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TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Doğu) 
 
Yaratılışı göklerde sağlayan Tanrı; başta 
vakuma (sonsuz enerji alanına) 
dokunarak, hareket enerjisi, kinetik enerji 
vererek yeri-dünyayı, sonra ikisi arasında 
insanı yarattı. Ve Allahımın Neslimin 
Hakanı İradesi, insanların üzerinde 
kağan oldu. Ve o kağan, Türk milletinin 
anayasasını yürülüğe koydu, yasaları 
uyguladı. 
 
İşte o zamanlarda; her taraf düşmanlarla 
çevrili idi. Kağanlarımız ordu sürerek 
düşmanları yendi, milletlerini egemenlik 
altına aldı, kendi devletine kattı. Onlar, bu 
devlet iradesi karşısında, diz çöktü, baş 
eğdi. Kağanlarımız, bu halkları, ileri 
yönde (doğuda), Oq Stratejisi yönetimine, 
geride (batıda) Demirkapı’ya kadar 
yerleştirdi, iskan etti.  
 
Doğu ile batının arasındaki büyük 
devlette, Ok Asıllı İmanlı Türkler böyle 
eğiterek (böylesine olgun bir kültürle) 
yönetmekteydiler. Onlar; bu halkları 
eğiten, örgütleyen ve refahı için çalışan, 
yurduna ve insanlarına sahip çıkan bilgili, 
cesur, alp kağanlardı. 
 
Şüphesiz, yönetim anlayışları ve 
talimatları da buna göreydi, böyleydi. 
Yani, beyleri de milleti de karşılıklı görev 
ve sorumluluklara sahip, iyi ve yüksek 
duygulara (Tüze) sahipti, asildi. Töreyi 
uygularak, kanun yürüterek halkı da 
böyle yönetiyorlardı. Hakanlar işte böyle 
idi. Ve gün geldi uçmağa vardılar, hakka 
yürüdüler. 
 
Son yolculuklarında; matemci, ağıtçı 
olarak, ilkin gün doğusundaki Göbi Çölü 
halkı, Çin, Tibet, Avar, Roma, Kırgız, Üç 
Ok ırkından Ot-Oz Tatar, Kıtan, Tatabı, 
halkları gelerek, ağıt ve yas tutmuşlardı. 
Bu kadar saygı duyulan, kabul gören 

TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Doğu) 
 
Yukarıda mavi gök aşağıda kara yer 
yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu 
yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım 
Bumin Kağan (ve) İstemi Kağan 
hükümdar olmuş. Hükümdar olarak Türk 
milletinin devletini, yasalarını kurmuşlar, 
düzenlemişler. 
 
 
 
Dört yan hep düşman imiş. Ordu yürütüp 
dört yandaki halkları hep almışlar, hep 
kendilerine bağlamışlar. Başlıyı 
eğdirmişler, dizliyi çöktürmüşler. Doğuda 
Kadırkan (kingan) dağlarına dek, batıda 
Demirkapı'ya (Buzgalexane’ye) dek 
halkları yerleştirmişler.  
 
 
 
İkisi arasında daha önce hiç 
örgütlenmemiş olan Semavi Türkleri 
(örgütleyerek**) öylece hüküm 
sürüyorlarmış. Bilge (derin bilgili, uzak 
görüşlü) kağan imiş, alp (yiğit) kağan 
imişler.  
 
 
Yöneticileri de elbette bilge imiş, Alp imiş. 
Beyleri de halkı da doğru (dürüst ve adil) 
imiş. Bu sebeple devleti öylece 
kurmuşlar. Devleti kurup yasaları 
düzenlemişler. Öylece (bu durumda iken) 
vefat etmişler.  
 
 
 
 
Yasçı ve ağlayıcı olarak doğuda güneşin 
doğduğu yerden (başlamak üzere) 
Orman ülkesi (Kore), Çöl ülkesi (?), Çin, 
Tibet, Sasani, Büyük Roma, Kırgız, Üç 
Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtan, Tatabı, bunca 
milletler gelip ağlamışlar, yas tutmuşlar. 



kağanlardı.  
 
Onlardan sonra kardeşleri ve oğulları da 
kağan oldu. Fakat, yönetim ve 
uygulamada; kardeşi abisine, oğlu 
babasına benzemeyen bir yönetim 
anlayışında olduklarından, işe yaramaz, 
bilgisiz kağan durumuna düştüler. Bu 
durumda, talimat ve buyrukları da bilgiye 
dayanmıyor, şüphesiz kendileri ve 
yaptıkları da işe yaramıyordu. 
 
Milletin beyleri; görev ve sorumluluklara 
sahip, iyi ve yüksek ahlaklı dolayısıyla 
asil olmadıklarından, karşısındaki Çin 
milleti de, kardeşleri, milleti ve beyleri 
birbirinden ayırmak amacıyla, yanılttığı, 
ikiliğe düşürdüğünden, Türk milleti, 
kurduğu devletini elnden çıkardı, kaybetti. 
Kağan yaptığı liderini yitiriverdi.  
 
Ve böylece; bey olmaya uygun erkek 
oğullları Çin milletine hizmetçi oldu. Eş-
Ana olacak kız evlatları da el, yabancı 
oldu, ele karıştı, kedere boğuldu. Ve Türk 
beyleri, adlarını, sanlarını bırakıp Çinli 
beylerin adlarını alarak, yok yere elli yıl, 
dünya işlerini ve iman güçlerini, tabi 
oldukları Çin hakanına verdi.  
 
Ve zamanı geldiğinde, örgütlenip, 
gündoğusunda yaşayan kağanlara, 
karayönünde, Demirkapı'ya kadar kadar 
ordu sürdüler. Sonuçta kazanınca, Çin 
hakanının anayasasını da elinden aldılar. 
Bu tecrübeden sonra Türk olan 
kavimlerdeki herkes dersini alarak şöyle 
konuşuyordu:  
 
“İli, devleti, ülkesi olan bir millettim, ilim 
şimdi nerede? İlimi, ülkemi, devletimi 
tekrar kiminle, hangi kağanla kazanırım? 
Kağanı olan bir millettim, o şimdi nerede? 
Hangi kağana iman ve gücümü 
vereceğim?  
 
Böyle söylenerek Çin hakanının düşmanı 
olmuşlardı. Onların düşmanı olmuş ve 
herşeyi yaratan olarak duacı oldukları 
inanca, Tanrıya sığınmışlardı. Çünkü 

O kadar ünlü kağanlar imişler.  
 
Ondan sonra kardeşleri kağan olmuş. 
Oğulları kağan olmuş. Ondan sonra (ki) 
kardeşleri, ağabeyleri gibi yaratılmadılar; 
oğulları, babaları gibi yaratılmadılar. 
Bilgisiz kağanlar tahta oturmuş, kötü 
kağanlar tahta oturmuş. Yöneticileri de 
bilgisiz imiş, kötü imiş. 
 
 
 
Beyleri ve halkı doğru (dürüst ve adil) 
olmadığı için, Çin milleti sahtekar ve 
huysuz olduğu için, hilekar olduğu için; 
kardeşlerle ağabeyleri birbirlerine karşı 
kışkırttığı için, beylerle halkı birbirlerine 
gammazladığı için Türk milleti 
oluşturduğu devleti elden çıkarmış. 
Kağan yaptığı kağanını yitirmiş.  
 
Bey olmaya layık evlatları Çin milletine 
kul oldu. Hanım olmaya layık kız evlatları 
cariye oldu. Türk beyleri Türk adını attı, 
Çin’deki beyler, Çin adlarını alarak, Çin 
kağanına, Tabi olmuşlar; elli yıl işlerini 
güçlerini (ona) vermişler. 
 
 
 
Doğuda güneşin doğduğu yerdeki Orman 
Ülkesi (Kore) kağanlığına dek ordu 
yürütmüşler. Batıda Demirkapı'ya dek 
ordu yürütmüşler. Çin kağanı için onların 
ülkelerini, devletlerini almışlar. (Ancak) 
Türk halk kitlesi, Şöyle demiş: 
 
 
 
Devleti olan millet idim, devletim şimdi 
nerede (hani). Kim için (kime) ülkeler 
kazanıyorum, der imiş. Kağanlı millet 
idim, kağanım nerede. Hangi kağan işi 
gücü veriyorum, der imiş.  
 
 
Böyle diyerek Çin kağanına düşman 
olmuş. Düşman olmuş ama 
örgütlenmediği için yine (Çin’e) tabi 
olmuş. (Çinliler), Bunca işi gücü verdiğini 



zamanında, elli yıl boyunca, iman ve 
güçlerini Çinlilere vermiş olmalarına 
rağmen Çinliler; Türk kavmini öldürelim, 
yok edelim diyecek kadar ileri gitmişlerdi.  
 
Herşeyin sahibi olan Türk Tanrısı, 
Türklerin vatanında, Türk milleti yok 
olmasın, kavim olarak kalsın diyerek, 
Kurucumuz Babam İl-İlteriş Kağanı ve 
anam İl-Bilge Qatun’u, Tanrı hakkı ile 
başarılı kıldı.  O zamanlarda Babam 
kağan onyedi erle nam salmış, “onlar 
başkente ulaşıyor” haberini işitip 
şehirdeki at sürmüş, dağdaki inmişti. 
Toplanarak yetmiş er olmuşlardı. Tanrı 
güç verdiği için babam kağan ordusu 
adeta kurt gibiydi, düşman ise koyun gibi.  
 
İleri yönde, kara yönünde ordu sürerek 
derleyip toplamış, tamamı yedi yüz er 
olmuştu. Ve kağanımız, ilsiz, kağansız 
kalan ve yasalarını, töresini bırakarak, 
acı çeken, batıla hizmet eden milleti, 
Allahımın töresince, yeniden yaratmayı 
başardı. Geçerli Vekiller Heyetini denen 
yönetim yapısını da bu yeniden doğuş 
için oluşturdu.  
 
Genelkurmay başkanını bu nedenle 
atamıştı. Beride, Çin kavmi, Kuzeyde 
Bizim kağan, At-Uquz Oğuz kavmi onun 
düşmanıydı. Kırgız, Oq ırkından Ot-Oz 
Tatar, Kıtan, Tatabı, bunların hepsi 
düşmanıydı. Babam kağan onlara karşı, 
kırk yedi sefer yaptı. Yirmi kez savaştı.  
 
 
Tanrı nasip ettiği için; ili olanın ilini 
elinden almış, hakanı olanın hakanını 
yenmişti. Düşmanı idaresine katmış, 
onlara diz çöktürmüş, başlarını eğdirmiş 
olan babam kağan, kazanıp düzeni 
kurduktan sonra uçmaya vardı (vefat 
etti).  
 
Babam kağandan başlayarak 
kağanlarımız için tarih taşı (bolbol) diktik. 
Babam kağan uçtuğu zaman, yasaya, 
töreye göre; amcam başa geçti. Amcam 
kağan olunca Türk milletini iyice eğitip 

düşünmeden Türk milletini öldüreyim, 
kökünü kurutayım diyormuş. (Türk milleti) 
neredeyse yok olmaya doğru gidiyormuş.  
 
 
Yukarıda Türk Tanrısı, Türk’ün kutsal yeri 
Suyu şöyle yapmış: Türk milleti yok 
olmasın diye, millet olsun diye, babam 
İlteriş Kağan'ı, annem İlbilge Katunu, 
tepelerinden tutup yukarı kaldırmış. 
Babam kağan on yedi erle başkaldırmış. 
(Çin’den) dışarıya - yürüyor diye haber 
işitince şehirdekiler dağa çıkmış, 
dağdakiler inmiş. Dirilip yetmiş er 
olmuşlar. Tanrı güç verdiği için babam 
kağanın askerleri kurt gibi olmuş, 
düşman ise koyun gibiymiş.  
 
Doğuya, batıya ordu yürütüp (Türkleri) 
derleyip toplamış. Hepsi (…)-yedi yüz er 
olmuş. Yedi yüz er olunca 
devletsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, 
cariye olmuş, kul olmuş milleti Türk 
yasalarını bırakmış olan milleti, 
atalarımızın yasalarına göre oluşturmuş 
ve eğitmiş. Tölis (ve) Tarduş halklarını o 
zaman örgütlemiş. 
 
Yabguyu, şadı o zaman tayin etmiş. 
Güneyde Çin milleti düşman imiş. 
Kuzeyde Baz Kağan ve Dokuz Oğuz 
halkı düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz 
Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. 
Babam kağan bunca millete – karşı kırk 
yedi kez ordu yürütmüş. yirmi savaş 
yapmış.  
 
Tanrı buyurduğu için illiyi (devleti ve 
ülkesi olanı) ilsizleştirmiş, kağanlıyı 
kağansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış. 
Dizliyi çöktürmüş, başlıyı eğdirmiş. 
Babam kağan (onca ülkeyi)- Devleti 
kazanarak uçup gitmiş- 
 
 
Babam kağan için, en başta Baz kağanı 
balbal dikmişler. Yasalara göre amcam 
kağan oldu. Amcam kağan olup Türk 
milletini tekrar örgütledi, besledi. Yoksulu 
zenginleştirdi; azı çoğalttı. 



kalkındırdı. Liderleri varlıklı kıldı. Bağlı 
olan kavimleri çoğalttı.  
 
Amcam kağan tahta oturduğu zaman, 
ben Vekiller Heyeti üzerinde başbakan 
oldum. Amcam kağan ile ileri yönde, 
Uyuşul Nehir Uşuntun Uyuz’ına, Kara 
yönünde Demir Kapı'ya, Ökügmün Uş’da 
Kırgız yerine kadar sefer düzenledik. 
Toplam 25 defa ordu sürdük, 13 defa 
savaştık. İli olanın ilini, hakanı olanın 
hakanını elinden aldık, yoksun bıraktık. 
Diz çökürdük, baş eğdirdik.  
 
Türk milletine mensup olduğunu unutarak 
yanılan Türgiş’in kağanı ve beyleri öldü. 
Bize karşı yanıldıkları için kağanı öldü. 
Ve bize bağlı olduğu için hakanı ölen On-
Oq kavmi acılar çekti. Tanrımızın 
hakimiyetinde olan yer-suyumuz başsız 
kalmasın diyerek Oz kavmini 
kalkındırarak yaratan, Büyük Savaş 
Bey’ine kağan adını bu nedenle verdik. 
Ve kız kardeşimi ona eş-hayat arkadaşı 
olarak verdik.  
 
Boyunduruk altına giren kağanı 
öldürülen, kavmi esaret içinde hizmet 
etme durumunda kalan Ökügimin yer-
suyu yönetimsiz kalması diyerek, Oz-
Qırqız kavmini, tekrar-aynen yaratmak 
için geldik savaştık. İlini, tekrar geri 
verdik. İleri yönde Oq-Uduruqın Yış 
hakimi kavmini de aynı şekilde yerleştirip 
kalkındırdık. Kenü Otıruban’a kadarki 
Türk milletini öylece iskan edip, yerleştirip 
kalkındırdık.  
 
O zaman toplum, hizmet eder hale 
gelmiş, bir zaman acınanlar, acıtıcı hale 
gelmişti. Oğullar babalarını, kardeş 
ağabeyini tanımaz hale gelmişlerdi.  
 
Eğer bunları bertaraf etmiş ve hepsini 
tekrar kazanarak kalkınmış isek, bunu 
anayasamıza, töremize borçluyuz. Türk 
Oğuz beyleri kavimleri işidin. Sahip Tanrı 
bize basmasa ve böylece altımızdaki yer 
delinmese, ey Türk milleti senin 
anayasanı kim iptal edebilir ve milletlerin 

 
 
 
Amcam kağan olduğu zaman ben Tarduş 
halkı üzerinde şad idim. Amcam kağanla 
doğuda Sarıırmak’a, Şantung ovasına 
dek ordu yürüttük. Batıda Demir Kapı'ya 
dek ordu yürüttük. Kögmen’i (Tannu-Ola 
Dağların) aşarak Kırgız topraklarına dek 
ordu (yürüttük) Tam 25 kez ordu yürüttük, 
13 kez savaştık. İlliyi ilsizleştirtik, 
kağanlıyı kağansızlaştırdık. Dizliyi 
çökürdük, başlıyı eğdirdik.  
 
Türgiş kağanlıği Türkümüz, milletimiz idi. 
Bilemedikleri - için, bize karşı yanıldıkları 
onların kağanı öldü. Yöneticileri ve 
beğleri de öldü. On Ok*> halkı eziyet 
çekti. Atalarımızın tutmuş olduğu yer, su 
sahipsiz olmasın diye Az halkını 
örgütleyip oluş (turarak…) -Bars Bey idi. 
Kağan ünvanını o zaman biz verdik. Ona 
küçük kız kardeşim prensesi verdik.  
 
 
 
Fakat o yanıldı, kağanı öldü, halkı cariye 
ve kul oldu. Kögmen yeri, suyu sahipsiz 
kalmasın diye Az ve Kırgız halklarını 
oluşturup geldik. Savaş(tık … ilini) 
-ilini- Tekrar verdik. Doğuda Kadırkan 
(Kingan) dağlarını aşarak milletleri aynı 
şekilde yerleştirdik, aynı şekilde 
örgütledik. Batıda Kengü Tarman'a dek 
Türk milletini aynı şekilde yerleştirdik, 
aynı şekilde örgütledik.  
 
 
O zaman kullar, kul sahibi olmuştu. 
Cariyeler cariye sahibi olmuştu. Küçük 
kardeşler ağabeylerini bilmezdi, oğullar 
babalarını bilmezdi. 
 
O derece kazanılmış, örgütlenmiş 
ülkemiz, devletimiz vardı. Türk ve Oğuz 
beğleri, millet işitin: Üstte Gök basmasa, 
altta yer delinmese, Türk milleti senin 
devletini yasalarını kim bozbilir (di)? Türk 
milleti (kendine gel ve)- Pişman ol- 
 



liderliğini Türk milletinden kim alabilir? 
 
Güvenliğini sağlamak üzere, eğitilmiş 
bir devlet hakanına sahip olmanı temin 
etme amacıyla, onun koruma kollama 
amacıyla gelmiş olduğu ilinin hayrı 
için, federasyona bağlılık getirdik. O, 
yani kağanımız, kamil bir kandan 
gelerek, kendi kemaletinde bir halk 
yarattı. O, örnek bir kandan gelmek 
suretiyle ideal bir halk yarattı.  
 
Saik Ötüken Yış milleti namına varmak 
suretiyle ileri yönde varmağa vardık, kara 
yönünde varmığa vardık ve vardığımız 
her yere hayır getirdik. Kanların ırmak 
gibi suculayın boşalırken, kemiğin 
dağcılayın yatar iken, prensinin hizmetçi 
kılınması dolayısıyla, prensesin kedere 
boğdurulur iken, beldemiz bize bağlılık 
getirmiş olmanızdan dolayı, Eçim 
Kağan’ın uça-varmasından başlamak 
üzere Kırgız Kağanlarına mahsus 
BOLBOL diktim.  
 
Türk kavminin adı ve gücü yok olmasın 
diyerek babam kağan ve eşini başarılı 
kılan, onlara halk veren Tanrı, Türk 
kavminin adı ve gücü yok olmasın 
diyerek bizzat bana, Tanrı’dan 
sorumluluk alan kağan olma hakkını 
vermiş olmasına rağmen, kardeşime 
bağlı kavim üzerine hakan olmadım. İçte 
idaresiz, dışta namsız kalmış fakat 
idaremiz etrafında toplanmış olan kavme 
hakan oldum. 
 
Kardeşim Ökül Tigin hakkındaki bu 
kararı, onunla beraber verdik. Babamız 
ve amcamızın kazanmış olduğu kavmin 
adı gücü yok olmasın diyerek, Türk Milleti 
için, gece uyumadım gündüz oturmadım. 
İnim Ökül Tigin ve iki Uşud ile beraber, 
herşey kaybedilmek üzere iken 
kazandım. Böyle kazanarak birleşik 
kavmin dağılmasını önledim.  
 
Ben kendim hakan oturduğum zaman, 
yerleşmek üzere varmış kavim iken, 
ancak ölmek üzere iken irademiz 

 
 
İsyankarlığın yüzünden (seni) 
beslemiş olan bilge kağanına, 
kalkınmış ve müreffeh ülkene (sen) 
kendin yanıldın, kötülük getirdin. 
Silahlar nereden (nasıl) gelip (sizi) 
dağıratak uzaklaştırdı. Mızraklılar 
nereden (nasıl) gelip (sizi) sürerek 
uzaklaştırdı.  
 
 
Kutsal Ötüken toprağının halkı gittiniz. 
Doğuya (gidenleriniz) Gitti; batıya 
gidenleriniz gitti. Gittiğiniz yerlerde 
kazancınız şu oldu: kanınız su gibi aktı, 
kemiğiniz dağ gibi yattı. Beyliğe layık 
erkek evlatlarınız kul oldu, hanımlığa 
layık kız evlatlarınız cariye oldu. 
Bilmediğiniz için, kötülüğünüz yüzünden 
amcam kağan uçup gitti (vefat etti) 
Kırgız kağanınından başlayarak balballar 
diktim. 
 
 
Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye 
babam kağanı ve annem Katunu 
yükseltmiş olan Tanrı, Türk milletinin adı, 
sanı yok olmasın diye, beni o Tanrı 
kağan olarak oturttu. kağan olarak oturttu 
erinç. Asla varlıklı bir millete hükümdar 
olmadım. Karınları aç, sırtları çıblak, 
perme perişan bir millete hükümdar 
oldum.  
 
 
 
Kardeşim Költiğin ile anlaştık. Babamızın, 
amcamızın kazandığı milletin adı sanı 
yok olmasın diye Türk milleti için gece 
uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim 
Költiğin ile iki şad ile ölesiye, bitesiye 
çalışıp kazandım. Öyle kazandım ki, birlik 
olmuş milleti ateşle su haline getirdim.  
 
 
Ben kağan olduğumda, oraya buraya, 
Gitmiş olan millet ölerek biterek yayan 
yapıldak dönüp geldi. Milleti besleyeyim 
diye kuzeyde Oğuz halkına doğru 



etrafında toplanmamız aklına gelen 
kavmi, eğitmek için kuzeyde Oğuz 
kavmine karşı, doğuda Kıtan ve Tatabı 
kavmine güneyde Çin’e karşı on iki defa 
ordu sürdüm. 
 
Ondan sonra Tanrı yardımıyla, ölüme 
karşı kutum olduğu için, ölüme mahkum 
olan kavmi biraraya topladım, eğittim. 
Bağlı kavimleri namdar kıldım, lider 
kavimleri zengin kıldım, bağlı kavimleri 
kalabalık kıldım. Tanrı kağanlığında 
sembol haline getirdim. Dört bucaktaki 
kavmi, evet yüce, büyük kıldım, özgür 
kıldım, evet bunların hepsi yaptığım 
işlerdi. 
 
İman ve güç veren bunca töreyi kazanan 
kardeşim Kültegin, kendisince gerekli 
oldu.  
 
Babam hakan öte dünyaya uçtuğunda 
Kültigin yedi yaşında kaldı. Sayın Ögüm 
Kadın saadetine inim Kül Tiğin er-at 
(koca) oldu. Onaltı yaşında, eçim kağan 
anayasasını öylec kazanmak üzere, 
ALTI-UÇUB SOĞDAK’lara doğru ordu 
yürüttük, onları bozduk. Tabıgaç Onıtu At 
OQ’un beş tümenlik ordusu geldi, 
savaştık.  
 
 
Kültigin, yayalara karşı haşmetle değdi 
ve Onıtı-At denenlere tabi olan halka 
hakim oldu. Bu orduyu bertaraf etmiş 
olduğumuzu ve hakimiyeti kağana 
müjdeledi. 21 yaşında Uç-Uça Esisin ile 
savaştık. İlk önce At-Uduqın Çor’a Buz-At 
hücumu ile değdik. O nam, orada öldü. 
İkinci olarak Işub-Ura Oyum Tur’a at 
hücumu ile değdik. O nam, orada öldü. 
Üçüncü olarak İYİGİN ESİLİK Bey'in 
halkına karşı Nam Savaşı hücumu ile 
değdik, O nam, orada öldü. Beyin 
bendelerinin ise yüzden fazla askerini 
vurur vurmaz, onlar da hakimiyete baş 
eğdiler. 
 
Bu değmeler sonucunda, Ey Türk beyleri, 
evet bilirsiniz ki, o orduyu orada bertaraf 

doğuda Kıtay, Tatabı halklarına doğru, 
Güneyde Çin’e doğru, on iki kez ordu 
yürüttüm, savaştım.  
 
 
Ondan Sonra Tanrı bağışlasın, talihim 
olduğu için, kısmetim olduğu için ölecek 
milleti dirilterek besledim. Çıblak milleti 
giyimli, yoksul milleti zengin kıldım, az 
milleti çok kıldım, İtibarlı devleti 
olanlardan, itibarlı kağanları olanlardan, 
daha üstün hale getirdim. Dört bir 
yandaki Milletleri hep tabi kıldım. 
Düşmansız hale getirdim. Hepsi bana 
tabi oldu; İşlerini güçlerini veriyorlar.  
 
Bunca devletleri kazandıktan sonra 
kardeşim Költiğin vefat etti.  
 
 
Babam kağan uçtuğunda kardeşim 
Költiğin yedi yaşında kalmıştı. 
Umay’a benzer annem katunun talihi 
sebebiyle, kardeşim Költiğin erlik adını 
buldu. 16 yaşında iken amcam kağanın 
ülkelerini, devletlerini şöyle kazandı: Altı 
Çub Soğdak’a doğru ordu yürüttük ve 
bozguna uğrattık. Çinli askeri vali Ong 
yönetiminde beş tümen asker geldi. Iduk 
Baş’ta savaştık. 
 
Kültiğin yaya olarak boğa gibi saldırdı. 
Askeri vali Ong’un kaynını silahlı olarak 
eliyle tuttu, silahlarıyla birlikte kağana 
takdim etti. O orduyu orada yok ettik. 
Költigin 21 yaşında iken general Çaça’ya 
karşı savaştık. En önce Tadık'ın, Çorun 
(Tadık Çor’un) boz atına binip saldırdı. O 
at orada, öldü. İkinci olarak Işbara 
Yamtar’ın boz atına binip saldırdı. O at 
anda öldü. Üçüncü olarak Yeğen Silig 
Bey'in zırhlı doru atına binip saldırdı. O at 
orada öldü. Költigin’in zırhından ve 
kaftanından yüzden fazla okla vurdular; 
yüzüne, başına bir ok değirmedi. 
 
 
Nasıl saldırdığını Türk beyleri bilirsiniz. O 
orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yir 
Bayırku'nun Ulu İrkini (yöneticisi) düşman 



ettik. Ondan sonra Yir Buyuruq Uluğ 
İrkin, Kül Tigin’in düşmanı oldu. Onu 
yenerek Türgi AYURGUN gölde bozguna 
uğrattık. Uluğ İrkin (Awarlar) azıcık askeri 
ile kaçarak uzaklaştı.  
 
Kültigin 26 yaşında iken, Kırgızlara doğru 
ordu sürdük. Güneş batımındaki kırlıların 
ÖKÜGÜMİN YIŞ’ının başkentine 
yürüyüp, Kırgız kavmini orada bastık. 
Hakanı ile iş bu Yış’da savaştık. Kültigin 
Buy-uruq’larına, hücum ederek haşmetle 
değdi. Bir er değerinde okçu vurdu (ok 
ile), iki er değerinde subay sançtı (kargı 
ile). O değdiği zaman ise Buy-Uruqların, 
Qud-Oğurlarının, General-Ululuğunu 
Yüce-Ululuk ile vurdu.  
 
Bundan sonta Kırgız hakanını öldürdük 
ve memleketini aldık. O yıl (DS 559) 
Türgişlere karşı ve İrtiş ırmağını geçerek 
yürüdük. Türgis kavmini bu şekilde 
stratejik olarak bastık. Türgis hakanının 
ordusu Obul-Uçu’da, ot gibi bora gibi 
geldi. Savaştık. Kültigin Ub-Uşuyuğa 
karşı Buz-At hücumu ile değdi. Ub-
Uşuyuğu bozguna uğrattıktan sonra, 
Xoramialılar da teslim oldular. Sonra 
yürümemize devam ederek, Türgis 
hakanının buyruğu altındaki Oz-At Otıqı 
halkını idaresine aldı. Hakanını orada 
öldürdük. Yurdunu aldık. Kara Türgiş 
kavmi idaresinde iken, idaremize giren bu 
kavmi  Atab-Ur kentinde iskan ettik. 
 
Seferimize devam ederek, Soğdak 
kavmini kalkındırmak üzere, İyinçü 
ırmağını geçerek Demirkapı'ya 
(Semerkand’a) kadar ordu sürdük. 
Bundan sonra, Kara Türgiş kavmi 
düşmanları haline gelmiş olan Ekin Eris’e 
doğru vardık. Bu şekilde, bizim 
ordumuzun atlarının talimsiz, iaşelerinin 
bitmiş olduğunu, buna göre de 
tabiyetlerine alınabileceğimizi 
zannederek, bir kahraman edasıyla, bize 
tabi yerlere değmiş oldular.  
Maalesef bu şartlar altında, Büyük bir 
savaş sonucunda, Kültigin’in bir kısım 
askerlerini geri çekilmeye mecbur ettiler. 

oldu. Onları dağıtıp Türgi Yargun gölünde 
bozguna uğrattık. Ulu İrkin azıcık erle 
kaçıp gitti.  
 
 
 
Költiğin yirmi altı yaşında iken Kırgız’a 
doğru ordu yürüttük. Mızrak batımı (boyu) 
karı söküp, Kögmen (Tannu-Ola) 
dağlarını aşarak yürüyüp Kırgız halkını 
uykuda bastık. Kağanları ile Songa 
dağında savaştık. Költiğin, Bayırku'nun 
kır aygırına binip boğa gibi saldırdı. Bir 
eri okla vurdu. İki eri takip edip 
mızrakladı. Saldırdığı zaman Bayırku'nun 
kır aygırını uyluğunu kırarak vurdular.  
 
 
Kırgız kağanını öldürdük, ülkesini aldık. 
O yıl Türgişlere doğru Altun (Altay) 
dağlarını aşarak İrtiş ırmağının geçerek 
yürüdük. Türgiş halkını uykuda bastık. 
Türgiş kağanının ordusu Bolçu'da (Bolun 
Togoy’da) ateş gibi, fırtına gibi geldi. 
Savaştık. Kültiğin alnı akıtmalı boz ata 
binip saldırdı. Yakalattı. İkisini kendisi 
aldırttı. Sonra tekrar girip Türgiş kağanın 
yöneticisi Az valisini eliyle tuttu. Kağanını 
anda öldürdük. Ülkelerini aldık. Kara 
Türgiş halkı hep tabi oldu. O halkı 
Tabar'a yerleştirdik… 
 
 
 
 
Soğdak halkını örgütlemek için Yinçu 
(Seyhun) ırmağını geçerek Demirkapı'ya 
dek ordu yürüttük. Daha sonra Kara 
Türgiş halkı düşman olmuş. Kengeres’e 
doğru gittiler. Bizim askerlerimizin atları, 
zayıftı. Azıkları yoktu. Kötü insanlar, Yiğit 
erler bize saldırmıştı. Böyle zamana 
hayıflanıp (lanet edip) Költiğin'i az sayıda 
erle oraya ulaşsın diye gönderdik. Büyük 
savaş yapmış Alp Şalçı’nın kır atına binip 
saldırmış. Kara Türgiş halkını orada 
öldürmüş, almış. Tekrar yürüyüp… 
 
 
 



Fakat Kültigin buna rağmen Alp-Uşul 
Uçu’nın okçularına hücum etti. Kara 
Türgis kavmini oracıkta imha edip aldı. 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney) 
 
Tanrımız olan Tanrı beldesinde 
yaratılmış Türk Bil’in hakanı olarak, bu 
erada oturdum. Sözümü sonuna kadar 
dinleyin. Rütbe sıralarına göre beni takip 
eden, temsilci ve vekillerimin birleşik 
olarak meydana gelen kavmleri; berideki 
Uşud-Epit Beyler, yıradaki Turqut 
Buyuruk Beyler, Ot-Oz (Tatar), At-Uquz 
Oğuz beyleri kavmi, bu sabımı feyizli 
olarak işit, adamakıllı dinle.  
 
İleriye gündoğusu yönünde, beriye 
günortası yönünde, karaya günbatsık 
yönünde, yıraya tün ortası yönünde, 
oralar içindeki kavim, evet, bana tabidir. 
Bu kadar kavmi, evet, kalkındırdım. 
Buralarda Türk hakanı gibi bir kimse yok 
ve o Ötüken Yış’ta(Geçerli Konstütasyon) 
olunca, memlekette keder yok.  
 
 
İleriye doğru, Uşuntun Yüz’e kadar 
süledin, taluya küçücük değmedim. 
Beriye doğru At-Uquz Erisin’e kadar ordu 
sürdüm. Tibet’e küçücük değmedim. 
Karaya doğru, İyinçü nehrini geçerek 
Demir Kapı’ya kadar ordu sürdüm. Yıraya 
doğru Yir Buyuruqu yerine kadar ordu 
sürdüm. Bunca yere kadar sevkettim. 
Fakat Ötüken Yış’dan daha iyi olan bir 
yer yokmuş, halkları idare edecek yer 
Ötüken Yış imiş. Bu yerde oturup Çin 
kavmi ile aramı düzelttim. 
 
Altın, gümüş, hatıralı rütbeleri (oğuzlara) 
pervasızca veren Çin’ın sözü akıcı, 
hediyeleri yumuşak (ipekten) idi. Akıcı 
söz ve yumuşak hediyeler göndererek 
ırak kavimleri kendisine yakınlaştırmasını 
bilirlerdi. Yakına konduktan sonra ise, 
kendi bildiklerince düşünür, davranırlardı. 
Başarılı belde kişisine, başarılı alp, yiğit 
kişiye hareket imkanı bırakmazlardı.  

 
 
 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney) 
 
(Ben) semavi Tanırıdan olmuş*> Türk 
Bilge Kağan(ım). Bu zamana ben 
hükmediyorum (zamanın hükümdarı 
benim).Sözümü sonuna kadar dinleyin. 
Özellikle kardeşlerim, çocuklarım, birlik 
halindeki soyum ve milletim Güneyde 
duran şadlar, apa beyler, kuzeyde duran 
tarkanlar, yönetici beyler. Otuz 
(Tatar?)…Dokuz Oğuz beyleri ve halkı bu 
sözlerimi işidin, dikkatle dinleyin.  
 
Doğuda güneşin doğduğu yere, güneyde 
gündüz ortasına kadar, batıda güneşin 
battığı yere, kuzeyde gece ortasına 
kadar, bunlar içindeki milletler hep bana 
bağlıdır. Bunca milleti hep 
teşkiletlandırdım. Şimdi kötülük yok. Türk 
kağanı Ötüken dağlarında oturursa 
ülkede sıkıntı olmaz.  
 
 
Doğuda Şantung ovasına dek ordu 
yürüttüm. Okyanusa az ulaşmadım. 
Güneyde Dokuz Ersin'e dek ordu 
yürüttüm. Tibet'e az ulaşmadım. Batıda 
Yinçü (Sirderya) ırmağını, Geçerek 
Demirkapı'ya kadar ordu yürüttüm. 
Kuzeyde Yir Bayırku topraklarına kadar 
ordu yürüttüm. Bunca yerlere dek [ordu] 
yürüttüm. Ötüken dağlarından daha iyisi 
hiç yokmuş. Devleti yönetecek yer 
Ötüken dağları imiş. Burada oturup Çin 
milleti ile Anlaşma yaptım.  
 
Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi sorun 
çıkarmadan ona (anlaşmaya) göre 
veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipeklisi 
yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak 
ipekliyle aldatıp, böylece uzaktaki halkları 
yaklaştırırmış. Yaklaştırıp yerleştikten 
sonra, kötü bilgi (fitne fesat) düşünürmüş. 
Çok –kişileri, çok yiğit kişileri 
yürütmezmiş.  



 
Çinliler, bir kişi yanılır ise onun mensup 
olduğu kavmini, beşiktekilere kadar 
barındırmazlardı. Akıcı sözüne, gönül 
alıcı hediyelerine kapılarak Türk kavmi 
kütleler halinde imha olma olasılığında 
kaldı. Ölüm tehtidi karşısında kalmış olan 
Türk kavmi beri yöndeki Uçuguy Yış’a 
tabi, yüze iskan olmak isteyince de Türk 
kavminden olması dolayısıyla, ölüm 
tehdidinden kurtulamadı.  
 
Böyle düşünen bir kişinin başarısı da ona 
göre olur; ırak yaşarken feyizsiz hediye 
verenler, yakın iseler, feyizli hediye 
verirler, diyerek bu şekilde bir tutuma 
girişirmiş. Bu şekilde bilgileri bilmeyenler 
(Çinlilerin) bu nasihatini alarak onların 
yakınına varmak sureti ile kütleler halinde 
çok kişi öldü. 
 
Eğer o yerlere varırsan, ey Türk kavmi 
imha edileceksin. Ötüken Yış’da 
oturarak, sevkiyat vergilerini tahakkuk 
ettiririseniz, hiçbir kederiniz olmayacak ve 
Ötüken Yış’ta oturursanız, ebediyyen 
halkların hakimi olarak oturacaksınız.  
 
Ey Türk kavmi sen bazen tok bazen de 
aç idin. Fakat hiçbir zaman, aç doymuş 
olmadın. Ve doyduktan sonra aç 
olmadın.  
 
Siz, sizi bu gibi haller için eğitmiş kağanın 
öğüdünü almadan, oraları yer sayarak 
vardınız ve orda asimile oldunuz, bizden 
ayrıldınız. Orda geri kalmış olanlarınız, 
oraları yer sayarak, evet, hayat ve ölüm 
mücadelesi verdiğiniz sıralarda, Tanrı 
inayet ettiği ve kendimin de kutu olduğu 
için kağan oldum.  
 
Kağan olarak, Federasyona tabi lider 
kavimleri, evet, yücelttim. Lider kavimleri 
zengin kıldım. Bağlı-sabordine kavimleri 
massiv-çok kıldım. Az olsa da bu 
sözlerimde bir eğitme payı var 
muhakkak. Ey Türk beylerinin kavmi, 
bunu işidin. Türk kavmini toparlayarak, 
halklar hakimi olduğumu buraya vurdum. 

 
Bir kişi yanılsa soyuna, halkına, evine 
eşiğine dek sınır tanımadan yok edermiş. 
Tatlı sözlerine, yumuşak ipeklilerine 
kanıp Türk milleti çok öldün. Türk milleti 
öleceksin. Güneyde Çoğay (Yin) 
dağlarına, Tögültün, Ovasına konayım 
dersen Türk millet, öleceksin.  
 
 
 
 
Orada fesat kişiler şöyle öğretirlermiş. 
Uzakta olanlara kötü mal veriyorlar, 
yakında olanlara iyi mal veriyorlar diye 
öğretirlermiş. Cahil kişiler o sözlere 
inanıp yakına gidince çoğunuz öldünüz. 
 
 
 
 
O yerlere gidersen Türk milleti öleceksin. 
Ötüken topraklarında oturup kervan 
gönderirsen, hiç sıkıntı olmaz. Ötüken 
dağlarında oturursan ebedi devlet tutup 
oturursun.  
 
 
Türk milleti tok (müstağni) ve inatçısın. 
Açlık tokluk düşünmezsin. Bir doydum 
mu (bir daha) açlık düşünmezsin. 
 
 
Yüzünden (seni) beslemiş olan kağanının 
sözlerini dinlemeden her yere gittin. 
Oralarda hep yok oldun, perişan oldun. 
Kalanlarınız hep bitkin vaziyette, ölerek 
(oraya buraya) yürüyüp duruyordunuz. 
Tanrı buyurduğu için benim talihin olduğu 
için kağan oldum.  
 
 
 
Kağan olup, yok yoksul milleti hep 
derleyip topladım. Yoksul milleti 
zenginleştirdim. Az milleti çoğalttım. 
Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk 
beyleri, millet bunları işitin. Türk milleti 
(seni) derleyip toplayarak il tutacağını 
buraya yazdım. Yanılıp öleceğini de. 



Yanılıp ölme tehlikesine düşmüş olanları 
da yine buraya vurdum, yazdım. Her ne 
sözüm varsa ebedi taşa vurdum. Buna 
göre biliniz. 
 
Ey Türk olan kavmin beyleri ve bu 
zamandan sonra gelecek olanlar, sakın 
yanılmayasınız.  
 
Ben Çin hakanından, yazıcı-bezeyici-
eylemci getirdim, eylemleri kaydettirdim. 
Benim sabımın sığmamış olduğu yere 
(yani noter yazısı için ayırdığım yere) Çin 
hakanına ait eb-eizçiye (recordere) 
ona,(yani merhum Qanım Kağan’a) 
mahsus olmak üzere, Barıq-Oy (noter 
yazısı) teşkil ettirdim. İçeriği At-Uş 
(majesteleri) namını dile getiren, 
başarılar yazısı vurdurttum.  
Gönüldeki sözümü On Ok temsilcileri 
hakimiyetine kadar bunu görerek 
bilsinler, diyerek, ebediyete geçmiş olan 
majestelerimi (noter aracılığı ile) 
tanıttırdım. 
 
Buna göre Tanrı’ya ulaşılan yere erişmek 
suretiyle, erişilen yerde (yani mezada) 
ebediyete kavuşmuş olan majestelerimi 
tanıtan yazı yazdırdım. Bunları görerek 
öyle biliniz ki, sayın majesteleri için bu 
cümleleri yazmış olanın ismi ben Yoluğ 
Tigin. 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Kuzey) 
 
(Seferine devam ederek, Krallık 
yerinde Massagetlerle savaşmış, 
askerlerini imha etmiş ve 
karargahlarındaki varlıklarını gelir 
olarak almıştı.) Kültigin 27 yaşında iken 
(DS 560) Karluk kavmi, göç etme 
serbestisine sahip çıkmak süreti ile onun 
düşmanı oldu. At-Umuğ Iduk Baş’ta 
(Astarhan) savaştık. 
 
Kültiğin o savaşta otuz yaşıyordu.(DS 
563). Alp Uşul Uçı’ya Akın Hücumu 
yaparak haşmet ile değdi. İki er 
değerinde subay sançtı.(Kargı ile) Ve 

Buraya yazdım. Ne kadar sözüm varsa 
bengü taşa vurdum. Ona bakarak bilin.  
 
 
 
 
Şimdiki Türk milleti ve beyleri, şimdi, 
(bengü taşlara) bakan beyler, (olarak) mı 
yanılacaksınız.  
 
Ben Bengü taş diktim. Çin kağanından 
bezeyici getirttim, bezettim. Benim 
sözümü kırmadı. Çin kağanlığının has 
(saray) bezeyicilerini gönderdi. Onun (Köl 
Tigin) için özel bir bark inşa ettirdim. İçine 
dışına düzgün bezemeler (resim, heykel 
ve süslemeler) yaptırdım. Taş yazdırdım. 
Gönüldeki sözlerimi kazıttım. On Ok 
oğullarına, Tat’ına kadar, buna bakarak 
bilin. Bengü taş Yazdırdım. (Ne kadar) 
ulaşılabilir olabilirse o kadar ulaşılabilir bir 
yerde Bengü taş vurdurttum, yazdım.  
 
 
 
Ona bakıp ona göre bilin. Bu yazıyı 
yazan (Köl Tigin’in) yeğeni Yollug Tigin 
(ben) yazdım. 
 
 
 
 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Kuzey) 
 
---- ile, askeri vali Koşu tutuk ile 
savaşmış. Askerlerini hep öldürmüş. 
Evini, mallarını eksiksiz hep getirdi. 
Költiğin 27 yaşında iken Karluk halkı 
kalkınmış ve müreffeh olduğu halde 
düşman oldu. Tamag Iduk Baş'ta 
savaştık. 
 
 
 
Költiğin o savaşta otuz yaşındaydı. Alp 
Şalçı'nın kır atına binip boğa gibi saldırdı. 
İki eri takip edip aşırtarak mızrakladı. 
Karlukları öldürdük, aldık. Az halkı da 



Karlukları imha ederek aldık. Oz kavmi 
düşman olarak kaldı. Kara Göl'de (Azak 
Gölü) savaştık. Kültiğin 31 yaşıyordu. Alp 
Uşul Uçı, Akın Hücumu yaparak 
haşmetle değidi ve Ozların imhacısı 
namını kazandı. Oz kavmi bu şekilde tabi 
oldu.  
 
Eçim Kağan halkı, oklara hakim olduğu 
vakit kavmimze Mensup Halklar 
Camiası’na katılmış olmaları dolayısıyla 
İzigil kavmi ile savaştık. Kül Tigin, Alp-
Uşul Uçı’ya hücum ederek, haşmetle 
değdi. O nam orada düştü. İzigil kavmi 
mahvoldu. At-Uquz Oğuz kavmi, kandi 
kavmimizden idi. Tanrı yerinde bizimle 
beraber yaşaması gerektiğinden düşmanı 
oldu. Bir yılda 5 defa savaştık. İlk önce 
At-Oğu Balık’ta savaştık. 
 
Kültigin Özüm On-Oq’a hücum ederek 
haşmetle değdi. Altı asker sançtı ve 
ordunun hücumu esnasında yedinci 
askeri kılıçladı. İkinci molada, İdiz ile 
savaştık. Kültiğin Oz-Oy’lara hücum 
ederek haşmetle değdi. Bir asker sançtı. 
Namdarların, askerlerinin hadlerini 
bildirdi. İdiz kavmi orada harap oldu. 
Üçüncüsünde bir otlakta Oğuz ile 
savaştık. Kültigin Ozüm On-Oq’lara 
hücum ederek değdi, sançtı. Ordusunu 
sançtık yurdunu aldık.(DS 566)  
 
Dördüncü defa Uçuş Başı’nda (Bulgar 
kenti) savaştık. Türk Kavmi yorgunluk 
yüzünden teslim olacak hale gelmişken, 
onların iki kısımdan ibaret ordularını 
Kültigin, muvaffak ON askerlerinin, 
hücum edecekleri kanaatini uyandırarak, 
imha etti. Beşinci olarak İzgenti Oq-
Uduz’unda Oğuz ile savaştık.  
 
Kültigin, Oz-Oylara hücum ederek değdi. 
İki asker sançtı. Derken O ordu orada 
imha oldu. Omığı Kurgan’da kışlayıp yaz 
başlangıcında Oğuz yönü ordusuna at 
sürdük. Kültiginin karargahını, Beg Ub-
Uşulıyu adını verdiğimiz Oğuz tarafları 
karagah bastı. Kültiğin Ög-Usuz akını 
hücumu ile At-Uquz askerlerini sançtı, 

düşman oldu. Kara Göl'de savaştık. 
Költiğin 31 yaşındaydı. Alp Şalçı'nın kır 
atına binip Boğa gibi saldırdı. Azların 
llteberini tuttu, Az halkı orada yok oldu.  
 
 
 
 
Amcam kağanın ülkesi kargaşa içine 
düştüğünde, millet ile devlet iki parça 
olduğunda İzgil halkı ile savaştık. Költiğin 
Alp Şalçı'nın kır atına binip, Boğa gibi 
saldırdı. O at orada düştü. İzgil halkı 
öldü. Dokuz Oğuz halkı kendi milletim idi. 
Gök ile yer bulandığı için düşman oldu. 
Bir yılda beş kez savaştık. En birincisi 
Dogu Balık'da savaştık.. 
 
 
 
Költiğin iğdiş kır ata binip boğa gibi 
saldırdı. Altı Eri mızrakladı. Ordular 
göğüs göğüse geldiğinde yedinci eri 
kılıçladı. İkinci olarak Kuşalguk'da 
Edizlerle savaştık. Költiğin Azların yağız 
atına binip, boğa gibi saldırarak bir eri 
mızrakladı.Dokuz eri çevirerek gürzle 
vurdu. Ediz halkı orada öldü. Üçüncü 
olarak Bolçu'da (Bolun-Toğay’da) 
Oğuzlarla savaştık. Költiğin iğdiş kır atına 
binip saldırdı, mızrakladı. Askerlerini 
mızrakladık. Ülkelerini aldık.  
 
Dördüncü olarak Çuş Başı'nda savaştık. 
Türk Halkı sendeledi. Perişan olacak idi. 
Kurtulup gelmiş Türk askerlerini Költiğin 
ayağa kaldırırken Tongraların bir 
soyundan on yiğit eri, Tonga Tigin'in 
cenaze töreninde kuşatıp öldürdük. 
Beşinci olarak Ezgenti Kadaz'da 
Oğuzlarla savaştık.  
 
Költiğin Azların yağız atına binip saldırdı. 
İki eri mızrakladı, çamura bastırdı. O ordu 
orada öldü. Amga Kalesinde kışlayıp 
bahar gelince Oğuzlara doğru asker 
çıkardık. Karargahın komutanı Költiğine 
verip (biz orduyu) akıttık.(yürüttük. 
Düşman Oğuzlar karargahı bastılar. 
Költiğin Öksüz kır atına binip dokuz er 



karargahı vermedi. Övümcün Kadın, 
takip eden övünçlerim, hayat 
arkadaşlarım: siz hepiniz diri olarak birer 
biçare olacak, ölü olarak ise, yurtta-yolda 
yata kalacaktınız. 
 
 
Eğer Kültiğin olmamış olsa, evet, imha 
olacaktınız. Buna göre, inim Kültiğin’in 
sizin için gerekli olduğuna karar vermek 
süreti ile tedbirli oldum. Görür gözüm 
görmez gibi, bilir bilgimi bilmemiş gibi 
kabul ederek sakındım. Eralar Tanrısı 
tarafından yaratılan kişi-oğlunun, evet 
günü birinde ölmek üzere türemiş 
olduğunun bilinci içinde anca sakındım: 
 
Gönüle düşen kederin gözlerden yaş 
getirecek kadar büyük olabileceğini 
bilerek acının bilinci içinde, sakındım. 
Beni temsil eden mümessil ve vekilimden 
ibaret iki valimin idaresindeki beylerin 
kavminden oluşan OQ hakimiyeti istila 
görmesin diyerek sakındım.  
 
Ağlayıcı-sızlayıcı olarak Kıtan, Tatabı 
kavimlerinin Ub-Uşulıyu’su, Od-Ur Paşa 
geldi. Çin kağanından Halk Temsilcisi 
Gelerek, On bin kişiye yetecek ağırlıkta, 
mezar, altın-gümüşünü, aşırı derecede 
çok getirdi. Tibet kağanından Bü-Halkın 
geldi. Kara tarafında, gün batısındaki 
Soğdların tabi olduğu, Buqarak Ulus 
kavminde, mümessil paşanın vekili, 
Sancak valisi geldi. 
 
On-Oq’lardaki temsilcim Türgiş 
kağanından Umuq-Uruç(din adamı-rahip) 
Dinasti lideri, Oğuz Beldesinden (Yani At-
Oy Bil’den) Dinasti lideri geldi. Kırgız 
kağanlığından At-Uruduş Inançu Çur 
geldi. Noter olarak, başarılarla ölen 
dinastıma, yazılı taş yapıcısı olarak, Çin 
hakanı lideri Lider-Paşa geldi. 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Kuzey Doğu) 
 
Kültiğin Kon yılının, 17’sinde uçmuş 
olduğu 9.ayın 27’sinde, yuğ ettirdik. 

mızrakladı, karargahı vermedi. Annem 
katun ve diğer annelerim, ablalarım, 
gelinlerim, kunçuylarım (prenseslerim), 
bunca insanın sağ kalanları cariye 
olacaktı. Ölmüş olanlarınız ise 
harabelerde, yollarda yatıp kalacaktınız.. 
 
Költiğin yok olsaydı hep ölecek idiniz. 
Kardeşim Költiğin vefat etti. Ben 
düşündüm. Görür gözüm görmez gibi, 
bilir aklım bilmez gibi oldu. Ben 
düşündüm. Zamanı ebedi olarak Tanrı 
yaşar, insanoğlu hep ölmek için 
yaratılmış. 
 
Şöyle düşündüm:  
 
Gözden yaş gelse engel olarak, 
gönülden feryat gelse geri çevirerek 
düşündüm. İki şad ile küçük kardeşlerim 
oğullarım, beylerim ve milletimin yüzü 
gözü fena olacak diye düşündüm.  
 
 
 
Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı 
halkları heyetlerinin başında General 
Udar geldi. Çin kağanından İsiyi LiKeng 
geldi. On bin er ipekli, altın ve gümüşlü 
eksiksiz olarak getirdi. Tibet kağanından 
vezir? geldi. Batıda, gün batısındaki 
Soğdak Berçek Er, Buhara ülkesi 
halkından General Nek ve Oğul Tarkan 
geldi. 
 
 
On Ok oğlum Türgiş kağanından 
mühürdar Makaraç mühürdar Oğuz Bilge 
geldi. Kırgız kağanlığından Tarduş 
Inançu Çor geldi. Bark edici, bezeme 
(resim, heykel ve süsleme) yaratıcı, yazılı 
taş ustası olarak Çin kağanının kuzeni 
General Çang geldi. 
 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Kuzey Doğu) 
 
Költiğin Koyun yılında, on yedinci günde 
uçtu (vefat etti). Dokuzuncu ayın yirmi 



Hakiki başarılarının yazılı olduğu taşı 
Biçin yılının yedi otuzunda, yani Uluğ-
Öd’ün dokuz-on fazlası birinde (91), ölen 
Kültiğin’in kırk fazlası yedi yaşında (47) 
namına vurarak bu taşı diktirdik.  
 
 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney Doğu) 
 
Bunca başarıların sahibi ebedi 
istirhatgahına verildikten sonra, bunca 
söz-cümleleri Kültigin namına Yolluğ 
Tigin olarak yazdım. 20 gün oturarak bu 
taşa bu harfleri evet Yolluğ Tigin olarak 
yazdım. O, onu Tanrı vekili olmaya layık 
görmüş olduğumuz için, uçarak Tanrı’ya 
vardı. 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney Batı ) 
 
Onu Tanrı diriltinceye kadar; Kültigin’in 
mezar altın-gümüşü ile Tanrıda tecelli 
etme varlığı, Türk liderliğindeki Oq 
ırkının, etrafında topalanmış oldukları, 
namlı kavmin beyi olması dolayısıyla, 
namına yazan Yolluğ Tiginim. 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Batı) 
 
Ok kavmini yöneten kardeşim Kül Tigin 
öldükten sonra, Tanrıya uyumda iman ve 
gücü olduğu, bunu aktardığı için, Türk 
Bil’i kağanlığına, kardeşim Kül Tigin’in 
yerine İninçü Apa Oyırığın Turqan dinesti 
hakanı durdu. (DS 580). 
 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) (Doğu) 
 
Tanrımız olan Tanrı beldesinde 
yaratılmış TürkBil’i hakanı olarak, sözüm 
şudur: Babam Türk Bilge Kağan (….al)tı 
sir, Dokuz Oğuz, İki Ediz’in çadırlı beyleri, 
milleti (….Türük Tanrısı…(inayetiyle) 
(Bunca milletin) üstüne kağan oldum. O 
zaman, Kağan olduğumda, ölecekmiş 
gibi düşünen Türk beyleri ve milletinin 

yedisinde sona erdirdik. Barkını 
bezemelerini yazılı taşını, Maymun 
yılında Yedinci ayın yirmi yedisinde 
tamamen bitirdik. Költiğin kırk yedi 
yaşında vefat etti. Taş ve bark yapıcıları 
bunca bezemeleri, Tuygun ilteber ge-
tirmiştir. 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney Doğu) 
 
Bunca yazıyı yazan Költiğin'in yeğeni 
Yollug Tigin, ben yazdım. Yirmi gün 
oturup bu taşa, bu duvarlara hep Yolluğ 
Tigin ben yazdım. (beni) değerli oğul ve 
kızlarınızdan, delikanlılarınızdan? daha 
iyi besliyordunuz, uçup gittiniz. Gök(te) 
hayattaki gibi… 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Güney Batı ) 
 
Költiğin'in altınlarını, gümüşlerini, 
ipeklilerini, mallarını, tör(t binlik) at 
sürüsünü koruan Tuygut’tur. Nu(nca) 
beyim Tigin yukarıda gök (….) taş 
yazdım. Yolluğ Tigin (ile yazdık). 
 
 
TAŞ I YAZITI (KÜL TİGİN / KÖL TİGİN) 
(Batı) 
 
 
Batıdan Soğdlar ayaklanmıştı. Kardeşim 
Költiğin ….işi gücü verdiği için Türk Bilge 
Kağan (anmak) üzere Kardeşim Kültiğin'i 
gözeterek oturdum. İnançu Apa Yargan 
Tarkan adlı (bir görevliyi bıraktım. Onu 
övdürdüm) 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) (Doğu) 
 
Semavi Tanrı’nın yaratmış olduğu Türk 
Bilge Kağanım: Sözüm şudur: Babam 
Türk Bilge Kağan (….al)tı sir, Dokuz 
Oğuz, İki Ediz’in çadırlı beyleri, milleti 
(….Tü)rk Tanrısı (….) 
Üstüne kağan oldum. Kağan olduğum 
zaman öleceklermiş gibi düşünen Türk 
beyleri ve milleti sevinerek, kararsız ve 



kararsız ve sabit bir şekilde bakan 
gözleri, yukarı baktı. Böyle bir zamanda 
ben bunca yasayı dört yandakiler için 
yaptım. 
 
 
Bu satırdan (2), 24.satırın başına 
kadar; Kültigin’in Doğu 1-30 satırları 
ile aynıdır. Bu yüzden BK (Taş I)’in 
24.Satırından devam edilecektir. 
 
 
On yedi yaşında Tangutlara ordu 
yürüttüm. Tangut halkını bozguna 
uğrattım. Namlarını, çocuklarını, eşlerini, 
at sürülerini ve mallarını orada aldım. On 
sekiz yaşımda Altı Çub Soğdak’a Doğru 
ordu yürüttüm, halkı orada bozguna 
uğrattım. Tabgaç Oŋ Tutuk (ONITU AT 
OQ) beş tümen asker geldi. Iduk Baş’ta 
savaştım ve orduyu orada yok ettim. 
Basmil Iduk kut benim soyumdandı. Vergi 
vermiyor? diye yirmi yaşımda iken onlar 
üzerine ordu yürüttüm. Tabi kıldım ve 
mallarını alıp getirdim. Yirmi iki yaşımda 
Çin’e Doğru ordu yürüttüm. ….  
Uç-Uça Esisin ile savaştık. Askerlerini 
orada öldürdüm. Yirmi altı yaşımda iken 
Çik halkı Kırgızlarla birlikte düşman oldu. 
Yenisey’i geçerek Çik’lere doğru ordu 
yürüttüm. Örpen’da savaştım, askerlerini 
mızrakladım. Oz halkını aldım, tabi 
kıldım.  
 
 
 
Yirmi yedi yaşımda Kırgızlara doğru ordu 
yürüttüm. Güneş batımındaki Kırlıların 
ÖKÜGÜMİN YIŞ’ının başkentine 
yürüyüp, Kırgız kavmini orada bastık. 
Hakanı ile iş bu Yış’da savaştık. 
Kağanlarını öldürdüm, ülkelerini orada 
aldım.  
 
O yıl (DS 559) Türgişlere karşı Altun Yış 
başkenti üzerinden ve İrtiş ırmağını 
geçerek yürüdük. Türgis kavmini bu 
şekilde stratejik olarak bastık. Türgis 
hakanının ordusu Obul-Uçu’da, ot gibi 
bora gibi geldi. 

sabit bie şekilde bakan gözleri, yukarı 
baktı. Böyle bir zamanda ben tahta 
oturup bunca ağır (değerli) yasaları dört 
bir yandaki (halklar için) yaptım ve 
yazdım. 
 
Bu satırdan (2), 24.satırın başına 
kadar; Kültigin’in Doğu 1-30 satırları 
ile aynıdır. Bu yüzden BK (Taş I)’in 
24.Satırından devam edilecektir. 
 
 
On yedi yaşında Tangutlara ordu 
yürüttüm. Tangut halkını bozguna 
uğrattım. Çocuklarını, karılarını, at 
sürülerini mallarını orada aldım. On sekiz 
yaşımda Altı Çub Soğdak’a. 
Doğru ordu yürüttüm, halkı orada 
bozguna uğrattım. Çinli askeri vali Ong 
yönetiminde beş tümen asker geldi. Iduk 
Baş’ta savaştım ve orduyu orada yok 
ettim. Basmil Iduk kut benim soyumun 
halkı idi. Kervan göndermiyor diye yirmi 
yaşımda iken onlar üzerine ordu 
yürüttüm. Tabi kıldım, mallarını çevirip 
getirdim. Yirmi iki yaşımda Çin’e Doğru 
ordu yürüttüm. General Çaça 
yönetimindeki seksen bin askerle 
savaştım. Askerlerini orada öldürdüm. 
Yirmi altı yaşımda iken Çik halkı 
Kırgızlarla birlikte düşman oldu. Kem’i 
(Yenisey) geçerek Çik’lere doğru ordu 
yürüttüm. Örpen’da savaştım, askerlerini 
mızrakladım. Az halkını aldım, tabi 
kıldım.  
 
Yirmi yedi yaşımda Kırgızlara doğru ordu 
yürüttüm. Mızrak batımı karı söküp, 
Kögmen (Tannu-Ola) dağlarını aşarak 
yürüyüp Kırgız halkını uykuda bastık. 
Kağanları ile Songa dağında savaştık.  
Kağanlarını öldürdüm, ülkelerini orada 
aldım.  
 
O yıl Türgişlere doğru, Altun (Altay) 
dağlarını aşarak İrtiş ırmağını geçerek 
yürüdüm. Türgiş halkını uykuda bastım. 
Türgiş kağanın ordusu ateş gibi fırtına 
gibi geldi. Bolçu’da (Bolun Toğay’da) 
savaştık.  



 
Savaştık. Kültigin Ub-Uşuyuğa karşı Buz-
At hücumu ile değdi. Ub-Uşuyuğu 
bozguna uğrattıktan sonra şadını orada 
öldürdüm. Ülkesini orada aldım. Otuz 
yaşımda Beş Balık’a ordu yürüttüm. Altı 
kez savaştım. Askerlerini öldürdüm. (O 
zaman Beş Balık’ın) içirkini kişi (?) 
örgütlenip(..)  yok (olmayalım..diye biz)i 
davet etmek için geldiler, Beş Balık öyle 
kurtuldu. 
 
Otuz bir Yaşıma: Karluk kavmi, göç etme 
serbestisine sahip çıkmak süreti ile onun 
düşmanı oldu. At-Umuğ Iduk Baş’ta 
(Astarhan) savaştık. Karluk halkını 
öldürdüm, orada aldım. (Basmil halk 
tabakası) Karluk halkı toplanıp 
geldi…(öldürdüm) At-Uquz Oğuz kavmi, 
kandi kavmimizden idi. Tanrı yerinde 
bizimle beraber yaşaması gerektiğinden 
düşmanı oldu. 
 
Kötülükle düşman oldu. Bir yılda dört kez 
savaştım. İlkin At-oğu kentinde savaştım. 
Tola ırmağndan geçerek ordusunu. İkinci 
olarak Antargu’da savaştım, onları 
yendim, ilini aldım Üçüncü olarak Uçuş 
Başı’nda savaştım. Türk halkı yorgunluk 
yüzünden teslim olacak hale gelmişken, 
ayağa kaldırdım. Pek çoğu orada ayağa 
kalktı. Orada Tongra yiğitleri olan bir 
soyu Tonga Tigin’in cenaze töreninde 
kuşatıp vurdum, öldürdüm.  
 
 
Dördüncü olarak Ezginti Oq-Uduz’unda 
savaştım. Askerlerini orada yendim, 
dağıttım. Kırk altı yaşımda Omığı 
Kurgan’da kışlayıp yaz başlangıcında 
Oğuz yönü ordusuna at sürdük. İlk 
kolordu sefere çıktı. Oğuzların üç 
kolordusu, yaya kaldılar perişan oldular, 
diyerek baskına geldi. Yarı ordusu evi 
barkı karargahı baskına vardı. Biz az idik, 
kötü durumdaydık.  
 
 
Oğuz (…) düşman (…Tanrı) güç verdiği 
için orada mızrakladım dağıttım. Tanrı 

 
Kağanın, yabgusunu, şadını orada 
öldürdüm, ülkesini orada aldım. Otuz 
yaşımda Beş Balığa doğru ordu 
yürüttüm. Altı kez savaştım.(…) 
Askerlerini hep öldürdüm. (O zaman Beş 
Balık’ın) içirkini kişi (?) örgütlenip(..)  yok 
(olmayalım..diye biz)i davet etmek için 
geldiler, Beş Balık onun için kurtuldu.  
 
 
 
Otuz bir yaşında iken Karluk halkı 
kalkınmış ve müreffeh olduğu halde 
düşman oldu. Tamag Iduk Baş'ta 
savaştık. Karluk halkını öldürdüm, orada 
aldım. (Basmil halk tabakası) Karluk halkı 
toplanıp geldi…(öldürdüm) Dokuz 
Oğuzlar benim milletimdi. Gök ile yer 
bulandığı için ödüne kıskançlık girdiği için 
düşman oldu.  
 
 
Bir yılda dört kez savaştım. En birincisi 
Doğu Balık’ta savaştım. Tola ırmağndan 
(askerleri )yüzdürerek geçip ordusunu . 
İkinci olarak Antargu’da savaştım, 
askerlerini mızrakladım. Ülkelerini aldım. 
Üçüncü olarak Çuş Başı’nda savaştım. 
Türk halkı sendeledi, perişan olacak idi. 
Kurtulup dağılarak gelen Türk askerlerini 
ayağa kaldırdım. Pek çok ölecek olan 
orada dirildi, Orada Tongra yiğitleri olan 
bir soyu Tonga Tigin’in cenaze töreninde 
kuşatıp vurdum, öldürdüm.  
 
Dördüncü olarak Ezginti Kadaz'da 
savaştım. Askerlerini orada mızrakladım. 
Perişan ettim. Kırk altı yaşımda Amga 
kalesinde kışı geçirirken kıtlık oldu. 
İlkbaharda Oğuzlara doğru ordu 
yürüttüm. İlk ordu sefere çıkmıştı. 
Oğuzlaın üç ordusu baskınla geldi. Yaya 
kaldılar perişan oldular diyerek onları 
yenmeye geldiler. Yarı ordusu evi barkı 
karargahı yağmalamaya gitti, Biz az idik, 
kötü durumdaydık.  
 
Oğuz (…) düşman (…Tanrı) güç verdiği 
için orada mızrakladım. dağıttım. Tanrı 



Yarlukaduk için ben kazandığım için Türk 
milleti düşmanı dağıtmış ve kazanmıştı. 
Ben kardeşimle birlikte böyle yönetip 
kazanmasaydım Türk milleti ölecekti, yok 
olacaktı. Türk milleti ve beyleri, buna 
göre düşünün Oğuz halkı (isyan ettiği 
zaman) bırakmayayım diye ordu 
yürüttüm. 
 
Evini, barkına bozdum. Oğuz halkı, At-
Uquz Tatar ile toplanıp geldi. Ağu'da iki 
büyük savaş yaptım. Ordularını bozdum, 
ülkelerini orada aldım. Bu şekilde 
kazanıp (..Tanrı) yarlukaduk için otuz üç 
yaşımda iken…yok idi. Yaşlı ve geçkin 
insanlar… 
 
 
Kendilerini eğitmiş olan alp hakanlarına 
karşı yanıldılar. Üstte Tanrı, kutsal yer, 
su ---- amcam kağanın ruhu razı gelmedi. 
At-Uquz Oğuz halkı, yerini, suyunu 
bırakıp Çin’e doğru gitti. Çin (den tekrar) 
buraya geldiler. Eğitip, kalkındırayım diye 
düşünüp, halkı… 
 
Hata yaptığı için güneyde Çinde olanların 
adı sanı yok oldu. Buradakiler bana kul 
oldu. Ben kağan olduğum için, Türk 
milletini ---- kılmadım. Ülkeleri, devletleri 
daha iyi bir şekilde kazandım. ---- 
toplanıp---- 
 
Orada savaştım Askerlerini mızrakladım, 
Tabi olan tabi olup millet oldu, ölen öldü. . 
Selenge'den aşağıya yörüyüp Karagan 
geçidinde evini, barkını orada bozdum. --
--dağlarına çıktılar. Uyugur ilteberi yüz 
kadar erle doğuya doğru kaçıp gitti ---- 
----ti.  
 
Türk milleti aç idi. Onları yedirdim. Otuz 
dört yaşımda iken Oğuzlar kaçıp Çin’e 
girdiler. Kızarak ordu yürüttüm. 
Çocuklarını, kadınlarını orada aldım. İki 
ilteberli halk – Tatabı halkı Çin kağanına 
tabi oldu. Elçiyi gelmiyor diye yazın ordu 
yürüttüm. Halkı orada bozguna uğrattım. 
Namlarını, atlarını mallarını aldım. 
Askerleri toplanıp geldi. OQ-UDURUQUN 

buyurduğu için ben kazandığım için Türk 
milleti düşmanı allak bullak etmiş ve 
kazanmıştır. Ben kardeşimle birlikte bu 
şekilde yönetip kazanmasaydım Türk 
milleti ölecekti, yok olacaktı. Türk milleti 
ve beyleri, buna göre düşünün Oğuz 
halkı (isyan ettiği zaman) bırakmayayım 
diye ordu yürüttüm. 
 
Evini, barkına bozguna uğrattım Oğuz 
halkı Dokuz Tatar ile toplanıp geldi. 
Ağu'da iki büyük savaş yaptım. Ordularını 
bozdum, ülkelerini orada aldım. Bu 
şekilde kazanıp (..Tanrı) buyurduğu için 
otuz üç yaşımda iken…yok idi. Yaşlı ve 
geçkin insanlar… 
 
 
Kendilerini beslemiş olan yiğit 
kağanlarına karşı yanıldılar. Üstte Tanrı, 
kutsal yer, su ---- amcam kağanın ruhu 
razı gelmedi. Dokuz Oğuz halkı, yerini, 
suyunu bırakıp Çin’e doğru gitti. Çin (den 
tekrar) buraya geldiler. Besleyeyim diye 
düşünüp, halkı… 
 
Hata yaptığı için güneyde Çinde olanların 
adı sanı yok oldu. Buradakiler bana kul 
oldu. Ben kağan olduğum için, Türk 
milletini ---- kılmadım. Ülkeleri, devletleri 
daha iyi bir şekilde kazandım. ---- 
toplanıp---- 
 
Orada savaştım Askerlerini mızrakladım, 
Tabi olan tabi olup millet oldu, ölen öldü. . 
Selenge'den aşağıya yörüyüp Karagan 
geçidinde evini, barkını orada bozdum. --
--dağlarına çıktılar. Uygur ilteberi yüz 
kadar erle doğuya doğru kaçıp gitti ---- 
----ti.  
 
Türk milleti aç idi. O at sürüsünü alıp 
yedirdim. Otuz dört yaşımda iken Oğuzlar 
kaçıp Çin’e girdiler. Lanet edip ordu 
yürüttüm. Hırsla?. Çocuklarını, 
kadınlarını orada aldım. İki ilteberli halk – 
Tatabı halkı Çin kağanına tabi oldu. Elçiyi 
iyi niyet sözü arzı (arz etme heyetleri) 
gelmiyor diye yazın ordu yürüttüm. Halkı 
orada bozguna uğrattım. At sürülerini 



dağlarına---- 
 
 
----gakınga… yerine suyuna doğru 
yerleşti. Güneyde Karluk halkına doğru 
ordu yürüt diyerek Tudun Yamtar'ı 
gönderdim. Gitti. --- Karluk ilteberi yok 
olmuş, kardeşi bir kaleye sığınmış… 
--- kervanı gelmedi. Onu korkutayım diye 
ordu yürüttüm. Muhafızlar iki üç kişi 
birlikte kaçıp gitti. Halk kitlesi Kağanım 
geldi diye sevindi. ünvan verdim. Küçük 
ünvanlılar--- 
----Kök Ön'ü geçerek ordu yürüdü. Nehir 
yatağından yürüdü. Gece ve gündüz yedi 
vakitte susuz nehri geçtim. Çöle ulaşınca 
baskıncıları? Önderdim? Biş Keçen'e dek 
ordu yürüttüm.---- 
 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) 
(Güney) 
 
-- Tabgaç atlı sü'si bir tümen artı yedi bin 
erini ilk gün öldürdüm. Yayasü'sünü ikinci 
gün hep öldürdüm. Bi---- gelip vardı---- 
--  ordu yürüttüm. Otuz sekiz yaşımda 
iken kışın Kıtaylara doğru ordu 
yürüttüm..---- Otuz dokuz yaşımda iken 
baharda Tatabılara doğru ordu yürüttüm. 
 
--ben …öldürdüm. Çocuklarını, 
askerlerini, namlarını, atlarını ve mallarını 
aldım. 
Halkı…kadınlarını yok ettim…. 
Yürüyüp…. Savaştım: ----: ----için----: 
verdim. Yiğit erlerini öldürüp balbal. Elli 
yaşımda iken Tatabı halkı Kıtaylardan, 
ayrıldı ---- Tönker dağına…. 
 
General Ku komutasındaki kırk bin asker 
geldi. Tönker dağına ulaşıp vurdum. Otuz 
bin askeri öldürdüm. Bir tümen askeri ise 
---- sürdüm.Tatabı …. öldürdü. Büyük 
oğlum hastalanıp yok olunca General 
Ku’yu balbal diktim. Ben on dokuz yıl 
şadlık yaptım. On dokuz yıl kağanlık 
yaptım. İl ülkeyi ve devleti muhafaza 
ettim. Otuz bir(yaşında kağan olup) 
Türk'üm için, milletim için daha iyilerini 

mallarını aldım. Askerleri toplanıp geldi. 
Kadırkan (Kingan) dağlarına---- 
 
----gakınga… yerine suyuna doğru 
yerleşti. Güneyde Karluk halkına doğru 
ordu yürüt diyerek Tudun Yamtar'ı 
gönderdim. Gitti. --- Karluk ilteberi yok 
olmuş, kardeşi bir kaleye sığınmış… 
--- kervanı gelmedi. Onu korkutayım diye 
ordu yürüttüm. Muhafızlar iki üç kişi 
birlikte kaçıp gitti. Halk kitlesi Kağanım 
geldi diye sevindi. ünvan verdim. Küçük 
ünvanlılar--- 
----Kök Ön'ü geçerek ordu yürüdü. Nehir 
yatağından yürüdü. Gece ve gündüz yedi 
vakitte susuz nehri geçtim. Çöle ulaşınca 
baskıncıları? Önderdim? Biş Keçen'e dek 
ordu yürüttüm.---- 
 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) 
(Güney) 
 
-- Tabgaç atlı sü'si bir tümen artı yedi bin 
erini ilk gün öldürdüm. Yayasü'sünü ikinci 
gün hep öldürdüm. Bi---- gelip vardı---- 
--  ordu yürüttüm. Otuz sekiz yaşımda 
iken kışın Kıtaylara doğru ordu 
yürüttüm..---- Otuz dokuz yaşımda iken 
baharda Tatabılara doğru ordu yürüttüm. 
 
--ben …öldürdüm. Çocuklarını, 
kadınlarını at süsülerini ve mallarını 
aldım 
Halkı…kadınlarını yok ettim…. 
Yürüyüp…. Savaştım: ----: ----için----: 
verdim. Yiğit erlerini öldürüp balbal. Elli 
yaşımda iken Tatabı halkı Kıtaylardan, 
ayrıldı ---- Tönker dağına…. 
 
General Ku komutasındaki kırk bin asker 
geldi. Tönker dağına ulaşıp vurdum. Otuz 
bin askeri öldürdüm. Bir tümen askeri ise 
---- sürdüm.Tatabı …. öldürdü. Büyük 
oğlum hastalanıp yok olunca General 
Ku’yu balbal diktim. Ben on dokuz yıl 
şadlık yaptım. On dokuz yıl kağanlık 
yaptım. İl ülkeyi ve devleti muhafaza 
ettim. Otuz bir(yaşında kağan olup) 
Türk'üm için, milletim için daha iyilerini 



böylece kazandım. Bunca kazandıktan 
sonra babam kağan it yılının onuncu 
ayının yirmi altısında uçup gitti. Vefat etti. 
Domuz yılının beşinci ayının yirmi 
yedisinde cenaze törenini sona erdirdim. 
Bukug Tutuk …. 
Babası büyük general Lisün’ün komuta 
ettiği beş yüz er geldi. Koku için dal 
boynuz içi … altın ve gümüş eksiksiz 
olarak getirdiler. Yas töreni kokularını 
getirip diktiler koku yarattılar (imal 
ettikleri)— 
Bunca halk saçlarını, kulaklarını kesti. 
Soylu binek atlarını, kara samurlarını, 
boz sincaplarını sayısız getirip hep 
bıraktılar. 
 
Tanrımız olan Tanrıda yaratılmış TürkBil’i 
hakanı olarak sözüm şudur: Babam Türk 
Bilge Kağan tahta oturduğu zaman 
şimdiki Türk beyleri batıdaki Tarduş 
beyleri, Kül Çor ve diğer Uşud-Epit 
Beyler, doğudaki Yetkili, geçerli beyleri, 
Apa Tarkan Ve diğer Uşud-Epit Beyler, 
 
…. Ataman Tarkan ve diğer yüksek 
memurlar… has memurlar, yani başta 
Sebig Köl İrkin olmak üzere diğer yüksek 
memurlar şimdiki bunca bey, babam 
kağana fevkalade Çok bağlılık 
gösterdiler. Babam kağan da Türk 
beylerini ve halkını fevkalade bir 
bağlılıkla örgütleyip, övgüye değer hale 
geirdi. Babam kağan için ağır taşları, 
kalın ağaçları Türk beyleri ve halkı 
hazırlayıp getirdi. Kendim(d)e bunca ---- 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?)(Güney 
Batı) 
 
-- Bilge Kağan'ın yazıtını ben Yolluğ Tigin 
yazdım. Bunca barkı bezemeyi, sanat 
esrini Kağanın yeğeni Yollug Tigin ben, 
bir ay, dört gün oturup yazdım. Bezettim. 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) 
(Kuzey) 
 
Amcam kağan tahta oturduklarında dört 
taraftaki milletleri nasıl örgütledilerse, 

böylece kazandım. Bunca kazandıktan 
sonra babam kağan it yılının onuncu 
ayının yirmi altısında uçup gitti. Vefat etti. 
Domuz yılının beşinci ayının yirmi 
yedisinde cenaze törenini sona erdirdim. 
Bukug Tutuk …. 
Babası büyük general Lisün’ün komuta 
ettiği beş yüz er geldi. Koku için dal 
boynuz içi … altın ve gümüş eksiksiz 
olarak getirdiler. Yas töreni kokularını 
getirip diktiler koku yarattılar (imal 
ettikleri)— 
Bunca halk saçlarını, kulaklarını kesti. 
Soylu binek atlarını, kara samurlarını, 
boz sincaplarını sayısız getirip hep 
bıraktılar. 
 
Semavi Tanrının yarattğı Türk Bilge 
Kağan[olarak], sözüm şudur: Babam 
Türk Bilge Kağan tahta oturduğu zaman 
şimdiki Türk beyleri batıdaki Tarduş 
beyleri, Köl Çor ve diğer şad ve apa 
beyler, doğudaki Tölis beyleri, Apa 
Tarkan Ve diğer şad ve apa beyler, 
 
…. Ataman Tarkan ve diğer yüksek 
memurlar… has memurlar, yani başta 
Sebig Köl İrkin olmak üzere diğer yüksek 
memurlar şimdiki bunca bey, babam 
kağana fevkalade Çok bağlılık 
gösterdiler. Babam kağan da Türk 
beylerini ve halkını fevkalade bir 
bağlılıkla örgütleyip, övgüye değer hale 
geirdi. Babam kağan için ağır taşları, 
kalın ağaçları Türk beyleri ve halkı 
hazırlayıp getirdi. Kendim(d)e bunca ---- 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?)(Güney 
Batı) 
 
-- Bilge Kağan'ın yazıtını ben Yolluğ Tigin 
yazdım. Bunca barkı bezemeyi, sanat 
esrini Kağanın yeğeni Yollug Tigin ben, 
bir ay, dört gün oturup yazdım. Bezettim. 
 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) 
(Kuzey) 
 
Amcam kağan tahta oturduklarında dört 
bir yandaki milletleri nasıl örgütlemişler 



Tanrı’nın yardımı ile ben tahta 
oturduğumda da bu Milletleri örgütleyip, 
devletleştirdim. Türgiş kağanına kızımı 
bir törenle verdim. Tür(giş kağanının) 
Kızını da oğluma aldım. … Ulaştırdım.  
 
 
 
 
Dört bir yandaki milletleri tabi kıldım. 
Başlıyı eğdirdim, dizliyi çöktürdüm. Üstte 
gök altta yer Milletimi, görülmemiş, 
işitilmemiş (yerlere), doğuda, güneyde, 
batıda, kuzeyde gece ortasına kadar 
yerleştirdim. O ülkelerin altınlarrını, 
gümüşlerini, ipeklerini, binek atlarını , 
aygılarını, kara (samurlarını) Türk 
milletim için kazandım. Düzenli şekilde 
dağıttım.(…) Sıkıntısız hale getirdim.  
Göğün altındaki (…nice) halkları ve 
öylece (…) on binlerce ev(latları 
besledim, onlara sıkıntı çektirmedim…) 
(Siz de, (beyleri, milleti…   
 
 
 
 
(aynı şekilde) besleyin, zahmet ve sıkıntı 
çektirmeyin (Birlik halindeki soy)um, Türk 
beyleri, Türk milletim. (size) ad (şan 
şöhret) verdim. …taşı…ür. (Ben) 
kazan(masaydım) yok… o(lsa idim devlet 
de millet de yok olacak id)i. Bu 
kağanından, bu beyleri(nden yerinden 
su)yundan (ayrılmazsan) Türk (Milleti) 
iyilik göreceksin, çadırına gireceksin, 
kaygısız olacaksın. ….. 
Çin hakanına ait eb-eizçiye (recordere) 
ona,(yani merhum Qanım Kağan’a) 
mahsus olmak üzere, Barıq-Oy (noter 
yazısı) teşkil ettirdim. İçeriği At-Uş 
(majesteleri) namını dile getiren, 
başarılar yazısı vurdurttum. Gönüldeki 
sabımı yazdırdım. 
On Ok temsilcileri hakimiyetine kadar 
bunu görerek bilsinler, diyerek, ebediyete 
geçmiş olan majestelerimi (noter aracılığı 
ile) tanıttırdım.. Bunları görerek öyle 
biliniz. 
 

ise Tanrı buyurduğu için ben tahta 
oturduğumda da dört bir yandaki Milletleri 
örgütleyip oluşturdum. (devlet)) haline 
getirdim. Türgiş kağanına kızım 
(kunçuyu) çok büyük bir törenle verdim. 
Tür(giş kağanının) Kızını da çok büyük 
törenle oğluma aldım. Çok büyük törenle 
aldım. Ulaştırdım.  
 
Dört bir yandaki milletleri tabi kıldım. 
Başlıyı eğdirdim, dizliyi çöktürdüm. Üstte 
gök altta yer Milletimi, gözle görülmemiş, 
kulakla işitilmemiş (yerlere), doğuda, 
güneyde, batıda, kuzeyde gece ortasına 
kadar yerleştirdim. O ülkelerin sarı 
altınlarrını, ak gümüşlerini, saçaklı 
ipeklerini, misk kokulu ipeklerini, binek 
atlarını , aygılarını, kara (samurlarını)  
Boz sincaplarını, Türküm için milletim için 
kazandım. Düzenli şekilde dağıttım.(…) 
Sıkıntısız hale getirdim. Üstlerinde gök 
bulunan (göğün altındaki) (…nice) 
halkları ve öylece (…) on binlerce 
ev(latları besledim, onlara sıkıntı 
çektirmedim…) (Siz de, (beyleri, milleti… 
 
 
(aynı şekilde) besleyin, zahmet ve sıkıntı 
çektirmeyin (Birlik halindeki soy)um, Türk 
beyleri, Türk milletim. (size) ad (şan 
şöhret) verdim. …taşı…ür. (Ben) 
kazan(masaydım) yok… o(lsa idim devlet 
de millet de yok olacak id)i. Bu 
kağanından, bu beyleri(nden yerinden 
su)yundan (ayrılmazsan) Türk (Milleti) 
(sen) iyilik göreceksin; çadırına 
gireceksin, kaygısız olacaksın. (ondan) 
sonra Çin kağanlığından çok bezeyici 
getirttim. Benim sözümü kırmadı. has 
(saray) bezeyicilerini gönderdi. Onun  için 
özel bir bark inşa ettim. İçine dışına 
özgün bezemeler (resim, heykel ve 
süslemeler) yaptırdım. (Taş yazdırdım. 
Gönüldeki sözlerimi kazıttım.)   
On Ok oğullarına, Tat’ına kadar, buna 
bakarak bilin. Bengü taş Yazdırdım. (Ne 
kadar) ulaşılabilir olabilirse o kadar 
ulaşılabilir bir yerde Bengü taş 
vurdurttum, yazdım. Ona bakıp ona göre 
bilin. O taş barkını… 



 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) (Batı-
Alınlık) 
 
Üzerine, Bilge kağan vefat etti. İlkbahar  
gelince, yukarıda gök davulu nasıl 
gümbürdüyorsa, işte öyle, dağlarda 
geyikler nasıl böğürüyorsa işte öyle, 
(ağlayıp sızlayarak) yas tutuyorum. 
Baban Kağanın (bengü) taşını, bizzat 
(ben) Kağan  
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(1.taş Batı) 
 
Ben kendim Bilge Atun-Uquq’um 
(Tonyukuk) (Bil Namdarıyım). Senin 
(sana tabi) Tabıgaç memleketinde (İl 
Etiriş Kağanca) tayin olundum. Çünkü 
oradaki Türk kavmi (Yani Oğuz beyleri 
halkı) Tabıgaç (barbarlar) çıkarına görev 
yapar (hizmet eder) idi. Hanı 
olmadığından dolayı Türk kavmi 
Tabıgaç’dan ayrıldı, kendi hanı oldu. 
Hanını bırakarak yine Tabıgaç’a dahil 
oldu. Tanrı anca nasip etmiş erinç, Sana 
han verdim, dedikten sonra, Hakanını 
bırakarak barbarlara dahil oldun. Bu 
yüzden Tanrı seni durağan hale getirmiş 
(Ölitmiş).  
 
Türk kavmi durağan hale gelerek asimile 
oldu, ölü düştü. Türük inancı kavmin 
yerinde, (buy) milli irade kalmadı.  
Hareketli (active) taşlarda (yani dağlarda) 
kalmış olanları kabararak yedi yüz oldu. 
Bunun üçte ikisi atlı idi, üçte biri yaya idi. 
Bu yedi yüz kişinin, Kazanılacak Zaferin 
Başkanının Yani Hakanın Danışmanı 
olmak üzere, Danışmanı ben idim.  
Ben Bilge Atun-Uquq, hakanımın fikrini 
alayım dedim. Tedbirli oldum.  
 
Çünkü; zayıf boğalı, semiz boğalıyı kendi 
arkasında bilirse, Semiz boğa bunu, zayıf 
boğa derecesinde bilmez imiş, diyerek 
anca sakındım.  
 
Ondan sonra, Tanrı bilgi verdiği için 
bizzat kendim hakanımın fikrini aldım: 

 
TAŞ II YAZITI (BİLGE KAĞAN?) (Batı-
Alınlık) 
 
Üzerine, Bilge kağan vefat etti. İlkbahar  
gelince, yukarıda gök davulu nasıl 
gümbürdüyorsa, işte öyle, dağlarda 
geyikler nasıl böğürüyorsa işte öyle, 
(ağlayıp sızlayarak) yas tutuyorum. 
Baban Kağanın (bengü) taşını, bizzat 
(ben) Kağan  
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(1.taş Batı) 
 
Ben Bilge Tonyukuk’um. Ben özüm Çin 
ülkesinde doğdum (vücut buldum).Türk 
Milleti Çin’e tabi idi. Türk milleti hanını 
bulmayınca Çin’den ayrıldı, han sahibi 
oldu. Hanını bırakınca yine Çin 
egemenliğine girdi. Tanrı şöyle dedi 
[demiş olmalı]: Han verdim, Hanını 
bırakıp egemenliğini yitirdin. Egemenlik 
gittiği için Tanrı seni öldürdü. Türk milleti, 
mahvoldu, yok oldu.  
 
 
 
 
 
 
Türk milletinin topraklarında, Hiç (boy) 
kalmadı. Ormanlarda, dışarılarda kalmış 
olanları toplanıp yedi yüz kişi oldular. İki 
bölümü (üçte ikisi) atlı idi, bir bölümü 
(üçte biri) yaya idi. Yedi yüz kişiyi Sevk 
edenlerin rütbece en büyüğü şad idi. 
Fikrini söyle dedi ["Sözcüm ol!" dedi];  
Söyleyeni ben idim, Bilge Tonyukuk. 
Kağan mı yapsam dedim ve düşündüm.  
 
 
 
Zayıf boğa ile semiz boğayı uzaktan 
Bilseler (bilmek zorunda kalsalar) semiz 
boğa mı zayıf boğa mı diye bilemezlermiş 
diye düşündüm.  
 
Ondan sonra Tanrı akıl verdiği için onu 
bizzat ben kağan yaptım. Bilge Tonyukuk 



Bilge Atun-Uquq. Buyul Buğa Turkan ile 
beraber, İl-Etiriş hakanda bulunayım 
demek suretiyle berideki Tabıgaçları, 
öndeki ve doğudaki Kıtanları, uzaktaki ve 
de kuzeydeki Oğuzları, kitleler halinde 
imha eden regnumun iye lideri (yani 
kumandanı) ise ben idim.  
 
Uçuyuğ Yış (İçki Türkistan) denilen yerin 
Qara Qumu’nda oturuyor idik. Geyik 
yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk. 
Kavmin boğazı tok idi. Düşmanlarımız ise 
etrafı saran kuşlar gibi idi. Kendi 
kendimize öylece oturmakta iken, Oğuz 
yönünden tanık geldi. 
 
Tanığın haberi şöyleydi: At-Uquz Oğuz 
üzerinde bir hakan oturdu diyor. Bu 
hakan; Tabgaçlara Oq-Oni generalini 
göndermiş. Kıtanlara At Onıra kralını 
göndermiş. Şu inancı dolayısıyla 
göndermiş. Ortalıkta azıcık Türk, 
İlerliyormuş. Kağanları yiğit imiş, 
danışmanları bilge imiş. O iki kişi var 
oldukça seni, Çin’i öldürecek diyorum; 
doğuda Kıtayları öldürecek diyorum:  
 
Beni, Oğuz'u Eğer Tabıgaç beriden 
değer, Kıtan önden değer iken ben 
yıradan-kuzeyden değer isem, Türük 
inancındaki kavmin yerinde, yönetim 
bulunmaması için, yönetim yetkililerini 
artık yok bilelim diyormuş. 
 
O haberi işidip, tün (gece) iken uyuyasım 
gelmedi, gündüz iken oturasım gelmedi. 
Bundan dolayı hakanıma ötündüm 
(ricada bulundum). Şöyle ötüntüm:  
Tabıgaç, Oğuz ve Kıtan, bu üçü ile 
kapışıp kalacağız, Kendi içimizdeki ateşi 
tutmuş gibi olacağız. Halbu ki, yufka olan 
şeylerin toplanması kolay miş; ince olan 
şeylerin koparılması kolay. Yufka kalın 
olursa bunun toplanması güç gerektirir 
imiş. İnce,  Büyük olursa, onun 
koparılması zor imiş.  
 
Buna göre öndeki Kıtan’a, berideki 
tabıgaç’a, kara yönündeki Oq-Urudun’a, 
kuzeydeki Oğuz’a (peşi peşine hücum 

Boyla Baga Tarkan İlteriş kağan olduktan 
sonra güneyde Çinlileri doğuda Kıtayları 
kuzeyde Oğuzları çok çok öldürdüler. 
Bilgesi (akıl vericisi) ve komutanı elbette 
ben idim.  
 
 
 
Çoğay'ın kuzeyinde Kara Kum'da 
oturuyorduk. Yaban hayvanları yiyerek, 
tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin karnı 
tok idi. Düşmanlarımız çevrede yırtıcı 
kuşlar gibi idi. Biz parçalanacak pay gibi 
idik. Öylece oturuyorken, Oğuzlardan bir 
kaçak geldi. 
 
Kaçağın sözü şöyle idi: Dokuz Oğuz halkı 
üzerine bir kağan oturmuş. Çin’e Ku’yu 
generali göndermiş. Kıtaylara Tongra 
Sem'i göndermiş ve şu sözleri iletmiş: Az 
sayıda Türk, ilerliyormuş. Kağanları yiğit 
imiş, danışmanları bilge imiş. O iki kişi 
var oldukça seni, Çin’i öldürecek 
diyorum; doğuda Kıtayları öldürecek 
diyorum:  
 
 
Beni, Oğuz'u öldürecek diyorum. Çinliler 
güney yönünden saldırsın, Kıtaylar, doğu 
yönünden saldırsın ,ben kuzey yönünden 
saldırayım; muzaffer?.Türk Milleti 
topraklarında hiç ilerlemesin, mümkünse 
tamamen yok edelim. Diyorum.  
 
O sözleri işitince gece uyuyasım gelmedi, 
gündüz oturasım gelmedi. Bunun üzerine 
kağanıma arzda bulundum. Şöyle arz 
ettim: Çinliler, Oğuzlar ve Kıtaylar, bu üçü 
birleşirse, Biz kalırız. Kendi içi, dışını 
tutmuş (içimize kapanmış) gibiyiz. Yufka 
olanı delmek kolay derler, ince olanı da 
koparmak kolay. Yufka kalın olsa delmek 
zor derler, ince (de) yoğun olsa 
koparmak zor derler.  
 
 
 
Doğuda Kıtaylardan, güneyde Çinlilerden 
batıda Hotandan kuzeyde Oğuzlardan 
gelecek iki üç bin askerimiz vardır 



etmeliyiz) Çünkü iki-üç binlik ordu teşkil 
edecek kadarımız ancak var, diyerek öyle 
ötündüm. 
 
Hakanım kendimin Bilge Atun Uquq 
olarak, sunduğum ricamı işiti verdi. 
Gönlünce, eğilimince oduz (mareşallik) 
nasip etti. Kök Önig Uyuğur yönünde 
Ötüken Yış’qa doğru uduzdum (nizami 
ordu gönderdim), İnigik Gölün (Baykal 
Gölü) At-Oğulasında (başkantinde) iken 
Oğuz geldi. 
 
Ordusu 3 bin imiş. Biz 2 bin idik, 
savaştık. Tanrı yarlıkadığı için yendik. 
Ögüze (nehire) düşenleri de yendik. 
(Transit) yolda da imha edilmiş 
bulundular. Bundan dolayı Oğuzlar esir 
geldiler, esir geldirdim. 
 
Türk KAVMİNİN Ötüken (Geçerli) 
yerindeyim. Kendim artık Bilge Atun-
Uquq, Ötüken yerine konmuş diye işitip, 
berideki kavim, kurudaki, yırıdakı, öndeki 
kavim (tebrike) geldi. 

 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI (taş 
1 Doğu) 
 
İki bin idik biz, bundan İki ordu oldu. Ve 
Türk kavmi oturalı, yani Türk hakanı 
(tahta) oturalı, Uşantun Bolıqa, Taluy 
Ögüze değmiş (olan hiç kimse) yok imiş, 
demek suretiyle, hanımdan ötünerek 
sülemiş idim. 
 
Uşuntung balıqa, Taluy ögüze değdirdim. 
27 balıq olarak registre edilen bu bölge, 
böyle büyük bir yurtta buluyordu. Çin 
hakanı düşmanımız idi. On-Oq hakanı 
düşmanımız idi.Ve de Kırgızlar, güçlü 
hakan düşmanımız oldu.  
 
 
 
O üç hakan nasihatleşip, Altun Yış’ta 
birleşelim demişler. Ve şöyle bir 
düşünceye varmışlar: İlk önce Türk 
hakanına süleyelim (ordu sürelim) 
demişler. Eğer ona karşı sülemez isek, 

şüphesiz. Böylece arz ettim. 
 
 
 
Kağanım, ben özüm Bilge Tonyukuk’un 
arz ettiği mazuratı işitti. Aklına göre sevk 
et dedi. Kök Ön'ü (Ongun ırmağını) 
geçerek inekler ve yük hayvanlarını 
Ötüken dağlarına doğru sevk ettim. Toğla 
(ırmağı)ndan Oğuzlar geldi. 
 
 
 
(Askerler üç bin kişi) imiş. Biz iki bin idik. 
Savaştık, Tanrı lütfetti bozguna uğrattık, 
ırmağa indiler. (kendilerini) 
püskürttüğümüz yolda yine öldüler. 
Bunun üzerine Oğuzlar tamamıyla 
geldiler (teslim oldular). 
 
Türk kağanını, Türk milletini Ötüken 
topraklarına bizzat ben Bilge Tonyukuk 
(getirdim) Ötüken topraklarına konmuşlar 
diye işitince güneydeki halk, batıdaki, 
kuzeydeki, doğudaki halk geldi. 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI (taş 
1 Doğu) 
 
İki bin kişi idik, İki ordumuz oldu. Türk 
millleti yaratılalı, Türk Kağanı tahta 
oturalı, Şantung şehirlerine, okyanusa 
(Çin denizine) ve ırmağa (Sarıırmak’a) 
ulaşmış olanı yokmuş. Kağanıma arz 
edip, ordu gönderdim. 
 
Şantung şehirlerine okyanusa ve ırmağa 
ulaştırdım. Yirmi üç şehri tahrip ettiler. 
(Askerlerimiz) uykularını burada terk 
ederek harap olmuş şehirlerde, evlerde 
yatıp kalıyordu. Çin kağanı düşmanımız 
oldu. On Ok kağanı düşmanımız oldu. 
Üstüne üstlük bir de Kırgız Küçlüğ Kağan 
düşmanımız oldu. 
 
O üç kağan fikirleşip Altun Dağ (Altay 
Dağları) üzerinde buluşalım demişler. 
Şöyle fikirleşmişler: Doğudaki Türk 
Kağanına ordu yürütelim demişler. 
Onlara sefer yapmazsak ne zaman 



her ne hal ise, o bizi imha edecek 
diyerek, hakanı alp imiş, danışmanı 
yurtsever bilge imiş, her ne hal ise, imha 
edecek diyerek üçümüz birleşerek 
süleyelim, onu yok edelim demişler.  
 
 
Türgiş Kağanı anca demiş: On kavmim 
orada (Altun Yış’ta), bulunuyor demiş. 
Türk kavminin durumu yine karışık 
demiş. Oğuz'u ise yine dağınık durumda 
demiş. Bu haberi işitip, gece iken yine 
uyuyasım gelmemiş bulunuyor, oturasım 
da gelmemiş bulunuyor. Bu sakıncadan 
ötürü, Ordu ile değdim.  
 
Ökügimin yolu birtek imiş, donmuş 
(kapalıymış) diyerek işidip, bu yoldan 
yörürsek yaramayacaktır dedim. (----) 
Usta rehber diledim. Üçül Ögüz kişisi 
buldum.  
 
Kendi kolonistlerimizin bulunduğu yerdeki 
ON’lar havzasında İT-ÖG kişileri 
grubundan, BİR-Namlılar hakimiyetindeki 
On’lar imiş meğer bunlar.  
Onlarda yatarak BİR-Namlıların 
bulunduğu yoldan Al ile gidilirse, dur 
bakalım diyerek tedbirli oldum. 
Hakanıma, rica ettim ve ordu gönderdim. 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(1.taş Kuzey) 
 
At-İl Ata değdim. Aq İt İrim İli (Ak İdili) 
geçerken mola verdim. At üstünde 
geçmek suretiyle akıntıyı söktüm. Yukarı 
At-İlde Yaya Kişiler Oğuna karşı nam 
kazanarak bu Oğ At’ları vurdum. Onların 
öncü asker liderlerine değerek, akın 
hücumu ile egemenlik kurduk.  
 
Bundan sonra uyumak üzere attan indik. 
Her seferinde bu şekilde on gece 
uyuduktan sonra At-Oğ Ebirü 
(başkentine) vardık. Yerci, yer göstereek 
bizi Buğ’a (ldere) takdim etti. Bu şekilde, 
hakan olan krala erişmiş olduk. 
 
Onun suyolundan varalım diyerek, o 

olursa olsun (eninde sonunda) onlar bizi, 
Kağanları yiğit imiş, danışmanları bilge 
imiş, ne zaman olursa olsun (bizi) 
öldürecekler. Üçümüz buluşup ordu 
yürütelim, onları tamamen yok edelim 
demişler.  
 
Türgiş Kağanı şöyle demiş: Benim halkım 
oradadır demiş. Türk halkı yine kargaşa 
içindedir demiş. Oğuzları da darlık, sıkıntı 
içindedir demiş. O sözleri işitince, gece 
uyuyasım gelmez oldu, gündüz oturasım 
gelmez oldu. O zaman düşündüm. (İlk 
olarak Kırgızlar)a ordu yürütsek daha iyi 
olur dedim.  
 
Kögmen (Tannu-Ola) yolu tek imiş, o da 
kapanmış diye işitince bu yolla yürürsek 
uygun olmaz dedim. Kılavuz istedim. 
Bozkırda yaşayan Az eri buldum 
 
 
İşittim ki Az ülkesinin klavuzu onu 
biliyormuş. Bir at yolu imiş, oradan gitmiş. 
Ona söyleyip (onunla konuştuktan sonra) 
bir atlı gitmişse o yoldan yürümek 
mümkün dedim. Düşündüm ve 
kağanıma, arz ettim. Ordu yürüttüm.  
 
 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(1.taş Kuzey) 
 
At bin dedim. Ak Termil'i (ırmağını) 
geçerek dönemeçten aşıttım. At üzerine 
bindirerek karı söktüm. Atları yedeğe 
alarak yukarı doğru, yaya olarak ve 
ağaçlara tutunarak çıkarttım. Öndeki erler 
Geçip yol açınca diğerlerini de gönderip 
ağaçlı dağ başını aştık.  
 
Yuvarlanarak indik. On gecede yandaki 
engeli dolanarak gittik. Klavuz, yeri 
şaşırdı ve boğazlandı. Canı sıkılan 
Kağan dörtnala gidip hedefe varın demiş, 
Anı suyuna vardık.  
 
 
O su boyunca aşağı gittik. Yemek yemek 



suyolundan askeri stratejiyle vardık. 
Bölge yetkilisi ile karşılaştık ve 
başkentinin Buy’una eriştik. Krala ise 
tüne (gece) doğru vardık. Kırgızların 
Oqa’sını (Ofa kentini) bastık. 
 
Derken ordu öncüsü ile karşılaştık. Han 
ordusu toplanmış, savaştık, egemenlik 
kurduk. Hakanını öldürdük. Hakana 
Kırgız kavmi Öc-Ökdi, yükündü, tabi oldu. 
Ökügimin Yış’ı vergiye bağladık. 
Kırkızda uyuntu iken Türgiş 
hakanlığından tanık geldi.  
 
Haberine göre: Önce hakana karşı ordu 
çıkartalım demiş, Çıkartmaz isek, hakanı 
alp imiş, danışmanları bilge, yurtsever 
imiş her ne hal ise, bizi imha edecektir, 
demiş.Türgiş hakanı at binmiş dedi. On-
Oq kavmi de at binmiş der. Tabgaç 
ordusu da varmiş. O haberi işiten 
hakanım, buna beyler gibi karşılık 
vereyim dedi. 
 
 
Kraliçe ölmüş idi. Onun Yuğ’unu (yasını) 
yaptırayın dedi. Siz ordu vardırın, dedi. 
Ve Altun Yış’da oturun dedi. Ordu başı 
İnil, Kağan namına, strategy olarak var 
olsun dedi. Bilge Atun-Uquq olarak bana 
eytti (söyledi): 
 
Bu orduyu ilet dedi. Zorluklar safhasında 
bulunduğunu biliyorum. Sana nasıl bir 
fikir versem ki, dedi. Gerçekleşir ise Rab 
anılır. Gerçekleşmezse dilinin-dersini alır 
oturursun, dedi.  
 
Altun Yış'da otururken üç tanık kişi geldi. 
Verdikleri haber aynı: Hakanı atlı ordu 
vücuda getirdi. On-Oq ordusu da bundan 
geri kalmayarak, atlılar vücuda getirdi, 
demek, suretiyle Ayırıs ırmağı alanında 
toplanalım demişler. O haberi işiterek 
Hakana o haberi gönderdim. Bu anlamda 
haber tekrar geri geldi. 
 
Oturun diyerek demiş olmama, -OQ 
soyunu adamakıllı vurasın-, baskın 
yaptırma demiş. BU-ÖG hakanı benim 

üzere mola verdik. (Mola zamanı). Atları 
ağaçlara bağlıyorduk. Gece gündüz 
dörtnala gittik. Kırgızları uykuda bastık; 
(uykularını? mızrakla açtık.  
 
 
Hanları ve askerleri toplandı. Savaştık, 
mızrakladık. Hanlarını öldürdük. Kırgız 
halkı kağanına teslim oldu. Baş eğdi. 
Geri döndük ve Kögmen dağlarını 
dolanarak geldik. Kırkızlardan döndük; 
Türgiş kağanından bir kaçak geldi.  
 
 
Sözleri şöyle: Doğudaki kağana karşı 
ordu yürütelim demiş, yürütmezsek bizi, 
kağanı alp imiş, danışmanları bilge imiş, 
ne zaman olursa olsun (eninde sonunda) 
bizi öldürecekler demiş ve Türgiş kağanı 
yola çıkmış, eksiksiz olarak On Ok halkı 
da çıkmış diyor(kaçak). (Üstelik) Çin 
ordusu da varmış. Kağanım o sözleri 
dinledikten sonra, Ben karargaha ineyim 
dedi. 
 
Katun (imparatoriçe) yok olmuştu-onun 
yas törenini yaptırayım dedi. Askerler 
(siz) gidin dedi. Altun (Altay) dağlarında 
oturun dedi. Ordunun başı olarak İni İl 
Kağan ile Tarduş şadı gitsin dedi. Bilge 
Tonyukuk'a, bana da şöyle söyledi: 
 
Bu orduyu ilet dedi. Cezaları kendi aklına 
göre belirle, ben sana ne diyeyim dedi. 
Gelirlerse görüp gelirler (görecekleri var), 
gelmezlerse casusların haberlerini alıp 
oturun dedi.  
 
Altun dağlarında oturduk. Üç kaçak kişi 
geldi. Sözleri aynı: Kağanları orduyu 
çıkardı. On Ok ordusu eksisiz sefere çıktı 
diyorlar. Yarış (Çungarya) ovasında 
toplanalım demişler. Bu sözleri işitince 
haberi Kağan'a ilettim. Han nezdinden de 
haberi getirdiler. 
 
 
Oturun demiş. Keşif kollarını ve 
gözetleme kulelerini iyi konuşlandırın. 
(Üstünüze) baskın yaptırmayın demiş. 



hakkımda öyle eytmiş: Apa Turkan 
hakimiyetine suyolu ile gitmiş olan Bilge 
Atun-Uquq’un bu dominyon (Yani At-Oy 
Bil) namı altında ordu çıkarmasını kabul 
etmeyin. O haberi işitince ordu çıkarttım.  
 
 
Altun Yış'ı yolsuz yerlerden geçtim, İrtiş 
ögüzünü (ırmağını) köprüsüz geçtik. Tün 
kattıktan sonra Obul Uçuya, tan gelişir 
iken(şafak sökerken) değdik. 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş Batı) 
 
Dile getirilmiş, yayılmış olan haber şöyle: 
Ayırıs nehri alanında on tümenlik (100 
bin kişilik) ordu toplandı, der. O haberi 
işiterek, beyler buna göre hepiniz, Esir 
düşürülerek götürülmüş bulunuyorsunuz, 
dedim. Aslında ben anca demekteyim. 
 
 
Bilge Atun Uquq olarak, Altun Yış'ı 
aşarak geldik, İrtiş Ögüzü geçerek geldik, 
gelmesi alp denen düşüncemi, Tanrı 
saygın ve feyizli yer suyunu, pre varlığına 
(yani Türklere) vermiş bulunuyor. Neden 
tahammül ediyoruz? Onların çok 
olduklarını bizim az olduğumuzu 
düşünerek niye korkuyoruz? İşte baskın 
yapalım, değelim dedim.  
 
Değdik, dağıttık. İkinci gün, KOR GİBİ 
kızarak geldi. Savaştık. Bize göre iki ucu 
bizimkinin eşi olmak üzere, fazla idi. 
Tanrı yarlıkadığı için, bizden çoklar diye 
korkmadık, savaştık. Namdar stratejist 
milleti dağıttık, hakanını esir aldık. Uy-
Buğusunu Usudunu oracıkta öldürdük. 
Elli kadar askeri esir aldık. Aynı gece 
kabilesini sayımdan geçirdik.  
 
O haberi işitip On-Oq beylerinin milleti, 
evet, tebrike geldiler, yükündüler. Gelen 
beylerin milletinin impulsu olarak İNİ-İT 
geçince, kavim kaçmış idi. On Ok 
ordusunu sületdim. 
 
Biz kendimiz de süledik ve onlara eriştik. 

Bögü Kağan böyle söyleyip bana (haber) 
göndermiş. Apa Tarkan'a ise gizli haber 
göndermiş: Bilge Tonyukuk kötüdür, 
başına buyruktur. Orduyu yürütelim 
diyecektir, kabul etmeyin. O sözleri 
işitince orduyu yürüttüm. 
 
Altun (Altay) dağlarını yol olmadan aştık. 
İrtiş ırmağını geçit olmadan geçtik, 
Geceyi (gündüze) kattık. Bolçu'ya (Bolun-
Toğay’a) tan atarken ulaştık. 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş Batı) 
 
Casusu getirdiler. Sözü şöyle: Yarış 
(Çungarya) ovasında on tümen (yüzbin 
asker) toplandı, diyor. O sözü işitince 
beyler hep birden Geri dönelim; temiz 
olmanın utancı (kirlenmekten, 
yenilmekten) yeğdir dediler. Ben şöyle 
derim:  
 
ben Bilge Tonyukuk, Altun (Altay) 
dağlarını aşarak geldik, İrtiş ırmağını 
geçerek geldik, (düşman buralardan) 
gelmiş olmaları zor dedi ve geldiğimizi 
fark etmedi. iç şüphe yok ki [Galiba] 
Tanrı, Umay, kutsal yer su onları bastıiye 
kaçıyoruz? Çoklar diye niye korkuyoruz? 
Az[ız] diye niçin yenilelim, saldıralım, 
dedim.  
 
Saldırdık ve baskın verdik. İkinci gün, 
Ateş gibi kızıp geldiler. Savaştık. Bizden 
iki kanatları kadar fazla idiler. Tanrı 
lütfettiği için (onlar) çok diye Korkmadık 
ve savaştık. Tarduş şadına doğru izleyip 
dağıttık. Kağanlarını tuttuk. Yabgularını, 
şadlarını orada öldürüp elli kadar eri 
tuttuk ve hemen o gece halkını (geri 
kalanları) sayarak gönderdik.  
 
O haberi (böyle yaptığımızı) işiten On Ok 
beyleri ve halkı hep geldi ve baş eğdi. 
Gelen beylerini ve halkını, düzene sokup 
toparlayarak-halkın birazı kaçmıştı- On 
Ok ordusunu sevk ettim. 
 
Biz de orduyu sevkettik ve onları geçtik. 



İyinçü (Sır Derya) Ögüzü geçerek İT-
İNİSİ Oğlu’nun yattığı, oturduğu Benligig 
dağına erişince Temir Kapı'ya kadar 
ulaştık. Orda kaldık.  
 
İNİL OQ şerefinin Oq egemenliğinin 
başkentini Tizig At-Oq Urus (gerilla 
savaşı) ile alınca, o yerin kralının Suuq 
Baş’ındaki (zarafşan ırmağındaki) 
Soğdak Milleti, evet tebrike geldi.  
O güne kadar Türk kavmi dışında 
Demirkapı'ya, İt-İnisi Oq İlinin, İt-İnisi 
oğlunun oturduğu dağa değmiş olan hiç 
kimse yokmuş. O yerde ben Bilge Atun-
Uquq değirdiğim için Ozuğ-Atun için 
ahiret gümüşü olmak üzere, kızlar, zafer 
şerefi için eriştirdikleri hediyeleri bol-bol 
getirdiler.  
 
İl-Etiriş hakan Bil kralı olduğu için, İli için 
Tabgaç'a karşı on yedi defa savaştı. 
Kıtanlara karşı yedi defa savaştı. 
Oğuzlara karşı beş defa savaştı. Bu 
savaşlarda onun danışmanı ben idim. İl-
Eteriş Kağan gibi Türk beyi olan hakana, 
Türük Bil Hakanına, 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş Doğu) 
 
İt yıl 27’sinde OT-OZ’u (yılı nasip oldu. 
DÖ 538-İt Yıl) ile Ub_Oz’u (Yüce geçişi) 
husule geldi. Kağan oturdu. Tün 
uyumadım, gündüzleri oturmayarak kızıl 
kanımızı dökerek, kara terimi yöğürterek 
gücümüzü vermiş olduğumuz ve şimdi de 
ötedünyaya geçmiş olan kralıma mahsus, 
gömülmenin ona ölüm şerefi vermesini 
dilerim. 
 
Ok menşeili kişiler yönüne erdem 
getirmek için hakanım ile beraber süledik. 
Tanrının yarlıkaması için bu Türk 
(Türkistan) kavmine egemenliğinde 
edecek olan düşman sokmadım.  İT-
ÖGÜZ’lü namları getirmedim.  
 
İl Etiriş Hakan kazanmamış olsa idi ve 
ben de kendim kazanmamış olsaydım İL 
DE KAVİM DE yok olacaktı. Kazandığı 

Yinçü (Seyhun) ırmağını geçerek 
Tinsioğlu denilen huzurlu Ek dağını 
aşarak Temir Kapı'ya kadar ulaştık. 
Oradan orduyu geri döndürdük.  
 
İni İl Kağan’a (öylece? Mançurlar, 
Sakalar), Araplar,[Farslar] Toharlar 
(…..)Onların güneydeki miğfer başlı 
soğdak halkı hep geldi ve baş eğdi…Türk 
milletinin Demirkapı'ya, Tinsioğlu 
Tinsioğlu denilen dağa ulaştığı hiç vaki 
değilmiş. Ben Bilge Tonyukuk o yerlere 
ulaştığım için O Sarı altın, beyaz gümüş, 
kız kadın hörgüçlü deve ve ipekli 
kumaşları (Türkler) sıkıntı çekmeden 
[fazlasıyla] getirdiler. 
 
 
 
İlteriş Kağan bilgeliği sayesinde, Yiğitliği 
sayesinde çinlilere karşı on yedi kez 
savaştı, Kıtanlara karşı yedi defa savaştı. 
Oğuzlara karşı beş kez savaştı. O zaman 
danışmanı Da bizzat ben idim, komutanı 
da bizzat ben idim. İlteriş Kağana (…) 
Türk Bögü Kağan'a, Türk Bilge Ka(ğan'a) 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş Doğu) 
 
Kapğan Kağan yirmi (yedi…. Kapğan 
Kağan’ı tahta çıkarttım.) Gece 
uyumadan, gündüz oturmadım, kızıl 
kanımı dökerek, kara terimi akıtarak işi 
gücü verdim Uzaklara keşif kolları da 
gönderdim. Karakollar? Ve gözetleme 
kuleleri diktirdim. Geri kaçan düşmanları 
getirip durdum.  
 
 
Kağanımla birlikte ordular yürüttük. 
Tanrı’nın buyruğuyla şu Türk milletinin 
arasına silahlı düşmanlara at 
koşturmadım. (kuyruğu) düğümlü atları 
koşturmadım.  
 
 
İlteriş Kağan kazanmasaydı Ve ben 
kazanmasaydım devlet de millet de yok 
olacaktı. O kazandığı için ve ben 



için ve kendim de kazandığım için il yine 
il oldu, kavim yine kavim oldu. Kendim 
ihtiyar oldum, uluğ oldum. İNİN Yir’deki 
hakanlı kavimde bir düzeni bulunan 
kimsenin hiçbir kederi olmaz imiş. 
---- Türk Bilge Hakanının halkı hakkında 
yazan: Bilge Atun-Uquq. 
 
 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş kuzey) 
 
İl Etiriş Kağan kazanmasa, yok olmuş 
olsa idi, ben kendim Bilge Atun-Uquq 
kazanmamış olsan yok olsam Kapağan 
Kağan, Türük inancındaki kavim yerinde 
milli iradenin de kavmin de kişiliğin de 
varlığını yok edecek idi. 
 
İl Etiriş Hakan ile Bilge Atun Uquq 
kazandığı için, Kapağan Kağan, Türük 
inancındaki kavmin bünyesindeki bu 
Türük Bil’e (Türkistan’a) hakan olarak 
Türük inancındaki kavmi Oğuz kavmini 
eğiterek oturuyor. 

kazandığım için Devlet de devlet oldu, 
millet de millet oldu. Ben yaşlandım ve 
kocadım. Herhangi bir yerdeki kağanlı 
millete ---- benim gibisi var olsa (onların) 
ne sıkıntısı olurmuş.  
---- (Bu taşları Türk Bilge Kağan devletine 
(kağanlığı devrinde) yazdırdım, Ben Bilge 
Tonyukuk. 
 
 
ATUN UQUQ (TONYUKUK) YAZITI 
(2.taş kuzey) 
 
İlteriş Kağan kazanmasaydı, yok olsaydı 
(olmasaydı), ben Bilge Tonyukuk 
kazanmasaydım, ben yok olsaydım 
(olmasaydım) Kapağan Kağan ve 
muzaffer Türk Milletti topraklarında boy 
da millet de insan da hiç kalmayacaktı. 
 
İlteriş Kağan, Bilge Tonyukuk kazandığı 
için, Kapağan Kağan ve muzaffer Türk 
milleti ilerlemiştir (sebebi budur). Türk 
Bilge Kağan,muzzaffer Türk milleti ve 
Oğuz halkını besleyip oturmaktadır. (Şu 
anda o hüküm sürmektedir) 

 
 
 


