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Hukuk belgeleri üzerine yapılan çalışmalar Radloff ile başlar ve günümüze 

kadar gelir. Bu çalışmalar içerisine dahil edebileceğimiz bir başka eser 

Sammlung uigurischer Kontrakte (Nobuo Yamada haz. Juten Oda Hiroshi 

Umemura, Peter Zieme, Takao Mariyasu) adlı çalışmadır. İçerisinde Uy

gurların günlük yaşamına ait belgeleri, borç senetlerini, köle alım satımlarını 

yer alan bu çalışma 121 belgeyi içerir. Hukuk vesikalarını ele alan bir başka 

yayın ise Arat tarafından yapılmış "Eski Türk Hukuk Vesikaları" (Türk 

Kültürü Araştırmaları, Ankara 1964)dır. Eski Türk hukuk vesikalarında 

kullanılan hukuki durumlar, sözleşmelerdeki tarih tespiti, vesikalarda geçen 

kişi adları, antlaşma bedeli, ödeme şartları gibi pek çok konuda bilgi 

edinebiliriz. Yine dikkat çeken bir başka çalışma ise Ahmet Caferoğlu'nun 

1943 'te Türkiyat Mecmuasında yayımlanan "Uygurlarda Hukuk ve Maliye 

İstilahatları" adlı çalışmadır. Konuyla ilgili bir başka çalışma ise Larry 

Clark'ın Introduction to thr Uyghur Civil Documents of East Turkestan adlı 

çalışmasıdır. Hukuk belgelerinin sınıflandırıldığı çalışmada hukuk belgeleri 

üzerine yapılan çalışmalara da yer verilir. Ayrıca Çin'de de eser üzerine 

yapılmış yayınlar da söz konusudur. Bizim burada sadece tanıtmaya amaç

ladığımız eserin konusuyla doğrudan ilgili olması açısından değinmeyi gerekli 

gördüğümüz bu eserler hakkında ayrıntılı bilgiyi Özyetgin'in Eski Türk 

Vergi Terimleri adlı çalışmasında bulmanız mümkündür. 

Özyetgin'in çalışması üç bölümden oluşmaktadır. 

1. Eski ve Orta Dönem Türk Vergi Düzeni: Çalışmanın ilk kısmını 

oluşturan bu bölümde Türklerde vergiye ad olan kelimeler yani vergi için 

kullanılan kelimelere farklı metinlerden alınan örneklerle yer verilir. Tarihsel 

bir süreç içerisinde eski ve Orta Türk döneminde vergi sistemi üzerinde 

durulur. İlhanlı, Osmanlı devletindeki vergi sistemi ve Türk devletlerindeki 

vergi muafiyeti hakkında bilgi verilir. Bu bölümde Uygur hukuk belgeleri 

üzerine yapılan çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. 

Özyetgin, Uygur hukuk belgelerinde geçen vergi terimlerini şu genel başlık

lar altında toplamıştır: 
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• Genel vergiler 

• Toprak rejimi ile ilgili vergiler 

• Şahsa bağlı vergiler 

• Ayni vergiler 

• İş ve hizmet yükümlülükleri 

AltınOrdu sahasına aİt vergi terimlerini ise iki ayrı grupta değerlendirir. 

Birinci grubu toprak, tarım-ziraat ve hayvanlara şahıslara konan vergiler 

oluştururken ikinci gruptaki vergileri ise devlete, hükümdara karşı mal, 

hayvan temini, konaklama ve bedeni çalışma ile karşıladığı iş ve 

yükümlülüklerin oluşturduğunu ifade eder ve bu 'bunları da kendi içerisinde 

gruplandırır. 

2. Eski Türk Vergi Terimleri: Bu bölümde vergiler kendi içerisinde 

tasniflenir ve bu tasnif içerisine giren sözcüklerin etimolojisi yapılarak geçtiği 

metinden örnekler verilir, sözcükler üzerinde ayrıntılı bir açıklama yapılır. 

Terimler kullanım alanlarına göre 5 gruba ayrılır. 

Özyetgin' in yapmış olduğu tasnif şu şekildedir: 

a. Genel vergiler: Sözcüklerin "genel vergi" anlamı, tespit edilen ta

nıklarla birlikte gösterilmeye çalışılırken eğer günümüz Türk dillerinde de 

kullanımları varsa bunlar da belirtilmiştir. Özyetgin, bu grup içerisine 

giren 32 vergi tespit etmiştir ve bu sözcükleri alfabetik sırayla vermiştir. 

Bunlar: 

alban 

alım 

anbar ha19:P ""' anbar malı 

basıg 

berim 

bert 

borluk 

borluk tamgası 

çıkış 

l)azır ""' l)azr an bar 

ert 

kabın 

kalan 

kodgu 

kupçır""' kupçur 

sala harcı 

barc'" barac '" baracat 
salıglk 

sakin 

tabanlıg 

tamga 

tartnak 

taşig 

tintsuy 

tütün 

umdu 
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urup 

yasak 

yer bablesi 
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b. İş ve Hizmet Yükümlülükleri: Bu bölümde de devletin halkı sorumlu 

tuttuğu bedenen çalışıp hizmet ederek yine halkın ürününü, malını, 

hayvanını devlete ya da devlet erkanının yararına sunarak yerine getirilen iş 

ve yükümıüıükler üzerinde durulur. Bu grup içerisinde görülen bu 8 

kelimenin, bazen bir vergi yükümlüğünü gösterdiği sözgelimi çerig, ulag 

gibi bazen de doğrudan bir vergi adı olarak kullanıldığı ifade edilir. 

Örneğin kısmet gibi. 

Bu bölümde dikkat çeken bir başka husus ise bazı sözcüklerin hem 

verginin hem de vergi yükümlülüklerinin genel adı olarak kullanılmasıdır. 

Özyetgin, bunu Uygurca metinden örneklerle göstermiştir. 

çerig koluş'" koltka '" kolka 

işküç süsün '" şüsün 

19smet ulaglk 

konak tüşün 'ulüfe 

c. Ayni Vergiler: Bu vergilerin alınıp satılan aynı mal cinsine göre 

vergiler olduğu daha çok Uygur hukuk belgelerinde satın ve ödünç 

almalarda ya da kira ödemlerinde kullanıldığı dile getirilir. Uygur hukuk 

belgelerinde geçen ve vergi yükümlülüğünde kullanılan bu ayni vergiler 

şu şekilde sıralanmıştır. 

kap pulkuz h~ 

kavut '"" kavıt ür '" üyür '" yür 

kapaz tarıg 

kurut 

Bu bölümde, ayniyat karşılığında ödenen bazı tarım, giyim ve gıda 

malzemelerinin birer vergi terimi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

d. Vergi mükellefleri: Uygur hukuk belgelerinde vergiyi ödemekle 

yükümlü vergi mükelleflerinin kimler olduğu yine Uygur hukuk 

belgelerinden örnekler verilerek açıklanır. Bu mükellefler: 
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alımçı 

berimçi 

borlukçı 
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inçü bagçı ('"" inçü borlukçı) 

kalançı 

e. Vergi Toplayıcıları: Uygur hukuk belgelerinde geçen vergi toplayan 

tsa1Jçı agıçı ve taruga bu grup içerisine giren vergi toplayıcıları olduğu 

belirtilir. 

Eski Türkçe vergi terimleri üzerine ayrıntılı bilgi bulabileceğimiz kitabın 

ikinci kısmını oluşturan bu bölümde, Özyetgin tarafından hukuk metinlerinde 

geçen toplam 54 tane vergi terimleri ve bu terimlerle ile ilgili sözcüğe 

değinilmiş ve bunların bir kısmının vergi yükümlülüklerinin adı olarak kul

lanılırken bir kısmının da doğrudan vergi adı olarak kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

3. Metinler: Uygur Sivil Belgeleri: Özy~tgin'in çalışmasının üçüncü 

kısmını oluşturan bu bölümde, ikinci bölümde incelenen vergi ve vergi ile ilgili 

terimlerin tespit edildiği Uygur sahasına ait 44 Uygur hukuk belgesinin 

transliterasyonu (harf çevrimi) ve transkripsiyonu (yazı çevrimi) yapılmış ve 

Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Bu belgeler arazi, bağ kiralama, borlukçıların 

idaresi, ayni ödemeler, aile beyannamesi, ulak atı verilmesi, arazi satışı, ödünç 

alma vb. gibi konuları içermektedir. 

Bu bölümü n hemen arkasından kaynakça gelir ve kitabın en sonunda da 

vergi ile ilgili sözcüklerin dizini yer almaktadır. 

Eski ve Orta Türkçe vergi terimlerini ele alan bu eser, özellikle Uygur 

toplumunun yaşayışı, hukuk sistemi belki de adalet anlayışı hakkında bilgi 

edinebileceğimiz hukuk belgelerinin yalnızca bir kısmını fakat Eski Türkçe 

vergi ve vergi ile ilgili terimleri içinde barındıran bütünlüklü, ayrıntılı bir 

eserdir. Eserin bu anlamda önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyorum. 

Özlem Civelek 
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