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Yenisey Yaztlarnda Geen Trk Boylar zerine Notlar

Giriş:
Bugn saysnn 200 at bilinen ancak tam olarak ka tane olduu konusunda elikili bilgile
r
bulunan Yenisey yaztlar, Moolistan yaztlar kadar ansl deillerdir. Kimi yaztlarn nerede olduklar
konusunun karkl, bir blmnn dikildii yerde
bulunmas veya koruma altna alnanlarn da
durumlarnn ok iyi olmamas ve en nemlisi en az
ndan Trkiyede yaplan yaynlarn yok denecek
kadar az olmas dnldnde neden Yenisey yaztlar
nn Moolistan yaztlarna gre daha anssz
olduklar sorusunun yant kendiliinden verilmi olur.
18. yzyln ilk eyreinden itibaren kefedilen Yenisey yaztlar satr saylarnn azl ve
dzensiz yazlm olmalar, zellikle Trk dili alan dnda alan bilginlerin ilgisini ekmemitir.
Elbette bunun en nemli nedenlerinden birisi bu yaztlarn tamamnn tarihsiz oluu ve gnmz mezar
talarndaki veciz ifadelere benzey en kimi kalplam ibare ve cml
eler iermesidir. Ancak yine de
Elegest I (E 10), Begre (E 11), Aura (E 26), AltnKl
I (E 28), AltnKl II (E 29), Hemik˙rgak (E
41), KjeeligHovu (E 45), Abakan (E 48) gibi
ok satrl yaztlardan eitli bilgiler elde etmek
mmkndr.
Bu makalede elimizde metni bulunan 160 civarndaki yazttan Trk boylaryla ilgili bilgiler
derlenmi ve bu boylarla ilgili bilinenlere yeni bilgiler eklenmeye allmtr. Aada Yenisey
yaztlarnda geen boy adlar alfabe sras ile verilm
itir. E ksaltmas yaztn uluslararas kimliini
gstermede kullanlan bir iaret olup bu iar
etin hemen ardndaki rakam, yaztn numarasn
gstermektedir. Metnin ardndan gnmz Trkesine
eviri, olabildiince szck szck verilmeye
allm, olay rgsn karmamak iin serbest eviriden uzak durulmutur.
1. Yenisey Yazıtlarındaki Türk Boy Adları Veya Boy Birlikleri:
1. 1. Akbay:
* Hemik˙rgak (E 41), 10:
aldm.

zzl2 urugın akbay? urugın art2ımga altım ? boyunu , Akbay boyunu arkama

˙ok satrl yaztlardan biri olan Hemik˙rgak
yaztnn 10. satrnn ilk szc de bir boy ad
olmasna ramen okunamamaktadr. Boy ad
olduunu dndmz bu ilk szcn ardnda
kabay
veya akbay eklinde okunabilecek bir boy ad daha bulunmaktadr. Yazt yaymlayanlardan Orkun,
kabay (1940: 80) okumu ve Abdlkadir nann kendisine
verdii, KazakKrgzlar arasnda Omsktan
50 km. gneyde Argnlardan Atabay kabilesinin Kaba y adnda bir boyu olduu, bilgisini aktarmtr
(1940: 84). Malov da kabay olarak okumutur (1952: 75). Tekin ise Kabay okuyup Kabay boyu
anlamn vermitir (1999: 67). Kormuin de
kabay okumutur (2008: 56). Baka yaztlarda gemedii
iin boyun Akbay m Kabay m okunmas gerektii net deildir. Ancak boy adlarnn banda ok kere
renk bildiren bir sfatn bulunmas, bu boy adnn
akbay okunmas iin kant saylabilir. Ayrca kr.
(Hamilton 1997: 208, not 47).
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1. 2. Az:
* ElBaj (E 68), 13:

az totog ançıŋdanga? k1<...> Az(larn) valisi <...>.

Yalnzca bir kez geen Az ad hakknda Yenisey yaztlarnn dndaki dier yaztlarda daha fazla
bilgi bulunmaktadr. Moolistan yaztlarnda daha ok
Krgzlarla ilgili blm
lerde adlar anlan Azlarn,
Krgzlarn gney blmlerinde oturduklar dnlmektedir.
Burada ilgin olan Yenisey yaztlarnda
Azlarn adnn yalnzca bir kez gemesidir. Bu durum Krgz ad iin de geerlidir. Tonyukukun verdii
bilgiye gre Azlar An rma civarnda oturmaktadr: Tonyukuk 24. satr:
Ėşi<d>tim Az yėr y[olı] Anı
b[irle <...> er]miş Az (halknn) yerinin An (rma)
da olduunu iittim. Geri bu cmledeki
boluklar nairlerce eitli ekillerde doldurulmu ol
sa da gerekten de Tonyukukun anlatt bu kuzey
seferinde, Krgzlara gitmek iin asl yolun herhangi bir nedenden dolay kapal olmas nedeniyle, Kk
Trk birlikleri gneybat ynne dnm ve An r
ma boyunca ilerlemilerdir (Aydn 2007b: 42
43).
Az boyu ile ilgili ayrnt iin bk. (Gme 1994) ve (Taal 2004: 5
0 51).
1. 3. Altı Bag Bodun:
Altı Bag Bodun szck bei aadaki yaztlarda gemitir:
* Uyuk Tarlak (E 1), 2: atım ėl tugan totok ben teŋri ėlimke ėlçisi ertim altı bag bodunta beg ertim
Adm El Tugan Totok(tur). Ben kutlu yurdumun elisi idim. Alt birleik boyun (halkn) beyi idim.
* Bark I (E 5), 2: öz yėgen alp turan altı uguş bodunda üç yėgirmi altı ėlim kanım a adrıldım (Adm) z
Yegen Alp Turandr. Alt boylu halktan, on yurdumdan (?), hanmdan ayrldm.
Malovda bag olarak okunmu szcn bulunduu Bark I (E 5) yaztnn 2. satrnda
bag
szc, yaztn sonraki nairlerinden Vasilyev tarafndan
altı ug<...>bodunda (1983: 17), Kormuin
tarafndan ise altı oguş bodunda eklinde okunmutur (2008: 96). Gerekten de fazladan bir
ş1 harfi bag
okumay engellemektedir. Ancak bag yerine uguş okunsa da ayn boy birliinden sz edilmi olmaldr.
* Haya Baji (E 24), 5: ınançu külüg çigşi beg er erdemim üçün kara seŋird1<e> ülken1i altı bag
keşdimde ben yėg erdöküm ol erinç kara seŋirig y2ırildim udur(?) çigşi sekiz kı[rk yaş]da (Ben) Inanu
Klg ˙igi Beyim. Erkeklik kahramanlm iin Kara Sengirdeki yurdunu, alt birleik (halk)tan idim.
yi (kii) olduum iin elbette, Kara Sengirden ayrldm. Udur ˙igi otuz sekiz yanda idi
.
HayaBaji (E 24) yaztnn 5. satrnda geen
altı bag szck bei ile de
Altı Bag Bodunun
kastedildii anlalmaktadr. Haya
Baji (E 24) yaztnn metni hem Vasilyev hem de Kormuinde
bulunmamaktadr. . L. Kzlasovda ise 7. satr olarak verilmitir (1994: 194).
* Oya (E 27), 7: bagım bodunumka adrılt[ım] Birleik boylarmdan, halkmdan ayrldm.
Elbette sz konusu yaztn 7. satrnda okunamayan
herhangi bir harf olmad, baka bir deyile
satr, bag ile balad iin ancak unutul
mu szckten sz etmek mmkn olabilir. Yani yazt taa
ileyen kiinin altı szcn yazmay unutmu olmas veya buradaki
bag szcnn
altı bagdan baka
bir oluumu ya da konfederasyonu anlatyor olmas da mmkndr. Ancak byk bir olaslkla ayn boy
konfederasyonundan bahsediliyor olmaldr.
* AkYs I (E 38), 5:
deildir.

bagım kelip esen inip aŋlanıp? Birleik (boyum) gelip esen inip ?.

AkYs I (E 38)

yaztnn 5. satrndaki durum da Oya (E 27) yaztnn 7. satrndan farkl

* Bay Bulun II (E 49), 1: esizim e yüz kadaşım a altı <bag> bodunum a esizim e adrıltım Ne yazk! Yz
akrabamdan ve alt (birleik) boyumdan, ne yazk! Ayrldm!.
Bu yaztta altı bodunum eklinde yazlm bir szck bei vardr ki burada da yazcnn
szcn yazmay unuttuu sylenebilir.
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* Bay Bulun II (E 49), 4: altı bag bodunum küçlügin <ü>çün arkkış eldem taşın bunta tikti Alt birleik
boyum gl olduu iin vg ve erdem tan buraya dikti(ler).
Bag szc
ba balamak fiilinden yaplm bir ad olup anlam birleik; konfederasyon
eklinde verilebilir. Clauson yuka rda verilen rneklerin tamamn
altı bag olarak grm ve the six
confederation olarak anlamlandrmtr (EDPT 310b).
Altı Bag Bodun ile ilgili olmak zere, batda On Oklarn banda bulunan Tardunun 603 ylnda
lmnden sonra yerine geen Chulo Kaan batdaki bi
rok kabileyi kendine balam ancak kendine
yaplabilecek bir isyan korkusuyla baz kabile beyle rini ldrtmt. Bunun zerine Tlis boylarnn
ayaklanmas sonucunda isyan eden alt Tlis boyunun bir araya gelerek Altı Bag Bodunu oluturduklar
ve bu alt Tlis boyunun Uygur, Bayrku, Ediz, Tongra, Bugu ve Apasi olduklar sylenmektedir

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 6/1 Winter 2011

Erhan AYDIN

724a). Vasilyev (1983: 31) ve Kormuin (2008: 136) KjeeligHovu (E 45) yaztnn hem 9. hem de 10.
satrnda bulunan szcklerin ikisini de
kümül okumutur.
Kmllerin, Kzl˙ra II (E 44) ve Kjeelig
Hovu (E 45) yaztlarnn dikildii Yenisey
havzasnda en azndan 7. yzyl ncesinde yaam olabile
cekleri ve 7. asrn balarnda ise daha batya
gittikleri sylenmektedir (Gme 1993: 51). Gmee gre
Kümül ad ˙in yllklarnda Shatolarn
kabilelerinden biri olarak geen ˙ml/˙umul (Tchoumi) adndan gelmektedir (1993: 50).
Shatolarn kabilelerinden biri olarak verilen
˙ml/˙umul ad Kumul adn artrmaktadr.
Shatolarn Barkln dousunda bulunan geni kuml
uk sahada oturmalarndan dolay, onlara kum
yn anlamna gelen Shato ad verildii bilinm
ektedir (Taal 2004: 99). Shatonun Kum yn
anlamnda olmas ilgin bir veridir. Kum yn anlamndaki szck ile Kumul (Hami) kentinin ad
arasnda bir iliki var mdr? Kumul (Hami) adn
n, kentin etrafndaki kumlarn okluundan hareketle
verilmi olabilecei, kentin ad iin nerilen etimoloji denemelerinden yalnzca biridir (Emet 1997: 163).
Barkln gney blmlerine den Kumulun eski Trk yaztlarnda bir kez getii bilinmektedir. ngi
(Ongin) yaztnn 9. satrnda
Kam[ıl] olarak geen bu kent adnn yazmnda yalnzca
Kam eklinde
okunabilecek harfler seilebilmektedir. Bu nedenle baz aratrmaclarn
kamuk veya Komul eklinde
okuduu grlmektedir: ngi 9. satr:
kam[ıl] balık[k]a tegdim konuldum altım süsi kelti karasın yıgdım
begi kaçdı Kaml (Hami) kentine ulatm (ve) yerletim, (kent
i) aldm, askerleri geldi, avam halkn (bir
araya) topladm, beyi (ise) kat (Aydn 2008: 26).
Kumul ad ile Kümül ad arasnda iliki var gibi
grnse de VIII. veya IX. yzy llarda kentin ad Kamıl veya Komul (Dobrovits 2001: 148) ise o zaman
Kümül ad ile birletirmek zor olacaktr.
1. 6. Okuz:
* Uybat IV (E 33), 2: ok2uz alpın Ouz? kahramanyla.
Yenisey yaztlarnda, gerek oguz gerekse tokuz oguz eklinde, Ouzlarn adna rastlanmamtr.
Uybat IV (E 33) yaztnn 2. satrnda n nll
k ile yazlm olmasna ramen
oguz adna benzer bir
yazm bulunmaktadr. Kr. Tokuz At Bodun.
1. 7. Tokuz At Bodun:
* Bark I (E 5), 1: er erdemi tokuz at bodun2 erdemig unç? okum Erkeklik kahramanl, dokuz adl halk
(Dokuz Ouz?) kahramanln, mmkn? boyum?.
Bark I (E 5) yaztnn 1. satrnda geen ve
tokuz at bodun olarak okumak istediimiz szck
beinin Dokuz Ouzlar anlatyor olmas mmkndr. Bu satr, yaztn nairlerince u ekilde
okunmutur: Radloff: är ärdämi atım tabdım ärdämi(m) üçün (1895: 308), Orkun: er erdemi atım tabdım
erdemi... (üçün?) (1940: 61), Malov: är ärdämi atım tabdım ärdämi(m) (üçün) (1952: 21), Vasilyev:
r2r2d2m:t1m:uzt1<...>zr2d2migunç/j(?)a (1983: 17). Kormuin: är ärdämi tokuz tabduz ärdämig känç
koñım (2008: 96). Grld gibi Radloff, Orkun ve
Malov tarafndan ayn ekilde okunan szck bir tek
Kormuin tarafndan farkl ekilde okunmutur. A
ncak bu okuyulardan uygun bir anlam karmak
zordur. Biz satrn sorunlu blmn
tokuz at bodun olarak okuyup dokuz adl boy: Dokuz Ouzlar
eklinde anlamlandrmaya altk. Eer bizim bu ok
uyu ve anlamlandrmamz doru ise Ouzlarn veya
Dokuz Ouzlarn adlar Yenisey yaztlarnda gemi olacaktr.
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1. 8. Tokuz Tatar:
* HerbisBaar (E 59), 4: yėti otuz yaşımda ėlim üçün tokuz tat[ar] 5: ėl eri? üçün üç asıg a tıdıg? <...>
Yirmi yedi yamda yurdum iin Dokuz Tatar(lar il e mcadele ettim?) 5. Yurdumun askeri iin yararl
(ey)? engel <...> .
1960 ylnda S. . Vaynteyn tarafndan HerbisBaar blgesi
ndeki bir kurganda bulunan ve 1961
ylnda Tuva Mzesine tanan HerbisBaar yazt topl
am 9 satrlk runik metin iermektedir. Metnin 4.
satrnn son szc
tat eklinde balamaktadr. Szcn nndeki
tokuz says, ardndaki szcn
Tatar olmas gerektii konusunda ipucu vermektedir. Yazt zerinde alanlarca da ayn ekilde
okunmutur.
Tatar ad ve boyu belki de hem Trk hem de Asya tarihinin ve dil aratrmalarnn en nemli
sorunu olarak durmaktadr. Uzun zaman Asyann bt n bozkr halklarn ifade eden, bir ara Moollar
iin bile kullanlan Tatarlarn Yenisey yaztlarnda yalnzca HerbisBaar (E 59) yaztnn 4. satrnda,
ancak zellikle Moolistan yaztlarnda birka ke
z gemi olduunu sylemek gerekir. KT G 1 (burada
Tatar szc dei
l otuz szc bulunmakta,
Tatar szc ise tamamlanmak suretiyle elde
edilmektedir), KT D 4 ve BK D 5te stemi Kaann (?) cenaze trenine gelen kavim ve eBylar arasnda
Otuz Tatarlar da anlmaktadr. Ayrca KT D 14 ve BK D 34te de gemitir. tken Uygur Kaanlnn
en nemli yazt ine Usuda da Tatar adn grmekteyiz. U D 1, 3, 6, 8 ve U B 8de Sekiz Ouz,
Dokuz Tatarlarla mcadele srasnda ad geen Tatarlarn buradaki adlarnn Otuz Tatar deil Tokuz Tatar
olduu grlmektedir. Trk boylarnn adlarndaki bu saylarn ifrelerini zebilmenin tek yolu Trk dili
ile yazlm belgelerin saysnn artmasdr. ˙in kaynaklar bu konu ile ilgili ok nemli bilgiler
vermektedir ama ne yazk ki tartmalarn sona ermesine yetmemektedir.
1. 9. Tölis:
* Abakan (E 48), 7: tölis bilge atam ben altı y1ėgirmi yaşım a almış kunçuyumuz bökmedi begiçim (Ben)
Tlis Bilge Atam(m). On alt yam
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1721 ve 1722 yllarnda D. G. Messerschmidt ve P. J. Von Strahlenberg tarafndan Erba ve Tes
rmaklar arasnda bulunan ve 1896 ylnda Adrian ov tarafndan Minusinsk Mzesine tanan Tuba
III (E
37) yaztnn 3. satrnda geen
Türgeş ad . L. Kzlasov tarafndan kararsz bir ekilde
tirg(i~e)s
(?türg(i~e)ş?) eklinde okunmutur (1994: 196). Adn, eski Trk yaztlarnn ilk yaymclarndan bu yana
Türgeş, Türgis, Türgiş gibi deiik ekillerde okunduu bilinmektedir. Boy adnn okunmasnda birlik
salanamamasnn temel nedeni Kk Trk
harflerinin nl sisteminin birka nly okutacak kadar esnek
olmasdr.
Eski Trk yaztlarnda daha ok Bat Kk Trkleri ile ilikiler veya Bat seferleri esnasnda anlan
Trgelerin adnn yalnzca Tuba III (E 37) yaz
tnn 3. satrda getii grlmektedir. Adna dikilen ˙ang
Beg, kendisinin Trge olduunu bildirmektedir.
Yazt sahibinin hangi boydan olduunu bildirmesi
ayrca zerinde durmaya deer bir konudur. Ayrca kr. (Useev 2010: 1517).
1. 11. Türk:
* Uybat III (E 32), 10: erdemin üçün türk kan balbalı ėl ara tokuz erig oduş? er oglın ögürüp? ödür? altı
erdem begim e Kahraman olduun iin Trk kaannn balbaln yurdun her tarafnda, dokuz askeri?
erkek ocuklaryla sevinip <...> (Ey) alt kahraman beylerim!.
* Podkuninskaya (E 71), 2: <...> türki edgü begim e <...> Trki? iyi beyime.
Podkuninskaya (E 71) yaztnn 2. satrnda geen
Türki szc ile ne anlatlmak istendii ak
olmamakla birlikte Yenisey yaztlarnda geen ikinci Trk ad olmaktadr.
Uybat III (E 32) yaztnn 10. satrnda geen Trk ad ile II. Kk Trk Kaanlndan
bahsediliyor olmaldr. ˙nk Yenisey yaztlarnda Uygu
rlar iin Uygur ad kullanlmtr. Kr. yme I (E
73), 7. satr. Uygur Kaanlnn yaz
tlarnda da Kk Trk Kaanl iin
Türk szc kullanlmaktadr.
Kr. U K 4: tür[ük kagan] çak elig yıl olurmış türük ėliŋe altı otuz yaşıma <...> (Kk) Trk kaannn
(ynetimi) zamannda elli yl hkm srm. (Kk) Trk
yurdunda yirmi alt yamda (Aydn 2007a: 34
ve 57) ve U K 10: tutdum katunın anta altım türük bodun anta ıŋaru yok boltı (Ozm Kaan) tuttum.
Hatununu o anda aldm. Trk halk ondan sonra ( bunun zerine) yok oldu. (Aydn 2007a: 36 ve 58).
Uybat III (E 32) yaztnda kullanlan Türk szcnn Uygur yaztlarnda da benzer ekilde
kullanm Yenisey yaztlarnn en azndan bazlarnn
II. Kk Trk Kaanlndan kalan yaztlarla ayn
yllarda dikildiini kantlamaktadr.
1. 12. Uygur:
* yme I (E 73), 7: teŋr<i> ėlimke er erdemim üçün uygur kanda berü kel[tim] Kutsal yurduma, erkeklik
kahramanlm iin Uygur kaanndan geri geldim.
Uygur ad Yenisey yaztlarnda tespit edilebildii kadaryla yalnzca yme I (E 73) yaztnn 7.
satrnda gemitir. Uygur adndan dolay kimi arat
rmaclarca yazt Uygur Kaanlnn yaztlarndan
saylmtr. rnein (Gme 1997b: 11). Yazt, byk bir olaslkla Uygur Kaanl dneminde
Uygurlara gnderilen bir eliye aittir. Uygur Ka anlnn 745840 yllar arasnda bugnk Moolistan
corafyasna egemen olduu dnldnde bu yaztn 840tan nce dikilmi olabilecei ne srlebilir.
2. Genel Değerlendirme ve Sonuç:
Yenisey yaztlar, Moolistan corafyasnda bu
kalan yaztlardan ok daha nce bulunduklar hlde hep

lunan ve birou II. Kk Trk Kaanlndan
onlarn glgesinde kalmtr. zellikle lkemizde
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etkilere neden olmutur. Sovyetler Birlii ve sonras nda Rusyada zellikle Yenisey havzasnda yaplan
kaz almalar sonucunda bulunan yeni yaztlarn
lkemizdeki bilimsel almalara yansmad da
grlmektedir.
Bu makalede Yenisey yaztlarnda hangi boy veya boy birliklerinin getii tespit edilmi ve
antropoloji, etnoloji ve zellikle tarih bilimi uzmanlarnn dikka tlerine sunulmaya allmtr. Yenisey
yaztlarndaki ok kk bilgilerin deerlendirildii bu almann, eski Trk sosyal hayatnn ok daha
net anlalmasna katk salamas umulmaktadr. Asya
nn kt iklim artlar nedeniyle anm, tahrip
olmu bu paha biilmez deere sahip yaztlardaki en kk
bilginin bile komu lke kaynaklarnn verdii
ayrntl bilgiler kadar deerli olduu dnlmektedir.
Yenisey yaztlar iin gzden uzak tutulmamas gereken eyler vardr. rnein onlarda,
Moolistan yaztlarnda olduu gibi kahramanlk ifade
eden cmleler azdr. Yenisey yaztlarnda daha
ok ayrln verdii znt anlatlmtr. Bazen bu
znt, bir beyin veya kaann lm dolaysyla t
aa
aktarldnda, devleti veya boyu ynetenler hakknda bilgi edinmemize imkn vermektedir. Baz
yaztlarn Yenisey havzasndaki kaanlar veya devletin ileri gelenleri tarafndan yazdrlm olmas
mmkndr. ˙nk bu tip yaztlarda ayrln verdii zntden ok beyin veya
kaann kahramanlklar,
bazen kendi azndan bazen de nc kiinin azndan anlatlmtr. Bu yaztlarn byk bir blmnn
halk tarafndan mezar yazt eklinde yazld dnldnde blgedeki boylar veya devlet(ler)
hakknda neden az bilgi olduu sorusunun yant kendiliinden verilmi olur.
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