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KAZAKİSTAN'DA YENİDEN BULUNAN GÖK TÜRK YAZITLARI HAKKINDA 
 
Ö z e t. Şimdiki Kazakistan topraklarında 1985–2013 yılları Gök Türkler'in dönemine ait – 

13 Türk bitik yazısı tespit edilmiştir ve bu makalede Tanbalı, Koytü bek, Ak terek, Kulja bası, 
Kemer, Kotır, Bayan-Zürek, Kara töbe anıtlarının metin araştırmaları ve çevirmeleri söz konusudur.  

1. «Koytü bek» yazıtı: Atï külüg yurtïm – ‘Adı ismi meşhur olan yurdum’;  
2. «Tanbalı» yazıtı: Eratï Aq Inčü – ‘Bahadur adı Ak Inčü’;  
3. «Ak terek» yazıtı: Eratï ... – ‘Bahadur adı...’; 
4. «Kulja bası-1» yazıtı (ilk okunması): Eratï Aq kišiïšït taš γaqaraγ üčün eder – ‘Bahadur 

adı Ak kiši sıcaktaš’abakmak ičin yapildi’; 
5. «Kemer» yazıtı. Metnin okulmasi zor, araştırmalar lazim; 
6. «Kotır-2» yazıtı: Aqčaγa, bu – ‘Bu Ak Caga’; 
7. «Kulja bası-2» yazıtı: Igidmiš: jer: el: jiče :kű: jegen: ermiš: nenčig? – ‘Güzellenmiş 

Yer ve El, üstün meşhür Yigenidi, ne yazik-ki!’;  
8. «Bayan-Zürek» yazıtı: Eratïm Oq ... – ‘Bahadur adı...Ok...’; 
9.  «Kara töbe» yazıtı (ilk okunması): ...m...uluq: ergin..y… – ‘...büyükerkin…’. 
 
Anahtar kelimeler: Türkoloji, Gök Türkler, Gök Tűrk (runik) yazıtları, Kazakistan, 

yazıtları 
 
Bu makalede 2009–2012 yy. Kazakis-

tan'da yeniden bulunan Gök Tűrk yazılı me-
tinler: Tanbalı, Koytü bek, Ak terek, Kulja ba-
sı, Kemer, Kotır anıtlarının metin araştırmaları 
ve çevirmeleri söz konusudur.  

Eski Gök Türük [1] (Türk) bitik [2. S.31–
35] yazıtlar Avrasya’da çok sayıda bulunmak-
tadır [3; 4. S.244–245; 5. S.30–43]. Söz konusu 
olan Gök Türkler'in yazı kültürünün mirasları 
VI.–IX. yy.'da geniş alanda uzun zamanlar ve 
sürelerce kullanılmıştır.  

Orta Asya'da, onun içinde şimdiki Kaza-
kistan topraklarında 1985–2008 yılları Gök 
Türkler'in dönemine ait – 3 aynadaki 3 metin, 
küçücük taş aletteki 1 metin, kayadaki 1 metin 
toplam olarak Türk bitik yazılı 5 anıt tespit 
edilmiştir [6. S.117–122].  

Şimdi 2009–2012 yılları yapılan arkeolo-
jik heyetlerin çalışmaları esasında yeniden 7 anıt 
bulunmuştur. Biz anıtlardaki Gök Türk bitik 
yazılarının metinleri hakkında kendi araştır-
malarımızı sunmaktayız.  
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1. «Tanbalı taş» Gök Türk bitik metni. 
Almatı şehrinin 170 km küzey-batısında bulunan 
«Tanbalı taş» kayalarında bir geyik damgalı ola-
rak yazılan metni 1991 y. arkeolog А.Е.Rogojin-
skiy bulmuştur ve Türkolog İ.L.Kizlasov ile bir 
makalesini 2004 y. yayınlamıştır [7. S.41–46]. 
Metin 1 satır, yağni 6 damga-harften [8]dir ve 
onu r tï(i) ö(ü)nn > Er atï Önün ‘Bahadur er ismi 

Önün’ diye okumuşlar, orada her hangi bir ünvan 
yazılmadığı için bir insannin yazıp kaldırmış 
olduğu metin diye IX.–X. yy. ait olarak görmüş-
ler. Biz 2011 yılında «Tanbalı taş» kayalarındaki 
o metni bularak yerinde (in situ) tekrar inceleme 
yaptık [9] ve Gök Türk bitik yazılı metni r tï q nč 
ü – Er atï Aq Inčü – ‘Bahadur er adı Ak Inçü’ 
anlamında olması gerekir görüşündeyiz (resim 1). 

  
 

 
 
 
 
 

 
Resim 1.«Tanbalı tas» Gök Türk bitik metni  

(А.Е.Rogojinskiy’in çizgisi, 2008 y.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napil Bazilhan’in çizgisi, 2011 y. 

 
 
2. «Koytü bek» Gök Türk bitik metni. 

Doğu Kazakistan Kürşim vilayeti Bulgar tabıtı 
ilçesinen 15 кm güney-batıdaki «Koytü bek» 
kayasında bulunmaktadır (resim 2). Bu yazıt 
önce «Markaköl», «Ertis» anıtları diye adlan-
dırmıştır. Mavo kayadaki metin 1 satır, 3 dam-
galıdır. Metin satır uzunluğu 50 sm, damga-

harflerinin yüksekliği 5–9 sm'dir. Anıt 1985 y. 
А.Е.Rogojinskiy tarafindan bulunmuştur [10. 
S.329]. Yazı metni hakkında А.S.Amanjolov 
araştırma yaptı ve: aj elig jurti – ay elinin du-
rağı, mekani (Rusça: ‘Становище Лунного 
правителя – ай-элиг’) olarak okumuştur [11. 
S.203].

  
 

 
A.Amanjolov’un çizgisi, 1985 y. 
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Resim 2. «Koytü bek» Gök Türk bitik metni 

(А.Е.Rogojinskiy’in foto resmi, estampaji ve çizgisi, 2008 y.) 
 
Biz de araştırmamızda А.Е.Rogojinskiy’in 

foto resmi, estampaji ve çizgisine dayandık. 
Orada q = t damga-harflerin farklı olduğunu 
görmekteyiz. Bu kayadaki Gök Türk metni 12 
damga-harfli olarak oyulup yazılmıştır. Biz metni 
böyle şekilde okumaktayız: t ï k i g a y u r t ï m – 
Atï külüg yurtïm ‘Adi (ismi) meşhür yurdum, oca-
ğım’ (‘знаменитая земля моя’ ) anlamındadır.  

 
3. «Ak terek» Gök Türk bitik metni. Al-

matı eyaleti, Jambıl ili, Ak terek köyünden 4 km'e 
doğudaki ile Alatau’nın küzeiyindeki «Ak terek» 

kayasında bulunmaktadır. Siyah mavi kayataş 
üzerinde 1 satır metin oyulup yazılmıştır. Metin 
satır uzunluğu 26 sm, damga-harfleri yüksekliği 
5–10 sm'dir. Bu anıt 2009 y. А.Е.Rogojinskiy 
tarafından bulunmuştur [10]. O metni İ.L.Kiz-
lasov r tïm n > Er atïm En – Benim adim er-
günahar (Rusça: ‘Моё имя мужа-эра грешное’) 
(Yucem beni dinla! – Rusça: ‘Боже, услышь 
меня!’) diye okumuştur [12. S.345–346]. Biz bu 
metindeki son damga-harfleri okunulmadığı için 
Eratım (bahadur benim adım)... (Rusça: ‘Имя 
батыра...’) diye okuduk. 

  
 

 
«Ak terek» Gök Türk bitik metni 

(А.Е.Rogojinskiy’in foto resmi ve çizgisi, 2008 y.) 
 
 
4. «Kulja bası-1» Gök Türk bitik metni. 

Jambıl eyaleti, Korday ili Otar beketinen 30 km 
küzey-batıdaki Kuljabası dağı Jaksılık kayasında 
bulunmaktadır. Kayada 1 satır metin ve 2 damga 

oyulup yazılmıştır. Metin yazı uzunluğu 26 sm, 
damga-harf yüksekliği 5–10 sm'dir. Bu anıt 2009 y. 
А.Е.Rogojinskiy tarafından bulunmuştur [10] ve 
metin incelemeleri yapılmamıştır. Biz bu metni:  
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a . Er atï Aq kiši ‘Erbahadür adı ismi Ak kişi’; 
b. ïšït tašγa qaraγ üčün ‘ılık taş’a hatıra 

görüntü için’; 

c. ed er –‘edildi/yazıldı’ (Rusça: ‘Имя ба-
тыра Аккиши на тёплом камне сделано для 
присмотра сторожа’) anlamında okumaktayız.

  
 

 
 

«Kulja bası-1» Gök Türk bitik metni 
(А.Е.Rogojinskiy’in foto resmi ve çizgisi, 2009 y.) 

 
5. «Kemer» Gök Türk bitik metni. Jam-

bıl eyaleti Talas ili Karatau köyünden 20 km'e kü-
zey-doğudaki Kızıl dağı «Kemer» kayasında 
bulunmaktadır. Mavi granit kaya taşında 1 satır 

metin yazılmıştır. Satır uzunluğu 114 sm, damga-
harflerinin yüksekliği 2–5 sm'dir. Bu anıt 2009 y. 
А.Е.Rogojinskiy tarafından bulunmuştur [10. 
S.332–333]. Metin incelemeleri yapılmamıştır [13]. 

 
 

 
«Kemer» Gok Türk bitik metni 

(А.Е.Rogojinskiy’in foto resmi ve çizgisi, 2009 y.) 
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6. «Kotır-2» Gök Türk bitik metni. Jam-

bıl eyaleti, Talas ili Karatau köyündeki «Kotır-
2» kayasında bulunmaktadır. Bu anıt 2012 y. 
А.Е.Rogojinskiy tarafından bulunmuştur. Metin 
incelemeleri yapılmamıştır.  

İki aynı metin ve onların her birisi 5 dam-
ga-harflidir.Yazı şekli Talas ve Yenisey Gök 
Türk yazıtlarına benzemektedir. Metin transkip-
syonu ise: - q č γ a b u - Aq čaγa bu. ‘Ak Çaga-
bu/dur’ (Rusça: ‘Это Акчага’ – имя собств.?). 

 
 
 

 
 

  
 

«Kotır-2» Gök Türk bitik metni 
(А.Е.Rogojinskiy’in foto resmi, estampaji ve çizgisi, 2012 y.) 

 
 
7. «Kulja bası-2» Gök Türk bitik metni. 

Jambıl eyaleti, Korday ili Otar beketinden 30 km 
kuzey-batıdaki Kulja bası dağı kayalarının biri-
sinda bulunmaktadır. O kayada 1 satır metin ya-
zılmıştır. Metin yazısının uzunluğu 78 sm, dam-
ga-harf yüksekliği 10–11 sm'dir. Bu anıt 2012 y. 
Kazakistan Bilimler Akademisi’nin А.H.Mar-

gulan adına Arkeoloji Enstitüsü heyeti tarafından 
yapılan ilmi çalışmalar neticesinde bulunmuştur 
[14]. Biz metni Igidmiš: jer: el: jiče : kű: jegen: 
ermiš: nenčig? ‘iyi olan Yer, ünlü meshür Jegen 
ermişti. Ne yazik ki!’ (Rusça: ‘Превосходная 
земля эль-народу, очень славный Йеген (пле-
мянник) был, жаль!’) olarak okumaktayız. 
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«Kulja bası-2» Gök Türk bitik metni 
(B.Jelezniyakov’un foto resmi ve N.Bazilhan’ın çizgisi, 2013 y.) 

 
E D E B İ Y A T  V E  N O T L A R  

 
1 Türük – VII.–IX. yüzyıllardaki taş anıt-

lardaki yazı dilinde, Orta Çağ Türk yazı dilin-
de, Türük olarak yazılmış ve okunmuştur. Ru-
siya ve Sovyet dönemi Türkolojisi'nde turok – 
‘турок’, turk – ‘турк’, tyurk – ‘тюрк’, ‘тюр-
кология’, Batı Türkolojisi'nde ‘Turkish, Tur-
kic, Turkology’ olarak yazılmaktadır. 

2 Базyлhан Н. Древнетjuркскij битик, 
фоно-морфемнаja структура писменности и 
проблемy интерпретаcии текстов // Писменное 
наследие тjuрков // Тез. докл. Меžдунар. 
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3 Кyзласов I.Л. Руниčеские писменности 
евразиjскиh степеj. М., 1994. 

4 Базылхан Н. Көне түрік бітіктастары 
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Қазақстан тарихы туралы түркі деректеме-
лері. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. Т. 2. 

5 Василев Д.Д. Евразиjскиj ареалнyj аспект 
руноподобноj писменноj културy древниh 
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арhеол. РАН. М., 2004. Вyп. 216. 

8 Damga-harf – Eski Gök Türk bitik ya-
zısının damgadan üretilmiş olduğu için onun 
harflerini biz böyle adlandırmaktayız.  

9 Biz 2011 y. «Tanbalı taş» kayalarında Аlek-
sey Rogojinskiy ve restavrasyon uzmanı Kırım Al-
tinbekov ile birlikte çalışmıştık ve kendilerine «Gök 
Tanrı yarılkasun» diye çok teşekkürlerimizi ileti-
yoruz. Yazı bulunan yeri’nin GPS koordinasiyonu: 
N – 43.48.145, E – 075.32.015, H – 897 + 4 m. 

10 Роgоžинскиj А.Е. Новyе наhодки 
памjaтников древнетjuркскоj ёпиgрафики и 
монументалноgо искусства на jugе и 
востоке Казаhстана // Рол номадов в фор-

мировании културноgо наследиja Казаhстана 
/ Науč. čтениja Н.Э.Масанова: Сб. мат-лов 
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на / Науč. čтениja Н.Э.Масанова: Сб. мат-
лов Меžдунар. nауč. конф. Алматy, 2010.  

13 Biz, bu metnin Talasta bulunan Açık 
taş metni, Hazar dönemi yazıtları, metinleri ile 
tarihsel-yazısal (yazı grafığı) çok ilişkileri oldu-
ğu için özel bir ilmi makale hazırlamaktayız. 
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малар жинағы. Түркістан, 2013.   

 
 
 

NAPIL BAZYLKHAN 
 

OLD TURKIC INSCRIPTIONS IN KAZAKHSTAN 
 

S u m m a r y 
 
This article highlights new findings of old Turkic inscriptions found in Kazakhstan between 

1985–2013 in such places as Urdzar, Ertish, Taraz, Ilek, Tanbaly, Koytubek, Akterek, Kuljabası, 
Kotır, Bayan-jurek, Kharatube. It explores the issue of 9 old Turkic scripts’ translation and 
interpretation. 

1. «Koytubeksky»inscription: Atïkülügyurtïm – ‘famous land mine’; 
2. «Tanbalytas» inscription: EratïAqInčü – ‘heroic name AkInchu’; 
3. «Aktereksky» inscription: Eratïm ... – ‘Name (my heroic name’s);  
4. «Kulzhabasy -1» inscription (a preliminary reading of the text): Eratï Aqkišiïšït 

tašγaqaraγüčüneder – ‘heroic name Ak-kishi on warm stone made to look more caretaker’; 
5. «Kemer» inscription. The text of the inscription has not yet been read; 
6. «Kotyrev -2» inscription: Aqčaγa bu. This – ‘AkChaga (Property name?)’; 
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7. «Kulzhabasy -2» inscription: Igidmiš: jer: el: jiče: kű: jegen: ermiš: nenčig? – ‘Excellent 
Earth, El people, very nice Yegen (nephew) was, sorry!’; 

8. «Bayanzhurek» inscription: Eratïm Oq ... – ‘my heroic name’s Okh....’; 
9. «Karatobe» inscription (ancient Turkic inscription on a ceramic vessel found in the city 

of Karatobe/Sauran) (pre-reading): ... m ... uluq: ergin .. y .. – ‘... great Erkin ...’ 
Ancient written monuments of Kazakhstan found in the river valleys of Talas, Syrdarya, Ili, 

Irtysh, Volga, Ural and other evidence of the use of ancient Turkic writing here (bitika) During 
the Western Turkic Khanate Turgesh, on-Oka, Oguz and Kipchak-kimekskih States. 

 
Key words: Turkology, ancient Turks, Old-Turkic inscriptions, Kazakhstan, findings 
 
 
 

НАПИЛ БАЗЫЛХАН 
 

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КАЗАХСТАНА 
 

Р е з ю м е 
 
В статье рассматриваются древнетюркские письменные памятники, найденные на тер-

ритории Казахстана (местности Урджар, Ертиш, Илек, Танбалы, Койтубек, Актерек, Кул-
жабасы и Котыр) в 1985–2013 гг. Автором представлено собственное прочтение девяти из 
них: 

1 – Койтубекского: Atϊ külüg yurtϊm ‘Знаменитая земля моя’; 
2 – Танбалы тас: Er atϊ Aq İnčü ‘Ер аты (имя героя) Акинчу’; 
3 – Актерекского: Er atım… ‘Имя батыра (моё)…’; 
4 – Кулжабасы-1 (предварительное прочтение текста): Er atϊ Aq kiši ϊšϊt tašγa qaraγ 

üčün ed er ‘Имя батыра Аккиши на тёплом камне сделано для присмотра сторожа’; 
5 – Кемерского. Текст надписи пока не прочитан; 
6 – Котыр-2: Aq čaγa bu ‘Это Акчага’ (имя собств.?); 
7 – Кулжабасы-2: İgidmiš: yer: el: jiče: kü: jegen: ermiš: nenčig? ‘Превосходная земля 

эль-народу, очень славный йеген (племянник) был, жаль!’; 
8 – Баянжурекского: Er atϊm Oq... ‘Героическое имя моё Ок’; 
9 – Каратобе (древнетюркская надпись на керамическом сосуде, найденном на 

городище Каратобе/Сауран (предварительное прочтение): m uluq: ergin...y... ‘…великий 
еркин…’. 

Находки древнетюркских письменных памятников в долинах рр. Талас, Сырдарья, 
Или, Иртыш, Волга, Урал и некоторых других свидетельствуют об использовании здесь 
древнетюркской письменности (битика) во времена Тюркского каганата, тюргешского, он-
окского, огузского и кыпчакско-кимекского государств. 

 
Ключевые слова: тюркология, древние тюрки, древнетюркская письменность, 

Казахстан, находки 
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