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Ulu~~Sek hakk~ nda 1918 'de ne~retti~im monografide ' bu
hükümdar~ n sikkelerini bahis konusu etmemi~tim. Onun uzun y~ llar
süren saltanat~ n~ n büyük k~sm~ nda kendi adiyle sikke darbetmesine
imkân yoktu. Ulu~~Be~, Semerkand'~~ ve bütün Türkistan~~ tam
müstakil olarak idare etmi~, seferler yapm~~~ve muhte~ em binalar
in~a ettirmi~ti ; bilginlerin ve yazarlar~ n eserlerinde ve kendi taraf~ ndan b~ rak~ lan yaz~ tlarda Ulu~~Be~~için müstakil hükümdarlara
mahsus unvanlar kullan ~lmakta, yaln~ z sultanl~~ indan de~il, fakat
halifeli~inden de bahsedilmektedir 2. Bütün bunlara ra~men Ulu~~
Be~~babas~~ ~ahruh'un hayat~ nda resmen ancak onun nâibi idi. Bu
devirde Semerkand'da darbedilen sikkelerde ancak ~ahruh'un
~~Be,"T'in
ad~ n~~ görüyoruz. ~ahruh'ün ölümünden (12 Mart 1448) Ulu
k
bir
zaman
geçti;
bu
müddet
ölümüne kadar ancak 2 y~ l, 7 ayl~
ka
Temürlülerle
çetin
içinde Ulu~~Be~, saltanat iddias~~ güden ba~
saltanat
imtiyazlamücadelelerde bulundu. Bu devirde Ulu ~~Be~~
r~ ndan, babas~~ devrindekine nazaran daha az faydalanmakla
beraber Temürlülerin ba~kan~~ s~ fatiyle Semerkand'da ve Herarta
kendi ad~ na sikkeler darbettirdi. Bu sikkelerin üzerindeki yaz~lar
~imdilik tamamiyle halledilememi~~olmakla beraber dikkate de~er
mahiyettedir. Ulu~~Be~~hakk~ nda yazd~~~ m monografide bu hükümdar~ n saray ve ordu i~lerinde, babas~~ ~ahruh'un aksine olarak,
Mo~ol geleneklerine daha ziyade k ~ ymet verdi~ini yazm ~~t~ m Bu
sikkelerdeki yaz~ lar benim mutaleam~~ teyidediyorlar.
British Museum katalo~unda Ulu~~Be~'in Herat'da 852'de
darbedilen iki tip sikkesi tavsif edilmi~tir 4 ; yine ayn~~ y~ lda ve
* lzv. RAIM II. Dergisinden.
W. Barthold, Ulu~~Bey ve zaman ~ , Spb. 1918 (ZRAN, 8; Seri XIII).
3 Ayn~~ eser, 71.
2 Ayn~~ eser, s. 109.
Catalogue of oriental coins in the Brit. Mus., VII, p. 38, nr. 109 (tab. 111)
4
add., II, 154, nr. 109a (tabl. XXXI).
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853'de Herat'da ve Semerkand'da darbedilen sikkelerini Ermitaj,
Türkistan halk müzesi ve Türkistan ~ark Enstitüsü kolleksiyonlar~ nda gördüm. Bu sikkelerde, Clavicho'nun da bahsetti~i Temür
armas~~ — üç küçük daire — bulunmaktad ~ r 5. ~ahruh'ün sikkelerinde ise bu arma görülmemektedir. British Meseum katalo~unun müellifi Lane-Poole'un okuyu~una göre sikke Ulu~~Be~~bin
Temür Gürgen minuna darbedilmi~ tir ; Gürgen kelimesi, Vambry'
ye uyarak yanl~~~izah edilmektedir 6. Malûmdur ki Gürgen kelimesi "güveyi - damad„ demektir ; Cengiz Han sülâlesinden evlenmek suretiyle akraba olan Temür, Ulu~- Bey ve Temür'ün torunlar~ ndan baz~ lar~~ da kendilerini böyle tesmiye ederlerdi.
Sikkedeki Herat kelimesinin yan ~ nda bulunan bir kelimeyi
Lane-Poole önce
okumu~tu, sonra
okumu~ tur.
Bu müellif, galiba, bu kelimeyi Orta Asya ~ ehirlerinde, bilhassa
~eybanner devrinde, darbedilen sikkelerde görülen esrarengiz
kelimesine yakla ~t~ rm~~~olsa gerektir. Lane-Poole'un
Ermitaj nüshas~ ndaki bu kelime A. K. Markov eliyle
diye tashih edilmi~ tir. Matbuatta ise Lane-Poole katalo~unun son
k~sm~~ hakk~ nda tenkit yazan Tisenhausen taraf ~ ndan tashih edilmi~ tir. Tisenhausen bu kelimeyi «:;.-i,—>) okumak istemi~, fakat
ikinci «.,» birinci «..;» ile «,» aras~ nda bulunmaktad ~ r.
Tisenhausen'in do~ru olarak kaydetti~i gibi bu
kelimesi Türkçedir, yani Temür devrindeki Mo~olca uge mana sözünün tercümesidir.
Lan-Poole'un Ly. (o~ul) okudu~u kelimeye gelince - Markov bu
kelimedeki ilk harfin de~il, iki noktal~~ L oldu~unu kaydetmektedir. Yine bu kelimeden önce «» okunan bir kelime vard ~ r ki
ile L5 aras~ nda noktas~ z bir di~~ve bir de « , » üzerinde «.)»
harfi olmas~~ muhtemel bir harf vard ~ r. Lane-Poole bu kelimeyi
okuyor ve bunun ancak bir unvan olabilece~ine (may be a
title) i~ aret ediyor Bu n~ uhayyel unvan gerek tarih ve gerek
Clavicho, Temiirlengin hayat ~ , 233.
Catalogue, VII, s. XXIX.
7 Ayn~~ eser, s. XXXIII.
8 ZWO, VII, 366.
5
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dilbilgisi bak~ m~ ndan izah edilmi~~de~ildir, bu kelimeye Tisenhausen de, yazd~~~~tenkidinde temas etmemi~tir.
kelimesi gösteriyor ki bu sikkelerdeki yaz~~ Türkçedir.
Lane - Poole'un «r.» diye okudu~u kelimenin « » si « » olursa
~eklindeki kelimenin yan~ nda bir « » görüldü~ üne göre)
(
bunun Türkçe ablativ eki olan «,f...)» olmas~~ hat~ ra gelir. Arapça
« /P» yahut «» kelimeleri kal~ yor ki "dü~ ünce„ , bazan da "ruhani
himaye„ anlam~ na gelir ki meselâ ~ eyhin kendi müridlerine gösterdi~i himmet gibi. ~ bn Arab~ah' ~ n sözlerine göre Temür kendi
zaferlerini ~eyh Zeyneddin Havafrnin himmeti sayesinde diye izah
ederdi. Ulu~~Begin tarihinden maitundur ki bazan ona miiracaat
edenler "Büyük Emirin ruhu için„ diye rica ederlerdi '". Bütün bu
~artlar~~ dikkat nazar~ na alarak sikkedeki yaz~ n~ n ~ öyle okunmas~ n~~
.),..-yahut )
teklif ediyorum:
Be~'in
Temir'ün ölümünden sonra darbedilen sikkelerden, Ulu~sikkelerinden ba~ ka, hiç bir sikkede Temür'ün ad ~~ yoktur. Temürlülerden hiç kimse sülâlenin kurueusuna kar~~~Ulu~~Be~~kadar
derin sayg~~ göstermemi~tir.

9 Catalogue, VII, s. XXXI.

buras~~
Ibn Arab~ah, M~ s~ r basmas~ , 9. Freitag'~ n sözltigünde Arab~ah'in
L.41 \
~_11
tir
;
yine
orada
k
gösterilmi~
~
himmet kelimesi için tan
~ nii~-dl ~ f ~ n
hakk~ nda Tarifat'~ n (Broek. Il, 216 ; Temtir'un çagda ~~~olan
eseri) izah~~ vard ~ r.
Barthold, Ulu~. Be g ve zaman ~ , s. 38.

