evinge
G· kirip kelti {c. tıış-e B12 ivinge ... Cı6 ... tüşe ( .,. noktasız) ll 5028 yirke
ger-ke kirti Bıs ve C11 gfrke i. 1 to:edı '• .. tudı] A28 .tostı ( ·•· ? ) t. {codı .Bja
to:eı ll 5029 ajun .. . {eaş ın ] A29 acun ... Bı, , .. tanı k. {caşı 1 gek J A29 bek
ot/gurmış .•. agur J A ve C 'de bu başlık yok 1 B2 bab .. ;· agtur t~ı; '
5031 a~rı.i ... ot:j.ğurmışa] Aı evr-e k. buu odgur·mış-ı Cs ·.. . ögdülmişe ı

300

barıp
~almaz arıp

toğdı

5044

kö~ül

5045

köngül birle mangsa kişi arzulap
tegir arzu~a terk yagu~lu~ ulap

5o 46

köngülsüz ~ayu yirke mangsa ac;ia~
neçe yir ya~ın erse boldı yıra~

5047

açlal.<ın yorıglı~a

5o 4 s

so 4 9
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arzulasa yıra~ yir yagu~
bolur terk tilekin bulur ol anu~
5054

5°55

s~lam

ol kişike s~lam~t yolı
erse uruldı ulı

s~lam lpldı

5056

barır

5057

s~Jam

kişike

ol

muı1gar

iminlik l}.man
ötrü imin boldı can

mengzetü keldi emdi bu söz
sen aya köngli tüz

eşitgil munı

köngül birle keldim sanga ay ilig
~açan tegge emgek yetürgil bilig
köngül kimni se:Vse tilese
neçe yir yıra~ erse boldı

yanut birdi oc;igurmış aydı s~lam
bilip ~ılmadım men eng aşnu ulam

s~lam ~ılsa

enigek tegir
köngül birle mangsa ol emgek

ILIGKE

5058

l}.man birdi erke

s~lam ~ılğuçı

s~lam~t bolundı \ıl~yk alğuçı

ba~ın
ya~ın

5059

s~lam

ol

s~lam~t kişi ş~rringe

s~lam~tlı~ aldı
so6o

uluğlar

yanut ~ılğuçı

kerek kim kiçigke s~lam
ötrü bolur iş tl}.mam

aşundursa

5oso

ilig

aydı

ayıtgu

sözde eng aşnu sanga
sözüm bar ayu bir manga

5061

kiçig tutsa ~ılsa uluğlar sözi
s~lam~t tirildi 1$utuldı özi

so5ı

sen emdi köngül birle kelding manga
v~ljkjn neteg ol bu iş ay to~a

5o6ı

5052

bilir sen s~lam fı].zlı artu~ uluğ
kim aşnu aşunsa açar bu yolug

5063

meningdin iligke ~açan tegge ş~r
kiçig men kiçigdin negü yası bar

5053

mini kördüng erse s~lam ~ılmadıng
bu fl}.zlıg muyanıg ~alı J:s:olmadıng

5064

ilig elgi barça buc;iun~a uzun
negü J:s:olsa J:s:ılğay tügülse yüzün

o

o

o

o

o

o

yağu~

J At6

a. yer yava~ ( ·'()-?) BB
y{r y. c2 ıır~ni'ıu1! (
aonradan satır üstünde yazılmış) y{r y. 1 tilekin ... ol] Aıo tegir ol tileki 1Jıı
tilek-ke c2 tileki
ll 5045 yağu~lu~ J Aı7 ya'()U~-lu~ ll 5046 yirke J Aıs v~ r k~
C, y{rke 1yir ... er•e] Aıs yer •.. bolz-a Bs y{r ... bo/şa C, y{r . . . ll jO•I?
... tegir] At9 ada~ birl-e mangz-a kgr t:· t. B9 ... tt;ger 1barır] B9 yırar ll 5~43
A2o ve Bıo teggey ll 5049 ba~ın ) A21 yaru~ C1 yg~ın 1 yir ... ya~ ın ] A21 yer ..
( ?, tashih görmÜf) Bu ... yg~ın ( y- nolttasız ) C7 y{r .. . yg~ın ( y- nolttasız)
ilig ... oğğurmış~a] A22 i. cu'()ab-ı o.
5050 ilig ... •anga J A2a e/lg a. emti ... sangga C9 ... sözden . . . 1 bir
A23 ber mangga
.
5051 B ve C 'de bu beyit yok ll 5052 sen J Bı •e Cıo •en 1 aşunsa ... NOlgg ']
açınz·a ... ~apuğ ll 5053 mini) A26 meni 1 fq.tlığ) A26 . faz-lığ ( satır üstünde

5044 arzula•a

lanmıt)

A 143

o

o

o

kiçig bolsa imin uluğ ş~rrindin
s~lam~t bolunsa umup bl}.yrındın

ııtjgrırmoJ ••. iligke] A27 o. cuvabı i.
Ass 'd<!, başlıktan sonra, yanlış olarak, 5050. beyit yazılmış, sonra üzerinden çizilmiş
~DS4 birdi ... •t;lam ] A29 berti aayid ay bilgi tamam 1 ulam) A'lSJ şelam
51155 Ası 'de bu beyit 5056 'dan sonra geliyor 1 uruldı ulı] Aa ı ysül-ti yol ı
~~15 Aso'da bu beyit soss 'ten önce geliyor 1 kişike iminlik J Aso ki#-tin kişi·ke
... bol dı] Aso imin bo/ur gdrü ll 5057 mengzt'tü ] As2 ming-aetü
iirt l il k, A 'da ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çi%giler ve C 'de ayrı satırda 1!'r

lle

ayırt edilmiştir

5058 birdi J A33 berti Cı birdi 1 'q.lı;yk J A33 'alt;gk (satır altında ar. harfi. tekrar. ) ll .SIIS9 #~rrıri:\!~ 1 As4 şeringe
B ve C 'de bu beyit yok ll 5062 imin ... şı;rrindin J At ~min ... 1eringe Bıı
Cı
~t;rr{-din 1 beJgrındın] A2 !Jay-rınga (satır altında ar. harfi. !Jgyr)
~}lrt·rl.ın ll 5o63 men ... negü) As m-e ... B12 aı;n ... nigü Co men ... nigü
lliıı elgi) A, {. ilgi Ca {lig e. 1 negü .. , ~ılğay J A4 ... bolğay Bıa ve Ca nigü ...

Aı43

B 365

körü bar ~ara begke ~ılmaz s~Iam
bu m~' ni üçün ol ay bilgi t~mam

5076

5066

mini sen eng aşnu tapug~a tilep
özüngke o~ıdıng öküş arzulap

5077

bolu birmedim men sözüng tutmadım
bu alçı ajun~a özün bütmedim

5078

ic;li yal$şı aymış köni sözlüg er
köni sözlüg erke hayat birsü ter

5079

sözi çın kerek beg I$ıyıl$sız köni
sözinde yanıglıg time er anı

anı ~oc;ltung emdi zjyar~t üçün
o~ıdıng munu keldim emdi bu tün

50b9

ta~ı eymenür erdim emdi sanga
s~Iamın ş.man birding emdi manga

soso tilin

5065

302

5075

bolur

sözde yanmaz eren

yanıglı işiler sanı

5081

yanut birdi oc;lgurmış aydı ilig
bu eçlgü l$ılıl$larl$a boldı elig

5082

hayat arturu birsü ilig sanga
bu eçigü lplıl$,1ar bu eçlgü yanga

ilig aydı begke ic;li keçi yavuz
tilin sözlemiştin yana yansa öz

,So83

buçiunda talu ol bu begler özi
özi teg talu tutgu l$ıll$ı sözi

uluglu~ yimesün ol elgi uzun
yanar erse tilde yorıtmış sözün

5084

biliglig bilig birdi mundag ayur
beg eçigü köni bolsa buçlnı bayur

ajunl$a_elig bolmasun ol kişi
tili yalgan erse I$ılınçı buşı

soss negü tir

!LIG C*VABI OQGURMIŞJS:A

c

yalgan bolur

v~'de. ~ıygan

OI)GURMIŞ C* VABI ILIGKE

tüke! büttüm emdi sanga belgülüg
manga ec;lgü teggey seningdin ülüg

;,,

sözlemiş

sözinde

yana aşnulp sözke yangay tiyü
tal$ı I$orl$ur erdim sanga eymenü

~··

kişide yavuzra~ı

yavuzda yavuz

B 366

ajunug

neteg beg bolur ol bu«;iunl$,a uluğ
tili yalgan erse kör elgi 1$,urug

If ılmaz] A5 ~ıl ma Bu ~ıl mas n5066

mini ... tilep]

A6 men·i · · · Bı · ·. · ' ·

öküş] Bı mini n 5067 birmedim] A1 ber-medim 1 alçı ... bütmedim] A7 alçı .
( atır altında uyg. harfi. yalgan ti)nya) ıtsüm bljt-medim B2 ve Co . . . boZmadım \1
1
~o<j.tung ) As ~od-tıng 1 bu tün ] As b~jdün ll 5069 s~lamın • .. birdirlll ] A9

berding ll 5070 tiyü J Aıo tegü B5 ve Cıı tiyü 1 ~or~ur ] Aıo ve Cı2 ~or~ar
büttüm .. . sanga] Au .. . sangga B6 ve Cıa büt(t)üm . · ·
ilig .. . odgurmış/f.a J Aı2 i. suval-i ogdur-mış-/f.a
5072 iif.i ke<j. J Aıs §fi gk Cı5 idi ök 1 tilin sözlemişlin ] Aıs tiling •a~-r~ııJI~-q
Bs ve Cı5 t. sözlemiş-din ll 5073 gimesün . .. elgi] A14 . · · ilgi f.l~ !lim r;sı n\ !1"
... Cı6 timesün . . . 1 yorıtmış) Aı4 gorı-mış ( önee gljrii- yazılmış, sonra satır
tashih edilmiş) ll 5074 ajun/f.a elig] Aı5 acun-/fa i lig n 5075 elgi] Aı6 ilgi

C3oı

tal$ı munda yigrek bilig sözlemiş
sözüg lpysa Jpylur ~açar l$ut timiş

5065

5o68

6365

eşitgil

örüng başlıg er
uzun yaşlıg er

keçürmiş

5076 munda yigrek] A11 m. yeg-rek Bı2 m. yigrek C2 mandan yigrek ı /fıysa ...
Aır ~'!!"'"" lfılur . · . temiş Bı2 ve C2 /fıysa /fıylur ... ll 5077 bo/ur] Cs turur ı
· ·. bolur] Aıs yavuz-tan .. . Bıa ... lfıygan b. Cs ... /fıyi/an 11!-rur H 5078 icji
] Bu ir/i .. §r C4 idi gt;ıbşı . . . ı erke ... ter] Aı9 r:r-ke b. bersü t. Ba r:rke

Dort 1u k, A 'da
ite

ayırt edilmiştir

ayrıca işaret edilmemiş;

B'd~ çizgiler ve C 'de
.-

ayrı satırda ş(r

... er J A2G Bf1$in-ten gan - a-rıg tem-e beg c6 şÖzinden Y<Jnıglı ...
yanmaz] B2 a. y'!nmaa C1 $Özden g. ı sözinde . .. aan ] A2ı söz-i-tin g.
•· B2
işeler •· C1 aözden . . . işeler s. ·
oO~ğarm•~
. iligke] A ve B 'de bu başlık yok
5081 birdi] A22 berti ll 5082 birsü .. . ~ta tlga] A2a bersü i. sangga 1yanga ] A23
C--ıo n~nge ll 5084 birdi ] A25 berti ll 5085 negü . .. er ] A26 n. ter fl· g1üng b. §r
t:r Cıa nigü . . . ı ajunuğ ... er] A26 acunug k. uluğ g. r:r B1 .. . §r
_507~ •fiziııde

kfi.t rlc

Aı43 8366 C3oı

~ılınç ec;Jgü tut ay ajun tutguçı
keligli turur l$ut yana barguçı

5097

5087

~atıglan özü~ke

5098

5088

isiz

l$ılmagıl

5099

kişi tip yorıglı telim bar sanı
kişike tusulgu tilese l,<anı

5ıoo

~ılur bir kişi ming kişining işin
öküş miıig yumıtsa ~ılumaz anı

yarın

bu kün ec;Jgü l$azgan buc;Jun yüki yüçi
eçigü kelgey keçip barsa ÖQ

sıoı

tüpi yil turur bu tiriglik küni
ınançsız turur l$ut keçürgey sini

yana aydı ilig ay oc;Jgurmışa
hayat f\lzlı barça özüng bulmışa

sıoı

atıng~a yaraşı l$ılınçıng bütün
tileking tükel birsi.i tengri l,<utun

1$oc;Jun ec;Jgü at
v~fa ~ılmagay l$ut sini l$ılga yat
l$amuğ"

5089

c

303

5090

5091

uluglul$ bu beglik yüz evrür sanga
m~g~r ec;Jgülük yüz evürmez tor~a

A 144

OQGURMIŞ~A

5092

ilig aydı ul$gıl ay bilgi uluğ
tilekim bu ol sinde açgıl yolug

5093

sini munça bekrü tutup 1$oldul$um
bu erdi tilekim mening ay tol$um

5094

manga birgil emdi bu öt sav erig
m~g~r ec;Jgülükke yetilgey elig

5095

5096

çın _bagırsal$

yol$ ol ay

ay

al$ı

l$ıl ülüg
tirilsü köngül bolsu n~fsim ölüg

OQGURMIŞ CJ;.VABI

304

ILIGKE

yanut birdi oc;Jgurmış aydı ay beg
taşımnı körür sen kişi öggü teg
B 368

al$ı

5105

~alı bilding erse içim ay böke
bu kün sürgey erding mini ming söke

5106

manga at uruldı bu zahid atı
bu atım manga boldı ta~\lt yutı

bu begler bulur barça arzu tilek
özi könglinge sıggu bulmaz yölek

5086 ajun] A21 acun ll 5087 ~ılmagag ... sini) A28 /fılmag-a
seni Cı6
ll 5088 isiz . .. elgi J A29 gsiz ... ilgi Cı s ... serı ( satır üstünde sonradan
a. e. 1 lfamug .. . sözün] A29 t:-siz-ler gdik-mez bolur ar tgsün ll 5089 eiJrür
t:ilrer ·sangga Bu eiJrer s. 1 mı;gı;r .. . tonga] As~ ınatım-a anga· sen ay
Bu ... evürmes t. ll 5091 yil] As2 gel Bıs gjl 1 keçürgeg ~ini l A~:ı k . nrı -1 Bm
ilig • . . otj.ğurmı1/fa] Ass i. cuvabı o. Cs i. cı;vabı ( satır üstünde yıu;ılmı!J
5092 u/fğıl J Bı ulf/fıl 1 sinde ... goluğ] Aa4 sende .. . Bı . . . ~'!-fNJil C, lt
ll 5093 sini ... tutup] A35 seni ... B2 ... bı;krü ( b- üstünde daha iki nokta 'l'ar,
Cs ... tı;grü bütüp ll 5094 birgil ... erig] A36 berRil ... Bs .. . irlg 1 mı;ngı;r . ..
Ass •ıı•üng singz·e gtgü-ke tudgu ~:lig ll 5095 köni .. . afFı] Aı bagır-saif kr~ni
go/f talf-ı ll 5096 köıfglinge . .. bulmaz] A2 kgngli-ktı ... Bs k. •ığlfu bulmai
•ık~u b.

b~yt

s ıo3 hayat bi rm işindin manga

kişi bar l$alın bo<;i boguz agru~ı

köni

mungar mengzer emdi bu

u~ayın tise sen munulp ol$ı

sen ay elgi uzun
eçigülük l$ıl l$ılınçın sözün

ILIG CJ;'.VABI

ı·

B 367

l$apugda !$alın baş yumrttı yorır
tusulur kişi yo~ manga ay bilir

5086

5 17

gumıltı] Bs ve Co gumıt (t)ı
C 'de bu beyit iki satır üzerine yazılmış 1 bt;gt J A, begid 1 tise . .. munulfı

s.

J

munılf-ı

11 r t 1 ii k, A 'da ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş{r
ayırt

cd i lını ırti r

Up J A5 t~~ 1 *anı) A5 anı ll 5100 *ıl u!;• . .. i1in] As /fılır . . . il-i 1 *ılumaz J
ll 5.1o1 ılıg_] A1 elig 1 bulmı,a) A7 bilmi1-e ll 5102 gara1ı ] As gara1-u 1
As bertı Cıs birsü ll 5103 birmi,indin] Ao bermi1-in-tin
. iligke] Aıo o. cutıabı e(l)ig-ke
bfrdi .. . ay] Aıı berti . .. ay (dikkat, tek çizgi ) 1 körür sen J Aıı kgrer sen
•~ C2 k . sen ll 5105 için ... böke] A12 içim-ni töke 1 bu ... mini] A 12 bukün
m eni ll 5106 zah id] Aıs aa git 1 manga J Aıs mangga
-

5107

5108

mini al~taçı kör bu atım turur
bu atım üçün n~fs manga beg bolur
kebit kec;l bezedim kişi körgüsi
yol,< kebitte satığ' belgüsi

asığ'
5109

taşın

körmegil sen ay ilig
için kör yaşutluğ'

kişining

5ııo

sıı ı
5ıız

5ı ı 3

kişig
işig

5117

manga öt erig bir tutunsu özüm
~utaçlsu sözüng çın süzülsü özüm

OI;)GURMIŞ C~VABI ILIGKE

B 369

c

305

sııs

yanut birdi oçlğ'urınış aydı bege
~amuğ' eçlgülükke sen eçlgün tege

yıçlı

neçe körklüg erse ~ağ'un taş yüzi
ya beçlizi ya mengzi tözi

s119 hayat

içinde tatığ' bolmasa ol l,<ağ'un
anı taştın atğ'u bolur ay sığ'un

5120

negü tir eşit emdi köngli
içingni beze tutma taş sır

meningde yavuzral,< bayatım l,<ulı
men ök men ay ilig tilese l,<alı

5121

negü asğ'ı bolğ'ay mening sözlerim
tusulğ'aymu erki sanga ötlerim

5122

yana men iÇimdin umınç kesmedim
yazul,< yarlıl,<aglı ol ol bir içlim

l,<ullarında meningde yavuz
açlın bilmegil sen ay bilgi ögüz

oçluğ'
boçluğ'

l,<amuğ'

neng kötürgüsi içti n bol ur
içi bolmasa taş yaramaz ~alur

ILIG C~ VABI OOGURMIŞ~A
512J

yanut birdi ilig ayur ay süzük
içing me taşıng birle barça tüzük ·
5115

özüng yük yinitti bu di}nya l,<oçlup
ilindiın men emdi agır yük yüc;lüp

si 16

bu d\inya işi l,<ıldı m~şğ'ul mini
hayat tapğ'ınga öz tegümez l,<anı

5107 mini al~taçı J Aa meni al-lpçı ll 5108 kebit keıJ] Aı5 kebid (satır
uyg. harfi. tukan ) ket B, ve Ca kt;bit kt;nd ı kebitte) Aı5 kebit-te (satır ıı.l ııı.dıı.
harfi. tı&kan) Bı ve Co kt;bit-te ll 5109 taşın ) Aıa taş-ı Bı; tq.şın C1 tq.şıın :
ı yaşutlug) Aıa ya,ud-lug ( -1- noktasız) Bs bq.sutlug C1 yq.1ut-luğ ll 5110 tar J
ı yııjı] Aı7 ıtı ll 5111 ~ağun J Aıs ~ağan ( ~- satır altında uyg. harfi. ~atıun) '
. . . sığun] Aıs ıggu . . . sağun ll 5112 negü . .. emdi] Aı9 n. ter eşidgil ay Bs V~
nigü ... ı sır boıjuğ) Aıg sız ~apuğ B3 sır bocfuğ (b- yerine y- ile) ll 5oJI3
A2a için ( önce -te yazılmış, sonra üzerinden çizilmiş ) Cu içtin ( -t- noktasız, ·'1"
tası sa ta kaymış) 1 yaramaz ~alar] A2~ y. bol ur Bg yq.ramas ~·
ilig ... oifğurmış~a J A2ı i. cuvab-ı o. Cı2 odğurmış ilig-ke ct;tıabı
5114 birdi] A22 berti 1 me ... tüzük ] A22 ... tysük Bıı .. • süzük Cıs
ll 5115 ginitti J A23 genüt-tı (-e· ? ) Bı2 yinüt(t)i Ca ginit(t) 1 ilindim] A23
ll 5116 işi ... mini] Au içi ... meni 1 tapğırfğa ... tegümez] Au tapgı-~a ö.
Bıs ... it;gümes

5124

5125

negü tir eşitgil yazu~luğ' ~ulı
yazu~ın bilip c l}~ri ~oldı tili
yazu~luğ' c~falığ' l,<ulung men otun
bal,<a körse barça yazu~ men bütün

seningde açlın yo~ sığ'ınğ'u içlim
yazul,<um bağışla yölegil ~utun

5117 manga . tutun11u] A2s mangga gt ~· her tudud-su B14 m. ö. irig . ..
öi!ilnı .J A25 tusulz-u söz-üm
tH;liJ:urtM1
iligke ) A26 o. cuııabı i.
51~ı6 birdi ] A21 berti ll 5119 meniTigde] A23 mening-tin C2 mt;ning-den 1 ögüz]
·tru~ ll_5120 menitfgde) A29 mening-tin Ca mt;ning-den 1 men ... men J A 29 m. gk
m~nulc nrçn '-3 men.ük men ll 5121 negü ... bolgay) Bs nigü .. . C4 nigü a. bolga
. .. ötlerim J Ası tusul-ge-mü t. buu gd sav-larım c, t'!-sulga-mu .. .
• ll 5112 yana ... umınç) Ası tıel-i. kin . .. umunç Bo y9na me ... c5 yf!na
· •. umunç 1 ol ol) Cs oluk
SJ1'3 C 'dı:o ou beyit iki s~tır üzerine yazılmış 1 negü tir) As2 n. ter 8 7 ve Co
1. ~oldı tili] As2 ~olgay t. C1 *ol11a ~q.lı
;

Do r t f ü lt , A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şi'r
ile ay ı rt ~Hm i~tı<

·

SU4 ct;/alıg . .. men] Asa bada-lıg ... Bs . .. me Cg ... men 1 men J Bs me
5tt5 seningde] Ası sening·tin Cıo •t;ning.den 1 yazu~um] Cıo gazu~ug

c9
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sıı6

5127

5128

5u 9

51 3o

B 370

5131

5(34

yanut birdi ilig ayur ay oc;lug
bu ~~~~ıng boc;ludı bl} eçigü boc;lug

sini teg telim beg keçürdi sevip
sanga ma anundı keçürgey ivip

5135

özüngni yavuzra~ biliring uçun
buc;lunda sen ec;lgü bolur sen küçün

bamagıl muı~ar sen ~ı;ı~i~ı;ıt köngül
v~fa ~ılğu ermez ~ı;ı~i~ı;ıt töngül

5136

köngül til arıttıng andı özüng
mini ötlegil bir tusulsu sözüng

men-~ngdin .. n.e rek emdi öt sav erig
bu oc;llek otı tap sanga ay tirig

5137

ay ec;lgu ~~lı~lıg bütün işi çın
manga öt erig bir bagırsa~lı~ın

seningde oza~ı ajun tutğuçı
!.<anı ~ança bardı !.<anı ol küçi

5138

hayat birdi barça sanga ec;lgülük
bu eçigü yolın aç manga ay külük

olar ~ança bardı körü bar sakın
sanga ma nar u barğu öçi k ün · yalpn

5139

ay ec;lgü kişi ötle ·emdi ma~a
yanut birge tengri yannlı~ sai\fa

sanga tegdi emdi bu beglik kurı
uzun l.<algu ermez iş itnip yo~ı

5140

olar~a negü i.<ıldı erse asıg
bu kün sen anı lpl yarın bul tatıg

5141

negüke ökündi ölürde olar
sen andın yıral.< tur tile eçlgüler

5142

ic;li yal.<şı aymış biliglig bügü
biliglig sözi yinçü yal.<ut tigü

5143

ölügni körügli me !.<almaz tirig
ölümke anun tutma I.<ıii.<ıng irig

5 144

ölümüg biligli ay ~ıl~ı usa!
keçer bu tiriglik özüng ülgi al

5'45

usanıp yorıglı ay arzu kulı
ölümke bası~ma kelir aigalı

LXXI.
OOGURMIŞ ILfGKE PÇ-ND BIRMIŞIN AYUR
c
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513z

yanut birdi oc;lgurmış aydı ilig
hayat birsü barça tilekke elig

51 33

bu lpvçalf ~ovı d\inya kiçki ajun
neçe beg ~arıttı ~arımaz özün

B 371

ilig ... oğgurmışlf.a) nushalarda bu başlık yok

5126 birdi) Aı berti ı beğüdi . . . botj.ug ) Aı betü-ti . .. yodug Bıo bodudı
) ... Cu bodudı ( b- yerine y- ile ) • • • ll 5117 butj.unda ... •en ] A2
. .. Bıı ... ae C12 .. . aen ll 5128 arıttıng] Bı2 arıt(t)ıng Cıs arıt(t)ıng ı mini ..
As .meni gdl-e ~mti ... Bı2 m. Btlegil ( satır altında ögüt ) b. tüzül•ü ll 5129
. .. ili] A, lf.ılıg-lı ... §dgü ı marila . .. bir'] A4. mangga . .. ber Bıa . .. irig b.
birdi sanga] A5 berti ... aangga ı maliila) A5 mangga ll 5131 ötle . . . rr~a"~"
emti Qdl-e mangga ı birge ... aalfğa] A6 berge ... aangga
otj.gurmı1 .. . agur) A7 o, §lig-ke p. bermiş-in a. 82 bab o. kün togdı i . ...
c17 bab o. . •. birmili-ni a.
.
.
5132 birdi] As berti 1 bir•ü ... elig J As berz-ü ... iliz Cı .. . ilig ll ~133
... ajun] A9 . ~ . keçgü acun C2 lf.oilı ( -v- yerine -If.- ile ) . . . ı neçe ... *mrımCU"
telim . .. s, ... lf.grıt(t)ı lf.grımaa c2 .. . lf.grıt(t)ı lf.~rımaz
noktasız
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ı
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p
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11 5136
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1 ırıg ı aanga] A12 11angga ll 5137 aeningde
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Ac. •angga · · · §tgü balf.ın ll 5139 uzun .. . itnip ) Aı5 acun
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!
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~n{p ( -n- nolctasız ) ll 5140 ne ü k 1ld1 ] R
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ll ~
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d.
ll .
~u nıgu k. c9 nıgu kaldı ll 5141
A, . ot~r e J A:7 gler:t~ negü-ke gkün-ti Bı:\t ve Cıo ~igüke , .. ll .5142 idi , , ,
1
ıa !: • ·.: ~e~u Bıs_ l~1 : • · .c~ı i. ggfJ~ı .. . ı 11özi . . . tigü] Aıs , . • te ü

-z-

B •·

·.· , Cıı bugunung aozı-nı gıgu ll 5143 ölügni
k l
] A
l- !
ıs
ll
k l
. .
· · · . a maz
ı9 g u-gug k. ag
U , 'ı k,al~a• ı ırıg J !'ı9 ırig ll 5144 ölümüg] A2o glüm-iin ll 5145 yorıglı]
e ır ] A2ı kelur

Aı45 B371 C3o6

5146
~'f
"ilL'jl·

5'47

ba'lfa kör keçürmiş
tüke! boldı tüş teg
'lfalı 'lfıldı

künü~ni
sa\fıngıl

bu kün
ögün

erse özü~ ec;lgülük
özke açu mengülük

B 372

asıg 'lfıldı~

c

307

5148

yava lpldı~ erse tiriglik 'lfalı
ökünç birle tün kün uçl.ıma ulı

5'49

tilep bulgu ermez tiriglik tuçı
yana yangu ermez yigitlik küçi

5•so

bu bulmış öc;lüg barı 'lfılma yava
ölümke anungıl tapug'lfa ive

s•s•

ay ilig ba'lfa kör seningde oza
beg erdi atatlı' ilde erk türk tüze

s ısa

h~zine. Qş.ş~m sü içiisi bolup

sı58

ölümi tüke!
ogul ~ız~a P~nd ol u~up özke al

5 1 59

atangnı ana~nı ölüm kodmadı
sinimü ~oc;lur kör yetil~e · öçl.i

sı6o

ölüm

tuttı agır

asıg 'lfılmadı

SIS4

s•ss

ol

C 308

anı

beçl.ümiş

sı6ı

~üsüş tut tiriglik kerek işke ıc;l
ule neng kişike muyan özke tıc;l

s ı6ı

keç~r k ün içinde kereking alın
keçurgey sini öçl. itiging ~ılın

sı63

özüng yüc;lti munça buc;lun yükleri
oc;lug tur usa! bolma sa~nu yon

s164

~alın aç böriler yığıldı sanga
~oyug keçi küc;lezgil ay ilçi tonga

üni
s•6s

atatlı'

öldi bardı satlı'a birdi p~nd
ata p~ndi tutsa ş~k~r bolga hnd
emdi eşit uş bu söz
tutsa aya özke köz

s ı66

yu la teg küyer sen bu k ün ay ilig
yaru~lu~ açl.ın~a turur ay silig
tiriglik uçu~sa yetilse yaşıng
negüke tusulgay sanga bu kişing

51S6

atang öldi erse 'lfalı ne öc;lün
sanga aydu'lfı ol ogul kör oçl.un

s ı67

5157

ölüm tuttı bardım kelir uş satlı'a
'lfahglan kic;lin ec;lgü atıng 'lfoçl.un

s ı68
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lfıldı]

lfıldmg

1 lfıldıng ... meı'Wülük] A2.~ lfıltı barça oçu m.

B,, .,
mt~nggülük (ikinci •Jl· çizgisiz ) Cı6 ... mt~nggülük ll 5149 ermez . . . tuçı] At:,
·kııçt Ba erme• . . . 1 ermez) 86 . ermes ll 5150 tapuglfa iile ] A26 tapug lfıl 1"-e 1
ilig ... senirii{de) A?:l 1lig ... C, ... st~ning-den 1 erk ... tüze] A'l:l s:rek lı;ırk
erk türk ( -r- satır üstünde yazılmış) t. ll 5151 it/isi) A211 1dez-i Cs idi-•i 1 Ulckin
tileki ll 5153 tuttı ... iletti] Bıo veC6 tut(t)ı ... ilet(t)i ll 5154 öldi ... birdi] A3D
b. sangga beri i 1 ata ... tutsa] Aso anı11g ... Bu atang p. tutsanJI C7 atang . . . 1
Uf bu ) Bıa .u, bu es' emdi ı tutaa .. . özke] Ası tudz-a a. uııs-ke Bııı tut•ang . •.
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı mıtır o'.a.
sözü ile ayırt edifmiştir
5i57 tuttı' . . • •ariga] A2 ... sanggrı Bu tut(t)ı . •. Cıı tut(t)ı .•. 6t;nga i
lere dikkat) 1 kit/in •.• atırfg] Aa kedi n ... Bı, ..• ai ıng ' ( ?, _iting?) Cıı
noktası

sola

A23

kaymış

)

~z~ng ?t~a atma kişiler üçün
ozutlı'nı küyürme körürde küçün

sıtı9
5147

ilirig-~e ?iregü kiçe ~alsa aç
anı sındın aytur bayat közni aç

muı~ar. me~zer
asıg 'lfılga

A 146

iletti

olar~a c~fa ~ıldı d~nya titip
sa~amu v~fa ~ılga )$.ıl~ın itip

tirildi bir ança tilekin bülup
S1S3

atanıng ananıı~

uluglu~ bec;lüklük bu beglik kamug
~alır bu ölüm kelse açsa ~apug

ll '!!.11, 51 S8 'den sonra 'i 142

.

b ' J
üzerinden çizilmiş v: mı~r~ S•~7- . eyıt er ybazılmış; sonra yanlışlıtın farkına
.
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.
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. .. "~dip ll 5161 kusuş
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16 fiÇUrge s, öd i.
da bu beyıt 5164 'ten sonra geliyor
BG 'te bu beyit S lb3 'ten önce eli or
5165 ilingde . . . ki e J A
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· ••og~g · · · tonga J A15 · /fapug . . .
s. biikün B
ç C 16 1 ıng-te . . . keçe ı •ındı n ] Aı6 •en-tin ll 5166 sen .. .
8 se . . . S •e" ·. . . 1 garukluk] A17 ga•uk luk ll
6
n. tusulğ-a sangga bau 89 ve c
. ~k· .
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sı 7 · neguke . ..
' nıgu e · · • ll 5169 aç•a] Aao tudz-a
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z·

1;
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köni bol könilik öze ~ıl törü
uzun turga beglik aı;lal$ın örü

309

51Sı

5182

ne eı;lgü bilig birdi bilgi uluğ" .
bu söz işke tutnup yon bu yolug

seningde basa~ı sanga çı~ tiyür
küger uş mening tir mening

tal$ı bir . ajunug tutayın tise
·könilikni tutgu söz aydım kese

n

B 313

anundı

ay beg men tigüçi beQ.ütme köngül
v~fasız turur dQ.nya dc;wl~t töngül

5185

tünek ol bu d\inya ay dij.nya begi
tünek içre bolmaz sa~ınçta öngi

bu dij.nya l$utınga ınanma ayıg
ınançsız turur kör l$ılınçı yayığ

5186

tünekte sen artul$ tilerne sevinç
sevinç ornı uçmal$ turur h~m avınç

ay ilig bu !$arşı bu ordu orun
sanga tegmişi bir tüşün ol körün

5187

bu erter erejig erej tutmagıl
ya keçgü sevinçig sevinç timegil

sı88

ne

seningde ozal$ı tüşüp keçtiler
yirikmedi tüşte uÇ-u köçtiler
5

178 .

yanglıg

tirilmiş

A147

sanga tegdi emdi bu ordu orun
köçüngni özüngde oza ıç. burun

özüng yatgu ornı kör ol belgülüg
anı itgü eQ.gü bile ay külüg

bu d~vl~t turumaz ~açar
nengingni tükel ol saçar

5189

anı

5190

erej l$oı;l tilek arzu mengü tile
bu mengü erej ~$olsa emgek bile

B 374

bu kün munda itme bu !$arŞı s~ray
sini l$oçlmagay bu keçer yıl kün ay
5180

negü tir eşitgil bu ~$:arşı sanga
bal$:a körse çın ol$ ayur ay tonga
munı sen ayur sen mening tip mening
negüke ayur sen negü teg sening

bekütmek tilese bu beglik · ulı
törü birgü tutgu könilik yolı
sı

mening tip bilir sen bu l$arşıg bu k ün
körse ermez ögün

Q~l$i~~t ba~a

lpl tutaşı tirilgü orun
bu ajun nengin l$oc;l angar yüz urun
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] Bs er mu ll 5182 negü tir] Aıw. n. ter B9 ve C2 nigü t . 1 çın .. . toıiğ~] Aıw.
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futrı~ı J Aı tudaz-ı Bı tutası 1 ajun ... uran} Aı tüng-a .. , angga gok oran Cı 0
· · ll 5190 erej . melfgü] A2
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e• kat . . .· mengzıı- 1
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5191

hayat f~zlınga bir ba~a kör sa~ın
neçe eçlgülük ~ıldı yetrü ba~ın

S202

Sl92

~alın b~l~ öze ~ıldı elging uzun
tilek arzu birdi yon~ til sözün

5203

5193

sini teg et özlüg hayat ~ulların
sanga ~ıldı munglug körür sen barın

5204

5194

munıng şykri ~ılgu

hayat

b~l~ıı1ga

bu kün ay ilig
bolgıl ec;! gü . silig

310

buçlun artasa anı begler tüzer
artasa beg anı kim süzer

~alı

B 375

5Z05

~~l~ıng itgil ~ılınçıng könit
buı;!un ~ıl~ı itlür sen özni avıt

sen öz

yaraglıgnı

yaragsız~a

itmek tilese özüng
yal,<ma kesildi sözüng

5195

könilik üçün tengri tikti sini
köni bol könilik öze tur ~anı

5206

otunl,<a ~atılma f~saddın yıra
bu iki ~·Iı~tın bolur er l,<ara

5196.

u~uş

5207

yaragsız

birle

işle ~amug işlerig

h~va~a bası~ma

c

bu begler baş ol ~ança barsa başı
uçiula barır barça uçlmış kişi

yavuz neng özüng ~olmasa
söz aydım kese

yaragsıznı ~ılına

köngül tut tirig
5208

erejke avınma sen içme süçig
tengiz ol bu iki angar yo~ keçig

buc;lun ~ıl~ı tengsiz bolup artasa
körü ıc;lma itgil ~ısa tut basa

S209

l,<ılı~ıng köni tut ~ılınçıng silig
u~uş bolsu yolçıng kingeşçing

5199

negü tir eşitgil ay bilgi tengiz
bilig birle işlep ~ızartgıl mengiz

5ZIO

köngül til köni tut kör erdem uluğ'
özüngni unıtma yangılma yolug

5200

bu kün eçlgü bolsun tise sen ~amug
özüng eçlgü bolgıl ay ilde uluğ'

5211

kötürme köngül sen küvezlenmegil
er at sü telim tip kögüz kermegil

5Z01

~amug hl!lganu~nı

5212

neçe kür kögüzlüg küvenür erig
ölüm yirke körndi eşüdi yirig

5197

bagırsa~

törü
5198

bolun barça buc;lnung öze
kiçigke tüze

~ıl ulug~a

süzeyin tise
özüg süzgü buçlnung süzülgey basa

5191 b~ın] As sa~ın Cı2 bg~ın ( bgiF- noktasız) ll 5192 elging uzun] A6
u• un B, elgin. (" sahife kenarında elging) uzun ( u- iki " ile, -z- noktasız) ı
sözün ] A, berti , •. sgsün Cıs .. . •§z ün ll 5193 • ini] A5 seni B5 st;n{ng Cı,
·1•anga . . . barın] As •angga . . . baz-a kör ba~ın B5 . . . •e b. Ca . . . sen b.
manıng ... ilig ] As munung . . . ,lig Bs ve Cı5 mv.nung . . . f tJ{ll~ırfga . .. eifgii
{}al~-ı-ğa ,tgü bolğıl Cıs tJ. edgü bolğıl ll 5195 sini] A7 seni Cı6 sini ll 5197
A9 bol up ı ~ıl) A9 ber
5198 B 'de bu beyit yok ı itgil] Aıo ,dgil ll 5199 negü . . . tengiz] Au n. ~
tenggiz Bıo ve Cs nigü . . . ı i1lep .. . metiiiiz] Aıı ,dgü turur ~ogmı1 iz ll 5200 l tı
ti•e] Aı2 budun . .. tez-e ı öıümt , •. bolğıl] A12 ~amuğ gsüng ,tgü. b . ll 5 1o·ı sijz~J!fn
Aıs •ıı•egin tez-e Bı2 ve C5 süzegjn t. ı özüg . .. basa] Aıs gsüng ... Bı2 .• , ·
bg•a C& özüng .. . aüıülge bgaa

bilig

5202 ki1i] Aa i1-i ll 5203 arta&a anı) Aı5 arda-~ın ( satır altında uyg. harfi .
-nı) kör bııu ll 5204 ~~~~ıng itgil] Aı6 ~~~~ıng-nı ,t ı il tür ] Aı6 1dlü
5205 A ' da bu beyit yok ı garaglığnı) C9 ggraif•ıznı ı ga~ma J Bı bg~ma C9 gg~ma
5206 Aıs 'de bu bey it S207 'den sonra geliyor ı otun~a J Aıs oyun-ka ı kı lıktın .. .
S: ~~lı~-dın . .. 1r Cı o ~ılı~-dın . . .
·
· ·
' 5107 Aı1 'de bu beyit s zo6 'dan önce geliyor ı gaiJuz ne1fj ] Aı7 gaf1uz-lu~ ll sıo8
atunrmr j Aı9 1rinc-ke aiJan-m-a B4 erejke ( satır altında dijnge.) . . . ı afii(ar
bçiJ[ Aw 'J">ftJ<ır ••. Cı2 .. . kiçig ll 5209 bol•u .. . kingeşçing J A20 gol-çung 1dgil
. Cıs b. golçı(1ı)g kingeşing ll 5219 unıtma J A2ı unadm-a ll 5211 er ... tip)
a. 8!!!1 t; tep B1 ~r at BÜm ( satır altınd,ıt malım köp tip) . . , ll 5212 neçe ...
A.,:ı acun körgü köz-lüg kqiJenür ( tashil;ı görmüş, uyg. harfi. kq yazılmış) f· ı
.. · girig] A2 ger-ke . . . f. tirig Bs ve Cı6 y{rke . .. girig

Aı48 B376 : C3ı . ı

c
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sıı 3

yime ya~şı aymış biliglig beçlük
biliglig sözi tutsa tuşlar kec;i ök

521 4

b~zin~m öküş tip küvenme ne~in
l}~ş~m sü telim tip kötürme egin

5 2ı 5
5 ıı6
5217
5218

küçi~e

A 148

küvenip kögüz kergüçi
bir çıbun~a alın

açığ'

5225

~alı eı;lgü

5220

buşı bolma işte sen övke yığın
· ~alı kelse övkeng özü~ ~ıl ağın

~ının

~ara ec)gü bolsa anı~ ec;igüsi
özinge bolur ay buc)un belgüsi

~amug

yontumadı

ive işleme iş m~g~r din
ivek işte asğ'ın bulumaz

5224

işi

birgü erse ivit terk tegür
berge ursa amullu~ öc;iür

5Z28

isizlik agu ol yime bu agu
agu yigli bolmaz tiriglik yigü

5229

u~uşluğ'

5230

bütün çın köhi eçlgü atlıg kişig
özüngke ya~ın tut angar bir işig

5231

bu alçı ajun ~ıll$ı irsel yayıg
usa! bolma sa~lan yolı keçi tayıg

5232

bezenip kör itnip köngülüg alır
köngül birding erse yüz evrer barır

5233

ölümüg
ö1ümke

kim erse anı tut yalpn
biliglig sözin tut küç)ezgil J:ı~~ın

,;:...->.."'

5219

B 376

ivek ~urgu bohria ~ılınçın sözün
seringil seringen atanur tüzün

c

312

alp bol buçlun~a üle neng yitür
sı ı o
saran bolsa begler atın artatur
5221

5212
5223

irig sözlemegü özüg tutğ'u berk
irig sözke tumlır kişi köngli 'terk
süçig sözle oarça
açu~ tut yüzüılgili

kişike
yaru~

tilin
tut alın

buçlunda talu sen talu tut ~ılı~
köngül til köni "tut köni tut yori~

S213 yime ya~,,] A:H ~ti g. Bıı gime (g· yerine n· ile) . Ytl-~1' C11 gime ( ·
gg!JI• ı •Özi ... ök) AM söz-in t. te1liir kedük 89 • .. kt;tj.ük Cı1 . . . taşa kt;d ök.
Dört I ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda
sözü ile ayırt edilmiştir
S214 !Jt;zzint;m . ... nengin] A25 !Jasin-e 11· tep k\!venm·e ne(n)gin C2 . . . rıp :
üstünde sorıradan yazılmış ) .. ~ ı tip ] A25 tep ll SUS küfıenip •.. kergüçi J A36
... Bıı . . , kt;rgüçi Cs . .. kirgüçi ı yarıtumadı ... alın] A26 yor·ı tur-matı b,
a. Bıt ... alın ( a- ?, dikkat ) ll S216 öfıke yığın] A27 t:fıke yağın Bı2 işke g.
yığın ı öfıkeng] A21 t:fıkeng
9fıkeng .ll S217 ifıe] A25 r:v-e C5 ifıek 1ifıek
Aıs r:fıek i. aag· ı bilümez Bıs . . . b11{umas ll suS açığ .. . ifıft) A29 a. b~rgİi · •
ıv-e Bı' açıg ( satır altında !Jil' gt ) . . . C6 . .. bol aa iilip ı b11rge . . . ·BmuUrı~] A::ı
ırz~e a. Bu bt;rge urma amııl-lu~ ( satır altında aht;st&>) Co birge . . . ll SU9 liook)
ıilek ı seringil seringen ) Asn s. serin-se C7 siringil sirinse ll sno yitür ] Ası
ll su ı irig ... könğli] Asa Bf;!Çig ... Cıı ... köngli (k- çizgisi ~ok) ll SU2 srlçig]
szıçüg ll SU3 butj.unda , .. tut] AM ... st;n ... B, ... /fut Cıı budun-~a tqlıı •e"
t. ı köngül ... tut] AM ... kgni-gil Cıı köni tut köngül til k. t.

c,

unıtma sa~ınç ~ısga
bası~ma

aya ilçi

tut

~ut

uçiima bu ·g~fl~t bile ay ilig
esürme bu beglik bile ay silig

5234

8377

apang bolsa begler ~ılınçı isiz
isizler küçeyür buzar eçlgü iz
· isiz bolma atıng isiz ~ılmagıl
isizlerni ~ısgıl bolu birmegil

5227

kişi

tutsa bu begler ~ılınç
eçlgü ilke bolur ming sevinç

bu künki erejke avınma sa~ın
erejig tile keı;i ba~ın

5 2 35

yarın~ı
s.n<ı ay ] Aı ke

ll

sus

tutsa] Cıa bolsa ı erf.gü . . . ming] A2 il-ke t:dgü ... 86

ıing { -i- yerine -n - ile) Cıa il·ke edgü b. mt;ning ( noktasız. ) IISU6 apang , ... i•iz]
9p«ng ( satır altında ar. harfi. t;gt;r ) . .. t:·•iz ı i•izler . .. buzar] As . t:siz-ler .. .

B7 · · gür/er ll SU7 i•iz ... isiz] A, t:·siz ... ~siz ı isizlerni . .. birmegil] A.
J;ı~- qıl yo/r,ı barmagıl Cı5 . .. bolu ( b· alt-alta iki nokta) b. ll S228 i•izlik
AG< ~-siz-lik .. . gem-e Cı6 .. . ylme ı gigli . .. yigü] A6 gegli bilmez t . gegü
· · · Cıo ... glgü ll SU9 sözin) Bıo ve A17 aözi ll 5230 köni) Bıı ve Cı
i1ig] A7 ber t:IİI! ll S231 ajun . . . gagığ) As acun ~- ~r-•el bagığ Ca ... jrael

J Bıa

yatığ ( g- noktasız )

c2

y(/.tığ ( g- noktasız ) ll S232 itnip köngülüg ) AD
AD berding .. . ~ilrür IIS233 anıtma] Aıo unudm-a
~lig ı e•ürme ) Aıı gsürm-e ll S23S i're/lce] Aı2 t:ric-ke ı erejig ... ba~ın)
. •alfın C6 . . . b9/fın ( b- noktaaız )
ı birdilig .. . eilrer]

Aı48 8377 C3ı3

Aı48 8377 C3u

5236

sevinçi uzun ol ereji öküş
erej bolsa mundağ" kerek bolsa tuş

5248

tarıglag turur bu ajun ay ilig
negü ekse anda alır bu elig

5237

erej eçlgü l$.olsa yon eçlgü bol
öküş ni' m~t içre yon mengü bol

5249

yon eçlgülük l$.ıl ekin eçlgülük
sanga eçlgü bolgay açu mengülük

5238

negü tir eşitgil bilig bulmış er
bilig birle ilde agır bolmış er

5250

5239

hayat birse 'jzzin_ yol$. ol g~y~ti
öküş r~l].m~t içre özüng ral].ş.ti

negü tir eşitgil bügü ilçi beg
bu beglik işini bilir yolçı beg

5251

l$.alı öz kürese uçuzlul$. anul$.
uçuzlul$. l$.ıyınl$.a kiming tal$.~ti

aya beg boluglı buçiun~a uluğ
köngül til kiçig tut özüngke yulug

5252

aya

5240

313

baş boluglı

ay üsteng elig
sen işlet bilig

~amug işke aşnu

5241

ay ilig otaçı . sanı sen bu kün
buçlun ·barça iglig sanga munglugun

5242

l$.ayusı kötürmiş bolur küç irinç
l$.ayusı çığ"aylıl$. bile yir sal$.ınç

l$.ayu aç l$.ayusı yalınmış bolur
l$.ayu l$.açigu birle ulınmış bolur

5254

5243

barıglı turur bu ajun }s:alğusuz
özüng eçlgülük ~ıl yitip bargusuz

seningde turur kör bularnıng emi
otagıl daru birle bolgıl l$.amı

5255

5244

}s:alır di,inya agır toguglı ölür
isiz eçlgü erse kör atı }s:alur

l$.alı l$.ılmasa

sen emi ya otı
buçlunl$.a bolur sen tiriglik yutı

5256

isizke

5246

seningdin ayıtgay yarın bir hayat
c~vabın anutgıl özüngke b~rat

5257

5247

tiriglik keçer terk bu beglik l$.alur
kereklig sanga eçlgü atıng turur

5258

5245

c
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5236 8 efıinçi .. . öküş] Aıs t~rici gkü1 ol ıreilünç-lig acun C1 •<;fıünçi :. · I cuf
tu 1 ] .Aıs t~ric b. andag k. ay . tqsiin B;ı ... tuş ( t· noktasız ) U ~237 ereı ı A!ı
nfmııt ... metlg"Ü J Aı 4 ma'met i. gsüng m. Bs ve Cs .. . m<;nggu ll 5238 negu.
Aı 5 n. ter .. . tolmış tir B, nigü .. . bilmil fir Cıı nigü . . . b,.lmıl er ı er ] Aı6 i e
Dört J ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş ; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sözü ile ayırt edilmiştir
. ..
5239 birıte 'jzzin] Aı6 btmı-e 'iz-•i Cu . .. ' jzzi ll 5240 uçuzlu~ . . . kıntıng J ·
u. ~adın-~a k. B6 u. ~ın~a (.ı- ? ) k. Cı:ı u. ~ını-~a k. U 5241 ot~~ı •.. sen) A1:9 ,
(satır altında ar. harfi. t~bib) .. . C ıs .. . •en ·U 5242 bolur · · · ırınç J Aı9 ·
bu kör ı gir] Aı9 ger U 5243 galınmı1] Aıo yalng- mı1 ulınmı1] Azo ulan-mı~ ll
bularnıng J A:ı.ı buu nengl-er ı dciru ] A:ı.ı toru U 5245 emt • . . otı ] Bu ot ı ya emı
ayıtğay yarın J Azı a . barın Bız ve Cı agıtğa y. ı Cf"abın . .. b<; rat ] Azs cuvabı ·•· ~!{-ı:
at Bı:ı. ve Cı cııvabı . . . ll 5247 •aıfila ] Au •angga

!

5253

bilig birle işle l$.amuğ" türlüg iş
biligdin kelir ol }s:amug körklüg

atıng

iş

}s:atılma küyürgey isiz ·
eçlgü bolsa ~alır eçlgü iz

ay ilig

}s:atıglan

Qdug tur oçlug
yoçiug

usayu~ kişike to~ınur

A 149

5259

bu beglik köki sa~
ta~ı bir ajun }s:olsa

oçluglu~
mundın

turur
bulur

usanma usansa bu beglik barır
usayu~ ikigün ajunda ulır

5248 ajun) A'JFJ acun ı negü . . . bu J A'JFJ n. alz-a a. alur Bı4 ve Cs nıgu
· ~kil• er,lgüWk J A26 yılın fl. C, e. edgülük ( ·g· çizgisi yok ) ı bolğay . .. mengüliik ı
b. oçu m. Bı5 ve C, bolğa a. mıınggülük ll 5250 negü . .. bügü ı A27 n. ter tl · begü
C5 nigü . • • ı ;,tni) A21 i1·in-tin C5 içinde ll 5252 üsteng] A29 qadek Bs üstek ı
Agıı if - r~r• ll 5253 kelir . . . körklüg] As~ kelür .. . tqrlüg ·ll 5254 bu .. . ~alguauz.]
~ çı;ın ~alğ·u söz ı yitip] Ası ıdıp B5 yitip (yi· noktasız) ll 5255 ~al ur) As2
~alır ı isiz] As2 §siz ll 5256 isizke . .. isiz·] Ass fiBiz-ke . . . §siz B7 ve Cu . ..
i. ı ~alır] Ass lfalur ll 5257 ilig ı AM ~lig ı usayu~ . .. yotj.uğ) As. öz-e go~ k.
ol boduğ ll 5258 sa~ o4uğlu~] A35 barça sa~lı~ ı ajun] A35 acun ll 5259 usanma
ra l Ca uıtanmağıl usa b. 1 ikigün ajunda) Aı ikegün acun-ta Cı4 ikigü . . .

Aı49 8378 C3i3

5260

bşşım ~ılına özke yime tökme ~an
bu iki yazu~~a ulır çıl,<sa can

527 3

5261

l}şraml,<a ~atılma
i}şram yigli ornı

5274

5262

c

314
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küQez öz ~atıg
tamu ol batıg

bagırsa~ bolun barça yalngu~
kişi yası ~olma yorıma aza

bor içme f~sad~a !,<atılma yıra
bu iki buzar ~arşı ordu tura

5264

ölümke togar bu toguglı kişi
atın iz ~oçl.ur bu ölügli kişi

5265

tutamça tiriglik tüker al~ınur
isiz eQgü erse kör atı ~alur

5266

avınç

birle ögrir bu d(inya sini
usanma uQıtmasu ğşfı~t küni .

5267

bu gşfl~t turur kör uçl.ıtur kişig

5275

5276

bu gşfl~t yo~ erse kişike ~amug
fjrjşte. bolup ~ılgay erdi tapug

5269

içl.i ya~şı aymış biliglig sözi
u~a bargıl emdi ay köngli yazı

5270

~amug gşfl~t ol bu.sevinçin ·tşrşb
bu gşfı~t bile öz yo~açl.ur 'şc~b

5271

usanma uc;htmasu gşfl~t usı
bu gşfl~t usındın küQezgil ya rşb

5272

ili!lrde yiti tut közüng l,<ulga~ıng
tözüke tegürgil bagırsa~Iı~ıı1g

5261 gigli ... tamu] As gegli ... 812 ve Cıa ... tgmug ll 5262 galngu~] Cı 1
ll 5264 atın ] Aa atı ll 5265 isiz ] A7 ı-siz ( ı- dikkat ) ll 5266 ögrir ... •imJ 1\s

seni C, Ögrir ( ·r- dikkat ) ...
5267 C 'de bu beyit yok ı gumgı işig ] A9 gum-tı ~Şig Bs gum~ı i. ll 5268 bu
erse] Aıo go~ çrz-e buu gaflet ll 5269 icfi ... agmış] Aıı çşidgil negü ter Ca i.
a. ı bargıl] Aıı bergil ·
Dört 1ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı ıulırd _
sözü ile ayırt edilmiştir
5270 se(!inçin] A12 se(!ünçin 1 'gc~b] Cs 'geib ll 5271 ya rgb] Aıs garab
ilingde giti J Aı, iling-te ( önce t:· yazılmış, sonra tashih edilmiş) iti Bs ilig-de gİfl·
i. g{ti 1 bagırsa~lı~ıng] Aı4 bagır-sa~-lı~ın

ay boşlag yorıglı buc;lun öktemi
hayat aytıgı bar anutgıl emi
köngülçe yorıg:ı ay teltük müne
seningdin hayat bir küne

ayıtgay
5277

ay yigli içigli

yavalıl,<

bile

sal,<ış~a anungıl çıl,<ış yol tile
5278

ayıtgu

turur kör hayat

harçanı

~utulgu yiring barmu l,<açgıl ~anı
5279

ay ilig l,<ılıç berge sinde turur
bu berge ~ıyınlar isizke erür

528o

isizler isizliklerin ismese
sen isme ~ının berge tutgıl basa

528ı

isizlerke berge urup könmese
özülig sa~nu turgu olardın usa

uQıglı kişi ~oQtı yumgı işig
5268

bal,<a tur negü tir sa~ınu~ kişi
sal,<ınul,< sözin tutsa itıür işi

öze

5263

sa!lra bolga ab ır bay at aytıgı
hayat aytıgı ol yazul,<lug agı

B 380

c

315

szsz

ilig bolsa isiz ajunug buzar
l,<ısıglısı bolmasa yoldın azar

5273 agı] Cıı atı ll 5274 negü ... kişi] Aıa n. ter sa~-ı-yu~ k. Bıo nigü t. sg~ınu~
C12 tugü l . sg~ı-nu* (-n- noktasız) kişi ı sa*ınu* ... itlür J Aıo sa*-ı-gu* sösin
, ıdlür Bıo sg*ınu* sözi ... C12 sg*ı·nu* (-n- noktasız) sözi . . . ll 5275 anutgıl]
. uıı.ıı~ tı:ır ll 5276 teltük] Aıs til-tek Bı2 ve Ca tı;ltük ( C barekeli) 1 agıtgag J Aıs
Bı2 ve Cu agıtga ll 5277 gigli içigli] Aıg yegli ıçıg-lı ll 5278 kör J A2o bir 1
A2o gering Bı, ve Cıa y{ring ll 5279 *ıl ıç ... sinde] A2ı ~ılınç barça sende Bı5
s. Cı1 ~ıl ıç (-ı- Üstünde nokta?, -n- ? ) bt;ırça s. 1 bu ... erür J A2ı buu bir-ge
t:· Bı5 bu bı;rge ( harekeli) *ıyın-lar ... C17 bu gı;rke *ıyın-lar i, urur
A2s 'te bu beyit, 5281 'den sonra geliyor ı isizler ... ismese J A23 c-siz-ler
1
""'''" ·-•~~.- ~-iı:;-~ Bı ... ismese Cı ... kı;smese (sonradan tashih görmüş; k- önünl l f 1l dikkat ) 1 sen ... basa] A2s sen cdm-e ~ıyın birl-e t. *ız·a Bı sı; n is me ~.
... Cı sı;n alsma ( harekeli ; -1- şekline dikkat). *ı::ın bı;rge ...
s~SJ A22 'de bu beyit szso 'den önce geliyor; B ve C 'de bu beyit yok 1 isizlerke
J A22 csiz-ler-ke ... kgnmez-e 1 özürfi ... usa] A22 gsüng s, turgu (önce
}'R~ılm~, sonra tashih edilmiş) o. uz-a ll 5282 isiz ajunug] A24 c-siz acunug ı
goldın] A24 *ısıg-lı go~ crz-e yarı* gol 82 ~ısıglı ... C2 ... gorı*ı

agırla

sen ec;lgüg tegür e<;lgülük
buc;!un e<;lgü bol~ay töıü ay külük

.S29J

sıB"

oyunl;a avınına özürlğni kü<;leı
erejke sevin me künüı%- ~aldı az

5'?4

s:aSs

könilik öze <tn turu ~ıl törü
törü birle beglik lurur ol örü

pS6

küçi yetmişinçe ~ah~lansu öz
yava l;ılsa 'v~ri !;olu tursu öz

s••l

s•Sı

sı

ııegü tir cşitgil buı;lu n başçısı
törü birle ilde yaı;lığlı küsi

törü
sı ıt

A 150

l;atığlan
~ıl buı;lunl;a

as aya beg

s:ı QQ

bu ta~<ıl leı!il'i
legürgil oı%'1

!;ah tuşsa ~~~şır yana 'v~ıi !;ol
tilin künde l~vbe. ~ılınğıl yaJ!il'l
öküş

J;aznal; urınn sen altun küınüş
negü bulsa birgil ülegil öküş

bu\lıındn beı;lüki kişide

B

c

38 ı

senilig'de kic;lin J;alıia lutsa ölüm
oğul ~ız isiılikke bulğay tolum

5a9 ı

J,atıg1 an

lirigllkle mal aşnu ıçi
sa~ıştın l;:utulgıl muyan öıke lı<;!

5283 bu~lmı , •• uy J A25 lgrı1 .~tgı'i bol fnu budun-*a U 5184 ahınmiı ] A:ıu ~·'"'"""
J ~Tllj!..• •t:fıfnm~ J A:w ~ric-Ju aiutHn-a C, t:. •~iıünme ll S28S 16n , . . f6rü 1 C6 ~ri
•tn IUI'U (? ) 1 ol] Ca il ll S't86 küp' !Jdml,trır~ J A~ k yç6ng !Jıtdmf, ./.fr Bıı Aii~Ü"t
1 gaüa •• • tu,.u J A~ ter~-' ~al~-o 'uı,.-1 ~- tıiTr·a n 5287 negü li' ) A~ n. tu Sı
C, nlgil t, 1ilde ] A!O Ilke
O ört l i •· A 'da llJ rtc.a itir-cl flliJnıemlt: B •de çiı:giler ve C 'do ayn abrda
ilc •r1rt editınittir
5189 9a.na J Ası orw~.g 1küntle , •. J;rlırıjıl J Atıı . .. ycıngr ~ıl Bo t.;gmede f.
U 5190 ~a::;nn~ J /\ı ~cı• na~ (satır ahuıdtı U)'ir• hıı.rfl. baıln·c) 1 nt!lll . . . ökiı, J Aı
bultniJ•lllg btıll$-~n 6·ıl~ıl qlüı Bıt• ve Cu nfgı'J , • . ll 5291 llltıi!Qtle • . • l$alj.ı]
•enill!l·tfn kedin ~. C ı :ı 'f" lng•rlc" frıltih ma llfldikktı btJIZa!l J A~ t·•llz-llk.~ke
C12 ;, tolja U 5192 tlrlglilde] Bu tirlgilialı 1 •ai5tlfın J AıJ •afıı-ton Du ftı~ı.sJrrı
sôı.ü

•a~tl•la,.

A,~te,

S''' 'dea •onra. daha ~u b.yit vclın.:~tedir:
ldm tn-~ l5odup bon.~cr baj•ı ~r-1
n•ıj ~lmaz, onJa .ıjıf ~;tn ur-ı

yig i

ay ~a7.1lal;c uruglı ajun begl~ri
öıiiı\C'de kiçlin l;oçlına ~nznal; yorı

529$

cre j nc;lnngu l;ıl~a snl;ı~ snıt-a
üliig lcgmcsü ay uruglııg \;arı

;.:c,6

ayo bay boluğb buc;lundn ralu
l;col;uz ~ıl bu bnylıl;c ımıyan al tohı

3 ı6

sın

vçrasız ııjıınl;a

köngiil banı•gıl

c~ra l;cılga •bı r bol u birınegil

s:9S

5'99

aya beg bol uglı buc;lunda burun
burun ıı;l bu beglik sen itgil orun
közi sııı, ay artul; uzun s al;cnur er
tutmaz erken barı~ barça bir

öliiın
5}00

SJOI

S'''

i~i yal;şı aymış buçlunlnr begi

öl üm lıılsa ahır bu ncrlğ asgı yo~
lur u ~al~a ınalıııg- sa ı~n ıaıgı yol;c
nş aı yi ay il ig öküş \;ı l lapuğ
söz nı sözle ögren sen erdem l;amug

5193 lrji • • • kgi } A.s til N• o. bili,t·Üg ~ii Dıa IJI ••• Cıt i. !i9!!1r • • 1luu/o"do
fltl J Ao lnlig-liz •ö:.·l·nl anu,•ra 9qü Bı! • . • IRI Cu ••• g~qi ( ·~· h:ıreke ·' )
DÖ rt lü k:. B 'de çiııilcr ve C 'de ııyn satııdı. 1( r töıü ile ayırt edilmio: A 'da
teklin dı:. dc."t i ld i r
SJ9,, ng . . . rJj(m } Ac lmıı ~a•11a* tJ . ncurı 1 G:fi~rlı . , • !Jtm J A4 gşı'Jt~g• t4l k~tlhı
llu • . · yorı ( !r n~>klnn.) Cıo ö:füıg·d~" ... ll 52.95 t-rt:j •. • 1wlf'!n J A1 ,,Ine • , •
1 nlüg . .. }fo,.,] At ctllğ /frlm ur.. pk rı üp !J(If'ln D!J tOnJ[ga
5196 Aıo 'da bu beyit 51~7 ,den şoora rdiyur 1 hadunı/o J Aıo buJırn-~o 1 "~Ju
t.Ju ) Aıo ~o.~~, l$ıl Auu • •• nolu n· •ok talt ) Dı /.:.tıku: ( - :. nokiuıı. )
Cı
5191 Aa •de bu ~yi t SJq\ ' tu .onra geliyor 1 cjunka } ,\6 aeun-~ 1 ~ılla • . •
61mtgil ] Aa ~ıf; -a ... bar-moJtrl Ol , • , to/u armtg ll ( t. aa\ctasrı ) Ct . .. bfrmr.g/1
ıı.oktun )
A.o'dn, 5Jq7 'den tıQnrtı, d11lı11 (lU bc:yit gefmelttot ir ( heır hii1de k~rı:sluılnuş olııeıık ,
beyll 1•98):
"!J"" helf boluj.[ı budun-lfa tıluj
burun ıl buu vumg g.rÜ.Jtt·k t Nu lıı/l
5198 Au 'd; lıu \:ıeyit SJ94 'dan aoıua. gdiyor 1 huVunJo) Au buclan-lpı Cş H dun.
11(111 ) An ıdgil 1 SJ99 o~un • . u ] Au o cun • · ır 81 •• • ır 1 lutma.s .• • b.rr]
tıulmı, ..• b-tr Bt lutmo• • M530cı bu nt.At J Atı munung ll 5301 yi ) Au ge
1ltıod1 uy,.. hatO. fi •cı } Ct yl

Aıso

528 .
5302

5312

çıgay tul y~timig ba~a tur körü
bularıg küı;iezse bolur çın törü

B 382

bu yanglıg kişi ol kişi yaslıgı
kişi yaslıgın sen yagı bil yagı
kişi su~n~a birme ilde elig
sizik tutma buzgay itilmiş ilig

birisi yagusa birisi tezer
iki birle tutsa kişi yol azar

5314

tüpi yil turur di}.nya yagmur sanı
kelir çoglayur az öçer terk üni

5315

kelir l,<ut l$apugda !.<alın yumdarur
köngül basa yumgıg aı;iınl,<a birür

5316
~atıglan özüngni tamudın yırat

bu künki kününgde yarınl$ı kününg
barı eı;igü bolsun yarınl$ı tününg

53iı

iı;li yal$şı aymış biliglig tüzün
bitimiş bu lplgu işingni sözün

bu künke yarın bar ayıtgu küni
yarınl$a sal$ınsa yorıgıl köni

.

ajun tol.<lul$ı barça açlıl,< turur
ereji sevinçi kör emgek erür

5318

ay iıig bu n~fsing yagıla l.<atıg
tiiekini birme yitürme tatıg

5319

l.<amugda isizrek yagı bu turur
mungar eı;igü l$ılsa bu isiz l.<ılur
v~fa
c~fa

bu din dalı di}.nya dalı l$arşı ol
yaguşmaz ikigün yolı yarşı ol

A 151

5302 baka tur) Aı5 kgrü al ll 5303 ozunçıg özüngdin ] Aı6 gsü-çig fi· Bs :i~iingıiaı
kiçigni Cs u;un çın ( -ç- noktasız) özünd-den ll 5304 kişi gaslıgı] Aı7 buu ya;-1~-l.~~:·ı
Bo k. yaslıgı ( satır altında g9mq.nı ) ll 5305 sulfırQa . . . ~lig.) Aıs su/fın-a berm-e .'· .lı1
Bıo .. . . i{ig ı sizik ... itiZmiş J Aıs sesi k t. busg-a t:dılmış Bıo ve Cıo ".' ,buzga " '
\\ 5306 t!!mudın) Ba ve Cıı tgmugdın ı kücj.ezgey J At9 k11de_z-ge Bıı ku9 ~z~en
küdezge \\ 53117 bu ... künürlğ J A2o bqkiin-ki kynü(n)g-te g. kqnu(n)g Cı2 · · · kummz-.d!'l.. . ı barı . .. yarın/fı) A2~ bar-ı fl. bolz-u keligli Bı2 ba~ı . . . : Cı2 ~q.~u e. ~~1..-:ı ::
11 5308 itj.i yalfşı } A21 t:fi y. Bıs it/i yq.~şı Cıs idi ygbşı ı bı~'":'' ... •oz~n _J A2ı ttıdt~.·
-mış sanga lfılgu işing sgsün Bıs bitinmiş ( ?, bitimiş'? ) .• • ozun Cıs ~!tımı~ : ·;
Dört 1ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; C de ayrı satırda 11 r sozu ıle ij'l fil

A 22 gurigil

5317

5320

usanma oçlug tur uı;iıma oQ.un
uı;iır köz oı;iug tut unıt bu unı

edilmiştir. B 'de bu dörtlük yok
5309 B 'de bu beyit yok 1 bu ...

bayudum tise sen çıgay bolgu bir
men tise sen uçuz l.<ılga yir

agır

~amug eçlgülük ~ıl küı;iezgey hayat

5310

bu din di}.nya birle birikıneki sarp
ikigün munı bilse tap

53'3

C317

ozunçıg özüngdin yıra~ tut sa~ın

5309

C3ı6

l$avuşmaz

uşa~çı kişig lplma özke ya~ın

5308

8381

.

ayıtgu) A22 bqkün-ke g. bargu ayıt kqq 1 ~·orıgıl]
h '!ı. -

53ı.o B 'de bu beyit yok 1 unıt bu] A~ udut-su Cı6 unıt.u ( dikk~t, t~s ı
ll ·5311 yağuşmaz ... yarşı ] Au yaguş-mış ikegü y. ya~şı Bı4 y9guşmaa
garşı ( y- yerine b- ile ? )

·)
g<:>nıı:ı.ı9 t

C17 •

lplsa yandru yanutı c~fa
lplsa ötrü l$ılur bu v~fa

5321

bu n~fsi~ uçuzla agır bolga can
bilig beg bolup kör u~uş bolga nan

5322

bu dijnya yağı ol bu n~fsing
bu iki yagınıng yaçlıglıg agı

5323

yagı

bu I.<utl$a küvenip kötürme köngül
tiriglikke artul$ töngül

ınanma

5312 /faiJuşmaz ikigün) A:ıı; gagış-maz ikegü Bı5 /fgvuşmas . . . ll 5313 yağuaa) i
ll 5314 yil . . . yağmur) A27 yel ... yamgur 82 yil . . . 1 kelir . . . öçer ] A27
... az ( az 'dan Önce terk sözü yazılmış, sonra Üzerinden çizilmiş) keçer B2 .. .
vi:er ll 5315 /fapugda . .. yumdurur] A2s taprıg-ta ~- yum-turur Cs /fq.puğ/fa ... 1
. .. birür) Aıs yumif-ı a. berür Ba ve Cs gum~ıg . . . ll 5316 tise ... bir] A29
... bar Bt , . . bir ( b- noktasız) C, ... tir ( -i- noktasız ) 1 tise ... gir J A29 tez-e
btilgu bar 84 ... gir ( y- noktasıoa dikkat) C, ... bir ll 5317 ajun . .. barça] Aso
t. körz-e 1 ereji sevinçi] Aso t:rici . . . Cs e. st;vünçi ll 5318 ilig] Ası t:lig 1 birme
] A Jt berm-e tadurm-a ll 5319 lfamugda . .. bu ] A32 lfamug-tın t:-siz-rek y. bua
«ırJfil11'' •Ufl"·· . • • ı isiz J As2 1-•iz ll 5321 bu . . . uçuzla J A84 uçuz-la buu nefaing
kenarında yazılmış) . . . 1 bilig ... bP.l] A34 bilig-lig bol up buu u/fuş ...
lj rıgını. n~ ağı] Aı g. yadıglı a. Cı yq.gıng-nı . . . ll 5313 tiriglikke) A2 tirig-lik
,JQfi U.~-ıı

c9

34

Aısı

8 382 C~ı7

B 383

c

318

mengzetü keldi emdi sozum
sen ay körklüg yüzüro

beçiüklük uluglul$ bu keçgü turur
bu d~vl(:t otı barça öçgü turur

5335

5325

negü tir eşitgil ay ~lı beçiük
bagırsal$ sözi tutsa asgı keçi ök

5336

bu begke V(:Zir ol tutup yitgüçi
ili ~apgı atı bu ol itgüçi

5326

bu beglik bile sen kötürme egin
k~güz kerme artul$ özü~ni sal$ın

5337

J.<alı tetrü yitse burunduJ.< v(:zir
l$amug tetrü boldı özüm ayguçı

5327

yirindi ajunug süründike l$oçi
hayat birge and~ tü nicm~t yigin

5338

ay ilig keçi öçirüm tile üç kişig
anı~da basa bir bu üçke işig

5339

5329

bularda biri ~$azı yinçke arıg
sal$ınul$ kerek tegse hş.ll$1$a asıg

5340

533°

ikinçi \!ş.lif~t kerek çın bütün
buçiun bulsa inçlik tirilse l$utun

5341

5331

üçünçi keçi öçirüm kerek bu v(:zir
buçiunl$a negü tegse mundın tegir

5342

533 2

bu üç işte bolsa kişisi köni
buçiun inçke tegdi yarudı küni

bizi~ l$opgumıznı küçier bu l$utu
kü<;ier kelgümizni olar ay botu

5343

5333

itilgey ili~ h(:m bayugay buçiun
sa~a artga eçi&;i dıta ol öçiün

bu kün bizke tegdi bu tirki yimi
neçe birge erki yigü keçigümi

5328

bu üç işte bolsa yaragsız kişi
yaragsız bolur barça il kün işi

5334

eşitgil munı

ll

5325 negü tir]

a•l-ı kediik Cıs a. ktdük
Dört 1ü lı:, A 'da ayrıca

Al.

n. ter Bıs ve Cıs nigü t. ı a•gı ·

işaret edilmemit; B'de çizgiler ve C 'de ayrı ntırda

sözü ile ayırt edilmittir

5316 egin J A5 igin ı •a/fın ] A5 izin Cı5 •1!-/fın ll 5327 girindi , ·: /fo<!]
•
acunuğ •rJ•Ün-ti-ke ~· Bı5 gjrindi ajan-nı .•. Cı6 gtırindi ( -t- harelı:~lı.)
~ug~
gigin J A 6 berge a. tyq n. gegin Bı5 . .. tü n. gjgin Cı6 .. .' bu n. YlK' n ll )3~! tıil!
A 7 t. kyç Bı g'!-lafi'!-Ç ı anırf/da ... işig) A7 anın· tan ba:z-a ~il'r" alar·~" . !:~ ll Cn
• • • 11 5329 /fatı ginçke ] As inçke /faz-ı Cı ~. g!nçke 1 . nı:~ınu; ] Aıt •fl~-ı·!lıı~ Cı
{-n- nolı:tuız) ll 5330 !Jgliftıt ... bütün ] Au /}al-i-ket •.. Cı • .. bitün (-i- n

inçlik] Ag ınçlik 11 5331 ö<Jrüm] Aıo öglüg ı negü teg•e] Aıo ilig r~;s-~ •
Çş nigü tig•e 11 5331 işte J C, i1-de ı bu<fun .•. tegdi] Au b. ınç-ke t. B~
yerine g· ile ) .•. C, . .. tigdi ll 5333 itilgeg ... bayajay] Aıı ıdil-geg ilig m'
. i. ilig •.. ç 5 itilge i lig ... baguğu ı •atığa artga ] A12 •angga agdğag ll 5334
6
Aıs ki1ing ı i#) Aıs i1ing

bu dijnya itig:ig bu tirki sanı
bu yal~ul.< neçe yir anı

yorıglı

bizi~de oza~ı l$utu barguçı
toçitı ~$andı ölüp yatguçı

yidi

uluğ toy bal$ıp kör yaturlar küçlü
olpr bizni bargu siziksiz uçiu

tal$ı

bir l$utu ol ~arındal$ılar
basa tirki yigli olar

bizi~de

8384

5344

ol$ırlar

sürerler
D ör l l
i]., ayır

rı

k. A 'da

ölüp

yatguçılar

l$arındal$ılar

ayrıca işaret edilmemiş;

naru
l$op tiyü

B 'de çizgiler ve C 'de

ayrı satırda ş(r

edilmiştir

5336 yilgiiç.i J

5324 bu J As m-a

s

mu~ar

5324

Aı& get-güçi ı ili .. . itgüçi] Aı5 ıl-i ... ıd-güçi C9 i. atı l!gpgı
ged:z-e ll 5338 itiglig ... tirki) At7 ıdig-li buu tyrki (satır altında
bufl. ~on) Bıı ve Cıı ... tirki ı gorıglı ... gir J Aıı gyrig-li buu g. lfamug ger
•· ntçe ( n- yerine b- ile 1 ) g. Cu ... Y'!-nglulf n,çe g. ll 5339 M:zingde ... *utu ]
.thin cr-i" ( ilk ·i-?) o. /fanu Cı2 bizing-den .. . ı gidi ... /ft;ındı) Aıs geti ... lfatı
b ~~p J Aı9 tolf.ıp Bıs bt!-/fıp ı •izihi:z J Aı9 •eaik-•iz ll 5341 ol) A2o bar ı bi:ziffiide
Azo be•-in-ge ba:z-a gegli terki Ba ... f/rki g. Cı4 bizing-den ... tjr/f.i g.
~l B ve C 'de bu beyit yok ı kü<fer) A2ı kyde:z ı kü<fer) A2ı kyde:z
Aıt 'de, 5342 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir (sırası için blc. beyit 5344) :
olfır glgüçi-ler mangga kel aya
•rırer-ler *arın-ta/f-ı-lar /fap tegü
5343 A25 'te bu beyit 5344 'ten sonra geliyor ı bu ... gimi] A25 bqkün . .. terki
~l hna• llY&"· harfi. ~on ) gemi Bı5 ve Cı5 ... tjrki g. ı birge ... gigü] A25 gerge
Bu birgeg . . Cı5 birge ( -r- yerine -z- ile ) ...
SM4 Aı& le bu beyit 5343 'ten Önce ~'eliyor; Azz'de tekrar için bk. beyit 5342 not)
li!fÜ 1 A114 terk berü Bı ve Cı6 If. tigii

git

J Aı ~

Aı 5 ı B384 C3ı8

Aı52 8384 C319

5345

c

319

5346

5347

5348

5349

birisi sürer kör birisi olpr
bu ikin ara kim erejke tegir

katılma

haramka

bolayın

sakmuk

l}.~lal

17

5351

i_

B 385

5352

arığlı~

bogzı

egni bar erse

tilese

5354

özüng
buçlun

asğı ~olma
asğı

negü tir
~amuğ iş

5355

c

içre

buçlun

yetürmiş

ol

begi
ögi

kut ol beg buçlun~a ~utaçlğu. kerek
~utaçlsa buçlun ~arnı toc;lğu kerek

46

r

~man~t yüçlürdi hayat boynu~a
küçlez bu ~man~t ayıtğa sanga

5361

ay ilig ba~a kör sen özke közün
bir özke neçe ne~ tirer sen özün

320

5362

te~izdeki g~vh~r tükemez sanga
tüpindeki yinçü tuyumaz sa~a

5363

yağız yir ~atında~ı altun kümüş
tirer sen hşzine, urur sen öküş

5364

bu tağlar ~atında çı~ar g~vh~rığ
~azıp yetrümezler sa~a ay arığ

5365

yağız yir özele önügli evin
tirip sen tolular sen ~azna~ evin

5366

arıg· Ası ar-ı-tın

arığ

yerıne

uçuğlı yorığlı suv içre balı~

~utulmaz seni~din aya sarp ~ılı~

z·

.arıdı

536o

asğı ~ol

özü~ asğı

eşitgil uluğ k~nd

içinde

ögüz

5345 A2S 'te bu beyit 5344. 'ten önce geliyor 1 kör] A2S ol 1 iki · • · ıır~jlt.~]

ı

yaşı~ t.eg yaruğıl ay ilçi bügü

arıg

ıric-ke Cı1 iki · · ·
·
·
1
• . • 53
A 26 'da bu beyit 5343 'ten sonra geliyor 1 ilig] A26 ı ıg ermez · · ·
S
b
B
•• ·
5347 ilin
t:• uu acun 3 erme • • · ıl
"' J A27 elig 1 bil J A27· ket
A ll 5348
e Csa~~nu~
i ll 534!1
A 28 ,ak -ı-yu k b· te•-e
Cs
sakı-nuk ( -n- noktasız ) • . . 1 gı ] 26 gS
g
~
··
·
k
k
JA
er j A 29 ~ ter
gegli r;r B6 nigü . • . r;r C, nigü . . . 1sa. ın u. · · · ~r , :gl .
· h t • li .. B.
~r C, sakı-nuk ( -n- noktasız ) . · · ll 5350 y ig<i ~~ mu
•h • .
aramıg • eg ır 6 • • • "
••
•
k C •
ll 5351 ~ıır
k B. g kıl,;.as 1 gi .•. azu~ J Aso g-e ... garın-~ı asu. 5 gı . ." •
.
1

. z·

5359

arıtğıl boğuz

arıtsa boğuz boldı asğı~

5353

asığlığ kerek beg kör elgi a~ı
ajun buçlnı~a tegse andın to~ı

buçlun bulsu sindin kör içgü yigü

yigli er
l}.~lal tigli er

andı anı~dın yazu~ı arığ

A 152

5358

eşitgil l;ı~lal

yigli ~ılmaz bayat~a yazu~
yi l}.ş.lal ~ıl yarınlı~ ·azu~

kiming

bu begler tağ ol kani altun kümüş
kümüş kan ~azığlı bayur ol öküş

tise ay külüg

l}.~İal y.i l}.~laldin kötürgil ülüg
negü tir

5357

sa~ın

6~ram~a ~ararur kö~ül bil ya~ın

l}~lal

1-.

ay ilig

bu begler te~iz ol tüpi yinçülüg
kerek

te~izke yağuğlı bayuğu

ay ilig usanma salpnma uzun
uzun ~alğu ermez ay ~ıllp tüzün

sa~ınu~ başı çın

535°

5356

ıle

gAeg . . 7 ,·
J
• • • Bs ...
( -r-z)
sı arız-a
···
..
·
l] A
tilese J Aı bile sen 1 arıisa ... ögüz J Aı arız-a . • · ıguz ll ~3~3 asgı · · · 0
2
i. Ilening a•ğıng ol ll 5354 negü tir J As n. t~r Bı! ve ~9 _nıgu t. 'de a rı
D ö r t ı ü k, A 'da ayrıca işiret edilmemış; B de çızgıler ve C
Y
sözü ile ayırt edilmiştir
.
·
5355 ~utatJsa ... totJğu] A, ~udı birl-e but-nı todun-gu

5356 bu ... ginçülüg J A5 tengiz ol buu begler ... Bıs ... günçülüg Cı2 ... tig tüpi
r te'lfgizke gağuğlı J As tengiz-~a gafluğ-lı ll 5357 bayur ol J Ae bayud: ll 5358
.. eigi j A7 begler ilgi f ajun ... to~ı J A7 acun budnı todz-a (satır altında uyg.
toyz-a) anıng-tın ta~-ı ll 5359 il çi bügü] As r;lçi begü ı sindin •.. gigü] As
... gegü Bı sjndin (
hareketi ) . • . ll 5360 boynunga J Ao bog-nungga ·
5361 Aı2 'de bu beyit 5364 'ten sonra geliyor ı sen ... közün J Aı2 gsüng-ke bgkün
. . özün J Aı2 terer st;n ygün Bs ve Cı7 t. se ö. ll 5362 tengtzdeki ... sarfga]
~~"gr'lz·[~ki g . tgken-mez sangga B4 ... tükemes s. 1 tü pindeki ... sarfga] Aıs t.
y~tliime.:t sangga B4 t. günçü tugumas s. Cı it;büt-deki ga~ut gt;tümez s.
5363 Aıo 'da bu beyit 5360 'tan sonra geliyor 1 gir ~atındalfı) Aıo yer .•. B5 yfr
( -t- ve -n- noktaları yerlerini değiştirmiş) 1 tirer ... sen J Aıo terer ... B5
r~· ... 11e C2 t. sen ... sen ll 5364 yetrüzmezler] Bo yt;trümesler
5365 Aı4 'te bu beyit 5362 'den sonr,ı. geliyor ı gir] Aı4 yer 87 ve C4 gir 1 tirip
wi.n 1 Aa terip ... st;n lfasna~ t;flin B1 ... se lfgzna~ iilin C4 ... sen ~· e. ll 5366
gorığlı] Aı5 uçuğ-lug yoruğ-lı ı ~utulmaz J Bs ~utulma•

+

Aısı

5367
5368

5369

ajun tezginür ilde
ağı çuz tiying kiş

kevel

tazı

5371

5373

B 386

5374

büktel tağı ar~unı
tolmaz bu su~lu~

tirildi tümen

mi~

talu köp titir

yond

a~urda }$atır

5376
5377

t~~~

5379

uçarığ

yon
kök böri

uçurmaz sening l$uşları~
kör esring iting

yorırığ yorıtmaz

5380

atalığ atasız ~alır
analığ anasız

yalnguzun
bolur ögsüzün

bu munça ajun barça bütrü sanga
tükemez tüker sen ay küçlüg tonga

S38Z

}$amuğ

ya l$uzda yorıglı ~alın köp ~utuz
ya tüzde yorıglı uc;i ingek öküz

5383

negü

Js:ayada yorığlı bu ımğa teke
}$utulmaz seni~din ay ersig böke

$384

yazı tağ

yirig tut

yorır

kü~ tapuğçı

ay

Js:oy sürüg
lpll$ı · örüg

erse suJs:als: ya ıvı}$
yim tükemez ay ec;igü lplıl$
Js:ulan ya tağı tut tal$ı kök teke
tutup keldürürler sa~a ay böke
böri tilkü arslan ac;iığ ya toı~uz
seni~din l$utulmaz ölür avda tüz
~$uğu }$orday erse ya turna yugal$
ya toy tut ya yügdik ya toc;ilıç ya ~$al$

1

537~ A26 'da bu beyit 5377 'den sonra geliyor tilkü ... aqıg] A26 tıılkü ...
( satır altında uyg. harfi. agıg) 1 ~utulmaz] Bs ~utıılma•
. . 5377 Az 'te bu beyit 5376 'dan önce geliyor ı ~ordag . . . tarna] A"ıO ifortriııy
gedü;ge 1 tog ... ~a~] A2D tot tut g-a yrıgdik y-a to•lıç ga~a~ B, ... gügdik ~ .g•
nolc.talı) g. todlıç ...

bir boğuzl$a eginke bolup
ajun barça tirding l$oc;iur sen ölüp
~c~l

asğı agır ajun tirdükü~
can tirer kör üzer bu köküılt

körü barsa barça bu sul.<lul.< turur
özler l,<açan tol,< bolur

su~un açmış

sığ'un muyğa}$

, 5367 ajun tezginür J Aıo acun te•ginür C6 a. ti.zginiir ı çaz ... tirip] Aıo ç. .
, .. terip B9 ç. tiying ( -n- dilekat iki nokta) ... •e t. Co çv.z tiying •.. lt!" al1p
ı!'t~n] Ap acun ı tolmaz ı Bıo . tolmaB ll 5369 büktel ... ar~unı] Bıı biikt,l [ .{.:.
·~~~tah) ••. Ca :· , . ar~unı (-ı noktaya dilekat) ı a~ur ... tolriıaz] Aıs o~ur ... Bu
tolma• 1~ 5370 tirilc# ..• titir] Aıo teril-ti • • . kflp tedir Bııı . •. tjtir 1 gond .. .
~.A'ıo .yonda-~urda ~. Cıı •.. b~tın ll 5371 girig ... yorir] Aııo tengiz t . grıriir
.•• Cıo y. tut ( -t yerine b- ile) y. ı ya] Aııo ne ll 5371 ~iızda] Aııı ~ur-ta 1 ur/
.Aııı udin-gek ll 5373 yorıglı ) A23 ~alıg-lı 1 ~utulmaz ... böke) A2ı1 ~alamaz ..•
Bu; ~utulma• •. . böke Cııı •.• bijke ll 5374 muyga~ ... ıil'*] A:as mun-ğa~ ... o'Pıb~
·Cıa mugja~ ( -g- noktasız ) ıilı~ ı •aıfga ... ~ılı~ ] A23 •angga gem •.. ~ılı~ Bı ve
. •.• tükeme• .. • • ll 5375 ya •.. ta~ı ] A24 m·a ... ailı ( ? ) B:ı ya ( g- nolc.tasız)

..tu!

321

l,<alıl$ta uçuğlı ~$ara ~uş
seni~din keçümez aya

5381

sa~a

5375

c

~$anı

yazıda ~$alın

ya Js:ul
5372

5378

sen tirip

~~ş~b tozi rumi ajun tangsulp
sanga kelse tolmaz ağı ~azna~ı

a~ur toldı

5370

arlpş yorıp

alır

B386 Cj:io

A 153

5385
5386

B 387

negü tir eşitgil közi tol.< kişi
bu köz tol,<lul,<ı ol bu bayhl,<

başı

ajun bütrü bulsa közi sul$ tüke!
anı bay tise bolmağay bu mı.ıl}al

5387

çığay tip ayurlar l,<ayu ol çığay
közi suls: çıgay ol neçe erse bay

5388

közi sul$

5389

közi sul$1,<a tütmez bu d(inya bütün
barı tap tigüçi tirildi l,<utun

kişike
su~uğ yarlıl$ağıl

bayup asğı yol$
aya kö~li to~

5378 Az;'de bu beyit 5376 'dan sonra geliyor ı ~alı~ta] B!i ve Cı7 ~çılt~·da ı
keçümez J A27 ~açumaz •enig-tin B5 •· kfÇÜme• ll 5379 uçurmaz ı B6 uçurma•
yorıtmaz J A2s gorıg-lı g. Bo y. gorıtma• ll 5380 galnju:zun ] Cıı gçıngluzun
ajun ... •anga J As~ acun . .. •angl{a ı tükemez ... tonga] Aso .' .. tongga Bs
t. •e , : . Cs . . . sen . . . ll 5382 boguz~a eginke ) Ası ~gin-ke boğaz-lfa ı ajun
, •en J Ası acun b. terding . . . Bg . . . •e C, . .. •en ll 5383 negii . . . tirdükiing ) Asa
acı·m ter-rlikiin/1 Bıo ve C5 nigü ... ı tirer J Asa terer ll 5384 körü ... turur] Asa kerü
b. bu•u~-lu~ t. Bu ve C6 ... tgrur ı açmı1 özler ı Ass açz-a galngu~ ll 5385 negü
n. ter Bı2 ve C7 nigü t . 1o/ bu J Aı boltı ( ·t· ? ) ll 5386 ajun ] A2 acun ı ti•e ...
A2 tez-e me bu bolgay muu-l,ıal ll 5387 tip] As tep ı er•e ı As bo/z.a Ba bol•a
baqup-J A, barıp ll 5389 ·~~~~a ... bu J A5 • · tgdmez buu Bı •u~ ( sonradan ilave
olan parça iyi olı.unmuyor, -~a?) Jjitme• b. Cu •u~-~a ( "~- ? ) .
ı· barı ...

] Ali

barnı

t . tegüçi

536
5390

közi

su~ kişi ne~ke

53 7

toçlmaz közi
yir tozı

m~g~r tolmagınça ~ara

5391

bu erdi ay ilig mening hilmişim
sa~a sözledim men negü u~mışım

5392

munu sözledim söz eşitti özü~
yete ba~sa kö~lüng açılga közüng

------ -5393

c
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5395

könilikte azmış özüm ay uluğ'
ayu birding emdi könilik yolug

54oı

dı,ı<a ~ıl ay oçlgurmış emdi maJlra
hayat birsü t~vfi~ kör eçlgü yanga

OQGURMIŞ CJ;:VABI 1L1GKE
5402

yanut birdi oçlğurmış aydı ay beg
hayat birsü t~vfi~ tileki~ke teg

negü tir eşitgil u~uşlug tili
sa~a ötler emdi eşitse }s:alı

5403

l$atiğlan u~uş birle basgıl h~va
h~va~a bası~sa bolur er yava

nıg;ilgı.t kişike ~ılur

5404

sini al~taçı bu et öz tatgı ol
et öz ~ıl~ı barça sanga ~atgı ol

5405

içli kiçki d(inya turur bu karı
telim beg keçürdi bu ~~~~; turı

sözüm tu~sa asgı
tutmasa sen

~alı
5394

54oo

yarın

sa~a

teggey ök
bolga yük

B 388

ol tusu

n~şil}~t tigüle tilese yisü
5396

~alı bu tigüni
~atılma ~oçlu

yiyü bilmese
bir küyer ot yisü

5406

1LIG CJ;:VABI

OOGURMIŞ~A

5397

bu sözler eşitti ilig yıgladı
ayur ay öçlürmiş kişide keçli

5407

5398

me~ilig sen emdi ay köngli oçlug
bu beglik ma~a boldı emdi yoc;lug

5408

53'19

men emdi bilindim açıldı közüm
mini ot~a atmış mening bu özüm

5409

5410

' .
ı - --.

~ ,,

.

5390 ki,i .. . to<f.ma:z] As ki1i-ning ki (?) todma:z (satır ~ltında uyg. harfi. to!J"'rız)
Bı ... to<! mas ı tolmagınça . •. gir] Ao tol-mağınça ( satır altında uyg. harfi. ~opr~Jlt l
••• ger B2 .. . uttr ( -tt- barekeli ) Cı2 ... gir ll 5391 negü ] A1 lfamug Bs ve Cıs ııiRii
!1 5392 m unu . •. e1itti ] As munung , , , B& V6 Ci& , , , r:şii(f)i li 5393 BÖZUm , , , te}ift$]
Ag buu •Öz yarın ( -r- ? ) t. Cı5 ... tt;gge ll 5394 negü ... u/fuşluğ] Aıo n. ter ç1ld
r:mti ta:z-ı Bs ve Cıa nigü . . . ı eşitse ] Aıo r:şit se ( Bt[ n ? ) B6 eşitseng
~
DÖrt 1Ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'da ayrı satırda f(r'
sözü ile ayırt edilmiştir
5395 tigüle ... giBÜ] Aıı tegül-e tilez-e gesü ll 5396 tigüni gigü] Aı2 tegü-ni g<gii
C2 t. gfyü ı /fo<! u .•. giBü] A12 ıtu ber kııyer (?) at teaü Bs . . . gi•ii ( g- ı•olı:tuı z)
c2 ]fodl!- ( -'!- satır üstünde küçük -fl veya hareke ) ... giBÜ ( g- noktasız )
ilig .•. ofj.ğurmış~a] nushalarda bu biı.şlılc yok
,
5397 eşitti ilig] Aıs §. elig B9 ve Ca eşit(t)i i. U 5398 Ben ]Bıo Be c, •e" ı bu ..
~oldı] Aı4 tirlg-lik mangga boltı ( satır üstünde yazılmış) U 5399 açıldı] Aı5 açılu1' 1
mini] Aı5 meni

t~li.m beg ~arıttı seni~ teg erig
me uzun tutmagay bu tirig

sını

olar bardı ~aldı sanga bu orun
yava lplma öçl kün kereking körün
ölümüg unıtma ay ilig oçlun
sizik tutma kelgey saılra terk öçlün
özüngni unıtma ay ilig sa~ın
~alı öz unıtsa tüpü~ke ba~ın
bu iki nengig kim unıtsa kah
anıngdın yıradı könilik yoİı

~$400 könili~te)_
Aıo kgni yolda C6 könilik-ten ı birdi~ •. • yolug] Aıs herdin
çızgısı yok, yorug ?) ll 5401 lfıl ay] Aı1 lfıl-gıl ı birsü . •. yanga] A

, ~(ug ( -1-

.. . nengge ( ? )

-..J.t. ___ -

g

17

Aı53 8388 C3ı3

c
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ı3 a

5411

negü tir

eşitgil

özin bilmiş er
bulun I.<ılmış er

5420

beçiük tut bu hjmm~t eçiiz tut köılrül
l.<oçiu bir bu d(inya munıılrdın töılrül

ol

5421

tünek ol bu d(inya içi ol.< yılan
inunı l.<oçi yarui.< çın ajunl.<a ulan

menidin törümiş özü!lr men time
özü!lr men tise ay unu ornu~ ol

5422

süzük can kepi bu I.<ara yir tugı
l_<ara yir kep örtnür ay l.<ıll.<ı ağı

busugda turur bu körünmez ölüm
yolum

5423

bu d(inya tünek ol I.<araılrl.<u l.<uçlug
b~la mjl}n~t ol barça munda yoçiug

tirigke açlın hiç yol.< erse I.<ıyın
tap erdi bu açığ ölümke balpn

5424

ne inçlik tiler sen tünekte turup
ne arzu l.<olur sen kö~ül ög urup

tap erdi yana bu ölümde basa
I.<ara yir l.<atında ölüp oprasa

54 25

I.<oçlu bir avutça l.<ara topral.<ığ
uluğ meılrü il l.<ol nerek bu sal.<ığ"

5426

bu toğ toz tumandın örü tart özülig
süzük meılrü il l.<ol sen açgıl közüllı'

5427

neçe miılr yaşasa sen ahır ölüm
yeter ök tutar ol.< sini ay· künüm

h~vasın ul.<uşl.<a
5412

ölümüg

unıtma gürü~ yurtu~

özü~ni unıtma savı yurtu~
54 13

5414

:19

ol

çıl.<a tuşsa h~rgiz unıtma z
5415

B 389

5416

A 154

5417

anı~da
anı

5418

5419

basa kör neç_e işler ol
barça körgü olüm açsa yol

bu l}alıg bilirde ul.<uşluğ" kişi
negü teg uçlır inç neteg yir aşı

c
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negü tir eşitgil bilig birgüçi
bilig birle himm~t uluğ tutğuçı

J Aas n. ter ... t;r Bıo nigü ... t;r Cı nigü . . . 1 er] .A!Jll ,.~ llı~
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı sahrdR
sözü ile ayırt edilmiştir
5412 anıtma ... ol J A29 anudm-a kgsüng barnang. ol Bu a. gürüng y uriung ~
noktası iyi görünmüyor; -t- noktasız) ol ı anıtma .. . ol] A29 anudm-a •ailı !J U.rnırıg
Bu u. •11-ilı yarnang ( -r- satır üstünde yazılmış ) ol Ca u. •11-ilı gurtung ol ll 5413
Aso tem-e ı tise] Aso tez-e ll 5414 bu körünmez] Ası kör k. Bıs ve C5 b.
tuş•a , . .· golum J Ası kelz"e gt-süz udumaz talum Bıs . . . unıtma:r g. C5 ... alum
As2'de, 5414 'ten sonra, daha şu beyit gelmektedir:
tirig-ke go* t;rz-e glümük ya/fın
sening-tin oz-a-lf.ı adang-lfa ba'>ın
5415 hiç] Ass neng ı ölümke ba(<ın] Ass glüm tadığın Bı• ö. b9-(<ın C6 . ö. 1\l~r.IJ
5416 Bı ve Cs 'de bu beyit 5417 'den so~:~ra geliyor ı ölümde] Aa.
r~lüm-den ı yir ] Aa. yer Bı ve Cs yir
5417 Bı5 ve C7 'de bu beyit 5416 'dan önce geliyor ll 5418 negü .. . yir:
t;nç nedeg yer B2 ve · Co nigü ...
,
As te, 5418 'den sonra daha şu beyit gelmektedir:
tirig-te odı '>ıl usanm-a sa(<ın
anan-ğı[ açığ buu glüm-ke .!Ja'>ın
5419 negü . .. birgüçi J A4 n. ter . . . ber-güçi Bs ve Cıo nigü .. .

5428

neçe artsa d(inya

baş agrıgları

tal_<ı artul.< artar ay ersig un

5411 negü ... er

5429

neçe miılr yaşap er tilese tilek
tükeJ ök bolumaz bulunsa tilek

5430

negü tir eşitgil ay l.<ıll.<ı arıg
bu ö<;Jiek oi.<ı birle köılrli balıg

· m_unırfjdın] A5 ber .. . munung-tın B, .. . munungdın Cıı ... munung-dın
J Bo tanek ( satır altında zjndan ) ı yaruk . • . a;'anka J A6 yasak
k
· .ıü ilk
· JA
. ..
·
.
. ç. acun- a
.
" yu·
7 se"ug can kepi (?) . .. yer Be ve Cıs .. . y fr 1 yir .. . kılk; J
d yırıirıur ay aslı B6 !lir · · · Cıs gt;r . .. ll 5423 tünek ol] As içi bir ı m~nda J
man m Cu mandağ ll -5424 inçlik ... un J Ao ınçlik .. . Bs ve Cı .. . e 1 Ilen]
5 J B11 ve Cıe
Cı o sen ll 5425 bir ailuiça] Aıo ber ovıt-ça Bo b. oilut-ça ı mengü
9
ll 5426 bu ... tum andı~] Au bu~ug tur ( ? ) . tümen-tin ı 11 üzük melfi!.ü
J Aıı
m. Bıo ~e C11 s. mt;ngg~ ll 5427 mZTij" ... sen] Aı2 m. yaş-a- 11 ang 11 • Bu ming
. --n- ıle) ·.· · Cı mt;nıng · · · .ı o(< ~ini J ~ı2 o.{c .ıeni Cı ök 11ini ll 5428 artar J
ll 5429 mıng . . . er J Bıs mıng ( -ı- yerıne -n- ile) y "'r Cs ı' (b' · ·
5420 b.i r

r

rı

clo:

"k
. !lf#<uc ı tu el · . . buluma]
cıs bglun.ıa

S43D B 'de . bu beyit iki

1.

satır

Aı4

· "
.

.. . bululz-a B ıs tük ök boluma

üzerine

>:azılmış 1

negü tir J

Aıs

m ng
ır çızgı
b l
C t
u unsa S •

s

n. ter Ba ve

c,

A154 B39o C3z4
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543 1

tüke! ming yaşasa tilekin
tüke! ök bulumaz kerekin

t~mam

tilekin tilegli tükelin tiler
tilekin tüketse tüker çın t;:ı.mam

5433

söz asgı ol ermez
ya sözni ta~ır~ap

5434

söz

asgı

alıp işke

5435

5436

sözlese

c

öküş tı~Iasa

325

ol ol kör eşitmiş sözüg
tutsa könitse özüg

öküş söledim söz
sözüm işke tutğıl

eşitting

elig sundı oc;lgurmış aldı tigü
yidi içti azra~ ol içgü yigü

544%

elig tarttı aştın yimedi ac;Iın
şi}ki}r ~ıldı r~b~a atadı atın

5443

örü turdı oçlgurmış aydı sc;Iam
ilig me yanut birdi lpldı ~ıyam

5444

turup çı~tı oçlgurmış andın yorıp
uc;Iu çı~tı ilig uzatu barıp

t~mam

543 2

öküş

5441

tüke!
al

5445

anıng asgı

tilim tıc;lnumadı telim sözledi
sözüm eksümedi suvı eksüdi

5437

hayat birsü t~vfi~ sa~a ay ilig
~amug ec;lgülükke tegürgil elig

5438

tilek birsü

B 391

5446

küçlezsü sini
ay ilig mini

5447

evürdi ~ac;laşın kör oc;Igurmışa
esenleşti yandı kör ögdülmişe

5448

evinge kelip kirdi kö~Ii ~o~uz
sa~ınç ~açigu birie uçlıtmadı köz

sözin kesti ~aptı ac;la~ın örü
ilig tıc;Itı · aydı az old ur tiyü
çı~ardı

yigü içgü türlüg
ayur az~ına tat ay ec;lgü

A 155

aşı

5449

togardın yaşı~ baş kötürdi örü

~ugu ~ırtışı boldı di}nya tolu

kişi

5450
Dört 1ü le, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler .ve C 'de ayrı satırda
sözü ile ayırt edilmiştir
.
.
.
5431 tükel mi7tj J A 16 neçe m. Bı t. ming ( -i- yerıne -n- ıle ) 1 kerekın] Aıo
11 5432 tilekin tüketse J A17 tileki tııkez-e C1 t. tü kese ll 5433 ermez] -~3 ermes 1.
tınglasa J Aıs teli m t.· Bs öküş ( -ş nolctasız ) t. Ca ö. tanglasa ll 5434 k_etmt!f.ı:- ~ ~g
11 5435 eşitting J B5 ve Cıo eşit(t)ing ll 5436 tilim · ..._teli~ J A21 ..te~ ı m t. tılım
tıdnumadım ·ttlim 1 sözüm ... eksüdi J A21 sgsüm gksumet-ı s. gksut-ı
A 22 'de; 5436 'dan sonra, daha şu beyit gelmektedir:
sgsüg söz-lemez-te burun p gyher
kal-ı &Öz-lez-e sen sedef-ten beder
5437 birsü J A23 be;sü 1 tegürgil ] A2s tegür Bfn ( ? )
A24 'te, 5437 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir:
kişi .berz-e alm-a m!lrüvet ol o,!c
ming ardu,!c kişi-lik munı bilgi[ u,!c
·
5438 bir•Ü ... sini] A25 ber11Ü ... seni 1 unıtma . ~. mini J A·25·· unudm-a :: •
11 5439 ilig •.. tigü] A26 elig ... te gü Bo ve Cu ... tjgu ll 5440 gıgu] A27 gegu

turup bardı andın yana tag ta pa

~adaşı uc;Iu bardı elgin öpe

te~ri

dılada unıtma

esenleşti ilig bile ol köre

eligleşti ~aldı ilig ~ac;lgura

yaşı~ ~aptı kögsin kötürdi örü
ajun toldı kafur saçar teg tolu

5441 gidi
gigü ] A28 geti .. . gegü ll 5442 tarttı .. . gimedi J A29 tardtı a. gemeti
ltın(t), a~a'ır. .!!· Cı7 tg.rt(t) ı ... ll 5443 ilig .. . birdi] Aso t:lig . .. berti ll 5444 gorıp J
r;onp (satır altında tekrarlanmış) 1 u~u .. . ilig J Ası ... t:lig Ba i lig çı ,!ct ı u~la
• ilig ( -1- Üzerindeki -k- çizgisi yanlış olacak) ll 5445 ilig . .. ol] As2 elig . .. ol
üstünde yazılmış ) 1 eligleşti ... ilig J A32 ilig-leş-ti If.. elig ll 5446 yana J A
33
( satır Üstünde yazılmış ) 1 elgfn] A33 ilgin ll 5447 eiJürdi ,!cadaşın J A34 gflür-ti ,!c.
t. ~!!ı,ia~m ll 5448 eiJinge] Bs ifliw.{e 1 utfıtmadı] A35 udı-mat-ı C6 udımadı
5449 ve 5450 'de nushalarda beyitlerin son mı sriilan karıştırılmış olmalıdır 1
Aı kgderti 1 ,!cugu ... dijn.' la) Aı acun boltı kafur saçar teg C1 ajun to/dı
~r,çar lfg

D' beytin ikinci mısraı için bk. beyit 5449 not 1 kötürdi örü J A2 kgderti yan-a
.. toZu] A2 lf.ugu ,!cır-tış-ı boltı tqny-a sana Bs a. boldı ... Ca lf,ugu lf.ırtışı
d;iJnJlrx t,

54

Aıss

8391 C325

542
5451

fjrjşte.. yuzı

~alı~ boldı

teg yarudı ajun
kafur saçar teg yüzün

545 2

yana ~optı terkin töşektin turup
ma yundı yükündi kö~ül tüz urup

5453

tonın

keçlti

yana

~arşı~a

tüşüp

kirdi ~arşı içi~e yorıp
ilig bu köründi kirip

5454

o~ıdı

altandı

evdin köre
bardı andın köre

B 392

5461

negü tir eşitgil bu sü başlar er
tiriglik ıçlıp beg işin işler er

5462

b\izine.. er at boldı begler küçi
bu iki bile er alır öz öçi

5463

bu iki bile beg beçlüklük bulur
bu iki yumıtsa beçlür beg tacı

5464

5465

tLtG St,PALl ÖGDÜLMIŞKE
5466
5455
5456

ayıttı

ilig

neçe

~almışıg h~m ~açan barmışıg

yana

aydı

açıg boldı

aşnu oçlgurmışıg

bardı

egnim

~opumaz

örü

s nerek emd! beg!ik bu ya!Iigu~ yüki
bu ~açlgu sa~ınç üzdi kö~lüm köki
5459 er atsız bolumaz buçlun başlasa
ya beglik işin barça beg işlese
326

5460

er at tutsa ş~ksiz kerek neng tavar
bu ne~ bolmasa er yıgılmaz a~ar

5451 ajun ] Aa acun ı kafur ... yüzün ] As lf.ur-tay yyz-i teg usun 86 .. .
Co ... özün ll 5452 töşektin turup] B7 ve Cıo töşekin türüp ı ma .. .
A, mayun-tı , .. yyz B7 na ... tüz ( -z noktasız) Cıo yunundı ( önee başta na
yazılmış ve sonra silinmiş; yu- 'dan sonra satır üstünde -nu- yazılmış) ... ll 5453
... köre] Ar. kedti ( -d- altında ar. harf. y) adl<Jn·tı ~din ( .;,. altında ar. harf.
naru Bs k. atiandı iiJdin k. ı bardı .. . köre J Ar. b. a~ru turu Bs ve Cu kirdi ... ll
yorıp ] A6 yyrüp ı i lig] A6 ve Bo elig
ilig ... ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok
5455 ayıttı ilig] Bıo ayıt t)ı ilig C ıs ayıt(t)ı i. ı neçe ... barmışığ] A7
lf.ılmış-ın •.. bar-mışın Bıo n~çe ~almışığ ( lf.a- satır Üstünde yazılmış ) . . . ll 545!1 o;
As kgr ı gir] As yer ll 5457 negü ... n ara ] Ao ... bykün-tin n. B12 ve Cı5 tıigü .•.
~opumaz] B12 ve Cı5 ~opumas ll 5458 emdi .•• yalngulf.] Aıo !:rti ... y anglulf (
görmüş) Cı6 ... y(Jnglu~ ll 5459 er ... bolumaz 1Aıı fren-siz b. Bu !:r a. bçılumaı
bolumas ll 5460 er at] A12 !:r at Bı5 !:r at ı er gığılmaz] Bır. !:r gıgılmas

( y-

noktası :ı )

neçe me çıgay erse J.<almaz açın
bu ölüm kör tirigde öçin

ilig ay ögdülmişim
emdi ma~a yir aşım

s-ıs

c

bir egnim meni~ me bir ök bu boguz
nelük munça yalngu~ yüki yüçlmek öz
alır

5457' negü teg tirilgü bu künde naru

çöküp

er at tirgüke kör telim neng barır
tilese körü küç tegir

ne~ alma~

LXXIIr
ÖGDÜLMIŞ ILfGKE IL ITGÜ TOROSIN A YUR
5467

yanut birdi
~amug işke

5468

ögdülmiş aydı ilig
öngdün yorıtsun elig

yaragsız yontma tilingde yavuz
hayat taplarnagay ay bilgi ögüz

5461 negü ... er] Aıs n. ter ... syy b. t:r Bı nigü ... sü ( satır altında iş) b. t:r
nfgii
ı ufıp] Aıa t:dip
D ii r i j - ><ı B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş;'r sözü ile ayırt edilmiştir; A 'da
~e.lı l ind~ degildir
5.4:62 er alır] Au ve B2 t:r alır ll 5463 iki ... tacı J Aı5 iki yumıdz-a begi kyç al ur
( b und au sonra bile yazılmış; sonra Üzerinden çizilerek, tashih edilmiş) ... 11 5464
At6 tergü-ke ı körü] Aı6 kgrü B, körü ( -ü satır üstünde yazılmış) 11 5465
bu] Aı7 meni(n)g me (satır Üstünde yazılmış) ... buu Bs mening ... me ı nelük
g;rlrjğuf:' J Aı7 . .. galngu~ (dikkat, -1- çizgisinin yeri deA'iştirilmiş ? ) B6 n~rek , ..
,. y<]nglu~
5466 B ve C 'de bu beyit yok ı neçe me J Aıs neçem-e
ögdülmi~ . .. ayur) Aıo ... il r:dgü•in fgrü frJ•ükin a. Be bab ö. kün toğdı ilig-ke
16r.l1 tüzgÜ•in a. Cs bab ö. . . . aytur
5467 birdi] A2o berti ı işke ... elig] A2o iş-tin g. yorrdz-u·n (?) biUg c9 •••
( ·t- noktasız ) ilig ll 5468 yaiJuz] A2ı yafJuz ı ay ... ögüz J A 2 ı ay-a (satır
yazılmış) biligi ggüz ( -g· ? ) 'Cıo ... öngüz ( -z noktasız)

Aı55 B39z C3z6

45
5469

5470

bu beglik küçün almadı~ sen tilep
hayat birdi f~:ih bile belgülep
ağırladı

5480

birdi bu beglik sanga
ay bilgi ki~e

munıng şi,ikri lpl~ıl

B 393
C327

er atnı sevindür tilegil tilek
tilek barça kelgey yağı boynı eg
er at köp ls;alın tut sevindür sene
sevüg cannı birgey sanga bir küne

h~vangnı uls;uş birle basğıl utup _
bu n~fsing bilig birle yençgil tutup

5483

5473

negü tir eşitgil bilig birgüçi
bilig birle n~fsig h~vağ basğuçı

5484

5475

ls;atığlan h~vals;a

5476

nelük

5477

5478

5479

negüke
ncgükc

ec;igü

5485

5486

5487

sen munça- ls;atığ
sen tirig!ik ~ç:ğ'

5469 küçün J A22 kqçin 1 birdi ... bile] A22 faslı boltı •anga ll 5470 birdi]
berti 1 munıng ... king e ] A23 munung ... t:rsig tongga Bıo ve Cıa munung . . . ll
özüri'g ... tapın ] A24. ıısük-süz b. sıgın 1 /::ıl ] A24. ber ll 5472 basgıl utup ] A ilı>
..
tudup ı yençgil tutup J A25 y. udup B12 şt;çgil t. Cu st;çgil ( -ç- noktasız ) fnfHp (
noktasız)

5473 B 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 negü . .. birgüçi J A26 §·ti
dikkat) ya/::şı aymış b. bergüçi Bıa ve Cıs nigü . . . ı nt;/sig ] A26 nefsin
Dört I ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda
sözü ile · ayırt edilmiştir
.
5475 nt;/s ... din J A28 ten ( tashih edilerek, satır üstünde yazılmış) ikegü ~ ırıı
Ba n. ikigü , , , C2 ... budun ll 5476 'aciz J A29 açıg ı elig] A'l» ilig ll 5477 n "Suk~
sen J B4 nigüke ... se C, nigüke ... sen ı negüke , •• sen) Aso nelük gske ~~~d~ııg
nigüke ... se C, nigüke . .. sen ll 5478 er at J Ası ve B5 §r at ll 547!.1. ~ - vi nrlii.r]
sefJÜn-tür C6 st;vündür 1 olardın ... tile] As2 tileking ne §rZ·e olar-tın tıl-e Bo · ·
~ (-i- yerine -n- ile) ...

bulun l,<ılğıl oğlın ls:ızın Is:ul küngin

,., ..........

m\isiJ!manh~ aç~il şçri'~-lnı yaçi
atıng bolğa ec;igü özülig bolga keçi

5489

mi}si}lmanls:a ya~ma tegürme elig
anıng h~şmı te~ri turur ay ilig

r .. QQ

er at sü öküş
bilig bar uls;uş

er atm sevindür b~zine, üle
olardın özüngke m ing arzu · tile

evin barls:ın örte sığıl burbanın

h~zine, ur anda sen almış nengin

mu~ac;iur

b~zine, telim bar
ls;amuğ işke yolçı

bu kafjr üçün tut er at sü tolum
ölüp tüşse kafjrde bolmaz ölüm
anıng ornı m~scjd c~mac~t ls:ılın

cacjz özülig ay ilig
ls;ılgu küçüng bar elig

}s.ılur

er at sü bile yenç bu kafir yağıg
bayattın tile küç sen arls:ang arığ ·

bulun bolmağıl
ikigün bu din oğrısı

boldı

ls;amuğ

A 156

5482

547Z

h~va n~fs

·;~.

ls:alı ls:olsa sen tutçı üsteng elig
er atnı sevindür öge bir erig

kö~ül tüz özüng süz bayatls;a
buc;iunls:a törü ls;ıl bağırsals;lılpn

et öz tüz tilese h~va boynı sı
h~va ölsa könlür et öz egrisi

tapın

5481

5471

5474

negü tir eşitgit yağıçı kür er
kümüş birse altun yağısın urar

B 394

5480 negü . . . er ] Aaa n. ter ... t:r B7 nigü . . . cr C7 nigü . . . 1 birse] Aa:ı berz-e
5481 A2 'de bu beyit 5482 'den sonra geliyor 1 /::olsa ... elig J A2 bolz-a tudçı buu
~·. Bs /::. se t. üstek e, Cs ~. sc; n t. üsteng ilig 1sevindür ... bir J Aa setJündür rı.
Cs sc;vündür . ..
54.S' Aı 'de bu beyit 5481 'den Önce geliyor ı er ... tilegil J Aı ag-a beg til~e sen

ır~~rı_ Bil cr

tilegil ( -gil yerine, Önce -kni

yazılmış; sonra üzerinden çizilerek,

\l~l und e 1 ~·~ni lı edilmiş) Co .. . st;{lündür t. ı tilek ... kelgeg J Aı §r.at-nı sefJÜn~tür
sevindür sene) As setJün-tür yana Cıo sc;vündür sc;ne ı birgeg sanga J As bergeg

S4lf't Cı2 'de bu beyit 5485 'ten sonra geliyor ı bayattın ... arkang J A 4 •.. ark-a
v• Cı2 ovga: - dın . . .
.
.
S-'l!ls

1\~ 'J c bu beyit

$>l~6

A5 te bu beyit 4 584 'ten sonra geliyor 1 eVin]

5488 'den sonra ve Cu 'de 5484 'ten önce geliyor 1 tut er]

t ~r Cı ı kör e. ı bolmaz) Bı2 bolmas

Bıa ivin

1

m~sc;d J A5 mrız-get

aıtında uyg. harfi. mecit) ll ,Ş487 /::ul kürfjin] Ao ma kişin Cı4 ma k. 11 5488

, , yacf] A7 açlı~ ş. gat Cı5 ... ggd 1 bolga erjgü] A7 ctgü bolg-a
' 5189 Ag 'da bu beyit 5485 'ten sonra geliyor
bi li ır

35

5490

mQsQiman mQsQiman bile ol l$adaş
ulam ec;lgüleş

5499

l.<adaşl$a I.<atılma

c

328

549 1

törü bir buçiunl.<a erej l$ılsunı
sa~a e~gü birle dQca bolsunı

5492

hayat birge ötrü sevinçin sanga
sening bolga iki ajun ay tor~a

ÖGDÜLMIŞ C~VABI lLlGKE
B 395

JLIG cı;:VABI ÖGDÜLMIŞKE
5493

5494

5495

teggü

işim

5502

ay er

5503

il itgü buc;lun süzgü aşnu turup
bu iç taş yorıglı yarağın körüp

5504

munıngda e~ aşnu
taş

kebitler

il itgü kerek
kerek

arıtgu

k d J B kadaş 1 katilma J Cı7 ~ı;ıtılsen ll 5491 bir · · · ~ılsunı ı Aıı .
5490 . a başl
2 b
..
A 11 adıng tufJ-a art-sau-nı Cı ... ~olsunı ll 5492
ericlik sanı 1 ir e · · · 0 sanı
•
JA
can a
.•. sanga J Aıa berge gdrü sefJÜnçin sangga 1 bolga .. · tonga
ıa · · · a
:g

Ca

].

bo~f.ag ...ö dülmişke] Aıs

ı ıg mg'afmı;ır
· · · 'll
.üstünde
işiiret

ve son

~ ..
sozun

cafJab-ı

glig
g. Cs ögdülmil
- t""nde
mnkadd"m
us
u
.... .. .,. yazılmak

c~vabı_ i~ig-ke
suretı ıle,

(ilk
doATu

e. dilmittir)
·
e tı"lekı"m bu ok
~ m·
·
4
5493 ılig J Aa t: ıg 1 ozum
· · · tı"ler J Aı•~. menın"
kanı
u
1
A 'd. b b yit 5497 'den sonra gelıyor 1 kanı{cı ... er] Aıo .
5494 ıo a u e
. .
.··
·
b" J A buu ı'f"K"
" n li r B7 •.. işim ag gr CG ... fŞlm ... ı manı . . . ır
JQ
- .
ç g 'ar ll 5495 il itgü J
gl gtgü 1
A17
senıng- ın gar
·
.
.
ü b · C
sefJin-t rga a. erıp 7
C.o tarug·ıı · · · ll 5496 seiıerig . .. birip] Aıs severın
·
·C
·· ·
· ·· d~
ı sı"ni
serip J Aıs seni s. suça garıp 7 ••• sargu •~rıp
·~van ar . · ·
···
·
.
d
•t ~ J A
5497 AıG 'te bu beyit 5493 'ten sonra geliyor 1 manıng a ... ı gu
15
gl gtgü Bio munungda . . . Cs munung-dan . . .
.
..
·.. 549 s Aı 9 'da bu beyit 5496 'dan sonra geliyor 1 bu.fluna~ - .. tukel) Aı9 · · ~
•• ··1su·· . . . muhal
kamug
turur Bıı budu( na) g· • . . 1 sazu
.. J
.

teg~gu t~

.

z·

Aı7

gorıglı yarağın ı

Aı9

bu kün ~ılmasa iş yarın iş bolur
bu künki işing l.<oc;lma l.<ılma yarın
yarın bolsa işing l.<alur l.<ılmadın

buc;lunug törü birle tüzgil tüke!
süzülsü kör ilde yaragsız mı,ıJ:ıal

i

~ılgu işing

işing iş öze bolsa irkJip ~alur

~unı. l.<ılgul$a sen manga yarı bir

bu iç

yanut birdi ögdülmiş aydı ay beg
uzatma işig sen ~amug işke teg
uzatma işingo ~ıl keçer bu yaşıng

severig sevindür kör açıg birip
sini sevmegüçini sürgit serip
5497

5500

sso ı negüke uzatur sen

ilig aydı körklüg ayur sen bu söz
özüm me munı ol$ tiler I.<ılsa öz
kanıkı muı~ar

~anı inç il itgü tegümez özüm
bu iş iş öze boldı yummaz közüm

ycıra/1-n:-~ıı

bulg-a-gu~-lar-nı :ıyagu

ite tur süze tur bu il işlerin
buc;lun inçke teggey özüng me

yarın

5505

isiz bolma isiz isizke yorıt
isizlerni barça ilingdin arıt

5506

köni boi köni J.<ıl köni tut yorıl$
isiz egri köngey evürgey l$ılıl$

5507

bu tetrü lplınçlıg bu tetrü kişi
isiz tügmeginçe ongarmaz işi

5508

isizig yağutma tol.<ıgay yoc;lug
köniler bile sen tirilgil oçlug

5499 inç .. . tegümez] A21 gnç i. t:dgüke tegmez B12 ve ·Cıo . . . t~gümes ı bu
J Aao ökü, boltı iş-ler gedümez kö•üm Cıo ökü1 boldı işler g~tümez küçüm
ögdülmiş .. . iligke J A2ı g. cufJabı t:lig-ke

5500 birdi] A22 berti Bı Jr.ıldı 1 uzatma işig] Aaa usı;ıdm-a işing Cı2 u. işing
ssoı c 'de bu beyit, yeri itaret edilerelc, sahife kenarında yazılmıt ı negüke ...
J 8~ nigüke u. se Jr.. işi(n)g C nigüke u. •en . . . ı uzat ma ... bu J Aas usadmagıl
k<'çer terk ll 5502 işing . .. irklip J Au işi(n)g ... grklep
5503 B ve C 'de bu beyit yok ı bu künki] A25 bgkün-ki 1 ~ılmadın] A25 lfılm-a-tın

ite .. . il J A2o r:de t. sgr·e t. buu r:l 1 inçke teggeg] A29 gnç-ke tegge ll 5505
, .. gorrt] A27 t:·siz b. r:·siz -~·siz-ke ganıt ( ? ) 1 isizlerni] Aa7 t:-•iz-ler-ni ll 5506
. .. evürgeg] A2s r:-siz t:· kön-ge t:ilür-ge Cıo ... könitgeg
55i!7 B ve C 'de bu beyit yok 1 !Siz] A29 t:·ciz (satır üstünde yazılmış ; tashih

n

551t.8 B ve C 'de bu beyit yok

isizig

tolfığag] Aao

t:•iz-ler gafJudm-a

to~-ı-ga

negü tir eşitgil köni kö~li tüz
kö~ül til ~ılınçı ~amuğ" ~ıll$ı uz

5521

isiz erse küçkey kötürme anı
elig birme ilke ulıtgay sini ·

5510

isizke J.<atılma yorığ"ıl köni
köni e gri bir! e künL tar küni

5)22

kötürme bayutma isiz öktemig
agu ~ılğa ş~ksiz sanga ot emig

ssıı

kim isiz ~ıhnsa yolında yoçiuğ"
könike köni bol könilik küni

5523

negü tir eşitgil böke yavğusı
bayusa baş egmez buçlun yuvğası

55ız

ay ilig er attın sa~a çare. yo~
er at birle begler süzer bulğ"anu~

5524

isizig bayutma ay ~~~~~ unur
isizler bayusa ~ılınç artatur

551~ ·

er at tirgü yığ"gu açıoğu
çığ"ayığ" bayutgu toçlurğ"u

5525

elig tarlı~ı bolsa eçlgü yime
~ılınç artatur kör mungaçiıp

5509

c

329

551•

tapugda

yorıglı umınç~a

açığ"
açıg

yonr

tapugçı umınç kesse turmaz barır

A 157

5515

5516

B 396

olarda birisi til.er yüz suvı
arlgar yüz suvı lplğu ~ansa ~ıvı

5528

ta~ı
h~m

~alı
lplıç

55ıo

5526

5527

yıilug J.<ılsu canın

5519

330

ay ilig tapuğçı bu ~aç türlüg ol
seçe açlra tutgıl yangılmasu yol

5517 · ta~ı bir ~utusı tiler neng tavar
5518

c

tavar bir angar

bir tiler neng yime yüz
at ton tiler kör yorısa

alp alım erse birgil kümüş
ursu açsu sanga k~nd uluş

biliglig u~uşlug er .erse silig
agırla tegür ne~ uzatğıl elig

5509 negü tir] Ası n . ter Bı .ve Cı ı nigü t. 1 ~amuğ] Bı b~çe Cıı nı; çe
DÖrt 1Ük, A 'da ayrıca işar e t edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda
sözü ile ayırt edilmiştir
5510 fsizke ] Asa t:-siz-ke 1 egri ... tar] Asa t:gri~ke ber-güçi bar Bs
tar
kat ) C2 ... bar ( -.r ? ) ll 5511 isiz •.. golında l A9 t:siz If. budun-ta 1bol] Aas ol ll
attın] Bıo ve C, dt-dın 1bulğanu~] Aa. b~lğ-a-giı/f: ll 5513 tirgii. gığğu ] Aas
Bu t. gığ(g)u ( -ğ- şeddeli ) C5 t. gıglf:u (yı- noktasız) l bagutğu] ·As5 ba.yıi - gu
kesse turmaz J Bı2 kt;•(• )e ( ·•- şeddeli) turmas ll 5515 tutğıl gangılmasu] 1\1
gangılmaz-a Cı t. g~ngılmasu ll 5516 birisi ] A2 bir-i kör 1 ~ı.Vı] Az /f:u.V-ı ll s.s
a7iiar] As ber anggar ll 5518 hı; m at] A4 hemad Bı h . at ll 5519 atım) C ıı alım
yerine önce -1- yazılmış, sonra tashih edilmiş ) ll 5520 •ilig J Bs ve Cı2 bi lig i lig) Au,

mungaçlsa ma eçlgü ~ılı~lıg kişi
~ılınç artatur h~m ol eçlgü tuşı
isizig uçuzla ·könitgey yorı~
eçlgüg ol itgey J.<ılı~

agırlagıl

bagırsal.< kişig tut özüngke ya~ın
uvutsuznı

özdin

yıral$

tut

sa~ın

55 29

asıglıg }s:ayu ol asığsız J.<ayu
sen açlra seçe tut ay bilge bügü

5530

sever sevmezig me seçe tut öngin
severke sevüg bol yağıJ.<a yalın

5531

yıral.< tut sevinçing tilemez
sevitme angar birme ~ılgu

suvı
savı

bu ma

kişig
işig

55.tl ~siz ] Aı t:·siz ( fi· dikkat ) 1 elig . . . sini] Aı fi. berme .. . seni B, . . . ulıtğa
. il{g .. . ulıtğa s. ll 5522 bagutma isiz] Aa bagıdm-a c-siz 1 agu] 85 abır ll 5523
tir] A9 n. ter Ba ve Cı; nigü t. 1 egmez . . . guvğası] Bs egmes b. ggvgası C15
9~ · gruı ll 5524 isizig • . . u nur] Aıo c-sisig .. . ı,ımüg 1 i sizler] Aıo fi·siz-ler ll 5525
kör J Aıı arda·tur ( -tur satır üstünde yazılmış) k. Bs a. h~m ll 5526 ma .. .
J A12 gim-e gtgü ~~~~-lığ 1 .ht;m . .. tuşı J A12 ma buu t:fgü bişi ( -i-? ) Cı . . .
noktasız ) ll 5527 isizig könitgeg] Aıa ~-sisig u. kgninge Bıo . .. köninge 2
ağırlagıl ... itgeg) Aıa agır-Iatı . . . ~dgeg C2 . .. itge ll 5528 uvutsuznı
. Aı.ı uvut-suz-nı ( satır altında uyg. harfi. ugat-•ız) gsdin Cs If· öz ke ll 5529 bügü J
l>ekil ll 5530 sevmezig ... örigin] Aıa •e.V-mesing·ni ggin 1 se.Verke .. . yalın J Bıa
!I'KJ.lırı 1 -~- harekeli) c5 st;vt;rke ,.,. . gılm ( .,. harekeli )
5531 B 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmış 1 se.Vinçing tilemez J Aı 7 sev ünçing t.
tilemes Ca sı;vü,.çüng t. 1 sevitme ... birme] Aıı anın-m-aa, ber~-e Ca st;v ünme . ..

c

Aıs1

B 397

ı

'

Aıs1

B397 C330
553Z

5533

~minig bıyan~t bile l$atmagıl
yaraglıg yaragsız bile tutmagıl

bir

işni

işengü

c

331

5543

ikigüke ayına tilin
bolur iş l$alur l$ılmadın

5544
5545

5535

tapugl,<a bolup birme erke işig
özü~ke tusulgu üçün tut kişig

5546

5536

il asgı tile me öz asgı~ tile
kişi asgı~a bal,<ma turma ile

5537

kişi kö~li
il asgı tile

5538

sanga kim tusulur tusulgıl a~ar
tusulmaz kişig l,<ıl özüı:lrde sı~ar

5539

ağ:ırlayu

5540

_ ,_ __ _ _

· - 1 '

•

.:;aıl!!:ö

~ııgu

ı:;;ıer

munı l$ıldıı:lr

1

'

'

DU DI

ay

., •

B 398

5547
5548

A 158

5549

eçigü bolga l,<utulgay özüng
seningde kiçiin l,<alga atıng sözüng

5542

bayugay buı;iun il itilgey orun
neçe l,<olsa l,<aznal,< bıızine. urun

· · 5532 t;miniJ!.] Aıs em-i-nig Bı t;mining ve C7 '! mining ll 5533 ikigüke J Aıo
ll 5534 işing .•. bir J A20 işig iş bil ür ket k. ber Ba i. i. l!ılığlı ... c9 • , , blr ı
· · · gir J A2o i!aya bolmaz-a ... yer ll 5535 birme ] A2ı berm-e ll 5536 . il . . . me J
~~ . . . hem ı bajma tarma] A22 yalfm-a basm-a
5537 A 'da bu beyit yok ı buzma] Cı2 turma ll 5538 tanlmaz . . . özüngde J
... flllÜng-tin B7 tusulmaa ... Cıs .. . özüng-den
5539 nushalarda bu beyit karışıktır ı ağırlaya , , • kişig J Au asıft-lığ kişi sen
bedüt Cı4 a•ığ-lıg kjşig llt;n ağırlayu tut ı affiar , . , işig J Au an ıng asğ-ı kelge
turg-a {cat Bs . , • ilig ... Cu anıng a&gı kt;lge 11q.nga turga {cat ll 5540 ilig] A25
itting ilig] A25 adıng ( ? ) t:lig Bo itting (dikkat, ikinci -t- yerine -n- ile) t
it(t)ing i. ll 5541 atıng •.. özüng] A20 ... ~adulg~a gsüng Bıo atıng ( -t- 'den a n~ e ô•
. · .. l,cut~lğa ~zü(n)g ( -g üç noktalı ) Cı6 ... · {cutulğa ö. ı seningde ... atıng J
senıng-tın kedın a, Bıo ... at ıng (-n- noktalarına dikkat ) Cı6 llf!ning-den , . , ll
bayugay ... itilgey] A27 bayağ-a .. . ~dilgey Bıı ve Cı7 bagalo'a , .. itilge

uluş k~nd

içinde sen ogrıg ant
yolda imin yorıt

arl,<ışıg

iç ilde kötürgil

buı;iun

isizni~ l,<ını

birle

isizke isizlik

yaraşur

ısızıg
yorıl,<

5550

a<;iın
munı

küçlerin

l,<ıll,<ın

evür
tegür

ya çogda oruda kerek
bolsa eı;igü aya sarp yürek
ma bu il bu<;inı ~$aç türlüg ol
açira tutgu açul,< bolsa yol

5551

olarda biri bilge calim turur ·
bu caljm bile erke l,<ut l$ıv bolur

5552

agırla bularıg

erse sen itti~ ilig

atı~

bu<;iun baylıl$ı begke baylıl,< turur
tilese anı tut tilese munı

taşırtın arıtgıl l,<aral$çı barın

ıııg

5541

tuşı

l$ayu il begi bolsa eçigü köni
ol il buı;inı togdı küni

ümeg

körme ol asgı üçün
özni buzma küçün

tut sen asıglıg kişig
a~ar bir ay ilig kereklig işig

kör sözing-e

bayudı

işi~ iş
l,<ılu

eşitgil bagırsal$ kişi

bagırsal$lıl$ı

biligli kişilerke bir
bilmese iş sınıp l,<açigu yir

5534

negü tir

B397 C331

ş~ri c ııt yolı

5553

negü aysa ~$ıl
tut boyun bir egil

bularnıng IJııl.<ı tıı;ima

birü tur

mungaı;imasu

içgü yigü
ilçi bügü

5543 negii tir] A29 n. ter Bıı ve Cı nigü t. ı baftırsa~lı~ı ... sözinge] A20 bagır-11a~
biri- e {cıl{c-ı
D ö r t I ü k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş( r
ile ayırt edilmiştir
5544 bolsa etj.gü] A29 l,colz-a ~ıll,c-ı ll 5545 anı ... man ı ] Aso a. ber . .. B" ve C4
' . . . anı ll 5546 sen] Ası bua ı ümeg . . . yarıt] Ası ymit ar- /f.ışığ (satır altında
harfi. karvan ) g . t:min yorı/f. C5 . . . ı;ymt;n y. ll 5547 iç ... kötürgil] Asa içel-tin
C6 ... kitergil ı taşırtın . . . barın] As2 taşır - tı ... yarın Bı . . . yarın 1\ 5548
eilür] Asa t:-sisig {cıgın b. /f.ılgıl gilür C1 isizig ... ı isizke isizlik) Asa t:siz-ke
ll 5549 isizig ... çağda] Aı t:siz barça bağ-ta ı gorılf. , .. yürek J Aı tadalz-a
yati;;-a yoik-a kerek 1\ 5550 ac/.ra tutğu] A2 ~:tgü t. Co adra tutğıl ll 5551 olarda)
6ultır • ia
erke , .. l,cıil] As tin şeriyat ll 5552 balarıft ... agsa] A, olarıg n. yedz-e
~e Cıı b. nigü a. ı şt;ri'[!t ... bir] A4 şeriyat-nı ggren b. ber Cıı , .. boyun (b-? m-?,
ib görmüş) b, ll 5553 bularnıng , . ~-yigü] A5 bular-nıng (-n- altındaki -1- çizgisi
ı ~ olacalc ) 1), tudm-a i. gegü ı birü .. . bügü] A5 berü . . . t:lçi begü Cı2 blrü . , .

Ar;& BJCJI CJJı

5H4

kö~i11

inçliki birlc ögrelsüler
hilig"sizlcr andı n nı~ ögrensülcr

ss'~~>

çıgayı{r küı;lcıilse orttı

55SS

bulnrda basa mvlıtçsjbler turur
bular clgi ktiçlüg korck ay urıur

ll''

çıgay

Sc)i6

~ısa tutsa !asıl> yava boşlağ'ııf
to lu ı u lsa mçscjd eç ma' ~tlarııt

ıs u

bıısa1$ı ~ulu ol "~~· lapguçı
tutmasa sen bu o l ~opguçı

l<lıo

5>51

bularnı~ yiiki
sarta yü<:lgü tegse ınunı~ emgcki

.ss ss bular yük kötürmez
332

iHCf

$):~

bularda basa ~aldı buı,lnu~ ~anı
törü bil'le cçlgii kö re

Hi'

bularnı
).)60

;.;6 •

bu ına iiç ıı.uııı
küçcnıe küçese

ol ırıun ı aQ ra l ut
bolur ilke yut

SSP

.)5Ô2

S>6J

kimiı~ eçlgii ~h bile çı~!Kl can
kesilm e~ anı .V alı eç! gü d~' an

ö liip kim ~al ur c rsc eçl~ü rlı,ı a
yana bir tiriglik bulur bu logn
kc rek yir öze lur kerck yi ı ~alı n

~SiJ

.ıı cç!gü kerck kör öı ölgii lurur
ölür öz atı ~alsa nıeılğü turur

bul ıırdıı basası kör
bu orlu ~ılumaz bu

.;s ; .ı

r~'jyyçt l;~~ ı

ortu kiş i
baylar işi

HH

çı(raylar tıırur

kör bularda basa
küc;!ezgü l:;amulrdın oza

yiiı;lürıncgü baylar yükin orlul;a
çıgay~a
çıgay

yüçiürmcgü orlu yiiki
ö lge açın üıülgc köki

c

333

u

s;ıt•

birisi ili ~dc nrıg tut kuınüş
ıyarın küc;!cıgil ay bilgi ökuş
l n~ ı bir buçluıı~a törü bir köııi
kötür bir i~idiıı kiiçia kör ııııı

Aıa ' d e, 5565 'tcu •onra, )'ıınfıt o!ftrıık, ~sh-;. bır:ytın Hciıu:i mı sraı ile ;sb6. btylfı.
yaulmı.t: !O"'• lıı.r'"uuı. unl•ra\c, Utcrind e.ıı çi1.ilr.itH,
Mlu ı Aı• ~ıjtıy rr J,;,~,~-111:-~ &. 1 bınr • Atv , ,

ss66 çrjcıgıJ

SSS4 inrllki] Ae ınr-ltld MSSSS bularda J C u bu.lartlcnJ/1 1 t161 l.·ii~lilg) A1 ilgi
kq1l~iN 11 SSS6 tıJfşn • • • yo.iıtı) Aa tut-•ajrı-xtf$. ycımtı CıG •.• ynflo { tt· nokta.ııı~. -il· il:.l
noktnlı ) J fııt.n rrı~scfrl] As lml : -n mt.ıcif Oıo 1. m~:.s,rl! Cı i f. 111fi~i/(t U SSS1 tu/a .. i
/::opğucı J At• ~ıt·n . ~- lpgw uo,l·lfı~cı Cııs . , • l!<ıpGuçı 11 SS58 kölilrnıi:L J llı') kölün"u
J ni(IIHtQ J' i\ ıı•. 811 ve eli mmıtuıJt 5559 hulul'dtt •• ' ~o.ra] Au b. lırı~-a-~ı buJull
bu u k. Cı 6~dıırJıı" . .. 1 bulonu J Aıı w~ Cı bulnrığ
ss6o yut] Bu tut U ss6ı ôirJJ
bu ] Aaa IJrlı-1 bu u Bıtt bf•n IHrl Cs biri-ri bu l 5562 bı:/a,.Jo •• • ortu ] A: 1 mun••.r-ü
lm:~a-lu lut u o. Bt ve. C-t _•. "''" 1 Int • • , bo 1Au ~ıu orJu ~oluuuı: ( ?.
uyg. h~rH. ~oltlma:.) lıı:ıu Bı b, orla ~duma• b. n ss6s (UI'tiT ••• Imion/o 1 Aı5 '""""''"'
bulur·lın Cş , •• hula.r·dc·• 1 klh/f'::gü 1 A ır. ku~:. ltım 1\ SS6ca yliJdn nt1u~12] Aıa ygJd
Cc yük/ m lu/la 1 lwtrrlğa J ,,,., fa1utg .. n

bar seni ııgdc kı)r üç

bu l.ı~~nı 6tcgil öıün ~ılma kiiç

bu ortu buzulga tükcl nrlaıfa
SS6S

ncgli li r CL~it}ril üç ordu lıtını
at eı;lgil lilc ııy öliiglı ~aııı

bularda birisi bu baylar lurur
küçlügi bu ay ~ıllj.ı unur

buları(r

5564

il ltlür crcjke tegi r bu buc;!un

çavı~sa özti~ kör bu eç!gü ııtın

buc;!urı

ll 399

orl11 bolsa bu orlu bayur
bayusa bu orlu iliılğ bay tolur

dt.ı'a artaı ö lılı saJ%a of Ö(j0n

!ıçin

c

bolur
bu o rlu birer lınsa baylı~ bulur

Q:_

1 SS.ft7 ılin{

ltlt~r ) A~ clitıJt b. lıolur B.ı ıirx
5568 Cıo 'dn. luıyılıı ikinfi ını5roı ı yeıine, öne" H"·"· Uryıin ıkineı ınııııl)ı i-'lltıtııh
ııunrıı !illi ır Altını:f11 ılrıtrıu-.. ;v.ıııılııı i~J 1 d , erııjkt• ] r\ı:ıı (/ ,dgii Grıc-ke 1rfu'n
1 A::ı fut.." , •. Cı,·ı bauıııiU lw (trfll llinJ: lıny !nlutı f llltı r ıı.lhndn. rl(f'U rutrır
o! örllirı) "1 S~6? nt•r.,rü Ur 1 A::3 1t t rr B., ... e C11 rılgil i . 1 ölü,qlt' 1 A~ ollJJ.•-1,.,
k"'i/m., •• tl(ı·ruı ! A-ı:J 9tdıp hdl'nuı: Mı kör ıJ11u Ju'ıttt B, kc;stltn~•
M 557 1
••• dt,t'a j A:ı ölü"' k. ~odur tr:-~ 1• ,,,_, 6ıo . . 6olu t, J. 1 5572 !Jtl' • . gtl' A!$
gu Bu gir
.Y{r Cu grr ( •f• hrc-ke:i ii. tu/ le. !If' 1 ufm) Az culırıg • SS73
lun;, ] A:i glı1p 1111 ~ul:-o /m fnMJlll 1, Hı~ ve Cı:; , • , lnf"Jli!Ü ftırrır ll 557-4
- . • ür J A!:1 r-n!lrcl
•korüç ~ ·ılr. ~) 1 bu • .. kaç 1 A'J.1 lm ~~o~-iar ndtı ~alnı-o
(IÇ lı 551S JlhQrlıı l A·n §Ung-ftt 1 'tJiflruı J A.:ı~ 'ngı)r.ı Ou 'tgarrır U 557& t 6rii
Aıı:ı tQrii ber r kiJI/i,. . • kiiçilt] A:ııı kyrüTJ her- ~gftı tc·r kuçl;,,
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r
A 159

üçünçi imin tut l5amug yollarıg
~aral$çıg sekerçig arıtgıl arıg

5589

5578

ötemiş bolur sen r\1-'iyy~t Q\ll$ı
sen ötrü Q\li5ıı~ !$ol ay ilçi a~ı

5590

tarıgçı tarıg~a irig bolsunı
yime yıll$ıçı igdiş öklitsüni

5579

r\1-'iyy~t öze ol seni~ üç Q\1-1$1~
tilegü olardın sen aç l$ulgal$ı~

5591

er at ~aldı emdi sanga tapguçı
yagıl_<a börike bu ol yortguçı

5580

biri yarlıgıngnı agır tutsalar
negü erse terkin anı l$ılsalar

B 401

5593

sevindür bularıg açın ne~ bile
körü tur aÇın işke l_<atma yula

558ı

ikinç tı<;lmasalar b\1-zine. Q\ll$ı
öçlinde tegürse ay elgi alp

c

5593

tusulur te~inçe agırla açın
bayutgıl ne~in sen beÇütgil küçin

55sı.

üçünçi yagıl$a yağı bolsalar
severing kim erse anı sevseler

5594

5583

ötemiş bolur sen özüng }:ış.l5ların
olar ma ötemiş bolur öz l_ış.l5ın

5595

5584

bu yanglıg kerek beg yorısa yolug
r\1-'iyy~t uş andag kerek ay uluğ

5596

5585

budun bulsa ötrü begi e<;lgüsin
begi bulsa inçlik yorıtsa küsin

;J:J':11

5586

ay ilig bu ol bu l5utung belgülüg
sanga iki ajun tegürgü ülüg

5598

sini tengri sevgey könilik üçün
könide aÇın l_<ılma h\1-IJ.<J.<a öçün

5599

negü tir eşitgil ay köngli yarul_<
munıng m\1-'nisi kör bu sözke anul.<

5577

5587
5588

yagıl_<a börike itinsü tolum

açılgay seçilgey l_<amug işlering
süzülgey itilgey l_<amug işleri~

sanga bolga iki ajun eÇgüsi

bayatım sevinçi özüng bolğusı
!"!"1'\ ..

basa bilge 'alim turup
buçlunl$a bilig birsü yetrü körüp

· l J A30 konud-çı
süngük-çi l<rı.iiir·gıl
5577 imin J Aso ~min 1 k• ara,k çıg· ... arı t gı
.
· a c 2 ka~akçı sekerçi a. ll 5578 bolur ... rg'!yyt;t) Ası bolurz-a
k • .se k erçıg
•
.. .
.
A
l . ll 5579
( satır altında uyg. harf 1. ragıyet ) 1 Q(}~ıng · · · il çi J sı an ıng · · · t:.. çı
· .
Asa rayed 1 aç kulgakırfl( J As2 üç ~- C4 aç ~ulça~ıng ll 5580 negu ... terkın J , .
. .. •
C5 ~igü aysa tirkin ll 5581 ay elgi] A34 sangga ay ll 5582
ayz-a t •· .B·' nıgu
•..• · ~·g ) A•• seiıering (satır altında ar. har fl . dos t) ll ).-~s"
mılıır
A 85 yagıng- k a 1 severı..
.,.,
.
. · ")d,. • k
As6 bol ar st;~ 1 bol ur J A86 bolar ll 5584 rg' iY!Jtli · • · ay J A87 .ray rf' U~"tI og · gıı
11 5585 bulsa ••• edgüsin J Aı ... edgü-si Bo bilıte .•. Cıo b~lsa · · · 1 u sa $' ·
·ı k
·.
. k .. z-i ll 5586
·... ajun J Ae sangga i. acun ll k55 ...7 ll
Aı ga d z-a ı - e ~rıc çav u
. sarlcta
o
.. t :
) As
tur ur Cıa anıng-dan .•. 1 birsü ... körüp ) As berz-e g. grur
. , . urup
···
.
.
.
• d k · C
elgi. ) A, ilgi 1 isizlerni ... kezip) A4 t;-sız-ler-nı gıgz-a cama g
etllp ıs · · ·
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adaşl_<a bolup öz yagıl_<a ölüm

anıngda

yana elgi küçlüg bolur m~}:ıt~sjb
isizlerni yıgsu c~ma'ş.t kezıp

satıgçı kü<;lezsü ~man~tlerin

l$ılu tursu uzlar nc;tşil}c;ttların

könilik bü ol kör köni bol köni
tilekke tegürgey könilik sini

558~ satığç~ kütjenü) A5 s. kgdeu-e Bıs •· kt;rek ( sonradan üzerinden çizilerek,
ed ı l mı~ ) ~'- J uzlar] A5 öz-ler ( Ö· ? ) ll 5590 irig] A6 t:rig ı öklitsüni ı A6
Ba öklitsüni ( -k- üç noktalı) ll 5591 börike . .. yortğuçı ı A7 gıırüke bu
Cı6 borı-~a ... ll 5592 aevindür] C17 st;vündür ll 5593 tetfğinçe ı A9 te(n)ginçe
nengin) Ao yanur-ğıl bgkün ll 5594 börike itinsü J Aıo YIJrÜke t;din-aü Bs b.

borı-~a it!n•ü 1 adaş~a ... öz] Aıo a. obul-su Bs ~(}tjaş-~a
J Aıı, B, ve Cs açılğa seçilge ı süzülgey ... işlering J Aıı

. . . 11 5595 açılğag
sqsül-geg ~dil-gey
1 1
• •-•·~~••h ... n B, ve Cs süzülge itilge ~gmuğ iş st;ning ll 5596 bolğa ... er/gü•i J Aı2
ı . acun t:. 85 . .. bt;lgüsi ı sevinçi ... bolğusı J B5 . .. bolğuçı C, st;.vünçi ö.
ll 5597 sini] Aıs •eni ll 5598 sini ... üçü n ] Aı4 •eni t. tik- ti k. g. ç 6 .•. sivgey
k~nide ... öçün] Aı, kgJlo.i·tin .. . bal~-lar gçün C6 könilik .. . bgl~-lar üçün
negu ... ay] Aı5 n. ter işidgil a. Bs ve C7 nigü ... ı munıng ı nushalarda munung
9 ~ t 1Ük, A 'da sahife . kenarında ar. harfi. ş(r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
şf r sözü ile ayırt edilmiştir

C:i

5.56
s6oo

5601

ILIG CI;:VABI ÖGDÜLMIŞKE

könilik üçün \<ök ac;la~in turur
yayılmaz üçün yirde ot yim önür
yayılma köni tur köngül tut köni

s6ıo

öküş allptu ögdi ögdülmişig
ayur sözledilig sen özülig bilmişig

5611

hayat birsü t~vfi~ bu künde naru
sen aymış bu sözler tutayın körü

s6ıı

sını teg basutçı manga birdi r\\b
umar men tilese tilek birge tip

5613

hayat birsü arzu tilekilig tükel
tüke! ~ıldıng arzum aya eçlgü fal

5614

bu künde naru sen bağ"ırsa~lılpn
basut ~ıl ma~a sen ay köngli ya~ın

s&ıs

büter men sanga çın ınanur özüm
sözüng örtme minde ay körlüg yüzüm

5616

manga kün negü teg yarumış künüm
seningde körür men men emdi münüm

5617

i<;li yal$şı sözler köngiil
köngül til birikip ya~ın

köni iki ajun .könilik bulur

B 402

c
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560%

ay ilig munu~ı özüm hilmişin
ötündüm sanga men için h~m taşın

5603

ikigün ajunlu~ asığ l,<ılgu söz
bu erdi munu~ı ayu birdi öz

5604

bu ajun ereji bile eçlgü at
sanga bolga dQnya ya 'tJl.<bi ulat

5605

bu dQnya nengi barça ~algu turur
ahng ec;igü l,<ılgıl öz ölgü turur

5606

bilig yal,<şı sözler mur~a mengzetü
sözi m\\'ni birle angar yangzatu

5607

atım ec;fgü bolsun özüm ölsüni
tirig ölgü ahır atım ~alsunı

56o8

usa eı;igüiük ~ıl at eçlgü tile
özülig mengü atın tirig bolsunı

5609

eşitti ilig söz sevindi 1$atıg
köngül köz yaruttı bulundı tatıg

56oo yayılmaz • . . yim] Aı6 ... yer-te od yem 89 yayı/mas ( nolc.t~lar .b'
dikkat ) ü. yt;rde ( -t;- hareleeli ) ot yim Cg ytJdılmış ü. yt;rde ( -ıı- harekelı ) l1l Mi""
11 56oı yayılma ••. köni ı An ba•ıl-maz kgni bol kgni tut kgngül Cıo yıl ma . ·• . 1 ~~a.
könilik ) A 17 acan-ta beg-lik Bı o a. könilik ( -k üç noktalı ) ll 5602 munu~ı · · . ılmıım
Aıs munı!<-ı ö. bil-mişi 1 için . .. taşın ) Aıs içi •. . taş-ı ll 5603 ikigün ajunlu~] /\lt
ikigü acunuğ C12 ikigü ajun-luğ 1 munu~ı ... birdi] Aıo munı*-ı a. berti
)CD<t &
, .. at J A2o bu söz tudz-a tevled bil-e {#dgülep 1 ya , .. ulat ı A2~ m-e lm -~ıı rd~
ll 5605 nengi barça ) A2ı neçe terz-e 1 ölgü] A2ı f#dgü Bı4 ülgi (sahile kenarında 5lıu
ll 5606 bilig ..... mengzetü) A22 g-ti ya~şı aymış bilig-lig •ö:ıi BıG .. · YtJngzatu ıCıı; bfl
yahşı . . . 1 sözi ... yanjzatu J A22 bu söz iş-ke tud-ğıl ay yalngu~ tqz-i
. - Dört 1ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. şi'r sözü, B 'de çizgiler ve C 'de ıy
satırda şi'r sözü ile ayırt edilmiştir

560; e4gü bolsun) Aıs idgü bol•u C17 e. bolsu 1 ölgü) Bı /falğu ll 56e8 ~(•' i1Ulk.
gdgü 1 merlgü J B2 ve Cı mt;nggü ll 5609 efitti .. . 11eiJindi] A25 . · · aeiJqn-tl
24
eşit(t)i ... c2 eşit(t)i ... Sl!iJündi ı yarattı J Bs ve c2 ygrut(t)ı

A

5618

5619

bolmış

er
er

köngtil kimke bütse anı küzıigü tut
özüng körge sen tip anı utru tut
bağ"ırsa~ kişi

angar

özke küzngü bolur
tüzgü bolur

ba~sa ~ıl~ yangnı

nushalarda bu başlık yok
... ögdülmi#g ı A26 al-~ıyu ... B, ... ögdülmfşe ı sen ... bilmişig J
~ o ".o rrfk ~l b. B, ... bil m;şe ll 5611 birsü .. , k ünde] A27 bersü t. bqkün-ten 1 11özler
·yın
A21 söz-ke tegeyin ll 5612 •ini . .. rtJb ı A28 uni t. bo-sud-çı m. berti rab
bhr altında ar. harfi. rgb) BB sııning tııg bı.uutçı (satır altınıla bilgüçi ) .•• C5 sening
umar ... birge] A28 ... berge B6 ... tilesem t. b. C5 umarı ( -r- ? ) , ..
5613 B 'de bu beyit yok ı bir•ü ı A29 bersü ll 5614 bu künde ı Aso bl:fkün-ten ı
1 ... maıÇa J Aao boo-sut ( buu-?) ... mangga B7 bçsut (satır altında bil{g ?) . ..
5615 büter men] As, kqder men Cs büter men ı minde] Ası men-tin Cs minden ll 5616
n 1/'Ü ] Aa2 k~z n. Bo ve Co k. nigü 1 •enif{jde . .. emdi J As2 sening-tin bil ür , ..
•ı;.rılng•ar • .. . men emdi ll 5617 i4i ••. er] A33 ~-ti ... bilmiş gr Bıo fcf.i ... f#r Cıo
0
( ~hih görmüş) YtJbşı . . . 1 er] As~ ve Bı o gr ll 5618 küzıfgü) As4 küz-gü 1 körge
ip J A:u kgrgü-ke (satır üstünde yazılmış) 11en Bu . . . tir ll 5619 küzngü] A30
ıi ı *'[* ..• tüzgü] A30 ~ıl* y<1\n )g-nı ( tashih görmüş) tqsgü Bı2 ~~~~ ytJng-nı ( yÜie n- ile) t. Cı ı *ıl* yçngnı ( yn- noktasız)

ilig ...

ögdülmişke]

bu!mış

56ıo al*ıtu

56zo

kimi~ köngli kimke balpn bolsa çın
aı~ar bütgü özke yal5-ın bolsa çın

563o

5621

bütülmiş kişike ayıtğ-u

5631

bütülmiş kişi

aysa

sözüg
sözüg

eşitti

B 403

5623

sözin kesti ilig özi amrulup
J.<opup çıl.<tı ögdülmiş andın turup

A 160

5624

c

56:5

336

açıldı

yarup köıigli kögsi közi
tiledi bu köngıi tözi

arıtmal.<

tutğ-u

56u

özinge ba~a kördi ~ıl~ın işin
tiriglik yigitlik yava ~ılmışın

kör ögdülmiş ilig sozın
sevindi ilel tip yaruttı közin

LXXIII.
ÖGDÜLMIŞ KEÇMlŞ TlRIGLIKKE AÇlP TJ;:VBE'•.I~A
OGRAMIŞIN A YUR

ilig anda naru kör inçlik l.<oı;lup
ilin itti tüzdi köp emgek yüçlüp

5632

isizig yırattı kör ec;lgüg ~amug
özi~e yal.<ın l.<ıldı birdi yolug

5633

tiriglik küçi bardı mindin kitip
tayal.< tuttı elgim bu tirgin atıp

tüzüldi buı;lun h~m süzüldi ili
inçke tegdi yıl ay kün tili

563 4

ökündi ayur bardı isiz künüm
tiriglik tükedi J.<ararur tünüm

)V*f

tahd: tiriglik i! asğ~ bile
erejin avındı sevinçin küle

5635

yidi arzu n!c m~t özüm uc;llayu
tirildim h~m uç! teg bilü bilmeyü

56%8

ilig me

5636

ayur men yondım usalın küle
künümni keçürdüm yavalı~ bile

5637

yigitlik küçi bardı mindin kite
açır men yigitlikke küyüp tüte

5626

tınıp
.. &... .....

ınandı

s6ı 9

yorıdı

agırladı ögdülmişig

angar birdi barça

B 404

işig

bir ança bu ögdülmişe
iriidi salpnç l.<ac;lgu birle bışa

ayur men yondım
tiriglik yava boldı

usalın

g'!-fl~t

küle
bile

5630 yigitlik . .. /fılmışın ] A1 asığ-sız y . ıdmışın ll 5631 yarup] As turup
5620 ba]fın J A36 ya/fın Bıs yf!/fın Cıs b9-'!ın (b- noktasız) 1 angar ·
~<nj
ögdülmiş .. . agur) Bı2 ve Cıo 'da bu başlık 5633 'ten sonra geliyor 1 Ag ö. k.
ya~ ın tudgu öz-ke anı ket ya~ın Bı3 .. . tutsa ( -t- noktasız) ç. Cıs · · · bolsa (b- lın;:ııu.uJ.tiıııtt:ll-ı<.,. a. ı~!Ja-*a , . . Bı2 bab ö. ... Cıo bab ö. tiriglik-ke a. ft;<Jbe. ~ılma~--'!a o. aytur
ç. ll s6n bütülmiş J As1 tusul-mış 1 bütülmiş) Aa7 bqdülmiş ( byd- tashih gii rmfı.t l
5632 A 'da bu beyit yok; Bıo ve Cs 'de 5631 'den sonra geliyor
tutulmış ll 56u eşitti] Bı5 ve Cı5 eşit(t)i ı seiJindi .. . yarattı] Ass s. tuv-a ~rifı
5633 Au 'de bu beyit 5636 'dan sonra geliyor 1 tiriglik .. . kitip] Au yigid-lik ...
Bı& ... yt}rut(t)ı Cı5 sı;flündi ... yt}rut(t)ı ll 5623 özi amrulup J A39 tilin &-Idi
kedip 1 tuttı ... atıp] Au t. ilgi m bu tergin adıp (?) Bu tut(t) ı ... t;rgin itnip
]fopup ... turup J As 9 tur up ç. ö. aytı ( -t· ? ) odı ll 5624 inçlik] Aı r:nç-lik ı ilin •
-n- · noktasız) Co tut(t)ı ... t!rgin atıp
köp J Aı r:lin tqz-ti t:d-ti bu 82 i. it(t)i ... C17 i. it(tji t. kör ll 5625 ~~~~is yırattJ J
5634 Bıs ve Cıı 'de bu beyit başlıktan sonra geliyor ı i siz ı Au ~-siz: Bıs i siz ı
r:-sisig y. 8 3 ve Cı i. yırat(t)ı ı birdi yoluğ ı A2 açtı /f.apuğ Cı b. uluğ ll 5626 ht~m •
~ı:rrıvcr ] A12 tqkt~nti /farar-tı
ili J As ma ... ~li ı tınıp ... tili J As ilig-ke tuv-a ~ıltı budnı t. B, · · · tili ~ ·
5635 C ıs 'te bu beyit 5636 'dan sonra· ·geliyor ı yi di ... ni'm11t] Aıa yeti ... ni' med
C2 ... ay ( yeri işaret edilerek, sahife kenarında yazılmış ) k. tili ( noktasız ) ll ·G'i
• tasbih görmüş ? ) ı tirildim ] Cıa tirildi
A, ~l ı erejin ... seflinçin J A, ~ri cin a. seflin-ti Ca ... •t~ilünçün ll 5628 birdi]
5636 Aıo 'da bu beyit başlıktan •onra ve Cı2 'de 5635 'ten önce geliyor
berti ll 5629 tirildi ... bışa J Aa sa~ınç lfadğu birl-e küy-e me b. C!i • · • it}şa
5637 A ve C 'de bu beyit yok ( krş. beyit 5633 )

5638

tiriglik uçul$tı yagudı ölüm
ölümke itig yol$ ya ötgü yolum

5639

saçım boldı sungl$ur tüsi teg şaşut
sal$al boldı yazl$ı gi}.l~f teg <>rut'

5649

otuz iki tişim orü~ yinçüler
üzüldi yipi kör saçıldı birer

565o

körür erdi kozler bu künlük yirig
tünerdi körümez l$atında erig

565ı

5640

c

337

56 4 ı

5648

5643

boldı

56 44

özü~ yaiığu boldı ·bayatl$a bu kün
yazul$lar üçün yıglasa men ünün

5645

özüm yangri

bayatl$a turup
yazu~lark,~ 'ıgri. tilese ~olup

5646

özüm. k,çQ.sa eriıpi yaragsızlarığ
köngül bulganul$tın süzülse ai"ıg

565:

kirlteş

5653

B 405

5654

boldı

5655

birle

gasu~-lar

iş

bilip

kingeşgü

kerek öz yal$ınl$a kingeş
birle itlür ~amug türlüg iş

kingeşse ongarur kişi öz işi
ökünçlüg bolur kin kingeşmez

kişi

barayın men emdi l$adaşım tapa
kingeyin angar men bu iş ay apa
yaraglıg

kişi

tise men k,ılayın bu iş
tise l$alsunı bu kingeş

işin

öz

5657

kingeşse
kingeşke

; · · 5645 krş. 5644; A22 'd.e bu beyit 5646 'dan sonra geliyor; A 'da beytin ·,k iııcl
5646•. beytin ikinci mısraı ile defiştirilmiş 1 yazu~lar~a 'v.~ri] A23 !Jfiku~·<fl·ta
5646 A21 'de .bu .beyit -5045 'ten Önce geliyor 1 bulganu~tın] A2ı
ve C5 bulganu~-dın
5647 A23 'te bu beyit 5645 'ten ·soiıra geliyor; A 'da beytin ikinci mısraı
tin ikinci mısraı ile detiştirilmiş ; B 'de bu beyit yok 1 if!'Vb&> ] A23 toba

kerek

öz bilümez körüp
kerek eştürüp

açhn~a ayıtgu

özi ·t~vbe. l$ılmal$ tiledi turiıp
bayatl$a sıgınsa yazul$ın k,olup

5638 A14 ve Cı4 'te bu beyit _5635 'ten sonra ,gel~yor 1 itig ... ötgü] Aa
••. udgu
5639 B ve C 'de beytin bir az farkla tekran için bk. beyit 5697 1 sang~ur ...
84 sıng~ur .•. Cı5 sg,ng~ar t. tt;g (sonradan satır üstünde yazılmış) 1 Pr~ıi ] 1\ıg,
84 ar ot Cı5 orut ll 5640 tişim ... Jlrnçd lu .1 Aı~ rıı~- l ım ( sıı.tır ltınrio uyg. b.ıır .•
g. inçü-ler Bı; , •. yünçüler Cıs sg~lım ö. yünçüler 1 yipi] Aı6 yagı .Cıs typi l
keli) ll 5641 körür ... yirig J A17 ... bqkün-lük !Jerig Bs körür ( -r- yerine - ~·
satır üatünd.e yazılmış) , •• yirig Cı ... yirig 1 körümez ~atıntiq] A17 k. rr.rlr>•l•afi.o
kör(ü)mes ... Cı k. us ında ll 5642 tiıtsa ma] Aıs tut-sam-a 1 bu ... ı'rrı <•.rı:ı, J Ata
b.. ilgin ö. gmlem-e ll 5643 ~ondı baş~a ] Aı9 ~ıltı udlek
5644 B .\<e C 'de bu beyit yok ( krş. 5645 ) 1 bu. kün ı A211. bykün 1 '"""'"'''·""''

lplğu

kingeşmegli işte ulıp

yaragsız

S65o

bu işke kingeşgü kerek
özdin kemişgü kerek

negü tir eşitgil kişi tildemi
Js:amug l$ılgu işke kingeş ol emi
kingeş

:.i

5647

aşnu

ökündi

elgiir'-'özüm imierne

!$ara erdi l$uzgun tüsi teg başım
~$uğu )f.ondı baş)f.a ·yetildi · yaşı m

eng

yaragsıznı

564ı yiral$ eş tür erdi :~ula~ tu'tsa ;ria
bu .kün

yana sal$nu aldı ayur ivmeyin
iveklikte yas ol anı l$ılmayın

50511

negü tir

eşitgil kingeşür kişi

kingeşin

iter ol

•:i11i,ı8 iilmeyin ı A24 6ilmeyin
kcng<ıJ•güii

kingür ol kişike bilig
bilig kirse yetlür elig
kişi

öz

işi

1 iileklikte yas] A24 eilek

iş-te yaz

ll 5649

kingeşgü]

garag•ıznı ... kemişgü ) A25 yarag-•ız bar t:rz-e temiş-gü Bı2 ...
ll 5650 king eş . . ..kerek ı A2s kengeş ... ~amuğ 1 ki1lgeşmegli] A26 kengeş-mek~lig
negü ... kişi] A'l:l n. ter e. kengeş Bı4 ve Cıo nigü ... kişi 1 kingeş A27 kengeş

1

J

... king eş] A28 kengeş-güü ... kengeş Bıo ... kingiş 1 kinğeş ... itlür ]
kt.tıgtl
t:dlür Bıs kingiş ... 115653 kingeşse ongarur] A29 kengeşz-e öngğarur Cı2
1 kin kingeşmez] A29 kin kengeş-mez Bı kim kingeşmes 115654 ~adaşım]
1 kingeyin ... apa] Aao keng-geyin (satır altında uyg._ harfi. kengeşey)
t:de hem yapa Cıa ... iş opa ( ? ) il 5655 tise men] Ası tez-e m. Bs tip aysa Cu
' tise ... kitığeş J Ası tez-e ... kengiş Bs ... kingiş ll 5656 işin ... bilümez ] As2
( -i- ? ) 84 işig ö. bilüme• Cı5 işig ... 1 ayı(ğu ... eştürüp ] As2 a. k. iş gorup
.. Cı5 ... u~turup ll 5657 kirQeşse ... kişike] Ass kengeşz-e kişi-ke kelir
~'"lt"Cli~C ••• elig] A33 kengeş~ke ... yedrqc, i lig ll 5658 negü ... kingeşür j AM n. ter
Bs ve Cıı nigü . . . 1 kingeşin ... ol] AM kengeş birl-e t:dmiş
kingeşgü

~Aıoo

B4o5 cn·s

c

338

Aıoı

5659

ış ~ıli.ırung kişike kingeş

negu

5067

ki~eşmez kişke !$atılma yıraş

sooo

I,cayu

bayattın ~olu

birsü yazu~larım
keçürgey k~rim

bolğay

dvca birle

işke

tilemiş

tegse ki~eş ötrü !$ıl
tilekke ki~eşin tengeş

B4os C338

B 406

soo s

ile! tip turup çı~tı ögdülmişe
kelip tüşti yazdı l$aşa

evi~e
566ı

kiçe yattı erte turup yundı kör
mindi ilig tapa bardı kör

5669

so&ı

yonp kirdi ilig tapa yol !$olup
orun birdi ilig ağırlap . körüp

5070

5ooJ

iligke ötündi ayur men bu kün
I,cadaşıml,ca barğum kelir örtügün

so64

I,calı yarlıl$asa barayın

.ı · : ' i

.' j , ..

tegürgil a~ar · s~~; ay ,b _ilgi t~mam
unıtmasuqı . Ql 4ıta,da. m_ini. ·

.D ö r t 1ü k, A ve C 'de ayrıca işiret edilmemit; B 'de çizgiler ile ayırt
'5659 nl!gii' . :. kinge,,J As5 .. . kengeş B7 ve · Cı nigii ... ı kingeşmez ..
Aııs kesıjqm.c-. ... ga,aş B7 kingeşme• kişini adaş tatma iş ll 5660 teg•e ...
t eg:.·e kengeş birl-e teg Bs er•e . . . ı kingeşin ] As6 kengeş-in ll 566ı ki çe •. •
Arı:-r keı;;ı: gr;rritı· erde ~opap Bg ve Ca k . gl}t(t)ı ... ı atın mindi] B9 afın m, Ca o.
ll 5·66ı !JOrip J Ass tyşüp ı birdi .. . . agır/ap ] Ass .berti ... c, ... ağırlap ( -p
_-!"'lır a l tını:l.a yax.d.m'f )

i%:' · ögdülmiş •. -. iligk_e'-] nushalarda bu başlık yok
.., sli63 bu kiln) ...Yı JJUU kgn ı ~adaşım~a ... örtügün J Aı •.. kelür g.r-duzüıı.
•,ı;l t ı.n d .,_ "Yir· ba"H: ·gn,oiir-a ) Bu ~1!-rfa,ım-~a .. ·. ll 5664 ~alı yarlı~a•a] A2 nıwçt:ı
·~w lı,V '

.,: .:·.,

··

ilig . , . ögdülmi1ke) iıushalarda bu başlık yok
5665 ilig] As clig ı angar . . . bilgi] As angga . . . B13 . .. ~ıl~ı ll 5666
·.• ,. mini] Aı "unut-ma•a·nı 11. tuu-a-ttr mırn-i 1ufddu/ft<(s!rrrn]' A11. tl . krr• rı ı ı u{ı:ıılai~"kıı:
.

töşek I,coldı yattı uçlıdı

5676

c

bayatl,ca ulad~l,cta -sırrın. köni

339

kirip
ol ança irip

5073

5675

-,

uçlıdı

bir ança uçlıdı bir ança oc;fug
l$opa keldi sal$nu toğa keldi tug

5677

oc;iundı

yumulmadı

oçlug

soo s . iligi aydı : barğıl :· :meni~din s~lam

5666

n~maz Js:ıldı yattı töşekke

5072

5674

·: icıd., C~VABJ
•ioc;bbLMIŞKE
' " ;
·-n
. :

altun öngi
yai,cut öngi

tügdi I,caşın tünertti yüzin
badı barça kişiler közin

belinglep

naru
zjyar~t •)j:ılıp terk yanayın berü

: ' ·i,'t

l$ırtışı boldı

bir ança

ÖGDÜLMİŞ Sl)'ALl tLtGKE

·j ı• :;~'

l$alıl$

tutup
5071

A 161

ajun

yaşı!$ z~cf~ran l$ıldı

atın

yattı

özi

uzun

yal~uzun

yandru ikile közi
sal,cnu irikti özi

ba~a kördi üngdün ~ara ~uş togup
l,copa keldi yirdin yalın teg bolup
yarudı basa yıldnl,c açlğır bile
tizildi erentir özin belgüle

sükiç I,coptı örİep l,calıl,cl,<a agıp
ünün sumlıdı suri cjbri ol,cıp

56G7 bagattın . .. biraü] A5 . . . be,•ü Bı5 bl}gatdın ~. bir•e C9 bl}gat-dın • .• ı dv-'a
] A5 ta'IJ-a . .. Cs .. : bolga kt;çürge idi m ll 5668 eilinge .. . ~aşa) A6 .. . ~aş-a
ll 5669 ajun ... öngi] A7 acun ... gn-i 1öngi] A7 anı ll 5670 tügdi . . Aıt tudtı ~a,ığ tyner-ti gyz-i Bs ve Cız tünert(t)i y. ı közin] As k11z-i ll 5671
J ltı ve Cıs yl}t(t)ı ı ol ... irip J Ag bir a. crip Bı ... jrip Cıs . .. irip ( -r- dikkat )
~671 B ve C 'de bu beyit yok ll 5673 tö1ek . .. uzun J Aıı tg1-e-kin-te g. adu-tı
Cı-t .t, ~riaı . .. ı belinglep .. . özi) Aıı galang-lap ut ı-tı ö. ll 5674 gattı . . . irikil J
•• . ,rik-ti B6 ve Cı6 gl}t( t ) ı . . . ll 5675 öngdün] Aıs gngdin ı ~o pa ... yalın] Aıs
kirli ge,.tin yılan B7 ve Cı& . . . gf,din gl}lın ll 5676 basa ·. . . bile ] Aıı yan-a
... Bs bl}sa gıldrı~ (satır altında yıldız) a. bile ( satır a:ltınde yıldız) Cı7 bl!-•a
11. g~le ( -ı:- harekeli ) 1 tizildi . , , belgüle) Aa kgcüd-ti odı teg gıra~·tın il-e
er"-n•fi= (satır altında yıldız) . .. Cı7 tiribii e'en-tir .. . ll 5677 &ükiç . .. ağıp]
ııık~r If. g. adap tgrlüg at Bo aükiç ( satır altında yıldız) . . . Cı . , , t~gip .( t1 •umlıdı . , , o~ ıp] Aı5 kgk-reti ga:e•tı ~ordag ~anat

Aıbı

B4o6 C339
5678

kötürdi yaşıl,< bal,<tı m~şrjl,< tapa
körür agdı yirdin yol,<aru l,<opa

5b79

butıl,<landı

yirde yol,<aru

l,<alıl,< me~zi boldı yalın

568o

yanut birdi ögdülmiş aydı l,<adaş
ol,<un urdı öc;ilek köngül l,<ıldı baş

5689

öc;i öc;ilek yarutsa birip öt erig
köngül ölmiş erse bolur tip tirig

yilip

5690

al,<ru tdl,<ıdı l,<apug
l,<apug açtı l,<oc;itı tapug

u<;iımış bu könglüm özüm g~fl~ti
mini oc;iguru birdi öc;ilek öti

5691

köngül közi birle bal,<ıp tengledim
özüm yolda azmış turup tangladım

sevüg külçirer teg

5682

mindi tagl,<a yüz

tekip

B 407

5684

urdı

tüşti

l,<adaşı

5683

yarudı ajun
sevinçler uzun

turdı yundı n~mazın l,<ılıp

yana
atın

teg ota

5688

sal,<ınç l,<ısga boldı
568ı

ÖGDÜLMIŞ C~VABI OQGURMIŞ~A

sıta

s~lam l,<ıldı ötrü kör ögdülmişe
yanut birdi yandru kör oc;igurmışa

5692

turup kirdiler evke alşıp elig
kör açtı tilig

c

l,<adaşı ayıttı

340

5686

sarıgral,<

uçul,<tı

özüm

yüküm
boldı

kişi tapgı l,<ıldım

agrudı

yangu öçli

'tiriglik

ıçlıp

tapgı l,<aldı usandım uçlıp

5694 kelü birdi di}rıya tiriglik barır
tiriglik tüker kör bu di}.nya l,<alır

ayur av l,<adaşım ~alı kelding ay
s~nga tuşgalı men tal,<ı keçmez ay
tüşükrek

5693

hayat

OOG UR MIŞ St)'ALl ÖGDÜLMIŞKE
~68ı;

tiriglik

yazul,<tın

körür men sening könglüngi
körür men l,<ızıl mengzingi

negü l,<ac;igu tegdi ne erki l}alıng
manga sözlegil söz sen açgıl tiling

B 408

5695

tiriglik üçün men tiledim ajun
tiriglik tükedi nerek bu otun

sf>9&

keçer uş munul,<ı bu künki künüm
bulurmu özüm bu keligli tünüm

5697

saçım boldı yazl,<ı gi,il~f

sal,<al

5678 kötürdi •.. ba~tı] AıB kgder-ti baş-ın Bıo k. gçşı/f. b; C2 k. bf!şın b. .
girdin ] Aıs kerür a. ger-tin Bıo ve C2 ... girdin ll 5679 butı/f.landı ... •ıta] .
. •alf.-lantı ger-tin gner teg •ada Bu b. girde g. •ıta Cs butalf.Zandı gt;rden g. i!J"ııı:
keli) ı ota ı Bu ota ( -t- yerine -n- ile) ll s68o seiıüg ... ajun] Aıs to/u gıız t
talara dikkat ) ki!;Zer ... · acun ı •a~ınç ..• uzun ] Aıs •a/f.ınçığ •qrer l~f .rtıı><in~ ~!1
ii 5681 atın ... gilip ı Aıo ... ggrüp Bıs atın ... gjlip ( g- noktasız ) C5 a. mını
ç~ıp ll 5682 lf.adaşı ı Bı, /f-'!4aşı ll 5683 ganut ... kör] A2ı !!anudı elig beri! ::; •
, 11 5684 kirdil er eiıke] Bı k. iiıke Cs kirdj/er e. ı lf.adaşı ... kor] A22 agıdtı kor
,,Bı ve Cs
agıt(t)ı k.
· otjğurmış .•• ögdülmişke J nushalarda bu başlık yok
5685 •anga ... ag] Ass •angga tuuş·ğaZ·ı ... boZmaz ag B2 ... kt;çmes a.
tuşğaZı (·ş· noktasız) ... boZmaz a. ll 5686 körür ı A24 kgrer ı körür ... ~ ı.ı:zi )
kgrer m. ~ml Bs ... sıming ll 5687 negü ... tegdi ] 84 nigü . . . Cıı nigü
~özlegil .röz J A25 udm-a kör-küt

*·

*·

boldı

teg orut
sungl,<ur tüsi teg .şaşut

Oc .riMmı5 ... oıf.gurmış~a ı A26 !1· cu'Vabı o.
5(i.fl!! birdi] Ar. berti 1 ba1] A21 taş ll 5689 birip ... erig] A2s berip ... B1 ...
1 o!Jmı, .. tirig] A28 gZmez t:rz-e bolup tip t. B1 ve Cu ... tip t. ll 5690 uğımış
A29 udıt-mış kgngül-ni acun Bs ... özün 1 mini ... öti] A29 men-i odgur·a
... Bd ... öti (satır altında pt;ndi) ll 5691 bir/e ... tengledim] Aso bile b. tingledim
turup t. Cıs b. gorup t. 1 golda ... ta1ftladım] Aso ... tıngladım Cı6 yoldan a.
IIJn •i'ttdtm ll 5692 ağrudı ] Ası agrıdı ı yazui>tın ... yangu] Ası ... yalngğu Bıo
vozu~Jm . . . ll 5693 If-ıl dım ... ığıp) As2 . . . t:dip Cı i>ıldı . . . ı tapgı If-aldı]
tdp·ilı-kd ll 5694 birdi . . . barır J Ass berti ... C2 ... tiriglik ( ·g· ve -k- çizgileri
} bf!rı; i tüker ... If-alır ı Ass tqkep barz-a tqnga ~· Bı2 tükese bu ... C2 ... If-alıp
5G · 5 C 'de bu beyit sahife kenarında yazılmış ı ajun] A34 acun ll 5696 uş ...
J ·<M rzıı~ m. bqkürı-ki 1 bulurma ... tünüm ] A35 bilür-mü ... kynüm
5697 A 'da bu beyit yok; beytin bir az farkla tekrarı için bk. beyit 5639 ı orut] Aı
~1 ı .runglf.ur ... şa,ııt] Bı sınglf.ıır ... c4 S'!ng/f.ıır ... şasut

A16: B4o8 C34o

A 162

itingü kerek men yarınJ.cı itig
itilse yarınJ.cı işim ay tetig

5698

5709

özüg

muııgar mengzetü keldi emdi bu söz
bu söz işke tutgıl aya köngli tüz

5699

341

bu keçmiş tiriglikke öknür özüm
neçe erki J.calmış künüm ay yüzüm

57oo

yava bardı isiz yigitlik küni
yava barmasu bu keligli tünüm

5701

kişig

yarın bolgu işke bu kün it itig
· manga mundağ aydı biliglig tetig

5702 .

satgayu men yondım öküş
satgayın men ay erde küsüş

5710

kürek men içiimdin küremiş otun
J.camuğ öz yazu15;J.ca kömüldi bütün

5711

bu kün t~vbe, birle yanayın mene
iÇimdin bu 'tgrug J.colayın mene

5712

ölüm tutmaz erken J.cılayın tapug
ölüm tutsa 15;algay tapuglar J.curug

5713

negü tir eŞit tıngla bilgi batıg
sanga ötler emdi ay köngli J.catıg

5714

ölürilde oza yan özüngni yıga
ölüm tutsa öknüp asıg l,<ılmaga

5715

ölümüg unıtma anun t~vbe,l,<a
usanma ölüm kelge tutğa yal,<a

5103

bu kün it usanma bu tapğun işig
bu . k ün itse it! ür yannJ.cı itig

5704

yidim içtim uçi teg yondım yava
açıp suvsatayın munı men ive

5705

öküş arzu nj'ın~t yiyü semridi
bu kün arğurayın. yetildi öçii

5716

yigitlik öc;linde yetürgil tapug
l$:arılıl,< yetilse barır kfiç l,<amug

5706 .

telim yath inçin telekçe turu
bu kün tursu emdi ac;laJ.cın örü

5717

tiriglik küsüş tut ive l,<ıl tapug
ölüm tutmaz erken bal,<a tur oc,Jug

5718

Ölüm tutmaz erken oçlug bol salpn
ölüm tutsa asgı bulumaz balpn

5719

men emdi sanga keldim andın turup
bu işke kingeş bir içli keçi körüp

, __

5707

Ui;iı;;!m

1

11

~ııaı

••

·,

ozKe

,

,

~ann

..

••

Kop

•
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••

Kışıg

sevinçlig J.cılayın iteyin işig
5708

elig til uzattım kişike telim
anırıg 'tgri lplsu bu kün bu tilim

J

5698 itingü .•. itig Aı #din-güü ... #dig 1 itil11e ... ı'şim
5699 A, 'te bu beyit 5703 'ten sonra geliyor

J Aı

5720

bagırsal,< l,<adaşım
yarağı

sen emdi manga
negü ol ayu bir tonga

#dilz-e y. ifing

DÖrt 1 Ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı ıaı:ırıiıı
sözü ile ayırt edilmiştir
·
· .5701 isiz .•. küni] Aa #·•iz tirig-lik /f.udı B6 jsiz • • • ı barmas u ... tfinfi.m J
. . . kqnüm Co bçrmasunı k. t.
5702 A2 'de bu beyit 5698 'den sonra geliyor; B 'de bu beyit yok ı bu .•. Wg;
b~kün ay çdig
·
·
5703 B 'de bu beyit yok ı bu ... işig] As bgkiin #i u. yarın-If-ı işig Cu ..
bu ., •. itig] As buu kyn çdz·e ,dlür y. işig
5704 A7 'de bu beyit 5701 'den sonra geliyor ı yidim ... teg] A7 yedim i. oci
1 açıp ... iiıe] A7 a. suiı-•ada·yın (-.d -?) buu gz-ni #iıe B6 ve Cı2 a. ""'' .."·"'·" "'
ll 5705 giyii] As yeyü B7 ve Cıs y{yü ı bu ... arğurayın] As bgkün sı:
... turğurayın ll 5706 yattı inçin ] Ao yedim içdim Bs ve Ca g(ft(t)ı i. 1 bu
bgkiin ll 5707 aeiıinçlig ... işig] Aıo •· lfdıp men nedeyin #IİK Cı6 s~iıinç-lüg ...
elig ... uzattım ı Au ilig til (satır üstünde yazılmış ) u. Bıo ve Cıa ... uzat(t)ım

57119 özüg ... küsüş J Aı2 gsüg sadğ-a-tayın ay #· kggüş Bu ... ,rde kijşüş Cn
1! 5710 kürek men] Aıa kerek men Bı2 k. me Cı kijrek men 1 kömüldi ı Aıs
ll 5711 bu .•. mene) Au bzıkün toba . . . yan-a ı icfimdin .•• mene] A14
'u•rin ~- yan-a c2 idim-din bu ·l!'~rüm ...
5712 B ve C 'de bu beyit yok 1 erken ] Aı6 #rkt;n ll 5713 negü ... tuigla ] Aı6 n.
~.,it #mti Bu nigü ... tıngla Ca nigü . . . 1 saıfga ... ay ] Aı6 seni gt-leti ulf. buu Cs
iiti~; ( l!!.siıjh görmüş) ...
5714 Aı7 'de beytin sonu, istinsah yaniışı olarak, 5715. beytin sonu ile karıştırılmış
beyit 5715) ı ölümde .. . yığa] Aı 7 glüm-tin üz-e·gin gsün toba-~a Bı6 ... aza yçn
4 ölüm-den oza yçn .. .
5715 Aıs 'de bu beytin sonu 5714· beytİn sonu ile karıştırılmış ( bk. beyit 5714) ı
... tı;!lb&/fa) Aıs ıınudm-a gaüng-ni yığ-a
5717 B ve C 'de bu beyit yok 1 iiıe] A2o ,.,e ı ölüm) A2o tolum ll 5718 tutmaz erken]
t.. #rkt;n Ba tutmas e. 1 bulumaz] Bs bulumas ll 5719 kin'?eş ... icfi] A22 kengeş ber iti
1 • it/i ll 5720 sen ] Bs ae Cg se" 1 negü ... bir ı A23 n. ,rz-e ay ay Bs ve Cg nigü . ..
J:{irii~

Aı63 B4ıo C34ı
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OOGURMIŞ ÖGDÜLMIŞKE KING EŞ
BIRMIŞIN

573 ı

AYUR

ol bolur
bulur

asığ"sız kişiler kişide turı

ilke tolur

yanut birdi oçlğ"urmış aydı l.<adaş
eşitgil sözümni ay kö~li tudaş

5732

5722

içli eçlgü njyy~tni l.<ılmış özü~
bayat birsü . t~vfil.< yarutsu közüıl?

5733

5723

bir ök türlüg ermez bu işke bilig
büte türlüg iş bar tegürgü elig

5734

iminlik törü ilke inçlig turur
ilig buçlnı sindin sevinçlig turur

5724

olarda biri bu ayayın eşit
yarağı körilp bil sen ötrü

5735

törü ö~di eçlgü uruldı tüke!
isiz yitti ilde l_<oçlup }:ıile, al

iş

it

5725

bu kün anda turmal.< sa~a ec,igürek
yana munda turmal.< ma~a eçlgürek

5726

seni~diiı

asığ" bolğ"a l_<arğ"ış söküş

A 163

5728

buçlun inçke tegdi itildi ili
dıla birle tınmaz r~ı.'jyy~t tili

B 410

5729

negü tir eşitgil tusulur kişi
tusulur kişi ol kişide başı

... ayur J A:u .. , kengeş bermiş-in a. Be bab o. ögdülmiş sözinge
( -9- ? -ı- ? ) c~C!ab ~ılmışın a. Cıo bab o. ögdülmiı-ke ( -g- çizgisi yok) sözi pt;ndi
5721 birdi ) Azıı berti
57U A26 'da bu beytin ınısriların ın yerleri dejtiştirilmiş ve sabife kenarında
ve 11ong sözleri ile, doQ-ru sıraya işiret edilmiş ı it/i ... nfggt;tni) A26 ı:-ti s:tgü
Bs i4i . . . ı biraü ... garutsu J A26 bersü t. garu11u
5723 A29 'da bu beyit 5733 'ten sonra geliyor ı ermez] Bo ermes ı elig] A:uı ılir
i lig (i- tek noktalı ) ll 5724 olarda ) Aao bular-ta ı körüp ... it J Aao ne s:rz-e . . . ri
bu . . . sarlia) Ası bykün . .. •angga ı yana J Aaı kelip ll 5726 •enirtjdin ... <Ün ]
mening-tin budu n Bı2 at;nfngdin ... Cıs s~njng-din ... ı buzalsa J 8ız buzalğa ll i7'1
. . . elgilff] Aaa t:lig ... ilging ı sen ... atın}] Ass 11en ~. adıng ilke Bıs se
C1
~- edgülük-ni
, 5728 Aı'de bu beyit 5731 'den sonra geliyor ı buqun ... ili] Aı b. s:nç-ke t.
s:li ı dı/a ... r'!o'iygfl ı Aı tuC!-a . .. ra'iyet Ba ... tınmas r.
5729 Aıu 'te bu beyit 5727 'den sonra geliyor; C 'de iki satır üzerine
ne11ü ti,. ] Aa. n. ter Bı ve C s nigü t.

njy~t eçlgü lplsa kö~ülde kişi
ajunda tilek teg itildi işi
niy~t

neçe

573&

eçlgü l.<ılğ"anl.<a eçigü bolur
ol muyanın bulur

l.<ılmasa

bularıg
işler

ol

bu kün ilke asğ"ı öküş

5727

otjğurmı1

kişi

asığ"lığ" kişi asgı

ilig l.<ıldı ilke kör elgi~ uzun
l.<ılur sen l.<amusr e<;lsrü atı~ tüzün

342

ara kör

5721

buzulsa

c

kişiler

anı~dın kişiler asığ"lar

5737

yana

tegşürülgey

buzulğ"a

5738

5739

l.<oc,iup sen berü kelse sen
buzulgay ökünç bulğ"a sen
iling

bu

ö~di

l.<almağ"ay

törü
bir örü

sening ornungl$a bir isiz
buçlunuğ" uhtgay bir inç

ornağ"ay
ıçlmağ"ay

isiz yoll.<a tartgay iligni isiz
isizler işini tüzüp l.<oc;iğ"a iz

DÖrt 1 ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şfr
lle ayırt edilmiştir
5730 kör J 82 ol (satır üstünde kör) 1 anıngdın ... bulur J A:ııı anırıg-tan .. . al ur
1itle tıırı] 83 k . ~urı C1 kili-ke t.
Az7 'de bu beyit 5722 'den sonra geliyor 1 ajunda .. . itildi] A27 acun-ta .. .
C ~ a. tileki i. ll 5733 muganın bulur] Azs mayan-ı b. Cg m. bu kör
51M A2 'de bu beyit 5728 'den sonra geliyor ı iminlik .. . turur J A2 s:min-lik
rltÜ t:nç-lik t . Bs i. tijrü ( -ü üzerinde sonradan r yazılmış ) . . . Cı o ... erür ı i lig
~Jig J A2 s:ling b. sende •· Cıo .. . s~iıinç-lüg ll 5735 eqgü ı Aa s:tgü (satır
yazılmıf') 1i•iz gitti] A3 s:-siz y. Bı i. git(t)i Cu i. yit(t)i ll 5736 bularığ .. .
uluş kent ... ·~n ı buzulğay] A, buşulğ-a Bs ve C12 buzulğa ll 5737 yana .. .
~ y. teg-1ürülge buu g(n)gdi Bg ve C13 Y'!-na tt;g1ürülge ... ı bu:ıulğay .. . bir)
•.• 8g buzulğa ... Cıs buzulğa i. ~almağa b. ll 5738 ornurlg~a ... ornağag J
. . s:·siz o. 8ıo ve Cu arnunga .. . arnağa ı ulıtgay ... ıqmağay) As ... ~:nç ı. 8ıo
ulıtğa . .. ıqmağa ll 5739 isiz ... isiz) Aı t:·siz bolğag idgeg iling t:-siz Bu ...
iling-ni i. Cı5 . .. t9rlğa ilig-ni i, ı i11izler .. . ~oıfğa) A7 t:-siz-ler kyç t:dgeg
t:dgü Bıı i. işinge .. .

A163 B411 C343
seni~din ayıtğ'ay munı

5740

hayat

aytığ'ı

bir hayat
bar yime ec.fgü at

5750

buçlun birle ~atlıp yorı~ tüzmedim
ya begler bile men ~ılı~ bilmedim

5741

isiz lplmagu h~m törü urmağ'u
isiz lplguçı~a bolu birmegü

5751

özüm körmerli bu ajun malını
ya eçlgü isiz bu kişi J:ıalını

C343

574 2

negü tir eşit ~ıl~ı kö~li köni
sa~a ötledi kör unıtma munı

5752

bu J:ıalıg bilirde naru barsa men
ic.fi arta~ erdi tapug ~oc.fsa men

8411

5743

isizke ~atılma ti:)rü urma sen
isiz ~ılğ'uçı~a bolu . l?irı:ne sen

5753

kişi körmedük bolsa altun kümüş
körüp bulsa ~ıllp ~ılur ming söküş

5744

özü~ eçlgülük ~ıl ;törü eçlgii ur •

5754

negü tir eşit emdi sartlar başı
ajun tezginigli bıtay ar~ışı

tiril iki ajun

iııiz . ~örme

,.

sen .

5745

hayat birdi

t~yfi~ s~a eçl.g üke
~amuğ' eçlgülükite., ş\lnup teggüke

5755

çığayın tirftse kişi ne~sizin
bayusa ~oçlur ol ~ılınç eçlgüsin

5746

negii:ke buzar. sep ·.~~ eçlgülerig
saıta yası tegg-~y 1 ay kö~li tirig

5756

il asgın b"~.up s~n 9z asğ'ı~ ~oçlup
ne eçlgÜ.. tÜ~r.:sep
', bu yirke UQUP
-- ----.·

çıgay bay bolup ol bayusa J.<alı
anıngdın kiter terk könilik yolı

5757

bu ~ut bulmadu~ er ~alı bulsa ~ut
baru ~~~~~ artar ~ılur ilke yut

5758

eiig buhnadu~ bulsa ilke elig
uzatur buc.fun~a elig h~m tilig

5747

'

ma~a

5748

munda yigre1c tidüki özüm
men,ay körklüg yüzü m

ayayın sa~a
•

•

•

ı

••

~

• 1

, .:,

•

B 412
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•

özüm dij.nya d~yl~t bolup körmerli
tilek ·. arzular~a . kö~ül birmed i

5749

5759

sen emdi tüke] dij.nya d~vl~t yiding
arzu h~va bekleding

kö~ül bastıng

B12 ve Cıa ayıtğa ı· b~yat ... erj.gü] As ·bayat-ı gydıg-ı, ..
... ll 5741 isiz ... ht;m] Ag f•siz ~· ma ı isiz ... birmegü ] All
. ber~megü Bıs i. lplğuçı-ğa . . .
·.
5742 B 'de bu beyit iki satır Üzerine yazılmıt ı negü ... köngli] Aıo n. ter
buu krtngli Bı, nigü t. e1it ~ıl~ı k. Cı nigü t. ·e1itgil' bu l;cıll;cı · ı ötledi ... ıımfmit
lll• bir unudm~q Bı5 ötledi (satır altında pt; nd) ·•• ; .
, ·
· ·)
. :. . Dört 1 ük, A 'da ayrıca işiret · edilmemiş; B 'de çizriler ve C 'de ayrı · ·
ııöiıü ile ayırt edilmittir·
· ,
" ·. · 5743 isizke katılma] Au ~-•iz l;cılm-a ı-siz ı isiz·. . ..; birme} Au f·siz · · ·
''" 5744 törü ·~. u~ J Aı:ı tgr-e ~.o C, .
ur (-r? )'ı ajun ist:r;] Aı2 a'cun Jı-~l~
birdi J Aıs berti ı teggüke ] Aıs teggü-ke ( -e~ veya ·tt· ? ) ll 5746 negüke
nigüke b. se Co nigüke b. · sen ı sanga
ay] Aa ba~-a kör sen a1nu ay (
çizgi} B, sgnga yası (satır altıoda ziyan) tt;gge ay C6 ... t~gge ay ·ll 5747 il
Ai& 1l a. turup s~n .. kgr üp Bı; . asğın ~- ı sen
urj.up J Aıo sen
arap ( ? } B0 ~e b. yjrke u. C7 sen bu yt;rke ( -~- hareleeli ) u. ll 5748 yigrek '"'~'""'''"'
yegrek tedüki B6 ve Ca yjgrek to ll 5749 bolup körmedi] A17 krvüp bilmei-i ı
birmedi] Aı7 arsa-lar tep ilig ur-mat-ı Cg . bilig blrmedi
5740

b11yat

ayıtğay]

o o o

o o o

o

o

o ••

5760

o

aytığı

o •

o o o

o o

közü~ toc.ftı könglüng yime amrulup
yorır

sen ilig birle ec;lgü bolup

bu barça hayat f{lzlı erdi sa~a
eçlgülük birdi ~ızdı enge

5761

~amug

bat/un ... tüzmedim) Aıs . almadım Bs burj.un (satır altında il) • ll 5751
acwı ı i siz
ki,;] Aıo esiz buu ki1i Bo
bat/un ll 5752 naru J A20 turu ı
:a 0 5753 ki,i] A21 kişig ı körüp . sökü1) A2ı ~al-ı
ol tqdü1 Cıs
•· ll 5754 negü tir] A22 n. ter Bı2 ve Ca nigü to ı ajun
bıtay J A22 acun
ve Ca
ltıtay ll 5755 çığayın . nengsizin] A2s
te(n)g-~riz-in Cı5 çığay-ın
8
" " "'" · ''""" "
( · l t• ooktasız ) ll 5756
çığay
ol] Au ı-sizig bulup ol ı kiter terk]
me ll 5757 er] Bı5 ~r ı baru] A25 bar-ı ll 5758 elig] Cı ilig ı azatur .
... ilig me Bı azatur ( ·tl· satır üstünde yazılmış ) . ll 5759 yiding J A27 yeding
A27 ( hav)-a ll 5760 torj.tı könglüng] A2s tot-tı kgnglüm Bs tot/tı ( t- yerine ysen ilig ] A29 •en ~lig Bs •e i. Ca •e" i. ll 5761 birdi ] A29 berti
o .

o o

o o o

o • o

o •

o • o

o .

o

o o o

o o o

o.

o o o

o o o

o.

o o
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5772

unıttıngmu

yanut
KÖNiı.IK KIŞILfKKE KIŞlUK

KÖNILfKKE

~ILMA~IN

c

345

5773

irig sözledim men sözüg ay ~adaş
irilme serilme köngül ~ılına baş
köni söz irig ol köngülke
si~ürse anıng asgı birgey

5762

bu bir türlügi ol ta~ı birsini
ayayın eşitgil aça men .anı

5774

5763

unıttı~mu

5775

bu
5764
A 164

A YUR

5765

iş

erki azu örtülüp ·
ötrü tuttulig ne asgı körüp

bilir sen ajunda bti ögdi öküş
vı;falıg. kişike bol ur ay küsüş
ajun

boldı

erse törü ö~disi
bolur belgüsi

5776

kişi

ec;igülükke

I.<ılur

biri~e yanutı l.<ılur

5767

kiming

l}.şlı

anı~dın

.,,-- ana
~.,nR

oğul

5769
5770
5771

ec.lgülük
on ülüg

bolsa atadın
kelir e<;lgü ilke

oğr!h~

togsa

suY

arıg
asıg

alınsa yaşut

andın

bolur ilke yut

tatıg

irig sözke buşma ~alı tegse söz
köni söz irig ol iriglenme öz
muılg'ar

mengzetü keldi emdi sözüm
sen ay körklüg yüzüm

5777

köni söz

açıg

yarın asgı

ol singürgil anı
kelgey süçitgey sini

5778

köni söz köngülke kör açıg irig
irig söz köni ol köni söz ~anı

5779

sen oğlan kiçig erken öldi atang
bilig erdem üstep ~ızartmadıng eng

5780

ilig

aldı

körgil igi<;lti sini
emdi kişiler

anın boldu~

sanı

bal_<a kör sen emdi ilig ec.lgüsin
özü~ buldı nj'mı;t yigü keı;Jgüsin

5781

bu erdem bilig ya ul_<uş~a l_<amug
sı;bı;b boldı ilig açıldı ~apug

bu l.<ul küng at a<;lgır bu yir suv l_<amog
iligdin tegip açtı dı;vlı;t ~apuğ'

5782

sini at ayag birle ~ıldı uluğ'
sanga eçigülükke ol açtı ~apug

özüng buldı nj'mı;t ~amug
yaçiıldı atıng ilde boldung

5783

yararmu sanga emdi yandru turup
özüng yüz evürse yağı teg bolup

könilikke ... ayur] Aso kişi-lik ~ılmış-~a kişi-lik ~ıl-ma~-ın a. Bs bab k.
c5 bab ... ~ılma~nı aytur
5762 bu ... birsini ] Ası bu u ... bir ~teni Bo ... bir•i-ni Ca ••• türlüg ıll!.inı
bir slni 1 eşitgil ... men ] Ası 11angga men t:#tgil Ba ve C7 ••• 11~n ll 5763
erki] As2 unıt-tım-mu t:rkin B7 unıt{t)ıng-mu ( -ın- yerine -ınn- ile ) e. C7 w uiCt
c. 1 tuttung·] ·As2 tut-tıng B7 ve C7 tut(t)ung ll 5764 bilir ... bu ) Ass bil ür sen
buu Cs bilir sen ajun-dan b. 1 fJt;/alığ ... küsüş J Ass fJefa-lıg ( fJ- ? ) .•. .,ı
(k-?) Bs ve Cs ... k(işüş ll 5765 ajun ... öngdi•i] Aı acun ... gng-tüz-i Bo . ·• ·
(satır üstünde yazılmış ) ... Co uzun ( ? ) • . . ll 5766 ülüg J Bı o ülüg ( satır ıı.iü cda
ll 5767 kelir .•. ilke ] As kelür ilke ~:tgü ll 5768 ilke J Bı2 ve Cı2 !Jgl~-~a ll
etjgüı~in ) A5 i. 11dgü-si Bıs ilig e. 1 yigü ketjgüı~in ] A5 yegü kedgüz-i
5771 A ve B 'de bu beyit yok 1 ayag) Cı5 ayag ( -y- noktasız)
f)~ '•-•t;lgm

açıg

eşitgil munı

kişike kişilik

5766

erki bu ec.lgülerig
ay köngli tirig

~ılmagumu

ec;igülük
külüg

5 17~ unıttıngmu erki] Bı ve Cıa unıt(t)ıng-mu erdi 1 ~ılmağumu

J A7

~cılmag-a-mu

Mg ] As t:rig ı irilme] As t:rilm-e ll 5774 irig J Ao t:rig ı birgey J Ao birl-e ll 5775
· tegse ] Aıo t:rig ... kgni t:rz-e ı irig ... öz ] Aıo t:rig ol t:rig-lenm-e gz B, ...
ö. Cs ... iriglenme (). ll 5776 körklüg yüzü m ] Aıı kgngli tusüm
D c Tl L jj JC, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'd-e ayrı satırda şi'r
il;; ayırt edilmiştir
'
5777 kelgey ... sini J Au kelz-e •· seni Ca kt;lge ~tüçitge slni ll 5778 irig J Aıa açıp
Aıs §_rig ll 5780 ilig ... sini] Aı5 11lig 11dleti ( tashih görmüş) kör yigit-ti •eni
sini ı anın) Aı5 bykün ll 5781 at ... suiı J Aıa ... yer su Bıo at ... yir
yjr sgiı ı iligdin] Aıa t:lig-tin ll 5782 ilde boldung] Aı7 boltı il-te

Aı64

A ı64 8413 C345
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5784

tusulğu ö<;iinde sen andın ~açıp
ö~in tursa sen ~alğa köngli açıp

5796

5785

sanga ~ıldı ilig ~amuğ e<;igülük
yanutı kereksizmü yandru külüg

5797

5786

kişi körse ögse sini al~ayu
atıng barsa ilde v~falıg tiyü

5798

5787

negü tir eşitgil kişi e<;igüsi
kişilik bolur çın kişi belgüsi

5799

5788

kişilik ~ıl

ay er

kişi

bol

kişi mundağ urdı kişilik

c

346

5789

kişi

ögdi özüngke

5791

yanutlug
buc;lunda

'

5793

kişi

ol

kişi

talusı kişi

B 415

kiçig erdi~ oğlan biligsiz otun
sini ol yöledi ~opurdı ~utun
yulug
u<;iıp

~ıl

angar emdi canıng
yatma tün kün işin ~ıl

t~ni~
anıng

5794

ol e<;igü yanutı bu e<;igü anut
sanga ma hayat birge e<;igü yanut

5795

negü tir

eşitgil

ay köngli

ya~ın

kişilik ~ılığh bagırsa~h~ın
5784 öngin . .. köngli] Aı9 gngün tardz-a ~- kgngüli Bts ö. t. se . . Cıa ö.
A2ı kgrz-e ggz-e 11en-i Cıü dg~~
11. 1 tigü ) A2ı te gü BıG ve Cıs t!gü \1 5787 negü tir) A22 n. ter Bı ve Cı o nigü t. 1
çın,] A22 ~ılıg-lı ll 5788 er] A23 ve 82 f#r ll 5790 eğgü .. . ming] A25 .•• t:lig m•
ming ( -i- yerine -n- ile ) C2 ~ıldı edgii . . . Inn] A25 on ll 5791 buı:/unda
· kişi-te .... Ca kişi-de tı;ılusı budun ll 5792 otun) A21 odun ( -n ? ) Bo otun ( -tlsini . .. ~opurdı] A27 11eni o, Yıtlet-i ~opar-tıll5193 guluğ . .. ~uignr J A'~B. yonut ~:
işin] A28 ve C5 işi ll 5794 sanga . .. birge] A29 sangga ... berge Co .. . blrge 1
negii tir ) Aso n. ter B9 ve C7 nigü t.
.. · Dört 1ük, A 'da ayrıca işaret edilmemit; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı
sör.ü ile ayırt edilmiştir

ll 5785 ilig] A2o ,lig ll 5786 körse . . . sini J

c

347

aşın

küçiezip eren

yitürmiş kişike yuluğlar haşin

tilek buldung arzu ~amuğ ec;lgü yol
bu kün e<;igü birle angar sen tusul
ağ"ı

ke<;iti

sini

yangsağuçı

l}~rir

özüng örtti öz
körüp ~amdı köz

58oı

tümen arzu nj<m~t yiding inçlenip
boyun yal be<;iüttüng bu~a teg ~ılıp
tutğıl emdi ilig işinge
artsu ec;lgü uzun yaşınga

sso ı bu küç
dı.{a

e<;igüsi
belgüsi

Q~~ını

~ıl işin

sen emdi iligke kec;lür ec;lgü at
körüp sızsu d(işman boyun egsü yat

alın

sanga e<;igü ~ıldı ilig ming yanut
ol e<;igü yanutı sen eçigü anut

tuz etmek

aşın yise sen
artur Q<;ilal yi

5800

yolug

5790

579 2

A 165

kişike kişilik ~ılın

bol

kişi atı

uluğ

kiming sen
bağırsa~lı~

B414 C346

58o3

ajun malı tirding özüng boldı bay
kevel minding ar~un yime tazı tay

5804

iligke yuluğ ~ılğıl işlet bu neng
tilekieri bolsu ~ızıl lplsu eng

s8os

ilig

t~l}t~a minsüı:ı

yağısı

5806

yir öpsü

bu kün inçrünüp
yinçrünüp

yıraJı:

uzun Jı:ıldı elging yorıJı: Jı:ıldı söz
sever sevmez erse sanga açtı köz

5796 giae ... ~ıl] Ası gez-e •en ~ıl Bıo ve Co gi11e ~ılğıl 1 gi] Ası g-e 11 5797
. .. eren] As2 ve Bıı ..• f#ren Cı o ötmek . . . 1 gitürmi1] As2 bııdür-miş ll 5798
gol ] Bı2 til ek e. bı;ıl 1 bu kün ] Ass bııkün Bı2 bu ( b- yerine 1- ile ) kün
}Jı;ırir . . . örtti] As, baz sebz gsüng urt ı Bıs bı;ızb~z ( harekeli ) ö. ört(t )i C12
.;. noktasız ) ö. ört(t )i 1 sini . . . ~amdı] AM seni tepsegüçi ( satır altında ar. harfi.
) 13,;ı s. gı;ıngsaguçı k . ~ı;ımdı C12 mini gı;ıngsı;ıguçı k. ft.ı;ımdı ll 58oo iligke J
ı dijşman] Ba ve Cıa dijşmı;ın ll s8oı giding inçlenip J A2 geding ,nç-lenip
( gi- yerine gn- ile) i . 1 beğüttüng] Bı5 ve Ca bt;fjüt(t )üng ll 5802 bu . . .
J As bua kııç ~utJet iş-let ,lig ifingge ı dr/a . . . yaşıngo J As tutJ-a 1d•ü aen-tin
llll~rınJI'.II''R ll 5803 tirding ] A4 terding 1kevel . . . gime J A4 kevül mıındüng a. yan-a
Cıo kfiıt;l mündüng . . . ll 5804 iligke J A5 ~ligke ı bol au ... ft.ıl11u J A5 b. l;ıaıl
Cı7 b~lsu . . . ll 5805 ilig ... inçrüniip] Ao 1lig . . . bııkün 1nçr-e-tüp B4 .. .
.. . Cı . . . mÜn•Ü . . . ı gir . . . ginçrünüp) A6 ger gp·&Ü öz-i gençrenip B4 . . .
{ !1· noktasız) günçrünüp Cı gt;r . . . gıra~ (-ı- noktasız ) tünçrünüp il 5806 elging J

A165 8416 C347

sen emdi dı{a artur eçlgü adaş
seni~ bolsu d~vl~t uzuh bolsu yaş
sS oS

içli

ya~şı aymış

bilgüke

bu

tazı

yazıldı

tili

açmış yolı

sS ı o

kişi ~şlınga kör ~ılınçı tanu~
~ılınçı ne erse kör ·~şlı ol o~

ss u

kiming ~şlı eı;fgü ~ılınçı ongay
isiz ~şlınga kendü ~ıl~ı tanu~
ilig
anı

c
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özüm bil mişin

manga örtüg erdi bu sözler neçe
kötürdüng bu örtüg sen aydıng aça

5819

özüm
hayat

~oçltı
o~

emdi bu arzu tilek
bolu birsü ar~a yölek

sS:o

küçiezsü iı;fim tutsu könglüm tüze
ne ~ıl~ım ~ılınçım könilik öze

5 s:ı

dı}'a

birle yarı basut Ipi manga
mini sen tutuzdum sanga

sozın

ss ı:

kesti

~optı ac;la~ın

esenleşti atiandı

taş

evinge kelip
içgü yidi

5 sı3

aş

emdi ınanıp manga
barça · aydım sanga

kiş

tiying

kirdi yorıp
ança serip

-.

tuttı

öngi

örüglüg saçı
d\inya içi

töşek ~oldı yattı

5 s:6

bir az inçrünüp
bir ança süçig amrulup

uçlıdı

oc;lundı ba~a

5827

~alı~ }$ız

5807 11ening . . . dt;"lt;t] C 3 singik (-ik noktasız ) . b. beglik ll 5808 ajun~r:~ .
mengül ük J Ag tıcan-ta ~al ur m. B7 ve C, . . . mıınggülük ll 5809 itf.i ga~şı l Aıo
Cı> i. g(I!Jşı
Dört I ü le, A 'da ayrıca işiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı B.U~ I
sözü ile ay ı rt edilmiştir
58to (lflınga] Aıı a•l-ı-ga ı ol o{c] Aıı. B9 ve C1 olu{c ll 5811 ,o_ngag] .:ı.ııı,
isiz .. . kendü] Aız ~-Itiz asl-ı-ge k . Cs ••• kt;ndiJ ll 5811 ~~.1~ l'tıUr~e J Aıl 1·
Bıı {cılı{c e. Cg ~ıl{c e. ı yandur . . . bir ] Aıs gandru a. ber ll 5813 {camug · ·
neçe § . bilig ı bu ... taş ) Aı4 unudm·a buu r:dgüng f/IIÜng {c. baş ll ~Sı~
manga J A15 kengeş ~. r:rz·e i. mangga ı özüm bilmi,in] Aıs mu nu l!rfnnt·
. Cıı ö. bilmişim ll 5815 ht;m ... bilmişing] Aı6 ma ••• Ba ... bilmişig ı ,~..,,. , •.•r,,.,.
işing] A16 tinglegü . . . Bı4 tt;ıfglegü k. açılğa ilig Cı2 tingleg(i k. açılga i.
ögdiilmiş ... oğğurmış~a ] nushalarda bu başlık yok
5816 sevindi] Aı1 11e"ündi Cıa •a~ındı ı kişilikke] Aı1 krıni-likke

tındı

yaşı~ yazdı bolğ'ay

sS2s

sevindi kör ögdülmiş aydı ~adaş
bu yanglığ' kerek ay kişilikke baş

tüşti

kesme yaru~ yüz tudı
h-:J,-1,
tu! tom keçiti hilin
.......................

l$a!ıl$

ÖGDÜLMIŞ C~VABI OI)GURMIŞ~A

örü
keldi berü

~oçlı ıçltı

5824

men ayınışiarım h~m özü~ bilmişi~
ba~ıp tengleyü kör açılğ'ay işing

5816

bu sözler bu kün
tügülmiş tügün

5 s1s

~amuğ'

kingeş ~ıldıng

manga bu

unıtma

~ıl~ evürse ay ~ıllp silig
evre yandur ayu bir bilig

eçlgülükke ilig boldı baş
bu ec;lgüg ~oc;lup sen özüng ~ılma

iı;Ji yahı aydıng

5817

kişi ~şlı mundag lplur eı;fgülük
ol atı ajunda ~alır mengülük
kişi ~şlı

5 sıı

B 416

kördi kötrüp başın
küler teg yirişti tişin

5817 itj.i .. bu ) Aıs ~-ti .
buu Bı
aymış b. Cu i. Y(lblı ... ll 5818 mari}a .
Aı9 mangga grdüg ( satır altında uyg. harfi. puş-i-te ) t:rti buu
82 ... nııçe
noktaya dikkat ) ı örtüg
aça J Aıo grdüg (satır altında uyg. harfi. puş-i-te)
n~s;e ll 5819 bagat .
bir•Ü J A20 idim-ni tudun-tum men ll 5810 tüze] A21 kgni J
.. öze J A2ı kgdür-sü mening-tin buu ğaflet gngi 84 ga .. . ll 5821 d,_'a .. . mari}a]
!.ııtı - a
boo-sut ~· mangga 1 anıtma
tutuzdum J A22 unudm-a meni .. . 85 u.
Cı u. mini sı;n tu(tu)zdum ll 5822 utlandı ... berü] A2s at minti k. naru 86
C2 . . bıırü ll 5823 evirlge ] Bı iVinge ı yidi . .. ança] A24 gedi t. tınçin
bilin J Bs bil-ni C, tilin ll 5825 bolgag örüglüg] Cs tolğa örijglüg ı tigilfj ..
] A26 tegin o• . Bg ... tut(t ) ı C5 tt;ying ( -ı;· hareleeli ) kfşi öo tudtı ll 5826 gattı
C11rr•'iniip Azı .. ança turup Bıo g(lt(t)ı ... C6 g(lt(t)ı ... inçürüp ı utf.ıdı .
A27 udıp bartı a. sgçip ll 5827 oğundı] A28 odun-tı ( satır altında uyg. harfi.
t:
kül er
yirişti] A28 bul ar t. beriş•ti
o

o

o

o

•

•

]

o.

o

o

o

o

o

•

•

o

o

o.

o

o

o

o

bil ii'

,

o

.

•
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58ı8

5829

583o

yaşı~ baş kötürdi yüz açtı ya~ı
ajun bütrü tu ttı örüng .~uş öngi

5837

turu keldi terkin kör ögdülmişe
yunup tang n~maz ~ıldı tattı aşa

5838

atın

mindi bardı yana
kirdi ilig taparu

tüşüp

5831

A 166
B417

583~

~arşıl$a

c

o~a

349

5839 · anıngda bagırsa~ ta~ı

bizingde usalra~ kim ol ay ilig
yava boldı öc;l kün tegümez elig

ayıttı ilig andın oçlgurmışıg
ayur inç esen barmu ~ıl~ı bışıg

58 4 1

negü tir mini üşgürürmü dQ'an
dQ'a ol bayattın b~la~a ~man

ozug arzu ni'm~t bile semritip
erej birıe avnur özümiz yatıp

5842

et öz ölgü al}ır yigey l$urt yılan
ökünçte a<;Jın yo~ çı~ıp barsa can

5843

negü tir eşitgil ul$uşlug sozı
bu söz işke tutsa tap ol ay l$ozı

5844

et öz semrir erse yılan ~urt anu~
özüng sevn\ir erse keçigli ~onu~$

58 45

tüşüng·

dQ'a birle yalngul$ bulur eçigülük
dQ'a birle uçma~ bulur mengülük

5834

ajunda yo~ erse bu eçlgü dı,{a
esiz yir ~oçiı bargay erdi toga

5835

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
köni yarlıl$adı bilig birle tüz

5836

~adaşım bu kün anda yalnguzlul$un
dl}'a birle bizni ~$olur munglugun

B7 ve Cı 'de, 5836 'lan sonra, daha şu beyit gelmektedir (bir az farkla tekrarı için

{ -J-?) ... Bu a(ın m. Cıo a. mündi ı ilig ... o~a) Ası r:lig . .. ba~-a Cıo
9~
ilig ... ögdülmişke) nushalarda .bu başlık yok
5831 ayıttı ... andın) As2 a. r:lig aşnu Bıs ve Cu agıt(t)ı ... ı inç ... ;"f'K
§nç .. . başıg Bıs ve Cıı . .. bışıg ll 5832 negü ... d~'an] Aı n. ter meni .. .
Cı2

... bayattın) Aı tufJ-a . , . Bı ve
tuv-a ... Cıs . . . !Jf!rlglu~ ı dı,_'a ...
uştma!;ı ( -ş- noktaaız ) bıJlur ml!nggülük
Ca ajun-~a ... ı isiz ... erdi J A 3 r:-siz
~· bgrga e. Ca i. gir .. .
cuvab *ıl ur
·
5835 birdi ... bu) A5 berti .. . buu ll 5836 yalnguzlu~an J Aa
ygngluzlu~un ı dıJ'a ... muıiglugun] A6 tufJ-a ... /fılur m.
nigü ...

ı dı/a

ll 5833

dıla ... yalngu~) A2
A2 lufJ-a ... ~ ... mf!nggülük Cıs .. .
ajunda ... dı/a) As acun-ta ... tu"-a
§rtl (satır üstünde yazılmış) Ba i. gir
ögdülmiş . . . iligke] A, fl· ilig·ke

teg keçer bu tiriglik barır
tiriglik keçerke keçer kün tanu~

ıı~Jil 5839 ):

5828 kötürdi ... yangı) A29 k§derti ... Bı2 ... yf!ngı ( noktasız ) C 8
•
noktasız, -n· noktası sata kaymış?) ı ajun ... ~uş J A29 acun bı&drf bgt-ti ~~ütıg .
Bı2 ve Cs ... tut(t)ı ... ll 5829 tattı) Bıs ve Co tat(t)ı ll 5830 atın minai J A11

d.

kim bol ur
bizni ~olur

58 4o

5833

ij.şgürürmü

~a<;Jgusın ~oçHı

ILIG St)'ALI ÖGDÜLMIŞKE

ÖGDÜLMIŞ _Ç~VABI ILIGKE

bf!yat-dın

bu kün ol iligke bagırsa~lı~ın
dQ'a tilde kesmez ne köngli ya~ın
özi

B 418

nigü ...

bizingde usalral$ açlın kim bolur
biz ~ılurmız dQ'a ol ~ılur

yazu~

ll

)

özi ~gc/gusın ( C -•ı ~oc!tı bizni ~olur
( C -dan) bggırsa~ ac/ın kim bol ur
5837 bizingde] A1 bising-tin C2 bizing-den ı biz ... dg'a) A1 biz ~ılur-bız tafJ-a
d~ı ' a .. kesmez) As tuv-a . , • B9 . . . kt;smes
.31139' krş. beyit 5836 not ı anufgda] A9 an ıng-tın C, an ıng--dan ı /fatjgo:ı.ın] .Ag, Bıo
lf.aif2ı. · ~ ll 5840 bizingde ... ay J Aıo bising-tin u. ta~-ı kim C5 ... ol (satır üstünde
· } ag ı yava ... tegümez J Aıo ~urug fı:altı (ldkün t. Bu ggva ... tt;gürmes Cs
~ ll 5841 özüg) Au rt•üg C6 özüng ı erej ... yatıp] Au eric b. aC!na kqdir-miz
Bn erej ( satır altında dij.nya ) ... ygtıp ll 5842 ölgü ... yigeg) Aı2 ... tingen
. ) C7 ölge .. . gi!Je ı ökünçte] Aı2 gkünç-tin Bıs ökünç-de C1 ökünç-ten ll 5843
tir) Aıa n. ter Ba ve Cs nigü t.
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r
ile ayırt edilmiştir
5845 bu ) Aı5 ol ol ı tiriglik ... kün ) Aı6 negü ~ıldıng t;rz-e bu u (fdkün Cıı
fi.f1 (yerine işiret edilerek, sahife kenarında yazılmış) k.
anıngda

Aı66 B4ı8

5856

ILIG C~VABI ÖGDÜLMIŞKE
5846

yanut birdi ilig ayur ay bügü
neteg tutgu özni negü teg kügü

5847

seningde

350

manga
men emdi sanga

5848

men emdi ev içre yatur men usal
işim barça taştın ay bilgi tüke!

5849

közüm sen ~ula~ım sen körgil eşit
ne tengsiz körünse körü ıçima it

5850

meningdin kerek bolsa yarı basut
manga ay ~ılayın ol işke men ot

5B5ı

nü ~ılsun er at bir ikindi bile
yava ~ılına mini seviıiçim tile

585:

buçlundın yıra~

5853

5859

h~m

5854
5855

1

yanut birdi
hayat birsü

586o

tilekim bu ol kör kerekim bu ol
aça birsü tengri köni eçigü yol

bir ök

i)ac~tim

bar seningdin bu kün
sen sevinçin ögün

bilir sen kimi tutsa begler ya~ın
barça songdar anıng bar yo~ın

neçeme mini eçlgü tutsa özüng
yongasa tügülgey yüzülig

ss6ı

negü tir eşitgil tonga alp erig
bilip sözlemiş kör bu öt sav erig

5s6:

et ol bu kişi köngli artar
anı keçi küçiezgü ay ~~~~~

ss63
ss64

yıçlır

~açiır

neçe keçi er erse yongağ tınglamaz
ozunçı ara kirse sernü umaz
neçe keçi beg erse u~uşlug oçlug
bolsa tegrür yoçluğ

yongağçı ya~ın

A 167

S86S

köıig ül beg turur bu et öz
ara sözke lumlır arala isir

5866

kişi tab ' ı tört ol
biri küldürür bir

ögdülmiş aydı
t~vfi ~

bütün

yongağçı

itilsü ilim
bu tiiim

ay beg
aya erde yig

baş ağrıg

kişi

anıJlr ş\ikri i.<ıisu meniı~

ÖGDÜLMIŞ C~VABI JLIGKE

~utun

sanga ~ıldım emdi özümni yuluğ
sen inçin tirilgil ay ilçi uluğ
yon~ ~ıl anı

tutsu küçkey elig
biligsiz isiz ölsü ~alsu bilig
bayusu buçlun

5857
ss ss

bagırsa~ açiın yo~

ınanıp ışanur

c

8419

erejlensü ilig tirilsü
manga tegsü emgek

C350

C 3St

S867

~u) ~sir

l,<arışma yağı

~ılur

ün

çoğı

biri ivse biri amullul$: tiler
biri külse biri sığıt~a ular

5856 erejlen:ıü] A21 t:ric-lensü ll 5857 inçin] A28 ~:nçin ll 5858 yorı~ ... sei>inçin ]
.' f"ll
C9 rt;"a .. . sı;vünçün 1! 5859 bilir sen ı Aao bilür sen Bs bflir se Cıo bilir
ilig •• • ögdülmişke ] A ve B 'de bu başlık yok
bar J Aao barın ma ll 586o mini ... tutsa] Ası men-i §tgü tudt~ang i yongağçı
5846 birdi •.. bügü] Aıe berti . .. begü ı negü] Bs ve Cı3 nigü ll 5847 -<"''"'''·""'
,,.,..,, __~ ' -- - • Aaı y . yonal:ı:-a tügülz-e B, yaııgaiJçı ( •atır altında sö::: m~rgüci) .. . Cıı
· Aı7 sening-tin Ca sı;ning-den ı men] Cı, men ll 5848 emdi , , . men] Aıs §nçin
( "ahr o.hınmı ğgmma:ı:) .. . tügülge ll 586ı negü . . . tonga ] As2 n. ter t:· tongga
, ' . .. Bs e. iv . . . Cıs e, ii> . •. men ll 5849 sen .•. sen J Aıg sen . • . u (?) B6
Cı3
nigü
erig] B5 irig ll 5862 yu! ır] A33 bedir 1 anı ... lfağır ı Asa . .. lfadır
' Cıa sen .•. sen ı it] Aıg ,t ll 5850 basut] A2o bo-sut ll 5851 nü • •. ikindi]
•.. ~gdır Cıa ... lfgdır ll 5863 er .. . tı tfjlama:ı:] Aa. beg t:r:ı:- e yongğalf t. 87
l lfıl-şur ( -.ruu ?, fakat .,. noktalarına dikkat) ... §kin·ti Bs . . , §r , , . Cı . . . ~irl~
• • tınglamas Cı4 . . . tongağ t. J o:ı:unçı . .• uma::: J A:w. acuçı . .. 87 ... s~rnü
: ( istinsah yaniışı olacak ) ı yaiJa .. . tile) A2ı buu ~ıl m-a meni bil . . . Cı .
ll 5864 beg) A25 ~:r 1 yo .-lflağçı] Aas yongğağ-çı C15 tongağçı ll 5865 turur .. .
t. ll 5852 küçkey elig] A22 keçkey ,. C2 küçke ilig ı i.ri:ı: . . . bilig J A22 11" 6{~ b41i'u
}
Aoo
bol ar . .. ~:-si~ Cıe ... ~sir ( -r yerine -:ı: ile ) 1 tumlır . . . isir J As6 tum-lur
silig C2 . . . biling ( ? ) ll 5853 bayusa .•. itilsü ] A2a bayu:ı:·ı b. m-a t:dil-sü 1 bır 1 A'/3
p:f: Cııı . .. isir ( -r yerine -z ile) ll 5866 tört ... lfarışma] Aı ... lfarış-a Bıo
ögdülmiş ..• iligke ] A24 ll · c uflabı elig·ke
ol lfc.ırı1ma 1 küldürür ... ün] Aı kyl-türür . . . \!n C11 kültüriir . .. ll 5867 iim J
5854 birdi ı A25 berti ı birsü . .. yig] A25 bersü . . . ~:rde yeg B12 ... §rde
. .. y!g ll 5855 tilekim . . . kör ı A2a tileking buu ol m-a Bıs .. . lıı;rn 1 birsü .. .
A26 bersü t. mangga uş bu Bıa .. . mgnga uşbu

Aı67 8419 C 3 sı

s868

sevinçlig tidükte sal,<ınç keldürür
sal,<ınçlıg tise bu sevinç küldürür

5869

muıigar

eymenür men ay ilig l,<utı
yo~ağ"lı yo~asa bu yal~ul.< iti

587o

agır

lLIG CÇ-VABI ÖGDÜLMIŞKE
5879

B 420

tilekim bu ol h~m ötügüm sa~a
mini kim yo~asa ayıtğ"ıl m;ı~a

587z

tüpi~e

5873

5874

5875

5876

5877

tegü irte artul_c ayıt
negü belgürer erse · J.<ılgıl ivit

içli yal.<şı ayınış kişide burun
sözüg ·tı~la l,<ılma kÖ~ülde orun
tal,<ı mu nda yi grek ayur. uş bu söz
mu nı ·işke tutgıt aya eı;igü öz

sözüg barça tı~la kerekini al
kereksiz sözüg sen yana evre sal
eşitgil

sözüg irte yalğ"an çınığ"
özke algıl l,<ına yalganıg

bu yalgan kişi birle artar ajun
köni çın kişi .tut ay elgi uzun

·. 5868 sevinçlig lidükte ] As •· tedük-te C2 s~vinç-lüg t. ı tise ... küldürür] A ~
s. kel-türür C2 ... k~ldürür ll 5869 yongağlı ... ili] A4 gongğağ-lı ( satır
~yg. harfi. sıbat yer?) .. . ~ti Cs tongağlı (satır altında ğq;mmaz, -z nolc!ıııo ıı: '
lı. yg.nglu~ i. ll 5870 bolğa ... tö:f]ülgey) A5 bolz-a k. tggül-ge Bı4 ve C, ... r<m1!'U.ıl!e•
bolğa ... t:Vürgey ] Ao bolz-a (~z- ? ) tapğung ~'(Jürz-e c, ... evürge ll 5871
Aa ,düküm ı mini : .. gongaaa J A6 meni k. gongaz-a ( satır altında uyg. harfi.
Bı5 ... yongasa ( satır · altında şfkagf!t) Co ... tongasa ll 5872 irte ... ayıt]
a. ayıp ı negü ... iilit] A7 ... Giiip Bı nigü ... Co nigü ... iilip ll 5873
yonga•a ( g~ noktasız) C7 tongasa ı ayıt) C7 ayıt ( -ı- yerine -t- . ile) ll 5874
bun.zn] Ag ~-ti ... Cs i. gq;~1ı ... ki,i artutı ( -tı ? ) ı sözüg ... orun ] Ag
Cs .•. köngül artu{cı ll 5875 mu nda ... bu] Aıo m. yegrek ... 84 ın, ;;f,çr~k or.
mandan yfgrek a. u,bu ll 5877 irte) Aıiı 'r y-a ı çınığ ... .valğanığ] A12
gan-a yalğan-'ığ Cıı ... ~ınap y. ll 5878 ajun] Aıs acun ı elgi] Aıs ~~~~:ı
~au

kişi

kişilik sanga birdi erklig hayat
kö~ül til lplıJ.< h~m köni boldı at

588ı

588z

seningdin l,<açan kelge isiz yorıl,<
örüng süt bile kirdi eı;igü J.<ılıJ.<
sini sözlegüçi kişiler ma~a
teg yağı ol ay bilgi ki~e

yagı

c

352

sanga kim yongasa eşitgll sözin
çının yalğ"anın keçi ayıt tüp tözin

çınıg

5878

588o

bolga kö~lüng tö~ülgey özü~
yava bolğ"a tapğ"um evürgey yüzü~

5871

yanut birdi ilig ayur ay

r~va boldı l)ac~t tileki~ tuşı

5883

5884

l,<açan tı~lagay men olarnıng sözin
apang sözleseler öküş ya azın
negü teg bolur ilde Üçi uluğ"
isizig l,<amuğ"

aı;iırmasa eı;igü

B 421

5885

5886

neteg beg bolur ol buı;iun erkligi
köni egrini aı;ira tutmaz ögi
l,<açan yir ilin · ol tünermiş k üne
ol sınasa yana

sınamış kişig

S887

s81!8

J.<alı arzu yir ol törü birgüçi
köni yalgimıg açlra tutmaz tuçı

bayattın ma~a çın c~ta sen bu kün

seningdin
5889

yazıldı

l,<amug berk tügün

tapug J.<ıldı~ artul,< bagırsal,<lıl,<ın
ötedi~ manga sen tuz etmek Ql}.l,<ın

i lig .• .. ögdülmişke] Aa ~lig cu'(Jabı g.
5879 birdi] Aı6 berti ll 5880 kişilik ... b~rdi) Aıo kgni-lik sangga berti ı ht;m J
ma ll 588ı kelge isiz] A11 kelgey ı:siz Cıa .•• isiz ( satır üstünde yazılmış) 1örüıtg
kirc/j Al7 gsüng ... kelti ll 5882 sini . . . manga) AıR seni ... mangga ı king e] A 18
ll 5883 tınglağay] Aıg ting-legey ı apa~ . .. ya] A19 {cal-ı ... m· e Bıs ... ya
t ıııııız J Cı .. . öküşin ll 5884 _negü ... ilde] A2~ ... ul-ta Bı4 nigü bt;g . _.. C 2
tt;g ... 1isizig {camuğ] A2j ı:-siz beg {culug Ba isizig ( -zi- yerine -zt- ile ) ll 5885
ögi] A2ı t. gngi Bı tutma• ö. Cs t. öngi ll 5886 yir ... tünermiş] A 22 bir (b-? )
•.. 82 gir ( y, noktasız ) ... C, ... {cutadmış ı kişig] A22 kişi ll 5887 yir . . . birgüçi ı
ger ... ber-güçi 1 tutmaz tuçı] A2s t. kıJçi Bs tutmas t. ll 5888 bagattın . . . kün ı
. . 'ada sen bıJkün 84 b(Jyat-dın ... Co bg.yat-dın ... 'g.fa sen ... ı berk] A24 terz
sen . .. etmek ] A25 tuz gdmPk C1 ... ölmek

589o

meningdin kerek emdi e<;igü yanut
sanga tegse sen yi tiriglik anut

5891

ss 9 z

5900

yana aydı ögdülmiş ilig l$-utı
ajunl$-a hayat ya<,itı e<;fgü atı

negü tir eşitgil kişi e<;igüsi
könilik bile b~ll$.1$.a ya<;fmış küsi

5901

at eçlgü tilegil hayat birdi l$-ut
l$-utug buldung erse köngül e<;igü tut

kişi

5902

tuçı beg bolayın tise belgülüg
bu tört neng kerek ötrü tegse ülüg

5903

biri til köni bolsa ~~vii bütün
ikinçi törü l$-ılsa ilke l$-utun

5904

üçünçi elig yazsa bolsa a~ı
tegürse buçlunl$-a bagırsal$-lıl$-ı

B 422

e<;igüsi kim kişiler başı

kişilik l$-ılıglı kişike tuşı

58 93

kişike yanut l$-ıl kişilik tengi
yanutlug üçün at urundı kişi

ÖGDÜLMIŞ
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bu törtinç titimlig kerek bolsa alp
egse işin l$-ılsa yarp

5905

A 168

c

353

589 4

yanut birdi ögdülmiş aydı ilig
erejlensü ilke yetürsü bilig

5895

hayat birsü iki ajun e<;fgüsi
ava kelsü arzu tilek umdusı

5896

bolu birsü evren ongay evriilüp
u<,iu birsü ö<,ilek tilekçe bolup

5897

589 8

ay köngli köni l$-ıl~ı alçal$, bütün
tirig bol esen tur tirilgil l$-utun
ma~a
ağırlıl$.

5s99

yağı boynın

tegdi sindin ~amuğ e<;fgülük
ya baylıl$. yigü ke<;igülük

5906

l$-ayu beg bu tört iş tüke! l$-ılmasa
irüklük kirür ilke anda basa

5907

bu ol emdi beglik köki yıldızı
bu ol eçigü begler yorılp izi

5908

yorıl$. hıızmağı! sen bu izçe yen
bu erdi sening-de ozal$-ı l$-urı

5909

l$ayu beg bu yol l$-oçlsa tutsa ongın
buzar beglikin ol alumaz ongın
agır

5910

tut ay ilig bu üç türlügüg
sanga men manga tut ögüg

ayayın

munu l$-ur hadım men tapugl$-a l$-atıg
hayat birsü t~vfil$. ay bilgi batıg

biri alp atım ~urç yüreklig eren
birle ilke tusulur tümen

5911

l$-ılıç

5890 kerek) A2e re'Van 1 gi] A2o g-e Cs gl ll 5891 negü tir ] A27 n. ter Bı ve
nigü t. 1 könilik ı A27 kişi-lik
Dört 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda
sözü ile ayırt edilmiştir
5893 tenji] Bıı ve Cı2 tuşı
ögdülmiş ... iligke) B 'de bu başlık yok 1 c•'Vabı iligke] Aso cuvabı ,lig-ke
5894 birdi ... ilig] Ası berti ... §lig 1 erejlensü ... bilig] J\sı §ric-lesü ...
ll 5895 birsü ... ajun) As2 bersü i. acun 1 aiıa ] As2 ve Bıı a~a C ıs afla ll 5896 biraü •.•
ongag] Ass beraü ... anga 1 ufja ... öğle k] Ass u da berBÜ g. C ıs uda b. eiıren ll 5&J1
tirig .. ; tirilgil] Bıs t. tur e. bol t. Cı7 tiriglik öze bol tiril inç ll 5898 ma1lga '"
Bindin ) A2 ... sendin Bı4 :u;mga . . . 1 ga) A2 ma ll 5899 mu nu ] As mu n-a 1 birsü]
beraü c2 blrsü

·'!

S9itD ilig] A4 ,lig 1 ajun~a ... gağtı] A4 acun-~a b. gat-tı (ilk -t- altında
• g ) ll 5901 birdi ı Ao berti ll 5902 tuçı ... ti•e J Ao tuçı (satır altında ar.
dagjm ) ..• tez-e ll 5905 bu ... titimlig) Ao buu tgrdünç gegim-lig (satır
uyg. harfi. az?) Cs ... t•gim-lig ( t- noktasının yerine dikkat, -i- noktasız) 1
garp ı A9 bognı gençz-e ~adır bolz-a aarp Bs ... gq.rp Cs bognı ... gq.rp
) ll 5906 irüklük ... anda ı Aıo ,rük k. ilke anda ( önce anda ilke yazı!, lu !db edilmiş) Co ... andan ll 5908 sening-de ı A12 sening-tin Cıı s•ning-den
~r/uı
öngin) Aıs ~odz-a barz-a gngün Cı2 tut:ta ~odsa ö. 1 buzar ... on} ın J
ongun Bıo
alumas o. cl2 tüzer
u!umaB o. ll 5910 ag
türlügüg J
. . buu on tıırlügün Bıı ilig s•n bu . . . 1 tut ögüg) Aa t. ggün Cıs büt külüg
tusulur ] Aı5 tusalur
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5912

ikinçi bügü bilge ilçi kişi
kingeşke tusulur iter il işi

5925

5913

üçünçi tetig uz bitigçi bolur
kiriş h~m çı~ış bilse ~aznal5- tolur

5'126

59 14

seçe tut bularıg sen a<;lra öngi
agırla açıngıl kör asgı tengi

5927

5915

turu itlü bargay 15-amug işlering
iling arta bargay kingügey ·yiring

5928

5916

atıng eçi.gü bolgay çavı~gay özülig
ajun bu<;lnı körrnek tilegey yüzüng

5929

körü barsa yal5-şı bitimiş bitig
unıtma bu sözni ay köngli tetig

5917

yime yal5-şı aymış kişi bilgesi
kişi ölse ölmez kör at ec;lgüsi

B 424

5930

bu dijnya işi kör oyun ol oyun
oyunl,<a l,<atılma nerek bu oyun

5918

ne eçlgü bol ur kör at ·ec;lgü bol up
ölüp barsa barmaz kör atı ölüp

c

355

593'

ic;ling yarlıgı ~ıl özüng 15-ullu~ı
~alı ~ılmasa sen anul,< tut boyun

5919

tirig ·ti kim ölse kör eçlgü atın
neçe yatsa oprap l5-ara yir 15-atın

A 169

5932

B 423
c 354

1··

5920

tiriglik tilerne at ec;lgü tile
atıng e<;lgü bolsa tirig sen küle

59 6 •

ti.-i<Yiilr
.... ·o····

59U

bu eQ.gü turur kör könilik çını
tiriglik turur körse eçlgü anı

5923

kim e<;lgü ~ılınç tutsa boldı tirig
kim isiz l5-ılı~ tutsa öldi tirig

•1
ll

6

6

Bs

C.

c

oyun

~ozı

bu dijnya bile ay ilig
ermez yetürgil bilig

sa~ışı

açi.a~ın

ol bu dijnya işi
tilese birür bu başı

oyun~a ~atılma

oyun~a ~atılsa

5933

usa ay unur
boyun bağlanur

munu~ı ay ilig özüm hilmişin
ötündüm sanga men için h~m

sözüm tutsa

tutgıl l,<alı

taşın

tutmasa

özülig körgt: şıyksiz ma~a bütmese

kör ed~ii
-.--,~• o kavıı
• "'
ayu bir manga sen ay bilge bügü

bügü] Aı begü 1 kitigeşke .. . iter] Aı6 kengeş-ke t~salu: . f:der ll
5912
t] A
b
C 7 s~çü t. 1 tengi J Cı7 tigi ll 5915 turu ... ışlerıtfğ] Aıa
seçe .tu
18 s. ar
1
···
(
· · ·
1ş
lacak)
..
··-lerig
Bı
turu ( t- ? ) . .. Cı t. itgü ·K· çızgısı yan '· . o
. ·
ge dı u · · ·. 1~
·
· ·
C ili
ilitig .. . giri/ii ] A19 .• , turğag kengügeg gerıg Bı . . . gırı.ng. 1
K · .' •
gf;ing .ll 591 bolgag çaiııMag J A 2o b. çavı]f-ga B2. b. çavı~ga. C2 bolga
ı a ·un budnı] Aao acun budnı (satır altında ar harfi . .ıl) ll 5917 gıme · · ·
J belgü-~i
neme ... Cs g. gg.bşı . . . ı ölmez] Bs ölme• ll 59~8 barmaz •
." b
kal up (önce ölüp yazılmış, sonra ~- eklenmış) ll 5919
B4 armas .. · 4 · • • .
·
· ] A
t
k k
.:] A t .' · 1 e
B
kim edgü kör ölse 1 oprap ... gır
23 opra, . ·
e d gu
23 ırıg • · · · 6 · · ·
·
b " ll
v~
••• gfr ll 5920 sen ] C6 •en 11 5921 bir ... bügü] A25 ber . . . egu
6
A 27 · gsiz H 5924 keçmez bu ] A28 k. kgr Bı o kııçmes bu

avınma

yuzı

v~fa ~ılgu

Ir""" n!
-

keçer dijnya keçmez bu eçi.gü ~ılıl5bu ec;lgü lplıl5- birle eçi.gü yon~

yayıg dijnya sindin evurse
kerek bolgu ec;lgü turur ay

!LIG CÇ-VABI ÖGDÜLMIŞKE
5'l34

ilig

aydı t~vfil,<

bayattın

bu

l,<olur men turup
köngül tüz urup

işke

'--s925 gagığ ... sindin] A29 bagığ ... sendin ı bolgu ... o!cozı) A29 gtgü bolğu t.
ll 5926 ermez ı 812 ermes ll 5927 birür ı Ası berür Cıa birür ll 5928 bağlanur ı Asz
~- li"r 814 bg.glanur (b- noktasız) ll 5929 ya~şı ı Ct6 yg.bşı ı anıtma ı Asa unudm-a
D ö r t 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgisiz, fakat renkli mürekkep
.y , ıt:cı l ml~ ve C 'de ayrı satırda şı"r sözü ile ayırt edilmiştir
5931 i<f.in'1 yarlığı] B2 i. gg.rlı~ı Cı iding g. ı o!cılma•a . :. tut] Ass tudmaz-a ...
tut (satır üstünde yazılmış)
A 1oQ ı d · te 168ı-5 'teki beyitler ( = 5897- 5901 ) tekrar istinsah edilmiş; sonra
~ varılarak, üzerinden çizilmiştir
5932 özüm] Ao sösüm ı hıım] Ao m-e ll 5933 özüng ... bütmese) A7 ilen-m-e
lin asığ bolmaz-a
ilig ... ögdülmişke J As glig cuvabı g.
5934 ilig ... men] Ag clig .. . Cs ... men ı bagattın ... tüz] 86 bg.yat-dın ...
fiJyat-tfm . . . güz

Aı69 B4ı4 C355

5935

5936

tilese hayat birge
ma~a örtlür erse
l$atığlan taşırtı
oc;iuğ

bol

!$ula~

yarı
anı

basut
sen yarut

l$amug işke bal$
köz yiti tut ma sal$

C 356

594 7

bu begler bayattın ml}s~ll~t turur
buc;iun ec;igü bolsa beg edgü bolur

5948

isiz l.<ılsa buc;inı beg isiz l$ılur
isizke isiz ~ılsa ötrü tılur

5937

küçüng yetmişin !$ıl ınanma manga
tal$ı !$alsa yarı l$ılayın sa~a

5949

yon!$ tüzse buc;Jnı begi ~ıli.< tüzer
l,<ılıJ.< tüzse begler tüzün il süzer

5938

sözüg kesti ilig tilin tındı ol
turup çıl$tı ögdülmiş al$ru amul

5950

bir ança yime keçti öc;ilek kün ay
ajun körki keldi buçlun boldı bay

595 ı

turnan toz andı açıldı ta~Ygul,<
tüzüldi süzüldi l$amuğ' bulganuJ.<

595ı

ş\ik\ir J.<ıldı ilig bayat~a yana
telim ögdi birle oJ.<ıdı ~~na

5939

atın

mindi keldi evinge yana
kirdi evke suçuldı tona

tüşüp

5940

5941

kiçe yattı erte yana atlanıp
turup ~arşıl$a kirdi attın inip
l$atıglandı ögdülmiş

anda naru
örü

l$amuğ' işni lpldı ac;ia~ın

594%

........
o

.en~
~

591-3

OJ)GURMIŞ IGLIG BOLUP ÖGDÜLMIŞNJ

ili
' " hirJ,.
· · · tnlrt1
........ . _ .. ,.,..ı..,.;;
- ro- rtn
-..,...... . .. ..... .,;:.. ..

ÜNDEMIŞIN A YUR

oJ ..... _

atı !$aldı

mengü bolup yitgüsüz

5944

ne eçlgü turur kör bu ec;igü törü
törü birle beglik turur ol örü

5945

bu

ya~lığ'

me~lig

5946

LXXVI.

buc;iun inçke tegdi itildi ajun
erejlendi ilig avındı özün

beg erse buçlun başçısı
bolur buçlnı il harçası

buc;Jun ma mı.ıti' bolsa J.<ıl~ı köni
anın ötrü begler yarutur küni

5935 birge . . . ba•ut) Aıo berge g. boo-•ut 1 ört/ür er•e) Aıo grdülürz-e ll )~.!
işke] Bs · işke ( .,. noktasız ) ı köz . .. ma) Au kgz·ni .. . Bs k. giti t. na (n· ıak
taııız) C1 k. giti ... ll 5937 yetmişin ... ınanma] Aı:ı yedmiş-i ~· ınan-ma Cs ... ıryıfm.
ı ~al•a] A12 ~o/z.a ll 5938 •özüg . .. tındı] Aıs •öz-in kesdi ( tashih görmü1) rll
t. tut-tı ll 5939 atın mindi J Bu atın m. Cıo a. mündi ı eilke J Aa ~ _AU
altında ar. harfi. •~?-kin ? ) ll 5940 ki çe . . . at/anıp ) Aı5 keçe . . . Bı :ı k. Yl!-t(t)ı , •
atlanıp Cıı k. gl!-t(t)ı . .. ı kirdi ... inip] Aı5 bartı t:ilip (?) yanıp 812 k. ,ıfıiın i. Cı
b~?-rdı at·dın i. ll 5941 ~atığlandı .. . anda] Aıs ... andın Cı:ı ~1!-tığlan·dı . . . ll 5942 rnç
... ajun ] An t:nç-ke t. t:dil-ti acun ı erejlendi . . . özün ] , 11 {m:·l~mi ~Ug rci.llfi o~ ii
ll 5943 df!. 'a] Aıs tufl·a 1 mengü ... yitgü•Üz] Aıs m. bulup çtgü •öz Bı ve ::::,~ !Hlllll
• • • ll 5946 ma J B& na ( n- noktasız ) 1anın ] A2ı anı

5953
5954

bu künlerde bir tün bu ögdümişe
turup yatğ'alır erdi yastap başa
~apuğ'da ün itti bedük ündedi

kişi ıçitı tavra!$ ba~~ kör tidi

_ 5947 bayattın] B5 ve Cı b9gat-dın ı bu!iun . . . bol ur) A22 bu u tın . ..
/lA b. bat/un kün körür

s5

b.;gi

A23 'te, 5947 'den sonra, daha şu beyit gelmektedir :
yim-e t:fgü ~uclluğ turur bu tgrü
tgrü-lüg uçar kuş kalık-ta naru
A24 c-siz . .. t:;iz B.6 . .' . be"
i i • ı isizke • • • (tılur] A 2& fi•BIZ•
· ke
- k5948
{ _ i•iz · · · i•iz]
.
.a
~ • tı ~-a (·O· ? ) !1· ta nur Bt~ ... çı.{c•a ( ç- noktası ı; satır üstünde kılıa) ö tıl
C
k l
·ı
k lk J A
..
•
ur 2
. a u'r 1 5949 . ı .
25 m-e B7 ~ılı~ Cs ~~1~ ı tüzün il] A25 tusün t:l B7 tüzün ( -zt•ııı~ } i. ll 5950 ajan] A26 acun ll 5951 turnan .. . faıiğu.{c] A~; tü~en t. yarıdı
~ Bo t. (satır üstünde yaıılmış) . .. i~?-rigu~ ı bulğanu~ J A 27 bulğ-a-guk
.. .
5952 C 'de b_u beyit iki satır üzerine yazılmış 1 ilig . .. yana] A 28 elig . . . sen -a
ı ... ş.; na ı tel ı m . . . ş~ na J A28 Beflin·ti aflın-tı ilin· ii tın-a c6 .. : tına
ot/ğur":'' · · · ~g~~] _A:ıo . .. indemiş-in a. Bıı bab o. ... Cs bab o . ... agtu,.
5953 tun · · · ogdulmışe] A3J k!! n b. ggdülnıiş·i 1 gatğalır ... başa] Aso tır-ğalır
fi yas n ıp ~u1-ı ll 5954 ~apuğda ... itti] Aaı ~amuğ-ta Hn t:·fi Bı3 ve Cıo ... it(t)i
ijtı .. . tic/i] Ası ıtı . . . teti

OGLAN CJ;'.V ABI ÖGDÜLMIŞKE
A 170

5955

5956

596ı

balpp aydı bir er turur
sözüm bar tuşayın tiy~ yol ~olur

SV' ALl

SV'ALl

OGLANI$A

5962

5963

bu aydı mini ı<;ltı oçlgurmışa
sanga aydı kelgil manga bir

tuşa

agır boldı köngli yatur ınçı~ın
tegip tuş aligar bir ay köligli ya~ın

YU MU ŞÇIISA

ÖGDÜLMIŞ Cç.VABI YUMUŞÇI~A

yana çı~tı oglan ayıttı sözin
~ayun kelmişin h~m tilekin özin

5964

YUMUŞÇI CJ;.VABIOGLAN~A
5958

ayıttı ~ayudın kelir sen tiyü
tilekilig ne erki sözüng ay bügü

YUMUŞÇI Cç.VABI ÖGDÜLMIŞKE

yana aydı bargıl ayıtgıl sözi
ne ermiş negü tir kim ermiş özi
OGLAN

5957

357

yumuşçı

öGDÜLMIŞ
B 426

c

yanut birdi ögdülmiş aydı kele
negü erse yigil baralım bile
YUMUŞÇI Cç.VABI ÖGDÜLMIŞKE

bu er aydı oc;igurmış ıc;itı mini
sözüm bar ~adaşın köreyin ~anı

5965

linarnadı aydı J.<adaşıng !)alı

yavuzraJ.< ay bilgem köner teg
5966

5959

u~up

kirdi

aydı

negü

aymışın

yolı

men aşnu barayın seningdin oza
sen aJ.<ru uçlu kel ay ~ılJ.<ı tüze

~adaşı anı~dın yumuş ıçlmışın

J.<apugdın

ÖGDÜLMIŞ S{,J' ALI YUMUŞÇI~A

eligip

turup evke kirdi ic;li ~ac;igulug
sevinç kitti boldı sa~ınçı ulug

~o pa keldi terkin a~ar ~ldı . yol

bu er kirdi ötrü s~lam ~ıldı ol
oğlan . .. ögdiilmişke ı nushalarda bu başlık ~o~
5955 er ] Cıı ir ı tiyü ı Aı teyü Bı, ve Cıı tıyu
ögdülmiş ... oğlan~a J nushalarda bu başlık yok . ..
5956 ermiş ... ·tir] Aı ırki n. ter Bı ve C n e• nıgu t.
oğlan ... yumuşçılfa ] nushalarda bu başlık yok
5957 ayıttı J B2 ve Cıs ayıt(t) ı ı lf.ayun] As lfaygun Cıs lfgyun
yumuşçı .. . oğlanlfa] nushalarda bu başlık .yok
5~58 mini] Aı men-i lifanı] Cı.ı munı 1
oğlan ... ögdülmişke J nushalarda bu başlık yok_ ..
5959 negii aymışın ] A5 n. ı:r-miş-in B.ı va Cı5 nıgu a. ı anınğdın
hali uuş nedeg ı:rmiş-in
' ' ögdiilmiş .. . yuinuşçılfa J nushalarda bu başlık yok
5960 angar ] Aa angga ı bu er] Aa buu er B5 bu ır

yana evre yandı ive
elgin ova

~aldı ögdülmiş

5961 ayı!.t'.: .. tiyü] A1 .. . kelür •~Jn teyii Bs ayıt{t)ı ... Cı agıt(t)ı . .. se t{gii ı
... bugu] A1 .. . begü Ba tilekin ( satır üstünde -king ) ...
yumuşçı

.. . ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok

5962 min~. ] .':'s men-i ı sanga aydı ı As •angar a. C2 sgnga ıdtı ll 5963 könğli] A9
( satır ustunde uyg. harfi. köngülin ) Bs köngli ( satır üstünde yazılmış) 1 tegip
· b. r J Ag angar bar tegip tuş
ögdülmiş ... yu muşçı/fa] B ve C 'de bu başlık yok 1 Cf!fJabı J Aıo cufJab- ı

5964 yanut ... kele] Au y. berti ... kııl-e Bg CffJab ... küle C, Cf!fJab ... kf!le 1
. .. baralım] Au . .. tegil bar-a-lıng Bg ve C, nigü .. .
gumuşçı

...

ögdiilmişke)

nushalarda bu

başlık

yok

5965 _lfadaşıng ] Bıo /ff!r/aşıng 1 köner) Aız kgn-i ll 5966 kel ... ~~~~~] Aıs kel kin
C~ kıl · · · ll 5967 ive ] Au ıve 1 elgin ova ] Aa ilgi o. ı! 5968 turup ... idi] Aıs
tı:ıd-tı gdrü t~-ti Bıs t. ivke . . . 1 kitti] Aıs kedti Bıa ve Cs kit(t )i ·

59 3
5969

yatu kördi ança usı kelmedi
tüni boldı yılça yitip bolmadı

5970

közin

yumdı

5977

erse uçl.ıma~ tilep
közindin yırap

c

usı uçtı bardı

B 427

5 9 7ı

yana
sarıg

597z

5973

5974

turdı

çiçeklikte sandvaç ünün sumlıdı
üc;liklig eşitti köngül yalngudı
atın mindi bardı ~adaşı tapa
tegip kirdi tuştı elig yüz öpe
~adaşını

çögesin

kördi uzatu yatur
yingin yastanur

töşenmiş

B 428

ÖGDÜLMIŞ S{)' ALl OI)GURMIŞ~A
5975

ÖGDÜLMfŞ CI;.VABI OI)GURMIŞ~A

358

ança bu oldurdıya
tang ata keldi öngdürdi ya

ayıttı ne boldı özüng ay ~adaş
sini kördüm emdi köngül boldı

baş

5978

~a.nut birdi ögdülmiş aydı ay can
tırıg bolsa yalngu~ yorır ig togan

5979

yavuz ~ılma könglüng tilingni yıga
yazu~~a k~far~t bolur ig toga

5980

negü tir eşitgil biliglig sözi
bilig ol kiterdeçi köngül tozı

5981

yazu~~a k~far~t ig ol kör sanga
yazu~suz kişi kim ayu bir manga

Ş9B:

kişi iglese barça töklür yazuk
yazu~ tökse ~utlur kişi ay totlga

5983

5984

ayur ay ~adaşım yolum köngelir
ölüm tutga~ı tutti öz bargalır

5969 yatu kördi] Ba yg.tur ( -r sonradan satır üstünde yazılmış) k. Cg ygtu l$f;
ı yılça yitip] Aıo y. udıp Bu y. yitip C9 yıl-ça ( -ça satır üstünde yazılmış) yjtip
5970 Cıı 'de bu beyit 5971 'den sonra geliyor ı közin] Aı7 ve Cıı közi ı k ö:imf.iı~
A17 ve Cıı anıng-dın
5971 Cıo 'da bu beyit 5970 'ten önce geliyor ı oldurdıya] Aı8 oldur-tı-y-a Bı
Cıo oldurd1ya ı tang ... ya ] Aıs ... öngdür-ti y-a Bı tg.ng . .. öngdürdj ya Cıo ta ı>g (Rı
üstünde yazılmış ) . . . öngdürdi ( harekelere dikkat ) ya ll 5972 çiceklikte . . smnlı ·
Aı9 çeçek-lik-te sın(Jaç !f· 11umlatı B2 ç. sgn(Jaç ünin 11. Cı2 çfçek-klik-de (-kİ- di
yanlış olacak) sg.nd(Jaç . . . ı eşitti ... yalngudı] Aıg t:· turup yıg-latı B2 ~.r#{f)f
yilgüdi Cı2 eşit(t)i k. yg.lngudı ll 5973 atın ... tapa] A2~ ... ~adaş-ın t. Bs a(m ,
~g.tjaşı tg.pa Cıs a. mündi ... ~g.daşın tg.pa ı kirdi ... elig] A2o k. tuuş-tı ilig Cıs lu
kirdi e. ll 5974 ~adaşını] B4 ~g.tjaşı·nı Cı, ~g.daşı-nı ı çögeain ... yinğin] A2ı ;'(IJ/4"Z· i
yengin B4 çögesin ( -g- üç noktalı ) ... Cı4 çögesi töşenmiş ( -n- yerine -y- ile) y.
ligdülmiş ... otjğurmış~a J nushalarda bu başlık yok
5975 ayıttı ... ~adaş] B5 ayıt(t)ı ... ~g.tjaş Cı5 ayıt(t)ı nü ... ı sini] A22 ~eni
otjğurmış ... ögdülmişke] C 'de bu başlık yok ı CI}(Jabı ögdülmişke] A23 ı:ınıg
ilig-ke ·
5976 köngelir] A24 kaz-gelir ı tattı] B7 ve Cıo tut(t)ı

kişi _barça yazu~ ~ılur az öküş
yazu~suz kişi

OI)GURMIŞ CI;.VABI ÖGDÜLMfŞKE
5976

sening bir yüzüngni köreyin tiyü
sanga tegdi emgek o~ıdım berü

bu ajunda

küsüş

iging eçigü bolga esen bolga sen
yazu~ung arıgay muyan bulga sen

5985

nelük tilde körksüz yontur sen söz
ölürüng ne bildi ng aya köngli tüz

5977 köreyin tiyü J A25 k t ·· B k..
· (
·
11 J A '}!l keldim tim
. eyu 8 areyın -r- yerın -z- ile) t;yü Cı8 ... t;yü ı

ögdülm_iş ." · · otjğurmış~a] A26 ö. CU(Jab-ı oğdur-mış-ka
5978 bırdı · · · ay] A27 berti ... ay ( dikkat iki iz i.
de yazılmış i 1 yal>Quk
. ] A
l
k' .. ç g ) C2 · · · bu ( sonradan satır
'
. · · · ıg
27 ya ngu ( once yangl k
1
"od ıt tashih edilmiş) ilig C
l k
ll
·
u. yazı mış, sonra satır
.Bııı ve C, nigü ... ı b"l~ gg.ngt u. ]...A 59~~ ~egü ... sözi J A29 n. ter işidgil b.
lil
ı ıg · · · azı
29 bılıgzn ong-garur kan· lik
z B
~ tozı ( ,z- yerine -r- ile) c4 bflig ol kiterdi bu kön ı··
~ya ı 12 .•.
D o r t 1 ·· k A •d
h.
'll um yazı
u '
a sa ıfe kenarında ar. harfi. 1 tr sözü B 'd
. .
,
<!.ıL şf'r sözü ile ayırt edilmiştir
·
'
e çızgıler ve C de ayrı

·..

S91h ig ... aanga J Aso gig . .. aangga ı bir ma - ] A b
tökse J Aa kedz-e 11
.. •
ng a
SO er mangga Co bir mg.nga
.
. .
1 .
59 83 OJunda kusuş] As2 acun-ta ku ü B
C
k .. ··
4 ıg11lg] Ass ilig ı arığay J A
C
.
.. 1 1 8 ve 8 . . . g.şuş
ıt~r ( -r satır ü 5 t"" d
SS ve
9 arıga ll 5985 yarıtur un J As. yorı-turz-a Bs
un e yazılmış) se Cjo yarıtur aen

ftSJ

•

fıu bilir

r '

1"'7•

~43" C359
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59
6oos

tüş

tal,cı

9

bolur yim içimke barır
yimiş bolsa tengsiz kelir

6oı6

bir tüş ol kör bu yıl fı;ı.şlınga
küçenip barır ı;ı.şlınga

6017

telim

yarağ"sız
6oo6

6

tadusı

c

360

6oo7

6oo8

6oo9

yıl

kiçe sal,<nu yatsa anı körse tüş
angar ma yörüg yoJ.c anılig yanğ"ı tuş
tal,cı bir tüş ol körse yektin bolur
tüşegli anı körse suvJ.ca yunur

ülgi yaz erse kiçig erse er
körse barça yağ"ız körse yir

J.cızıl

6oı8

anı J.can küçemiş bolur belgülüg
ayu bir J.can alsun angar ülgülüg

yana pişe.sin körse tüşte kör er
angar ma yörüg yol,< ay lplJ.cı kür er

6oı9

munı barça bilgü yetürgü ul,cuş
açlırğ"u öc;iürgü anın yörse tüş

6o2o

negü tir eşitgil mı.{ı;ı.bbjr l}ı;ı.kim
ayıtğ-u kerek er tüşer erse kim

6ozı

bu tüş körse yörme bilü bilmeyü
neteg yörse tüşni bolur anlayu

6ozz

sal,cınç körse tüşte yanutı sevinç
sevinç körse J.ca<;iğ"u bolur yığ"layu

yıl

ülgi yay erse tüşegli yigit
sarığ" al tüşese ya kurküm ögit

B 431

6oıo · sarığ-ı küçenmiş bolur ay bügü

özini boşutgu t~r~ngbin yigü
6oı ı

yıl

ülgi k üz erse er t;rse orut
l,cara körse tag ya l,cuc;iuğ" körse üt

6oı:

bu s~vda küçenmiş bolur ay
ot içgü mengesi.n antğ-u adaş

6qı3

J.cış

erse .yana tüş körügli J.carı
aJ.car snv tüşese ya buz J.car tolı

6oı 4

küçenmiş

bo]ur kör anı~ . bı;ı.lğ"ı;ı.mı
. isig neng yitürgü içürgü emi

6oıs

talp biri ı;ı.zgaıı-u şl}lam bolur
bu tüşke yörüg yol.< ay J.cılJ.cı unur

l,cadaş

A172

c

OOZJ

361

bir ök yanglığ" ermez bu tüşke yörüg
munı kec;i sal,cınğ"u ay J.cıll,cı örüg

fıoz4

J.cara cam tüşinge yörügi a<;iın
aÇın boldı begler tüşi kör a<;iın

oozs

sevinç körse tüşte oyun ya büc;iig
saJ.cınç l,cac;igularl,ca açıldı kezig

6oı6

ya~a ~ığ"lasa tüşte körse sal,<ınç

6005 gim ] A2o gem Cıo hfm ı gimiş ] A2o temiş 116oo6 tadusı küçenip ] A2ı &'(~aı
ereı bırle avnur bulur ming sevinç
kqç-edip ( -e- ? ) 82 ve C17 bu tl! b' ı k. ll 6oo7 ülgi . . . e,. ] A22 ilgi .. . ,,. Bs . . ,,.
g . ü. gaz (önce az yazılmış; sonra !J•. ilavesi ile, tashih edilmiş) . •. 1 g;,.] A;IJ fi u<
!Jt;r ( ·f· ba~ekeli) ll 6oo8 bi,. .. . an'fa,. J A23 be,. ~' a[şu gan-a B.ı. . . . alsu a•. 1 6
·
·
1 A~~U~ kiçe 1. Ası keçe ll 6017 gektin] Bıs gekdin Cıı g~ık-din 11 6oı8
l '"'113 pe• e sın
k
B
C
T
pış&sın . . .
gıl . . . tii1egli] A:ı.ı. ·, .• ga,. ( .,. ? -g ? ) ,. tqşüng~li 85 bil ii. küz .. . ı kürkü,; )
.. -. •
· · · ftl"el" 14 ve 12 biş&•in (C' de - - noktasız )
1 - Aa:! go,.ıg
Cı 2 k"
ll 6
- ş
...
go,.ug . •..
. A:u k . ,gip 85 ki).zküm ö. Cs kij.jküm ögip ll 6oıo sanğı ... bügü] A25 •· (~;~ç~.
mı/abM- J ' A
u e,.
• oı? getu,.gu] Cıs gltü,.gü (gi- noktasız) ll 6020 negii
. . . begü C.ı. sanğçı . . . bügü ( ·g· çizıisi yok ) ı boşutğu ... gigü ] A25 fJJJJr:ıd
· ı ·" • SS n . te,. e. mu- a-bı,. ( satır altında ar. harfi. mu'abb1·,. ) Bı v C
· 1 a-1" .ı ·"~ t'!l!!f Bı f:'"
• •
e a nıgu
.tereng-gübin gegü Bo b. it;1'fngbin ( .,.. , noktası ~n· 'ye ait olacak ) g.
b. t~~ng
( .,.. noktası -n- 'y.e ait olacak; -bi- no_ktasız ) g.U6oıı gıl . ' . Ol"Ut J A26 g. ilgi . . .q
ü ~e ö:y~:t üe~il~;:t~r ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve . C 'de ayrı satırda ş;',.
.)31. bil. ••• ,,. el"•e o. c5 ... Ol"Up ( .,.. ? ) ı ~uquğ J A26 ~Ul"uğ ll 61112 8ft!da . ' f"
6on bilmegü ] As6 bilmegi'ü 11 6on r t
]
A27 •· kqçe-miş , •. Bs . . . lfgqaş C6 •ft~da ( ·f· ötrü ile harekelenmiş ) . ,
içgü .. . .tJd
natı ( -t- yerine -n- ile) ll 6023 b .
uş e ]gaBnutı . .~87 . tgqş-te gg,.ügi Ct7 tüşste
.A-n 'çgü mengi-ain .. . Bs i. mfngeain •. . aıf.aş Co i. "':frıgesin ... ll 61113 ,imrı J i3g
•'
_
. _
ı,. · · · el" m ez
4 bll"uk g. t:l"mes 1 kıl kı Öl"Ü J A k
IZ Cı kong[ ı o. ll 6024 tüşifl?e J A 2 tqşün-g·e 1 be,.[e,.
adın J A · '1. t g k" ı. · ·
l buz *a,. J A26 bu:r.~ğag 89 buz ( ·z satır Ü~tünde yazılmış) ~a ll 6014 ~ii.ı;e:ıtlf!.; )
- - •
11 6
"
···
2 em ı uşe,.
Ol" a
kqçe-mi1 ı i•ig .. . içü,.gü J A29 isig ( -•- yerine -ş- il~ ) n. içür-güü gedü,.gü [ 6015 a:ij'!i . ·, · ongın . . 0 ~5 büıfi~] As besig Bo büdig Ca güdig 1 ~acigu[a,.ka . . . ke;·ig] As
·
8
O ~gifgu[a,.ga a. sızik ( -z- noktasız) Cs kadgu bi [
11 ·6 6
·
· .. .
(!~lam ) Aso adg-a-•ı ı~-lam ( ı~ - satır üstünde tas~ib edilmiş )
trfç
B
. (
··
,. e · · ·
02 ere;
mıng J
.
· · · 1 · · · mıng -i- yerine -n- ile ) C, il"ij ( ;. noktasız ) . . .
...
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c,

Hl9
6o:7

tüş

yana

açlınl$:a

bolur kör yorugı anıng
bolur asğı bolmaz sening

6o28

körüp yörlür emdi bu tüş
angar yal$:şığ erse yağutur ul$:uş

6o: 9

tüş ol kör anı körse beklig bolur
ol ol$: tüş tal$:ı birni iglig l$:ılur

6o3o

362

kişike

munı
anın

6o3 ı

LXXIX.

6037

negü ol
men

tüşüngni
yöreyİn

6038

manga ay aça
kör aı;lra seçe

6039

6040

LXXVIII.

ağan

ağış

barça tüşte ağırlıl$: bolur
tenginçe uluğlul$: bulur

neçe

ağsa tüşte ağar

l$:ut

!$:ıvı

6041

şatul$:a ağar teg ağar ol l$:uh
uluğlul$: bile ilde yaı;llur atı

yanut birdi oı;lğurmış açtı tilin
ayur sözleyİn men köngülke alın

6042

munul$:ı bu sözke
tüşüg yörgüçi tüş

6033

şatu

6043

şatu tüşte 'izz ol ağan tengi
birer bağ"na sayu ağ'ırlıl$: öngi

emdi birer bagnaça
neçe

6044

neçe ağsa ança ağırlıl$: bulur
ajun malı l$:ut l$:ıv bulur öz ongı

bir atçı maı~a suv birür
men tüketü içip öz l$:anur

6045

ıı;lışlıg suvug sen alıp içtüküng
tiriglik uzun bolga yıldız köküng

6o46

uçup kökke örlep tüke) agdul$:urig
tilek birge tengri negü l$:oldu~ung

kördüm elig anıng bağnası
yüz utru uru~lu~ ec;iiz hem yası
angar

ağdım

başınga

tegi

bağna sadım

ııo 35

başında

6o 36

anıngda basa kökke uçtum tengip
özüm belgüsüz boldı örlep singip

alır

6027 yana ... yörügi] A5 yim-e f!!IJI ...

c5

B 433

gt}na t. yörügi bu körgü

ı

bGimu

Bs bolmas ll 6028 yörlür ... bu ] Aa emti yor-ğıl buu Ca ... tü 1 ya9ıg ] C6 !Jflaf
(y- yerine b- ile) ll 6029 ol ... birni] A7 olulf. flJ\11 t. biz-ni Bıo olulf. . . . ll 50JJ
·rıegü] Bı2 ve Co nigü 1 men ... kör ] A9 m-a y. ked
otjğurmış ... agur] Aıo o. f(!IJI flJIJI k. a. Bıs bab o•... Cı o bab o•... aytur
6032 birdi] Aıı berti ll 6033 elig ... bağna•ı] Aı2 t:l-lig ... Bı elig a. bf!.ğntuı C
ilig a. bt}ğna•ı ı utru .•. yası ] A12 urtu osuğ-luğ {ldir may-a-sı ll 6034 birer b<tğncı~
Aıs girer yagnı-ça B2 b. bt}gnOcça Cıs birer ( noktasız ) bt}ğnOcça 1 tegi
r>~çe J A
tegü ... biç-e B2 tfgi bf!.gnao "· nı;çe ( n- yerine b- ile ) Cıa tı;gi bf!.ğnOc •· nı;çe D 6
bir ••. birür] Au gırad-çı mangga s. berür Bs ... mf!.ngar ... Cu bir o~lctn..u:ı; ) . _'
j men •.• lf.anur) Au m-e tgkedi ... Bs me . , . ~agur Cu men . . . ll ı5i13Ô u.mnvtia •
tengip ] Aı5 anıng-tan ... tegip B4 ... tı;gip Cı5 anıng-dan b9sa , •. tigip belgü•üz 1
4

Aı5

nelük özke tengsiz yörer sen yörüg
yörügke barır tüş ay köngli örüg

6o 3 :

6o 34

•ingip ]

ögdülmiş aydı bu tüş
ol kör asğı öküş

agırlıl$: bulur keı;l bulur yüz suvı

OQGURMIŞ ÖGDÜLMIŞKE TÜŞ KÖRMIŞIN A YUR

B 432

yanut birdi
iı;li eı;lgü tüş

barça bilgü kerek ay l$:adaş
ötrü yörse tüşüg ay adaş

anı

ÖGDÜLMIŞ OQGURMIŞ TÜŞINGE T~'BIR
~ILMIŞIN A YUR

bilgü-süz ( ·Ü- dikkat, -y- ile ) ... B, ... •fngip

Cı6

bilgü&üz

, . sjngip

·

tanul$: keldi söz
yörüp ~oı;Itı öz

ögdülmiş ... agur] Aıa ö. odgur-mış-nıng t. t. kılur 85 bab ö. o, t. ta' birin kereki
' a. C36ıt6- 362ı bab ögdülmiş-ke o. , , . aytur '
.
.
. 6037 birdi] Aı7 berti 1 ir/i J Aı7 fl·fi Ba ir/i ll 6038 •en J B7 se Cs sen 1 köngli] Aıs
li/·• ll 6039 tüşte agırlılf] Aı9 t. me ağır Bs ve C4 tüş-de a. 1 tenginçe J Aıg te(n)ginçe
, ~o-~~ ağırlılf ... ketj] Azo ağır-lıif--ı ardar ll 6041 ilde] A2ı ve Ca ilke ll 6042 munulfı
•• •az] Az2 munılf.-ı ... C1 munu/fı ( -nu· tashih görmüş ) ... kör ı yörgüçi ... öz] A22
• :;{Ira& If.. gz C1 gorguçı ... tör
DÖrt 1. Ük, A 'da· ayrıca işiiret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şi'r
' sü ile ayırt edilmiştir
'
6043 'jzz · · · ie"i!i] A23 'iz ... Bı2 ... yangı 1 birer bagna J A23 biser b. B12 ve
lı. bf!.gnOc ll 6044 ajıın ... oıQı] Au acun ... negi ll 6045 ıgışlıg •uiıuğ] A 25 idiş-lig
ır Bu. ıtjışlığ s~iıuğ Cıı ıdışıg Bf!.iıuğ 1 bolğa] A25 bolgay ll 6046 birge ... negü J A 26
fC. .• Bı ve Cı2 ... nigü

.

~o
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6057

ıçlışlıg suvug men tüke! içmişim
tiriglikke yördü~ uzattılig yaşım

6os8

tiriglik bolur suv sen aymış teg ök
yarım içse ~alsa yarımı .ülüg

Ol)GURMIŞ BU TÜŞKE Al) IN YÖRÜG A YUR
!>047

6048

368

özüng körmiş erse bu tüşni yatıp
yörügi ol erdi kim aydıng itip

6os9

yarım
yarım

suv içip ~oçltum erse yarım
erdi tirigliklerim

~algay

6o6o

ıçlışlıg suvuğ' içtim emdi tüke!
tükettim tiriglik esen eçlgü ~al

6o6ı

negü tir eşitgil u~uşlug bügü
bügüler sözin sözke ul tüp tigü

bl} yirde turur men kör emgek .Yüc;lüp

6o6z

tükel yörmedi~ . tüş yÖrügin. maılga
eşitgil . bu tüş men y~reyin sanga

ıçlışlıg suvug tüşte içse yarım
tükedi tiriglik yarımı birim

6063

6052

eçliz bağ'nalıg men şatu · kördöküm
tiriglik turur ay ~aqaş yör<iüküm

~alı içse suvnı tüketü tükel,
tükedi tiriglik ~azıldı ~ırım

6o64

yo~aru

6053

şatunu~ başınga tegi yol5-ladım
yaşım~ı tükettim tiriglik yidim

6054

başıı~a aılıp

bo ss

ol

6049

c

yanut birdi oçlğ'urmış aydı tüşüm
yörügi bu ermez ay işim tuşum

6oso

6osı

A 173

seni~ .hjmm~ti~ barça <Hi nya turur
bu d\inyıı tilegli bu cl\irya bulur

meni~ .bu ~~üıti . ~a~(ı d \in ya ~oQ.up

.

yaşıl

- ;1

·men ol at çı kelip
m.;ng~ bi;dÜki suvnı içtim alıp

c

364

atçı

turur ··k9r atalıglanğ'
atasız ~ılıglı ay ~ıl~ı arığ'

uçup bu özüm tengdüki
kökke örlep teı%ip si~düki

6oos

süzük can turur ol bu keptin çılpp
yana yandı ·kelmez yiri~e ağ' ıp

6o66

hayat tüşte belgürtti emdi ma!lta
ölümke anungu kerek ay toı1ga

6057 ufı,Zığ ... men ı Ass ı. 6a'«nğ ma Bı ı. IJ!.rur mı;n Cs ıdışlığ aq.iJuğ mt;n ı
Bı ve Cs uzat(t)ıng ll 6058 sen ... teg ı Asg ma içmi1 t. Cg . . . fttg ( t- nok·
} 111fr'ig J Asg br~liik 82 iilüg ( -g üç noktalı ) Cg ügiik (? )
6059 Cu 'de bu beyit 6obo 'tan sonra geliyor ı yarım ... yarım] A,o yarın auiJ
oğğurmış . . . ayur] Aı1 o. olu~! tyş-ni adın-•ağ ggrer B2 bab olu If. tqşni
!. k,of·tıolf ( -g ? ) .•. Cu ... ir se y.
aıf.ın türliig yorma/fı"nı a. C ıs bab o.. •. aytur
6o6o Cıo 'da bu beyit 6059 'dan önce geliyor ı ıtjı,lığ •uiJuğ] Aı idi,"lig sailuğ Cıo
. . , 6047 birdi ... tüşüm) A28 berti ... Bs ... •özüm ı ermez · · · tu,um .] A28 · ~-l,l'liUEh·~ •q.iluğ ı tükettim ... If-al J Aı ... fal ( f·? b-?) B, ve Cıo tüket(t)im . .. ll 6o6ı
t. Bs er me• . .. Ca e. işim httm t. ll 6048 ol ... itip ] A28 bu u ol kim ayur •tt n
.... bügü] A2 n. ter ... begü Bs ve Cı2 nigü . . . 1 biigüler .. . tigü ı A2 begü-ler
;: ..:. ayur Be i. :ı 6050 yirde] Ası yer-te B6 yirde Cı yt;rde ( -t;- harekeli) ll 6051 vr#'i(ilrll~ lll.. t~gfi B5
uul t. t. c12 bijgüler söz.i
, Asi ve C2 yörügi 1 bu ... men] As2 buu fıJŞ-ni
Dört 1ü le, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ş(r
·; ,),,, Bs 'de, bo sı. beyitten sonra, daha şu başlık gelmektedir
ile ayırt edilmiştir
' ~f
...
ögdülmi1 oıf.ğurmış~f!.a tü, tr/birin ayur "tt· 'a-st;l'!'m
6062 ığışlıg auiJug] As idiş-lig saiJuğ C14 ıdışlığ aq.iJug 1 birim] As yerim B6 birim Ca
~. ' . 6052 bağnalığ] Bo bq.ğnao·lığ ( b- yerine p- ile ) Ca bq.ğnao-lıg ll 6053
ll 6063 suiJnı ... tükel] A, suv-nı tüke-ti ( veya -tü, tasbih görmüş) tonga 87 sq.imı
AM 1'atu-nıng ı tükettim .. . yidim] AM . •. yedim Bıo ve C4 tüliet(t)im · .. . ll
6r,tii· IH { --ii -, üç nokta lı -'«1- ile) tüke/ bu içe (i- noktasız) ı If. azıldı /f.ırım] A, lf.arıl-tı
• ; • kelip J Ass ... il çi kedip Bu mt;rı ağrp .. · ı mariga · · · Buiinı J Aııf. m.
B; lf,ı:ız.ıldı ( -;:- noktalara dikkat veya lf.ızıldı; If-ı- çizgisi varmı ? ) lf.ırım Cı5 lf.q.zıldı
men, C5 ya,ım { -şım satır üstünde yazılmış) b. BU.iJ mttn ll 6055 at çı · · ·
ll 6064 yo/f.aru ... tengdiiki J A5 yolf-ar-ı uçup (u-?) tr;ng-tüki Bs ... tr;ngdüki Cı6 ...
A'ııa; dfr •.~ /<im ada~lığ arığ Ce ..• kör .( -r sonradan elelenmiş ) · · ·· ı ata•ız • • •
( -n- noktasız) ı tengip •ingdüki J A5 tegip •in-tüki 116065 can .. . çı/f.ıp J A6 çın
.B{ıı ,al aıt ı.:; ( .-t- . yerine -n- ile ) . , , ruh ll · 6os6 ol • •. itilmişlerig] . Aır1 idi, r;vçi tıll' ·
. ba hp ı n-tin ç. Bo vo C n ... bu kep-din ç. ı yandı ... yiringe] As yandru k. yerin-ge
Ôe.dllm(~,!~riJJ ı buzağlı yorıtmağlı] Ası goruğ-lı yyrütmeg-li
kt;lmes yiringe Cı7 ... yiringe ll 6o66 belgürtti] Bıo bttlgürt(t)i Cı belgürdi
6os6

atçı turur kör itilınişlerig
buzuglı yorıtmagjı canlıg tirig

ol

~1/l!ll.,l!' r mt J

o

o

o

o

o

o

bu tüşnüıig yörügi bu yaıiglıg turur
açlınsıg yörer sen manga ay unur

6079

6o68

sen eçlgü l_<ılur sen mening köıiglümi
ölüm utru keldi otı yol.< emi

6o8o

6o69

bal.<a körgil emdi ay köıigli tirig
ölüm kötki l_<ıldı yagız yirlerig

6o8ı

6070

neçe l_<arşı ordu bezeklig S\1-ray
ölüm buzdı barça turu l.<aldı hay

6071

neçe kür küvenür beçlük beglerig
ölüm yirke sol.<tı bal.<a kör tirig

6083

6072

neçe küç bileklig yumıtmışlarıg
ölüm tuttı saçtı yırattı arıg

6084

6073

taıig

ermez ölüm to·g sa yalngul.< ölür
l_<amug tın tol.<ıgh ölümke turur

6o8s

tangı

bu turur kör ölügli et öz
ölümüg unıtıp J.coçlur tilde söz

6o86

6074

6075

usayuJ.c bu yalngul.< bilir ölgüsin
özindin kiterrfıez usallil$. usın

6o67
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6o76

6077

c

ll

negü tir

365

6o82

eşitgil

bilig birgüçi
bu öt sav erig birgüçi

usanma J.catıglan yüküngni yinit
yolung J.cılda yinçge özüngni könit
bu kün yatma emge işingni itin
· keçer emgeking sen köçerde unıt
yana
saıiga

aydı ay çın bagırsal.< J.cadaş
men uc;Ju sen kelir sen adaş

J.caç

unıtma anı

ağız

söz özüm sözleyin
sen meningde kiçlin

tirigde bagırsaJ.c özüm bolsunı
özürnde kiçlin bu sözüm J.calsunı
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bu ol ay köıigüldeş işim
ölümde kiçlin tengri itsü işim

6067 tüşnüng görügi] As tg.ş-ning yoruğ·ı ı a<j.ınsığ . . . sen] A.ıı adın-sağ
B ıı
a. görer ( .,.. satır üstünde yazılmış) se Cı ... sen
6068 sen] B12 se 'C3 tS" 1ı 6o6~
kötki .. . girlerig] Aıo kgn-ki . •. ger-lerig Bıs .. . g{rlerig 116070 bez~klig ~Au /;,~i:::-. U
ı turu J Aıt turup 11 6071 yirke) Aı5 gfrke Ca Yt~rke ( ·ıı· harekelı) ll 007~ 6l/ddıx.
Bı tileklig ı tuttı ... yırattı ı Aıs t. gençti bir-e-rig Bı ve C7 tut(t)ı .• ççli yırDJ{c)ıll h7.
galngu~ ölür J A14 g. arur Cs ganglu(c ö. ı to~ığlı] Aı4 toğuğ·lı ll 6074 bu ,
_'il gliı}
Aıı; buu . . . tiriglik Bs . .. bu ö. ı anıtıp ~o4ur) Aıı; anıdar lf.odup !16075 va~uJ.t bilir,
Aıa g . bil ür Cıo g9nglu~ bil ür ı özindin kitermez) Aıa gsin-i kgder-mez B, ö. 'lcit~.rı
!16076 negü .•. .kitf.in] At7 ... ıtlüm-tin kedi n Bı; nigü ... Cu nigü · · · j{flm-rle~ '
Il 6077 işim J Aıs 1 ,;m ı ölümde . . . itsü) Aıs ,lüm-tin kedin t. t:dsü Cıı ölüm-de• , '
116078 barın tap] Aı9 yaz-ı tip C ıs barı t9p ı erej ... erlti] At9 ~ri c 1· 1rl·ti 87 V
Cıs ... ert(t)i

tuttum tavar tirmedim
arzularl.<a köngül birmedim

bu künke saJ.cındım özüm yüklerin
yinitmek tiledim yazul.<um barın

barır

saJ.cınçım

tap l_<ılıp men keçürdüm künüm
erej emgek ertti yarudı tünüm

J.cısga

bagırsal.<

ölüm Q~l.< turur kör keçiş yol.< açlın
ne gü erk i Qalim ·ölümde kiçlin

barın

elig
hşva

6o87

sözüm bu usa) bolmagıl ay l.<adaş
isizke tiriglik yava lplma yaş

6079 tuttam .. . tirmedim] A:ıo . .. ter-medim Bs ve Cu tut(t)um ... 1 birmedim J
ber-medim ll 6o8o ginitmek ) Aıı yenüdmek 89 yinitmek ( -in- ?, -n- noktası sola
ymııt t ) c,~ $1!nitmc:<i ll 6o8ı negü . . . birgüçi ı Aıı n. ter ... bergüÇ; Bıo ve Cıa nigü
ı saiı . .. birgüçi] Aıı suiJ ~· bergüçi Bıo s. irig b.
DÖrt 1 ü k, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda şj'r
iı.ii ile ayırt edilmiştir
6082 ginit ı A29 gengit Bu ve Cı gjnit ı ~ılda ginçge) Aıs ~ıl-tın inçge Bıı ~. y{nçge
l yjnçge If-ıl-dan ll 6083 emge .. . itin) Au 1· i. ~din B12 emgep ... Cı . .. itfin ll 6084
duş J Bı~ f>9<f.aş ı men .. . sen) Cs men . . . sen ll 6085 sanğa ... söz) Aı6 yan-a ~'·rr s. Ba s. /f,9ç a. bu C, .. . agız ( -z noktasız ) s. ı anıtma . .. ki<j.in] A26 unut~m-a .. .
Jn Ba u. sıın anı ... C, .. . mt~ning-den k. 1! 6o86 tirigde ı Aı 7 tirigl-e ı özürnde
irı J A:rı ıtsüm-tin kedi n Cı; özüm-den k .
o<j.ğurmış . . . agur] Bı ve C1 'de bu başlık 6o87 'den sonra geliyor ı A28 . .. bercr. Bı bab o . ... bermişi-ni a. C1 bab o• . . . agtur
, 6087 Bı ve C6 'da bu beyit başlıktan önce geliyor ı bu ı A 29 bu u Ca tut ı isizke)
ll {:sirke

".

f·'"

Aı73 B436 C365

6o88

köni bol yitürme könilik yolın
bu yol iltge arzu tilekke bilin

tio8q

bağ"ırsa~

bolun barça

tınlığ"

tapuğ" ~ıl bayat~a kö~ül

A 174

salpnç l$ısğ"a tutğ"ıl tapuğ" !$ıl uzun
iverde amu! bol buşarda tüzün

b091

ölümüg unıtma itigi~ !$ılın
özü~ni unıtma tüp ~şlıng bilin

6092

l$arağ"urma dynya~a

bayat Ql}kmi tapla negü kelse yüçi
buc;lun~a asığ" ~ıl bolu birse öc;l

6094

köni sözle ~şvling tüke) ~ıl bütün
bolur ~~vii yalğ"an kişiler otun

6095

küler yüz isig söz ~ıhnç eçigü tut
bolu birge öc;llek kelü birge ~ut

366

6097

6099

oıoı

içii ya~şı aymış kör öc;lrüm talu
biliglig u~uşluğ" mengesi tolu

oıo:

asığ"hğ" kişi

6ıo4

ol

tal$ı

kişi öc;lrümi
ol buc,iun köc;lrümi

kör iki neng turur
biri bir a~ı neng birür

munda yigrek ayur kör
tutsa asığ"lar öküş

u~uş

ul$uş yolı

oıos

al$ı
al$ı

6ıo6

tip ayurlar ~ayu ol al$ı
can yuluğ"lap öter er }].~~~

a~ılı~

ol ermez ülese

a~ı canı h~~~~a ~ılur
6ıo;

al$ıtsa al$ı

a~a yığ"lu

tuz etmek yitür
açma sen örtüp yitür
yol~a

kişilik atı
bağ"ırsal$

kelir erse yığ"
barır erse yığ"

kümüş

ol yuluş

er buçiun~a tavar
tirlür angar h~l~ avar

6ıos

iki neng turur di).nya atı çavı
biri ne~ ta\rar ol biri yüz suV1

oıo9

bu iki bulup ming yaşasa tüke!
ölüm tutsa abır ac;lın bolğ"u }].al

h~va basğ"ıl övke~

et öz egri
6098

kişi öc;lrümi kör kişini yular
sevüg can yuluğ"lap sevinçin tiler

6ıo3

al$ı bolğ"ıl alça~
kişi c~ybi

6ıoo

bağ"ırsal$ kişi

sul$1ul$ l$ılıp
bu banr sen ökünçün ulıp

0093

tıo96

c

öze
til tüze

6090

~alır
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oı ı o l_<ara tapsa begler bec;lüyür

özüng asğ"ı )$olma buçiun asğ"ı ~ol
yüc;lürme yük ilke özü~ yükçi bol

üzen gü bar erse .çi gen b erk

oı ı ı

tavar ne~ barın ~ıl özü~ke yuluğ"
buc;lunuğ" sevindür ay bilgi uluğ"

~opar
~apar

bu ol di).nya d~vl~t l$aranıng !$un
bulunmaz bulunsa bolur beg !$arı

6ı~o 'guluglap •ecinçin] Ag g. &etJünçin C, g~luglar •· ll 6ıoı itji ga/f;şı J Aıo ı:ti
6o~8 bilin] Bs ve Cs gilin ( ?, gi· iki nokta ile ) 11 6089 bol un J B, bol un (b- •..;,. · , Co ı. gq.~şı 1 meıfje&i J Aıo mengiz-i B2 ve C0 mt~ngesi ll 6102 asıglıg) Bs asıg-lı/f;
rı ne g- ıle?) ı tapağ ..• kön-gül] Ası bagat-/f;a tapuğ lf;ıl kg ni 11 6o90 tapuğ kıl 1 A ı "~~~ J Bs ki!i .11 66~3 kişilik .' · · kör] Aı2 ... bua C1 kili-lik ( .,. noktasız ) ...
setJınçın ı icerde .. . buşarda] As2 'ver-te . .. buşat-ta (önce tu yazılmaA-a ba.şfı.uıurf1 1> r;;, J Aı ~«r rır j 6 l OIJ munda gıgrek] Aıs m. gegrek B0 m. gfgrek Cs mundan gigrek

.

çizilmiştir)

r,.r#Girıg

tiıu5,

ı

ı:r

guluğ[a,.

6ıo6

sonra Üzerinden
11 6091 ölümüg ... itiging 1 Ass glümüng ...
tip J Au tep can · · · er J Au .. · gde,.
Bs ... ,r C9 c.
... 11 .
unıtma] Ass unudm-a ll 6092 /f;al"ağul"ma dij.nga/f;a ı Aı /f;al"ağ ul"m-a tang-e-ke Br..; ~"'~" J B7 erme~ i 6 1 ~7 er] Aı6 ve Bs ı:r 1 gığlu ... acal" J Aıs te,.[ü gığlul" ... Bs .. .
Cı2 /f;q.l"ağul"ma diJngeke ı sen ökünçtin ) Aı un gkünçij.n B7 se ö. c 12 •e"
11 6
ıırı:r ll 6ıo8 çacı J At7 çatJ-ı ll 6109 miıiğ) C ıs mt~ning ( ·ni· noktasız ) 11 6ııo kal"a . . .
093 ııetii
Bs ve
nigü 1 bi,.se
J A 2 bel"z-e gd Bs ... gutf. 11 6o94
As /f;avlüng t.:lp :; • hopar J Bu /f:q.l"a gq.p•a · · · lf:opar ( ·P·
/f;q.l"a b11g-ke tq.paa
If;.
Cu lfq.tJlüng ı ki,ile,.] As ki,t ,r ll 6095 fsig J A.ı lf;ılınç ı bi,.ge ... bi,.ge ı A( bel"ge .
• • · lf:apa,. J Aıg ,der ol angaru ağar Bıı ... bt;rk /f;q.pal" Ca ... çigen ( ç- noktasız )
bel"g ll 6096 etmek gitür J As ı:dmek gedür Cı6 ötmek g. ı örtüp J Ao ~~ra}fil Cı4 örtgit V~ (b- noktasız) /f;q.par ( ·p· noktasız)
ll 6097 gol/f;a .. . gığ] As bolz-a b. il"z-e ığ 1! 6098 buğun) Bıs budun (satır ~ ltın ·
6ııı C 'de bu beyit yok ı /f:aranııig] A2o /f;ai"•O neng 1 bulunmaz ... beg J A 2o
dij.nga) ı ilke J A7 kelge 11 6099 sevindür j As swün-tür Cs st;cündllr
6~iılllma: ( ./. çizgisi yok) bululz·a b. terk B12 bulunmas ...

Cıs

öğ.

lf;q.vliıfğ]

ö:·

nolctasız) Cı,

b~~d~tür

ı

özüng köçgü atıng sening köçkün ol
köçütçi ölüm kelgü abır kün ol

612%

tüke! J.<ız J.<ılınçlığ' turur bu ajun
sini armasunı ay J.<ıiJ.<ı tüzün

köçügli kişi itmez ordu s~ray
yolda J.<almaz yıl ay

6123

telim yilke birdi sini teglerig
keçürdi ilig teg telim beglerig

6114

özü~ni yol ötgen saJ.<ın ay J.<adaş
sevinç J.<ılma artuJ.< yazul.< tutma J.<aş

6124

köz açtı silerke bu birdi elig
usal bolmağ'ıl sen ay J.<ıiJ.<ı silig

6ııs

keçigli turur bu ajun J.<alğ'usuz
ölügli turur öz küni belgüsüz

6ı:ıs

negü birdi erse yana alğ'ay oJ.<
neçe tirdi erse yana saçğ'ay ol.<

6ıı6

anunmış

6126

ne çe külse bir kün yana sığ'tatur
ne çe itse evre buzar artatur

6112

6113

yorığ'lı kişi

B 438
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turur bu ölüm tarmaJ.<ı
iler J.<armaJ.<ı

usanıp yorırda

6117

6ıı8

6ııq

6120

6uı

bu d\inya aş ol bir bu aş yiglining
atını sen ök ay şatım yoJ.< mening

A 115

6127

tilek arzu sürme hşva~ı yığın
kişig songdamağ'ıl tiling J.<ıl ağın

6128

negü tir eşitgil ay kö~li oçfuğ'
bu söz işke tutsa tolpnmaz yoçluğ'

6ı:ıq

tilek arzu sürmek içli keçi tatığ'
tahğ" ayhii bar yarinh~ ;:ati'X
tatığ'J.<a tatığ'sız

süçigke açığ'
ağ'ışJ.<a iniş ol eçlizke batığ'

ol J.<ılınçı otun
azraJ.< öküşi tütün

bezenür kişike özin körkitür
birding erse açfaJ.< berkitür

kö~ül
ş~k~r
yayığ'

B 439

6130

birle igçfür birür kin ağ'u
J.<ut l.<ılınçı bu ol ay bügü

negü tir eşitgil saJ.<ınul.< başı
~~ l...ıntYıl ~"
..,-·.····6
... .... J

c

368

6131

J.<alır
c~façı

613%
6112 köçkün ı A2ı kgçgü 1 köçütçi .. . kelgii] A2ı kgçit-çi ll· bilgü 11 6113 r'lm~~J

A22 t:dmez B14 itme• 1 {lalmaz ı Bu {lalmas ll 6114 özüngni . . , ag J Aıı,, fl"flng-n i ( ·ni
satır Üstünde yazılmış ) g. t:rdgil sa{lınm-a Cı7 .. . ötkün . . . 1 •eilinç .. . {la1 J Aııs
sefJÜnç . . . gasu{l *ılm - a ba1 Cı1 . .. gt}ra{l {lılma fl. ll 6115 ajun {lalğa•az) A:u .ıC'Dn
*alğu •Öz 1ölügli J A:u gliim·liig ll 6ıı6 tarma*ı J A25 tır•ma{l-ı B2 ve Cı {<_U"ma.{lı ı
.u•anıp . •. .{larma{lı J A25 usanu . .. alur tamğ-a-sı c2 ... ırma{lı ( ıiahife l.: ecarııul•
fltJrma~r) ll 6117 giglinilfg] A26 gegli·ning 1 •en . .. 1atım J A2e sen gk ag 1ekim B·~
•flıiik a, lf!lım Cs sfniik a. •f!flım ll 6118 •ii~ me . . • yığın J A27 ( •Ür)-me . .. B, •·
. ht]fJangnı ( -va- yerine ·vi- ile) yığın ( g- noktasız ) C, . .. gığın ( gı· noittasız ve t iııbih;:
görmüş) ll 6119 negü .. . ay] A28 n. ter t:lit sen ay B5 ve C5 nigü ... 1 IQlıa
to{lınmaz] A28 tadz-a to{lımaz B5 t. to{lınmas C5 tatğıl to{lınmaz ( -z satır ı'i~t~nd~

lplıJ.<ı c~fa
yaruJ.<IuJ.<ı

6133

,..t,:ıı.ulAf-'ı'

..........

;rtiC"l
t,;C";
.. ~.Wl& &'lolo"'l&

d\inyal.<a birme sal.<lan kö~ül
turur bu ay J.<ıiJ.<ı amu]

içli yal.<şı aymış kör öçfrüm talu
biliglig uJ.<uşluğ' bir~di tolu
yayığ'

J.<utJ.<a ilnip ya~ılma yorıl.<
,turur l$ut kör evrer J.<ılıl$

ınanÇSIZ

hn ajan]

Ası acun 1 11ini) Ası •eni ll 6123 gilke .. . teglerig] As2 bilge bert
Bg gjlke b. •ini t. Cıo g il-ke b. Bfning t. 1 ilig .. . beglerig] Aa2 r:lig t.
za, beg-lerin ll 6124 birdi elig J Asa berli ilig ı bolmağıl sen] Asa bolm-a saif-lan
6U5 negii ... o{l J A34 n. b erli t:rz-e ... golf Bu nigü .. . Cı2 nigü . . . yana olf alar
ltrdi
o{l J A34 terti .. . Cı2 t. e. stJça,. ol alar ll 6u6 bir . . . 11ığtatar] B12 ve Cıa
.~r YilliG •ılJtatar ı it se] A35 t:dz-e ll 6128 beze n ür] A2 besenip 1 birding] Aı berding
tıin te~t · l.r:rf,.

~U9 igfj.ür bir ür J As ~:g-tür beriir 1 bügü J As begü ll 6130 negü ... ba1ı) A4 n. ter
• .ı!l~·ı • g·ı>~ b. Bı nigü . .. bg1ı Cı1 nigü .. . stJ/fı-nu{l ( · fl· noktasız) kjşi 1 iğisi] A4
DÖrt 1 ük, A 'da ayrıca işaret edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda r{r
sözü ile ayırt edilm iştir
f~-f Cı1 jdi-si ll 6131 !fal ı,. . . . birme J A5 bagığ tgny-e-ke berm-e B2 {l. di)nyeke b.
6132 A 'da bu beyit yok ı i</i ga~ı] Bs i</i g. C2 i. yg!Jşı 1 !Jirf#di] Bs !Jirfdi (-d6120 i</i ... tatığ J A29 t:ti ket (satır altında tekrarlanmış ) ~adığ 1 agtığı] Aı.ı .
hal l ) U 6133 yagığ . .. garlğ ılma] Ae {lovı {l. a!Jnıp y. Cs y . {l. if[ n ip gçıngılma ( gt}nggdığ-ı ll 6121 tatığf!a . . . •üçigke) Aso tadığ-ın t. syçüg-ke B7 .. . süçüg-ke 1 iniş] .1\ıo
,ni,
lr çizgi fazla ) 1 eiJrer ) Ae f:CI"en

yazılmış)

09
61J-4

kölike turur di}nya d~vl~t küni
kölike bir ök yirde turmaz köni
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6145

dining-ni agır tut bu di}nyang uçuz
lplga dining ay bilgi ögüz

telim l_<algu ermez tiriglik küni
uzun bargu ermez ulugluls; üni

agır

6146

erejke avmma sevinme sa~ın
bayat yadı birle tapug Ipi bal_cın

neçe mi~ yaşasa öz ölgü turur
ulaşmış et özler üzülgü turur

6147

muıigar me~zer emdi eşit bu sözüg
kö~ülke alıngıt evürme yüzüg

6148

tilek arzu nj ' m~t tüke! yise sen
tiriglik s~vın sen bulup içşe sen

6149

kimi erse d~vl~t esürtse kelip
yirde yarlur yüreki' ulıp

sunup tutsa elging ~g~r kök közin
başıng kökke tegse yana yirde sen

6150

köni sözleyin söz sanga ay Js;adaş
negü kizleyin men ay kö~li tudaş

1>1 4 o

uhigltil_<l_<a esrüp kim ahsumlasa
l_<ara yir l.<atında l_<ıyın yir basa

61 5 1

l_<alı sevmez öz kör bu dı}nya nengin
tü nj' m~t talu yüz Js;ılınçın yangın

6ı 4 1

yigitlik ya baylıl_< bu l_<ut esrüki
süçig esrükinde b~t~r ay beki

6152

erej arzu nj'm~t bu Js;oçlmal_< Js;amug
yayıg d(inya yaptı manga bu Js;apug

61 4 z

esürse

içip
uc;lıp ~opsa ac;ilur usında keçip

6153

61 43

bu d~vl~t esürtse ac;lın açllumaz
ölüm tutmagınça uçiır oçinumaz

6154

6ı 44

atıng boldı

613 5

6ı36

6137

6ı 3 s

esürtmesü d~vl~t sirii ay ~adaş
ac;hldu~ta ş~ksiz közüng tolga yaş
negü tir

eşitgil

sınap sözlemiş

6ı 39

c

bu buçiun begi
sözni yetlip ögi

yagız

1

l_<alı borçı bornı

6ıss

bu l_<orlpnç üçün bilge dı}nya l_<oçiup
ajun tezginü yügrür emgek yü<;iüp
l.<ayu tagda yügrür üngürde evi
yimi ot köki içgü yağmur suvı

~algu .~ tir ig-1-?k-'J-Aı s turifcr-_~ . b--ıı-öegllk Bllc~ ermea tirig(l )ik ı barğu
ba/r.-numaz. ( ? ) Bı bgrğu ermes ll 6146 neçe min'] .ı Aı9 neçem-e B n~çe
2
(-i- yerine -n- ile ) ı ü zülg ü ı Aıg !!•el-güü ll 6147 söz.üg J A2o agaüg Bs s§züg

6145

J Aı s

~fi~irıg ( nokt~sn 1 1 güzüg ] A2o gsüg Cı 7 güzüng

O iirt 1il ·, A 'da ayrıca i{ iret
ile ayırt edilmiştir

edilmemiş; B 'de çizgiler ve C 'de ayrı satırda ~tr

6148 yiae ı A2ı gez.-e ı suiıın ... serı] A2ı suiıı· nı . .. st;n B, sı.ıvın ... C •g.iıın sen
2
r Üstuünde yazılmış) ... ll 6149 elgif{j ... közin ı A22 ilging mesel kgn k. B5 . . .
( -z· noktasız ) Cs . . . közi 1girde sen] A22 yerde Sfn 85 ve Cs gfrde •f!n ll 6150
J A:ıs nelük Bs ve C, nigii ll 6151 seiımez ... nen]"in] Au ... ne(n )gin B7 st;ilmes
1 tü ••. yüz.] Au buıı .. . ggz 87 .. . güz ( g- noktasız) C5 tü ( noktasız) n.
( noktasız) yüz ( g· noktasız) ll 6152 erej ... lf:ot/.maJr. J A25 eric a. nt met-ni
1yagrx] A:ıs bagıg ll 6153 bagattın ] Bo ve C7 bgyat.dın ı tırfar . . . bu] A:ııı tıdıp
!ı l tınd ıı. uyg. harfi. tıgıp) ~ıl·galı ıdmas Bg . .. ıcj.mas bu C7 t. Ipidur ı. bu ll 6154
J A21 Jr.or~unç Cs ~9r/r.ınç ı ajun] A27 acun ll 6155 tağda ... eiıi J A:ıs tağ-f:.a
. Bu t. gügrür ( g· ? ) .. . iili ı gimi ... yağmur J A:ıs gem-i . .. gamğur
bil i ır

1

bayattın yıratur bu d(inya kişig
tıçlar lpldru ıçimaz bu eçlgü işig

l_<ul l_<ılma begler işi
özüng l_<ullulp l_<ıl ay eçigü kişi

6134 kölike J A7 kgleke ı kölike ... turmaz] A7 kgleke . . yerde t. Bs ...
ll 6135 dining ni ... di)ngaf{j J As ... buu tgny-a Bo dining-ni ( -ng- bir çizgi
•.. Cs dining-ni uçuz tutma bu di)nyağ ı ögüz.] As ggüz (satır altında uyg.
terg.a ) ll 6136 erejke •.• seiıinme] Au ~ric-ke . . . Co .•• &f!i/Ünme 1 gadı
'
Ao .•.• . aiıın (satır altında uyg. harfi. avın ) Bı gad ı (-d- noktalı) ... Ca
o~ın
esürtmesü ... sini] Aıo gaürt-mez-ü .•. seni . ı ağ.ılduJr.ta] Aıo ortu-lat-Jr.a
.negü .•. begi ] Au n. ter ~,it ya/r.şı yağm-a b. Bo nigü ... bf!gi Cs nigü
yig.i
Cs bilip fl 6139 eaü;.tae ] A12 gsürdz.-e ı yağız. •. . güreki ] Aı2 Mrt.g~ gagı:o. r;u-i~
~10 y •. g jrde gcp~lur g. Csı g. yjrde yarlur g. ll 6140 earüp J Bu earip ı gir . .lll")
ger .•• ger Bu gir . • • Cıo Yf!r ( -f!- harekeli ) ... 1!6141 esrü/çi] Au gırüki ı süçig
bf!lf!r J A~, sgçüg gsrüki-tin beder Bı2 ... bf!tt;r Cu ..• bı;ter ll 6141 acj.lur usındaJ
odlur u•ın-tın ( u- ? ) Cı:ı ... usından ll 6143 esürtse ... acj.lumaz. ı Aıe gsürt/.z-e ••
.•.••.. acJ.numa• Cıs , . . adlumaa ı ucj.ır ••• ocj.nu"!az] Aıo udıp odlı-maz. Bı. u.
C is ucj.ıp odiu"m~s lı 6144 boldı ~ul ı A17 ~ul ~rür ı Jr.ullu~ı] A17 Jr.ul-(l)u/r.-ı
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39

610

A 175 BHo C;69

,. s6

l;nyusı bjyabanda yiigrür kezip
bayatı,a bıı l;o l'l;u sal;ınçın sızıp
l;ayıısı örunı

& ı sı

kc(lti biigri uça
l;ayu yir keıer bu köıi yaş saça

6151

l;ayus1 yimez a~ öıin sııgurıır
l;ayu tünle yalrnaı ao;tal;ın turur

6159

bu yaı%'lığ yorırlar o(lunmış kişi
u9ımış tururınız usayul; başı

441

6 ı 6o

sen enıdi kü9ezgil. öıiing ay l,adaş
seni ng boldı dilny<~ özüııtr boldı baş

A116

6ı6 ı

n

c

370

nı

6 ı67

aya kif1' yorıl;lıg budun öktemi
ölüm yelgelir terk oı ; !;ıl emi

Gı68

aya

ıı.,va bas ul,u~ birle n~fs boynı sı

bu iki bile er yol;a4ıır küçün
muııtrar kim bulun bolsa emger öçün

6ıfiJ

ınunul;ı banr men bu klin a<;lrılıp
seniı%" me yolıııtf bu kc l eı;lgü J,ılı p

'''•

isizke J,atılma 1;ılırıç e(lgü lut
isiz Iki ajun l;ıhır öıke yut

6165

negü tir eşit köıtli bışmış kişi
ölümde oza işin itmiş kişi

6ı66

ligiiçi mini saV mini

6 ı~

~y~ı aç közi sul;: bu di)nya ~ulı
olum sul;lanur kör sini lııtğalı

6170

a ~tır ay l;adaşım banr men ınuı%'un
ıkı ııeıt-kc artul,; açır nıcıı bu kün

liı;ı

biri biı· bnyat tnpğ'ı mind in kalır
ik i ııçi i<,liın yndı tildc bııı·ır ·

6ı;:

bu k(in yn yann tut yurrıulsıı bu köz
silerniıt d~'al_(a bolur muıtluir öı

6 ı1J

dv'acln unılına mini aı• l;ndaş
menıı1rde kiÇin sen kelir sen ulaş

bır.ı

mu~,u~ı körür s~n mcniı~ l}rtli ıni

bu ol er njşanı u!ıuş belgüsi
6ı6ı

ıııe n

ölünıke tınuıığıl yarıur ke(l s ini

sarıl)'n

B

isizke yüreklig ayıı bugl"ğ'ıı
isiı l;ılma isiz yinı i o l aıfu

4 ~1 2

6 175

bolsu ' jbrçt ot ı !;ıl eıııi

ö lüm keld i illiir banr men 11111 ~ 0
sarıgn ktlge minde bas a sen anun

6ı;6

bu kün aQrılur men muıtuıı öı banr
l;avuştum !;açan erki ıe~ri bilir

6177

negü tir eşilg-il o liigli kişi
öliirdc ıılıp yirke ı;<ılm ış buşı

ık ı ·~.:~:.(t';!R !JOn~lı'A
'. 1.. A7 kt.'tf)/1 ljQN/:•It 013 k . !J'OI"!~·lıif ,:ı ı ır nftıntb ~~h~- ) k. u()rtk·
•
3
"'
• • • etm
' ytl•fll' o,. '"ll ,,.,, k t n h
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1" Ut.lln u K ' t~rig ik tamd 6168 IIJ.tti(f
6156 lu~ip ) A<Ja kc1lp Bn ve Cıt cngtp ı 6u • , • u:: ıp 1 A*$ ôuu ~or~wnç ( •nç tu
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ölümde basa kör iki yol kü<;ler
ikide ~ayu erki barğ-u yolum
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yana o~ ayur ay bağ"ırsa~ ~adaş
mening ~açlğ"uma sen köngül ~ılma
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işni

hayat

ı<;ltı

6189

i<;lim yadı tap ol avınğ"u işim
körü _ı<;lmağ"ay tengri itgey ·: i§i.!n
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tut özüng
kesgil sözülig

emdi yana evke bar
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yarı yanğ"ıl

sa~ınç
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bu
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dı}'a ~ıl ~atığ"lan
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baş

ulıma kö~ül bertme minde basa

köngül has
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erse ay ersig un .

·.ker~k bolsuı:iı ~t kerek kok ·pöri

6ı <; ; .. sözin kesti oçiguı'mış aydı l.<adaş

YOri bar -.:esen 'tur közüri tökı:iıe yaş
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6:ıoo

6ıo8

tüşüp

kirdi evke sa~ınçın tügük
sevinçi kitip köngli ~a<;lgun ügük

6209

ne mungluğ' turur körse yal~u~ özi
sevinçi az ol barça ~açl.ğ'u tözi
tilek barça bulsa sevinç küldürür
kelse sa~ınç yıglatur

621o

severin bulup körse sevnü küle
~alır açlrılurda bu ~a<;lgu bile

6ııı

~alı ~açl.gu
6:ıoı

B4t4

6:ıo:ı

6203

6204

6:ıos

6:ıo6
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~atıg_

6212

6213

batıg'

6214

vjşaldın

fjra~~a vjşal

bar umınç
siziksiz yıra~

yidi içti

ögdülmiş

n~mazın

yetürdi

yaşı~

az inçrünüp
turup

a<;la~ın

yirke indi yüzin kizledi
keldi izin izledi

töşek ~oldı yattı usı

ya tutmaz _tolum

~amuğ'nung fjra~ı ya~ın ya yıra~
ölümnüng fjra~ı yıra~ bu fjra~

6207_ muı~ar mengzer emdi bu b~ytig ol,<ı
ol,<ısa aça birge mı{ni ta~ı
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kelmedi
birle közin yummadı

~opup çı~tı

ilke

ajun mengzi

boldı !)~beş ~ırtışı

yana

yandı

yatıp bardı

l,<amuğ'da l,<atıgr8.l,< fjra~ bu ölüm
yo~

tirigle
ölügli

ölüm ol fjra~
körügli ~ara~

yaş

sa~ınç ~açl.ğ'u

tirigle fjra~ bolsa ~avşur yana
tilep irteşü yandru tapşur yana
ölümke itig

töker

~alı~ ~arşu
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l,<ara tün tünerdi yarumadı hiç
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e Viinnedi
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tüşüp kirdi ı,a'lı~a terkin yonp
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açlı

n<·iiik al boçfuduı~ ~ızıl mc~7.ınl(i
ncgı"ı biı di rı~ınyu sa ı~~ra ı'h. öniJi

yitiken kötiirdi yan;ı baş örö
tö~itti yana yıldnl; ac;!ğır naru
yaşı~ baş

G2n

'>ıt9

ot kötürmiş ıcg ol yıldradı

erentir

nel(ü yuk kötürdıııı:; könjıülke bu küıı
körüJ' ınen alındlı lllg~ın

njşıının

legijrdi bu ~nc;lgu sal;ınç
sözilng ne erinç

l)afiııg
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sevınç
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6237 mrn 6f"i.:inçl(r: ~ Cı '"~"' tl•aı r -lciır
6ı33 sn ı n ) Ca aa 1 n ~JIÜ •• n• ] A 1
ilig ••• &gdiilml,l.:t ] 8 ve <:'d~ bu loıt-ı ık )Ok
• ni C..- nıRii • •
6134 nrı:u j C., ni,: il ı "-"} ''" d.tJt ( t..~hHı ıziir ınü:o; )
6127 Cuı'<Lı 1niis~e•uib, bt-:;lla ıı-M iki s.n.iAni.i s.ı.aırkeı:ı, y •Jıhthk ilo. hir satır -_ı
ÖldÜ/mf$, • . //il/kfl.l 1-\1 ' (lJJdÜfmlt C::1mfu /, nt/;jiJI'IItl$ tJt/cmt~•ttı (l!JIII'
IA)' IIr.ık, 6ııS . bcytin 111ouu ıuı K''""tmiı; ( Jı~. lık, ) 1 ııyr1t1) llı L va C ı ıı ayd(t)l ı ldirür ··~
6230 birdı J Aıı lıc•rfi 1 urlü1:tı f C-ı lrJlJkin ı ti2j7 bcntıtlln ] Cıt lümiJill ~ lu amu/ J Aı •· kQrli.,. nı~n f)-Jiill'l /u/ o. Bu k. ,..,. . Cııı k§riir nıc"' a[u;.J,, . tiitiitt
~tası::. ) J bırtlı ,
lb:IÜ ~ Aı :: 6,.rtı
C,
ttıt( Ü

J6tız!t(t)l

t

gqnu

!IJldrı~

llflTII

!)11-ftrtl!. a. ongJ.nl kört'i

A178 B- C374

618

ILlG Sl)'ALl ÖGDÜLM1ŞKE
6z46
6238

hertti ilig yuvuldı yaşı
ayur ay djriğa ol eçlgü kişi

6239

bağışlasu

~oratmasu andın
6240

6247

eti

~anını

yana aydı cyali negü ol anıng
negü teg ~oçlup keldi könglüng

seni~

kim küçlezür igin kim körür
ol ig birle yal~uz negü teg yatur

6242

nelük sermedi~ anda ança turup ...
. ani kimke ~oçltung bu yanglığ körüp

6249

mungar mengzer emdi bu sözni
köngülke alın ötrü özke iş it

CÇ-VABI ILlGKE
6252

yanut birdi ögdülmiş aydı bu söz
a~ar sözledim men ay bilgi ögüz

6244

mini evre sürdi sözüm tutmadı
sözin ~açlra kördüm küçüm yetmedi

c-

ILIG CÇ-VABI
6245

ilig

aydı te~ri

şjfa

birge

anı

~olsa ~opurğay anı

üzül
til arığ tut ~ılınçın süzül

hayat birge barça tileki~ tüke!
yekig keçl yağıla bayat~a tüzül
yana

aydı

ilig ay ögdülmişe
birle yorıma buşa

sa~ınç ~açlğu
6253

ol eçlgü kişi erdi eçlgü başı
ölse itgey bayatım işi

~alı
6254

bizing-e turur iş yarın ay bügü
ne erki tiriglik ne erti tigü

6255

isiz öz yigitlik yava ~ıldımız
isiz kep kö~ül ög isizde isiz

ÖGDÜLMIŞKE

küçlezgey

eşit

bayat~a sığınğıl ~amuğdın

kö~ül
6251

6243

evürse yüzi
özi

sığınsa

siziksiz küçlezür anı bir hayat
tilekin birür h~m bulur eçlgü at

6250

ÖGDÜLMIŞ

içiike

6248

anı

6241

turur ög kö~ül
bir hayat ay oğul

~ayu ~ul ~amuğdın
yaratmış

anıng canını

tengri

bayat~a ulamış
~ılmağay

yava

kö~ül

6256 keçürmiş tiriglik bu kün boldı tüş
ilig ... ögdülmişke] nushalarda bu başlık yok ( bk. beyit 6239 not)
neteg keçti erse yanut kelge tuş
6238 bertti •.. guiJuldı] Aıs berti i. gaiJul-tı Cıo bfri(t)i . . . ll 6239 eti
ı Au t:-ti sanını
6257 bu ~almış tiriglik yava ~ılmağu
Aı5 'te, 6239 'dan sonra, şu başlık gelmektedir:
hşva arzular~a köngül birmegü
elig cuvabı ögdülmiş-ke
6240 negü ... anıng ] Cı2 nigü o. anıng ı negü ... seni7fj ] Aı6 ... köngül s. C.ıt
6247 eiJürse] A24 gvürz-e ı ifj.ike] A24 iti-ke ll 6148 siziksiz ... anı j A 25 sesik-siz
,11igii ••. sening (-e- dikkat) il 6241 -galıf]uz negü] Cıs ggngluz nigü ll 6242 nelük • ,
(ltı_~u ] Ats ... ança anda Cı4 nttlük ( önce -1- yerine -k- yazılmış, sonra -k- çizgisi u _ i:y.fe.,..&•~r a. 1 birür J A25 berür ll 6249 it] A26 r:d
Dört 1 ü lı:, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş{r sözü ile ayırt edilmiştir
t1lara~t tashih edilmiş) sirmeding ...
6250 üzül] A?:l qsül ll 6251 birge] A28 berge ı gekig ... tüzül J A28 gelig
ögdülmiş ... iligke J Aı9 ö. cuvab-ı ilig sgsin-ge Cı5 ... jlig-ke
.iii
6243 ganut birdi] A2o g. berti Cı6 Cfvab b. ı ögüz J A2n r:güz Cı6 öngüz ll ı>~
A29 'da, 6251 'elen sonra, daha şu başlık gelmektedir (yk. blı:.)
tniFıi J A;u meni lifat/ra] Cı7 /fgdra
ilig cuvabı ögdülmiş-ke
C 'de metnin 6245. beyitten 6303. beyte kadar olan kısmı elı:silc:
62~3 itgeg J Ası t:dgeg ll 6254 bizifige ·.·. bügü] As2 bising·ge ... begü ı tigü J
ilig ... ögdülmişke] A 'da bu başlık yok ( blı:. beyit 6251 not)
Ai:li trgq ll 6ıss i11iz] Ass t:-•iz ı i siz ... i11iz} Asa gsir-kep k. gg t:·siz-te t;-•iz 11 6256 tuş J
6245 birge] A22 berge (önce -geg yazılmış, sonra tashih edilmi,)
~- tuuş ll 6257 birmegü ] A35 ber-megü

Aı78

Aı79B-C.

620

B- C .

neçe l$ılsa abır öz ölgü turur
ölümde kiçiin ming öküngü turur

6270

bu künde naru sen taşırtı turup
buçiun küçleriQ. kör bagırsal$ bolup
6z6o

627 ı

62 72

busugda küçier bu körünmez

~cı;!

isiz eÇgü barça ~ara yir bolur
yetilse ı;zı;l

bitilmiş ~c~lke

~~~~ : ~~g~- -~r; :eşitgil . ~y J.ıl~ı::~nı.l:ll-! .· •

!LIG C~VABI ÖGDÜLMIŞKE

~Y(lt ~ııilarllfga ~gırsa~ -_k(Ş~ül

6262

yolı

usalın bası~ur umınçın <cım~l

mini ~utgaru bir özüngni bile
.· s~u~n~tJ baya:t birge eÇgü yola;

-

içii ya~şı aymış biliglig tili
bu yanglıg b<;>lur kör sal$ınul$

[ ,~ın .eç\gij -~ılıns~ ~~ıp .Y.~gü- ~an,ut, ,
eçi~u' :k<fzni: y~rut

273

::.ihıl:yai: .'çı; . bf~·ür

ilig aydı tengri bu künde naru
manga birsü t~vfi~ l,cılayın törü

6ı6 3 · k,iw .isiz l$ılır.ıs.a.()z\~ Iplur [;

A 1.79

; :~ı; ;is~~:- ~aniiı,·.~!~!i~j~ :?~lll:~ ·:

··

62 74

6ı§ 4 isi~J~. :~i~_~ei hi!.i'-js~z . ~ı.hn ,· ""'
· ...or:rsiz~'yiılhih'
q~~ :·_··
... : _r:... . o~ ~: :· .· :;(ulıtia#.
! '~ . _ ';. . .' -~ _·. :: ~

627 5

ö.GöOi.M:ış:··civAB(tLIGK-E
-

••

•

-~

• P

., . .

•

'

)

6276

Yan~t b\~di ögdülmfş aydı Ü_i~
rh1;:
öt_~S-aV -- -- crifr
__ _ ~.ı;~'i'ô-1-ur -h'l'rit
-·-.- -· •ursa;
•
o ·-:;

626 5

;

'o/ . -~-oa•o

l$adiJi' ~~~i b~l~a~· : \,J~un~~ törü
tuta7:öi<rge :te~ri~ biı~: beglik:; :&ü .- -

6a66

ili~' k~tia~~J ..~ut~~su ı,cötun

626 7

yime serdi

,

turup

~aç

sal$ınç ~aÇgu

r

-·

sözin kesti ilig özi amrulup
yorıp çı~tı ögdülmiş andın

kün bu ögdülmişe
birle yorıdı tuşa

sal$ınçın l,cadaşı
sarıg ~ıldı

üçün l,caÇgurup
mengzin özin sızğ'urup

6277

turup sernümedi ~adaşı üçün
yana bargusı keldi evre küçün

6278

turup
ol,cıdı

bardı ilig taparu yorıp
ilig bu köründi kirip

.. yıilu~ -bois~ .:c{l)\)~ ~~ni m öz bütün

6268-

ÖGDÜLMIŞ St,P ALl ILIGKE

ölür özke tegmez m~g~r eÇgü at
._bu atın t-irig .tutsu erklig hayat

~ ..

·.~

-

•

•

. -

1

•

•

•

6a7 9

6z6 9 :: anunmİş

turur ' bu ôlüm tutgali
özüng ıçlmagıl sen uçlıp yatga!ı

.

.,

6258 ölümde. ~ .· . öküngü

J Asa·. iilüın:f~n

.-·. '

-~

.

.

k_edin ·. rii. .ökün·gü_ü 11 6259 ' küntle .
ta1.ır.tı] A81 _.'lain~teri ; ; : tciŞartı- (
iŞiretsiz .) if· 6ı6o iniiii . .. .bir] Ass ·men~r.:~· .l:r
'·' T':'.birg.ı.]. As& ~bge-- 1\ 626-ı. tir ' ' ' · ay] :As9 ,t er işidgil ... ay 11 6262 birür ~4. ~cra~
11 6263 isiz ,_,. özirfj e] Aı ~-siz -!<, gs! n-ge \ isiz ... isiz] Aı ~-siz . ',•; t::~ız 11 .6~64
isizlik . : . isiz] A2 i-siz·lik ;- .. ~,siz - ı illiz ,·,-, iılıtgagJA2·t:-siz y: · ulıd-ga
· .- · ögc/ülmiş ~. : ::: iligke] As ö. cuvabı ·i. '
·. -· ·
. _
. c-- · ,6$6~ birdil A] ·ğerti 1 :bir.ü :. ; , erig 1 A, berü ,turz-a ı~d su_iı ,,, ll 6266_b.ır~e] A.~
~er.ge c\t 626.7'-' kei ~··,;;· ·~~atj.~u] ""6- ked_ gaş.lı~nı:: ~udulsu , ll · 626ll:ttıtsu. }:/ 1.'; {tn r= - o ıt 6.~.6~
u!mağıl J As ud•mağıl
··
· ' · · ' ·
· . :'

+

r

6270 icfi) Ag !!·li

ötündi iligke ayur men bu kün
barayın l,cadaşım taparu yoÇun
ı sa-!<ınu~]

Ag

sa~- ı-yu/:.

D ört 1 Ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi , ş(r sözü ile ayırt edilmiştir
6271 busugda kütj.er ı Aıo bu-sugıın kııdez ı usalırı . . . umınçın] Aıo az-a-lın
uı -~ ur ( -ı· ?, -u·?) umun-çun ll 6272 isiz , , . gir ı Aıı ~-siz , . . yer ı t;zt;lı Aıt ~sel
ilig , , . ögdülmişke] Aı2 i. cuvabı ö.
6273 künde J Aıs kün-tin ı marfja biraü ) Aıs mangga bersü ll 6275 serdi J Aı5
fJ!r •ti ll 6276 üçün] Aıa tuçup ı me11]ıin , . . sızğurup J At6 mingsin gsin sız-grırup
•g- ? -•·?) 1\ 6277 sernümedi] A17 ser-çimeti ( -i·? )
ögdülmif , . , iligke] A 'da bu başlık yok
6279 bu kün) Aıg bykün

A179 B- C-

:i2 2
6ı8o

negü erki }}ali köreyin anıng
tirig barmu erki ~adaşım mening
ILlG CI;: V ABI ÖGDÜLMlŞKE

6281

aydı

ilig

barsa

yaraglıg

~adaşlı~ ya~ınlı~ ulaşu
6282

6z8 3

6284

6290

toguglı ölür ök sevug can barur
kerek beg kerek ~ul ne savçı ~alur

6ıgı

bizinge anunmış turur bu ölüm
ölümke itig yo~ azu berk tolum

6292

unun sıgtadı eştip ögdülmişe

turur
bolur

yorı

bar meningdin yime ök ayıt
negü ol igin kör me könglin avıt

aş

LXXXIll.

içgü yidi az yana at tutup
tapa bardı ~açigu yutup

~UMARU ÖGDÜLMlŞKE T ~ cztYET
~ILM IŞIN

ya~ın

tegdi tüşti yorıp bardı ol
~apug~a tegip ündedi ~oldı yol
6293

A YUR

~umaru tegip tıçitı aydı serin
l}ı;ıkmi tapla köngül ög

hayat

LXXXII.

~adaşı
s~lam

6287

6z88

6ı8 9

negüke ~ılur sen sıgıt ay urı
kim urdı ya kim sökti ne ol

m\iridi ~umaru çı~ıp
~ıldı ötrü közi yaş saçıp

keldi utru ayur ay ~adaş
muyan birsü tengri .köngül ~ılına

ol evre yana yangu ermez berü
sanga h~m manga bargu terk ol naru

baş

~adaşıng

keçip bardı ~oı;ltı ajun
sen inçin tirilgil yaşagıl uzun
ulıma

~orı

hayat birdi erdi angar can r~van
yana yandru aldı çı~ıp bardı can

yorıp

tirigke

tilin

tözüke turur bu ölüm kelgü kün
ol öldi sen emdi ölümke anun

~UMARU · ÖGOÜLMIŞKE OI)GURMIŞNING
. OLMIŞIN A YUR
6z86

B- C-

urundı to~ındı a~ıttı yaşa

ilel tip turup çı~tı andın yana
evinge kelip tüşti aldı tma
~adaşı

6ıss

Aı79

sen emdi seringil tıçlın
çı~ış yo~ ölüinde açl.ın

ilig ... ögdülmişke ı A2ı i. cuflabı ö.
6281 ulaşu ı A22 ul-a-şı ll 6284 yidi ı A2ll yeti ll 6285 ündedi] A26 indtıdi
~umaru ... ayur) A 'da bu başlık yok
6287 birsii ] A26 bersü
A29 'da 6287 'den sonra gelen batlık için bk. beyit lf298 . no~
6288 ajun ] Aso acun 1 in çin ı AsG gnçin ll 6289 ölümde] Ası ölüm-ke

6298

ayur tur

~adaşıng

zjyar~t ~ılıp

gürin körgile
sen yana yanğıla

6290 ölür ök] As2 glürük ll 6291 biziıfje ı Aaa bising-ge 1itig •.. tolum ı Ass gdig
Y· a•u b. talum ll 6292 to*ındı J A34 to*un-tı
. *umaru ... ayur] A 'da bu başlık yok
6293 *umaru ] A35 *u mar-u ( -u ? -ı ? ) 1 tilin ı A35 telin ll 6295 ay J As7 gn ll 6296
~Jr-t!i J Aaa berti ll 6297 eiJre] As9 evr,e ( -v- ? ) 1 naru J As9 yaru ll 6298 gürin körgile J
A-w Krp'ln ( -r • yerine ·n· ile) kgrgil-e ( -e dikkat, iki çizgi ) 1 yangıla J A4G yangıl-a
( - a dikkat, iki çizgi )

A-B-C375

ll

LXXXIV.

6305

ÖGDÜLMIŞ OI)GURMIŞ}$:A YAS

63o6

hayat yarh~asu ol oı;iğurmışıg
keçürsü anıngdın yazu~ ~ılmışıg

6307

bu ~aı;igu üçün
bayattın sevinç

ayur ay ~adaşım maıia ha~ turup
üc;iiklerim uçsun yüzü~ni körüp

63o8

~apug beklemiş sen yime yol kesip
yüzüng kizlemiş sen tilin söz basıp

küsep keldim erdi sini körgeli
nelük kizleding yüz manga kelgeli

6309

tay ·kÖ~lürn

6310

TUTMIŞIN A YUR

turup

A180

bardı

kördi

~adaşı

gürin

~uçup yıgladı yaşı saçtı barın

6301

6J•= .

talusl sevüg can~a can
seningsiz negü teg tirilsü r~van

LXXXV.-

•

375

öze
tüze

6312

negüke ulır sen negü bu sıgıt
bu ~ıl~ eçigü ermez munı sen ağıt

63r 3

toguglı

6314

ölür ol agıglı ilür
ol birigli alur

~adaşıng ölümi sanga bolsu p~nd
seringil muyan ur ş~k~r bolsu 1$ş.nd

ölürüg körügli tirig ~alguçı
kerek p~nd tutunsa ~anı tutguçı

ilig keldi evdin turup

angar tş.<zjy~t ~ıldı kö~lin urup

ögdülmiş .•. agur ]. A29 'da bu başlık 6287 ;den sonra geliyor : ö. ~adaş-ı o. ta.'&igt>.
!1"''1- tudmışın a.
·.
.
.
. ·
6301 sini J As sen-i ll 6301 ag] A, ne il 6303 sini) A& seni _ . ,.
Metnin 6303. beyitten sonra gelmesi lazım olan kısmı ( Ögdulmış ~n. meza~ ~".'f'"~
d.ı~lıt sözlerinin tamamlanması, kardeşinin müridi ile konuşması, kardeşının "'""-'!~ti ve
in.raknnş olduA-u- rekve ile tayaA-ın alınması, evine dönmesi, hukümdarın bu ı~zıyeUa!!L
ı bt~lıerJ.nr olması v. b.) eksiktir
'
A 'da nu aha tam oldoku halde, metnin bu kıs~ı ve devamının eksik olması,
~ snlı edilmi; .oldutu nushanın eksik olmasından ileri ıelmektedi~: A 1805 'te 6303.
b1i;lun~aktı~ ve A I~P6 'da ise, 6352. beyit ile devam edilmektedır
t. ' ~ldg .• . agur J nusll~da bu başlık yok
6304 e,ittl) Cı eşit(t)i

sanga kim tegürdi manga ay bu küç
ya kim övkeledi ya kim lpldı öç

yorıglı tınur

ILIG ÖGDÜLMI$KE 'r~cztYF.T
J$:ILMIŞI~ A YUR
eşitti

seningdin yaramaz bu yanglıg ~ılı~
bu yolça yorıl$

hayat J:ıvkmi erdi ~adaşıng
yonttı 1$ı;ı.zasın sen öz 1$ıll$

[ metin eksik )

c

birsü tengri muyan
bul tı;ı.mudın ı;ı.man .

u~uşlug yorımaz

tüşümdemü kördüm sini men yatıp
körürde yitürdüm yıradıng hatıp

A-

ilig aydı öglen ay ögdülmişe
birle itgil angar sen işe

dıla

ölüg p~ndini ha~ ayur kör mini
ölüm tuttı bardım tutar uş sini
6317

muılg-ar

mengzer emdi bu b~ytig
köngülke alıngıl ta~ı

o~ı

o~ıp keı;i

6307 üçün J C, i çü n ı bayattın ... tamudın] C, b9gat-d~n ••• ff!mug-dın ll 6308
J C5 sen gl me ı •en] C5 sen il 6309 yaramaz] Ca yf!rama• ll 6310 iWkeledi] C1
cledl ll 6311 gorıttı) Cs gorıt(t)ı ll 6311 negüke ... negü ) Co nigüke u. sen nigü
mokt.,,: üstündeki işarete dikkat) ll 6314 seringil ... ur J Cu siringil m. ur (satır
'"nde yazılmış) ll 6315 ölürüg] Cı2 ölürf;g ll 6316 tuttı] C ıs - tut(t)ı ll 6317 bfyiig)
ufmc

1 8{lgt•{t

D ö ı- t 1 ük:, C 'de ayrı satırda ş(r sözü ile ayırt edilmiştir

626

A-B- C375

1

27

seningde ozalp ölügli minge
birür p~nd ayur uş manga kör manga

63z8

usanıp yondım avındım öküş

6JZ9
6JJO

376

negü tir eşitgil lplınçı silig
birle işke yetürmiş elig

ul$.uş

ayıttı ilig evre oçlgur~ışı~

..
neteg ölmişin l}al negu bılmışıg

6331

öküş bolsa artmaz bu di}nya nengi
neçe me az erse yeter öz tengi

ÖGDÜLMİŞ CI;:VABI fLfGKE

6J3z

ötündi iJ.igke negü körmişin
ölürde vş.şjyy~t itip 1$-oçlmışın

bu d(inya müni ming bir ol erdemi
negü teg keçürse keçer ad~mi

6333

öküşlük

turup r~kve. birle tayal$-ın alıp
ilig utru urdı 1$-umaru 1$-ılıp

6334

ayur uş 1$-adaşım manga 1$-oçlmışı
bu erdi nengi uş turu 1$-almışı

6JJS

keçürdi tiriglik turu ölmedi
anul$. yiglilerke nengin l$.oçlmadı

ilig me kötürsü 1$-umaru bi~in

6JJ6

~atığlandı tün kün yinitti yüki
keçip bard: ündin ajün erıageki

6J37

ol itti işin kör l$.utuldı bu kün
bizing iş ne erki yazılmaz tügün

ilig sundı aldı tayal$. elginge
ayur bu 1$-umaru 1$-utaçlsu manga

6JJ8

sen alğıl bu r~kve. 1$-adaşı~ ~zin
birle üşgür tilese yuzın

ilig ötledi kör ming eı;igü sözün
köngül h~m ~arın urdı ötlep uzun

6JJ9
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sunup aldı r~kve. kör ~gdülmişe
köngül hertti közde yuvuldı yaşa

6J 4o

sal$.ınç l$.ıldı l$.aç kün bu ögdülmişe
keçürdi bu ~aı;igu yazıldı ~aşa

6J 4 ı

unıttı bu l$.açlğu sal$-ınçığ yime
yidi içti küldi sevindi yana

anı
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keı;iti

l$.arşıl$.a bardı
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buşup ö vke kelsc özin tulsa lıcrk

ui,uşlug kişiler söıi öggü lcg
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sa~a tcgdi ~aç kün bıı ~a(ltu sa~ınç
tegümedi~ işkc işi~ ne erinç

yanut birdi
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okıdı
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sçfacı
cçfa~a

mdio ekailc
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turur bu et öz mc otun
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Metnin 6358. beyitte11 •~ftra J"den lu,.mJ 1 bukünuJaoı. c:r~vııbı iJc Os:dülmif attı~·
dan söyle ıH,.ı puÇIInın lı llfl ) e k ıl le o l mal ı dır
6359 t.l öz. ) A ı. Id 6:.
D Ör 1 1 tl k, A 'dıı ~uıbirc kt'tıımnıJa ar. harfL H' r ıı(h\i ilo a)'trl • dil mişti r

A18o B- C636o
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ma ölür ök yime bay ölür
iki böz iletür ~ara yir bolur
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çıgay
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mungar mengzer emdi bu söz belgülüg
bu sözde özüngke kötürgil ülüg

kimi ec;lgü tuttung angar ~or~u tur
sini isizin ol ulıtgay ünün

6377

ay
ay

ay ilig bu üç ara semzi yavuz
biri ıt biri ~uş birisi et öz
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ya~şı aymış kişi

yime
v~fa

et özke

kimke
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6365

açurgu

6367

anun
tegürgey künün

tutsa keçi
kirse boyun egse keçi

yolin ~ısmasa ~uş me~~n ec;llemez
semiz bolsa ıt to~ avın avlamaz
et öz toc;lsa ~ansa bolur bugragu
eçlgülerin süre ıc;lmagu

~açar

6368

~uşung
ıtı~

6 369

6370

6371

aviarnasa bir ördek yas ol
~oçlsa avın yası bir as ol

özüng bugragursa beçl.ütse boyun
sini ot~a tartar ulıtur ünün
me~ilig
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tap

turur kör- mengi yo~ çıgay
~ılıp ol yorır köngli bay
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ölse I$,utlur kiter em ge ki
bay ölse ~alur neng iletür yüki

nicm~t
m!Q.n~t

içiisi ölüm
içiisi ölüm

miQ.n~ting
nicm~ting

çıgay ölse ~utlur kiter emgeki
ölüm tutsa ay bay sa~ış birrneking

bularıg yolın

anın yol~a
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öçlrümi
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~ıldıng c~fa~a

c~façı c~fasın
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otı h~m
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çıgay

6374

neçe eçlgü lplsa et özke seve
angar ança yavla~ ~ılur bu c~fa
c~façı

6362

Aı8o
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bogzın
tapgı

toc;lursa aşın
iter ol işin

uluglu~ bu d~vl~t bu ~ut ~ıv kişig
küvezlikke tartar ~oc;lup öz işig

küvezlik

bayattın yıratur ~ulug
bu yanglıg yolug
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aydı

ilig bu dijnya içi
telim tikgüçi

yılanı çaçlanı

1
.ı

638o

aşı

az yigüke
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sunup algusı az nengi
biliglig açıp az yigüsi mengi

6 3 8:ı

biligsizke uçma~ turur bu ajun
erej birle avnur yorır mungsuzun

638 3

tiken ol u~uşlug~a di}nya tolu
açla~ ursa yirke kirür sa~lagu

638 4

agu ol biligligke dijnya içi
anın aş yiyümez üzer öz küçi
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638s

u~uşlug

anın ~açtı

zahjd ogul ~ız ~oçlup
cabjd tapug~a uçl.up

munın ~oçltı

ul$,uşlug yorımaz

6363 tuttunrrg] Aıs byt-tüng 1 sini isizin] Aıs seni e-sisin ll 6364 semzi] Aı9 semiz-i
1 ~u~] Aı9 ~uu1 ll 6365 açurgu ] A2~ oçur-ğu 1 egse] A2o egz-e ( satır altında uyg.
harfi, tekra__rlanmış) ll 6366 ~ısmasa .
eqlemez J A2t ~ız-maz-a ~UUI m. ct-lemez 116367
et ••• bağrağu J A22 cd ( tas h i h görmüş) .... bağ-rağu ll 6368 ~UIUrlg .•• ördek J A23
~u1ung ( ~-?) ... örnek(?) 1 as] A23 az ll 6369 bağrağursa] A:u bağ-rağ-'urz-a 1 sini]
A:u sen-i ll 6370 tap ... ol] A25 tip ~- yol ( y- ? ) ll 6371 egin •.. boğzın] A26 ggin
tudz-a boğuz-ın 1 iter] A26 gder ll 6373 küilezlik ] A23 keilez-lik
o •

6374 gir] A29 yer ll 6375 kiter] Aso keder 1 iletür] Aso yil-e-tür ( y- ? k- ? )
DÖrt 1 ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. l('r sözü ile ayırt edilmiştir
6377 ay ... mjl}nı;tifi{f J Ası ay (dikkat, iki çizgi) ... mal}-neding ı ay ... nf'mı;tifi{f]
As2 ay (iki çizgi ile) edez-i ö. na'-meti-ng ll 6378 kiter ı Ass keder ı birmekifi{f J Ass ber·
-meking ll 6379 çağanı telim ı ASö çayanı tilim ll 6780 a1ı ... yigüke] As6 os-ı ( ? ) az
yegü-ke 1 ökü,i] As6 gküz-i ll 6381 nen']i] As7 ne(n)gi (edi?) 1 yigüsi J A37 yegü-si
ll 6382 ajun ı Ass acun 1 ere}] Ass gri c ll 6383 yirke] A39 gerke ll 6384 yiyümez J A4o

Aıso . B .

c.

632
6386

A181 B .

63 3

bu kün biz ilinmiş tururmız mur~ar
küçlezsün hayat bu b~ladin sıı1gar

6398
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6387

yanut birdi ö'gdülmiş aydı bu söz
tüke) söz çını ol uJ.<uş birle tüz
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körü barsa d (in ya lplınçı . te~i
yigen yil büke teg b-g lpll.<ı ya~ı
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özi ig<;lür ök san özi semritür
özi ök etin yir özi yavrıtur
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baJ.<a barsa yetrü ajun i)alini
eligip J.<algu ta~lap kör uJ.<sa
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6392

6]93
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6395
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oJ.<ıgıl bu b~ytig negü tir eşit
uJ.<a bargıt emdi özülig J.<ıll.<ı it

6399

kerek bilge bolğ'ıl kerek ming
tutup bütrü ajun erejin aşa

6400

abır ölgü özü~ J.<ara yir bolup
ölüm tutsa iltür ökünçün yaşa
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neçe eçlgü J.<optı bu bilge bügü
tilep bulmadılar tiriglik yigü

6402

bu kün kör neçe togmaduJ.< teg bolup
J.<ara yir J.<atında yaturlar ölüp
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anı

ne türlüg ne yanglıg
yir olarığ' yidi

yagız
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yaşa

kör

kör

apalı i)~valı ajunl.<a ilip
urug yaçltı d(inya içinde kelip
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~ayu

Ô406

J.<ayusı uJ.<uşluğ J.<ayusı bügü
J.<ayu tilve munduz J.<ayu ermegü

olar barça murıg-iug bu kün e<;lgüke
eligleri yetmez yigü ke<;lgüke
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neçe savçı togdı oJ.<ıtçı amul
hayat l}v.kmi birle ayu birdi yol

ökünçün yaturlar kör ınçıJ.<Iayu
küsep e<;lgülükni ming arzu yiyü
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hayat birdi bizke bu kün bu künüg
yava J.<ılsa bolmaz bu bulmış öçlüg
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hayat birsü t~vfiJ.< bu künde naru
J.<amug eçlgülükke ay ec,igü törü

J.<ayu az yaşadı J.<ayusı uzun
J.<ayu baş kötürdi be<;lükrek sözün
J.<ayusı törütmiş

içiike turup

yağı teg oJ.< attı yasını J.<urup

itiglig s~ray ordu J.<arşı J.<oc;fup
yir töşenip yaturlar kü<;lüp
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6386 ilinmiş tururmız] Atı ilin-mil ( -n- ? ) turur biz ı küt/ez•ün] A42 kgdez bu
ögdülmi1 ... iligke] Aı ögdülmi1-ning me'fJ'iz-a-•ı ilig-ke
6387 birdi] Aı berti ll 6388 bar&a . . . tenji] As barsu . . . te(n)gi ıyigen ... büke]
Aa gegen yel brıke 1!6389 igt/ür . .. •an] A4 t:gdür u*·•a(n)g (?) ı etin gir] At t:din
ger ll 6390 ajun] Aı; acun ll 6391 ajun*a ilip] Ao acun-~a ılip ll 6392 olarda ...
Bt/ke] A7 olar-tın ... t:dgü ll 6393 küfıez er ] As kefıez-ler ll 6394 tilfıe ] As telfıe 116395
•~fıçı] Aıo · &afı-çı (satır altında uyg. harfi. re•ul ) J ~f!.kmi ... birdi] Aıo hüküm-i . . .
berti
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6398 tir eşit J Aıs ter işid ı it] Aıs r:d
DÖrt 1 ük, A 'da ayrıca işiret edilmemiştir
6399 ajun erejin) Aa acun t:r-e-cin ll 6400 gir] Aı& yer ı iltür J Aıı; t:l-tür
6401 C 378ı 'de metin tekrar devam ediyor ( krf. beyit 6351 not) ı bügü] Aı6
gü 1yizii l Aıo yegü Cı ylgü ll 6402 gir ) A17 ger Cı gir ll 6403 yi,. ... gidi] Aıs gel'
• . geti Cs gjr . . ll 6404 itiglig J Aıo t:dig-li C, itjglig ( noktasız) i yi,.] Aı9 ge,. C, Yi~'
'405 n ~gu J Cıı: nigü ll 6406 elig/e,.i ... yigü] A2ı ilig-le,.-i g. gegii ll 6407 yiyii] A22
~yri Cı gigü ll 6408 birdi] A23 berti ı bulmı1] Cs bilmil ( b- ?, oolctasız ) ll 6409 bil'BÜ
•. kiinde] A24 be7&Ü . . . kün-tin
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yana ~optı erte ışın
ayu birdi kördi özi

başladı

tilin birdi al~ış kör ögdülmişe
ayur ay bügü beg uzun kiç yaşa
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64ıı

ajun ~almasunı seningsiz ~urug
hayat kesmesüni seningdin urug

6423

6412

negü erse arzu tileking ~amug
aça birsü tengri sanga ol ~apug

6424

6413

negü erse arzu tileking ta~ı
tüke! birsü tengri sanga ay a~ı

6425

olar bardı ~aldı ol e<;lgü atı
yitip bargu ermez atı Ql}rm~ti

6414

sevinçin avınçın tirilgil uzun
erejlengil ança ay ~ıl~ı tüzün

6426

körü

6415

diriga sening teg kişiler ölüp
~ara yirde yatsa süngüki ulup

6416

negü ~ılgu tengri bu di}nya işi
bu yanglıg törütmiş ay ilçi başı

6417

neçe ölse bolmaz sini teg ölüg
özüng ec,igülerdin ilindi ülüg

6418

kerek öl kerek kiç yaşagıl uzun
atıng e<;lgü birle ya<;lıldı sözün

6419

severing öküş bolsu sevmezlering
saçılsu birerin kingüsü yiring

6421

köngül til köni tuttı tüzdi yon~
egriler köndi itti ~ılı~
itildi ajun arttı e<;Igü dı.J'a
küni künde e<;lgü dı.ıca

~uta<;ltı

bargıl

kişimü

A 182

emdi bu yanglıg
bolur bu fjrjşte, işi

kişi

6427

kişi erdi erse olar ne ö<;lün
negü ol ayu bir bu künki buc,lun

6428

~alı

biz kişi ersemiz ay bügü
siziksiz fjrjşte, tigü

olarıg

6429

olarnıng ~ılınçı
eşitip

yir öpti turup çı~tı kesti sözin
atın mindi urdı evinge yüzin

ne ~ıl~ı sözi
]}utaçlgu c! eÇgü izi

6430

u~uşlug u~ar ol biliglig bilir
ölür öz bu di}nya siziksiz ~alur

6431

bulunmış bu öc,l kün yava ~ılmadın
tapug lplgu tegmez munıngda açlın

6432

munıngda uluğ" p~nd ta~ı ne bolur
oza~ı ölür köz körür

seningde

kelip tüşti kirdi evinge yorıp
yidi içti yattı bir ança serip
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birdi ı A

11 6412 negü

!J

~alır ~arşı

ordu sş.raylar ~amug

anı b~nd tutum az bu öz ay uluğ"
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6422 birdi] As7 berti ll 6423 tuttı] C6 tut(t)ı ı itti J Ass çdti 6 it(t)i 11 6424 itildi
· dr/a ı As9 çdilti acun ... tuv-a C1 ... art(t)ı ... ı dr/a ı As 9 tuv-a (önce toiJa
zıl~ış, sonra tashih -edilmiş veya tersine ) 11 6425 yitip J A 4o gedip Cs gjtip (
haelı ) .. 11 6427 n~gü · ." · bir] Aı •.. ber Cıo nigii ... ll 6428 biigii J A 2 begü ı siziksiz
• tigu ı A2/~rış~e sız ferişde tegii ll 6429 icf.i] As iz-i Cı2 idi ll 6430 ölür ... siziksiz J
gl:r · · · sesık-sız ll 6431 bulanmış ... kün] As b. bu gdkün C14 b-çlunmış (bl- tashih
. . i{ rmuş ) · · · l tegmez munıngda ] As t. munung·tın Ca t.,gmes munung-dan 11 6432 maharflerı ıle;:·· da ı A6 manung-tın C ıs munung-dan ı senfngde J A6 senfng-tin C ıs BC!ning·den 11 6433
it nd tutumaz] A7 bend tudmaz Cı6 bC!nd t.

satır üstünde yazılmış) 11 6415 diriğa] Aso teriiJ-a ı girde ... ulup] Aso yerde 9·
sgngfiki gulup ll 641 6 negü J c 16 nigü ı il çi J Ası çlç!. ll 6417 sini~ As2 sening ı ili~di
ülüg J As2 çlin-ti yliig (satır altında uyg. harfi. gluş ) ll 6418. kıç J ~ss ke~ ı bırlıı
gacf.ıldı] Ass bil-e gadıl-tr (satır altında uyg .. harfi. yayıldı) ll 6419. se~mezl~rllfj J Ca;
sfilmezlering ( .iJ. iki noktalı ) ı birerin ... girıng] Aa. gar-a-rın kengıl-su gerıng ll 642&.
gir] Ass ger Ca gjr ı mi ndi ... eilirfte ] Cs mündi .. · iilinge
6421 AS6 'da mısraların yeri dekiştirilmiş; sonra kenarlarda ar. m ve
dokru sıraya işaret edilmiştir ı gidi ... gattı] As6 geti ... C4 ••• ggt(t)ı

işledi

~amug

berti ı bügü ... kiç] A 25 begü ... keç 11 6411 ajun ı A26 acun
25
J A 27 nigü ı birsü] A27 bersü ll 6413. negü]. Cıs nig~ ı b~rsü] A26 bersii
ll 6414 seilinçin J Ca BC!ilünçün ı erejlengil] A29 çrıc-len-gıl Cı4 ereJlengıl (-le- sonradan
410

A181 B- C379

6410

6420

6

635

+

Aı8ı

B- C379

636 ,' l7
6434

c

380

6435

neçe
ölüm

~$arşı

neçe

k~nd uluş

ordu neçe berk tura
yir köre

~uruğ" l$oı;itı
6436

6437

6438

ordu s~ray pak sanga
sen tutar sen bu b~nd tip manga

~alın

sü içiisi

süsin

l$oçitı boldı ~$ara

~anı
öküş

6439

6441

~anı

negü kelse yüc;Jgil sen ınçıl$larna
erej erse erter ne emgek yime

6448

eşitgil negü tir bilig birgüçi
ay emgek bile sen ş~bır l$ılguçı

6449

ay nj'm~t içiisi şij.kij.r ~ıl yigil
ay mj~n~t ic;Jisi şcıbır ~ıl egil

6450

yir

sanı

c

ol küçegli kişiler yirin
yir alındı yatur ınçıl$ın

ol mij.sij.lman ~$anı tökgüçi
nelük kirdi yirke ~$anı ol küçi

381

~anı

9l

körü bar ay bilge bu künki öc;Jüg
öngin boldı barça ~amug iş küc;Jüg

6452

biliglig uçuz boldı tutnur özin
u~uşlug agın boldı açmaz sözin

6453

~anı

ol

tnrn

v~ı~,

tütüşügli

· - · - "';·-·-•

tuşı

dij.nya üçün

rf,1nu'!l nl
-"ı""••J-

yir

_ ..

nı~;

-•u•

ı,.:;,.:; ....

•''""\''"""&

telim boldı ilde bu yavla~ kişi
satgag kötürmez başı

yavaş boldı

kişig satgaguçı kişi

boldı satgağ ~$ara

ş~bır ~ılsa mj~n~t bolur nj'm~ti~
şij.kij.r l$ılsa nj'm~t~a artar tigil

6451

~$anı

nelük
6442

ajunçı ~$anı

ol sul$ ilçi ilim az tidi
il küçedi yiyü bilmedi

~ulaç

6440

bag çiçekliklerig
kör bu ölüm ay tirig

~alır ~$arşı

alıp

6447

buzdı lpldı ~$ara

6454

borun yüz yuguçı n~maz ~oc;Jguçı
kör ersig atandı yontur küçi

64S<;

f~sad f!sl$ içiisi atandı eren
bor içmez kişi atı boldı saran

6443

~$anı

ol tirigli tavar l$oçlmadın
iki böz iletti tilemez açlın

6456

6444

!$anı ol öküş yir tilegli kişi
!$ara yir töşendi itildi işi

n~maz ruza. birle yorıglı kişi
mij.nafj~ atandı ay ilçi başı

6457

~~la! yitti barça ~~ram üstedi
Q~ram yigli könglin ~$ara kir tudı

6458

~~!al atı ~aldı körüglisi yo~
Q~ram ~arma boldı toc;Juglısı yol$

6445

bu

ya~lıg

ul$uş

6446

turur dij.nya ~ali l$amug
birle körgil açılgay l$apug

erejleri emgek sevinçi salpnç
ağın uçuzlu~ avınçı irinç

6434 gir J As yer Cı1 yjr ll 6435 bağ çicekliklerig J Aıı. bağd (? ) çeçek-lik-leri
( -g yerine önce -n yazılmış, sonra tashib edilmiş) Cı b. çfcek-lik-lerig ll 6436 ~alır
Aıo ~alı~ i tip] C2 tip ll 6437 üJiai ajunçı] Au s;dez-i acun-çı Cs idi-si a. 1 süsin .. ·
yir] Au süz-i ~· bgdti ~. yer Cs süsi . . . yjr ll 6438 il çi ... tidi J Aı2 s;lçi t:lim a. te
ı il ... yiyü J A12 t:l k. ye yü c, ... yigü ll 6439 girin J Aıs gerin c6 gt;rin ( ·t;- harekeli
ı gir] Aıs ger C5 gjr ll 6440 girke] Aı• ger-ke. C6 gjrke ll 6441 kişig] Aıs kişi 1 gir.
Aı5 ger C1 gir ll 6442 tütüşügli J At6 tu•uğ-lı bu ll 6443 iletti] Co ilet(t)i ll 6444 Sk
gir J Aıa uluş ger Cıo ö. gir ı gir .•• itildi) Aıa ger tg~t;ti (?) ıdil-ti Cı o gir tükedi . •
ll 6445 dij.nga /}ali] Aıo l}.ali tyng-a ı açılğag J Ca açılğa ll 6446 erejle~i- .. seilinçi J A
s;ric-leti ... Cı2 erejleri ( -r- dikkat ) ... •t;iıünçi 1 irinç J A2~ §rinç

. _ 6447 negü ı C ıs nigü 1 erej ... yime] A2ı t:ric . .. yem-e ll 6448 negü .. . birgüçi J
~ n. ter b. ber-güçi Cı• nigü . , . 1 ~ı;ıbır ı A22 sabur
_ .. ~ört 1 Ük,. A. 'da sahife kenarında ar. harfi. şfr sözü ve C 'de ayrı satırda şi'r
zu ıle ayırt edılmıştir
·
6449 _iif.isi .: ·. · yigil J A23 t:-tez-i ... yegil Cı6 ... yigil i ay ... IF'! bır] A 23 ay ma~
ed t:-tez-ı şgkur Cı6 · · · şı;ıbur ll 6450 f'!bır ... nf'mt;tirq J A 24 şukür kılz-a malın ed
n~'me~-ti~g ( -ting yerine önce ol yazılmış; sonra üzerinden çiziİerek: satır üstÜnde
hı h e~ılmış) Cı? şı;ıbur · · • 1tigil] A24 tegil ll 6451 öngin ... küğüg J A 26 g(n)gün
· ~e~u~ ll 6453 ı lde] A21 61-te ll 6454 burun] A23 tosun ( ? ) li 6455 it/i•i ı A 29 s;de-ai
ıdı-aı 1 bor] A20 bu ll 6456 il çi] Aso el çi ll 6457 gitti] Ası idti 7 git(t)i ( iktıH ı :r: 1 1 yigli · · · kir) Ası yeg-li köngüli ~- ger C1 g. köngli kara kir ( k- çizJsi
o'k 1 ll 6458 ~arma] A32 ~a•m·a
'·

c

Aı82

B-

C38ı

638
6459

!$:anı

bu

i}~ramıg !}~ram

i}~ramıg l$:oı;lup

6460

6461

i}~lal

tigüçi
yigüçi

6471

6472

birle artul$: l$:arardı köngül
!$:ayda bulgu tilep ay oğul

6473

mengzetü keldi emdi bu söz
aya köngli tüz

6474

birle könglüm !$:ara boldı kir
tutmaz özüm yüzde bir

6475

munı yal$:şı tıngla

6463

!}~ram

bilig
6464

6465

ajun
kişi

6466

c
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6467

6468

6469

6470

!$:anı ~mr-ü m~cruf lplıglı kişi

satıgçı

kötürdi ~man~tlerin
bu uzlar kötürdi n~şii}~tlerin
biliglig köni sözleyümez sözin
uvut kitti örtmez yüzin

köni

bulnadı

6476

açtı sır

keldi neçe egrilik
bir kişi tengrilik

kişi

barça yarma!$: l$:ulı boldılar
kimde erse boyun birdiler

kümüş

l$:ıll$:ı barça açlın boldı kör
köngli tilde öngin boldı kör

6477

c~mac~t

köp erdi bu

m~scjdler

!$:alın boldı m~scjd c~mac~tler

6478

kitti b~ll$:ta c~fa urdı iz

az
az

negü tir eşitgil sal$:ınul$: kişi
köngülke alın sen ay eçlgü başı
!$:anı

bir könilik
tengrilik iş

l$:ılıglı !$:anı

'""nı'rn
k-i<:i hnlrlı k-ı7
...........
o- t"""nı'rn
- - J -··o- ·--,..- ----- -.---

6479

yal$:ınlıl$: yagul$:lul$: yırattı l$:adaş
bagırsal$:lıl$:ın l$:oı;ltı eçlgü adaş

6480

kiçigde ~d~b yol$: uluğ'da bilig
otunlar öküş boldı yitti silig

ajun barça bütri: tükel artadı
körüp tangladaçı !$:anı bir munı

6481

m(is(ilman l$:arıştı için et yişür
tükel inçke tegdi bu kafir yatur

6482

l$:apuş !$:arına

yal$:ınlıl$:

neçe

!$:anı iş l$:ılıglı

boldı

köni

!$:anı

yarma!$: üçün
üçün

1}~1$:

!$:anı

... tigüçi) Asa '!Jaram-mığ .•. te-gü çi ı '!Jgramığ ... yigüçi) Asa
.•. tegü-güçi Co ... yigüçi ( noktasız) ll 6460 sa~ınu~ tigüçi) A54 sa~-ı-yu~
tegüçi Cıo sg~ı-nu~ ( -n- noktasız ) t. ll 6461 '!Jglal] A35 }Jaram ll 6462 mengzetü J A36
mingsedü 1ya~şı] Cı2 yg!Jşı
Dört I ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş{r sözü ve C 'de ayrı satırda şj'r
sözü ile ayırt edilmiştir
6463 könglüm ••. kir] Ası köngülüm •.. Ca •.. kir ı işke tutmaz ] Ası iş-te t. Cı,
i. tutmas ll 6464 birmez] Ass ber-mez ll 6465 ajun] Aso acun 1til de öngin] Aao til-tin
adın Cıo tilden ö. ll 6466 kitti J A4o kedti Cı1 kit(t)i ll 6467 kitti !Jgl~ta] A41 kedti b.
Cı kit(t)i !Jgl~-tan ll 6468 yağu~lu~ yırattı] Aı yırad-tı yagu~·lu~ C2 yggu~-lu~ yırat(t)ı
(:;ı- noktasız) ll 7469 gitti] Aa id-ti Cs yit(t)i (yi- noktasız )

6459

bardı

!$:anı !$:almadı

v~fa kitti b~ll$:ta c~fa üstedi
tilep bir ınangu kişi !$:almadı
v~fa

bar !$:anı l$:ıldaçı
sözi bar !$:anı tuttaçı

tişide

işke

et öz eglü birmez h~va
tapugl$:a tegümez özüm

C382

!$:anı n~hy-ü m(ink~r tıçlıglı kişi

i}ş.ram

muılg"ar

B

~man~t atı
n~şii}~t

sal$:ınul$: tigüçi kim ol çın köni
könilik küni bar yarutur küni

i}~lal

6462

bir

Aı83

639

yorıglı !$:anı

bol dı m(is(ilma n nengi
açlra tutgan i}~ramıg öngi

'!Jgramığ

'!Jaram-mığ

6471 tuttaçı] C5 tut(t)açı ll 6472 <;mr-ü mg'ruf) A5 t:mr-i ma'ruf Co <;mr mg'ruf
mijnkt;r J A5 nt;hyü mıınker ll 6473 uzlar] Ao öz-ler ll 6474 tişide ... yüzin J
A7 tişi-tin u. kedti !1· gsin Cs tfşi-den ~iJUt kit(t)i örtmes y. ll 6476 birdiler) Ag berti-ler
6477 C 'de bu beyit, yeri işaret edilerek, sahife kenarına yazılmış ı erdi ...
mt;scjdler] Aıo . . . mecit-ler Cıo irdi ... ll 6478 negü ... sa~ınu~] Aıı n. ter e.
sa~-ı-yu~ Cu nigü ... sg~ı-yu~
Dört I ük, A 'da sahife kenarında ar. harfi. ş{'r sözü ve C 'de ayrı satırda ;f'r sözü
ile ayırt edilmiştir
6479 yorıglı] Aı2 bolığ-lı ll 6480 ajun] Aıs acun ll 6481 yişür] Aı4 yeşür Cı5
yişür (yi· noktasız ) ı inçke] Aa t:nç-ke ll 6482 ~apu1 J Aı5 ~ovuş Cıo ~gpızş

!·nt;hy-ü

640.

1

.. ·

i

641

f~sad fjs~ ün_i· kör uı;btmaz · kiçe
!$anı 'ilm-ü ~ı.ır)an üni ai . çı~a

c

384

küc,iezsü uğan tengri imanımız
kötürsü bu fjtne. b~la isiz iz

köngüller l$atiğ boldı til yumşadı
könilik özi~ bardı ~aldı :y.ıçlı r ·

yıl altmış iki erdi tört yüz bile
bitiyü tükettim bu söz ülgüle

atalıl$" !$dur kör atal$a Öğul .
oğul beg boltiP kör. 'ata boldı l$ul

ögüm

tiriglik l$ısıldı· uzadı sal$ınç -· ·
bam
artt-ı
... . .
..... .sukluk · koradı
.. .. , sevinç
. '·•

. .... .
;

·. "

'

,

a'ıin teg:şürüİdi-, ta~ır~ağ-Iİ yol,t
iı;li yal$şı aymış bügü bilgi ki~

~ayu türlüg erse yon~ıng yolung
ayu birdiin azra~ bekütgil uıung

6498

bu ol din yolı h~m bu d(inya
bu yolça yon yolda azma ulı

6499

~alı d(inya ~olsa yolı
apang 'ı.ı~bi ~olsa izi

·:.·

aj~~uk sınağlı ~l,tı elgi king ...

aiu~ boldı abır· törü artadı
isizlerig · eı;lg:ü k?rü ~r!adı .

c

385

bilir
6soı

oğul l,t:ı~ kemişti 'ata l}ı.ırm~ti · .
söküş boldi erke avuçğa atı

tısoz

~amuk tegşürüldi' :tÖrü ö~dil~r

.

karalı

-

-

- ''•

özüngo

~ullu~ı ~ıl

6503

~

uş
uş

yolı

unu
munu

bayat birge küç
~ılına üç

tilese tile

jlahi özüm bu sözüg başladı
tilekim ne erdi bilir sen içli
L 01

_ 1"

tiıt:ıneuıııı

!."

1

l

o~ıglı

"

ar
öz erse ya yat
•

uzKe Ku çav

kişi asgı ~oldum

örüngli:
bir
ök·. · bQldJlar
.
..
.
. .. .... . .
bu barÇa_' .uhığ, kün .njş8nı ··türur
nişanı ,k.Ö.rüns~ k~ligl_i _kelür .. .
-

6soo

~ayusın

yıl ay. k ün künfnge baruarta~ı

söz bitidim tüke!
özüngo ülgi al

6497

çığay tul yetimig suyur~ağlı yol$ _

ul$uşluğ u~ar ' ol "biliglig

yetmişi

olpglı u~uğlı

1

••

eçıgu

•

olpsa mini üşgürüp
tip manga bir turup

dı,ı'a ~ılgamu

iô
....
;
_,.._
·.:
6§04 tilekim bu erdi umınçım bu o~
o~ıglı ma~a bir dı.ı'a ıı;lga u~
•' ~- ·:' ,• '• .-~.~-. '• • · '
~. t ·. ) :!
• ~ v' •
: , •..
6483 /t;sad •• . kiçe ı Aıe f~sg_d .• .• ~eç~r Cı7 .. : kfçe 1, ilm-ü .•. çıça] Aıe 'il mü ,
tilim sözledi söz bitidi elig
A 184
;,\. ~ ''":~kurkan (satır altında ar. harfi. ~~~r'·an ) :...: .çe'Çer ·:·
· ·: :-: '- ' .
' ·
ölür
bu elig til ay ~ıl~ı silig
·:\• .·, ···-·: . ,·.· . C 'de 6483.- 6484. heyitl~r arasında, 1ııı1unıi.n_: ·383. sahi.fe boş bırakılmış ve sahife;~·::. : 1D.in saA"-yukarı köşesinden sol-aşaA-ı k~Şesine kadar, uzunluku-n a st;hflan sözü yazılmıştır '
,,
(Radloff 'ta ~u ~ahife 63 ıq . - bp~, beyitler arasında _gösterilmiştir_ ) _ . . . . :
'
6494 bu ... i:e ı Azı bel-a' fidn-e bu ~:-si:e i :e ll 6495 yıl . . . yü :e] A28 yıl gltmı1 iki
.·• ·: ~ .-6485 . 'Ais 'de sahife keııarıiıd·alci_ iş&_rete dikkat( ·aynı iŞ~i-e_t için·. b k. Aısos) 1atalı~ erti törd yg:e ( satır altında ar. harfi. st;nt;tt; i!nı;tt;ynf flt; sfttint; flt; t;rbt;z'fmf't;tin) 1
Ais. ,v_~ni<iij,-lJ~ 1Qğu/ bei] Aıs anmg teg 1!648~ ~mldı . a:eadı J_ Aıg ~~:e~Q.tı (~tnatır,:i tükettim .. . ülgüle ı A28 ... ülgür'e Cıs tüket(t)im .. . ll 6496 ögüm yetmfli ı A29 ~
altinda 'ya;zilmiş) ö:e'-e-ti Cs ~ısaldı , u. ı ıırttıJ Ca aH_(t)ı ll 6487 .aıun · · · ta~lg'ır~.aglı] Az() . ggüp bidimi1 Cı, ö. yt;tmi1i ( y- noktasız) 1! 6497 birdi m ... uluıfğ] Aso ber-tim ... ~
. ac~n.<f.an{·g_ır~~iigli.ll' 6488 it# ... ki'liğ] A21 !:-ii •.. begü b. keng c6 idi '!19-blı •. : j ııiü 116498 bu ... ulı] Ası bul ... yol-tın a:e-ma ulı Cıe .. . yoldan a. öngi ll 6499 Ul
1 ajiı'nug' . ! : kilfii· J Azı ·attıhuğ st~ığ-lı ( ·~~ ?") ••. keng ·
· .
· _. · : · ~; unu] A32 u1 unu ( -u tashih görmüş ) ı i:ei } Asz atı 1 ? ) ll 6501 birge] Ass berge ll 6501
" Pö.r,t\ ü"k, A 'da.. 1\ahife kenannda ar.• harfi. Fi'r sözü ve e ·:de ayn-'liatırda
~ ilahi ••. başladı J As. ilayım ... başladım ı •en iı!f] AM •. idim c2 •en idi ll 6502 k6
aii'zii . ile~ ~yıtt -~dlJ.:ı;işiir . .
.
. , ..
. . ..
. ı:afl A55 krıçail ( kyçep? ) ll 6503 o~ı•a .. . üşgürüp] Ase o~ı•a mu nı (-u-?) 'f!l·gürüp
__ ~489 a)urı J Aıa ac!ln l isi:elerig ı A~2 ı-•i~-lerig, ll 649_2 . t~gşürüldi.J A25 ' teng-şuriil•ti ·_. c, o. mini ii1-gürüp ( u1 körüp? ) 1 d11'a J Ase tuv-a ll 6504 umınçım] As7 ve Cö1 ~;.az~ :)'-N~ -~~r~a•li· (-lı ·yerfne önce ~l,ğ ya~ılmış; s9nı:a jize.riıid.~ çizilerek, satır üa- . · umunçum 1 d 11'a u!ğa] Ası tufJ-a ~ılğ-a 11 6505 tilim ... elig] Aıtilim ( ti-? te-? )
tü nde tılsiıih · edilmiş )
·. Ce tjlim . .. ilig ı elig ı · Ce ilig
J·•

•

·•

.;

ı

·· · ~.:;.

J..:

1

-,r,.

J

Kutadıru

bili1

642
6so6

643

elig til njşanı munu bu bitig
l.<oçl.tum emdi bitip ay tetig

c 386

65 17

sa~a
6507

unıtma mini ay ol_<ığlı tirig
özüm dij.nya l_<oçlsa töşense yirig

65o8

aya mengü mungsuz içl.im sen
sen ök yarlıl_<ağıl bu mu~luğ

6509

6sıo

c~fadın c~fa

ol.< kelir ay içiim
bilmedim

v~fada v~fadın açiın
65ı8

tözü yarlıl_<ağıl l.<amuğ mij. 'mjnığ
yazul_<um olarl.<a bağışla arığ

6519

tümen mi~ s~lamım tegür savçıl_<a
ol eçigü l.<ulavuz köni yolçıl_<a

6sıo

tözü tört
tegür ay

uluğ
l.<uluğ

küremiş

l.<ul erdim yazul.<um telim
yazul.< yarlıl_<ağıl sen ök sen içl.im

işi~e meni~din s~lam
bayalım tutaşı

ulam

l_<ulu~ men içl.im sen ~u) atı l.<ul ol.<
içlim sen tüzün sen içiilik l.<ıl ol.<

l.<ulung men içlim sen ma~a ay
mini yarlıl_<ağıl yazul.<um keçür
yime

ğ\lfur

yarlıl_<ağıl l_<amuğ mi}.'mjnığ

toğardıri

batarl_<a tegi ay

arığ

otun men otundın otunlul.< kelir
tüzün sen yazul_<um keçür ay bilir

yıpardın yıpar ol.< yıçlır ol ıçl.ı
p~liddin kelir ol arığsız yıçlı
6sıs . umınçım
umınç

6sı6

sen ök sen ma~a ay
kesmegey men sa~a ay

umınç
umınç

yazul_<luğ l.<ulu~ men l.<ılınçım c~fa
v~falığ içlim sen ma~a l.<ıl v~fa

6506 elig ı A2 ilig ll 6507 mini .. . o*ıglı] As meni a. o*ug-lı 1 di)nga ... girig]
Aa·kodz·a .t qng·a t. gerig Ca .. . g jr jg ll 6508 mengü . . . nn ı C9 mttnggü . .. •en 1aen
. • . ·. 'murlg'luğ] A, ... bu (s'atır Üstünde yazılmış) mungauz Cg •tnük . . . ll 6509 sen
•• ·• aenJ A., sen· o* •en Cto •tnük •en ll 6510 men . . . aen ] Cu me" i. •en 1 •en . . .
ir/flik Cıı sen t. aen idi-lı*
· · 6511 A7 'de muriların yeri karıştırılmış; sonra sa hi fe kenarında aong sözü ile,
dotru sıraya işiret . edilmiş 1 . .men ••• sen J A7 men i. •fn Cı2 me" i. ·•e" . ı mini ] A7
me,;.; ll 6512 gime] Cıs glme .1 tegi ı As *amuğ ll 6513 men] Cu men ı ~en] Cı, aen
ll 6514 ır/ı] Aıo gıt ı Cııı ıdı ı pf/(ddin ... gıt/ı] Aıo p. kelür ( -1- çizgisi yok) ... ıdı
Cııı ·ptılid(d)in ... gıdı ( g- noktasız ve tashih görmüş) ll 6515 umınçım .. . umınç] Aı•
u,;.unçum •.• umunç Cıa umunçum •ttnük sen . . . ı umınç . .. umınç] Aıı umunç ...
u~~,"ıç ll 6516 men] Cı7 me" ı sen .. . "ttfa] Aı2 sen fJefa ~ıl manga <;:ı1 aen ...

L

'

6517 'IJffada] Aıs fJefa-da (-dan?, noktaya dikkat) ll 6519 saiıçı*a ı Aıt> saflçı,*a
Cs *ulaiıuz ll 6520 işitfge ı Aıo §1-inge ı tutaşı] Aıo tudaş-u

~ulaflar.]

644
645
6530

yıparsığ' ~ara baş~a

653'

E.

c

I.

A-

YlGlTUI<KE AÇlP .AVUÇGALIK.JN AYUR

ilettim

yaru~

yaz teg erdim tümen tü çiçeklig
h\lzanmu tüşüttüm ~amuğ'nı ~urıttım

6532

~a9ıng teg bo9utn erdi o~ teg köni tüz
ya teg egri boldı egildim tö~ittim

6533

yava ~ıldım isiz tiriglik avınçın
ökünç birle közde ~anın yaş a~ıttım

yorıglı bulıt teg yigitlikni ı9tım
tüpi yil keçer teg tiriglik tükettim

6534

kiçiglik keçürdüm yigitlik yitürdüm
künüm çeliledirn özümni çökittim

65u

isiı;im

yigitlik isiı;im yigitlik
tuta bilmedim men sini terk ~açıttım

6535

yimek içmek erse yidim içtim uçl teg
tilek sürmek erse tümen tog toı:ıttım

6523

yana kelgil emdi yigitlik ma~a sen
ayada tutayın ağı çuı; töşettim

6536

neçe
uçar

isiı;

bu yigitlik

6537

, tilep

bulmadım

652~

6526

6527

6528

6539

~arılı~ta ~or yo~

6540

v;,~u

654'

açır

men sa~a ay yigitlik
körkümi sen yırattı~ yırattım
teg

~ızıl me~zim

Z\l'f~ran urğ'ıiı

ef%"de

6542

erdi

sevüg can teg erdim
erse tosun teg suçıttım

sere söktüm cmdi neçe

kögüz kerdim ança
küveı; teg kür erip
içip yatmış er teg
özüm yolda azmış

yal~u~uK ıııt!n

elig til

uzattım

yağı sançmış
~aya
ucJıp

teg

er teg

~a9ıttım

o91u keldim

bayat~a uya9tım

hayat tapgı ~aldı kişi tapğ'ı ~ıldım
ajun tegre yügrü özümni kürettim
tilek arzu birle yügürdüm neçe men
böri teg ajunnı ulıttım

~uturmış

tarıttım

-A 'da metnin 6520.- fı6os. beyitler arasındaki kısmı yok ( krt. beyit 6603 not)
.. gigitlikk~ •.. agur ] C5 bab gigit-lik a. ailuçğalı~nı agtur
. ~sn. tükettim J Cs tüket(t)im ll 6522 ~açıttım] C7 ~r,ıçit(t)ım ll 6513 tö,ettim J Cs
tö,~t(t)im ll 6524 .· tilettim] Cıı tilet(t)im ll 6515 •eilinçi) Cıo •filiinçi l ayıttım) Cıo
agıt(t)ım ll 6526 küreitim) Cıı küret(t)im ll 6527 *arılı~ta) Cıa ~~~rı-lı~-dan ll 6518
e•irk•p ]Cıa i•ir.k ep fnoktu~z) ı gırattuf{! gırattım J Cıa gırat(t)mg gırat(t)ım ll 6529

adaş ~oldaşım~a

yazu~suz~a yarlıg

köni turdum erse
isiz tiriglikni ı9tım

t~mam ~rgvvan

bu kün

tr,ırıt(t~m

... o

kiçiglik tatığ'ı yigitlik ereji
yitürdüm men emdi tutarda. kürettim

esirkep

~uş~a av~a avındim sevindim
teg ar~un agırnda kürettim

~uş

yağ'ım boldı
~

. ~aıtıuğ'
6 52 9

~anı ~ança bardı

men neçe me tilettim

tiriglikke tatgı süçig can sevinçi
yigitlik teg ec;igü yo~ ermiş ayıttım

yavali~-~a

Cu

aşudum

6Szı

6524

tarıttım]

387

kafur

~ayu~a

tolun teg tolu yüz

6530 gıpar&ığ ... kafur] Cı5 gıpar•ığ ( -p- noktasız) . .. kafur ( ·/· üç nokta ile)
tolu ... ilettim] Cı& tplu (önce tolu yazılmış, sonra tashih edilmiş) . .. flet(t)im ll 6531
~ çiçeklig] Cıe ç jçeklig 1 tü1üttiim ... ~urıttım J Cı6 tü1üt(t)üm If. lfurıt(t)ım ' ll 6531
i • ~a!{ıng ) Cı *ag1nz 1 töngittim J Cı töngit(t)im 116533 közde . . . a~ıttım] Ca kö:tclen .. .
a{cıt(t)ım ll 6534 çeliledim . . ; çökittim J Cs Çftilediin ( -i- yerine -b- ile) ·;· .. çökit(t)i,;.
;\ ll 6535 tozıttım] C, tozıt(t)ım ( -z· noktasız } ll 6536 küretti m J C& kürei(t)im ll 6537
•uçıttım] ·Cs •uçıt(t) ım ll 6538 · uzattım] C7 uzat(t)ım ll 6539 ~a!{ıttım J Cs ~r,ıdıt(t)ım
ll 6540 golda ... aga</tım ] Co goldan . . . 119adtım ( ı.z· harekeli ) · ll 6541 küretti m ] Cıo
küret(t)im ll 6542 ulıttım) Cıı ulıt(t}ım
ı

647

646

c

388

6543

kişig tuttum aldım küçün yarma~ın men
kimig serdim irdim kimi me açıttım

6556

negü ektim erse anı orğ'u agır
negü ordum erse anın öz süçittim

6544

ma~a r(}.bbım

aysa nelük ~ıldı~
negü tıldağ'ım bar uvut~a tuşı~tım

6557

yigitlikni ıc;ltım ~arılıHa tegdim
yana yanğ'ıl emdi negü söz tagıttım

6545

~ayu tilve ~ıl~ı bolur munda tetrü
keçer künke avnıp tiriglikni ıc,itım

6sss

uzun tünle yatma ic;like tapın sen
oc,iun yıgla tınma yazu~~a basıttım

6546

sevinç keçti emgek yime keçgey erdi
yava boldı kün ay ökünçke bası~tım

andağ'

1

6559

yılan ~urt ~onguz

bu
aya

nj'm~t
usrı~

yimi öz igc;lileyü
bile men negüke igic;ltim

öz sen oc,iun

yıgla tınma

6547

tutayın

ya kjsra ya hyş(}.rça_ boldum
ya ş~ddad-u 'ad teg ta~ı uçma~ ittim

656o

6548

ajun bütrü tuttum sjkender tutarça
tüke! nul} yaşın men yaşadım yaşattım

6561

~arılı~ ~avurdı yigitlik yıradı
tatıg bardı bargu uc;lu yol könittim

6549

Özüm Q(}.yd(}.r erse yaşın teg ~ılıçlığ'
ya r(ist~mleyü men ajunda çavı~tım

6s6z

ic;li kiçki d(inya öküş ardı g(}.l~ıg
~ayusında men men ne munça sevittim

ya 'isa bolı.ip kökke ağ'dım ta~ı men
ya nuşin r~van teg törü tüz yorıttım

6563

6550

ya r(}.b oc,iğ'uru bir mini ay ic;lim sen
süre ıc;lmağıl men kö~ülni anttım

656 4

sen ök sen yazu~ yarlı~ağlı içlim bir
suyur~a mini sen yazu~um unıttım

'<>5sı

ya keuçim iükel boldı ~arun nengi teg
ya 1}-şl}ab-ı r~s teg temür k~nd to~ıttım

655Z

negü asğ'ı abır yanış yirke boldı
turu ~aldı d(inya iki böz ilettim

bayat~a tapuğ' ~ıl yo~

yo~ac;ltım

II.

6553

yalı~ keldim erdi yalı~ kirgü yirke
. nelük d(inya~a özni munça isittim

6554

keçer d(inya keçti tüpi yil keçer teg
keçer d(inya~a öz usalın basıttım

6s65

tiriglikke asğ'ı ~anı ec,igü ~ıl~ım
tiriglikte tarlağ' ~ayu yirke ektim

6s66

6555

erse

c

c

c,

ÖQLEK ARTAJS:IN DOSTLAR CI;.FASIN AYUR
turayı barayı
v~falıg

.
6543 kişi$ t~ttum] Cı2 kjşig tut(t)um ı açıttım] Cı2 açıt(t)ı~ ll 6544 rı;ıbbı;,.] Cış
r(ibbum ı neg_ü ... _uiıut~a l Cıs nigü ... ~iıut-f!a ll 6545 avnıp ]Cı, avınıp ll 6546 yime)
Cı& ylme ~547 'asi ... ittim] Cıo 'ad (-d noktalı?) •• , it(t)im ll 6548 tuttum] 17
tut(t)um ı yaşattım] Cı7 yaşat(t)ım ll 6549 f!ılıçlığ] Cı ~ılınç-lıg ll 6550 yarıttım] Cı
yorzt(~)ım ll 6551 tof!ıttım] Cs to~ıt(t)ım U_6552 negü ... yirke]
nigü ... ylrke. ı
_ilettim]. C4 jlet(t)im ll 6553 yirke] C0 ylrke .ı dij.nya~a . . . isitti mJ Co dij.nyeke ...
isit(t)im ll 6554 yil] Co yil ı basıttım) Co bı;ısıt(t)ım ll 6_555 yirke J C7 yjrke

u·

389

ajunug kezeyi
kim erki ajunda tileyi

kişi ~ızlı~ı boldı ~ayda tilegü
tilep bulgu erse tileyü köreyi

6556 negü ] Ca nigü ı negü ] Ca nigü ll 6557 negü ... tağıttım ] Cg nıgu soz
tı;ığıt(t)ım ıı6558 iif ike tap ın J Cı o jdi-ke tı;ıpun ı basıttım ] Cı o bı;ısıt(t)ım ll 6559 ig</ilegü]
Cıı igtileyü ( i- noktasız) 1 negüke
Cıı ni1<üke ll 6560 yol!a</tım
Cı2 go~at(t)ım

J

J

ll 6561 könittim) Cıs könit(t)im ll 6562 l!ayusında ... sevittim] C14 ~agusından (-s-?) men
mc;n ... sc;vit(t)im ll 6563 arıttım) Cıo arıt(t)ım ll 6564 sen .. . sen] Cıo sttnük sen
ö<Jlek ... ayar ] C 38817 - 389ı bab ö. arta~ı-nı d. cttfası-nı agtur
6566 ~!ayda] Ca ~ı;ıgda ( -g· noktasız ) ı erse J Ca er se m

648

6581

köngül kimke birgü muıigum kimke aygu
mungac;jtım men emdi bir azral.c ayayı

v~fa hl}ıı boldı c~fa toldı d{inya
v~fa kimde erki men azraJ.c ~olayı

6582

adaş l$oldaşımda umınç

apang bulsa men bir c~falıg alp er
eginke yüc;feyi közümke urayı

6583

apang andl$a erse iminlik bütünlük
bu and tutguçı kim anı er atayı

~alı b~lmasa

6584

tuz. etmek I]~J.cı tip küc;jezigli barmu
kümüş g~vh~r altun bile men J.calayı

6s8s

~anı ~oşnı aşnı

6 5s6

adaş ~oldaşım tip ınanç boldaçı kim
anı beg ~ılıp men özüm ~ul bolayı

taJ.cı bolmaz erse ajun barça J.coc;ftum
ögüz teg al$ayı tüpi teg togayı

6587

kişi bulmadım

ic;jim mu~~a tegdim v~fasız~a tuştum
kim erki sevüg can bireyi

6588

atı ~aldı

6589

azu tilve munduzmu boldum ya mundum
negü sözledim men ayu bir uJ.cayı

6590

ya s~vda küçec,iip mengim artadı ol
közümkemü körnür özüm l}~b içeyi

6591

manga o~mu tuştı bu yanglıg kişiler
azu menmü tetrü kişi men yanayı

6567

~amug arzu buldum kişi bulmadım
~alı bulsa arzum yüzi~e ba~ayı

6568

keyik

tagı

men

men v~fa birle yal~uJ.c
birle tiriglik ~ılayı

yigüm ot köl<i bolsu yağmur suvı tap
eçiiz !$um tüneyi tagar ton kec;feyi
ya

v~l)şı

bolup me~ bjyabanda yügrü
ajunda yiteyi

kişide yırayı

6573

649

c

390

~adaş ~ılJ.cı

bagırsal} kişi
bagırsızJ.ca

6577

yol$ ajunda tiledim
könglüm negü teg ulayı

kimi özke köz teg ya~ın tuttum erse
. yağı çıl$tı yek teg yekig ne ~ılayı

men mungac;jur ma yalnguz
men sevinçin küleyi

nelük artadı g~l~ negü öngdi ~oçitı
öçike tuştum ya ~ayda turayı

~ayu

kimi sevdim erse sevüg cança tuttum
keldi andın kimi met seveyi

6592

6579

kişi körigli bilgü tanuJ.c erdi til söz
köngül til ala boldı kimke büteyi

6593

bu kün körse erdi bu öngdi törü J.cıll$
olar l$oçimış erse sevinçlig bolayı

658o

bu kün munda minçe kimi
ya kimke büteyi kimi dost

6594

yol$ erse ayu birsü öngdi törü J.cıl~
tüzün törke keçsü otunug süreyi

6578

c~fa

iş ~ılayı
tutayı

6567. bulsa arzum ] C, bglsam arzun ll 6570 galrfğuft.) Cı gq.ngluft. i kegik J Cı
kt;dik. ll 6571 ·et/.iz ... tagar) Cs ediz If. tünegi tq.gar ll 6572 kişide gıragı) Co kişi-den
yırayı ll 6573 aft.ayı tüpi] Cıo aft.ayı (-yı bir çizgi fazla ) tüpi ( -p- noktasız) ll 6574
vt;/asızft.a] Cu vt;fasız ll 6575 yalnğuft. J C12 yq.ngluft. ll 6576 negü] Cıs nigü ll 6578
sevdim ... tuttum] Cı5 st;vdüm ( -d- tashih görmüş) ... tut(t)um ll 6580 büteyi] C17
büteyi ( -yi bir çizgi fazla )
~

sevinç ~ac,igu~a iş
J.camugum bireyi men evdin çıJ.cayı

saJ.cınçın sızar

v~falıg

yalngul} kişi ~ıll}ı bardı
bu lpii} l$ança bardı uc,iu men barayı

biJm·edim men
yat teg negü teg açayı

isizim isizim

~anı

v~fa atı l}oçitı

ol kişiler
ajunda ögeyi

6581 birgü) Cı blrgü ll6s82 umınç] C2 umunç i negü] C2 nigü ll 6583 erse iminlik]
Cs irse t;min-lik ll 6584 etmek ] C4 ötmek ll 6587 ma ) Cı men 1 men sevinçin J Cı men
st;vünçün ll 6588 negü ı Cs nigü ll 6589 til ve ] Co tjlve i negü ı Co nigü ll 6590 artadı ]
Cıo ardtadı (?) ll 6591 menmü J Cu men ll 6592 isizim isizim ı C12 isizim fsizim ll 6593

sevinçlig J Cıa st;vünç-lüg

6595

~amuğ'

ec;lgü

bardı

törü öngdi iltti
ne ec;fgü bulayı

66o6

biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg ~amuğ'~a yara

bu boc;l sm yorığ'lı kişi erse barça
erdi olar ne bileyi -

6607

neçe bilding erse ta~ı bir tile
biligli tegir kör tilekke sora

kişi songı ~aldı

6596

fjrişte,mü

c

391

6597

olar bardı ~aldım bularnı bile men
negü teg yorıyı ne ~~~~ın· yarayı

66o8

bilir men tise sen biligdin yıra~
biligsizke sandnlr biligli ara

6598 ·

neçe · sözlese men tükeinez ta~ı söz
bu munça tap' emdi sözüng ne barayı

6609

bilig bir tengiz ol uçı yo~ tüpi
neçe suv kötürgey semürgük sora

6599

manga munda yigrek ac;fın bulmadım men

6610

bu bilging bile öz başıng tezginür
bilümez özüngni özüngde yıra

uluş k~nd ~oQ.ayı kişide yırayı
66oo

abm bilmesünler mini körmesünler
tilep bulmasunlar sözümni keseyi

66o1

çaQ.an . teg tikerler çı bu n teg · sorarlar
köpek teg ürerler ~ayusın urayı

66oz

ulındım

66o 3

c~fa c~vri barı

manga : tegmesüni

bifalardın sı~ardın bolayı

ilahi ruzi
yime tört

~ıl

sevüg savçı yüzin
işining yüzini köreyi
III.

A

ı84

KlT AB ıoısı
-

66os
.;

66ız

men emdi otunlar~a tuştum
. ökünç birle tün kün neçe yük yüc;feyi
oi:un

66o4

66ıı

YusvF

ULUG . I:IActs öztNcE

. P~D BIRÜR ..·

bilig bil özüngke orun· ~ıl töre
bilig bilse özke ic;fi berk tura

c

ll
}

c,

biliglig yazılmaz sa~ınçın tügük
biligsiz sevinçin küler ~atğ'ura

6613

bilig bilse ~ac;fgun ~alı ~atğ'urar
biligsiz sığ'un sen ağınap yora

6614

biliglig
biligsiz

kişeldi

yorır

turup yügrümez
kör tilekin süre

661 5

ay bilge kişelding biligsiz yorır
biligsiz kişelse kişenin bura

6616

elig sundum uş men biligni tilep
sözüg sözke tizdim şaşurdum ura

6617

keyik tağ'ı kördüm bu türkçe sözüg
anı a~ru tuttum ya~urdum ara

6606 Aıu 'da mısriların yeri karıştırılmış; sonra sahife kenarında burun ve aong
' ııözleri ile, doA"ru sıraya işaret edilmiştir 1 negüke] Cıo nigüke ı. yara) Aıu yarar Cıo
g~ra ll 6607 tegir] A2o teger ll 6608 tiae) A2ı teı:-e ı bi lig li) A2ı biliglig ll 6610 bilging
... başıng J A38 ~i lig ... . başı · ı · öı:üngde] A33 gaüng-tin ll 6611 ö.züng ) Au ıınüng ı
ki1.ide J Au . kişi-tin Cı5 kişide.n ll 66u biliglig ... tügük ) A25 kişi-lik . · · .tggün ı
aeiıinçin

6595 iltti] C15 ilt(t)i ll 6597 bularnı] C17 bularnıng ı negü .•. yarayı] Cı 7 nigii
.••• lfıllfın ( -If· ? ) y~rayı ll 6599 manda yigrek) c2 mandan yfgrek ı kişide ] c2 kişi-dett.
~r · 66oı . tikerler J
t;kerler ll · 6603 bifalardın .... bolayr] cıi bifalardın (-i· .noktasız}
bolayı (.noktas1z )
· A 184ı7 'de, 6604. beyitten sonra, metin tekrar devam etmektedir ( krş. beyit 65zo not)
L' · kjtab · ' ·• . birür]- Aı7 ki da b ,dez-i y . l}.az }Jacib ·, .. berür Cs bab k. jdi-al . .. birür
66o5 i (li J Aıs ,ı;
·

392

bilig bil kişi bol beQ.ütgil özüng
ya yıl~ı atanğ'ıl kişide yıra

... .l[.atğura ı A25 ... /f:agğur-a Cı6 a~iıünçün . . .

.

6613 C 'de. bu, beyit yolc ı lf:alı lf:atğurar ı A26 /f:alı ( If· tashih görmüş) lf:at-ğurar
( -r ? ). J. •ığun •.. ağınap ) A26 •ağ un •en afJIIap ( ·tı•? )
.
6614 C 'de bu beyit yok ı kişeldi] A27 keşel-ti 1 gorır ... •üre] A21 .buu kör tilekin
~ur-e ( •· sonra .tashih edilmiş : y·, k- ? ) ll 6615 kişelding] A'li3 keşel-tim Cı kifelding
ı" kişelae kişeni n] Cı kjşelae kjşening ll 6616 elig , . . men) A29 ilig .. ; buu ll 6617 keyik
• •. •Ö:ıüg J Aso keaik ... sgaüg Cs k <ı yi k •.. sijzüg l al[.ru .. . ara] Aso ... .yalf:ur-tum
( -a- ?, tashih görmüş) ar-a Cs alf:r'! tut(t)um y~l[,urdum a.
:

652
6618

sunup tutmışımça e<;lerdim sözüg
kelü birdi ötrü yıparı bura

662o

köni sözledim söz irig hı:m açıg
köni sözni yüc;lgen u~uşlug ere
\ı;ı;ri ~oldum

6631

köni sözde •taştın sözüg söz time
köni egri fı;lr~ı örüngli ~ara

6623

yıl altmış

6624

tüke! on sekiz ayda aydım. bu söz
öc;lürdüm ac;lırdım söz evdip tire

6625

yac;Iım

6626

sözüg kim tüketür neçe sözlese
a~a tınmaz erter bula~!ar ara

6627

ay yusvf kerek sözni sözle köni
kereksiz sözüg kizle ~ılga l,<ora

6628

öküş

c-

6633

bu irsel ajun
keçi köre

azdı kişi

sanga ma itindi bezenip küler
sevme azra~~ına ~atgura
neçe di}.nya yigli ajun begleri
ölüm tuttı bardı közi telmire

6635

yigitlik yava boldı isiz künüm
tüker bu tiriglik ökün l.<ac;lgura

6636

neçe ming yaşasa ahır ölgülüg
neçe tirse di}.nya ~alır arl.<ara

6637

sanga ol$
bu ğ'ı;iflet

sığ'ındım
usındın

hayat sen küc;lez
mini oc;lğura

6638

uvutsuz ~ulung men yazu~um telim
tüzünlük seningdin kelür belgüre

6639

sanga yazdı sindin küredi özüm
bu kün sığ'nu keldim sanga yalvara
negüke

ınandıng

l$ayu~a tayandıng
664ı

ajun I.<ıl~ı irsel yayıg
özindin yıra~ tur yıra

Ası ... beril C4 s9ilit(t)im k. birdi 1 ta~ı ... gire) Ası
biling-ler birer-te bir-e C4 . . . gire ( -i- noktasız ) ll 6619 sunup . • . sözüg ] A32
(II]Büp tut•mlfınça t:. •rısüg c5 ... s§züg ( -z- noktasız ) ı birdi •.. gıparı ] Asa berti -g.
gebe-güü (?) ll 6620 irig] Ass r:rig ll 6621 o~ıglı~a .•. kelmesün) C7 o~uglı-~a ...
kt;lmesü 1gora] Aı yar-a ll 6622 sözde ... time·] A:ı ... tem-e Cs sözden .•. -tl me (-i·
altındaki işarete dikkat) 1 f<Zr~ı örüngli] A:ı far~ı (?) grüng-gi ( -g-? -g-?) Cs f.
örüng-li ( -1- dikkat) ll 6623 süre) As ser-e ll 6624 sekiz) Cıo sikiz 1 arfırdım ... tire]
A4 izdırt-tım •.. ter"e ll ~625 tü çiçek) A5 tıııı çeçek Cıı t. çfçek 1 itnü tükettim ] A5
agdu t. Cıı itnü (it. noktasız ) tüket(t)im ll 6627 ~ora ] A7 · ~ar-a ll 6628 barmusun]
As ba~:-masu ( bar-. yerine önce bol- veya bil- yazıimış, sonra üzerinden tashih edilmiş)
1 gal~ar ... ire] As g. buu ganglu~ t:r-e Ca g9l~ar b, g9nglız/f ire ll 6629 ajun , , .
irsel] Ao acun If. t:rsel Cı5 a. irsel 1 gıra] Ao bir-e Cı5 tire

öküş h~iil~nı ıc;ltı

artul$ imin
yalvara

6634

6640

sözleding söz suvı barmasun
sözke yal~ar bu yalngu~ ire

u~uşlug

di}.nya~a

ayı

tü çiçek teg yıc;Iı kin burar
ötündüm men itnü tükettim tura

ınanç~ız

6632

köni yolda

iki erdi tört yüz bile
bu söz sözledim men tutup can süre

öküş

imin bolma

bayat~a sığıngıl ~atığ

aça ht:m yora

6622

sen emdi yapuştung bu di}.nyai.<a berk
köngül mundın üzgil bura

~atıglan

o~ıglı~a artu~ agır kelmesün

özüm

6629

6630

köngül birdi terk
ma belingler birerde yire

661 9

6621

A1ss B- C392

sı~adım şevittim
ta~ı

A 185

~ 53

6642

aya munglug öz
körür köz köre

yolung tüzgil emdi yorı~ıng köni
özüng iki ajunda bulgıl töre
sevinçin süzülmiş bu di}.nya bütün
munı I.<oc;l tal.<ı bir ajun~a köre

6618 seilittim ... birdi)

ta~ım-a

6630 dijnga/fa] Aıo t~&ng-e-ke Cıa dijngeke ll 6631 imin ... imin ] Au t:min b.
rıng-e-ke

a. emin Cı1 ... dij.nyeke ...
C nushasında 6631. beyitten sonra gelen kısım eksiktir
6632. irsel ajun] Aı:ı ı:rsel acun 1 golda ... köre] Aı:ı gol-tın astı k. ket kgr-e
6633 sanga • , • bezenip J Aıs sangga ma t:din-ti besenip 1 /fatğura] Aıa ~adğur-a !16634
igli ajun) Aı4 gegli acun ll 6635 isiz] Aı5 c-siz ll 6636 tirse ... ar~ara] Aıa terz-e
ıng-e lfalırar (önce If-alır yazılmış, sonra lfalırar şekline sokulmuş) ~ar-a ll 6637 mini J
!A 17 men-i 11 6638 men gazu/f.um] Aıs men gas(u)~um ll 6639 sanga ... sindin] Aıo
angga gastı sendin ll 6640 körür J A:ıo kgrer ll 6641 ajunda] A:ıı acun-ta ll 6642 ıevin
in süzülmi1] A22 se'fJinçin sqsülmi1 1 ajun~a] A22 acun-~a ( -~-?)
"

Aı8s

a:..... 'C6643 -

tiling tıçi boğuz yığ uc;hma öküş
közüng yum ~ula~ tu -bir in çin tura

6644

ya -rş.b yarlı{s:ağıl {s:amuğ
telim: r\f.Qıri~tingdin tük el

6645

ı

m{Pmjnığ
turğura

tegur savçımız~a tümen ming st;lam
tözü tört işinge tal_{ı ertüre

DÜZELTMELER
J>uta<j.gu bilig 'in metin

neşrinde

düzeltmelere )üzüm kalmaması için, gerek tara-

ımdan ve gerek mürettiplerce çok dikkat ve ihtimam gösterilmiş olduA-u halde, maalesef,

u yolda muvaffak olunamamıştır. Harp te'siri altında çalışan matbaanın malzeme ek- ikliıti, birden ancak ı veya 2 formanın dizilebilmesi, zaman kaybetmemek için, makine
.ashihlerinden vazgeçmek mecbüriyeti v. b. v. b. kolayca ortadan kaldırılması mümkün
ılan yanlışların yerlerinde kalmasına ve tashih eanasındaki aceleliıtin de bazı _yenilerioi
unlara eklemesine sebep olmuştur. Eserin metninden başka tercüme, izah ve lügat
' ısı ml arı ayrıea . işlenecekinden, metinde kalan yanlışların bu münasebetler ile daha dik-.
atli 'g özden geçirilmesi için, bu işi ileriye bırakmak ve istifade edeceklerden tereddütlü
yerlerde faksimilelere müracaatlerini rica etmek mümkün idi. Fakat her okuyucunun
laksimileleri. elind~ bu. lundu. rmamak ihtimali düşünülerek, hiç olmazsa, ilk bakışta göze
çarpan yaniışiara i_şaret etmek uygun görülmüştür. Yalnız bunun kısa zamanda ve acele
yapılmış oldutunu hatırlatmak yerinde olur.
Düzeltmelerdeki ra ka m 1ar - sa b if e, satır veya b ey it 1 e ri, çizgilerin
~~ o 1 t a r ·a f ı n d a k i k ı s ı m - y a n 1 ı ş ş e k i 11 e r i ve s a k t a r a f ı n d a k i k ı :lu m - bunların d o k r u ş e k i ll er i n i gösterir.

.
J

j

- ı
1

ı

ll 6644 ga 1'C}b ] A:w ga1'ab ll 6645 saiıçımızJ:.a J

Aı7

Met i n k ısm ı n da:

..

ille1'ning-ille1'ning
C3 galaiıçımıznıng- galaiıaçımıznıng, oı 62- ATO 62, s. ıs ve ı6 köşe A9- ATO
1
D9o giilek- gölek (bir de ıı6, uz, ıo45, 1248, 1268, ı345, ı646, ı8oı, aıo5, 254ı,
~,3053• 3056, 3261, 3315, 3324, 34ıo, 3466, 3521, 3727, 3773 ), ıoı topuglfa- tapuğlfa, ıos
~.~ılıncı -lf.ılınçı, :65 a,ı,- CJ.flı (bir de :os, 299, 3oo, 301, 303, 995, 999, 1159, ı596,
• •637· 1949· 1958, 213%, 2437· 2969; 318ı, 34ı6, 3507, 3764, 4235· 4284, 4285, 4287, 4288,
~ 4289, 4i9ı, 4488, 4501, 4519 ), 355 555-355, s. bı köşe CT- C17, 532 topladı- topladı,
:' ss :i fopgınga- tapğınga, 598 498-598, 599 499-599, 013 ginçke- ginçge (bir de
748, :490, 4487, 4497, 5329 ), 666 inanma- ınanma, s. 103 köşe C ı- C-, 1015 •ezlegü
-sözlegü, •. 133 köşe COç- C50, ıp ı mıısııl- mut;l, IJ23 tübiinj ke- tüpüTÇke, 1398
: ökünmüş- ökünmiş, ı4oo tüker/i- tükedi, 1524 eiJing- eilitfğ, 1737 J:.ugusı- J:.agu81,
ı755 topuğçı- tapuğçı, ı854 sefJÜg -seilüg, ı87 3 belgülük- belgülüg, 1995 J:.işike
: kişike, 2005 kişideta/u-kişide talu, 2157 kaç-J:.aç, 2253 kürf:tli-körfjli, 2354 bükeböke, 2459 kö,.[üglüki- kö1'klüglüki, 2530 J:.u1'arigJ:.u- J:.a1'arigJ:.u, 26b8 başlık ögdümişke
l,...,. ögdülmişke, 2837 emgegi- emgeki, ı868 iriklig- iriglig, 2934 2834- 2934, 294b
•eriga- 11iıtiga, 2982 köni- kö1'ü, 3014 başlık sı/ali- Cl[flabı, 3122 ve 3200 ülük- ülüg,
3223 tC}mu- tamu, p8ı 1281-3281, 3300 gC}gib- ğagjb, 3311 /:.azı- J:,oz1, 3349 gatjı
- gadı, 3386 utra- ot1'a, 3422 itte- ıtta (bir de 3422, 3526, 36oı, 4711, 5379,' 58b9 ),
l357ı ikinci mısra tüş- tuş, 3631 bulmış- bolmış, 3715 tö1'ügken- törütgen, 3754
ıınma<j.ın- tınmadın, 3774 şeiJitıçim- seiJinçim, 3828 ve 3830 bulmağu- bolmagu, 3955
&eiJÜnçün- seiJinçin, 3970 başlık m(ina~a7'a.- m(ina~ı;ıra., 4324 köıf.gi- küğgi, 4328
~ı;ıllflar- bı;ıl~la1', 4375 lfadas- J:.adaş, 4386 kön- kün, 4565 sa rr:jlığ- ga:f'{lıg, 4688
menga- manga, 48ı3 alçak- alçaJ:., 4814 kisi- ki,i, 4816 iıfmagıl- ır/mağıl, 4869 ikinci
·
_

.- 6643 bidnçin ] Aaıı bi7' ( b- ?) ~",ıçin
A'Jr; aafJçımız-~a 1 ifinge J. A:ıı;_ lf'in·ge ·.

•..

656
ınısri tuş- tüş, 4881 keşti-

kesti, 4960 zr//Qran- zg'fr;ran, sos6 (lman- r;man, (bir
de 5058, 506q, 6307 ), 5000 tr;ımam- tr;mam (bir de 5431, 5431, 5432 ), 5130 ve 5283
külük- kiilüg, 5417 olüm- ölüm, 5435 söledim- sözledim, 5453 altandı- utlandı,
5474 ölsa- ölse, 5569 Üç- uç, 5(>15 körlüg- körklüg, 5706 telekçe- tilekçe, 5734
inçlig- inçlik, 58oo dijşman- dy:şman, 5953 ögdümişe- ögdülmişe, 6I48 içşe- içse,
6254 erti- erdi, 6303 başlık tg'zfget- tg'z/gt;t, 6430 lfalur -lf;alır
Formalar basılırken, bunların bir kısmında, harflerin kırık olması veya maki·
yüzünden, bazı harfler ya hiç çıkmamış veya okunmayacak şekilde bozuk
çıkmıştır. Bu gibi harfler kavis içine alınmak sureti ile, bu kelimelerin en mühimleri
2.

nenin

atması

aşaA"ıda gösterilmiştir.

D 7 sanga ( -a- ), I 2 ag ( -g ), 20 ga/fın ( ·a· ), 28 ir/im (i-), 249 isizlik (i-), 396
A24 396 ( A24 ), 440 işinge (i- ), 441 tili (-li), 443 iki (-i), 467 girde C.;.), 1437 silig
( -l- ), 1586 boldum ( -l- ), 1597 lf;ıl ( -l ), ı6o2 uluğ ( -1- ), ıo68 lfıllf;ı ( -l- ), 1678 bilge
( -l- ), I684 tilekni ( -l- ), 1709 bilip ( -l- ), 1723 fcılmadı ( -l- ), ı758 bilgi ( -l- ), 1772 itildi
(-i), 1774 getiidi (-i·), ı8ı5 bilmişe C-l-), ı8ı6 bolur ( .[. ), ·182o bilgi ( -1- ), I9o5 bilig
( ~~- ), 1915 bolar ( -1- ), 1917 sözleding ( -l- ), I948 ilig C-l-), I948 tirilgil ( 3· -i· ), 1949
alp ( -1- ), 2005 tolu (·l· ), 2038 6glfc ( -1- ), 2059 beglik ( -1- ), 2070 tilin ( 2. -i·), 2078
ginik ( 2••;. ), 2702 turur C-r), 2961 lf;ılıç ( 2. ·ı-), 3127 lf;uluğ ( -l- ), 3508 gorısa ( .,.. ),
357 3 neng (n-), 37 sı fcılsa ( -l· ), 4592 mijfl{s ( -1- ), 5162 fcılın ( -1- ), 5292 /f;atığlan ( .[.).
5330 !Jglifr;t (·-l- ), 5338 itiglig ( -l-)
3.' N o t k ı s m ı n d a :
A73 b{zni(n)g)- bfzni(n)g) ...
Dtıo altında- altında, 6z C6 ••• !Jan tr;ngri ... - !;ıan-nı öger tr;ngri ••• , 6oo
nfgr;hdart;d- nfgtth darr;d, 647 tobıfc- topı/f, 7 I 3 aa- ag, 783 gagık- gagıfc, 79I
sanradan- sonradan, 822 toldu- toldı, 823 vazılmıştır- yazılmıştır, 937 küimçinküiJençin, 954 başlık asiğ-lıfcın- asığ-lıfcın, 999 taldıfca- toldılf;a, ı I63 Cı4 g. gg!Jşı
g. g(I!Jfı .. . , I.2 0 ı iilümka- öliimke, ız8o andn _:_ andın, 1424 küiJnme- küvenme, Ib54
b~şlık toğti- toğtı, 1693 tagan- tağan, 1902 sqngga- sangga, 2090 agır- ayırt, 3386
utra- otra, 3401 o!Jgurmışfca- oqğurmış/f;a, 3743 ggrtğan- ggratğan, 3865 başlık beş
lık--:: başlık, 3895 başlık tqmışı- ı!Jmışı, 3955 seiJünçün- seiJinçin, 3955 bgrdı ... bgrt/ı sr;iJünçün Cu e. sr;iJünçün, 39 58 get-tı - get-ti, 4003 br;inge- br;ginge, 4303 özung·
den- özüngden, 4436 caiJılf;malf;- çaiJıfcmafc, 4545 sanradan- sonradan, 4889 ürker
(iyi çıkmamış), 4297 bimegil- birmegil

