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GÖKTÜRK adında bir devletimiz var mı? 
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Devletin ve Türk’ün adı, vasıfları nedir? 
 

idiUQSz quK turq  
Ç1: İdi: Oksuz Kök Türk 
Ç2: İdi: OQ-USUZ ÖKÜK TÜRÜK 

(kural dışı ama kolaylık açısından soldan-sağa yazıldı) 

Kültegin yazıtı Doğu 3.satırın başındaki bu cümle en kritik tartışma konusudur. 
 
Çünkü; 
- Bir devletin adı, nasıl olur da 3 yazıtta yalnızca 1 kez geçer ve nasıl eksik okunur? 
- Yazıtlarda hep Türklerin soyundan bahseden OQ (Ok) kelimesi, burada nasıl olur 
da ÖRGÜTLENMEK manasında çevrilir? Bunu çözmek gerekmektedir. 
 
Özetle şunlar söyleniyor: 
1. Sahipsiz ve teşkilatsız [olan] Gök Türkleri…. 
2. Pek teşkilatsız Gök Türk…. 
3. Üniter, birlik halindeki Türk(ler) 
4. OQ asılllı imanlı Türk 
 
Akademik dünyanın çevirisinde; Daha önce hiç örgütlenmemiş (Oksuz) olan semavi 
(Kök) Türkleri (örgütleyerek), diyor… 
K.Mirşan ise Ok Asıllı (OQ-USUZ) imanlı, rabbine düşkün (ÖKÜK) Türük (eğitilerek), 
şeklinde okuyor. 
 
V.Thomsen burada; idi’yi sahip, hükümdar şeklinde, İdi Oksuz’u da egemen şeklinde 
yorumluyor. Ancak Ok’un nasıl yorumlanacağı konusunda “acaba hükümdarsız 
olabilir mi?” diye bir çekince de koyuyor. Ve Ok’un özel bir kullanım amacı olduğunu 
daha mantıklı buluyor. Ok’un o zamanlara bir boyun, ordunun karşılığı 
olabileceğinden söz ediyor. 
 
Öte yandan Thomsen, Turcica eserinde; Türklerin başarılı hükümdar yönetimlerinden 
bahsederken “hükümdarsız, örgütsüz” denmesini de anlamsız bularak, Taş II’de olan 
İt’i’nin (idi) Taş I’de unutulduğundan hareketle, anlamı 2.taşta “Daha önce hiç 
örgütlenmemiş olan semavi Türkleri (örgütleyerek)” şeklinde düzeltiyor.  
Ve taşı yazan Yollug Tigin’in unutmuş olduğu kelimenin 2.ci taşta yazılmış 
olabileceğinden bahsediyor. 
 



Radloff ise Ok’u; aile, ırk, soy anlamında çeviriyor. K. Mirşan ise OQ’un Türklerin 
tarihteki ilk adlarından biri olduğunu ve bu satırda da kendilerine “OQ Asıllı” 
dediklerini yorumluyor. 
Mirşan yalnızca bir çeviri yapmıyor, aynı zamanda, Türklerin yaratılış felsefesinin 
izlerini de yorumuna katıyor.  
Ona göre, OQ (Ok)’un Erken Türkçe’deki başlıca anlamları şunlar: Olkunma-
yaratılma, Quantum-enerji demetleri, Mızraklı asker, Erken Türklerin adlarından biri, 
Okuma, İzah… 
 
Diğer yandan, Thomsen tarafından anlamlı bulunmayan Kök=Semavi çevirisi 
A.Ercilasun ve diğer akademik çevirilerde kabul görüyor 
 
Tuna farkı? 
 
Burada O.Nedim Tuna’nın tespiti çok önemlidir. 
Rahmetli Tuna şöyle diyor: “Güven, iftiyar ve övgü dolu bu 3 satıra rağmen, idi oksuz 
kelimeleri; V.Thomsen dışında, ibare üzerine çalışan bütün araştırmacılar tarafından, 
buna tamamen ters düşen şekilde karşılanmıştır.” 
Tuna hocamız, idi-oksuz’un;  “bütün halinde, tam bir birlik halinde, üniter” olarak 
alınması durumunda çelişkinin ortadan kalkacağını söylüyor. Tuna, ok (oq) 
kelimesinin, “eyalet, idari bölge” olarak ele alınabileceğini de ekliyor. 
  
 
OQ ve Örgüt anlamdaş mı? 
 
OQ (ya da Ok) bugün de dilimizde kullanılan ve onlarca anlamı olan bir kök kelime. 
Ama bu anlamların içinde “Örgütsüz” manası bulunmuyor. 
 
Ancak, V.Thomsen başta olmak üzere akademik dünya, daha çok Çin kaynaklarında 
Türklerle ilgili “devlet, egemenlik” açıklamalarına dayanarak yaptıkları analizde 
DOLAYLI olarak “ÖRGÜT, EGEMENLİK” anlamı çıkarmaktadırlar. 
 
Bakalım Urqun yazıtlarında devlet, örgüt, teşkilatını resmi ağızdan aktaran satırlarda 
hangi kelimeler kullanılmış ve içlerinde OQ (Ok) geçiyor mu? 
 
Yazıtlarımızda bu anlamda en sık kullanılan kelimeler şunlar: 
İlsiretmek 
Kağansıratmak 
Tüz-Tüzsüz, Töre 
Içgınmak 
İl-El 
Yanılmak 
İdi-idisiz 
İt-itdi 
Kılmak-kıldı 
Konturmak-konturdu 
Kaganmak-kazgantı 
Bilmek-bilmez-Bilmedük 
Ökün 
Yablak-Uyublıq 



Yağı-yağısız 
Aş-Aşsız 
Ton-Tonsuz, Atunsuz 
  
Görüleceği üzere kendini anlatan (Göktürk ya da Türük Bil) devlet söyleminde OQ ya 
da OK’a ait ayrı bir vurgu yoktur. Bu kelime genellikle; ırk, soy gibi anlamları vermede 
kullanılmıştır. 
 

Diğer yandan quK 
Kelimesin Urqun gramerindeki doğru okunuşu; KÖK mü, ÖKÜK mü tespit edilmelidir. 
 

Çünkü K.Mirşan, dağ keçisinden çıkan ÜK-ÖK tamgasının (q); rab, tanrıdan geldiğini 
ve ÖK’ün de bugün dahi yaşayan “düşkün, bağlı” (Ökkeş vb) manasında olduğuna 
işaret etmektedir. Akademik dünya ise, alfabemizde K sesi varken ÜK’ü hala K 
okumaya devam etmektedir. 
 
Mana karinesi ile metnin analizi 
Yukarıda Urqun dilbilgisi ile anlatmaya çalıştığımız konuyu şimdi, ilkin Ş.Sami (1903) 
tarafından ortaya konan “mana karinesine” başvurarak analiz edelim. 
 
Kültigin Doğu 1., 2. ve 3. satırların metninde kısaca şöyle bir anlatım vardır: 
 
1- Kainat, dünya ve insanoğlu yaratılmıştır… 
2- Bu insanların yönetiminin sorumlusu, sahibi atalarımız, hakanlarımızdır… 
3- Onlar bu sorumluluk gereği, devleti kurup, töreleri-yasaları oluşturmuşlardır… 
4- İçteki bu başarıyı dıştaki düşman ve rakiplere karşı da göstermiş, onları kendilerine 
bağlamışlardır, halkı iskan edip, eğitmişlerdir… 
5- Doğudan batıya hakimiyeti, kalkınmayı ve adaleti tesis etmişlerdir… 
 
Ve tüm bunları sağlayan kim, kimler? Sorusuna da şöyle cevap vermişlerdir: 
6- Bilge, akıllı, uzak görüşlü, adaletli, vicdanlı HAKANLAR… 
 
Peki, bunları yapan, doğu ile batının arasında (ikin ara) hakim olan devlet kimdir? 
Sorusu nerede cevaplanmış? 
Hakanların niteliklerinin anlatıldığı ve 2 farklı şeklide yorumlanan cümlenin önünde: 
 

idiUQSz quK turq  
 
Yani, bu devlet, devletimiz; 
A-Sahipsiz ve teşkilatsız [olan] Gök Türkler midir? 
B-OQ asılllı imanlı Türükler mi?, üniter, federe mi? 
 
Şimdi soralım; taşı yazanlar, A ve B’den hangisini yazmış olabilirler? 
Hangisinde mana bütünlüğü devam etmektedir? 
 

Bu arada, akademinin bir kısmı, en azından bugün devletimizin adı olan Göktürk” 

ibaresinin taşlarda yalnız 1 kez yazıldığını kabul ediyor. 

 



Türk/ Türük 
turK turq 
Urqun yazıtlarında (KT, BK, T); TÜRK/TÜRÜK +- 104 kez yazılmıştır.  

Bunun; +- 92 adedinde Türk, “Türük” şeklinde yazılmıştır.  

+-12 adedinde Türk, “Türk” şeklinde yazılmıştır. (Yalnız Tonyukuk 1.taş)  

 

ve Ötüken: utqn  

Ötüken gibi,  ÜK tamgasının doğru okuması (+-) 25 kez. ÜK ’ün, k okunması ise 

yalnızda (+-) 5 kez. Yani genel geçer kural;  ÜK’ün ÜK okunmasıdır. 

Bu konuda uzlaşma zor değil. Çünkü her ikisi de; Türkleri ve onlarla aynı kültürü 

paylaşan türleri anlatmaktadır.  

 

Ama, yazıtlarda yalnız bir (1) kez yan yana geçen Ökük (Kök) Türük (Türk) 

tamlamasından bir devlet adı çıkarmanın daha kabul edilebilir yanları olmalıdır.  

Bir devletin adı, nasıl olur da 3 yazıttta yalnızca 1 kez geçer? 

 

Urqun’da Türk/Türük kelimesinin geçtiği satırlar: 

Bilge Kağan Yazıtı Kül Tigin Yazıtı TY 1. Taş TY 2. Taş 

Türük bodun : 17 Türük bodun:14 Türk bodun: 5 Türük bodun: 2 

Türük kağan : 1 Türük kagan: 1 Türk sir bodun: 2 Türük sir bodun: 2 

Türük begler : 7 Türük begler: 3 Türk kagan: 1 Türük Bilge Kagan: 2 

Türük bodunug: 5 Türük bodunug: 3 Türk bodunug: 1 Türük sir bodunug: 1 

Türük bilge kagan: 5 Türük bilge kagan: 2 Türk kaganıg: 1 Türük bilge kaganka: 1 

Türük amtı bodun begler: 1 Türük amtı bodun begler: 1 Türk kagangaru: 1 Türük bögü kaganka: 1 

Türük kara kamag: 1 Türük kara kamag: 1 Türk bodunı: 1 * 

Türük törüsin: 1 Türük törüsin: 1   

Türük tenrisi: 1 Türük tenrisi: 1   

Türük ıduk yiri: 1 Türük ıduk yiri: 1 91   

Türük atın : 1 Türük atın: 1   

Türük oguz begleri: 1 Türük oguz begleri: 1   

Kök türük: 1 Köök türük: 1   

Türüküme bodunuma: 2 Türükümiz bodunumız: 1   

Türük bodunın: 1 Türük bodunın: 1   

Türüküm bodunum: 1    

Türük tenri: 1    

Türük bodunum: 1    

Türük amtı begler: 1    

 


