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Suriye’nin Sura antik kentinde, IŞİD terörü 2013’den itibaren birçok tarihi eseri talan etti. 2011’e dek 

Sura’da kazı çalışması yapan Paris Üniversitesi’nden Antik Çağ uzmanı Ali Othman, 2015 yılında kazı 

çukurlarının birinde rastlantı sonucu bir sütun parçasının üzerinde bir yazıt olduğunu gördü. 

Sura Yazıtı olarak adlanan yazı, araştırmalara konu oldu.  Bu yazıtın Güney Sibirya’nın Türkçe konuşan 

halklarının tarihsel urulmuş (runik) yazı ile bağlantılı olduğu anlaşıldı.  

 

Ancak yazıt bir kaç deneme dışında(2), henüz tutarlı biçimde okunamadı. Bu denemelerde yazıtın, 

Avrupa Hunlarının doğu kanadının 395- 396 yılları arasında Kafkaslar üzerinden düzenledikleri 

akınlarda Orta Anadolu’nun bir bölümü ve Doğu Anadolu’yla birlikte Suriye’nin tümünü ve 

Mezopotamya’yı da içine alan yaklaşık iki yıl süreli işgalleri sırasında, olasılıkla çatışmalarda ölmüş bir 

Hun komutanının (Apa Kurçik?) ardından Hunlarca bırakılmış olduğu ileri sürüldü(2) 

Diğer yandan Rakka’nın 22 km batısında yer alan MS 1.-8. yy. arasına tarihlenen Sura antik kentinde 

bulunan bir satırlık bir yazıt, Paris Üniversitesin’den Geç Antik Çağ uzmanı Ali Othmanve Gorea 

tarafından birlikte işlendi.(3) 

Otman-Gorea’nın verdiği bilgilere göre, Sura oyma yazıtı 19 tamgadan oluşmaktadır. Tıpki Urqun 

(Orhun) vb yazıtlardaki gibi tamga grupları üst üste iki nokta ile ayrılmaktadır: 

 

 
 

Peki ne yazılmış, anlatılmış? 

 

İlk okuma denemesine göre (Sağdan sola); 

(i)g kenç : ap(a) kurçik : salar (ı)nangı/(i)nagı : eenč uġ(a) 

Ah genç Apa Kurçik! Bırakır sadık yoldaşları (onu) huzurlu uykuya. 

Yani; ölen hatırlı birinin ardından yazılmış bir not. Ama bugün de mezar taşlarında gördüğümüz; 

Ruhuna Fatiha veya Allah Rahmet Eylesin’den farklı olarak bir gözlemci tarafından düşülmüş not gibi. 

Bir roman anlatısı gibi. 

 

Acaba başka bir şey yazılmış olabilir mi? 

 

Üstelik yaklaşık 1 metre bir sütun üzerine yazıldığına göre; burada vecize vb bir şey aktarılmış 

olmalıdır. Bugünkü mezar yazılarından birkaç külliyat çıkar!  

 

Türk (Türük, OQ, ON, TATAR) kültüründe mezar taşı yok idi. Ölen büyük bir lider ise anıt dikilir ve 

icraatları anlatılırdı, gelecek kuşaklara… “Buna bakarak biliniz, anlayınız” gibi son bulurdu. 

 



Sura Yazıtı Nasıl okunmalı? 

 

Okumadan önce varsayımlarımızı sıralayalım: 

 

1- Tamgaları niteliği, yazıtın MS 1.-8. Yy’dan çok daha önce (Tahminen MÖ >1000) yazıldığını 

gösteriyor. 

2- Türk (Türük, OQ, ON, TATAR) kültürüne ait tamgalar; coğrafyalarda kurulan kültürlerimizde 

farklılaşmıştır. Asya’daki bir veya birkaç işaret; İskandinavya’da (Qut-Yak), Fransa, İspanya, İtalya ve 

Mezoptamya’da önemeli ölçüde farklılaşmıştır.(*) 

3- En eski yazıtlarımızdaki sonuç cümleleri; rahmetli Türkologlar; K.Mirşan, H.N.Orkun, vb 

uzmanlarımızın vurguladığı gibi insanın inanç kültürüne daha yakındır. 

4- Ş.Sami’nin (B) zamanında vurguladığı gibi; metni okumak ancak “anlamsal bütünlükle” yapılmalıdır. 

Aynı şeyi günümüzün metinbilimsel analizleri de kabul etmektedir. 

5-Tamgalar erken dönemde, tekil bir harfi değil, bir hece ya da kelimeyi anlatmaktadır. (*) 

O.N.Tuna’nın vurguladığı gibi (A), tekil harfler; okuma-anlamayı sağlamak ve olası karışıklığı 

engellemek için belirtilir.  

6-  Türk (Türük, OQ, ON, TATAR) kültürüne ait tamgalar; insan düşüncesi, yaşayışı ve doğal 

dengelerden soyutlanarak çıkartılmıştır. (*) 

7- Yazıtlarımız, birbirini gösteren ve yine kendine dönen referanslarla, okunmuş sayılmazlar. 

8- Bir veya birkaç sözün, bir çok dilde yaşamaya devam etmesi; determinist yaklaşımla değil, kültür 

akışıyla açıklanmalıdır. 

9- “Ah!, Aman!, Yapma!” gibi ünlemler; bazen bir kelime, harf veya öbeklerinde vurgu ile 

yapılagelmiştir. Eğer tersi olsa idi; onların da (:) ile ayrılmış olması gerekirdi. 

10- Yazıtlarda “Devrik”, kısaltılı”, “eksik”, “gizli”, “mecaz” anlatı unsurları daha çok son çağların edebi 

sanatlarıdır. Iraq-IRK Bitig’de bir dörtlük hariç, yazılmayan ama akademice her blok kısa şiirsel metne 

eklenen “FAL” gibi. 

 

Okuma denememiz: 

Bu varsayımlar altında, rahmetli Türkolog K.Mirşan’ın bilimsel araştırmalarına dayanarak yaptığımız 

çalışmaya göre, Sura yazıt şöyle okunabiliyor (Sağdan Sola) 

 

öG-iK ONÇ, aP OK uR ÖC üiK, ÖG-üL uRuN ELİ, ANÇU EL 

“Oq yönetimi sahipliği yasası tanrısal refahtır. Halkın övülerek tanrısal yaratılışı, halka müjdedir.” 

 

 

 



SONUÇ: 

İlk okuma denemesinden tamga okuyuşu olarak farklarımız şöyledir: 

 

1- Akademik çalışmaların Açıktaş Yazıtı vb yazıtlarda G veya R olarak gördüğü tamgası, yukarıda 

sıraladığımız 10 varsayım gereği BUĞ’dur. (BEG,BEK, BEY). 

 

2-Benzer şekilde Açıktaş Yazıtında geçen sonradan Y’ye dönüşen EL/İL  tamgası , G değerinde 

değildir. 

 

3- Bölgede el/iL şu şekillerde yazılmıştır: (5) 

 

4- Yine, Urqun (Orhun) Yazıtları vb eserlerde S olarak okunan I tamgası, Sura yazıtında  şekline 

atfedilmiştir. Yine Ş ile eşitlenen tamgalarla yan yana konmuştur. Oysa bu tamda kök olarak ÖG-İG 

olmalıdır. 

 

5- Gelelim 2.varsayımımızda belrtilen, tamgaların değişim örneğine. Herkesçe I/İ ünlüsü olarak kabul 

edilen tamgası; K.Mirşan’ın Mezoptamya bölgesi yazıtlarında yaptığı analize göre, hangi zaman 

dilimini ele aldığınıza bağlı olarak; Ü değerinde olabiliyor ki Sura yazıtında yerine oturuyor. 

 

6-  yazısınında “Oğuz Han’ın torunu” Apa Kurçik, okuması hayali kalmaktadır. Çünkü harf ve ses 

değerleri yanlış konmuştur. Burada ÖC tamgasından önce OQ da okunmamaktadır. Ap varsa bile Ap-a okumak 

için eki mutlak yazılmalıydı:  NRTpa:Apa Turqan (Urkun’da) 

 

7-  “arangı” okurken yazılan I/İ tamgası,  uga okurken neden A/E yazılmamıştır? 

 

8- Sal okurken gramer ve grafiksel durum Urqun’la ters düşmektedir: LS  

 

9-Orhun’da UDmDm Udımadım…. Uyku; köken diller; Türkçe ve Sümerce’de “U”  olarak bilinir. Ama tamga 

benzetmesiyle, EL’i G görüp; ug(a) “uykuya” demenin mantıki açıklaması tam değildir. 

 

10- Tamgaları niteliği,  Unesco’ca en az MÖ 3000’e tarihlenen Tamgalısay(C), Saymalıtaş, Açıktaş Yazıtı ON 

Notası’na benzerliği, Dux Sarayı yazıtları gibi MÖ 300’lere tarihlenen bölgedeki diğer yazıtlar da  dikkate alınırsa, 

Sura Yazısı’nın yazılış tarihi tahminen en az MÖ >1400) gibidir. 
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