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Göktürk Yazýtlarý Üzerine

Göktürkler, metinlerde görüldüðü üzere &ldquo;Teñri&rdquo; (Tanrý) adý verdikleri tek bir yaratýcýya inanýrlar ve Töreyi (Törü)
baðlýlýk içersinde, &ldquo;ebedî düzen&rdquo;i kurmak amacýyla tutarlardý. Töre, eñ özet tanýmla Türk yaþantýsýný düzenleye
bütünü demektir. Bunuñ içerisinde, devlet teþkilatlanma âdâbýndan aile birimine kadar her nesne, disiplinli bir düzenleme halinde
yer alýrdý. Zorlu bir coðrafyada Türkleri ayakta tutacak olan Türk normlarý, biñlerce yýllýk birikimiñ verdiði tecrübe ve olgunluk ile
töre&rsquo;niñ öñemli bir kýsmýný ortaya koymuþtu
GÖKTÜRK KÝTABELERÝ ÜZERÝNE (Günümüzle Ýç Ýçe) Türk karakteriniñ satýr satýr dalgalandýðý bu âbidelerde, eñ
kýskandýran ahenkli bir heyecan vardýr. Bahtiyarlýðý erkinlik ateþinde tadan bir milletiñ geçirdiði zorlu þartlar, milletçe düþülen h
Doðu Göktürkleriñ bir dönemlik Çin esareti ve ardýndan yaþanan büyük diriliþ mücadelesi gözler öñüne seriliyor. Orhun Yazýtlarý
adlandýrýlan bu metinler aslýnda baþlýca dokuz, on tanedir. Yalñýz, içerik doygunluðu ve büyüklükleriyle öñem kazanmýþ olan ü
bizim de ele aldýðýmýz bu kitabeler olacaktýr. Bunlarýn eñ deðerlileri, Bilge Kaðan&rsquo;ýñ aðzýndan yazýlmýþ olan Kül Tigin(
Bilge Kaðan(735) yazýtlarýdýr. Kül Tigin ise Bilge Kaðan&rsquo;ýñ bir yaþ küçük kardeþidir. Üçüncü öñemli yazýt ise kendilerine
kendilerinden öñce baba ve amcalarýna vezirlik yapmýþ olan Bilge Tonyukuk yazýtlarýdýr. 720 &ndash; 25 yýllarý arasýnda yazý
öñgörülen iki parça halindeki bu kitabeler, kendisi tarafýndan dikilmiþ ve diðerlerine göre daha uzakta kalan Moðolistan&rsquo;ýñ
Nalayha þehri içersinde bulunmuþtur. Diðerleri ise Baykal Gölü&rsquo;nüñ güneyinde, eski Orhun nehri yataðý yakýnlarýndadýr.
Bunuñla birlikte Türkleriñ okunabilen ilk yazýlý belgesi, 687 &ndash; 92 yýllarý arasýnda yazýldýðý öñgörülen &ldquo;Çoyrýn
yazýtý&rdquo; olmuþtur. Altý satýrlýk bu yazýtta, Bir Göktürk eriniñ Ýlteriþ&rsquo;e katýldýðý añlatýlmaktadýr. Bu metinlerde, Tü
milli yazý sistemi olan Orhun (Göktürk) alfabesi kullanýlmýþtýr.
Bilge Kaðan ve Kül Tigin Kardeþleriñ babalarý, Doðu
yaklaþýk elli yýllýk (630 - 680) Çin esaretine soñ vermiþ olan Kutlug Kaðan, yani ikinci adýyla Ýlteriþ Kaðan&rsquo;dýr. Ýlteriþ&rs
bu günkü Türkçeyle karþýlýðý, il derleyen, il düzenleyen demektir. (Ýl deriþ) Eski Türk töresinde, yiðide nâmýyla isim verildiðinde
dönemlerinde ayný kiþiniñ farklý isimlerle añýldýðý sýkça rastlanan bir durumdur. Ýþte Türk Tarihi&rsquo;niñ eñ gururlandýrýcý
olaylarýndan olan Kür Þad ayaklanmasý, Doðu Göktürkleriñ elli yýllýk bu esaretleri döneminde gerçekleþecek, Çinlilere korku ve
veren bu ayaklanmalar, daha soñra Ýlteriþ&rsquo;iñ bu büyük baþarýsýna öñayak olacaktýr. Kür Þad ismi, aslýnda H. Nihâl
Atsýz&rsquo;ýñ taktýðý bir addýr. Çünkü Çin kaynaklarýnda bulunan isimler, Çin yazýsýna aktarýlýrken büyük bozulmalar yaþam
ismiñ kaynaklarda aktarýldýðý hali ise &ldquo;Cye-Þðý-Þuay&rdquo; dýr. Bu yazýmýz boyunca ayrýntýlara mümkün olduðunca g
sadece gerekli öñbilgileri sunarak bu öñemli kitabeleriñ özüne inmeye çalýþacaðýz. Çünkü amacýmýz, Kür Þad, Ýlteriþ, Tonyuku
Kaðan ve Kül Tigin gibi gerçek Türk büyükleriniñ ruhlarýndaki özü, bugünkü torunlarýna aktararak darboðaza sürüklenen Türk Ül
cevherler kazandýrmak olacaktýr.
Ýsimlerini bu yazýda verme gereði görmediðim yabancý bilim adamlarý tarafýndan
okunan bu kitabeler, eñ deðerli Türk kaynaklarý arasýnda yerlerini alýrlar. Añýtlar bilimsel olarak deðerlendirildiðinde, içerikteki
tarihsel verileriñ haricinde, bir milletiñ inanç sistemine, dil geliþimine, dünya görüþüne ve kültürel deðerlerine öñemli ölçüde tanýk
görülecektir. Burada Bilge Kaðan&rsquo;ýñ öyle deðerlendirmeleri vardýr ki, yaptýðý bu tespitleriñ Türk toplumu için bugün dahi g
olduðunu görmek oldukça þaþýrtýcýdýr. Bu da gösteriyor ki, baþa gelecek öñderleriñ Türk Ulusu&rsquo;nu yükseltmesi ya da bir
yýkýmdan kurtarabilmesi için, her þeyden öñce kendi milletini çok iyi tanýyor olmasý, bilmesi, etüt etmesi gereklidir. Hem añýt, âb
hem de yazýt, kitabe niteliði taþýyan bu büyük eserleri deðerlendirirken, mevcut muhtevayý bazý konu baþlýklarý halinde ayýrara
ortaya koymaya karar verdim. Aslýnda bunlar birbirleriyle bölünmez nitelikte olsalar da, bu þekilde edindiklerimiz daha kalýcý bir
hal alabilir.
Töre Göktürkler, metinlerde görüldüðü üzere &ldquo;Teñri&rdquo; (Tanrý) adý verdikleri tek bir yaratýcýya inaný
Töreyi (Törü) Tañrýya baðlýlýk içersinde, &ldquo;ebedî düzen&rdquo;i kurmak amacýyla tutarlardý. Töre, eñ özet tanýmla Türk y
düzenleyen yasalar bütünü demektir. Bunuñ içerisinde, devlet teþkilatlanma âdâbýndan aile birimine kadar her nesne, disiplinli bi
düzenleme halinde yer alýrdý. Zorlu bir coðrafyada Türkleri ayakta tutacak olan Türk normlarý, biñlerce yýllýk birikimiñ verdiði
tecrübe ve olgunluk ile töre&rsquo;niñ öñemli bir kýsmýný ortaya koymuþtu. Töre&rsquo;niñ diðer kýsmýný ise inanç yönü oluþtu
Tañrý&rsquo;nýñ kesin hükmü vardý ve Türkleriñ yaþantýlarýna göre, Tañrý geleceklerini tayin etmekteydi. Türkler benliklerini yit
Töreden çýktýkça helâk oluyor, düzeni ve yaþantýyý korudukça Tañrý desteðiyle yaþýyorlardý. Bu inanç metinlere oldukça net ya
kazanýlan baþarýlar Tañrý&rsquo;nýñ lûtfu, hezimet ve yýkýmlar ise yapýlan yañlýþlar soñucu bir cezalanma olarak belirtilmiþti.
Mehmet Niyazi&rsquo;niñ &ldquo;Türk Devlet Felsefesi&rdquo; adlý eserinde, Töre&rsquo;niñ, Türk dininiñ adý olma ihtimali
de söz edilmiþtir.
Kül Tigin Âbidesi, Güney Yüzü, 9./10. Satýr: &ldquo;Teñri yarlýkadukýn üçün, özüm kutum bar üçün kaga
Kagan olurup yok çýgany budunug kop kubrattým. Çýgany budunug bay kýldým. Az budunug öküþ kýldým. Azu bu sabýmda igid
gu?&rdquo; Günümüz Türkçesi: &ldquo; Tañrý buyurduðu için, Tañrý yetkim (kutum) olduðu için kaðan oturdum. Kaðan otur
milleti hep topladým. Fakir milleti zengin kýldým. Az milleti çok kýldým. Yoksa bu sözümde yalan var mý?&rdquo; Kül Tigin Âbi
Doðu Yüzü, 10./11. Satýr: Üze Türk Teñrisi, Türk ýduk yiri - subý ança itmiþ. Türk budun yok bolmazun tiyin, budun bolçun tiyin
Ýlteriþ Kaðanýg, ögüm Ýlbilge Katunug Teñri töpüsinde tutup yügerü kötürmiþ erinç. Kañým kagan yiti yigirmi erin taþýkmýþ&hel
Türkçesi: &ldquo;Üstte Türk Tañrýsý, kutsal yeri - suyu öyle düzenlemiþ. Türk milleti yok olmasýn diye, millet olsun diye babam
Kaðaný, annem Ýlbilge Hatunu Tanrý tepesinden tutup yukarý kaldýrmýþ olacak. Babam on yedi eriyle dýþarý çýkmýþ&hellip;&rd
Türk yazýtlarý, daha bunuñ gibi sayýsýz örneklerle dolmuþtur. Kaðan, &ldquo;kut&rdquo; denilen Tañrý yetkisiyle gelmekte, Türk
töresini tutup milleti diri ve daima güçlü kýlma göreviyle Kaðanlýk almaktadýr. Ýþte bu yüzden Orhun kitabeleri ayný zamanda, K
millete karþý hesap verdiði metinler olarak da karþýmýza çýkar. Bilge Kaðan, babasý devrinden baþlayarak, kendisiniñ ve kardeþ
Tigin&rsquo;iñ yaptýklarýný yýl yýl añlatýp milletine hesap vermektedir. Bunuñ bir örneði de, yukarýda ilk verdiðim Kül Tigin
Kitabesindeki örnek metindir. Bu töreyi ve hesap verme kaygýsýný duyan, yakýn tarihimizde bir kiþi ve eseri daha vardýr ki, o kiþ
Atatürk ve eseri Nutuk&rsquo;tur. Orhun Kitabelerini ve Türk tarihini su gibi içmiþ olan Atatürk, Türk Töresi altýnda hizmet kaygýs
gösteren yakýn tarihimizdeki eñ parlak isim olarak karþýmýza çýkar. Dünya Görüþü Türk dünya görüþünüñ eñ belirgin iki ya
(baðýmsýzlýk) aþký ve hâkimiyet düþüncesidir. Bu yüzden Türkleriñ milli sembolleri olan Bozkurt, Dað Keçisi ve yýrtýcý kuþlar, h
ve yaþam biçimlerine düþkün olan bu öðelerden seçilmiþtir. Bir baþka Türk simgesi olan ve ayný zamanda Göktürk parasýnda da
ay-yýldýz ise, yeryüzünü kaplayan, yani bir nevî hâkimiyeti altýna alan bir görünümdedir. Tabi bu mânâlandýrmayý, mantýk yürüt
yapýyoruz. Daha farklý bir açýklamayla karþýlaþýrsak bu görüþüm elbette deðiþebilir. Doðu Göktürkler, dünya tarihi göz öñüne a
uzun sayýlmayacak olan yaklaþýk elli yýllýk esaretleri döneminde, sayýsýz baþkaldýrýlarda bulunmuþ, ayaklanmýþ ve Çinlilere k
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huzursuzluðu fazlasýyla tattýrmýþtýr. Çünkü elli yýl dünya tarihinde kýsa gibi görünse de, on gün bile Türkler için haddiyle zulüm
Orhun yazýtlarýnda Bilge Kaðan, Türk benliðinden kopan ve Türk adlarýný býrakýp Çin adlarý almaya baþlayan beðlerden söz e
yozlaþarak töreden çýkan bu þahsiyetler yüzünden Çin esaretine düþüldüðünü keskin hatlarla belirterek altýný çizmiþtir. Bu ayný
Tañrý cezalandýrmasýdýr. Tabi düþülen bu durumdan soñra, nice canlar feda edilerek soñu bitmeyen ayaklanmalar baþlatýlmýþ
Türk&rsquo;üñ erkinlik ateþi metinlerdeki coþkunluðuyla birlikte yaþamaya devam etmiþtir. Çaðýmýzda kültür emperyalizminiñ pa
çekiciliðine kapýlarak yozlaþmaya sürüklenen Türk milleti, yaklaþýk biñ üç yüz yýl öñceki Atasý olan Bilge Kaðan&rsquo;ýñ uyarý
vermediði taktirde, ayný kuyuya düþmekten de kurtulamayacaktýr. Halbuki Türkler için tutsaklýk, alýnabilecek risklerden biri deðil
Yalñýz, Türkleriñ o devirde de Dokuz Oðuz, Türgiþ, Tatar, Göktürk, Kýrgýz gibi parçalar halinde bulunmasý, kendilerine büyük sý
yaþatan bir baþka sebep durumundadýr. Çünkü yer yer birbirleriyle mücadele haline giren Türk Ýlleri, Çin ve diðer düþman kavim
karþýsýnda zararlara düþecektirler. Metinlerde Türk boylarýnýñ birbirleriyle olan savaþlarýnýñ añlatýldýðý kýsýmlar hiç de az deð
maalesef. Bu durumdan çýkartýlacak ders, ülke içinde ve bütün Türk Ellerinde, birlik ve beraberlik bilinciniñ güçlendirilmesi olmal
elbette. Yukarýda sözünü ettiðimiz, Türklerdeki hâkimiyet düþüncesi de yazýtlarda belirgin biçimde görülmektedir. Buña metinler
bölümlerde þöyle rastlýyoruz: Kül Tigin Âbidesi, Güney Yüzü, 2. Satýr:
&ldquo;Tokuz Oguz Begleri, Buduný, bu sabýmýn e
katýgdý týñla: Ýlgerü kün togsýkka, birigerü kün ortusýñaru, kurýgaru kün batsýkýña, yýrýgaru kün ortusýñaru anda içreki budun
körür. Bunça budun kop itdim. Ol amtý anyýg yok.&rdquo; Günümüz Türkçesi: &ldquo;Dokuz Oðuz Beðleri, Milleti, bu sözüm
adamakýllý dinle: Doðuda gün doðusuna, güneyde gün ortasýna, batýda gün batýsýna, kuzeyde gün ortasýna kadar içteki milletl
bana tâbidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O þimdi kötü deðildir.&rdquo;
Türkler yapýlarý itibariyle yönetici bir karakter öz
yansýtarak, baðlý bulunduklarý töre düzeni içersinde hâkimiyet kurmayý gerekli görüyorlardý. Bu þekilde, ele geçen bölgeyi düze
ve daha güvenli bir çevre ortamýný da beraberinde getiriyorlardý. Türklerdeki bu hâkimiyet añlayýþýný, yaþanan çaðý ve bulundu
tehlikeli coðrafyayý da hesaba kattýðýmýzda, añlamak hiç de zor deðildir. Hatta bu bir zorunluluktur. Aslýnda bu hâkimiyet isteðin
güçleri ve yetenekleri oranýnca diðer kavimler de kurmak isteyecektirler. Hemen hemen bütün dünya tarihi bu þekilde yazýlmýþtý
zaten. Ama metinlerde Türkleri diðer kavimlerden ayýran özellik, içine aldýðý kavimlerin de rahatýný düþünmesi ve huzurunu sað
isteðidir. &ldquo;Ol amtý anyýg yok&rdquo; &ndash; &ldquo;O þimdi kötü deðildir&rdquo;. Osmanlý Ýmparatorluðu da dahil Türk
devletlerinde, dünyada baskýn görülen bir emperyalist añlayýþýñ bulunmamasý, eski Türk Töresiniñ erdemiyle alakalý olmalýdýr
Dili ve Edebî Yönü Türk yazý tarihiniñ eñ deðerli belgelerinden olan Göktürk Kitabeleri, o çaðda bile dildeki geliþkin yapýsýyla
Türkçe&rsquo;niñ dil görkemini yansýtabilmiþtir. Akýcý ve ahenkli bir dille donatýlmýþ &ldquo;Beñgü Taþlar&rdquo; (Ebedi - beng
taþlar), Türkçe&rsquo;deki añlatým gücünüñ dünyaya sergilendiði ilk yazýlý belgeler halindedir. Daha eski Türk yazýtlarýnýñ varl
birlikte, içerik doygunluðu ve büyüklükleri sebebiyle ele aldýðýmýz bu üç kitâbe, geñellikle öñ plana çýkacaktýr. Elbette bu yazýtla
dil varlýðýný bütünüyle yansýtacak deðildirler. Nasýl bir kitap bütün bir dili göstermeye yetmiyorsa, kitabeler için de ayný durum s
konusudur. Yalñýz, içerikteki ikilemeler, deyimler, atasözleri, kullanýlan üslup, zýt añlamlý sözcükleriñ ayný cümlede kurulmasý v
yer yer kullanýlan þiirsel añlatýmlar, Türk diliniñ gücünü ve mazisini ortaya koyacak nitelikteki öñemli verilerdir. Hatta öyledir ki,
kitabelerdeki metinleriñ, manzum yani, ölçülü ve kafiyeli tertiplendiðini iddia eden bilim adamlarý bile olmuþtur. O devirde böyle b
edebî güce ulaþan Türk dili, deriñ birikimleriñ akarak toplanmýþ olduðu bir uygarlýk yataðýnýñ yegâne sahiplerini belgiler.
A
( Alfabe ) Göktürk Beñgi taþlarý, Türkleriñ tek milli yazý sistemi olan Orhun (Göktürk) alfabesiyle donatýlmýþtýr. Sert çizgileri v
tertibiyle Türk karakterini yansýtan bu alfabe, Kül Tigin ve Bilge Kagan yazýtlarýnda 38 harfli bir düzen halinde görülür. Buña karþ
onlardan yaklaþýk on yýl öñce dikilmiþ Bilge Tonyukuk añýtlarýnda, birkaç farklý harfiñ daha var olduðu dikkat çeker. Bu yazý
sistemini ilk çözen (1893) kiþi olan Danimarkalý bilim adamý V. Thomsen, bu alfabeniñ &ldquo;Futhark Alfabesi&rdquo;ne
beñzerliði sebebiyle onu &ldquo;Türk Runik alfabesi&rdquo; biçiminde dile getirmiþtir. &ldquo;Run&rdquo; sözcüðü añlam
itibariyle &ldquo;giz&rdquo;, &ldquo;sýr&rdquo; demektir. Baltýk bölgesinde rast gelinen Futhark alfabesiniñ bu þekilde
deðerlendirilmesi, burada tespit edilmiþ yazýtlarýñ da runik alfabeli metinler olarak görülmesine sebep olur. 3 &ndash; 17. yüzyýl
aralýðýna ait olan bu metinlerdeki alfabe, gerçekten de Türk yazýsýna beñzemektedir. Hatta pek çok harfiñ birebir ayný olmasý d
oldukça dikkat çekicidir. Buña karþýn bizim savýmýz, bu alfabeniñ Türklere ait bir yazý sistemi olduðu yönündedir. Bu savýñ nede
milli duygulardan öte öñemli dayanaklarýmýzdan ileri gelmektedir elbette. Bunlarýn ilki, Futhark alfabeli metinleriñ eñ eskisi
3. yüzyýla ait iken, bizim MÖ 5.&rsquo;la ait olduðu tespit edilen iki satýrlýk bir yazýmýzýñ bulunmuþ olmasýdýr. Bu yazý,
Kazakistan&rsquo;ýñ Almatý þehrine 50 km uzaklýkta yer alan bir Türk &ndash; Ýskit Tigini&rsquo;niñ (prens) mezarýnda
bulunmuþtur. Henüz Türkologlar tarafýndan okunuþunda birlik saðlanmamýþ olsa da, bunuñ bir Türk kavmine ait olduðu da açýk
görülmektedir. Türkoloji literatürüne &ldquo;Altýn Elbiseli Adam&rdquo; biçiminde geçen bu kiþiniñ mezarýndan, altýndan iþlenm
elbise, biñlerce altýn ve çeþitli eþyalar da beraberinde çýkartýlmýþtýr. Onuñ dýþýnda Futhark alfabesi, eski ve yeñi olarak ikiye
ayrýlýrken, 16 harflik olan eski Futhark alfabeli metinleri kendileri de çözememiþtir. Öyleyse bu çözemeyiþiñ sebebi nerede
yatmaktadýr? Bir baþka dayanak ise, Türk alfabesinde &ldquo;ok&rdquo;, &ldquo;eb&rdquo;(ev), &ldquo;ay&rdquo; gibi bazý
harfleriñ Türk orijinli oluþu, yabancý bilim adamlarýnca da kabul edilen bir gerçek olduðudur. Tabi bunu, Türkleriñ kendi
eklemeleri biçiminde deðerlendiren bilim adamlarý da bulunmaktadýr. Ayrýca alfabedeki Türk Dili&rsquo;ne özgü bulunan tertip v
kurallar bütünlüðü de göz ardý edilemez. On ünsüz sesiñ kalýn ve ince olarak ikiye ayrýlmasý, Türk dilindeki büyük ünlü uyumund
tertiplenen bir yapý durumundadýr. Küçük ünlü uyumunu hissettiren kural ise, O/U &ndash; Ö/Ü sesleriniñ birer harfle belirtilmiþ
olmasýdýr. Bu þekilde ikinci ve soñraki hecelerde bulunan bu tamgalar, daima &ldquo;U&rdquo; ve &ldquo;Ü&rdquo;
biçiminde okunacaktýrlar. Bunlarýñ dýþýnda, alfabeniñ buña beñzer Türk Dili&rsquo;ne özgü çeþitli özellikleri daha da yer almýþt
bunlar birlikte ele alýndýðýnda, bu yazý sisteminiñ Türklere ait olduðu, çok daha saðlýklý bir görüþtür diyebiliriz. Diðer yandan bu
kökeni konusunda Soðdak, Arami, Likya ve Hitit gibi yazý türlerine baðlayanlar da olmuþtur. Düþüncemiz, týpký Sümer ve Maya
medeniyetlerinde olduðu gibi, henüz aydýnlatýlmamýþ karanlýk çaðlarýñ medeniyet yapýcý ve yayýcýlarýnýñ Türk kavimleri oldu
yönündedir. Bu, dünyanýñ bazý bölgelerinde birbirine beñzeyen yazý sistemleriniñ de bir sebebidir bizlere göre.
Göktü
yazýtlarý olarak adlandýrýlan bu metinler, sadece Kül Tigin, Bilge Kaðan ve Bilge Tonyukuk yazýtlarýndan ibaret deðildirler. Onla
haricinde okunabilen, Orhun yazýlý ilk Türk belgesi olan Çoyrýn (687 &ndash; 92), Hoytu Tamir (717 - 20), Ongin (719 - 20), Köl
Ýç Çor (723 - 25) ve Ýhe Aþete (724) gibi daha pek çok öñemli Türk yazýtlarý da gün ýþýðýna çýkartýlmýþtýr. Osman Nedim Tu
&ldquo;Eski Türk Yazýsýnda Kullanýlan Ligatürler ve Bunlarla Ýlgili Bazý Meseleler&rdquo; adlý makalesinde, Yenisey ve Talas
gibi bölgeler de dahil olmak üzere, toplam 265 adet taþ yazýtýñ varlýðýndan söz etmiþtir. Yenisey bölgesi yazýtlarý ise, 140 civar
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ölçekli yazýtlardan oluþup, bunlarýn çoðunluðu mezar taþlarýndan meydana gelir. Göktürk yazýtlarýndan birkaç yüzyýl öñcesine
6.) ait olan bu metinler, Türk Dili&rsquo;niñ okunabilen eñ eski yazýlý verileri halindedir. Ama belge niteliði açýsýndan eñ eski
yazýtlarýñ yine de Göktürk kitabeleri olduðu kabul edilmiþtir. Yenisey yazýtlarýnda kullanýlan damga sayýsý, Göktürk metinlerine
oldukça fazla durumdadýr. Bu, kimi görüþe göre alfabe sisteminiñ henüz Göktürk yazýtlarýndaki kadar düzenli bulunmadýðýna b
gibi, geñellikle mezar taþlarý olmalarý nedeniyle özel damga ve iþaretlerin de sayýyý artýrabildiði söylenmektedir. Yenisey
bölgesindeki bu mezar taþlarýnda, oldukça duygulu bir añlatýmýn varlýðýna tanýk olmaktayýz. Yazýtlarda þahsýn kendisini kýsa
tanýtmasýndan soñra, dünyadan ve sevdiklerinden ayrýlýþýný içli bir dille belirtmesi sýkça görünen bir tarz olmuþtur. Þunu da bil
gerekir ki, alfabesi olan ve bunu kullanma ihtiyacý hisseden bir milletiñ, daha da yüzlerce yazýlý metni bulunmasý gerekir.
Orta Asya&rsquo;nýñ bir savaþ meydaný halini almasý, Türk yazýtlarýnýñ da yýkýma uðratýlmýþ olmasýnda pay sahibi olacaktýr
Nitekim Göktürk Âbideleri de yýkýk dökük bulunmuþtular. Ama buña raðmen, düzgün bir arazi çalýþmasýyla çýkartýlacak daha p
var olduðuna inanýyor ve bu çalýþmalarýñ bir an öñce baþlatýlmasýný yeniden hasretle bekliyoruz.
Soñuç
Aradan geçen
aþkýn bir süreniñ ardýndan, 19. yüzyýlda bir tesadüfle ortaya çýkartýlan bu Türk añýtlarý, kimlik bilincini yitirmekte olan bir milleti
kendini öðrenmesinde ve benliðine sarýlmasýnda yardýmcý olacak hayati bir öñeme sahiptir. Bilge Kaðan, söylevinde &ldquo;Tü
Oðuz Beðleri ve Milleti, iþitiñ&rdquo; der iken, sanki bu devirdeki torunlarýna kadar seslendiðini hissettirir. Bizlere göre seslenir
de. Çünkü dikilmiþ olan bu âbideler ve taþ yazýtlarýñ uzun ömürlü olmasý, ayný zamanda bu amaca yönelik bir durumdur. Ve biz
seslendiðini þu sözleriyle de kanýtlar: &ldquo;Beñgü taþ tokýtdým, bititdim.&rdquo; Günümüz Türkçesiyle: &ldquo;Ebedi/Beñgi ta
dokuttum, yazdýrdým&rdquo;.. (Bilge Kagan yazýtý, Kuzey Yüzü, 15. satýr.) &ldquo;Beñgü taþ&rdquo; derken Bilge
Kaðan&rsquo;ýñ kast ettiði mana, soñsuza uzanan, soñraki nesillere ulaþacak olan taþ demektir. Bizler de üstümüze düþtüðü üz
deðerini bilmeli ve deneyimlerini gerektiði gibi kazanmalýyýz. Neredeyse 1300 yýllýk Türk uyarýlarý, hâlâ gündemini korumaktadý
yazýk ki. Ýþte bu yazýmýz boyunca kitabelerden edindiklerimizi, elimizden geldiðince deðerlendirmeye çalýþtýk. Ne kadar kýsa
tutmaya uðraþtýksa da oldukça uzayan bu yazýmýzý okuma inceliðini gösterdiðiniz için sizlere teþekkür eder, saygýlarýmý sunar
O.Baltaoðlu
(Bu yazý, Türkçe&rsquo;deki genizcil n (ñ) sesi belirtilerek hazýrlan
sesin hangi hallerde bulunduðunu bilmek isteyenlere yardýmcý olmaktýr.)
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