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Sura Oyma Yazıtı 

Cengiz Saltaoğlu* 
22.04.2019 Antalya TÜRKİYE 
 

          Suriye’nin Rakka kentinin 22 km batısında yer alan Sura antik kentinde, 
2013 yılında bölgeyi ele geçirdikten sonra IŞİD teröristleri talan amaçlı, yasadışı 
kazılar yaptı. Bu talan ve yıkımı yerel bağlantılarının kendisine cep telefonu 
üzerinden ilettiği fotoğraflardan uzaktan üzüntü içinde izlemekte olan, bölgeden 
ayrılmak zorunda kaldığı 2011’e dek Sura’da kazıbilimsel çalışmalar yürütmüş, 
Paris Üniversitesi’nden Geç Antik Çağ uzmanı Ali Othman, 2015 yılında 
fotoğraflarda, kazı çukurlarının birinde rastlantı sonucu açığa çıkmış bir sütun 
parçasının üzerinde yeni bir yazıt ayırt etti. O tarihten sonra yürütülen yoğun bir 
yazıtbilimsel araştırma sonucunda, bölgede daha önce örneğine rastlanmamış bu 
yazıtın Güney Sibirya’nın Türkçe konuşan halklarının tarihsel oyma (runik) yazı 
dizgesiyle bağlantılı olduğu anlaşıldı. Ancak yazıt bizim çalışmamıza dek henüz 
okunamamıştı. Bu makalede Sura oyma yazıtı için okuma önerimizi sunuyor ve 
yazıtın bağlamı ve tarihlendirilmesiyle ilgili kendi görüş ve değerlendirmelerimizi 
bildiriyoruz. Ulaştığımız sonuç yazıtın, Avrupa Hunlarının doğu kanadının 395-
396 yılları arasında Kafkaslar üzerinden düzenledikleri akınlarda Orta 
Anadolu’nun bir bölümü ve Doğu Anadolu’yla birlikte Suriye’nin tümünü ve 
Mezopotamya’yı da içine alan yaklaşık iki yıl süreli işgalleri sırasında, olasılıkla 
çatışmalarda ölmüş bir Hun komutanının ardından Hunlarca bırakılmış olduğudur. 
Dolayısıyla, yazıt bizce 395-396 yılları arasına tarihlenmektedir. Bu yönüyle bu tek 
satırlık yazıt aynı zamanda, kayıtlara geçmiş ilk gerçek Batı Hun Türkçesi ve 
ayrıca, Ana Türkçe (?) (MS 1.-6. yy) metin olma özelliğini taşımaktadır. 

Açar sözcükler: Sura oyma (runik) yazıtı, Güney Sibirya -Yenisey bölgesi Türk 
oyma yazısı, Avrupa Hunları, Hun başbuğu Kursik (? < *Kurçik). 

 

          2013 yılı içerisinde Suriye’nin Rakka kentini ele geçiren IŞİD teröristleri, Fırat 
ırmağının sağ yanında, Rakka’nın 22 km batısında yer alan ve kazıbilimsel olarak MS 1.-8. 
yy. arasına tarihlenen Sura antik kenti ören yerinde talan amaçlı, yasadışı kazılar yaptı. Antik 
kente büyük zarar veren bu yıkıcı kazılar sırasında, bir yapı kalıntısının üzerinde açılan bir 
kazı çukurundan rastlantı sonucu, üzerinde bir satırlık bir yazıt bulunan bir sütun parçası 
ortaya çıktı. Kazı yerindeki IŞİD yıkımı ve talanından arta kalan bu kırık sütun parçasının 
üzerindeki, neyse ki sağlam ve bütün durumda kurtulabilmiş bulunan, söz konusu tek satırlık 
yazıt, yerel halktan tarihsel-kültürel kalıtına sahip çıkma bilinci ve yürekliliğine sahip kimi 
kişilerce uzaktan ve gizlice buluntudan haberdar edilen bilim insanlarına1 onları bir hayli 
şaşırtan ve uğraştıran bir bilmece sundu.  

                                                           
* Tıp doktoru; Türklükbilimde (Eski Türk Oyma Yazıtları) bağımsız araştırmacı.  
1 Buluntu ve buluntu yeriyle ilgili ilk fotoğraf ve bilgilerin cep telefonu uygulamaları üzerinden kendisine 
iletildiği kişi, Sura antik kentinde, sonrasında IŞİD saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları 2011 yılına 
dek araştırma ve kazı etkinlikleri yürüten bir kazıbilim görev topluluğunda çalışan, Paris Üniversitesin’den Geç 
Antik Çağ uzmanı Ali Othman’dı. Yerel halktan tanıdık ve arkadaşları aracılığıyla, Sura antik kentinin IŞİD 
karanlığı, kıyıcılığı ve soygunculuğu altında uğramakta olduğu yıkım ve talanı cep telefonu üzerinden uzaktan 
üzüntü ve çâresizlik içinde izlemekte olan Othman Mart 2015’te, gönderilen fotoğraflarda yasadışı kazı 
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          Bu, hatırı sayılır ölçüde biçimsel benzerlikler kurulabiliyor olsa da, tarihsel olarak ne 
yakın doğu (Fenike, vb.) ne Anadolu (Frig, Lidya, Likya, Karya, Bizans) ne güney ve kuzey 
Avrupa (Etrüsk, Roma, Futhark, vb.) ne de eski Asya’nın bir bölümündeki (Baktriya, vb.) 
yazı dizgeleriyle çözülüp okunamayan -  araştırmacıların kendi tanımlamalarıyla - bir oyma 
(runik) yazıttı. Çeşitli alan uzmanlarıyla yapılan yoğun danışma ve görüş alışverişleri 
sonucunda araştırmacıların artık çok büyük bir olabilirlik tanıyarak ulaştıkları sonuç sözü 
edilen yazıtın Güney Sibirya’nın Türkçe konuşan halklarının tarihsel oyma yazı dizgesine 
sanlık olduğudur. Henüz okunamamış bulunmakla birlikte, ilgili ilk tanıtıcı makalenin2 
başlığından da açıkça görüldüğü gibi, yazıt üzerine yazıtbilimsel köken tartışmaları artık 
hemen hemen sona ermiş olup iyi çekilmiş seçik fotoğrafları eşliğinde ayrıntılı bir makaleyle 
bilim kamuoyunun ilgi ve dikkatine sunulmuş bulunan yazıt için, makalenin bitim bölümünde 
yazarlarından birinin (Gorea3) deyişiyle, bilim dünyasından okuma önerileri beklenmektedir.  

 

 

Yazıtın Othman-Gorea çizimi; 2016 Othman-Gorea makalesi. 

 
          Otman-Gorea’nın verdiği bilgilere göre, Sura oyma yazıtı 22 yazı iminden oluşmaktadır. 
Yazaçların en büyük yüksekliği 4,5 cm olup yazıt sütun tabanının 20 cm üstünde ve sağdan 
sola 39,5 cm uzunluğundadır. Büyük bölümü toğrağa gömülü durumdaki sütun altlığıyla 
birlikte düşünüldüğünde, yazıtın yerden yüksekliğinin en çok 113 cm olacağı kestirilmektedir. 
                                                                                                                                                                                     
çukurlarından birinde açığa çıkmış bir sütun kırığının üzerinde Sura’da daha önce bilinmeyen bir yazıt ayırt etti. 
Yerel arkadaşlarını bu yeni buluntunun daha iyi ve ayrıntılı fotoğraflarını çekmeleri için özendiren Othman, bu 
sayede buluntu yeri ve buluntunun uzaktan ayrıntılı bir belgeleme, inceleme ve tanımlamasını yapma olanağı 
buldu. Onun ve çok tehlikeli ve yabanıl bir terör ortamında ciddi güvenlik risklerini göze alarak buluntunun 
nitelikli fotoğraflarını çekip ileten, yerel halktan yurtsever ve yürekli kişilerin bu üstün çabaları sayesinde, aynı 
zamanda biz Türklerin de tarihsel ve kültürel kalıtçıları olduğumuz bu değerli oyma yazıt, bölgenin şu anda da 
sürüp giden karışık ve güvensiz ortamında önümüzdeki zamanda bir biçimde fiziksel olarak yok olsa ya da edilse 
bile, artık belgelenerek kayıtlara geçmiş, bu anlamda kurtarılmış bulunmaktadır. Bunun için, bu adanmışlık ve 
başarı öyküsünde emeği geçen, pay sahibi olan yerel kahramanlara ve bilim insanlarına kendi adıma gönül 
borcumu ve içten teşekkürlerimi bildiriyorum. 
2 Ali Othman - Maria Gorea, Une inscription runique centre-asiatic à Sura (Moyen-Euphrate syrien): 
présentation et observations préliminaires, Semitica et Classica, Cilt: 9, sy. 251-260, Ocak 2016.  
3 Maria Gorea, Paris Üniversitesi’nde karşılaştırmalı dinler tarihi uzmanı. Othman’ın, kendi deyişiyle, yazıtın 
yazıtbilimsel incelemesini emanet ettiği ve ilgili makalenin yazımında paydaşı olan bilim insanı. 
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Kaynak: 2016 Othman-Gorea makalesi. 
 

 

 

 

Sağdan sola: 

g2 k2 n͜ç : p wk r1 iç I k2 : s1 l1 r1 n1 g1 I : A n͜ç w g1 

g2   k2n͜ç   :   p-wkr1içIk2   :   s1l1   r1n1g1I   :   An͜ç   wg1 

(ı)g kenç : ap(a) kurçik : sal arangı : ėėnç ug(a) 

 
Ig kenç Apa Kurçik, sal arangı ė̄nç uga! 

Ah genç Apa Kurçik, bırak kendini tabuttaki huzurlu uykuya / dinlen tabuttaki huzurlu 
uykuda! 
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Dilbilgisel Çözümleme ve Sözvarlığı 

ıg! “ah!” (acınma ünlemi) 
Orhun Tü. ıg “acınma ünlemi” (K.-Hovu 10)4 
                 388. ıg “ah!” (krş. Uyg. ıgla- “ağlamak” < ıg + la-)5 
 
kenç “genç” 
Eski Uygur Tü. kenç “1. Genç, civan. 2. Yavru (insan için). 3. Çocuk.”6 
Karahanlı Tü. kēnç “Bebek. Aynı zamanda bir hayvanın yavrusu.”7 
 
Apa Kurçik “kişi adı (erkek)” 
 
apa “yüksek bir san” 
Orhun Tü. apa “ata, dede, ced; büyük, yüksek, baş (unvanlarda)” 
                  Apa Tarkan “Başkumandan (A-şi-tê Yüan-çen’in unvanı)” (BK G 13, T 34)8 
  
Kurçık “özel ad (Oğuz Han’ın torunu)”9 (< kurç “çelik” + -ık “küçültme soneki”) 
 
Κουρσίχ10 (Koursich) “395-396 arasında Kafkaslar yoluyla Doğu Anadolu üzerinden ilerleyip 
bütün Suriye’nin de ele geçirildiği, yaklaşık iki yıl süreli Hun akınları ve işgaline önderlik 
eden Hun komutanlarından biri”11 
 
Κουρσίχ (*Kursik) < ? (Grekçede /ç/ sesi bulunmadığından) < Batı Hun Tü. Kurçik 
 
kurç “çelik gibi sert, katı, sağlam, dayanıklı; çelik” 
Karahanlı Tü. kurç “katı ve sert” 
                        kurç temür “çelik” 
                        kurç eren “güçlü adamlara takılan bir lakap olarak, dayanıklı adam”12 
Kıpçak Tü. kurç “çelik”13 

                                                           
4 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 244. 
5 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 163. 
6 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara, 2011, sy. 105. 
7 Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Divânü Lûgati’t Türk, İstanbul, 2005, sy. 303 (Kâşgarlı Mahmûd,  Bağdat, 
1072-1074). 
8 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 238. 
9 Zuhal Kargı Ölmez, Şecere-i Terākime (Türkmenlerin Soykütüğü), Ankara, 1996, sy. 412 (Ebu’l-Gazi Bahadır 
Han, Hive, 1659-60). 
10 Otto J. Maenschen-Helfen, The World of the Huns, Londra, 1973, sy. 422. 
Maenschen-Helfen’in Κουρσίχ için düşüncesi şöyledir: “Eğer Kursich, benim inandığım gibi, Kurs-ik ise, Kurs 
kuzeydoğu Ermenistan’daki Gardman prensi Churs ve Yas kişi adı Hurz, Osetçe xorz, ile karşılaştırılabilir.”  
11 Bu Hun akınındaki başka bir komutanın adı da Bασίχ (Basich) idi. Maenschen-Helfen bu Hun kişi adının 
olasılıkla Türkçe Başık olduğunu düşünür (Otto J. Maenschen-Helfen, The World of the Huns, Londra, 1973, sy. 
406.). Biz de öyle düşünüyoruz: Başık “kişi adı (erkek)” < baş “baş, önder, komutan” + -ık “küçültme soneki”. 
12 Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Divânü Lûgati’t Türk, İstanbul, 2005, sy. 450 (Kâşgarlı Mahmûd,  
Bağdat, 1072-1074). 
13 Recep Toparlı, Kıpçak Türkçesi sözlüğü, Ankara, 2003, sy. 163. 
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Çağatay Tü. kurç “çelik”14 

Kurçık ~ Kurçik 

Aşağıda, Eski Türkçedeki benzer /ı/ ~ /i/ almaşması örnekleri ile karşılaştırınız: 
 

koñçı ~ koñçi15 “koyuncu, çoban” 
Inal ~ İnal “yüksek bir san; kişi adı” 16, vb. 

sal- “salmak, bırakmak, koyuvermek; kendini bırakmak, dinlenmek” 
Eski Uygur Tü. sal- “salmak, koymak”17 
Karahanlı Tü. sal- “göndermek; (su ağaç vb. şeyleri) alıp götürmek; (işaret etmek için bir şey) 
sallamak”18 
Kıpçak Tü. sal- “salmak, bırakmak, göndermek”19 
Eski Türkiye Tü. sal- “1. Göndermek, sevk etmek. 2. Bırakmak, salıvermek, terk etmek, 
başıboş bırakmak. 3. Atmak, havale etmek. 4. Ertelemek, tehir etmek. 5. Yaymak, sermek, 
saçmak. 6. Vergi çıkarmak. 7. Sallamak. 8. Koymak, bırakmak, atmak. 9. Defetmek, sürmek, 
uzaklaştırmak. 10. Kaldırmak. 11. Uzatmak. 12. Atılmak, saldırmak, hücum etmek.”20 
 
arangı “tabuttaki” < aran “tabut” + -gı “değginlik, ilişkinlik soneki” 
Eski Türkiye Tü.  aran “sal, tabut”21 
 

Krşnz. 164. {+kI}, {+gI}. Aitlik, ilişkinlik sıfatları türetir. 
bärüki “berideki” (T 46) < *bärü “beri, bu taraf, bu yan” 
yagı bodunkı “düşman halkınki” (Tar. B 5) 
tabgaçgı “Çin’deki” (KT D 7) 
çölgi “bozkırdaki” (T 23) 
kagangı “hakana ait olan” (Tar. B 5) 22 
 
ė̄nç “huzurlu, dingin; huzur, dinginlik” 
Eski Uygur Tü. inç “Rahat, huzur, sâkin, sükûnet, sulh, sakit”23 
Karahanlı Tü. ė̄nç “Memnun, dingin”24 
Kıpçak Tü. enç “Sakin, huzurlu”25 

                                                           
14 Suat Ünlü, Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Konya, 2013, sy. 671. 
15 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 248. 
16 Lásló Rásonyi - Imre Baski, Onomasticon Turcicum - Turkic Personal Names I-II, Bloomington, Indiana, 
2007, sy. 317. 
17 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara, 2011, sy. 195. 
18 Ahmet Bican Ercilasun - Ziyat Akkoyunlu, Divânü Lûgati’t Türk Giriş - Metin - Çeviri - Notlar - Dizin, 
Ankara, 2014, sy. 801 (Kâşgarlı Mahmûd,  Bağdat, 1072-1074). 
19 Recep Toparlı, Kıpçak Türkçesi sözlüğü, Ankara, 2003, sy. 224. 
20 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,1983, sy. 179. 
21 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,1983, sy. 11. 
22 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 82-83. 
23 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara, 2011, sy. 94. 
24 Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Divânü Lûgati’t Türk, İstanbul, 2005, sy. 258 (Kâşgarlı Mahmûd,  
Bağdat, 1072-1074). 
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Eski Türkiye Tü. enç “Rahat, huzur, asayiş”26 
Ana Tü. ė̄nç huzur, rahat, sükûnet: Uyg. Br. ėnc, MK ı̄̇nç, Türkm. īncal- avunmak, teskin 
olmak, rahat etmek (< *ı̄̇nçel-), CC enç sakin27 
 
uga “uykuya; uykuda” < u “uyku” + -ga “verme-bulunma durumu soneki” 
Orhun Tü. u “uyku”28 
Eski Uygur Tü. u “Uyku”29 
Karahanlı Tü. ū “uyku”30 
Ana Tü. ū uyku: Uyg. uu, MK ū, Yak. ū (bk. ūdı-)31 
 
 

Tartışma ve Açıklamalar 
 

          Sura oyma yazıtı Othman-Gorea’nın da saptamış olduğu gibi, sağdan sola doğru 
sıralanan 19 yazaç ve üst üste iki nokta biçimindeki 3 sözcük/sözcük öbeği ayırma imi olmak 
üzere toplam 22 yazı iminden oluşmaktadır. Othman-Gorea makalesinin bitim bölümüne Sura 
oyma yazıtının Gök Türk oyma abecesiyle ortak olan yazaçlarının Gök Türk abecesine göre 
sahip olmaları gereken ses değerlerini gösterir bir çizelge eklenmiştir. Bu çizelgede, yazıttaki 
sağdan sola 2., 10., ve 12. imler kendi aralarında ve 15. ve 21. imler de yine kendi aralarında 
aynı ses değerine sahip olarak öbeklenmişlerdir. 
 

 
 

Kaynak: 2016 Othman-Gorea makalesi. 
 

          Yukarıdaki çizelgeden görüldüğü gibi,  (2)  (10)  (12) imlerinin üçünün de ses 
değeri yazarlarca k2 (ek/ėk/k) olarak verilmiştir. Ancak makalede yazarların sağlamış 
oldukları yakın çekim ayrıntı fotoğraflarından da açıkça görülebildiği gibi (aşağıya bakınız), 
                                                                                                                                                                                     
25 Recep Toparlı, Kıpçak Türkçesi sözlüğü, Ankara, 2003, sy. 73. 
26 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,1983, sy. 83. 
27 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara, 1995, sy. 181. 
28 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 256. 
29 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara, 2011, sy. 261. 
30 Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Divânü Lûgati’t Türk, İstanbul, 2005, sy. 613 (Kâşgarlı Mahmûd,  
Bağdat, 1072-1074). 
31 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara, 1995, sy. 179. 
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2. ve 10. imler birbirinin hemen hemen aynısı olmakla birlikte, 12. im gerek büyüklük gerekse 
de çizimsel olarak ilk ikisinden ayırtlıdır. İyi bir rastlantı sonucu yazıtta 10. ve 12. yazı 
imlerinin, aralarındaki bir sözcük ayırma imiyle birlikte bir arada bulunmuş olmaları bu 

ayırdın daha iyi ayrımsanmasını sağlamak konusunda okuyucuya yardımcı olabilecektir:   
Bu ayırtlılıklarından ötürü 12. imin ses değeri bizce k2 (ek/ėk/k) olarak değil fakat s1 (as/s) 
olarak düzeltilmelidir (bknz. aşağıda, Karşılaştırmalı Ses Değerleri Çizelgesi). 
 
          Yazıtta ses değerinin araştırmacılarca yanlış belirlenmiş olduğunu düşündüğümüz 

ikinci yazaç ise 15. yazı imidir. Yukarıdaki çizelgede  (15)   (21) imlerinin ikisi içinde w 
(o/u) ses değeri verilmiştir. Oysa yazıtın ilgili bölümlerinin yakın çekim ayrıntı 
fotoğraflarından da seçik olarak görülebildiği gibi iki yazı imi çizimbilgisel olarak birbirinden 
açıkça ayırtlıdır. Dolayısıyla, 21. imin ses değeri için w (o/u) saptamasına biz de katılıyor 
olmakla birlikte, 15. imin ses değeri daha doğru bir karşılaştırma olarak bizce n1 (an/n) olarak 
düzeltilmelidir (bknz. aşağıda, Karşılaştırmalı Ses Değerleri Çizelgesi). 
 

 
 

Kaynak: 2016 Othman-Gorea makalesi. 
 
          Yukarıdaki alıntıda solda, Çizelge 2’de araştırmacılarca da belirtildiği gibi, Sura oyma 

yazıtındaki  (16)  (22) imi Gök Türk yazıtlarında geçmeyip Türk oyma yazısının 
Don/Kuban bölgesi ve Yenisey değişkelerinde seyrek olarak ancak birkaç örnekte karşılaşılan 
ve ses değeri henüz saptanamamış ya da bu konuda üzerinde henüz bir anlaşmaya 
varılamamış oyma yazı imlerinden biridir. Biz, çalışmamızda bu im için (en azından Sura 
yazıtında kullanılmış bulunan Türk oyma yazısı değişkesi için) g1 (ag/g) değerini öneriyor ve 
okuma çalışmamızı buna göre yapmış bulunuyoruz. (Bu yazı iminin öbür Türk oyma yazısı 
değişkelerindeki ses değeri açısından eşdeğerleriyle bir karşılaştırılması için aşağıdaki 
Karşılaştırmalı Ses Değerleri Çizelgesine bakınız.) 
 
          Yukarıdaki alıntıda sağda, Çizelge 3’te araştırmacılarca belirtildiği gibi, Sura oyma 

yazıtındaki  (3)    (20) imi Gök Türk ya da Don/Kuban bölgesi oyma yazı değişkelerinde 
görülmeyip yalnızca Yenisey bölgesi oyma yazı değişkesinde saptanmaktadır. Bu koşul Sura 
oyma yazıtının kökenini Gök Türk ya da Don/Kuban bölgesi oyma yazı değişkesine değil, 
doğruca Yenisey bölgesi oyma yazı dizgesine bağlayan bir kanıt oluşturmaktadır.  
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          Sura oyma yazıtı için ileri sürdüğümüz okuma önerisinde yazıtın başlangıcındaki g2 imi 
için önerdiğimiz (ı)g okumasında açıklama gerektiren görünüşte iki sorun vardır. Birincisi, 
Türk oyma yazısında sözcükbaşı düz dar /ı/ ve /i/ ünlüleri yazımda, kurallı olarak, (hemen her 
zaman) gösterilir. İkincisi ise, g2 (eg/ėg/g) imi ön ünlülü yani ince sıradan bir yazaç olup kalın 
/ı/ ünlüsüyle birleştirilmesi sıradışı bir uygulamadır.  
 
          Türk oyma yazısında sözcükbaşı /i/ ünlüsünün yazımda gösterilmediği az sayıda örnek 
de vardır: 
 

/sg/ (i)ş(i)g “işi” (T 52) 
/lgrÜ/ (i)lgärü “doğuda” (KT D 21) 
/Üzçi/ öz (i)çi “kendi içi” (T 13) 
/ŋlkI/ äŋ (i)lki “ilk önce” (KT D 32)32,  vb. 
 

Genel olarak bilinen başka Türk oyma yazıtlarında şu an bakımından /ı/ ünlüsünün de, /i/ 
ünlüsü için yukarıda verilen örneklere benzer biçimde, sözcükbaşında gösterilmemiş olduğu 
örneklerle henüz karşılaşılmamıştır ancak bu, sözcükbaşı /ı/ ünlüsü için de benzer bir 
uygulamanın olabileceğini düşünmemiz için kuramsal bir engel değildir. 
 
          Türk oyma yazıtlarında, kendisi kalın sıradan olmasına karşın /ı/ ünlüsünün 
komşuluğunda ön ünlülü (ince sıradan) yazaçların kullanılmış olduğu, bunlar Orhun 
yazıtlarında daha çok ön ünlülü /s/ ve /y/ yazaçlarıyla ilgili olsa da, çok sayıda örnek 
bulunmaktadır. Bu örnekler yazım yanlışı olmayıp daha çok düz dar /ı/ ünlüsünün niteliğinden 
kaynaklanan ve genellikle sesbilgisel önemi olmayan uygulamalardır. Öyle görünüyor ki bu, 
/ı/ ünlüsünün yazımda yazılmadan gösterilebilmesi için ince ve kalın sıradan yazı imlerinin 
bir araya getirilmesi biçiminde düzenlenmiş bir uygulama hatta bir yazım kuralıdır. Buna 
göre, örneğin, sözcükteki /i/ ünlüleri gösterilmemiş olarak ön ünlülü bir yazı imleri öbeği, 
diyelim, s2g2 (i)ş(i)g “işi” biçiminde okunabiliyorken, ince ve kalın ünlülü imlerin bir araya 
getirildiği, diyelim, s2g1 örneği (ı)s(ı)g “ısı, sıcaklık; sıcak” biçiminde okunabilecektir, vb. 
Yazıtlarda kalın ünlülü sözcüklerin yazımında /ı/ ünlüsünün komşuluğunda ince ünlülü 
yazaçların kullanılmış olduğu birkaç örnek de vermeliyiz: 
 

/AçsK/ āçs(ı)k “acıkma” (KT G 8) = /AçSK/ (BK K 6) 
/sIGTmş/ s(ı)gtam(ı)ş “yas tutmuş” (BK D 5) = SIGTAms/ (KT D 4) 
/yILsG/ yıls(ı)g “gönençli” (KT D 26) 
/yISGRU/ yışgaru “dağa/ormana doğru” (T 15)33,  vb. 
 
          Türk oyma yazısında bir kural olarak bütün sözcüksonu ünlüleri yazımda gösterilir. 
Ancak yukarıda  p wk r1 iç I k2  yazaç dizisi için  p-wkr1içIk2 > ap(a) kurçik > Apa Kurçik 
okuma önerimizde ap(a) sözcüğündeki, ayraç içinde gösterdiğimiz sözcüksonu ünlüsünün 
gerçekte yazıtta bulunmuyor olması ilgili okuma önerimiz açısından bir sorunmuş gibi 
görülebilir. Ancak burada bir sorun yoktur. Türk oyma yazısında, ünlü ile biten bir sözcük bir 

                                                           
32 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 26. 
33 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 33. 
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öbek ya da birlik oluşturduğu sonraki sözcükle birlikte yazıldığında ilk sözcüğün sözcüksonu 
ünlüsü gösterilmeyebilir: 
 

/nçTKI/ anç(a) takı “ve de” (KT G 13) 
/KntYn/ kant(a) yan “han tarafından” (T 33) 
/yIrDntYN/ yırd(ı)nt(a) yan “kuzey tarafından” (T 11) 
/eltÜrsÜ/ el tör(ö) sü “halk, töre ve ordu(yu)” (Elegest I 7)34,  vb. 
 
          Türk oyma yazısında sözcükbaşı uzun /ā/ ve uzun açık /ē/, kapalı /ė̄/ ünlüleri yazımda 
genellikle gösterilmez. Fakat Orhun-Yenisey yazıtlarında, Doğu Türkistan Uygur oyma yazılı 
elyazmalarından Irk Bitig’de sözcükbaşı uzun /ā/ ve açık /ē/ ünlülerinin yazımda gösterilmiş 
olduğu azımsanmayacak sayıda örnek vardır: 
 

/Aç/ a-aç, yani, āç “aç” (BK D 38) 
/AçSR/ āçsar “acıkınca” (BK K 6) 
/AT/ āt “ad, unvan” (BK D 141) 
/ATN/ ātan- “ünlenmek, ünlü olmak” (IB 55) 
/Az/ āz “az” (IB 57), vb. 
/AsnI/ ä-äsni, yani, ǟsni “hatırla!” (Tuva I 3)35 
 

          Yazıtlarda sözcükbaşı uzun /ė̄/ (kapalı e) ünlüsünün yazımda gösterilmiş olduğu bir 
örnek bugün için bilinmemektedir. Ancak yukarıda, Türk oyma yazıtları içerisinde ilk kez 
Sura yazıtında böyle bir uygulamanın bir örneğini bulmuş olabileceğimizi düşünüyoruz: 
 

/An͜ç/ ė-ėnç > ė̄nç “huzurlu” 
 
          Sura oyma yazıtıyla ilgili okuma çalışmamızda sorunlu olarak değerlendirebilecek 
başlıca önerimiz metnin son sözcüğünü oluşturan w g1 > wg1 > ug(a) “uykuya; uykuda” 
önerisidir. Türk oyma yazısında bir kural olarak bütün sözcüksonu ünlülerinin yazımda 
gösterildiğini yukarıda belirtmiştik. Dolayısıyla, bu okuma için sondaki A (a/e/ė) iminin 
yazıtta gösterilmiş olması beklenirdi. Ancak son on - on beş yıl içerisinde Anadolu’daki 
çeşitli Türk kaya resmi alanlarında bulunmuş, çoğunluğu Batı Türk oyma yazılı çok sayıdaki 
yeni oyma yazıtlar36 üzerindeki çalışma ve gözlemlerimizden, kimi yazıtlarda özellikle 
verme-bulunma ve bulunma-çıkma ad durumlarını kapsayan hatırı sayılır nicelikteki örnekte 
durum ekinin sözcüksonu ünlüsünün gösterilmemiş olduğunu biliyoruz. Bunun için, Erzincan 
Kemaliye Dilli deresi koyağında bulunan resimli kaya üzerindeki, Oğuz Türkleri Büğdüz 

                                                           
34 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 31. 
35 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 25. 
36 Bu, büyük bölümünün keşfinde bizim de yer alma mutluluğunu yaşamış olduğumuz yeni (300’ü aşkın) 
Anadolu Eski Türk oyma yazıtlarından 111 tanesi için okuma önerileri ve değerlendirmelerizi içeren geniş ve 
kapsamlı bir ilk yayın için bknz. Unutulmuş Bir Geçmişten Oğuz-Kıpçak Sesler - Esatlı Yazıtları I-II, Antalya, 
Ekim 2018, Academia.edu Cengiz Saltaoğlu ağsayfası, https://www.academiaedu/38883917/UNUTULMUŞ_ 
BİR_GEÇMİŞTEN_OĞUZ-KIPÇAK_SESLER_-_ESATLI_ YAZITLARI_I-II. 
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boyunun damgasını taşıyan bir av yakarışı olan, iki satırlık oyma yazıtın37 ikinci satırını örnek 
olarak gösterebiliriz: 

 

 

(Yukarıdan aşağıya-) Sağdan sola: 

t2 n͜g I m g1 

t2   n͜gImg1 

ėt aŋımg(a) 

Ėt aŋımga! 

Başarıya ulaştır avımda! 
 

Dolayısıyla, Sura oyma yazıtının bitim sözcüğü olarak ug(a) “uykuya; uykuda” biçimindeki 
okuma önerimizde bizim açımızdan, önerimizi geçersiz kılacak bir sorun bulunmadığını 
düşünüyoruz.  
 

Bağlam ve Tarihlendirme 
 

          Sura oyma yazıtı üzerinde çalışan araştırmacılar söz konusu yazıtı, Sura antik kentinin 
kazıbilimsel zaman aralığı olan MS 1.-8. yy. arasında bir nedenle bölgede bulunmuş olan bir 
yabancının bırakmış olduğu konusunda oydaşıyorlar. Othman, herhangi bir açık budunsal ya 
da yerbilgisel bağlantı kurmuyor olmakla birlikte, yazıtla bağlantılı olarak geç antik çağda 
kimi yabancı paralı askerler ya da bir gezginin Orta Fırat bölgesine gelmiş olacağı 
kanısındadır. Gorea ise, Sura oyma yazıtıyla ilgili yazıtbilimsel veriler temelinde, ondan daha 
açık görüşlü bir yaklaşımla, yazıtı, 8. yy. ortasında II. Türk Kağanlığı’nın egemenlik sürmekte 
olduğu Orta Asya’dan gelmiş olacak bir gezginle ilişkilendirmektedir.  
 
          Gorea’nın bu görüşünün daha çok, Sura yazıtıyla ilgili yazıtbilimsel soruşturma ve 
danışmalarında başvurduğu Rus Türklükbilimcilerinden kaynaklandığı ya da etkilendiği 
anlaşılıyor. Sura yazıtıyla ilgili olarak bilgilerine başvurulmuş alan uzmanlarından biri olan 

                                                           
37 Bknz. Cengiz Saltaoğlu, Unutulmuş Bir Geçmişten Oğuz-Kıpçak Sesler - Esatlı Yazıtları I-II, Antalya, Ekim 
2018, sy. 803-811, Academia.edu Cengiz Saltaoğlu ağsayfası, https://www.academia.edu/38883917/ 
UNUTULMUŞ_BİR_GEÇMİŞTEN_OĞUZ-KIPÇAK_SESLER_-_ESATLI_ YAZITLARI_I-II. 

https://www.academia.edu/38876706/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
https://www.academia.edu/38876706/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
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İgor L. Kızlasov’un, yazıtla ilgili makalesinde38, Gorea’nın yukarıdaki değerlendirmesini de 
içeren savı ise daha da ilginçtir. Kızlasov’a göre, Sura yazıtını bırakan yabancı (ona göre de, 
artık Türk dememiz gerekiyor) gezginimizin Güney Sibirya’dan kalkıp Orta Fırat bölgesine 
gelişinin nedeni daha çok bir “hac ziyareti” olmalıydı. Mani dininin kurucusu peygamber 
Mani’nin doğduğu ve dinsel öğretilerini ilk açıkladığı kutsal topraklara39 aydınlanma ve tinsel 
arınma için yapılan bir hac ziyareti. Kızlasov’a göre, 8. yy.’da Güney Sibirya ve Yenisey 
bölgesi Mani dininin yayılıp yerleşmiş olduğu merkezlerden biriydi ve sonuç olarak Sura 
oyma yazıtını, tırnak içindeki onun sözleriyle, “Güney Sibirya’daki Sayan-Altay dağlarından” 
kalkarak Orta Fırat bölgesine yürüyen okuryazar bir Türk Manici hacı adayının bırakmış 
olması (yine onun sözleriyle) “şaşırtıcı ama doğaldı”. Olabilir tabii; bu da bir olasılık. Çok 
büyük bir bölümünün (yani, hemen hemen tümünün) içeriği, metni Tengrici Türklere sanlık 
olsa da, az sayıdaki Yenisey yazıtında gerçekten de, yazıt sahibinin ya da yazıtlı taşın adına 
dikildiği kişinin Mani dini bağlısı olduğu ya da olabileceğine değgin kimi bilgi kırıntılarına 
rastlanmaktadır. Örneğin, Süci Yazıtı’nın  7. satırı “….. marıma : yüz er : torug b[ėr]tim” 
(….. Hocama yüz kişi ve doru at verdim.) ve 9. satırında “oglanım : erde marıminçe : bol .....” 
(Evlatlarım! Her zaman hocalarınız gibi olun! …..) geçen mar sözcüğü V. Thomsen’e göre 
Süryanice mār “hoca, üstad” ile ilgilidir. Bununla bağlantılı olarak Thomsen, yazıtın 
bulunduğu bölgenin 744 sonrası Uygurlarca fethedildiğini, yazıtın da varlıklı birisine, 
hocalarına hediyeler verecek zenginlikte birisine ait olduğunu, burada geçen mār sözünün de 
Maniheizmin 8. yy.’da Moğolistan’a kadar yayıldığının bir belgesi olduğunu belirtir.40 
Üzerinde gerçekten de Mani diniyle ilişkilendirilebilecek kimi bilgi kırıntıları taşıyan birkaç 
Yenisey gömüt taşının varlıklı ve dindar sahiplerinden hiç olmazsa birisi sağlığında, 
Kızlasov’un “şaşırtıcı ama doğal” bulduğu bir Sibirya - Orta Fırat bölgesi hac ziyareti 
gerçekleştirip hacı olup sonra da, aydınlanmış ve arınmış bir tinle, zamanı gelince huzur 
içinde yaşama gözlerini yumduğu yurduna dönüp geri gelmiş olabilir mi? Neden olmasın? 
Böyle bir şey yapmak isteseydi, o zamanda güçlü ve dindar bir Güney Sibiryalı Manici Türk 
beyini ya da alpini kim tutabilirdi? Dünya tarihi hiç kuşkusuz bu tür adanmış yolculukların 
öyküleriyle doludur. 
 
          Biz burada, sonsuz olasılıklar dünyasında yolumuzu yitirmek yerine, mantıklı bir soru 
sormak istiyoruz: Neden 8. yüzyıl? Sura antik kentinin zaman aralığı 1.-8. yüzyıllar. Bu 
tarihlendirmenin nedeni elbette ki araştırmacıların, Türk oyma yazısının ancak 8.-10. yy. 
arasında var olmuş olduğu yönündeki “sarsılmaz” inançlarıdır. Eski Türk oyma yazısının ilk 
olarak ne zaman düzenlendiği ve hangi tarihten sayılarak kullanılmaya başlandığı kesin olarak 
bilinmemektedir.41 Dolayısıyla, henüz kesin olarak bilinemeyen bir zaman derinliğinde doğup 
gelişerek evrilişi içerisinde neredeyse her Türk boyuna göre az ya da çok ayırtlılıklar 
                                                           
38 İgor L. Kızlasov, Тюркская Руническая Надпись На Евфрате. Южноснбнрскнй Способ Проверки 
Религиозных Истин, Studia Mediaevalia Europaea et Orientalia, Bükreş, 2018, sy. 170-193. 
39 Mani’nin MS 3. yy.’da, Irak sınırları içinde, Dicle’nin doğu kıyısında yerleşmiş Ctesiphon (bugün, 
al-Mada’in) kentinde doğmuş olduğuna inanılır.  
40 Mehmet Ölmez, Orhon - Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları - Metin - Çeviri - Sözlük, 
Ankara, 2012, sy. 287-293. 
41 Talat Tekin, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara, 1997, sy. 27. 
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sergileyen çok sayıda alt değişkelere ayrılmış, Avrasya’nın bir ucundan öbür ucuna engin 
alanlara yayılarak her yerde izler bırakmış bir yazı dizgesinin oluşumu, gelişimi ve 
yaygınlaşıp yayılmasını yalnızca 8.-10. yy. arasındaki yaklaşık iki yüz yıllık bir döneme 
sıkıştıran neredeyse önyargı düzeyindeki bu kısır ve yüzeysel inanışa biz elbette ki 
katılamıyoruz. Aynı zamanda olumsuzcudur da bu inanış. Sura antik kentinin zaman aralığı 
1.-8. yy. yerine kazara, diyelim ki 1.-6. yy. olmuş olsaydı, Sura oyma yazıtının Türk oyma 
yazısıyla açıkça görülebilen bağlantıları araştırmacılarca çok büyük bir olasılıkla iç 
rahatlığıyla konu dışı tutulacak ve söz konusu yazıt belki de daha uzun bir süre boyunca 
“bilimin bilinmeyenler deposunun” karanlık ve tozlu köşe bucaklarından birinde üzerine ışık 
tutulacağı günü beklemek zorunda kalacaktı.  
 
          Sura oyma yazıtını Türk oyma yazısıyla ilişkilendiren güçlü ve sağlam bağlantılar 
temelinde düşündüğümüzde, ilgili araştırmacıların da belirttikleri gibi, bu yazıtı bırakan en az 
bir Türk 1.-8. yüzyıllar arasında Sura’ya gelmiş olmalıdır. Bu Türk ister dindar bir Manici 
hacı adayı ister paralı asker isterse de yalnızca dünyayı dolaşmayı seven başıboş bir gezgin 
olsun, sonsuz olasılıklar dizisini bir yana bırakıp sormamız gereken, tarihlerin, bir Türk’ün 
gerçekten de 1.-8. yy. arasında Sura’da bulunmuş olabileceğini düşündüren gerçek bir olayı 
ya da veriyi kaydetmiş olup olmadığıdır? Böyle bir olay kaydedilmiştir42. 395-396 yıllarında 
Avrupa (Batı) Hunlarının doğu kanadına bağlı, Başık ve Kursik (? < *Kurçik) önderliğindeki 
Hun orduları Kafkaslar üzerinden inerek Doğu Anadolu ve Orta Anadolu’nun bir bölümüyle, 
Suriye’nin tümünü ve Mezopotamya’yı bir süreliğine işgal ettikleri, yaklaşık iki yıl süren bir 
akın düzenlemiştir. Yani, elimizde gerçek bir veri vardır ve bizim açımızdan sorun 
çözülmüştür. Sonuç olarak, bu gerçek veri temelinde, Sura oyma yazıtını, köken olarak 
Avrupa’ya Asya’dan, yani, yine Güney Sibirya - Orta Asya topraklarından akıp gelmiş 
Avrupa Hunlarına bağlamanın ve 395-396 yılları arasına tarihlendirmenin mantıklı ve 
gerçekçi olacağını düşünüyoruz. Bu durumda, tek satırlık Sura oyma yazıtı da kayıtlara 
geçmiş ilk gerçek Batı Hun Türkçesi ve aynı zamanda da Ana Türkçe (?) (MS 1.-6. yy) metin 
olarak nitelendirilebilecektir. 
 
          Yukarıda, “Ana Türkçe (?)” sözündeki soru iminin nedeni, Sura oyma yazıtının 
metninde, metnin dilinin Ana Türkçe mi yoksa Ana Bulgar Türkçesi mi (MS 1.-6. yy) 
olduğunun ayrımını yapmamızı sağlayacak belirleyici sesbilgisel özellik taşıyan bir sözcüğün 
bulunmamasıdır. Bilindiği gibi, Ana Türkçe ile Ana Bulgarca arasındaki ayırt ettirici temel 
ses denklikleri şunlardır: 
 

Ana Türkçe /ş/ < İlk Türkçe /ĺ/ > Ana Bulgarca /l/ 
 

Ana Türkçe /z/ < İlk Türkçe /ŕ/ > Ana Bulgarca /r/ 
 

Konuya yabancı olan genel okuyucu için açıklamamız gerekirse, Sura metnindeki sal- 
sözcüğünde bulunan /l/ sesi birincildir, yani, İlk Türkçe /ĺ/ sesinden dönüşmemiştir. Sözcük 
hem Ana Türkçe hem de Ana Bulgarcada *sal- biçimindeydi. 
 

                                                           
42 Otto J. Maenschen-Helfen, The World of the Huns, Londra, 1973, sy. 51-59. 
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Çuvaş Türkçesi сул- (sul-) “1. Başını sallamak, başı ile selam vermek, sallamak. 2.Dilemek 
söz vermek, vaat vermek. 3. Yerine koymak, sergilemek, yaymak, üleştirmek”43 

 

Çuvaş Türkçesi sul- < < Ana Bulgarca *sal- < İlk Türkçe *sal- > Ana Türkçe *sal- 
 

Yukarıda sözünü ettiğimiz belirsizlik nedeniyle Sura oyma yazıtının Batı Hun Türkçesi dilini 
şimdilik bir soru imiyle dönemce Ana Türkçe (?) (MS 1.-6. yy) olarak tanımlıyoruz. 
 
           4. yy.’da (395-396) Avrasya’nın yakın batısında, Orta Fırat, Sura’da Batı Hun Türkçesi 
bir metin kaydedilirken, hemen hemen aynı tarihlerde fakat biraz daha erken olarak (329) 
Avrasya’nın uzak doğusunda, Çin, Lo-yang’da da Doğu Hun Türkçesi bir metnin kaydedilmiş 
olması son derece ilginç ve etkileyici bir olaydır. “Tsin ya da İngilizce yazılış ile Chin sülalesi 
tarihi Çin-şu’da, İ.S. 329 yılında Lo-Yang’da meydana gelen bir olay nedeniyle 10 Çince 
işaretten oluşan Hunca bir beyit ya da cümle kaydedilmiştir.”44 “Söz konusu Hunca beyit, Çin 
sülalesi tarihi Çin-şu’da, Budist rahip Fo-t’u-teng’in yaşam öyküsünün anlatıldığı bölümde 
bulunmaktadır. Rahip Fo-t’u-teng 310 yılında Hindistan’dan Şan-si’ye gelmiş ve başkent Lo-
yang’da Kuzey-Doğu Çin hükümdarı olan ve Hsiung-nu (Hun) soyundan gelen Şi Lo’nun 
danışmanı ve kehanetçisi olmuştur. Şi Lo ile iktidar mücadelesine girmiş olan başka bir Hun 
lideri Liu Yao 329 yılında başkent Lo-yang’ı kuşatınca Şi Lo hemen rakibi Liu Yao ile 
savaşmak ister. Fakat Şi Lo’nun emri altındaki kumandanlar Liu Yao ile o sırada savaşa 
girmenin Şi Lo için bir talihsizlik olacağını söyleyerek savaş fikrine karşı çıkarlar. Bunun 
üzerine Şi Lo, çok sevdiği ve saygı gösterdiği Budist rahip Fo-t’u-teng’den bu konuda 
kehanette bulunmasını ister. Rahip elindeki çanı bir kez sallar ve çıkan sese göre şu kehanette 
bulunur: Şi Lo savaşa girerse Liu Yao yenilecek ve tutsak edilecektir. Hun dilinde yapılan bu 
kehanet üzerine Şi Lo, rakibi Liu Yao ile savaşır; onu yener ve kendisini “Geç Çao 
sülalesi”nin (329-352) imparatoru ilan eder. Hun dilinde yapılan bu kehanet şöyledir: 
 

siu-k’i   t’i-li-kang   puh-koh   kü-t’u-tang45 
 

Çince yazı imleriyle kaydedilmiş olduğundan sesletimi neredeyse tanınmaz duruma gelmiş 
olan bu Doğu Hun Türkçesi tümcenin yazıçevrimi ve yorumlanması Talat Tekin’ce şöyle 
yapılmıştır:  

sǖkä  tılıkang  bugukgĭ  tu’tang 
 

“Savaşa çıkın, Buguk’u tutun!”46 
 

Yukarıdaki Doğu Huncası metin tılık- “çıkmak” sözcüğü nedeniyle dönemce Ana Bulgarcaya 
bağlanmaktadır: 
 

Doğu Huncası tılık- < Ana Bulgarca *talık- < İlk Türkçe *taĺık- “çıkmak”  > Ana Türkçe 
*taşık- 
 

                                                           
43 Bülent Bayram, Çuvaş Türkçesi - Türkiye Türkçesi Sözlük, Konya, 2007, sy. 192. 
44 Talat Tekin, Hunların Dili, Ankara, 1993, sy. 35. 
45 Talat Tekin, Hunların Dili, Ankara, 1993, sy. 36-37. 
46 Talat Tekin, Hunların Dili, Ankara, 1993, sy. 53. 
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           Sura oyma yazıtında, ölümünün ardından üzüntüyle anılan Hun Türkü Apa Kurçik’in 
adındaki “Apa” sanı dikkat çekicidir. Orhun yazıtlarından Bilge Kağan ve Tunyukuk 
yazıtlarında, A-şi-tê Yüan-çen’in sanı olarak “Apa Tarkan” biçiminde tanıklanan47 ve  
“yüksek bir san” olarak tanımlanan bu “Apa” sanı, kanımızca, Kurçik’in ileri gelen bir askeri 
kişilik, bir Hun komutanı olduğunu göstermektedir. Apa Kurçik acaba, akın sırasında 
bölgedeki çatışmalarda ölmüş olabilecek, tarihlerin kaydettiği Hun başbuğu Kursik                
(? < *Kurçik) midir? Bunu bilemiyoruz. Ancak, Suriye Devleti ülkesinin toprak bütünlüğünü 
yeniden sağlayıp bölgedeki güvenlik ortamını kurduktan sonra Sura antik kentinde 
kazıbilimsel çalışma ve araştırmalar yeniden başlatıldığında bunu öğrenme şansımızın 
olacağını umabiliriz. Fotoğraflarda (aşağıya bakınız) kırık sütun parçasının değgin olduğu yarı 
kazılmış, daha doğrusu vahşice deşilmiş yapı kalıntısının bir gömüt yapısı mı, yoksa başka tür 
bir yapı mı olduğunu anlayamıyoruz. Othman şimdilik yalnızca uzaktan, fotoğraflarından 
yapabildiği inceleme ve gözlemlerine dayanarak bu yapı kalıntısını sütunlu girişi bulunan bir 
ev olarak tanımlıyor. Kesin tanımlama elbette ki yerinde gerçekleştirilen incelemeden sonra 
yapılabilecektir.  
 
          İçeriğinden anlaşıldığı gibi, ölmüş bir kişinin ardından yazılmış Sura oyma yazıtının 
üzerinde bulunduğu sütun parçası bir gömüt yapısının bileşeni olmasaydı bile, yazıtı hala, 
ölenin ardından yazılmış, anma ve yakarış amaçlı bir duvar yazısı olarak değerlendirme 
olanağına sahibiz. Makalesinde, daha çok Yenisey yazıtları kapsamında olmak üzere, 
Kızlasov’un da saptamakta olduğu gibi, Eski Türk oyma yazıtları geleneğinde, dikili taşlar ya 
da kayalar üzerine kutsal içerikli yakarışlar, Tanrıya seslenme eylemini imleyen duvar yazısı 
türünde metinler işlenmesi yaygın bir uygulamaydı. Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz 
Anadolu Eski Türk oyma yazıtlarının hemen tümü de bu içeriktedir. Bu kapsamda iyi bir şans 
olarak, Ankara Güdül Salihler köyü kaya resimleri alanlarından birinde, ölenin ardından 
doğrudan kurgan üzerindeki bir taşa yazılmış olmak yerine, kurganların yakınındaki bir 
kayalıkta düzgün bir yüzeye duvar yazısı türünde işlenmiş, Oğuz Türkleri Çavuldur boyunun 
damgasını taşıyan ve metninin içeriğinden, bu boydan Aruk Alp adlı, bir akın sırasında ölmüş 
olduğu anlaşılan bir savaşçı için yazılı olan, eğer Sura oyma yazıtı bir gömüt yapısının 
üzerinde değilse, ölenin ardından anma ve yakarış içerikli bir duvar yazısı olarak bu durumda 
onun konumuna ışık tutabilecek bir oyma yazıta48 sahibiz. Bu konuda benzer bir ışık tutucu 
oyma yazıt da, Erzurum Karayazı Cunni Mağarasında, eşi Çiçek tarafından ölümünün 
ardından mağara duvarına işlenmiş olduğu anlaşılan, eşlik eden damgaya göre Oğuz Türkleri 
Çepni boyundan Anuş için gömütsüz bir anma yazıtı olarak elimizde bulunmaktadır49. 

 
 

                                                           
47 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 238. 
48 Bknz. Cengiz Saltaoğlu, Unutulmuş Bir Geçmişten Oğuz-Kıpçak Sesler - Esatlı Yazıtları I-II, Antalya, Ekim 
2018, sy. 764-778, Academia.edu Cengiz Saltaoğlu ağsayfası, https://www.academia.edu/38883917/ 
UNUTULMUŞ_BİR_GEÇMİŞTEN_OĞUZ-KIPÇAK_SESLER_-_ESATLI_ YAZITLARI_I-II. 
49 Bknz. Cengiz Saltaoğlu, Unutulmuş Bir Geçmişten Oğuz-Kıpçak Sesler - Esatlı Yazıtları I-II, Antalya, Ekim 
2018, sy. 828-831, Academia.edu Cengiz Saltaoğlu ağsayfası, https://www.academia.edu/38883917/ 
UNUTULMUŞ_BİR_GEÇMİŞTEN_OĞUZ-KIPÇAK_SESLER_-_ESATLI_ YAZITLARI_I-II. 

https://www.academia.edu/38876706/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
https://www.academia.edu/38876706/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
https://www.academia.edu/38883917/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
https://www.academia.edu/38883917/%20UNUTULMU%C5%9E_B%C4%B0R_GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_O%C4%9EUZ-KIP%C3%87AK_SESLER_-_ESATLI_%20YAZITLARI_I-II
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Karşılaştırmalı Ses Değerleri Çizelgesi 

 

Sura Oyma 
Yazıtı 

 

Orhun 
Yazıtları 

Yenisey 
Yazıtları 

Talas 
Yazıtları 

Hoytu- 
Tamir 

Yazıtları 
Elyazmaları Ses Değerleri 

      A (a/e/ė) 

           I (ı/i/ė) 

      w (o/u) 

           g1 (ag/g) 

      g2 (eg/ėg/g) 

           k2 (ek/ėk/k) 

      l1 (al/l) 

      n1 (an/n) 

           r1 (ar/r) 

      s1 (as/s) 

      p (ap/ep/ėp/p) 

           
n͜ç 

(anç/enç/ėnç/nç) 

      iç (iç/çi) 

          
wk (ok/uk, 

ko/ku) 

 Sözcük ayırıcı ׃ ׃ ׃ ׃ ׃              

   
Ses değerleri için yararlanılan başvuru kaynakları:50 

 

                                                           
50 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003, sy. 22-23. 
Talat Tekin, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara, 1997, sy. 18-20. 
Dmitri D. Vasilyev, Корпус Тюркских Рунических Памятников Бассейна Енисея, Leningrad (St. Petersburg), 
1983, sy. 7. 
Hatice Şirin, Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Ankara, 2006, sy. 27-42. 
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Yazıtın yakın çekim ayrıntı fotoğrafları. Kaynak: 2016 Othman-Gorea makalesi. 
 

 

Figure 8 - Détail des signes 1 à 6 (points séparateurs compris). 

 

 

Figure 9 - Détail des signes 7 à 9. 

 

 

Figure 10 - Détail des signes 9 à 12 (points séparateurs compris). 

 

 

Figure 12 - Détail des signes 13 à 16. 
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Figure 13 - Détail des signes 15 à 22 (points séparateurs compris). 
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Fotoğraflar: 2016 Othman-Gorea makalesi. 
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