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Ramstedt, 1909

Etnologo-lengvistiçeskiye 
issledovaniya v Urge, Urginskom i Kenteyskom rayonah







gören gözünün görmez gibi olup



Hevt yos’un (Puyi) 3’üncü y l nda (1911) Hüree’de oturan Büyükelçi San 
Dou tap nak dikip korudu Hevt yos’un 3üncü y l  sekizinci 
ay nda Huang Po yurdundan Chin Yi resmî görevle gelip geçerken gördü
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Erken 
Dönemde Deniz K y s  Ülkesi



ta  ustas n n yeri



G. Grumm-Grjimaylo Zapadnaya Mongolii i Uryanhayskiy 
kray

bürküt



bürküt

bürküt börü

katun





hirgisüür

Bilig



ad r lm

inici
ini ci in/un

täkäsh kül tudun inici
Kül-tudun’un karde i Teke Teke  Kül-tudun’un 

karde i

Azganaz er güzel süsledi
bitirdi in a etmek

Bädismis
süsledi Azganaz

tamgan tarkan

Tamgan tarkan

t(ä)k(i)š kül tud(u)n 
in(i)si y(e)g(ä)n irk(i)n b(ä)d(i)z(ä)d(i)m (a)zg(a)n (A)z (ä)r (a)g(ï)r b(ä)d(i) (ä)m(i)š
1-(Ben) Teki  Kül Tudun’un küçük karde i 2-Ye en rkin, (bu mezar ) süsledim 3-Azgan 

(adl ) Az (lardan bir) adam (bu mezar ) zengin (süslerle) süsledi
A.g.m



Alt n
tamgan tarkan

alt n temrenli ok
Alt n tamgan tarkan

alt n temrenli

 ( he Ashete)
Alt n tamgan tarkan an t

Kapgan

lteri



Yukar da mavi gök, a a da ya z yer yarat ld ktan sonra ikisinin 
aras nda insano lu yarat lm



Küli ur

yerle tirildi
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lovh
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Mo olistan Co rafyas ndaki nsan Ta lar

Sühbaatar li

Hörgiin iree nsan Ta lar

Hörög
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2’nci nsan Ta

3’üncü nsan Ta



Honhor üüt nsan Ta lar
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5’inci nsan Ta :

Dariganga lçesi Dar’ Ovoo Yak n ndaki nsan Ta lar
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dod’yog
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8inci nsan Ta

9’uncu nsan Ta :

hirgisüür



Hörög Vadisi nsan Ta

10’uncu nsan Ta :

11’inci nsan Ta

12’nci nsan Ta :

13’üncü nsan Ta : 

14’üncü nsan Ta :



15’inci nsan Ta : 

Hongor Irma  nsan Ta lar

16’nc  nsan Ta

17’nci nsan Ta :

18’inci nsan Ta



Dornod li:

onh Tavan Tolgoi nsan Ta lar

19’uncu nsan Ta

20’nci nsan Ta

Ar Cargalant lçesindeki nsan Ta lar

21’inci nsan Ta :
Lovh Lovh noyan

Lovh insan



Lovh

U hai 

22’nci insan ta
Teheg insan ta

23’üncü insan ta
Lama ta

Hentii li:







Xi jen
insan ta

Arhangai li:

Arhangai Tariat ilçesinde ve Sed tepesinin güneyindeki Dadga k la  
yak n nda bulunan iki insan ta



Mo olistan’ n Bat  Kesiminden Bulunmu  nsan Ta lar

Dayan bahad r



Bayan-Ölgii lindeki Müzenin Eski Avlusunda Korunan nsan Ta lar
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13 bin km’lik gezi



nsan Ta lar nda Giyim-Ku am ve Tarihlendirme Sorunu



sola



doppa  

doppa





Uybat



içim rahat, kap dolu
sunu 

törenleri







etki

dik ta

lteri



DAMGALAR VE KAYA RES MLER  

esas mal sahibine



deve burunlu u
yanl  do an ay üç gözlü halka damga

Otuz iki 
a aç ki inin masal

Çingiz Ka an, Bahad r Ka an

kutluk



yarmak

Tev



bulça

Tarih 
Ara t rmalar  Dergisi
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hirgisüür

hirgisüür





Gece uyku gelmez  

Gündüz rahat bulunmaz  

K z l kan kara terimi döküp  

Gücümüzü ç kard k

Geceleri uyumadan, gündüzleri 
oturmadan, k z l kan m  ak tarak, kara terimi döktürerek (hizmet ettim)

Tunyukuk Yaz t



Yukar da mavi gök  

A a da koyu dünya  

Ortaya ç kt klar nda  

Arada ki i o ullar  var olmu  

Ba l lar  e dirip  

Dizlileri çöktürdüm  

Yoksulu varl kl   

Kimsesizi kalabal k k ld m

Üstte mavi gök(yüzü), altta (da) ya z 
yer yarat ld nda, ikisinin aras nda insano ullar  yarat lm , …ba l lara ba  e dirmi , 
dizlilere diz çöktürmü ler Fakir halk  zengin 
yapt m, az halk  çok yapt m Orhon 
Yaz tlar , Kül Tigin, Bilge Ka an, Tunyukuk



B LGE VEZ R TONYUKUK YAZITINA  
KAZINMI  SÖZLER    

Ben Bilge Tonyukuk, Nanhiad yönetiminde do dum, o dönemde Türk 
devleti Nanhiad’a ba ml yd . Ben Türk Devleti’nin ka anl  olaca  zaman  
görsek diye dü ünür idim. Türk devleti Nanhiad’dan ayr l p ka anl  oldu. Ama 
çok geçmeden ka anlar n  b rak p yeniden Nanhiad’a tâbi oldu. O zamanda 
Gök yarl  olarak ben sizleri ka anl  k lm ken siz ka anlar n z  b rak p 
ba kas n n buyru una girdiniz. Gök bundan ho lanmay p onlar  öldürürken 
Türk ki i ölüp tükendi.  

Türk Devleti’nin yurdunda bir daha ocak da devlet de kurulmad . 
Ba kas n n yetkisine girmemi  kimileri toplan p yedi yüz oldu. Bunlar n iki 
kesimi yaya, bu yedi yüz ki inin ba ndaki ki i ad idi. O bunlara toplan n 
dedi. Onunla birle enlerin aras nda Bilge Tonyukuk ben vard m. Ben onu 
ka an yapay m m  diye dü ünürken uzaktan zay f geyik, semiz geyik ikisinin 
zay f n  ve semizini ay rmak zor dedim. Sonunda Gök bana bilgi ba lad  
için ben onu ka an yapt m.  

Yak n mda Buyla Baga Tarkan Bilge Tonyukuk oldu u için ben Elteres 
Ka an olsun deyince güneyde Nanhiad, do uda K tan, kuzeyde çok say da 
O uzu k rd m. Onun bilge yolda , ünlü yolda  ben idim. O dönemde biz 
Çugai Kuz ve Kara Kum’da oturuyor idik. Biz orada geyik yiyip, tav an yiyip 
oturduk. Yurtta n karn  dolu idi. Dü man m z çevrede etçil ku  gibi idi. Bizim 
durumumuz böyle oldu. Biz orada otururken O uzlardan casusun getirdi i 
söz: “Togud O uz gelerek Ka an olmu  Nanhiad’a Kun Sengün’ü, K tan’a 
Tongar Sem’i gönderip öyle dedirmi : “Az say da Türk halk  yürüdü. 
Bunlar n ka an  çok yürekli, inanç  bilge, bu ikisi sa  olursa sizin Nanhiad’  
onlar öldürecek diye söyleyeyim. Do uda K tan’  onlar öldürecek diye 
söyleyeyim. Yine bizim O uz’u onlar öldürecek diye söyleyeyim. Nanhiad 
sizler onlar n güneyinden gidin, K tan sizler onlar n do usundan gidin. Ben 
onlar n kuzeyinden gideyim. Türk yurdunu hiçbir iye ele geçirmesin. Bu iyeyi 
bast rabilirsek bast ral m” diye söyleyeyim.” Bu sözü i itince gece uyku 

Tunyukuk Yaz t



gelmez, gündüz rahat görmez oldum. Sonra ka an ma rica ettim. Ricam u: 
“Nanhiad, O uz, K tan üçü birle irse biz ölürüz. Yazg  sayesinde ta la ezilmi  
gibi mi olal m. Bir nesne yumu ak iken katlamak kolay, ince iken y rtmak 
kolay, e er yumu ak nesne kat  olursa katlamak için kat  yürek gerekir. nce 
nesne kal n olursa y rtarken bahad r yüre i gerekir. Bizim iki üç bin çerimiz 
var. Do uda K tan’a, bat da Bat  Türklerine, kuzeyde O uz’a at sürelim, en 
iyisi bu.” Ka an ricam  onay nca Bilge Tonyukuk ben bunu yerine getirdim. 
“Kendi dü üncene göre onlar  yönet” diye (Ka an) bana söyledi. Biz Kek 
ongi ( rma  havzas ndan) gidip, ben onlar  (çeri) Ötüken orman na sevk 
ettim. To la rma  boyunca O uzlar hayvanlara yük yükleyip geldi. Onlar üç 
bin, biz iki bin idik. Gök bize yard mc  oldu u için biz sava p onlar  da t nca 
kimisi suya girip kimi ç karken öldürüldü. Onlardan tüm O uzlar bize kat ld . 
Güney, Bat , Kuzey ve Do u yönündeki yurtta lar benim Türk ka an ve 
ulusunu Ötüken yerine getirip, yine Bilge Tonyukuk benim de Ötüken yerine 
gelip oturdu umu i itip hepsi gelip bize kat ld . Biz iki bin ki i olup dü mana 
girdik. Türk yurtta lar  çarp p ele geçirmeyi amaçlay p, Türk ka an  ele 
geçirmeyi denese de antung ehirleri ve Dalaya at sürmü  ama ula mam . 
Bunu Ka an’a rica edip antung vadisi ve Dalay yönünde sava a sevk ettim.  

O otuz üç ehri bozup ele geçirdi. Nanhiad ka an  dü man m z idi. On ok 
ka an  dü man m z idi. Yine K rg z ka an  güçlü dü man m z idi. Bu üçü 
dan p Alt n da da dural m, do u Türk ka an  bize boyun e sin dediler. Biz 
ona sald rmasak o bahad r ka an, onun inanç  bilge, biz birle mesek o bizi 
öldürecek. Bu yüzden biz üçümüz birle ip üstüne at sürüp yok edelim diye 
söyle tiler. Türge  ka an n n söyledi i: Benim yurtta lar m da oraya varacak. 
Türk devleti kar p, yönetimindeki O uzlar da ayaklanma ç kard  dedi. Bu 
sözü i itince gece uykum gelmez, gündüz rahat görmez oldum. Benim 
dü üncem: Biz önce K rg z’a sald ral m... dedim. Oraya var nca Kögmen 
(da n ) a an tek yol kara gömüldü ünü i itip bu yoldan gidemeyiz dedim. 
Yolcu birini aray p Asar çölünden birini buldum. Onun söyledi i: “Benim 
yurdum As, ben onu bil… Orada Ana rma n  inip var nca bir atl k yerde 
konabiliriz” dedi. Bu sözü i itip öyle dedim: Buradan gidersek olur, bunu 
ka an ma rica ettim. O çeriyi düzenleyip sevk ederek Aktermeli geçip orada 
birle in dedim. Çeriyi at üzerinde durarak gidin diye karl  yeri geçtim. Ben 
yine onlara at in deyip, onlar atlar n  yederek a aca dayan p gitti. Öndeki çeri 
kar  çi neyip ç k nca ben çeriyi ileri yönlendirip a açl  tepeyi geçtik. Biz on 
gün kal p da n yan ndaki zor yeri geçtik. Yolu gösteren bizi yanl  
yönlendirdi i için öldürüldü. O çok yoruldu umuz anda Ka an öyle 
buyurdu: leri sürelim. Ana nehri budur. Bunu inip gidelim dedi. Biz bu rma  
inip gittik… gündüz gece atlar m za t r s ko turup K rg zlar uykuda iken 
sald r p süngüleyip yol açt k. Ka an ve çerisi topland  için biz onlarla 



sava p yendik. Ka anlar n  öldürdük. K rg z devleti Ka an’a gelip 
yönetimine girdi. Biz dönüp Kögmen da n  di er yandan a p K rg z’dan 
ayr ld k.  

Türge  ka an ndan casus gelip söyledi i: Do u ka an n  ezip b rakal m, 
biz onu ezmesek o bahad r, inanç  bilge oldu u için bizi yok eder demi . 
Türge  imdi yak nda dedi. On ok’un tüm devleti birle ip yakla t  dedi. Yine 
Nanhiad çerisi haz rm  dedi. Ka an m z bu sözleri i itip öyle dedi: Ben 
dinlenmeye eve döneyim dedi. Katun yok oldu u için. Ben onu yerle tireyim 
diye o (Ka an) söyledi. Sizler çeri ile birlikte sava a girin dedi. nel Ka an ve 
Tardu  ad çerinin ba nda olun dedi. Bilge Tonyukuk bana dedi i: Sen bu 
çeriyi yönet. Onlar  (bat  Türkleri) kendin bilip ez. Yine senin neyi yerine 
getirece ini sen bilirsin dedi. Beriye gelseler bana bilgi gönder. Beri 
gelmeseler sorun yok orada kal p bilgi toplayal m dedi. Biz Alt n da da 
kald m zda üç (tez) casus geldi. Bilgileri önceki bilginin benzeri: Ka anlar  
çerisi ile birlikte yak nda. On okun çerisi bir tek gibi olmu . Onlar Yar  
vadisinde kavu sun demi  dediler. Ben bu sözü i itip Ka an’a bilgi ula t rtt m. 
Ka an’dan gelen yan t: Sizler içiniz rahat orada kal n. Gözcüleri s k  tutun. 
Dü mana bas lmay n diye Bögö Ka an bana yarl k gönderdi. Apa Tarkan’a 
(çerinin büyük komutan ) gizli yarl k göndermi : Bilge Tonyukuk kendisi bilir. 
Askerle birlikte bast ral m derse uyun dedi. Ben bu bilgiyi i itip çeriyi ileri 
yürütüp Alt n da  yolsuz yerden a p, Erti  nehrini kolans z yerden geçip gece 
yürüyerek Boygu’ya sabah ula t m. Casus getirdi imizde sözü: Yar  vadisinde 
on tümen çeri toplant  dedi. Bu sözleri tüm begler i itip dönelim. Ar n n 
ak vançs zl  iyi dediler. Bilge Tonyukuk benim sözüm: Biz Alt n Da  a p 
buraya geldik. Biz Erti  Nehri’ni geçip buraya geldik. Dü man yürekli olsa da 
bizi görmedi. Gök Umay gözlerini örttü. Biz ne için kaçaca z. Biz ne için çok 
olmalar ndan korkaca z. Biz az olsak da ne için onlara yenilece iz, biz 
onlara sald ral m dedim. Biz sald r p onlar  da tt k. Ertesi günü onlar bozk r 
odu gibi gelirken biz (onlarla) sava t k. Onlar n iki kanad  çerimizin yar s  
kadar fazla idi. Gö ün inayetiyle biz onlar n çok olmas ndan korkmad k. Biz 
Tardu  ad’  izleyip sava arak onlar  yenip ka anlar n  tuttuk. Yabgu ve 
adlar n  kendileri öldürdü. Elliyi a k n ki iyi tuttuk. O gece halklar na bildiri 

yay nlad k. Bu bildiriyi i itip On ok begleri ve halk  gelip bize kat ld . Biz 
gelen beg ve halk  toplay p, kaçm  kimi halk n pe ine dü ürdük. Ben de gittim. 
Yençu (inci) rma n  geçip - Tines… o lun Bengligek Da ’n  a p biz Demir 
kapa a ula p döndük.  

nel Ka an’a… Sogad’ n kimi halk  Suk ba kanl nda gelip kat ld . 
Önceden soyumuz ve Türk Devleti’nin gelmedi i Demir kapak ve Tina da na 
geldi imizde sar  alt n, ak gümü , kad n k zlar… çokça bayl  al p döndük. 
Elteres Ka an bilge ve bahad r oldu u için yirmi yedi kere Nanhiad ile 



sava t . Yedi kere K tan ile sava t . Be  kere O uzlar ile sava t . Onun inanç  
ben idim. Çeri ba  ben idim. Elteres Ka an’a, Türk Bilge Ka an’a… Kapkan 
Ka an’a… gece uykum gelmez, gündüz rahat görmez, k z l kan, kara terimi 
ak t p güç ç kararak ben onlar  uzak yola gönderdim. Arkuy kargu bahçesini 
(?) büyüttüm. Gök’ün yard m yla Türk halk  aras nda z rhl  hiçbir dü man 
yürümedi… Elteres Ka an yürümeyip, ben de ona uyup yürümeseydim, hiçbir 
devletimiz olmayacakt . O yürüyüp, ben de ona uyup yürüdü üm için devlet 
devlet olup, halk halk oldu. imdi ben ya lan p ya m büyük oldu. Herhangi 
ülkedeki ka anl  herhangi halk… Bilge Tonyukuk ben bunu Türk Bilge Ka an 
devletine aday p yazd rd m. Elteres Ka an yürümemi  ya da yok olsa idi Bilge 
Tonyukuk ben yürümemi  ya da yok olsa idim, Kapkan Ka an’ n ülkesinde 
Türk halk n n iyesi olmayacakt . Elteres Ka an ve Bilge Tonyukuk yürüdü ü 
için, Kapkan ve Türk devleti yükselip, Türk’ün imdiki bu Bilge Ka an Türk 
Devleti’nin ve O uz Devleti’nin Ka an  olarak oturuyor.  

 



 

 

 

KUL-TEG N YAZITININ GEN  YÜZÜNE KAZINMI  SÖZLER  

Gök’ten yard ml , Gök gibi Türk Bilge Ka an sözüm. Yukar da mavi Gök, 
a a da koyu yer olu tu unda aralar nda ki io ullar  var olmu . Estemi 
Ka an diye ünlenmi  büyük atam Buman Ka an ki io ullar na iye olarak 
oturup, lini düzeltip töresini peki tirdi. Dört kö edeki devlet dü man olup 
sald r nca çeri yürütüp dört kö edeki çok say da boyu güçle bast r p 
dindirmek üzere ba l y  e dirip dizliyi çöktürdü. Do uda Kadarkan korusu, 
bat da Demir kapa a de in devletini yurtla t rmay  bu ikisinin aras na 
devletsiz Kök Türk kal c  olarak yurt tutup oturmu . Atam Buman bilge ka an 
idi. Bahad r ka an idi. Onun inançlar  bilge, begleri bahad r olup alplar  hep 
dürüst oldu u için li devleti hep düzeltip töreyi peki tirmi . Ya am  bitti inde 
güne  do an do u yönündeki Bökli k r boyu, Nanhiad, Tibet, Apar (Avar), 
Pürüm (Roma), K rg z, Üç Kur kan (Hurigan), Otuz Tatar, K tan (Kidan), 
Tatab  gibi çok say da halk gelip yas tutup a lad . Böyle ünlü ka an imi . 
Ondan sonra karde leri ka an oldu.  

O ullar  ka an olarak oturdu. Karde leri a abeylerine benzemez, 
o ullar  babalar na benzemez oldu u için cahil ka anlar tahta ç k p korkak 
ka anlar devleti tutup, inançlar  cahil, korkak begleri ve alplar  güvenilmez, 
Nanhiad kar t r p bozarak yok etmesiyle karde leri a abeyleriyle bozulup 
begler ve alplar n aras  bozuldu u için, Türk devleti sayg n devletini bozup, 
iye olmu  ka anlar n  b rakt . Güçlü o ullar  Nanhiad’ n kulu oldu. Ar  k zlar  
Nanhiad’ n odal  oldu. Türk begleri Türk unvanlar n  at p Nanhiad begleri 
benzeri Nanhiad unvan  tak p Nanhiad Ka an na uyup elli y l boyunca tüm 
gücünü verip do uda gün do umu yönünde Bökli Ka an na de in, bat da 
Demir kapa a de in onlarla birlikte yürüyüp Nanhiad Ka an na devlet ve 
yetkilerini verdiler. Kamu Türk kara budun öyle dedi: Devletim vard , 
devletim nerede, kime devletler kat yorum, ka an m vard , ka an m nerede. 
Hangi ka ana gücümü veriyorum. Böyle diyerek Nanhiad ka an na dü man 
olup eski yurduna güç beslemek için göçüp vard . Bunlar güçlerini vermeyi 
dü ünmediklerinden Türk devletini k y p öldürerek tohumunu besleyelim diye 

 Orhon Yaz tlar , Kül Tigin, 
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Nanhiadlar kaç kere çeri yollad . Üstte Türk gö ü, altta ar  yer su Türk devleti 
sönmeye, bengü kals n diye babam Elteres Ka an, anam lbilge Katunu 
tepesinden yükse e kald rd .  

Babam ka an oldu unda yirmi yedi er ile birlikte at sürdü. Yakada 
yürüdü ünü ehirdekiler i itip ehirden kar lamaya ç karak, da dakiler 
da dan kar lamaya inerek hepsi toplan p yetmi  er oldu. Gök yard m ve 
destek verdi i için ka an babam n çerisi börü gibi, dü man  koyun gibi olup 
do uya bat ya giderek güç kazan p ki ileri ikna ederek yedi yüz er oldular. 
Çeri say s  yedi yüze ula nca ka an  kendim görüp ba ms z devlet gibi 
olanlar, ba kalar n n kulu olanlar, Türk devlet ve töresini ta yanlar tümünü 
atalar m n töresince düzenleyip, yürekli bahad r yap p Tele  Tardu  boylar n  
devletin çok say da boyu aras nda uygun yerini belirleyip yagbu ve ad 
verdim. Güneyden Nanhiad devleti, kuzeyden Dokuz O uz’un Baz Ka an 
dü man olup K rg z, Kur kan (Otuz Tatar), K tan, Tatab  tümü sald rd . 
Babam ka an bu kalabal k devletlere sava  için k rk yedi kere çeri yollay p 
yirmi kere kar p sava t . Gök yard m ve destek verdi i için li devleti yoluna 
koyup, Han töresini düzenleyip dü man  dindirip, dizliyi çöktürdü, ba l y  
e dirdi. Babam ka an devleti düzene koyup uçtu.  

Han babam n yu unda Baz Ka an n balbal n  en ba a koydum. Ka an 
aram zdan ayr ld nda ben sekiz ya nda idim. Amcam ka an olup, Türk 
devletini düzene koyup yoksulu varl kl , kimsesizi kalabal k k ld . Amcam 
ka an taht na oturdu unda ben tegin idim.  

Gö ün deste iyle ben yirmi dört ya mda iken Tardu  devletinin ad  
oldum. Ka an amcamla birlikte do uda antung yerinin ye il rma n n 
k r na de in, bat da Demir kapa a de in gidip Kögmeni a p K rg z yurdunda 
vard k. Tam otuz be  kere çeri yürütüp yirmi üç kere çarp arak li devleti 
peki tirip Ka an töresini destekleyip dizli i söktürdük, ba l y  e dirdik. 
Türge  ka an  zaten benim alp m Türk idi. Ak ls z oldu u için yan l p ceza 
al p öldü. Onun tüm iyi begleri hep öldü. Ona uyan yurtta  hep ac  çekti. 
Atalar m n bu yer suyunun iyesiz kalmas  uygun olmad ndan Az devletini 
düzenledim. Bars bege Ka an unvan  verip, karde im kunçuyu e  olarak 
verdim. Kendisi ceza al p ölerek yurtta  kul ve odal k oldu. Kögmen yer 
suyunun iyesiz kalmas  uygun olmad ndan ben Az ve K rg z devletini düzene 
koydum. Do uda Kad rkan korusuna de in uyan yurtta  yerle tirip, bat da 
Hönge termene de in Türk’ün bir kesimini yerle tirip düzene koydum. O 
dönemde kulumuzun kulu, odal m z n odal  oldu.  

Karde  a abeyini çekmez, o ul babas n  çekmez oldu. l ve devleti biz 
böyle peki tirdik. O uz Türk begleri ve alplar , tümünüz dinleyerek, üstte Gök 
bast rma, altta yer çökme tehlikesi kalmam  Türk devletini devletinizi kim 



geni letti. Sen soydan dürüst Türk devleti idin. Pi man ol. Düzenli oldu unda 
yükselen Bilge Ka an’ n geli tirdi i güzel devletinin önünde suç i leyip 
kurnazl kla ihanet ettin. Seni da tan sava  tehlikesi nereden ç kt . Seni pe ine 
takan sanç ma dü üncesi nereden ç kt . Etgüne (Ötüken? Ç.N.) korusu halk  
göçüp, bir kesimin göç ederek vard , bir kesimin bat ya göçüp vard . Vard n 
her yerde buldu un tek iyilik kan n  su gibi ak t p, kemi ini da  gibi y p, 
güçlü o lunu kul edip, ar  k z n  odal k ettin. Ak ls z ve kurnaz oldu un için 
amcam ka an uçtu. An t n ba na K rg z Ka an n  balbal n  diktim. Türk 
Devleti’nin ünü sönmeye diye ka an babam, katun anam  yüceltmi  devleti 
desteklemi  Gökten Türk Devleti’nin ünü sönmeye diye beni yüceltip ka an 
yapt . Ben mal  mülkü varl kl  devletin ka an  olmad m, a z  a s z, s rt  
giyimsiz yoksul devletin ka an  oldum. Karde im Kül Tegin biz ikimiz ad idik. 
Atalar m z n yüceltti i devletin ünü sönerse uygun olmaz diye konu up Türk 
devleti için gece uyumay p, gündüz bo  oturmay , karde im Kül Tegin ile iki 
ad ölesiye çabalay p devleti ulu k ld k. Böylesi çabalay p çarp rken devleti 

odla su k lmay p da l p yorulmu , toplan p bir araya gelenleri dindirmek için 
kuzeyde O uz devleti, do uda K tan, Tatab , güneyde Nanhiad’a sava a gidip 
yirmi iki kere… çarp t k. Gök destek verip u ur ve kut yarl kad  için ben 
yok olmak üzere olan devleti yüceltip, ç plak halk  giyimli, yoksul halk  
varl kl , öksüz halk  kalabal k k l p Devletin her i ini düzene koyup ka an 
ünümü peki tirdim. Dört yöndeki devleti güçle dindirdim. Çok say da 
ka anlar m bana dü man olmadan tabi olmu .  
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