
ISSIK KURGAN YAZISI – TÜRKLER�N G�ZL� TAR�H�NE B�R BAKI� 
 
I. Bölüm: G�R��  
 
Iss�k'ta su bask�n� sonucu 1960'l� y�llarda aç��a ç�kan küçük tepeciklerin birer kurgan oldu�u 
dü�ünülmü� ve bir tanesi kaz�lm��; içinden ç�kan 400 parça alt�n ve bir yaz� üzerine ara�t�rma-
lar yap�lm�� ve tezler öne sürülmü�tü. Daha önce bu yaz�y� okumaya gayret eden herkese Türk 
Tarihi’ne katk�lar� sebebiyle te�ekkür ediyoruz. 
 
Ancak bu yaz�y� okuma u�runda -benim ula�abildi�im- alt� adet (biri Hint-Avrupa dili olmak 
üzere) çal��ma olmas�na ra�men, bu çal��malar� harf-harf kontrol etti�imizde gerçekten tatmin 
edici olmad�klar�n� görüyoruz. Elbette ba�ka benzerleri olmayan iki sat�rl�k bir yaz� -üstelik 
yaz�ld��� dil bile tam belli de�ilken- kusursuz okunmak için çok k�sad�r. 
 
Okudu�unuz çal��ma da, sözünü etti�im yaz�y� okuma ad�na at�lm�� bir ad�md�r. Beni, bu ko-
nuda uzman olmad���m halde böyle bir i�e girdi�im için ele�tirenler olacakt�r. Bu do�ru. An-
tik yaz�lar�n okunmas�n� bir matematikçi yerine, bu konunun bir uzman� yapmal�yd�.  Ancak 
uzman olmak da yeterli kriter olsayd� daha önce yaz�y� okumaya çal��an be�-alt� uzman�n 
okuyu�lar� farkl� olmazd�. Dahas� bu yaz�y� yazan elbette ne yazd���n� en iyi bilendir. O halde 
bir vesileyle o zat ç�kagelse ve yaz�y� aç�klasa uzman olmad��� için kabul etmeyecek miyiz? 
 
��te bu dü�üncelerden de cesaret alarak, bu yaz� ile ilgili bir okuyu� yapt�m ve okurken tama-
men Göktürk Harfleri'nin kar��lad��� seslere sad�k kalma prensibi ile hareket ettim. Farkl� 
olarak yaz�y� soldan sa�a okudum (gerekçeleri a�a��da aç�klanm��t�r). 
 
Asl�nda burada benim okuyu�umun da yetersiz ve kusurlu olabilece�ini biliyorum. Yaln�z bu 
çal��man�n �u konuda bizi harekete geçirece�ini umuyorum. Bizim köklerimiz Orta Asya'-
dad�r. Belki orada bir de�il bin tane kurgan, yaz�t, eser, toprak alt�ndan ç�kar�lmay� bekliyor. 
Dilimizi ve köklerimizi tan�mak ve hep söyleyegeldi�imiz 5000 y�ll�k tarihimizi ispatlamak 
için oralara gidip tarihimizin toprak üstüne ç�kar�lmas�nda Türkiye'miz önayak olmal�d�r. O 
zaman bu yaz�lar�n onlarca örne�i elimizde olunca, ancak do�ruca bu yaz�lar okunabilir. 
 
Umudumuz ve beklentimiz budur. 
 
 

II. Bölüm: ISSIK KURGAN  
 
a. Iss�k Kurgan Nerdedir ve Nedir? 
 
Iss�k Kurgan, Kazakistan'da Almat�'n�n 50 km do�u-
sunda Iss�k Göl (Esik Kasabas�) yak�nlar�nda bir ta� 
y��ma mezard�r. Bu mezar�n içinden, alt�n elbiseli 
bir adam ve bu adama ait oldu�u san�lan 400 parça 
saf alt�n e�ya ç�km��t�r. Adam�n ceketi de alt�ndan 
iplikle dokunmu�tur ve e�siz güzellikte bir hazinedir. 
Ancak bu alt�nlardan çok daha k�ymetli bir hazine de; 

mezar�n içindeki yepyeni ve son derece ihti�aml� alt�n e�yalara muhalif olarak mezardan ç�kan 
mütevazi, büyük ihtimalle kullan�lm�� ve sap� da k�r�lm�� olan bir gümü� ka��k (asl�nda küçük 
bir kepçe) üzerinde, Göktürk Alfabesi harfleriyle yaz�lm�� olan iki sat�rl�k yaz�d�r. Yaz�n�n, 
Göktürk harfleriyle bire bir uyu�mas� ve bölgenin de Türkler'in anayurdu olmas�, mezar�n bir 
Türk'e ait oldu�unu ve yaz�n�n da Türkçe oldu�unu dü�ündürmü�tür. 



b. Iss�k Kurgan Yaz�s�: 
 
Iss�k Kurgan�'ndaki yaz� a�a��daki resimdedir. Resim orijinal ka����n üstünden çekilmi�: 
 

Bu yaz�, M.Ö. 500 veya 400 civar�ndan kald��� söyle-
nen iki sat�rl�k yaz�d�r. Kullan�lan harfler Göktürk 
Yaz�tlar�'ndaki harflere son derece benziyor. Bu 
bak�mdan bu yaz�n�n Türkçe olma ihtimali çok yük-
sek. Zaten mezar�n içinden ç�kan e�yalar da bunu 
gösteriyor. Yani mezar bir Türk soylusuna ait olabilir, 
hatta hiç kimsenin bundan �üphesi yok. 
 
Mezardan binlerce parça saf alt�ndan yap�lm�� e�ya 

ç�km��t�r ve bu e�yalar yepyeni ve çok kaliteli. Hatta alt�n� ip haline getirip dokuyarak ceket 
yapm��lar. Lakin bunlar�n hepsinden daha önemlisi sap� kopmu� bir gümü� ka��k üzerindeki 
iki sat�rl�k yaz�d�r. 
 
Çünkü M.Ö. 400-500 y�llar�ndan kalm�� olan bu mezardan ç�kan bu yaz� en az 2400 y�ll�k. 
Bu, Türkçe'nin yaz�l� tarihinin çok eskilere dayand���n� göstermeye yeter. Ama acaba bu 
ka����n içinde ne yaz�yor? 
 
Bir kere �unu belirtelim ki: bu ka��k sap� kopmu� bir ka��k, yani kullan�lm�� bir gümü� ka��k. 
Halbuki mezardaki di�er e�yalar çok kaliteli ve saf alt�ndan. Bu ka����n üzerindeki iki sat�rl�k 
yaz� onu bir YAZIT yapmayabilir. Çünkü bu, tarihe ���k tutmak için yaz�lm�� özel bir yaz� 
olmayabilir. Veya Göktürk Yaz�tlar�'ndaki gibi insanlara ibret dersleri veren, dü�ünülmü�, 
planlanm�� bir yaz�t de�ildir belki de. Öyle bir ders verilmek istense mezardan ba�ka yaz�lar, 
levhalar da ç�kard�. Dört bin küsür parça alt�n var ve üstünde hiçbir�ey yazm�yor ama, 
sap� kopuk bir gümü� ka����n içinde çok büyük bir nutuk veya hitap var. Bunu bekle-
mek de biraz abes olur. 
 
Yine de bu bize en az�ndan �unu gösterir ki; demek ki Türkler okur yazard�lar ve sa�a sola 
bile içlerinden gelen �eyleri karal�yorlard�. 
 
 
c. Yaz�y� Okuyanlar�n Daha Önceki Okuyu�lar�: 
 
Bu yaz�y� çözümleyenler �u teorileri ileri sürmü�: 

1. Gayneddin Alio�lu Musabay'�n okuyu�u: 

Taza as tuv�n agann�n 
Eldi ege. At�n, eskerin 
Sagan ar eperedi. 
Cas�na cete 
Bak�t�nd� a�as�n. 
Sav bol. 
 
Anlam�: 
 
Temiz çek tu�unu a�abeyinin 
Sa�lam sahip (ol). At�n, askerin  



Sana �an verir. 
Yasma yeterek (= büyüterek) 
Baht�n� a�as�n. 
Sa� ol.  
 
(Kaynak: Ötüken 1973, say�:6) 
(internet üzerinden: http://www.tonyukuk.net/gelengiden/037-ocak-03.htm  adresine bak�labilir) 
 

Kazak Prof. Gayneddin Alio�lu Musabay böyle okumu�, ancak bu okuyu�un yanl�� oldu�u 
kan�tlanm��. Bir kere yaz�daki her karakterin bir harfi de�il de heceyi kar��lad��� görü�ünden 
yola ç�km��t�r ki bu Göktürk yaz�tlar�ndaki sisteme ayk�r�d�r. Ayr�ca esker, bak�t, sav, tuv gibi 
o zaman�n Türkçesinde olamayacak kelimeler vard�r. 

 
 
2. Olcas (Oljas) Süleymanof'un okuyu�u: 

Han uya üç otuzu (da) yok bolt�, ut�gs� toz�lt�.  
 
Anlam�: 
 
Han o�lu 23 ünde yok oldu. tozu savruldu. 
 
(Kaynak: Rjabchikov, Sergei V., 1999. A Saka (Scythian) Record Reads in Slavonic 
http://public.kubsu.ru/~usr02898/sl6.htmSüleymanof O. [Kazakhstan]) 
 

Bu okuyu� en çok kabul gören görü�lerden biridir. Ama bu okuyu�ta da harfler birbirini tut-
maz:  

� Çok bariz bilinen "ng (ñ)" harfi "o", "u", "ü" �eklinde okunmu�tur. "ng" harfi belki "r" 
ye benzetilebilir, mant�kl�d�r, ama asla "o" ya benzemez.  

� Sonra "uya" kelimesindeki "y" harfinin orijinal yaz�da kar��l��� yoktur.  
� Ayr�ca bu okumaya göre bir yerde "u" harfi farkl� yaz�lm��ken, ba�ka bir yerde farkl� 

yaz�lm�� olmal�d�r, bir yerde de "u", "ü" ve "o" ayn� karakterle yaz�lm�� olmal�d�r. Bu 
da çok mant�kl� de�ildir. 

� Ayr�ca ilk sat�rda "ç" okunmas�na ra�men, ikinci sat�rda geçen iki adet "ç" harfi sanki 
görmezden gelinmi� ve üst k�sm� farkl� oldu�u için birinde "y" ve birinde de "g" 
okunmu�tur. 

� Üst sat�rda ilk kelimenin ba��nda "h" olarak okunan harf, alt sat�rda iki defa "z" olarak 
okunmu�tur. Oysa bu harf "d" harfine daha çok benzemektedir. Hatta "h" ye hiç ben-
zememektedir. 

� �lk sat�r�n en sa��nda görülen iki karakter de harf olarak dü�ünülmemi�, herhalde an-
lams�z çizikler olarak yorumlanm��t�r. 

Bir de �u var ki; böyle bir�ey niye bir ka���a yaz�ls�n? Hem de saps�z bir ka���a? 
Madem böyle bir�ey yazacaklar bir mezarta��na veya bir tablete veya daha özel bir �eye ya-
zarlard�. �mkanlar� yokmu� da diyemeyiz. O insanlar, alt�n� ip yap�p da ceket dokumu�. Bir 
ço�umuzun bile bu kadar imkan� yokken böyle önemli bir yaz�y� bir ka���a yazmay� dü�ün-
meyiz. Böyleyken bu kadar önemli bir�eyin ka���a yaz�lmas� pek akla uygun görünmüyor. 

 



3. Dr. Selahi Diker'in okuyu�u: 

Han Ong-Er, Çar�k, Siz çerik, Barg�l! Erni içigig kötir, Ozg�l! 

Anlam�: 
 
Han Onger Çar�k. 
Siz askerler 
Ayr�l�n 
gönüllü kat�lan kahramanlar gibi cennete yükselin 
sonsuz bar��� sa�lay�n. 
 
(Kaynak: Diker S., And The Whole Earth Was Of One Language (1996, 1999)) 
(internet üzerinden: http://s155239215.onlinehome.us/turkic/30_Writing/CodexIssykInscriptionEn.htm ) 
 

Bu okuyu�ta da yukar�daki gibi birle�ik olarak yaz�lm�� karakterler ayr� kelimelerin harfleri 
olarak dü�ünülmü�. Örnek verecek olursak aynen �unun gibi: "Ahme tbug ünp aza ragi dipe 
lmaal d�". Bir yaz�da farkl� kelimelerin harflerini birle�ik yazmak mant�kl� de�ildir. 
�imdi ayr�ca lütfen biraz ak�l yürütelim. 

Bu sözler bir ka���a yaz�lacak �eyler midir? Bu sözleri söyleyen Han Onger, acaba bütün 
askerlerin ka����na bunu tek tek yaz�p yemek esnas�nda mesaj� almalar�n� m� amaçlam��t�r? 
Böyle �eyler ta� kitabelere, önemli tabletlere, görülecek bilinecek yerlere yaz�l�r. Ka���a de�il. 
Herhalde çözümleme s�ras�nda böyle bir mana ç�karabilmek için, Göktürk alfabesine göre çok 
bariz olan harflere ayk�r� sesler yüklenmi�tir. 

 
4. M. Erçin'in okumas�na göre: 

Agân er / anga er iç / arakEsiz iç / erik baruk / arak� E iç itkir / az ök 
 
Anlam�: (yakla��k olarak):  

"Agan er, çok içtin, aral�ks�z içtin, ke�ke az içseydin bak �imdi yoksun" gibi bir�eyler. 
 

(Kaynak: Erçin M., "Esik Yaz�t�, Türk Runik Yaz�s�" (Issyk Inscription, a Turkish Runic Text) in HD50S 225)  

 

5. Kaz�m Mir�an'�n okuyu�u: 
 
ögün anonuy aöcü ok. ub ozuç esitisoz ötüonuy oy ekiç ekilaliz at 
 
Anlam�  

Ha�metmeabl���n� taziz etmekte oldu�un (ki�i) boynuzla�m�� olan bir ok’dur. O Zeus 
liderli�ine ozarak geçmek suretiyle kozmosla�ma mahalline al�nm�� olan kamd�r. 
 

(Kaynak: Mir�an, Kazim, Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik , 1990, Ankara)  

 

 



III. Bölüm: YAZININ OKUNU�U �LE �LG�L� �LER� SÜRDÜ�ÜM SAV: 

Peki sonuç nedir? 
 
Evet sonuç �u; bir kere yaz�y� okuyanlar hep sa�dan sola 
okumu�lar. Oysa yaz� soldan sa�a yaz�lm�� olmal�d�r. 
Nereden anlad���m� sorabilirsiniz. Çünkü yaz� soldan 
yaz�lmaya ba�lanm�� ve yazan �ah�s ka����n sonuna ka-
dar yaz�y� yeti�tiremeyece�ini anlay�nca, sat�r� yukar� 
do�ru bükerek yaz�y� ka���a s��d�rmaya çal��m��. Sa�-
dan ba�lam�� olsa bu kadar bükmez ve dümdüz yazard�. 
 
Ayr�ca Göktürk alfabesindeki a, n, l, r harflerine bak�l�r-
sa buradaki yaz�da bu harfler dü�ey eksene göre simetrik 
olarak yaz�lm��. Bunlar� -sa� tarafta- haz�rlad���m tablo-
da görebilirsiniz. 
 
 
Yukar�da bahsetti�im sebeplerden dolay� yaz� soldan 
sa�a yaz�lm�� olmal�. E�er öyle ise Göktürk alfabesine 
tamamen sad�k kalarak yaz�y� okuyaca��z; yani önceden 
belirlenmi� bir anlama ula�mak amac�yla harflerin 
yüklendi�i seslerle oynama yapmadan okuyaca��z. 
 
Ancak önce yaz�da geçen harflerle Göktürk harflerini 
kar��la�t�rmak için haz�rlad���m sa�daki tabloyu lütfen 
inceleyiniz. 
 
 
 
Altta ise yaz�da geçen bile�ik kelimeler var. Bu bile�ik kelimeler muhtemelen kal�pla�m�� 
kelimelerdir ve ayn� kal�pta iki ayr� kelimeye ait harfler olmamal�d�r. 
 

 



Bu yaz�n�n tüm harflerinin kar��l�klar�n� a�a��da sundum. Tek tek kontrol edebilirsiniz: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

��te solda Göktürk Alfabesi olarak bilinen Türk Alfabe-
si. Ka��kta yazanlar� takip edebilmeniz için; sol sütun 
kal�n harfler, sa� sütun ince harflerdir ( DA-de gibi). 
 
Ancak �u da var ki Göktürk 
alfebesinden 1000 y�l önce 
kullan�lm�� bu yaz� her ne 
kadar Göktürk alfabesine 
benzese de muhtemelen he-
nüz ince-kal�n sessiz ayr�m� 
yap�lmam��t�. 
 
O halde soldan sa�a Gök Türk alfabesine tam sad�k 
kal�narak bu iki sat�r�n harfleri �öyle s�ralan�r. Daha 
okumuyoruz sadece s�ral�yoruz: 

KH -Ñ - Ç -Ñ - A - Ü - N - E - D - � - U - K 

ToL - D -ÑI - GeKiR - ÇeG - � - Ö -Ñ - ToL -Ñ - 
BeK(y)Ñi - �Ç - D – SÑ 



Çok da yoruma aç�k olmadan yaz� okunabiliyor. Mavi ve küçük harfler asl�nda parçada ol-
mayan ama o zamanki muhtemel yaz�m kurallar�na göre bile�ik hece ve kal�p kelimelerde 
yaz�lmayan harflerdir. Bu parçay� ak�c� okursak, iki seslinin ard� ard�na gelmeyece�ini de 
hesaba katarak kelimeler olu�turulursa, �öyle bir �ey ortaya ç�kar: 

KHAÑÇIÑA ÜNED� UK 

TOLDIÑI GEK�R-ÇEG� ÖÑ TOLIÑ BEK(y)Ñi �ÇD�S�Ñ. 

��te size binlerce y�l öncesinden gelen iki sat�r. Mavi yazd���m harfler metnin orjinalinde ol-
mayanlar. Onlar da belli ki o zaman�n yaz�m kurallar�yla ilgili olarak atlanm��. Bunu �öyle 
örneklendirebilirim: 

"YRN SBH SAAT DRTTE EVN KAPSNN ÖNNDE OL." 

Yukar�daki cümlede baz� sesli harfleri yazmad�m ama siz yaz�y� okuyabiliyorsunuz. Mesela 
Arapça'da sadece sessiz harflerle kelimeler yaz�l�r. Arapça bilen herkes de bunu okur. 

Ne kadar büyüleyici ve bariz Türkçe. Neredeyse anlay�verecek gibi hissediyor insan kendini 
hemen. Yine de analizini yapay�m. Yukardaki kelimelerin analizi: 
 

KHAÑ ÇIÑA: Bu söz Ç�nga han veya Çinge han diye birisinin ad� olabilir veya oradaki 
khang sözü "kan soy sop" manas�nda olabilir. Çinge kurt demek olabilir. Veya ç�nga uzun ve 
güzel ku� tüyü anlam�na gelebilir. Kang eski türkçede tekerlek veya soy, kan anlamlar�na ge-
lir. Ayr�ca buradaki ç�nga, içinge �eklinde okunamaz. Zira iç hecesinin ikinci sat�rda özel ve 
kendine özgü yaz�m� oldu�unu görüyoruz. 

Veya khang diye birisi veya bir nesne ç�ng diye birisine veya bir nesneye bir �ey yapm�� ola-
bilir. Yani “khang ç�nga dedi ki” gibi mesela. 

Veya qangç�nga veya qangçunga bir bile�ik isim olabilir. Ayr�ca bile�ik bir insan ismi de 
olabilir. Yeni ö�rendi�im bir �ey oldu bu arada. Kançu�a eski türkçede deri kemer falan gibi 
bir manaya geliyormu�. Hatta bu macarcaya kançusa ve bize de kamç� olarak geçmi�. Yani 
kançu�a ince deriden yap�lm�� kemer vb manas�nda olabilir. Yine de en büyük ihtimal bu ke-
limenin bir insan�n ismi olmas�d�r. 

(Bu çal��man�n II. bölümü bu kelime üzerinedir. As�l çözümünü II. bölümde bulabilirsiniz.) 

 
ÜNED�: Bu kelime hiç �üphesiz bir fiildir ve bu fiil ise büyük ihtimal ünlemek fiilidir. Yani 
geçmi� zaman eki alm��. Ünledi manas�nda eski Türkçe ile ünedi denmi� olabilir. (seslenmek) 
 

UK: Bu hece uk, ok �eklinde okunabilir. Belki uku oku da olabilir ama bu ihtimal dü�ük. Eski 
Türkçe'de UK "anlamak, i�itmek, hat�ra" anlam�na gelir. 

(Kaynak: Prototürkçe:                                                                                                     

http://starling.rinet.ru/cgi-
bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\alt\turcet&first=1941&sort=proto) 
 



TOLDIÑI: Bu kelime de dolmak fiiline bir �eylerin eklenmi� hali. Doldu�unu, doldurdu�unu, 
doldu�unda, doldurunca, vb bir �ey olmal�. 

 
GEK�R-ÇEG� (kegir-çegi): Eski Türkçe'de GEK�R kelimesi "bo�az, g�rtlak, yutak" anlam-
lar�na gelir. GEK�R-DEK �eklinde de söylenirmi�. Anadolu Türkçesi'ndeki "kegirtlek, g�rtlak, 
k�k�rdak" kelimelerinin kökeni gekir dir. "Gekir-çeg" kelimesi ise "gekir-dek" kelimesinin 
daha da eski söyleni�i olmal�d�r. Yani son söz olarak "bo�az, g�rtlak" anlam�na geliyor. 

(Kaynak:  

http://starling.rinet.ru/cgi-
bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\alt\turcet&first=641&sort=proto ) 
 

ÖÑ: Bu kelime "ön" demektir. Önce anlam�na da kullan�l�r. Hatta yüz yani s�fat için de kul-
lan�l�rm�� galiba. 

 
TOLIÑ: Bu da yine "dolmak" fiili. Her halde dolun emri veya dolar geni� zaman �ekli olabi-
lir. 
 

BEKÑ� (beyñi): Eski Türkçe'de "beyin" demektir. 

(Kaynak: http://starling.rinet.ru/cgi-
bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\alt\turcet&first=161&sort=proto ) 

 
�ÇD�-S�Ñ: "�çti, içtiyse, içtiysen", içeceksen vb bir anlam� vard�r.  
 

O halde yaz�y� �öyle okuyabiliriz: 

KHAÑÇIÑA ÜNED� UK 
"TOLDIÑI GEK�R-ÇEG� ÖÑ TOLIÑ BEK(y)Ñi �ÇD�S�Ñ". 

Anlam�: 

Kañç�ña ünledi i�tti�ini (anlad���n�); 
"Doldu�unda bo�az�, önce dolan beyni; içsin". 

Tam çeviri: 

Kañç�ña i�itti�ini seslendi ki; (rivayet etti ki;) 
"Bo�az� dolmadan önce beyni dolu olan (bu ka��kla) içsin".  

Bir de �öyle olabilir: 

Kañç�ña ünedi! ��it! (anla!); 
"Bo�az� dolmadan önce beyni dolu olan (bu ka��kla) içsin". 
 

(Not: Ñ harfi nazal N dir. NG gibi okunur ama G tam ç�kar�lmaz. Anadolu'da Yörükler "senin" demez; "seniñ" 
der.)



IV. Bölüm: KANTURAO�ULLARI HAKKINDA DÜ�ÜNCELER: 

�imdi yukar�da yazd�klar�m elbette tamamen benim dü�ündü�üm fantazyalar da olabilir. La-
kin tüm ke�ifler birer fantazyayla ba�lar. Amerika’y� ke�fettiren fantazya Hindistan’a ula�mak 
de�il miydi? Hindistan’a ula��lamad� ama yeni bir dünyaya demir att� gemiler. 

O halde devam edelim onlara… 

�imdi çok ilginç bir noktaya atl�yorum. Hz. �brahim’e (a.s)  

a. Keturah (veya Ketura) kimdir? 

Genel bilgileri geçiyorum. Hz �brahim’in Hacer ve Sare ad�ndaki han�mlar�n� hepimiz biliriz. 
Ancak Tevrat’ta geçen bir de Keturah ad�nda han�m� vard�r. Hz �brahim o han�mlar�ndan 
olma çocuklar� dünyan�n çe�itli yerlerine gönderir (Allah’�n emriyle). Buradaki amaç Hak 
Dini yeryüzüne heryerde yayacak nesiller yeti�tirmektir. Hz �brahim Sare’den olma Hz 
�shak’� yak�n�nda b�rak�r (annesi de Mezapotamyal�d�r). Yani Mezapotamya’da kal�r �shak. 
Hacer’den do�ma Hz �smail’i Bekke’ye (Mekke) gönderir (Hacer M�s�rl�d�r. Yani Hz �smail 
annesinin memleketine yak�n yere gönderilir. O kültüre yak�nl��� hedeflenmi� olabilir bu ha-
rekette). 
 
Peki acaba Keturah’�n çocuklar� var m�d�r? Vard�r ve isimleri: Zimran, Yok�an, Medan, 
Midyan, ��bak, �uah't�r. Hz �brahim, Keturah’tan olma çocuklar�n� da uzak ve kurak biryere 
gönderir. Hatta çocuklar� gelip kendisine �ekva eyler: "di�er karde�lerimizi yak�n b�rakt�n 
lakin bizi öyle biryere gönderdin ki geri dönmek, ziyaret etmek ve edilmek mümkün de�il" 
diye... "Üstelik gidece�imiz yer kurak. Ya�mur da ya�maz" derler. Ancak emir Allah’tand�r. 
Hz �brahim onlar� yine de gönderir. Kurakl��a çare olsun diye de onlara ya�mur duas� ö�retir. 
Hem bu dua sayesinde oralar�n insanlar� onlar�n Hak yol üzere olduklar�n� bilsinler diye. 
Asl�nda Keturaho�ullar� da anneleri vas�tas�yla o memleketin insan�d�rlar. Çünkü di�er iki 
han�m�n çocuklar� gibi Keturaho�ullar� da annelerinin memleketine gönderilmi� olmal�d�r. 
Ancak Tevrat’a ba�l� kaynaklarda onlar�n gitti�i memlekete dair net bilgi verilmez; yaln�z 
tahminler yap�l�r. �öyle ki: 

Sare; Hz Nuh o�lu Sam soyundan gelir. Bu 
soy kadim Mezapotamya, Anadolu, �ran, 
belki Avrupa ve Hint halklar�n�n soyudur. 
Hz �brahim, Hz �shak’� orta do�uda b�rak-
makla ileride o co�rafyada te�ekkül edecek 
medeniyetleri ir�ad etmeyi hedeflemi�tir. 
Yani Sare ile evlili�inin bir hikmeti Orta-
do�u ve Anadolu’yu ir�add�r. (o dönemde 
Kuzey Avrupa’da ciddi bir medeniyet yok-
tur) 

Hacer; Hz Nuh o�lu Ham soyundand�r. Bu soy Kuzey Afrika ve Arap yar�m adas�nda ya�ar 
(o dönemde). Belki tüm Afrika’da bu soyun tasarrufu vard�r. Dolay�s�yla Hz �brahim onun 
için Hz �smail’i Mekke’ye göndermi� ve Hak dinin o co�rafyada köklenmesini hedeflemi�tir. 

Keturah için alimler ve bilgeler Orta Asyal� demi�lerdir (zaten eski dünyay� dü�ünürsek bir 
oras� eksik kald�). Yani Keturah; Hz Nuh o�lu Yafes soyundan gelir. O halde çocuklar� da 
yine oralara göndermi�ler dir.  



b. Hadis-i �eriflerde ad� geçen Kantura: 

Bu dü�ünceyi Son Peygamber Hz Muhammed (S.A.V); hadisleri ile kesinle�tirmi�tir. Zira 
hadislerde geçen Kantura olsa olsa Keturah’t�r. Yani ayn� isim �branice’de Keturah olarak 
söylenmi�, Arapça’da da Kantura olarak söylenmi�tir. Hadislerde Kanturao�ullar�’n�n 
Araplardan sonra �slam’a sahip ç�kaca�� ve hizmet edece�i belirtilir. Bu konuda çok hadis 
vard�r. Ara�t�rmak isteyenler internetten “kantura” y� ara�t�rabilir. 

(Kaynak: Hz Peygamber'in Hadislerinde Türkler, Prof Dr Zekeriya Kitapç�, I. Kitap: sy: 128-138) 

O halde Kantura Hatun Yafes soyundan, muhtemelen bir hakan�n k�z�d�r ve Hz �brahim’e 
zevce olarak gelmi�, çocuklar�n� yeti�tirmi� ve o peygamber çocuklar� Hak Dinin bir temel 
ta�� olsunlar diye tekrar Orta Asya bozk�rlar�na veya ormanlar�na gönderilmi�tir. Gerçi pey-
gamber babalar�ndan ayr�ld�klar� için üzülmü� ama emre itaat ederek hizmet bölgelerine git-
mi�lerdir. Dillerini anneleri vas�tas�yla bildiklerinden kendilerini tan�tm�� ve seçkin peygam-
ber çocuklar� olduklar�ndan halk onlar� k�sa zamanda sevmi�tir. Adlar� tüm bölgeye yay�lm�� 
çorak topraklara belki ya�mur getirmi�lerdi. Halka h�rs�zl���n, zinan�n, ahlaks�zl���n kötü-
lüklerini talim etmi�lerdi. Sonra tek bir tanr�n�n oldu�unu onlara anlatm��, iyilerin uçma�a 
(cennete) kötülerin cehenneme gidece�ini bildirmi�lerdi. Hatta sosyal kanunlar� koymu�lar, 
devlete ait temel meseleleri ö�retmi�lerdi. Böylece onlardan sonra da orta asyada ö�retileri 
TÖRE ismi alt�nda ya�ayacakt� binlerce y�l. (bkz Türk Töresi).  

Zaten Orta Asya'n�n temel milleti olan Türkler’e bak�lsa, törelerinin ve dinlerinin ilahi kay-
naktan geldi�i hemen görülür. Gök Tengri dini, Turan bölgesinde bin y�llarca hüküm sürmü� 
ve zaman� gelince de kolayl�kla �slam’a ink�lab etmi� ve böylece Hz �brahim’in mayas�n�n 
tuttu�u görülmü�tür. Zira gerçekten Kanturao�ullar� yani Türk milleti kazand��� yüksek mer-
tebeyle insanlara efendilik etmi�, �slam’la kar��la��nca da hasretle bekledi�i vazifeyi bulmu� 
gibi ir�ad ve tebli�e �slam ad�na devam etmi�tir. Nitekim, Karahanl�lar’dan Gazne’ye, 
Selçuklu’dan Osmanl�’ya devreden bu bayrak, hadislerde ifade edildi�i üzere art�k Kantura-
o�ullar�’nda kalm��t�r.  

c. Khañ Ç�ña ile Kantura ve Keturah ayn� isim midir? 

Peki bütün bunlar�n konuyla ne alakas� var? �imdi gelelim o meseleye. 

Yukar�daki metinde Qang Ç�nga - Khañ Ç�ña diye okudu�umuz isim Kantura ve Keturah 
kelimelerinin Türkçe orijinali olabilir mi? Yani bu alt�n dolu mezarda Khañ Ç�ña isimli ki�i 
(tabi gerçekten öyleyse), evlatlar�na kendinden bir hat�ra olarak bu gümü� ka���� b�rakm�� ve 
bu kutsal emanet nesiller boyu muhafaza edilmi�, art�k iyice y�pran�p korunmas� güçle�ince de 
onu hakikaten hak etmi� olan bir Türk Tigininin alt�nlarla dolu mezar�na o hazineden daha da 
k�ymetli kabul edilen bu ka��k gömülmü� olamaz m�? Ba�ka türlü bu e�siz hazinenin yan�na 
k�r�k bir gümü� ka����n gömülmesi aç�klanabilir mi? Yaz�y� kim yazm��t� peki? Kantura m�? 
O�ullar� m�? Yoksa sonrakiler mi? Onu bilemiyorum. Yaln�z üzerinde çal���l�rsa bulunaca��n� 
ümit ediyorum. 

Bu küçük kap içindeki yaz�y� �öyle de�erlendirmek gerek; nas�l ki bizim ça��m�zda ta-
baklar�n, levhalar�n üzerine ayet ve hadisler hat yaz�s�yla yaz�l�yor, o dönemde de Hz �bra-
him'in dini devam etti�inden onun bir sözü kaba yaz�lm�� ve hat�ras� yad edilmi� olabilir. 
Üstelik rivayet eden de yaz�lm��: Kañ Ç�ña... 



Tabi bu kesin de�il, bu söz Kañ Ç�ña'ya ait olabilece�i gibi ba�ka birine de ait olabilir. (Asl�n-
da ne yaz�k ki bu yazd�klar�m�n hiçbiri kesin de�il. Kesinle�ecekleri günleri bekliyorlar...) 
Peki acaba neden bu kap (ka��k) o kurgana gömüldü?  

Bunu �öyle aç�klamak mümkün: Khañ Ç�ña'n�n üzerinden y�llar geçmi� ve Hz �brahim'in dini 
korunmakla birlikte (do�al olarak) bir çok hurafe bu dine girmi� ve Hak din konusunda insan-
lar cahille�mi�ti. Örne�in bu gün eski yaz�yla yaz�lm�� bir hat eserinin sayg� görüp insanlar 
taraf�ndan yukar�ya kald�r�lmas� gibi, o dönemde de eskiden kalma yaz�l� levhalar kurtulu�a 
vesile olarak görülmü� olmal�d�r. Tabi bu hurafedir. Asl�nda mezara o kadar alt�n� gömmek de 
dini olarak hurafedir. Ama aradan geçen uzun y�llar bunlar� unutturmu� ve insanlar yine öbür 
alemde kendilerine faydas� dokunur dü�üncesiyle mezarlar�na birsürü e�yalar gömmü�lerdir. 
Burada amaç öbür alemde rahat etmek oldu�undan, kutsal kabul edilen atalar�n sözlerinin 
yaz�l� oldu�u eski bir ka��k da bu mezara girebilmi�tir. Yoksa böyle eski ve k�r�k bir gümü� 
ka����n o mezara koyulmas� aç�klanamaz. 

d. Khañ Ç�ña = Di�i Kurt Aç�na... Ta�lar yerine oturuyor... 

Bir mesele de �u ki Türk tarihi boyunca kar��m�za ç�kan ve kutsal say�lan AÇINA soyu da 
Khañ Ç�ña soyu olmal�d�r. Yani Türkler, hakanlar�n�n bu kutlu Aç�na (Khañ Ç�ña veya Kan-
tura, dolay�s�yla �brahim) soyundan olmas�n� �art ko�mu�lar ve bu töre Osmanl�’n�n y�k�l-
mas�na kadar sürmü�tür. O halde destanlarda Türk milletinin türedi�i söylenen ve Türk’e yol 
gösteren Aç�na adl� "di�i kurt", Hz �brahimi’in han�m� Kantura olmal�d�r. Kantura bir Türk 
k�z�d�r. Babas� onu bir seyahati s�ras�nda tan�d��� �brahim Peygamberle evlendirmi�tir. (belki 
babas� O�uzdur. O�uz Ka�an çok seferlere ç�km��t�. Belki O�uz dahi Kuran’da bahsedilen 
Zülkarneyndir. Olabilir). 

Sonra Türk milletinin dara dü�tü�ü, belki Çin’e ma�lup oldu�u hengamda Türkler'in di�i kurt 
anas�n�n evlatlar� anayurtlar�na ç�kagelmi� ve Hz �brahim dini ö�retileri ile Türk milletini 
diriltmi�lerdir (Türeyi� Destan�n�n kayna�� bu hadise olabilir). Yani yol göstermi� ve kutlu 
bir millet türetmi�lerdir. Zaten Yafes’ten kutlu olan bu millet Aç�na (Kantura) soyu ile bir kat 
daha kutlanm�� ve - Göktürk Yaz�tlar�'nda belirtildi�i gibi- k�yamete kadar çok yüce bir yükü 
de s�rt�na alm��t�r.  

e. Khañ Ç�ña kelimesinin de�i�iminin analizi: 

Khañ Ç�ña kelimesinin incelenmesi: 

Daha önce de belirtti�im gibi bu kelime bir özel isim olmakla beraber mutlaka Türkçe bir 
anlam� da vard�r. Bu konu net olmamakla birlikte herhelde güzel bir anlam� vard�. 
Peki acaba bu kelime nas�l oldu da Kantura, Keturah, Aç�na �ekillerine dönü�tü? 
Yukar�daki sava göre cevap verirsek, muhtemelen; 

1. Khañ Ç�ña bir Türk Hakan�'n�n k�z� olarak Orta Asya'da büyüyüp bir vesile ile Hz 
�brahim ile evlendi. Dolay�s�yla Mezapotamya'ya geldi. Oradaki insanlar ismini nas�l 
telaffuz ettiler bilmiyoruz fakat daha sonra Tevrat'� (tahrif ederek) yazan insanlar Sami 
dillerinde "Ñ" (NG) harfi olmad��� için o harfin ilkini ç�karamad�lar, ikincisini de "R" 
ye benzettiler.  

Yine Ço�u sami dillerinde bizim telaffuz etti�imiz "Ç" harfi yoktur ve bu harfe en 
yak�n harf "çth" gibi okunan "theta" harfidir. (Karadenizliler'in "ç" teleffuzu gibi). Do-
lay�s�yla "Ç" harfi de "TH" �eklinde okunmu�tur. bire bir ele al�rsak 



KH - K 
A - E 
Ñ - (telaffuzu olmad��� için bo�) 
Ç - TH 
I(u) - U 
Ñ - R 
A - A 
 

Böylece Sami milletleri Ketura veya Keturah olarak telaffuz etti�inden isim Tevrat'a 
Keturah olarak geçmi�tir. 

2. Hz Muhammed'in (S.A.V) hadislerinde Kantura olarak geçer. Asl�nda bu bilgi 
Kur'an'da olmad���ndan Hatem-ül Enbiya (S.A.V) bu ismi ya Tevrat'ta gören Yahudi-
lerden duymu� ve ona Allah taraf�ndan Keturah'�n Türkler'in Anas� oldu�u bildirilmi�-
tir, ya da do�rudan Allah taraf�ndan -vahiy harici bir yolla- ona bildirilmi�tir. Dolay�s� 
ile bu vahiy de�il, hadistir. Hadislerde �ehir ve ki�i isimlerini Peygamberimiz (S.A.V) 
Arap lisan� ile telaffuz etmi�tir. (Mesela Konstantinopolis �ehrini, Araplar'�n söyledi�i 
gibi söylemi�; yani Kustantiniyyeh demi�tir. Kendini, bu �ehrin Bizansça orijinal ismi-
ni telaffuz etmek için zorlamam��t�r. Asl�nda Kur'an bile Arap lisan� ile inzal olmu� ve 
oradaki geçen her isim Arap a�z�na uygun söylenmi�tir. Bu aç�dan Kur'an'da geçen 
isimlerin de orijinal isim oldu�unu söylemek do�ru olmaz. Muhtemelen onlar orjinal-
lerin Arapça söyleni�idir. Mesela Roma Devletinin orjinal ad� Roma'd�r. Ama Rum 
denmi�tir. �am'�n orjinal ad� Damaskus'tur, Arapça'da Dima�k denmi�tir vs.). 
Dolay�s�yla Keturah ad�, Arapça'ya Kantura olarak geçmi�tir ki bu zaten benim ilk 
defa söyledi�im bir�ey de�il. Zaten kabul edilen görü�tür. 

 

3. Bat� aleminde bu de�i�im olurken, Khañ Ç�ña'n�n çocuklar� Orta Asya'ya dönmü� ve 
muhtemelen orijinal ismi telaffuz etmi�lerdir. Ancak aradan geçen y�llar ile bat�dan 
ba��ms�z olarak bu isim dönü�üme u�ram��t�r. Önce Ba�taki "KH" harfi dü�mü� birin-
ci "Ñ" harfi Ç ile ba�lan�p erimi�, ikincisi ise arkas�ndan "A" geldi�i için "Ñ" den "N" 
ye dönü�mü�tür. Yani: 

KH - (dü�mü�tür) 
A - A 
Ñ - (ç ile kayna�m��t�r) 
Ç - Ç 
I - I 
Ñ - N 
A - A 

Dönü�ümünden geçerek Aç�na �eklinde söylenmeye ba�lanm��t�r. 

4. Yukar�daki üç maddeden hareketle �unlar söylenebilir; Khañ Ç�ña kelimesi: 
BATI'DA: Keturah, Kantura, Ksena, Xena, Zena, Zeyna, belki Zeynep hallerini 
alm��t�r. 
DO�U'DA: Qangç�nga, Añç�ña, Aç�ña, Aç�na, A��na, Asena biçimlerini alm��t�r. 
Hem do�uda hem bat�da bu isimler azize kad�n isimleri olarak dü�ünülmü�tür. Bat� bu 
isimleri kutsal bir kad�n ad� kabul ederken, Türk Dünyas�; kendilerinin türedikleri kut-
lu bir di�i kurt oldu�unu savunmu�tur. 



Bu dü�ünceler aç�klamaya kavu�tu�unda hakikate dayand�klar� görülür. Bat�'n�n söy-
ledi�i gibi Khañ Ç�ña kutlu bir peygamber han�m�d�r ve Türkler'in söyledi�i gibi 
Türkler'in annesidir. Yani o di�i kurt ve azize; Khañ Ç�ña olmal�d�r. 

�imdi yukar�da dillendirdi�im teorileri özetlemek istiyorum. 

1- Iss�k Kurgan�ndaki gümü� ka��k Hz �brahim’in han�m� Kantura’dan çocuklar�na kalm�� ve 
emanet kabul edilmi� ka��kt�r. 

2- Ka����n üstünde yazan Khañç�ña kelimesi e�er Kantura ve Keturah’�n Türkçe orijinaliyse 
birinci maddeyi teyit eder. 

3- Hadislerdeki Kantura bir Proto Türktür han�md�r. Hz �brahim’le evlenmi�tir. Çocuklar� 
tekrar orta asyaya gönderilmi�tir. 

4- Orta asyada bu çocuklar kutsal kabul edilmi� ve Tengri’den onlara gelen bir kut verildi�i-
ne inan�larak onlar ve o soydan gelenler hem dini lider hem de hükümdar olmu�tur. 

5- Kantura yani ka��kta ad� geçen Qangç�nga bir Türk hakan�n�n k�z� olabilir. 

6- O�uz Ka�an�n k�z� olabilir. Çünkü O�uz, seferlerinde Anadolu ve Mezepotamya’ya 
ula�m��t�r. 

7- O�uz Ka�an ile Zülkarneyn ayn� ki�i olabilir (bu teori benim de�il, zaten eskiden de dü�ü-
nülmü�tür. Zülkarney’nin Hz �brahimle görü�tü�ü söylenir. Bu da bu fikri kuvvetlendirir.)  

 

Mehmet Fatih DEVLEZ  (bu yaz�n�n ilk k�sm�n� 2005, ikinci k�sm�n� 2007 de yazd�m) 

Not: Bu yaz�n�n sadele�tirilmi� versiyonu TÜRK YURDU Dergisi 2008 �ubat say�s�nda, M. 
Fatih Devlez, yazar ad�yla yay�nlanm��t�m. 
 

This study is about The Writing of the Issik Kurgan. The study includes a new reading of this 
old writing. Because of that reason, specialists of this subject must declare their opinions 
about The New Reading of Issik Kurgan Writing. You found the Turkish original version of 
this reading at this page. I couldn't translate Engilish the study yet. However I can translate 
just the new reading of the study: 

KHAÑÇIÑA ÜNED� UK: "TOLDIÑI GEK�R-ÇEG� ÖÑ TOLIÑ BEK(y)Ñi �ÇD�S�Ñ". 

Turkish Meaning: 

Kañç�ña ünledi i�tti�ini (anlad���n�);"Doldu�unda bo�az�, önce dolan beyni; içsin". 

Clear Turkish Meaning: 

Kañç�ña i�itti�ini seslendi ki; (rivayet etti ki;)"Bo�az� dolmadan önce beyni dolu olan (bu 
ka��kla) içsin". 



Clear Engilish Meaning: 

Khanchina called what she heared; "Someone drink (by this spoon), whose brain is full 
before fill his/her throat" 

Vocabulary: 

Khanchina: We think the name of the queen of a Turkish Khan. It probably means "khan fe-
male wolf". This name must be relate of "Keturah" name in The Bible. 
Ünedi: Called 

Uk: Heared. 

Told�ñ�: (tol: fill). "when to be fill". 

Gekir-çeg: throat. 

Öng: Before. 

Tol�ñ: to be full. 

Bekñi: brain. 

�çdisin: (iç: drink). may drink. 
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