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Ülkemizin yetiştirdiği bilim adamlarımızdan Hüseyin Namık Or-
kun’un bugün 120. doğum yıl dönümüdür. Kendisini rahmetle ve 
minnetle anıyoruz.

Hüseyin Namık Bey bilim formasyonunu Macaristan’da aldı. Dokto-
rasını Prof. Dr. Gyula Németh yönetiminde tamamladı. Lajos Ligeti, 
László Rásonyi gibi büyük hocaların öğrencisi oldu. Yayımlarında 
Macarca yanında Almanca, Fransızca ve Rusça kaynakları kullandı.

Hüseyin Namık Bey 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1925 yılında doktora yap-
mak için Macaristan’a gitti. Doktorasını verip 1932 yılında ülkesine 
döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsüne hoca olarak atandı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Macarcadan çeviriler de yapan Hüse-
yin Namık Orkun’un 32 kitabı arasında Eski Türk Yazıtları adlı 4 cilt-
lik kitabı özel bir yer tutmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun 
1936 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Eski Türk Ya-
zıtları’nın ilk cildini okumuş ve notlamış olmalıdır. Ben Hüseyin Na-
mık Orkun’un Eski Türk Yazıtları’nın üçüncü cildinde yer alan Yeni-
sey Yazıtları yayımları üzerinde durmak istiyorum. 

Hüseyin Namık Orkun 1940 yılında yayımladığı Eski Türk Yazıtla-
rı’nın III. cildinde Yenisey Yazıtları’nın o güne kadar yayımlanan 43 
yazıtını ilk değerlendiren kişi olmuştur. Hüseyin Namık Orkun’dan 
12 yıl sonra Sergey Yefimoviç Malov 1952’de yayımladığı Yeniseys-
kaya Pismennost Tyurkov adlı eserinde 52 Yenisey yazıtını inceledi. 
Malov’dan 31 yıl sonra Dmitri Dmitriyeviç Vasilyev 1983 yılında ya-
yımladığı Korpus Tyurkskih Runiçeskih Pamyatnimov Basseyna Yeni-
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seya [Yenisey Havalisinin Göktürk Harfli Türkçe Anıtlarının Külliyatı] adlı eserin-
de Malov’taki 52 yazıta 83 yazıt daha ekleyerek Yenisey Yazıtları’nın sayısını 
145’e çıkarmıştır. Vasilyev sahada yaptığı 40 yıla yakın araştırma ve inceleme 
gezileri sonunda hacim bakımından irili ufaklı 67 Yenisey Yazıtı daha bularak 
Yenisey Yazıtları’nın sayısını 212’ye yükseltmiştir. 

Dmitri Dmitriyeviç Vasilyev’in Uluslararası Türk Akademisi tarafından ya-
yımlanmakta olan Korpus Tyurkskih Runiçeskih Nadpisey Yujnoy Sibiri. Çast 2. 
Drevnetyurkskaya Epigrafika Yeniseya [Güney Sibirya’nın Göktürk Harfli Türk-
çe Yazıtlar Külliyatı. Bölüm 2. Yenisey’in Eski Türk Epigrafisi] adlı eserinde 146-
212. yazıtlar olmak üzere 67 yeni yazıt yer almaktadır.

Ben 1991 yılında bu araştırma ve inceleme gezilerinden birisine katıldım. 
Dmitri ile birlikte arazide 5 yeni yazıt bulduk ve başta Minusinsk Müzesi ol-
mak üzere daha önce bulunan birçok yazıtın da yeni transkripsiyonlarını yap-
tık. Ben yine üstadım Hüseyin Namık Orkun’un Yenisey Yazıtları metinlerine 
dönmek istiyorum.

Hüseyin Namık Orkun’un bir yazıtı değerlendirme metodu şöyle idi. Sahife 
başında yazıtın adını, bu adın altında kısaltmasını ve metnin önceki yayım-
larının adreslerini son olarak da yazıt hakkındaki bilgileri verirdi. Sonra “Asıl 
Metin” başlığı altında Göktürk harfli orijinal metni, “Transkripsiyonu” baş-
lığı altında da yazıtın okunuşunu verirdi. Bu transkripsiyonda metinde yazıl-
mayan ancak okunması gereken sesler satırın üzerinde ve küçük punto ile yer 
alırdı. “Tercümesi” başlığı altında Göktürk harfli metnin Türkiye Türkçesine 
yapılan çevirisi yer alırdı. “Notlar” bölümünde metin ile ilgili açıklamalar ve 
daha önceki naşirlerin okumaları ile düzeltme açıklamalarını yapardı. Son 
olarak genellikle metnin Radloff albümünden alınan siyah zemin üzerine be-
yaz olarak verilen yazıt resimleri yer alırdı. Kitapta yer alan 43 metin bu şekil-
de işlenmiş, böylece yazıtlar her yönü ile değerlendirilmiştir. 

Hüseyin Namık Orkun’un 1940 yayımının üzerinden 82 yıl geçmiştir. Teknik 
ilerlemiş, metinlerin renkli resimleri çekilmiş, çeşitli metotlarla yazıtların ka-
lıpları alınmış, bilgisayar ortamında resimler büyütülmüş, daha önce gözden 
kaçan teferruatlar görülür olmuştur. Bir de yayımlanan yüzlerce metinde ge-
çen kelimeler onun okumalarından birçok yerin düzeltilmesi gerektiğini bize 
göstermiştir. Ondan sonra bu yazıtlar üzerinde çalışan meslektaşlarının da 
yeni okuma teklifleri olmuştur. Ben burada bazı düzeltme örnekleri vermek 
istiyorum. 

Bazı Kişi Adlarının Düzeltilmesi 

E-30 numaralı I. Uybat Yazıtı’nın 2. satırındaki Çab şat on Tarkan bengüsü 
okuyuşunda kelimeler yanlış yerlerden ayırılmış. Doğru okuma Alessio Bom-
baci tarafından Çabış Tun Tarkan bengüsi şeklinde yapılmıştır. 

E-25 numaralı Oznaçennaya Yazıtı’nın 2. satırındaki Ökü Çekül Tutuk sizime 
adırıldım okuyuşunda da kelimeler yanlış yerlerden ayırılmış. Doğru okuma 
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Sergey Yefimeviç Malov tarafından Küç Köl Totok esizim e adırıldım şeklinde 
yapılmıştır. 

E-10 numaralı I. Elegeşt Yazıtı’nın 5. veya 8. satırında geçen ve Kürt el kan alp 
urungu kelimeleri ile başlayan cümlenin yanlış okunması yıllarca Kürtlerin 
Türk asıllı olduğunun delili sayılmıştır. Ancak aynı mezarlıkta bulunan E-52 
yazıtında geçen Körtle Sangun unvanı E-10’da geçen ibarenin doğru okunma-
sını sağlamıştır. Buna göre Kürt el kan okunan ilk üç kelime Körtle kan oku-
nup “yakışıklı han, güzel han” olarak anlaşılmalıdır. Alp urungu okunan ibare 
al urungu okunup “al bayrak, al sancak” olarak anlaşılmalıdır.

E-39 numaralı Kara-yüs Yazıtı’nın 2. satırı Hüseyin Namık Orkun tarafından 
ç sü baş andalıg öl[…] şeklinde okunmuş. Metni (i)ç sü baş(ı) antlıg öl[ti] şek-
linde düzeltmek gerekiyor.

Okuma Düzeltmeleri

Radloff, Thomsen, Orkun gibi ilk naşirlerin siz, sizim, sizime şeklindeki oku-
yuşları (e)siz, (e)sizim, (e)sizime şekillerinde düzeltilmiştir. Birkaç düzeltme 
örneği daha verelim:

E-5 numaralı I. Barık veya Barlık Yazıtı’nın 3. satırında beg erikime sizime adı-
rıdım okuyuşu artık beg erkime esizim e adırıldım şeklinde okunuyor.

E-28 numaralı I. Altun Köl Yazıtı’ndaki at aşar alp ertingiz / itu aşar küç ertin-
giz okuyuşu artık atsar alp ertingiz / tutsar küç ertingiz şeklinde okunuyor.

E-9 numaralı Ulug-Kem Karasu Yazıtı’nda bengüsi yok ermiş yılınd yüz elig-
de okunarak anlam verilemeyen cümleler artık … bengüsi yok erim / taylan 
yüzlüg edgü erim şeklinde okunabiliyor.

E-3 numaralı Uygu-Turan Yazıtı’nda kuyda konçuyum yazıda oglım ayıtı sizi-
me ayıta bökmedim okunan cümle artık kuyda kunçuyum özde oğulum yıta! 
esizim e! yıta! bökmedim şeklinde okunuyor.

E-28 numaralı I. Altun Köl Yazıtı’nda altun sunga yaş keyiki artiglag ogul oku-
nan cümle artık altun sunga yış keyiki artgıl! toggıl! şeklinde okunuyor.

Yenisey Yazıtları’nın içerisinde okunması ve anlaşılması en zor olan E-41 nu-
maralı Kemçik-Çirgak Yazıtı’nın 7. ve 8. satırlarının son kısımları okunamıyor-
du. Artık bu manzum satırlar şöyle okunabiliyor:

7. satırın sonu: abda geyik atmak ne ergey?

8. satırın sonu: akında er sançmak ne ergey?

“Ben öldüm. Artık “avda büyük baş av hayvanını kim avlayacak?”

“Ben öldüm. Artık “akında düşmanın erini kim mızraklayacak?”.
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Son olarak Hüseyin Namık Orkun’un Eski Türk Yazıtları adlı eserinde Güney 
Sibirya’nın Dağlık Altay bölgesinde bulunan birinci ve ikinci maşrapanın met-
ninin olduğunu söyleyelim. Ancak Kadırali Konkobayev ile iki arkadaşının ya-
yımladığı Dağlık Altay Bölgesi Yazıtları kitabında yer alan yazıt sayısının 113 
olduğunu söylemeliyim. Yani Türk okuyucusu Hüseyin Namık Orkun neşrin-
den sonra bulunan 111 yeni yazıttan habersizdir. Aynı şey onun yayımladığı 
43 Yenisey Yazıtı’ndan sonra bulunan 169 Yenisey Yazıtı için de geçerlidir.

Artık Türk Dil Kurumunda kurulacak bir komisyonun planlayarak sayıları 
800’lere ulaşan Göktürk harfli yazıtların tamamının külliyat olarak yayımla-
masının zamanı gelmiştir. 

Bu süreç içerisinde Şemsettin Sami, Necib Asım [Yazıksız] ve Hüseyin Namık 
Orkun’un konunun öncüleri olarak ilk üç sırayı alacağı şüphesizdir. Hatıraları 
önünde saygı ile eğiliyorum.


