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KT Doğu 1.satır 

Cumpam BUmNQGN istmiQGN ULRmY 
Eçüm (İÇÜÜM): Apam: Bumin(BUUMİN): Kagan: İstemi: Kagan: Olurmış 

(kural dışı ama kolaylık açısından soldan-sağa yazıldı) 

 

Ç1: Atalarım Bumın Kağan (ve) İstemi Kağan hükümdar olmuş. 

Ç2: Allahımın Neslimin Hakanı İradesi, hakan oturmuş 

Taştaki; “Eçüm Apam: Bumın Kagan: İstemi: Kagan” ifadesinden V.Thomsen’den 
A.Ercilasun, E.Aydın’a kadar bir çok araştırmacı, iki (2) hakan adı çıkarmaktadırlar: 
Bumin ve İstemi kağanlar (Teoman ve Mete?).  
 
Oysa, K.Mirşan, bu satırda hakanlardan değil, milletin üzerinde yönetici olan hakanın 
sıfatı olduğunu ileri sürer ve şöyle okur: Allahımın Neslimin Hakanı İradesi, hakan 
oturmuş 
 
Şimdi ifadeyi açarsak; 
Cümle sonundaki “Kağan Olmuş-Oturmuş ” ifadesi ortak çeviridir. Ancak; 
 

VT.IDO Eçüm Apam: 
“Atalarım” 

Bumın Kağan: 
“Bumin Kağan” 

İstemi 
Kağan: 
“İstemi 
Kağan” 

Olurmış: 
Yücelmişler 

AE.TKBT Eçüm Apam: 
“Atalarım” 

Bumın Kağan: 
“Bumin Kağan” 

İstemi 
Kağan: 
“İstemi 
Kağan” 

(…?) Olurmış: 
Hükümdar 
olmuş 

KM.BB İÇÜÜM 
Apam: 
“Allahımın” 

BUUMİN Kagan: 
“Neslimin 
Hakanı” 

İstemi: 
“İradesi” 

Kagan 
Olurmış:  
“Hakan 
oturmuş” 

 
Ç1’de eğer iki hakan başa geçmişse taştaki cümlenin yükleminde “hükümdar” 
eksiktir. Tam çevrilecek olsa idi: “…Atalarım Bumin Kağan İstemi Kağan olmuş-
oturmuş”. Ki burada da öge (ne olmuş?) eksikliği vardır. 
 
Akademik yaklaşımlardan biri şu: Buradaki “olurmuş” ifadesi zamanında oturmak 
anlamındadır. Ve bir “mecaz, metefor” içerir. Bu 2 hakanın adı tarih belgeleri ile de 
sabittir. “İstemi” adını, “irade” diye çevirmek yanlıştır ve bu hali; çok sonraları 
“öztürkçe” sevdasından çıkan yanlışlıkların biridir.  
 



Oysa Ç2’de kağanlardan değil, başa geçen kağanın açıklaması-sıfatı var.  
Kağan olan nedir: …Allahımın Neslimin Hakanı İradesi’dir. 
 
İlk çeviriyi yapan V.Thomsen da “…Atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan 
yücelmişler.” demiştir ki, burada da yüklem olan “olurmış’a”; “yücelmiş” anlamı 
yüklenmiştir.  
 
Özetle, dilbilgisi kuralına göre; 
Eçüm apam Bumın Kağan İstemi =SIFAT-FAİL-TAMLAMASI 
Kağan= Nesne  
Olurmış= YÜKLEM 
 
Not: Dilimizde; Tahta çıkmak, Hakan olmak, Baş-lider-öncü olmak, adeta 
deyimleşmiş durumdadır. Bunu, Atun Uquq (Tonyukuk) yazıtında da görmekteyiz: 
 
G2’de; Tokuz (AT-OQUZ): Oguz: Bo(U)dun: Üze (ÖZE): (Q)Kagan: Olurtı: 
denmektedir. Yani; “halkı üzerine bir kağan oturmuş (hakan oturdu)”  
 

İstem nedir? 

Akademinin; “İstemi” adını, “irade” diye çevirmek yanlıştır, savına karşı şunlar 

söylenebilir: 

Türk lehçelerinde, Çağatayca’da KM.DLT’de; İstemek, dilemek, talep etmek, bir emri 
uygulamak, bir emri yerine getirmek, istemek: İstemek, taleb ve arzu ve temenni 
eylemek manalarındadır. İsim olarak TDK’da talep, arzu ve “İrade veya isteğin eylem 
durumunda belirmesi” deniyor. 
Türkiye Türkçesinde de kullanılan İsta_; İssi: sahibi= İdi+si>iye-si>isi. istemek: İsta_, 
iste_. Talep: İste-m şeklindedir. (TG) 
K.Mirşan PTS’ye göre ÏS, ËS kökünün 9 anlamından biri de “istek” olarak açıklanıyor: 
ËL BU, ËS (ÏS) BU, ËSİD [halkımın isteklerine (düşüncelerine) uy veya duy. K.Mirşan 

ÏS kökünü tarihi taşlarımızda “s” şeklinde göstermektedir. Urqun’da da S harfi aynı 
şekildir. Bu işarete “süngü” diyenler de mevuttur. 
 
Gelelim bu cümledeki, “mecaz, metefor” olması ve “öztükçe” sevdasından çıkan 
yanlışlıkların biridir, yorumuna: 
Mecaz yada metefor; bir sözcüğün gerçek anlamlarından (temel ve yan 
anlamlarından) sıyrılarak, başka bir sözcüğün yerinde kullanılmasıdır. 
 
Akademinin; “hakan, hükümdar olmuş” okuduğu “olurmuş” hala yan anlamındadır… 
İlle de mecaz olacaksa, buradaki yüklemin; 
“hükümdar olmuş” değil, “yücelmişler” olması daha doğrudur. (VT.IDO) 
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