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1996-1998 Japon-Moğol Ortak Çalışmalarının Ön Raporu 

Takashi Ösawa 
(Osaka) 

Herkesçe de bilindiği üzere, 19. yüzyılın sonunda Fin ve Rus arkeolog
larının düzenledikleri Orhon seferleri sonunda incelenen eski Türk runik 
(Göktürk) yazıtlarının çoğu Moğol bozkırlannda bulunmaktadır. ı 

Bu yazıtlarla ilgili pek çok ara§tırma ve inceleme bu güne kadar birçok 
bilim adamı tarafından yapılmı§tır. Ancak bu bilim adamlarının çoğu 
yazıtların bulunduğu bölgey~ giderek kendileri inceleme yapamamı§lardır., 
Bu ara§tırıcıların hemen hemen hepsi W.W. Radloff'un Atlas der 
Alterthümer der Mangalei (Arbeiten der Orchon-Expedition, I-IV, 1892, 
1893, 1896, 1899, Sankt-Petersburg) adlı temel kaynağına dayanarak bu 
çalı§malan yapmı§lardır. Tabii ki, 1921 yılında Moğolistan kurulduktan 
sonra yeni bulunan runik yazıtlar hakkında bu güne kadar zaman zaman 
haber ve yayınlar yapılmı§sa da, batılı ara§tırıcıların Moğolistan' a giderek 
bizim yaptığımız gibi eski okuyu§ların doğru olup olmadığinı kontrol 
etmeleri siyasi yapı dolayısıyla çok zordu. O zamanki arkeoloji çalı§
malarına, Rus ara§tırıcılar ba§ta olmak üzere, Çekoslovak, Macar ve Polon
yalı gibi doğu Avrupalı ara§tırıcılar, o da sadece Moğollar ile ortak çalı§ma 

Heikel, A., Inscriptions de L'Orkhon recueillies par l'expeditionfinnoise 1890 et 
publiees par la Societe Finno-Ougrienne, Helsingfors, 1892. Radloff, W., Anuıac 
ôpeBlwcmeu MOHzo.lluu. Tpy.rı;bI OpxoHCKOti 3Kcııe.rı;ıuı;IUi. (Atlas der Alterthümer 
der Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedition. ı. Lieferung 1892; 2. Lieferung 
1893; 3. Lieferung 1896; 4. Lieferung 1899), CaHKT-ITeTep6ypr. Son zamanda \ 
(1995 yılında) bu kalın eserden Moğolistan'daki eski Türk yazıtlan kısmı Türkiye 
Dışişleri Bakanlığının Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından 
yayımlandı. Orhun. Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası (Seçilmiş sayfalar) / The 
Atlas of Historical Works in Mongolia (Selected pages), TİKA, 80s. 
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şartıyla kabul edilmekteydi.2 

Moğol-Sovyet arkeoloji heyetlerinin Moğolistan'da, özellikle 1968-
1989 yılları arasında sürdürdükleri ortak çalışmalar sonucunda o zamana 
kadar bilim dünyasınca bilinmeyen Soğutça ve Türkçe eski birkaç yazıt 
daha ortaya çıkarıldı. 3 Yeni keşfedilen runik yazıtlara ait haberler ve on-

2 

3 

Halen, H.(ed.) Memoria Saecularis Sakari Piilsi. Aufzeichnungen von einer 
Forschungsreise nach der nördlichen Mongole; im Jahre 1909. Helsinki,1982.; 
Palsi, S. MongoUan matkalta. Otava/ Helsinki,1911.; palsi,S., Valkoiset arot: 

Muistoja MongoUan matkalta. Otava/ Helsinki, 1949.; Rintchen, B. (ed.) Les 
dessigns pictographiques et les inscriptions sur fes rochers et sur fes stefes en 

Mongolie. (Corpus Scriptorum Mongolorum Instituti Linguae et Litterarum 
Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici, 16/1), YrraaH6aaTap,1968.; 
Tryjarski, E. "Die heutige Mongolei und ihre alten Denkmaler", Ural-Altaische 

Jahrbücher, 38,1966, s.154-158. Tryjarski, E., "The Present State ofPreservatİon 
of Old Turkİc Relics in Mongolİa and the Need for their Conservation", Ural

Altaische Jahrbücher, 38, 1966, s.158-173, +many pls.; Tryjarski, E., "On the 
Archaeological Traces of Old Turks in MongoHa", East and West, N.S. 21-1/2, 
s.121-135, +many pls., 1971.; Erdely, i. "A tomb of the Turkİc Perİod in Northern 
Mongolia. A report on One of the Discoveries of the Mongol -Hungarian 
Arcaeological Expedition of 1963", Türk Tarih Kurumu Bellten, 30-118, 1966, 
s.197-203,+3 pls.; Erdely, I. "Receritly Found Relics of Turkic Stone Sculupture 
from the Territory of the Mongolian People's Republic", Ph. Denwood (ed.), ArfS 

of the Errasian Steppelands, London, 1978, s.203-217, +3 pls. ; ErdeIy, i. / I. 
Fejes, "Recently discovered Ancient Relics in Mongolia", Acta Orinta/iae 

Scientiarum Hungaricae 41-1, 1987, s.75-82, +7pls. ; HsI,L., "Vyzkum 
Külteginnova and Generalization in Turkİc Languages", Acta Orintaliae 

Scientiarum Hungaricae 47-1/2, 1960, s.64, 86-115.; Jisl,L, MongoUan Journey, . 
London, 1960.; Jisl,L., "Vorbericht über die archaologische Erforschung des Kül
tegin -Denkmals durch die tschechoslowakische-mongolische Expedition des 
Jahres 1958",. Ural-Altaische Jahrbücher 32-1/2, 1960, s.65-77. Jisl,L., 
"Archeologicke Pamatky v Mongolske Udove republice", Archeologicke Rozhledy 
13/1, 1961, s.49-56, 63-69,73-83.; HsI,L., "Kültegin anıtında 1958'de yapılan 
arkeo1oji araştırmalarının sonuçları", Türk Tarih Kurumu Bel/efen 27, 1963, s.387-
410. 
Klyashtorny, S.G. "The Terkhin ·Inscription", Acta Orintaliae Scientiarum 

Hungaricae 36-1/3, 1982, s.335-366, +17 pls.; Klyashtorny, S.G, "The Tes 
Inscription of the Uighur Bögü Qaghan" Acta OrintaUae Scientiarum Hungaricae 
39-1, 1985, s.137-156, +5 pls.; Kmı:illTopHbIM, c.r., "K HCTopHorpa<pHlJ:eCKOM 
OlJ,eHKe YrraHKoMcKOM Hap;nHcH",3nucpaifıUlw BocmOKa 14, 1961, s.26-28.; 
KmlillTopHblM, c.r., "3nHrpacpHlJ:eCKHe pa60TbI B MOHroJIHH", Apxeo/ıocUlıecKue 
OmKpblmUJl 1976 c., 1977, MocKBa, s.588-589.; KmıillTopHbIM, c.r., "XpaM, 
H3BaRHHe H cTerra B p;peBHeTıopKCKHX TeKCTax. (K HHTepnpeTalJ,HH Mxe-XaHbIH
HOPCKOM Hap;nHcH)", TIOPKO/ıOcUQeCKUU C60PflUK 1974, 1978, MocKBa, s.238-255.; 
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larla ilgili araştırmalar bilim dünyasına büyük değer kazandırmış olmakla 
birlikte o zamanki yazıtların resimleri, fotoğrafları veya arkeolojik ayrın
tıları pek az yayımlanmıştır. Bazı makalelere yazıtların resmi veya fo
toğrafıeklenmişse de bugün onlara dayanarak runik metni yeniden okumak 
çok zordur. Ayrıca araştırma zamanında yazıtlardan alınan kalıplar, makale 
veya haberler içerisinde dahi okuyuculara gösterilmemiştir. 

Moğolistan'da siyasi durum 1989 yılından başlayarak epeyce değiş
miştir. Bu değişmebilim dünyasını da etkiledi. Değişimle birlikte yabancı 
araştırıcıların Moğolistan' daki meslektaşları ile ortak çalışma yapmaları da 
mümkün olmuştur.4 

Japon Milli Eğitim Bakanlığı ile Moğol Bilimler Akademisi arasında 
1994 yılındaki işbirliği sözleşmesi tamamlandıktan sonra, 1996-1998 
yıllarında Japon - Moğol ortak çalışma heyeti kuruldu. Buna bağlı olarak 
daha sonra eski Türk ve Moğol göçebelerine ait eski yazıtlan, eski 
kalıntıları (kurgan, mezarlık, eski kale ve şehir izleri v.s.) incelemek için 
bir heyet kurmaya karar verildi. Japon tarafının başkanları Osaka Üniver-' 
sitesi'nden Prof. Dr. Takao MORIYASU ve Osaka Uluslararası Üniver
sitesi 'nden Prof. Koiçi MATSUDA idi. Japon araştırma heyetine ben de 

KmllliTopHbıti, c.r., "3ınırpaqmqeCKMe pa60Tbl B MOHroJIMM", Apxeo.llOcUııeCKue 
omKpblmufl 1977 c., 1978, MocKBa. s.575-576.; KJISIlliTOPHbıti, c.r., "HaCKaJIbHble 
pymıQeCKMe Ha.rı;rrJ1CJ1 MOHrOJIMM", TIOPKO.llOcUııeCKuu C60PHUK 1975, 1978, . 
MocKBa, s.151-158.; KmllliTopHbıti, c.r., "TepxJ1HcKaSl Ha.rı;m1Cb 

(rrpe.rı;BapJ1TerrbHaSl ny6rrMKaQMSI)", COBemCKafl TIOPKO.llOZUfl 1980-3, 1980, s.82-
95.; KJISllliTOPHbıti, c.r., ''T3cMHcKaSl CTeJIa (TIpe.rı;Bapı'ITerrbHaSl ny6rrJ1KaQMSI)", 
COBemcıwJl TIOPKO.llOZUJl 1983-6, 1983, s.76-90.; KJISllliTOPHbıti, c.r. / JIMBlliMQ, 
B.A., "C3BP3tiCKMti KaMeHb", COBemCKaJl TIOPKO.llOZUJl 1971-3, 1971, s.106-112. 
KrrSllliTopHbıti, c.r.,"COr.rı;MticKaSl Ha.rı;rrMCb J13 EyrYTa", CmpaHbl u Hapoôbl 

BocmoKa 10, MocKBa, 1971, s.121-146.; illMH3XYY, M. "TIaMSlTHMK pYHJ1QeCKoti 
nMCbMeHHOCTJ1 M3 TapMaTa", PO.llb KoııeBblX HapoôOB B I1UBU.!lU3aı(.uu l(eHmpa.tıbHOU 

A3UU, YJIaaH6aaTap, 1974, s.327-331; illMH3XYY, M., TapuamblH 0PXOH 6uııZUUH 

ıuUH3 ôypcza.tı. (SA, Tom.6, Fasc.l), YrraaH6aaTap, 1975, 219s.;illMH3xyy, M., 
"HOBbıti rraMSlTHMK pYHMQeCKoti rrMCbMeHHOCTJ1 ytirYPcKoro Kapa6arrracYHa", 
O.llOH Y.IlCblH MOHzo.llıı :JpôeMmHuu III UX xypa.tı , vo1.3, YrraaH6aaTap, 1979, s.301-
305; illMH3xyy, M., "OPXOH-C3.1l3HZUUH PYHU 6uıızuuH ıuUH3 ôypcza.ll" , 

ApxeO.llOZUUH CyÔ.lla.tı, (Studia Archaeologica 8/1), YJIaaH6aaTap, 1980,83 s. 
4 Mesela, Ercilasun, A., Moğolistan ve Çin Günlüğü (Ankara,1991) adlı eserinden o 

zamanki Moğolistan'daki bilim dünyasının bir parçasını biliyoruz. Ayrıca Prof. Dr. 
Osman F. Sertkaya'nırr Göktürk Tarihinin Meseleleri (Ankara, 1995) adlı eserinin 
161-192 ve 320-322. sahifelerinde verilen yazıtların fotoğraflarını da o zamanki 
seferin bir ürünü olarak sayabiliriz. 
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dahilolmak üzere 13 Japon ara§tırmacı katıld1.5 Moğol heyetinin 
ba§kanları ise Ulaanbaatar'daki Tarih Enstitüsünün ba§kanı Prof. Ayudai 
Ochir ile Dil Enstitüsü ba§kanı Prof. Dr. Luvsandorjin Bold idi. Moğol 
ara§tırma heyetine ba§kanlardan ba§ka be§ Moğol ara§tırmacı katıldı. 6 

Bizim ortak ça1ı§ma amacımız §öyle sıralanabilir: 
(1) Aldığımız resim, fotoğraf ve kalıpların Radloff Atlas'ı da ba§ta 

olmak üzere, önceki ça1ı§malardaki resim veya fotoğraflar ile kar§ıla§
tırılarak farklılığını ortaya koymak, 

(2) Eski yazıtların asıl bulunduğu yerlere gidip yazıtlara ait eski 
külliyeleri veya eski kalıntıları ölçmek, sonra da külliyelerden alınan ta§ ve 
keramik örnekleri aracılığıyla yazıtların bugünkü durumunu bildirmek, 

(3) Eski yazıtların bulunduğu yerin çevre görünü§ünü fotoğraflamak, 
videoya çekmek, coğrafya ve topoloji bakımından yazıtların ne için oraya 
dikildiğini incelemekti. 

Gittiğimiz bölgedeki eski kalıntıların, özellikle Kara Balgasun ile Orhon 
nehrinin kıyısındaki mezarlıkların yukarıdan, helikopterden görüntülerini 
çekerek inceleyebilirdik. Biz, her mezarliktan aldığımız ta§, kaya ve kera
mik içinde biılunan çok çe§itli kimyasal maddelerin kalıntılarını teknolojik 
makinelerle ölçtürerek analiz ettirip listeye koyduk. Bu inceleme sonu
cunda hangi yazıtın nereden getirildiği ve hangi yazıtlarla benzerlik göster
diği açıkça belli olacaktır. Şimdilerde çalı§mamız halen devam etmektedir. 
Çalı§manın tamamı bitince kitap haline getirmeye çalı§maktayız. 

Bugün burada Gök Türk ve Uygurlarla ilgili runik yazıtları ince1e
diğimiz ,1996 ve 1997 yıllarındaki çalı§malarımızın durumunu ve sonuçla
rını fotoğraf ile kısaca anlatmak istiyorum. 

1996 yılındaki çalı§malarımız 10 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar sürdü. Bu 
sürede Hangai dağlarının kuzey ve güneyinde bulunan eski runik yazıt
larını inceledik. O zamanki çal~§ma yolumuz, Ulaanbatar --t Arvajheer --t 
Khajirhandulaan --t Kögshin teelijn balgas --t Ongijin dursgaluud --t 

Uyanga --t Khuzhirt --t ~har Khorin --t Khöshöö tsajdam --t Khara balgas 
--t Khotonto --t Tsetserleg-7 Tajkhar chuluu -7 Ikhtamir --t Önduor 
Ulaan --t Tariatyu dursgaluud --t Tariat --t Öndör Ulaan --t Khar-Kuul 

5 

6 

T. MORIYASU ,K. MATSUDA ve benden başka Toshio HAYASHI, Yutaka YosHIDA, 
Akio KATAYAMA, Takashi MATSUKAWA, Dai MATSUl, Nobuhiro UNO, Hitoshi 
MURAOKA, Jun NAKAMURA v;b katıldı. 
A. Ochir ve L. BoId'dan başka ıı:.Earrynra, ,ı::ı:. Ea5Ip, ,ı::ı:aııı6a,ı:ı:pax, rancaHI.ı:ep3H 

vb. katıldı. 
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Khaany balgas -7 Erdenemandal -7 Sajkan -7 Shine usyn dursgaluud -7 

Ölzijt -7 Dashinchilen -7 Lün -7 Ulaanbaatar üzere idi. 
1997 yılındaki çalışmalarımız 16 Ağustos'tan 20 Eylül'e kadar sürdü. 

Bu sürede Hangai dağlarının kuzey yönünde ve Gobi 'nin güney yönünde 
incelemelerde bulunduk. Bu sefer çalışma yolumuz, Ulaanbaatar -7 Bulgan 
-7 Khutag-Undur -7 Bai-Baliq -7 Shveet-Ulaan -7 Khairkhan -7 Shine-Us 
-7 Bugat -7 Ikh Tamir -7 Tsetserleg -7 Khotonto -7 Karkhorin -7 Kara 
Balgasun -7 Khushuu Tsaidam -7 Delgerkhaan -7 i kb Khushuut -7 

Mandalgovi -7 Dalanzadgad -7 Sevrei -7 Ulaanbaatar -7 Tsagaan-ovoo -7 

Ulaanbaatar üzere idi.7 

Bu iki yılda incelediğimiz yazıtlar arasında Bugut yazıtı (Soğut harfli 
Soğutça ve Brahmı harfleri) , Ongi yazıtı, İkh-Khanui-Nor yazıtı, İkh
khushuut yazıtı, Tonyukuk yazıtı, Köl-Tigin yazıtının kaplumbağa 

kaidesindeki yazı, II. Kara-balgasun yazıtı, Tes yazıtı, Tariat (Terhin) 
yazıtı, Şine-us yazıtı (Runik harfli, Türkçe), Daitou-Ansei-Aş-hujin hetsuki 
(Aşinalı katun) yazıtı (Eski Çin yazısıyla Çince), Ulan-kom Yazıtı (Runik 
ve Uygur harfli, Türkçe), Tajkhar yazıtı (Runik, eski Uygurca v.s.) , 
Karabalgasun yazıtı, Sevrei yazıtı (Soğut harf1i Soğutça, Runik harfli 
Türkçe), Shveet-Ulaan yazıtı (70'e yakın çeşitli tamgalar mevcuttur) 
sayabiliriz. Eski kale ve şehir olarak Bay-balık ve Kara-Balgas sayılabilir. 
Bay-balık kalıntısının adı ise sadece eski Çince kronikte ve Şine Us 
yazıtında geçmektedir, ancak şimdiye kadar bu konuda arkeolojik bir 
çalışma yapılmamıştır. 

En son, yani 1998 yılındaki ortak çalışmamız bittikten sonra 1999 
yılında inceleme sonucunu ön rapor olarak bir kitap haline getirdik. Bizim 
çalışmalarımızda eski yazıtların durumu ve birkaç harfın son şekli de belli 
oldu. Burada bir örnek olarak Gök Türklerle ilgili olan anıt ve yazıtların 
şimdiki durumunu, inceleme sonuçlarını özetleyerek tanıtmak istiyorum. 

Bugut anıtı ve yazıtı(Bk. Resim- 1-3) 

Bu anıt Ar-Khangai-aymak, kuzeyenlemi 47°49"; doğu boylamı 101 °16" 

7 T. MORIYASU and A. OCHIR, Mongoru koku genzon iseki hibun cyösa kenkyü 
hökoku (Japonca) [Provisinal Report of Researches On Historical Sites and 
lnscriptions in Mongoliafrom 1996 to 1998], Chyüo yurashiagaku kenkyükai [The 
Society of Central Eurasİan Studies], 1999, s.17-60, bk. 14-15 sahifesindeki 
seyahat haritası. 
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da yer almaktadır. Anıtın büyüklüğu ise kuzey-güney tarafı 40 m x doğu
batı tarafı 50 m'dir. Burada külliye dışında çok sayıda balbal varken II. 
Göktürk İmparatorluğu dönemine mahsus olan taş heykel ise bu külliye 
içinde bulunmaz, bunun yerine burada sadece 6 tane balbal yatmaktaydı. 
Yani Moğolistan'da l. İmparatorluk dönemine ait anıtın külliyesinde hiç taş 
heykel bulunmamaktadır. 

Külliyenin ortasına da Tang dönemi Çin keramikleri parçalanarak dağı
tılmıştı. Bu izlerden burada damı Çin tarzında olan bir ev inşa edildiği 
ortaya çıkarıldı. Yazıt ise şimdi Ar-hangai aymağının müzesindeki bahçede 
korunmaktadır . 

Bizim araştırma heyetimize katılan Japon İranist Prof. Yutaka YOSHI
DA'nın okuyuşuna göre i. Göktürk İmparatorluğu döneminde (takriben 581 
yılı) dikilen ve Soğutça bir yazıt olan Bugut yazıtının (B1-1)'deki 
cümlesinde eski Çin kronikleri dışında başka bir yerde görülmeyen, başka 
yazıtlarda karşılaşılmayan Aşinas kelimesi ilk defa ortaya çıkarılmıştır. Bu 
kelime Doğu Uygur İmparatorluğuna ait Kara Balgasun yazıtının Soğutça 
parçasında da aynı şekilde geçmektedir (bunu Japonya'daki Kyoto Üniver
sitesi'nde mevcut olan Karabalgasun yazıtına ait bir kalıpla da destekle
yebiliriz). 8 Buradaki cümleyi ise "bu nom yazıtını Türk Aşinas boylu 
krallar yaptı" diye çevirebiliriz. O halde "bu nom yazıtı" diye başlayan 
yazıt, arka tarafında Brahmi harfi ile yazılan (Sanskritçe) metni içeren bu 
yazıttan başka birşey değildir. 

Yine Bugut yazıtında B.A. JbmIllMu;'e göre (B2-10)'da nwh snk' 'wst 

(yeni sa mg hay ı yap!) şeklinde okunan cümle ise nwm snk' 'wst (nom taşlIlı 
dikti) olarak düzeltilmiş, (B2-11)'deki t'sp'r r'y'n (taspar qayan) 

şeklindeki kelime de t'tp'r y'y'n (tatpar qayan) olarak tamir edilmiştir. Bu 
kişi ise nrJif (Zhou shu) veya [Sf!:fif (Sui shu) gibi eski Çin 
kaynaklarındaki {m~ ({'t:~) PJff (Ac. t' a puat (kCa yan)) adlı bir 
hükümdar ile karşılaştırabiliriz. 

Ayrıca (B2-6),dakiJ3J13wmyn y'y'n (maya bum ın qayan) ve (Bl-3, B2-4, 
6) my' n tykyn şeklinde okunan kelimelerin bütünüyle yanlış okunduğu da 
belli oldu. J3yJ3wmyn y'y'n yerine wmn' y'y'n (umna qayan) şeklinde 

8 T.MoRIYASU & Y. YOSHIDA, "Mongoru kokunai Toketsu Uiguru jidai iseki-hibun 
chösa kanp5 [A preliminary Report on the Recent Survey of Archaeological Sites 
and Inscriptions from the Turkic and Uighur Period in Mongolia]" (Japonca) , 
Nairiku ajia gengo no kenkyü [Studies on The lnner Asian Languages] XIII, Chüo 
yürashia gaku kenkyükai [The Society of Central Eurasian Studies], 1998, s.155. 
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okunması gerektiği ortaya çıktı. Bu kişi de ~. (Sui shu) gibi eski 
Çin kaynaklarına göre {'t:~PJrf, yani tatpar qaran'ın oğlu ~m 
(Ac. am la) ile karşılaşabiliriz. Bunun gibi daha tamir edilmesi gereken çok 
kelime veya cümle vardır. 9 Başka bir zaman bu anıt ve yazıtının tarihi 
özelliği üzerinde durmak istiyorum. 

Ongi anıtı ve yazıtıIO (Bk. Resim- 4-12) 

Bu anıt, Ubur-Khangai aymağında, kuzeyenlemi 46°20"; doğu boylamı 
102°11 "de yer almaktadır. II. Doğu Göktürk İmparatorluğu döneminde 
inşa edilen Ongi anıtı ve Ongi yazıtı ise daha önce E. Tryjarski'nin bildir
diği gibi, 1909 yıllarından itibaren yöre insanları tarafından çok tahrip edil
miştir. Şimdi bu yazıt yalnız 4 küçük parça (Arbayheer şehir Müzesi 'nde 
üç parça, külliyede bir parça) olarak bulunmaktadır ve artık anıtı eski 
şekline getirmek imkansızdır. Müzedeki parça ise küçük parça (uzunluk 
19cm x genişlik 16cm x kalınlık 9cm), orta parça (29 ,... 30cm x 21 cm x 
16cm) ve büyük parçadan (71cm x 34 c m x ISem) oluşmaktadır. 

Külliyedeki parça ise yazıtın baş parçası (40cm x 40cm x 17cm) olup 
yazıtın ön tarafı ve arka tarafında ikişer tamga vardır. Bu tamgalardan biri 
Aşinaslılara mahsus olan koç şeklindeki tamga, öbürü ise Latin alfabesin
deki S 'ye benzeyendir. Buradaki tamga şekli ise Radoloff'un Atlas'ta 
gösterdiği gibi olamaz. Yani Atlas'taki S harfina benzeyen tamganın 
ortasından geçen çizginin ise asıl tamganın bir parçası değil de, herhangi 
bir sebepten kaynaklanan bir tahrip izi olduğu belli anlaşıldı. Böylece bu 
anıt ve yazıtın sahibinin gerçek tamga şekli de ortaya çıkarıldı. Üstelik 
eskiden buradaki tamga şeklinin farklı oluşundan dolayı Ongi külliyesinde 
yazıtın iki tane olduğunu iddia edenlerin (G. Ramstedt, S. P~ilsi, E. 
Tryjarski, B.E. BOMTOB v.s.)l1 düşüncesi de yanlış çıktı. 

9 

10 

II 

Y. YOSHIDA, Bugut inscription, T. MORIYASU & A.OeHIR, Adı geçen eser, s.122-
124. 
Atlas'tan itibaren araştırmacılar bu amt ve yazıtım ONGİN amt ve yazıtı olarak 
okuya geldi. Ama ONGİN kelimesinin en son harfi + n ise Moğolcadaki ilgi hali 
ekinden (Alm. Genetiv Suffix) başka değildir. Nitekim yerli Moğollar da bu amtın 
bulunduğu yer adını ONGİ olarak kabul ederler. Dolayısıyla raporumuzda da bu amt 
ve yazıtın asıl adı olarak ONGİ kelimesini kullanmaktayız. 
Ramstedt,G., Seven Journeys Eastward 1898-1912, Tr. from the Swedish & Edited 
by J.R. Krueger,Bloomington, Indiana, 1978, s.21O.; Halen, H.(ed.) Memoria 
Saecularis Sakari Pa/si. Aujzeichnungen von einer Forschungsreise nach der 
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Yazıtın oturtulduğu ta§ kaplumbağadan geriye §imdi sadece iki parça 
kalmı§tır. Bugüne kadar Ongi yazıtının yazı bulunan yüzü ise sadece O, 
Oa, Ob, Oc ile i§aret edilip, yönler hiç bilinmezdi. Bu meseleyi hakkında 
kaplumbağanın yöneldiği taraf ile çözmek istiyorum. Şimdi 1909 yılında S. 
Palsi tarafından çekilen fotoğraftan faydalanarak eski kaplumbağanın 
sırtındaki dikdörtgen deliğin (kaplumbağanın ba§ından kuyruğuna kadar 
uzunluk 28cm, geni§lik ise 43cm) §ekline göre Ongi yazıtının geni§ tarafı, 
kaplumbağanın ba§ı veya kuyruğu yönüne konulmalı. Gök Türk 
yazıtlarında ö1)ra veya ilgarü ise hem "ilerde", hem de "doğu" anlamı 
ta§ımaktadır. Ayrıca bu külliyenin giri§ yeri yalnız doğu tarafındadır. Bu 
yüzden kaplumbağanın ba§ı da doğu yönüne doğru yönelmi§ olabilir. 
Böylece bu yazıtın yazı olan geni§ parçası, yani Radloff'un (O) i§areti ile 
gösterdiği yazı olan taraf ise yazıtın doğu tarafı olarak tespit edilebilir. Bu 
yüzden Radloff'un (Oa) i§areti ile gösterdiği yazı olan dar tarafı yazıtın 
kuzey tarafı olarak tespit edebiliriz. Biz her parçadaki runik harfi Rad
loff'un Atlas'taki kalıbı ile karı§la§tırıp her parçasının nereden olduğunu 
tespit ettik (Resim 1). ' 

Radloff'un Atlas'ı ve S. Palsi'nin kitabında geçen işbara tarqan balbalı 
yazısı, yani Radloff'un (Oc) i§areti ile gösterdiği yazı bulunan ta§ balbal 
Ongi külliyesinin içinde değil, külliyeden doğu yönüne doğru uzanan 

\ 

balbalların 11. ta§ı üzerindeydi. Ancak eski runik yazı §imdi yok olmu§, 
geriye sadece iki tamga (Koç tamgası ve S harfi §eklindeki tamga) kal
mı§tır. Bunun yanında Radloff'un Atlas'ında ku§kulandığımız okuyu§ların, 
doğru §ekli, az olmasına rağmen, belli oldu. 12 Ta§ heykel ve balbalları da 
tek tek ölçtük. 

12 

nördlichen Mongo/ei im Jahre 1909., Helsinki,1982, s.63.;Tryjarski, E., The 
Present State of Old Turkic relics in Mongolia, East And West, N.S.21-1/2, Roma, 
1971, s.166-168.; BOMToB, B.E.,OHrJ-mcKJ1M ITaMSlTHJ1KJ1, ITpo6rreMhI 
KyrrhTypoBe.ıı;QeCKOM lI1HTeprrpeTaı.ı;J1J1, COBemCKaSl TIOPKO/ı02USI, 1989, No.3, s.84. 
T. OSAWA. Ongi inscription, T. MORIYASU & A.OcHIR, Adı geçen eser, s.129-136. 
Ayrıca bak., T. ÖSAWA,"Kodai Tyuruku no Ongi iseki hibun wo meguru 
shomondai, Mongoru kokunai dene genchi chösa wo töshite mita-(Japonca) [Eski 
Türklere ait Ongi anıt ve yazıtı üzerine meseleler - Moğolistan'daki incelemeler 
sonucundan-l", Chüti5 isuramu bunka no shosö to gengo kenkyü [Ortadoğu Islam 
kültürlerinin görünü§ü ve dil ara§tırmaları], Osaka University of Foreign Studies, 
1999, s.275-298. 
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İkh -Khanui-Nor anıb ve yazıtıCBk. Resİm- 13-14) 

Bu anıt Ar-Khangai aymağında kuzeyenlemi 48°29"; doğu boylamı 
101°22"de yer almaktadır. Bu anıt, bu çevrede birkaç anıttan olu§turulan 
Erdene-Mandal anıtlanndan biri (5. anıt) olarak görülebilir. 

Bu anıt ve yazıt 1891 yılında )J,.A.KneMeHIJ; ve C.M.,n:YAJ1H tarafından 

ke§fedilmi§, 1909 yılında G. Ramstedt ve S. P,Hsi tarafından incelenip 
fotoğraflan çekilmi§tir. Aynı yılda Fransız ara§tıncı De Lacoste de bu anıtı 

incelemi§tir. 1927 yılında Rus ara§tıncı E. EaM6aeB, 1977 yılında da c.r 
Krr5l11ITOpHbIİii bu anıtı ve yazıtı incelemi§lerdir. 1891 yılında bu külliye 
içinde doğudan batıya kadar bulunan iki lahitten (sarkofag) batı lahiti 

tamamen tahrip edilmi§ olup geriye hiç bir §ey kalmamı§tır, doğu lahiti ise 

durmaktadır. Külliye çevresini hendek çevrelemektedir (kuzey-güney Ilm 

x doğu-batı 22m). 1909 yılında S. P,Hsi'nin verdiği haberlere göre doğu 

lahiti içinde ta§ bir heykel bulunmu§. Bir ba§ka ta§ heykel ise burasının 
kuzey-batı tarafına konulmu§. Şimdi bu anıt çevresi tümüyle tarlaya 
dönü§mü§ olduğu için balbalın bu anıt yapılırken yok olup olmadığını 

tespit etmek zordur. 
Batı taraftaki lahit ise EaM6aeB'in haberlerine göre 1926 yılında buraya 

mal aramaya gelen yerli Moğollar tarafından tahrip edilmi§, yalnızca ortada 

bulunan deliğine büyük ta§ parçası atılmı§ durumdaydı. ,n:.A. KrreMeHIJ;'in 

raporunda bildirdiğine göre iki ta§ heykel birer lahit içindedir. Şimdi doğu 
lahitinin doğu ta§ tahtasındaki yukan yerde parçalanmı§ iki yazı mevcuttur. 

Biri kuzey tarafında, öbürü ise güney tarafında bulunmaktadır. Kuzey tara

fındaki yazıyı: IILI asiz kayin a bediziIJizin a bunca qazranu a ber[tiniz] , 

güney tarafındaki yazıyı: III yaratı berti a diye okuyabiliriz. Özellikle 
güney tarafındaki yazı bu kez ilk defa doğru §ekilde okunabildi. 

Shiveet- Ulaan anıtı ve yazıb (Bk. Resim- 15-17) 

Bu anıt, Bolgan aymağında kuzeyenlemi 48°47"; doğu boylamı 102°00"da 

yer almaktadır. ilk defa 1912 yılında G. Ramstedt tarafından incelenmi§tir. 
Anıt yakla§ık 1340 m. yüksekliktedir. Oldukça yüksek bir yere kurul

mu§tur. Bu anıtın kuzey tarafında Hanui nehri, Hunui nehri ile birle§ip 

akmaktadır. Bu külliyenin batı kısmı Doğu Uygur imparatorluğuna ait 

Shine-Us anıtı ile çok benzerlik göstermekle birlikte doğu kısmının ta§ 
heykeli 9 tane, ta§ arslanı 4 tane, ta§ koçu 6 tane olduğuna göre II. Doğu 
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Göktürk İmparatorluğu dönemine ait olduğu apaçık ortadadır. Üstelik taş 
koçlardan birinin ayağında Aşinaslı bir şahsiyete ait olduğunu gösteren koç 
tamgası da çizilmiştir. Külliyenin dışında doğu ~ısmında yazıtın 

oturtulduğu bir taş sandığı vardır. Bu sandığın ortasında dikdörtgen bir 
delik vardır. Bunun büyüklüğü doğu-batı tarafı 22cm, kuzey-güney tarafı 
55 - 56cm, derinlik ise 24 - 25cm'dir. 

Yazıt şimdi Ar-Hangai som'un Ganden tapınağında Budistler için 
ibadet yeri olarak kullanılmaktadır. Uzunluğu 224cm, genişliği 80-84 cm, 
kalınlığı 22cm'dir. Yazıtın baş şekli ise yarım daire şeklindedir. Yukarıda 
hiç bir harf, runik harf de dahil olmak üzere hiç yazı yoktur. Sadece çok 
çeşitli tamgalar çizilmiştir. Neden harf yerine tamga çizildiği şimdilik belli 
değildir. 

II. Kara-Balgasunyazıtı(Bk. Resim- 18-19) 

Bizİm heyetimize katılan Dil Enstitüsü başkanı Prof. Dr.Luvsandorjin 
Bold'un verdiği bilgilere göre bu anıt 1973 yılında Ar-Hangai aymağındaki 
Khara Balgasun kalesinin kuzey tarafına 8 km olan bir yerde, Jarantai 
nehrinin sol kıyısında, Ar-Khangai aymağına ait Hotont-som' daki bir lise 
öğretmeni tarafından keşfedilmiş, 1975 yılında Moğol-Sovyet ortak 
çalışma heyetine katılan Moğol araştırıcısı M. Shinehuu tarafından da yazı 
okunmuştur. 1976 yılında ise Ulaanbaatar' daki Tarih Enstitüsü' ne taşın
mıştır. Uzunluğu 170cm, genişliği 26cm, kalınlığı ise çeşitlilik göster
mektedir, yukarı kısmı 26cm, en çoğu 42cm, en aşağı kısmı ise 29cm' dir. 
Aslında bir binanın giriş yerindeki sütun olarak kullanıldığını iddia edenler 
de vardır. Gerçekten de yazı altındaçiçek şekli ve motifi bulunduğuna göre 
bu düşünce desteklenebilir. Yazı ise 12 satırdan oluşup, sağdan sola doğru 
sıralanmaktadır. Bunun alt kısmında bir koç tamagası ve Latin harfiyle 
S'ye benzeyen bir tamga bulunmaktadır. Bunun gibi aynı ikili tamgayı, 
Ongi yazıtı ve III. Orhon anıtının külliyesi içinde bulunan taş heykelinde 
de görebiliriz. Bu yüzden bu yazının II. Doğu Göktürk İmparatorluğu 
dönemine ait olduğunu tahmin edebiliriz. 

Mukhar anıİInın kaplumbağa kaideslBk. Resim- 20-22) 

Bu kaplumbağa kaide, Tub aymağının Zuun-Modo müzesinin giriş bahçe
sinde korunmaktadır. Aslında bu kaplumbağa, Tub aymağının Tuncuur 
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Som'daki Mukhar anıtında bulunup, son yıllarda buraya taşınmıştır. 
Uzunluğu 176cm, yüksekliği 58cm, sırtındaki deliğin büyüklüğü 51,5cm x 
9,5cm'dir. Kaplumbağanın sol ve sağ yanında birer tane tamga bulun
maktadır. Sağ yanında Aşinaslılara mahsus olan koç tamgası, sol yanında 
yılan tamgası yer alır. Yazıtlar genellikle II. Doğu Göktürk İmpara
torluğu'na ait anıtlarda böylesi büyük kaplumbağa kaide üzerine oturtul
maktaydı. Dolayısıyla bu anıtın da kağan gibi yüksek derecede yer alan bir 
kişiye, yani Aşinaslı bir kağana ait olduğunu tahmin edebiliriz. c.r. 
KrrSlIllTopHbıi1, soldaki yılan tamgasının eski Türklerin kullandığı 12 
hayvanlı takvime göre yılan yılında ölen kişiyi hatırlatmak için yapıldığını 
düşünüp, bu şarta uygun şahsiyet olarak Mukhan kağanın (Kapgan kağan) 
adını anar. 13 Ama aynı dönemde ikili tamga bulunan yazıt da mevcut 
olduğuna göre yılan tamgası o kadar kuvvetli bir sebep sayılmaz. Bence bu 
sadece anıtın sahibinin yılan ve koç şeklinde iki tamgalı bir aileye bağlı 
olduğunu göstermek için yazılmış olabilir. Ama kaplumbağanın büyüklüğü 
açısından bu anıtın sahibi II. Doğu Göktürk İmparatorluğu'nun bir kağanı 
(büyük ihtimal ile ikinci kağan olan Kapgan kağan) olabilir. 

İkh-Khoshoot anıtı ve Küli Cor yazıtı(Bk. Resim- 23-24) 

Bu anıt Tubaymağında kuzeyenlemi 46°55"; doğu boylamı 104°33"da yer 
almaktadır. 1560m. yüksekliktedir. Anıt 1912 yılında Kotwicz tarafından 
keşfedilmiştir. Yazıt, A. Samo'ilovitch tarafından okunmuştur. Bu külli
yenin büyüklüğü, yaklaşık doğu-batı tarafı 53m, kuzey~güney tarafı 
35m. 'dir. Külliyenin batı kısmında daire şeklinde taş bir tepe (çapı 12m) 
vardır. Bunun içinde dikdörtgen bir delik olduğu tespit edilmiştir. Bunun 
batı tarafında bozuk bir lahit yatmaktaydı. Bunun üstüne bir kuş resmi 
çizilidir. Bence bu kuş anka kuşu, daha doğrusu Çin feniksi olabilir. 
Külliyenin orta kısmında kazılmış yerde parça parça dağılmış keramik yer 
almaktaydı. Buna yakın yerde bir lahitin parçası yatıyordu. Üstüne bir 
hayvan resminin bir parçası çizilmiştİ. Kotwicz'nin söylediği gibi iki arslan 
yüzyüze çizilmişti. 

Bu külliyenin doğu yönüne doğru çok sayıda balbal uzanmaktadır. Bu 
külliye içinde taş heykel 6 tane, taş arslan 3 tane, taş koç 2 tane ve koni 

13 KnsıillTopHbIM, c.r., '3IU1rpacpU1JeCKUe pa60TbI B MOHronuu", TIOPKO.llOZUlıeCKue 
OmKpblmUJl 1976 r., 1977, MocKBa, s.588. 
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şeklindeki taş da iki tane bozuk şekilde yatmaktaydl. Ayrıca külliye içinde 
iki tane daha balbal dikili oluşu dikkati çekmektedir. ıl. Doğu Göktürk 
İmparatorluğu dönemine ait anıtlardan Ongi ve Tonyukuk anıtında külliye 
içinde de balbal mevcut olduğunu şimdiye kadar kimse bildirmemiştir. 
Daha önce söylediğim gibi, külliye içinde 6 tane balbal mevcut olan Bugut 
anıtı da dahilolmak üzere Moğolistan' daki i. Göktürk İmparatorluğu 
dönemine ait anıtın yapı özellliği ile benzerlik olduğu halde, o zamaki 
anıtlarda hiç taş heykelin bulunmuyor olması nasıl açıklanabilir? Yani taş 
heykelin ne zaman ortaya çıktığını ileride çözmek gerekmektedir. 

Yazıt ise külliyesinin biraz doğu kısmına dikilmiştir. En üst kısmı kuş 
pisliğinden kirlenmiş, beyazlaşmıştır. Yazıtın incelenmesi, 1912 yılından 
sonra 1962 yılında yine G. Clauson ve E.Tryjarski tarafından yapılmıştır. 
S onra ise birkaç araştırıcı tarafından parça parça incelenmiş olmakla 
birlikte hemen hemen Samollovitch'in okuyuşuna veya Clauson / Try
jarski'nin okuyuşuna dayanmaktadır. Heyetimiz yazıttan kalıp alıp runik 
harfleri tek tek incelemiştir. Bu sonuç ön raporumuzda var olup daha 
ileride düzeltilmiş biçimi ortaya konacaktır. 14 

*J!~e§~5E.~Amir. (Büyük T'ang ülkesinin 
An-Sei eyaletinde Aşinah bir katuna ait duvar yazıtı)(Bk. Resim- 25) 

Bu yazıt, 1975 yılında Moğol göçebe Ts. Baldan tarafından Ar-Khangai 
aymağında Khara-Balgasun kalesinin güney-batı tarafına 500 m uzanan 
tarlada ortaya çıkartılmıştır. 1976 yılında ise Ulaanbaatar' daki Tarih Ensti
tüsü'ne taşınmıştır. Yazıtın büyüklüğüne gelince, yüksekliği 32cm, geniş
liği 18.5cm, kalınlığı da 5,2-~cmdir. Ön ve arka cephelerinde eski Çin 
yazısıyla yazılmış harfler yer almaktadır. Bu yazıt şimdiye kadar hiç bi
linmemekteydİ. Bu yazıtta bilinen konu ise 7. yüzyılın ikinci yarısında Orta 
Asya bölgelerinde yaşayan Aşİnaslı bir kadının Tang hanedanı'na bağlı 
olarak yaşayan Türk veya Soğut bir memur ile evlendikten sonra, eşi ile 
beraber siyasi amaçla o zamanki Khara Balgasun bölgesinde bulunan 
Tang' a bağlı bir bakanlığa gidip orada vefat ettiğini anlatmaktadır. Yazıt 
içinde diktiriliş yılı olarak tavşan yıl yazılmaktadır. Bunu o dönem Türkler 
ve Çinliler arasındaki ilişkileri belirten güzel bir örnek diye değerlen-

14 - v 
T. HAYASHl & T. OSAWA, "Site ofIkh-Khoshoot and Küli-Cor inscription", T. 
MORIYASU & A.OeHIR, adı geçen eser, s.148-157. 
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direbiliriz. 15 

Bundan başka Doğu Uygur İmparatorluğuyla ilgili olan yazıt olarak Tes 
yazıtı, Tariat yazıtı, Shine-Us yazıtı, Kara-Balgasun yazıtı ve Sevrey yazıtı 
v.s. vardır. Bunlar üzerinde konuşmak istiyorsam da konu çok geniş ve 
araştırmalar da hala sürdüğü için başka bir fırsatta konuya dönmek isti
yorum. Yine ayrıca Doğu Uyghur İmparatorluğuyla ilgili olan Bay-Balık 
anıtı, eski Kara-Balgasun kalesi ve şehrinin bugünkü durumu üzerinde de 
gelecekte konuşmak isterim. 

Bunun yanında Radloff'un Atlas'ında kuşkulandığımız okuyuşların 
doğru şekilleri, az olmasına rağmen, tam olarak belli oldu. Bunun gibi 
başka Soğut harfli ve runik harfli yazıtların da henüz belli olmayan yazı 
şekilleri ve okuyuşlarının da açık hale geldiğini söyleyebiliriz. Çok tabii ki, 
gelecekte daha ince, ayrıntılı araştırmalar ile bunların sonuçlarını kaliteli 
fotoğraflar ve kalıplarla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 

Sonuç olarak çok büyük tarihı değerleri olan Moğolistan'daki eski 
Türk anıt ve yazıtları ile onların bulundukları külliyeler sadece araştırma 
ve inceleme malzemesi ya da sahası olarak değil, tüm dünyaya ait bir 
kültür mirası olarak düşünülmeıi, kabullenilmelidir, dolayısıyla buna göre 
korunmaları konusunda ortak çaba harcanması gerektiği kanaatinde 
olduğumu vurgulamak istiyorum. Bu nedenle şimdilerde Türkiye -
Moğolistan arkeolojik heyetinin Orhon nehri kıyısındaki Köl Tigin ile 
Bilge Kağan külliyelerinde ortak arkeolojik çalışmalar yaparak açık hava 
müzesi kurma çalışmalarını saygı ile karşılamaktayız. 

15 K. IWAMI & T. MORIYASU, "Daito ansei ashi hujin hetsuki no saidoku to rekishig
akutekikousatsu [Chinese Epitaph of a Turkish Lady of Ashina Clan from tha Tang 

Period Found in Mongolia]", (Japonca) Nairiku ajia genngo nokenkyu [Studies on 

The Inner Asian Languages] XIII, Chüo yurashia gaku kenkyukai [The Society of 

Central Eurasian Studies], 1998, s.93-1 ıo. 
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204 TAKASHIOSAWA 

Fotoğrafların açıklaması. 

1: Bugut anıtının külliyesi, doğu kısmı. 

2: Bugut yazıtı, doğu kısmı (Ganden tapınağında). 
3: Bugut yazıtının başındaki bir parça (Ganden tapınağında) .. 

4: Ongi yazıtının büyük parçası (Arvajheer Müzesi). 
5: Ongi yazıtının orta parçası (Arvajheer Müzesi). 

6: Ongi yazıtının küçük parçası (Arvajheer Müzesi). 
7: Ongi yazıtının baş kısmı. 
8: Ongi yazıtının kaplumbağası. 

9: Ongi anıtının ortalarında bulunan taş heykeli. 

10: Ongi anıtının batı kısmında yatan lahitin bir parçası. 
11: Ongi anıtının doğu tarafına doğru süren balballar. 

12: Eskiden runik yazı ve iki tamga bulunan bir balbaL. 
13: İkh -Khanui -N or anıtının genel manzaras!. 

14: İkh -Khanui-Nor yazıtının doğu lahitindeki bir yazıt. 

15: Shiveet- Ulaan yazıtı. 

16: Shiveet- Ulaan anıtının doğu tarafında bulunan yazıtın kaidesi. 
17: Shiveet- Ulaan anıtında bulunan taş heykeli. 
18: II. Kara-Balgasun yazıtı (ön taraf). 
19: II. Kara-Balgasun yazıtı (arka taraf). 

20: Mukhar anıtının kaplumbağa kaidesi. 

21: Mukhar anıtının kaplumbağa kaidesinin koç şeklindeki bir tamgası (sağ 
taraf). 

22: Mukhar anıtının kaplumbağa kaidesinin yılan şeklindeki bir tamgası 
(sol taraf). 

23: İkh-Khoshoot anıtı ve Küli Cor yazıtından genel manzara. 
24: İkh-Khoshoot anıtının batı tarafında yatan lahitin bir parçası (Çin 

feniksi motifli). 
25: Aşinah bir katuna ait duvar yazıtının ön tarafı (Uhıanbaatar'daki Tarih 

enstitüsünde) 
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