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Issık Kurganı ve Gizemli Yazı

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Kazakistan’ın Issık gölü civarındaki bir kurgandan çıkarılmış Altın Elbiseli Adam ile ilgili
görüşlerimi 30 sayılı At, Ad ve Ata başlıklı yazımda ifade ettim. Bu yazımda, kurganda
bulunmuş olan gümüş kâse üzerine kazılı yazıttan söz etmek istiyorum. Yazıyı birçok
akademisyen ve amatör dilciler çözmeye çalışmış olsa da, herkesin kabul ettiği ortak bir
yorum üzerinde anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştır.
Amatör bir dil uzmanı olan Kâzım Mirşan’ın kâsedeki yazıtı Ön-Türkçe olarak okuyuşunu
30 sayılı yazımda sunmuştum. Bu konuda çalışmalarda bulunmuş diğer kişiler şunlardır (1):
- Mırzabek Duysenov, Kazak Edebiyatı, 11 Eylül 1970.
- Olcas Süleymanov, Kazak Edebiyatı, 25 Eylül 1970.
- Nihal Atsız, Ötüken dergisi, Aralık 1970.
- Nihal Atsız, Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1971.
- K. Akişev ve A Mahmudov, Kazak Edebiyatı, 1971.
- Necat Diyerbekirli, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, 1973, say. 291.
- Melih Erçin, Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, 1981, Ankara.
- Haluk Tarcan, Kâzım Mirşan’ın çevirisini kitabında aktarmıştır.
- Selahi Diker, Türk Dilinin Beş Bin Yılı, Mart 2000, sayfa 429, İzmir.
- Janos Harmatta, History of Civilizations of Central Asia, 1994, Paris.
- Haluk Berkmen, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mayıs 2003.
- Altay Amanculov, Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi, İstanbul, 2006.
- Mehmet F. Devlez, Türk Yurdu, Sayı 246, Şubat 2008.
Bu liste eksik olabilir. Zira kaynakçanın tam ve eksiksiz olduğu hakkında kesin bilgi sahibi
değilim. Kâsedeki yazıtın açık görüntüsünü altta sunuyorum.
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Bu yazıtın çözümünü yapmak için öncelikle harfleri sıraya dizmekte yarar vardır.

Bu yazıtta Altın Elbiseli Adamın bir Kağan olduğu ve kılıç darbesiyle şehit düştüğü anlatılıyor.
Ayrıca “Gök Katı” ifadesi ile o günkü Türk kültüründe tek bir Gök Tengri’ye hitap etmek
yerine, çok daha evrensel ve yaygın bir gök katına seslenildiğini ve ricada bulunulduğunu
anlıyoruz. Kağanın bedeni ölse de ruhu ölmüyor ve gök katında “ozlaşıyor”.
Ozlaşmak, özleşmek yani “ruhun özüne dönmesi” demek oluyor.
Kiç sözü “güçlü” demek olup, Kazakçada küş ve Kırgızcada küç şeklindedir.
Kıl sözü ise emir kipinde, yapmak veya etmek anlamında bir yardımcı fiil olduğu görülüyor.
Böylece, bugüne kadar yapılmış birçok çeviriye bir yenisini de ben eklemiş bulunuyorum. Bu
çevirilerden hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt edebilmek için öncelikle Orta
Asya kültürleri tarafından konuşulmuş olan kadim dil veya dilleri tanıyıp çözmek gerekiyor.
Öncelikle kök dilin Ön-Türkçe olduğu görüşünün dünya dilcileri tarafından onay görmesi
gerektiği kanısındayım (Bkz. 1 sayılı Kök Dil Arayışı ve Türkçe başlıklı yazı). Ancak bu
kendiliğinden olacak bir aşama değildir. Bu konuda akademisyenlerin ortak bir görüşte
birleşmeleri ve görüşlerini tutarlı kanıtlarla dünya dergilerinde yayınlamaları kabul yolunda
önemli adımlardan birini oluşturur. Özellikle üzerinde bu kadar çalışılmış olan Issık
kurganından çıkmış olan kâsedeki yazıtın çözümünde ortak bir görüş-birliğine ulaşmanın
yararlı olacağı görüşündeyim (2).
(1) Osman Fikri Sertkaya tarafından internetteki Türkoloji grubuna aktarılmış olan
BULUNMASINDAN 40 YIL SONRA “ALTIN GİYİMLİ ADAM” VE “KÂSESİ
ÜZERİNDEKİ YAZIT” HAKKINDA başlıklı yazısındaki kaynakçadan alıntıdır.
(2) Bu çeviriyi yapmama aracı olmuş olan Adnan Atabek beye teşekkürlerimi sunarım.

