UYGUR KA~ANLI~I YAZITLARI ~LE YEN~SEY
YAZITLARINDA Tt~RK ADIN IN KU LLANIMI
ÜZERINE
ERHAN AYDIN*
Giri~~
Eski Türk yaz~dan, çok farkh co~rafyalarda ta~, kaya ile çe~itli nesnelere veya e~yalara yaz~lm~~~olup Türkçenin en eski yaz~l~~belgeleri olmas~~ bak~m~ndan büyük bir önemi vard~r. Türk dili ara~t~rmalann~n d~~~nda çok çe~itli bilim alanlar~nda bu yaz~tlardan yararlan~lmaktad~r.
Türk ad~n~n eskili~i, anlam~~ ve yayg~nl~~~~bu çal~~man~n s~n~rlar~~ d~~~nda tutulacakt~r. Bu konu ile ilgili çok çe~itli görü~ler içeren çal~~malar yap~lm~~t~r. ~brahim Kafeso~lu'nun, bütün bunlan aynnt~slyla i~leyen makalesinden ve kaynakças~ndan yararlamlabilirl.
Türk ad~n~n ilk kez bu yaz~tlarda kullan~lm~~~olmas~ndan hareket
ederek bu çal~~ mada Kök Türklerden kalan yaz~tlann d~~~ndaki yaz~tlarda Türk ad~~ile hangi boyun kastedildi~i üzerinde durulmu~tur. Kök
Türk döneminden kalan yaz~tlardaki Türk ad~n~n kullan~m~~için Hatice ~irin User'in çah~mas~ndan yararlan~labilir'.
Çal~~ma iki ana bölüme ayr~lm~~t~ r: Birinci bölümde Uygur Ka~anl~~~'ndan kalan yaz~tlardaki Türk ad~~ üzerinde durulmu~tur. Bu yaz~tlarda anlat~lan olaylarda tarih bulunmas~~ Türk ad~~ ile hangi boyun kastedildi~i konusunun tespitinde kolayl~k sa~lam~~t~r. Çal~~man~n ikinci
bölümünde ise Yenisey yaz~dar~ ndald Türk ad~~üzerinde durulmu~tur.
Bu yaz~tlann tarihsiz olu~u burada geçen Türk ad~n~n tespitinde Uygur
Ka~anl~~~'mn yaz~tlar~ndan yararlanmay~~ zorunlu k~lm~~t~r.
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1. Uygur Kaganlig~~Yaz~dar~nda Türk Ad~n~n Kullan~m~~

Uygur Ka~anli~~'ndan kalan en önemli belgeler hiç ku~kusuz Tes,
Tariat (Terh) ve ~ine Usu yaz~tland~r. Bu üç yaz~tta Uygur Ka~-'anli~~'mn özellikle ilk dönemleri hakk~ nda önemli bilgiler bulunmaktad~ r.
Ayr~ca Tariat ve ~ine Usu yaz~dan çok saurli yaz~tlanm~zdand~r. Bu bölümde Uygur Ka~anl~~~~yaz~tlar~ ndan Tes, Tariat ve ~ine Usu'da geçen
Türk ad~~üzerinde durulmu~tur. Tes Yaz~t~'nda Türk veya Türük ~eklinde sözcük bulunmamaktad~r. Di~er iki yaz~ttaki Türk' ad~~ ise Türiik biçiminde yaz~lm~~t~ r. Türk ad~n~n geçti~i sat~rlar a~a~~da bulunmaktad~r:
Tariat Do~u 5: <... >-ntar atant~m sekiz otuz yapma y~lan y~lka türük 1in anta buka<t>d~m anta artatcl~m "<...> atand~m. Yirmi sekiz ya~~mda, y~lan y~l~nda (741) (Kök) Türk yurdunu, o anda, kan~urd~m ve o anda bozguna u~ratum."

Uygur Ka~an~~ Moyanchuo
'nun verdi~i bilgiye göre 741'de
Kök Türk yurdunda kan~~ klik ç~kar~lm~~t~ r. Buradaki Türk yurdu ile
kastedilen Kök Türklerin hüküm sürdü~ü topraklard~r. Dolay~s~yla
Türk ad~~ ile Kök Türkler kastedilmi~tir.
Tariat Do~u 7: <... > kömür tagda yar ügüzde üç tuglug tük bodunkr~~anta
y.til~ç ay tört ykgirmike" <...> Kömür Da~~'nda (ve) Yar Irma~~'nda Üç Tu~lu Türk boyuna, orada, yedinci ay~n on dördünde."

Tariat Do~u 8: <... > anta toritart~m kantin alt~m] anta yok bolt~~türük bodunug
anta kgertim anta yana " <...> orada devirdim (y~kt~m). Han~m (tutsak) al-

d~m, orada, yok oldular. (Kök) Türk halk~n~~orada tabi k~ld~m. Orada
yine."
Moyanchuo ,PM Tariat Yaz~t~'mn do~u yüzünün 8. saunnda da
Kök Türkleri tabi k~ld~~~n~~anlatmaktad~r. Görüldü~ü gibi buradaki
Türk ad~~ile de Kök Türklerin kastedildi~i aç~kt~r.

~ine Usu Kuzey 4: tür[ük lcagan] çak eligy~l olurm~~~türiik li~je alt~~otuz ya~~ma ~dok . o/u gi <...>bkrti anta buyr[uk~] "(Kök) Türk ka~an~ mn (yönetimi)

zaman~nda elli y~l hüküm sürmü~. (Kök) Türk yurdunda yirmi alt~~ya~~ mda kutsal <...>—verdi. Orada bakan(lan)."
~ine Usu Yaz~t~'mn en tart~~ mali yerlerinden biri olan bu saurda
kö~eli ay~-aç içerisindeki bölümün türük kagan ve ard~ndan da çak eligy~l olurm~~~okunmas~~ gerekti~i daha çok taraftar toplam~~ur. Konu ile ilgili tar-
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t~~man~n aynnt~s~~için bk.3 Buradaki Türk ad~~ile Uyg-urlarm, Kök Türk
egemenli~i alt~nda geçen elli y~l~ndan söz edilmi~tir.
* Sine Usu Kuzey 8: rtin~~kara kum a~m~~~kökiirde kömür tagda yar ügüzde üç
tuglug türük bodunka <...> "Ula~t~m. Kara Kum'u a~m~~, Kögür'de, Kömür
Da~~'nda, Yar Irma~~'nda Üç Tu~lu Türk boyuna <...>."
Bu sat~rda sözü edilen üç tuglug türük bodun sözcük öbe~i ile kimlerin
kastedildi~i bilinmemektedir. Sat~nn hemen ba~~nda geçen Kömür Tag ve
Yar Ügüz adlan göz önüne al~nd~~~nda farkl~~bir co~rafyadan bahsedildi~i kolayca anla~~l~r. Yaz~t üzerinde çal~~an ara~t~rmac~lardan Tekin, Kömür Tag'~n Gobi'nin kuzey-bat~s~ nda, Kara-Kum ile Ötüken aras~nda bir
da~~oldu~unu dü~ünmektedir4. Bazin ise Kömür Tag'~n 'siyah da~' anlam~nda oldu~unu dü~ünerek Çin. Heishan da~~~ile e~~tutmu~tur5. Kömür
Tag'~n Gobi'nin kuzey veya kuzey-bat~s~ nda bir yerde oldu~u genel kanaattir. Sat~rdaki bir di~er yer ad~~olan Yar (~güz'Ü 'Yar Irma~~' olarak
anlamland~rman~n mümkün oldu~u aç~kt~r. Bazin'e göre Yar Ügüz ise
San Irmak (Çin. Huanghe *~lif Tü. Ya~~l IS~güz)'m kuzey koludur. Bu
anlamda, ~rma~a Tay irma~~' da denmektedir6. Tekin ise Gobi'nin kuzey-bat~s~ nda, Kara-Kum ile Ötüken aras~nda bir ~rmak oldu~unu'', Gömeç de Bazin'e dayanarak San Irmak'~ n kuzeyinde olmas~~ gerekti~ini
dü~ünmektedir8. Bu sat~rlann yazan yer adlar~yla ilgili çal~~mas~nda biraz daha geni~~bir yer tespiti ile "Kara Kum ile Hangay Da~lan aras~nda bir ~rmak" biçiminde vermi~tir9.
Bu veriler ~~~~~nda sat~m yeniden bak~ld~~~nda Uygurlann ya~ad~~~~
orta ve kuzey Mo~olistan co~rafyas~ndan daha güneyde bir yerdeki
boydan söz edilmektedir. üç tuglug türük bodun ile hangi boydan söz edilmi~~
olabilece~i ile ilgili olmak üzere F. Hirth, Çin kaynaldannda geçen M'uma-t'u-küe veya M'u-ma-T'u-ch'üeh ile ili~kilendirmek istemi~tir.
Erhan Ayd~n, ~ine Usu Yaza?, Karam Yay~nlar~, Çorum 2007, s. 66-68.
Talat Tekin, "Kuzey Mo~olistan'da Yeni Bir Uygur An~t~: Taryat (Terhin) Kitabesi",
Belleten, 46/184, (1983), s. 834.
Louis Bazin, "Eski Türk Yer Adlar~~ Üzerine Notlar", çev. Zümral Ölmez, Türk Lehçeleri ve
Edebyatlan Dergisi, S. 11, (~ubat 1997), s. 77.
6 Bazin, a.g.e., s. 77.
7 Tekin, a.g.e., s. 834.
Saadettin Gömeç, "Kök Türkçe Yaz~ tlarda Geçen Yer Adlar~", Türk Kültürü, 39/453,
(2001), s. 36.
9 Erhan Ayd~n, Eski Türk Ter Adlar~, Eski Türk Yaz:dar:na Göre, Kömen Yay~nlar~, Konya 2012,
s. 187.
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Hirth'e göre bu ad~n tam kar~~li~~~"tahta atl~~Türkler"dir. Hatta Hirth,
Çin. M'u-ma karakterlerinin 'kar ayakkab~s~' anlam~nda oldu~unu belirtmi~tir1°. W. Eberhard ise üç tuglug türük bodun'un T'u-po, M'i-lieh-k'o ve
0-chih olduklar~n~~ söylemektedir". B. Ögel de Hirth'in önerilerine aynen kat~l~r ve 'tahta atl~~Göktürkler' ile ne anlat~lmak istendi~inin anla~~lamam~~~oldu~unu belirtir12. Ögel bu makalesinin ilerleyen bölümlerinde ise Üç O~l~zlarla birle~tirir". Aym konu hakk~nda Ögel'in 1957
y~l~nda yay~mlanan çal~~mas~na da bak~labilir". Gerçekten üç tuglug türük
bodun ile hangi boyun kastedilmi~~oldu~unu anlamak zor olsa da Çin
kaynaklanndaki Tujue
(T'u-ch'üeh) ile Kök Türklerin kastedilmi~~olmas~~ gerçe~inden hareket ederek buradaki Türk ad~n~n yol göstericili~inden yararlan~ p bu ad ile Kök Türklerin güney bölümlerinde
bulunan Kök Türk kökenli bir boydan söz edilmi~~olabilece~i sav~na
varmak mümkündür. Yeri gelmi~ken üç tuglug türük bodun ile "tahta atl~~
Göktürkler"in neden ili~kilendirildi~inin de sorulmas~~gerekmektedir.
Aynca "tahta atl~~ Göktürkler" ile Yenisey yaz~dan= baz~lannda geçen
sekiz adakl~g bar~m sözcük grubunun kar~~la~t~nlmas~mn yararl~~sonuçlar
do~uraca~~~dü~ünülmektedir.
* ~ine Usu Kuzey 10: tutdum katun~n ata alt~m türük bodun anta ~ naru yok bolanta kesre tak~gu y~l[ka]<...>bodun<...> [-un] tuyup "(Ozm~~~Ka~an'~) tuttum.
Hatununu orada ald~m (ele geçirdim). Türk halk~~ondan sonra (bunun
üzerine) yok oldu. Ondan sonra tavuk y~l~ nda (745) <...> halk
<...>—~n~~ duyup."
Moyanchuo PâirjQ , ~ine Usu Yaz~& run kuzey yüzünün 10. sat~mdaki Türük sözcü~ü ile yine Kök Türklerden bahsetmi~~ve sat~nn ba~~nda belirtilme~ni~~olsa da önceki sat~rlarda Kök Türklerin son ka~anlanndan olan Ozrru~~Ka~an'dan söz etmi~, bu sat~rda da Ozm~~~~ Ka~an ile
kansm~n ele geçirildi~ini yani bir anlamda Kök Türk egemenli~inin
son buldu~unu belirtmi~tir.

'° Friedrich Hirth, "Nachworte zur Inschrift des Tonyukuk", Wilhelm Radloff, Die alttürkischen Inschnfrn der Mongolei (Zweite Folge), St.-Petersburg 1899, s. 41.
" Wolfram Eberhard, Çin'in ~imal Kom~ular~, çev. Nimet Ulu~tu~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1996, s. 72.
12 Bahaeddin Ögel, "~ine Usu Yanumn Tarihi Önemi; Kutluk Bilge Kül Kagan ve Moyunçur", Belleten, 15/59, (1951), s. 365, not 22.
Ögel, a.g.e., s. 378.
'4 Bahaeddin Ögel, "Do~u Göktürkleri Hakk~nda Vesikalar ve Notlar, Bellekn, 21/81,
(1957), s. 101.
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~ine Usu Güney 8: bir.),,girmilke.] <...> sawl~m kentü <...> bodun <...>
rtimdlünte talakun~nta yddim a~nuk~~tavgaçdak~~oguz türük tk~~~kim~~~anta kat~lm~~~anta
begler <...> "On birinde <...> m~zraldad~m. Kendi <...> halk <...> ula~t~m. ~rlün'de ve Talak~m~n'da yeti~tim. Önceden Çin'de bulunan O~uzlar (ve) (Kök) Türkler ayr~lm~~~daha sonra katllm~~lar. Orada beyler
Bu sat~rda ise daha önce Çin'de bulunan O~uzlarla Kök Türklerin
oradan aynld~klan ve onlarla yap~ lan mücadeleler anlat~lmaktad~r.
~ine Usu Bat~~ 8: tü[rük b]o[dunug] <...> <...> [sekiz] og[uzi Nok[uz takatungeni öz bike büuin? "Türk halk~n~~ <...> Sekiz O~uz
tar~g.?]
(ve) Dokuz Tatarlan <...>-mi~~hatunun ye~eni Öz bilge Bünyi ile(?)."
Bu sat~nn ba~~nda, onar~lmak suretiyle Kök Türklerin ad~n~n andd~~~~anla~~lmaktad~ r. Ancak sat~ nn ilerleyen bölümünde bulunan bo~luldarda ise ne anlat~ld~~~~belli de~ildir. Büyük bir olas~l~ kla Uygurlara
tabi olan boylar s~ralanm~~~olmal~d~r.
2. Yenisey Yantlar~nda Türk Ad~n~n Kullan~m~~
Güney Sibirya yaz~ dan= bir bölümünü olu~turan Yenisey yaz~dan say~~ bak~m~ndan çok fazla olmalar~na ra~men, birço~unun sat~r say~lar~n~n az olmas~~ nedeniyle çok fazla tan~nmam~~ur. Ancak çok sat~rli yaz~ tlar üzerinde gerek ülkemizde gerekse ülkemiz d~~~nda baz~~ çal~~malar yap~lm~~t~r.
Çal~~man~n bu bölümünde ise Yenisey yaz~tlannda Türk ad~n~n
kullan~m~~ üzerinde durulacakt~ r. Türk ad~n~n geçti~i metinler a~a~~da
bulunmaktad~r:
Uybat III (E 32), 10: erdemin üçün türk kan balbah l ara tokuz erig °du~.? er
oghn ögürüp? ödür? alt~~erdem begim e "Kahraman oldu~un için Türk ka~amn~n
balbal~ m yurdun her tarafinda, dokuz askeri? erkek çoculdanyla sevinip <...> (Ey) alt~~kahraman beylerim!"
Podkuninskaya (E 71), 2: <...> türki edgü begim e "<...> Türki iyi beyime."
Uybat III (E 32) Yaz~n' n~n 10. sat~nnda geçen Türk ad~~ile II. Türk
Ka~anli~~'ndan bahsediliyor olmal~ d~r. Çünkü Yenisey yaz~ dannda Uygurlar için Uygur ad~~ kullan~lm~~t~r. Kr~. ~yme I (E 73), 7. sat~r: tem<i>
dimke er erde~nim üçün uygur kanda berü kel[tim] "Kutsal yurduma, erkeklik kah-

86

ERHAN AYDIN

ramanl~~~m için Uygur ka~an~ndan geri geldim." Çal~~man~n ilk bölümünde de görüldü~ü gibi Uygur Ka~anli~f n~n yaz~tlannda Kök Türk
Ka~anli~~~için Türk veya Türiik sözcü~ü kullan~lmaktad~r.
Uybat III (E 32) Yaz~t~'nda kullan~lan Türk sözcü~ünün Uygur yaz~tlannda da benzer ~ekilde kullan~m~~Yenisey yaz~danmn en az~ndan
baz~lanmn II. Türk Ka~anl~~~ 'ndan kalan yaz~tlarla ayn~~ y~llarda dikildi~ini kan~tlamaktad~r.
Podkuninskaya (E 71) Yaz~t~'mn 2. sat~nnda geçen Türki sözcü~ü ile
ne anlat~lmak istendi~i aç~ k olmamakla birlikte Yenisey yaz~tlannda geçen ikinci Türk ad~~olarak say~labilir.
3. Sonuç
Bu çal~~mada Uygur Ka~anl~~~ 'ndan kalan yaz~ dar ile Yenisey yaz~tlar~nda geçen Türk ad~n~n kullan~m~~üzerinde durulmu~tur. Türk
ad~~ Uygur Ka~anli~~~yaz~tlanndan Tariat (Terh) ve ~ine Usu ile Yenisey yaz~tlarmdan Uybat III (E 32) ve çok net olmamakla birlikte Podkuninskaya (E 71) yaz~ tlannda tespit edilmi~tir. Tariat Yaz~t~' n~n do~u yüzünün 7. sat~n ile ~ine Usu Yaz~t~' n~n kuzey yüzünün 8. sat~rlannda geçen üç tuglug türük sözcük öbe~indeki türiik d~~~ndaki di~er türük biçiminde
geçen sözcüklerle Kök Türklerin kastedildi~i anla~~lmaktad~r. üç tuglug
türük sözcük öbe~i ile de Kök Türkler d~~mda bir boyun kastedilmi~~olmas~~ da mümkündür.
KAYNAKÇA
Ayd~ n, Erhan, ~ine Usu Yaz~l~, Karam Yaymlan, Çorum 2007.
Ayd~n, Erhan, Uygur Ka~anl~~n Yaz~dan, Kömen Yaymlan, Konya 2011.
Ayd~n, Erhan, Eski Türk Yer Adlar~, Eski Türk Yaz~danna Göre. Kömen Yay~nlan, Konya 2012.
Bazin, Louis, "Eski Türk Yer Adlan Üzerine Notlar", çev. Zümral Ölmez, Türk Lehçeleri ve Edebiyadan Dergisi, S. 11, (~ubat 1997), ss. 75-78.
Eberhard, Wolfram, Çin'in ~imal Kom~ular~. çev. Nimet Ulu~tu~, Türk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 1996.
Gömeç, Saadettin, "Kök Türkçe Yaz~tlarda Geçen Yer Adlar~", Türk Kültürü, 39/453, (2001), ss. 25-36.

TORKADININ KULLANIMI ÜZERINE

87

Hirth, Friedrich, "Nachworte zur Inschrift des Tonyukuk", Wilhelm
Radloff, Die alttürkischen Inschnflen der Mongolei (Zweite Folge), St.-Petersburg 1899, ss. 1-140.
Kafeso~lu, ~brahim, "Tarihte "Türk" ad~", Re~id Rahrned Arat için, Türk
Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü Yay~nlar~, Ankara 1966, ss. 306319.
Ögel, Bahaeddin, "~ine Usu Yaz~t~n~ n Tarihi Önemi; Kutluk Bilge Kül
Kagan ve Moyunçur". Belleten, 15/59, (1951), ss. 361-379.
Ögel, Bahaeddin, "Do~u Göktürkleri Hakk~nda Vesikalar ve Notlar",
Belleten, 21/81, (1957), ss. 81-137.
~irin, User Hatice, Kktürk ve otüken Uygur Ka~anl~~n Yaz~dan, Söz Varl~~~~Incelemesi. Kömen Yay~nlan, Konya 2009.
Tekin, Talat, "Kuzey Mo~olistan'da Yeni Bir Uygur An~t~: Taryat (Terhin) Kitabesi", Belleten, 46/184, (1983), ss. 795-838.

-

•

'

-

