
BİLGE TONYUKUK’UN 
GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ

Nuri ÖZTÜRK



 

 

 

 

 

BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK 
DEVLETİ’NE KATKISI 

 

 

 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

 

Nuri ÖZTÜRK 

 

 

Ankara 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2021 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2021© 

 

ISBN: 978-625-7636-07-0 

Cover Design: İbrahim KAYA 

February / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm 

 

 

 

 

 

 

 



BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI| i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY TÜRK! Üstte Mavi Gök Çökmedikçe, Altta Yağız Yer 
Delinmedikçe, Senin İlini ve Töreni Kim Bozabilir? 

Bilge Tonyukuk 
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ÖNSÖZ 

Bilge Tonyukuk, Türk tarihinin bilinen ilk vezirlerinden tarihi bir 

şahsiyettir. İsim ve ünvanları arasında, kaynaklarda en çok geçen 
ünvanı Bilge Tonyukuk’tur. Bilge; “hakim, akıllı, bilgin, alim” 
anlamına gelmektedir. Bilge Tonyukuk’un, olaylara hakim olması, 
siyasi ve askeri işlerde akıllıca çözümler bulup, gelişen olayları pratik 
bir şekilde halletmesi, olaylara akılcı şekilde yaklaşması ‘‘Bilge’’ 
ünvanını almasına en büyük etkendir. Tonyukuk adının da bir unvan 
olduğu bilinmektedir. Tonyukuk akıllı, uyanık ve çok iyi bir stratejist 
olarak bilinmektedir. 

Bilge Tonyukuk Çin’de doğmasına ve Çin’de yetişmesine rağmen 
Türk benliğini kaybetmemiş bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 
II. Göktürk Devleti’nde Kutlug İlteriş Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge 
Kağan ile çalışmış, Türk devlet ve milletine büyük hizmet etmiş bir 
şahsiyettir. Özellikle devletin kuruluş aşamasında gerek askeri yönden 
gerek siyasi yönden, devletin tekrar toparlanmasında ve 
kurumsallaşmasında etkili olmuştur. Kurumsallaşmanın yanında 
toplumda adaleti ve sosyal yapıyı kuvvetlendirmek için gerekli olan 
düzenlemeleri yapmıştır.  

Halk arasından çıkmış bir vezir olarak, hem Kağan’ın, hem halkın 
yanında olup, Türk töresine uygun hareket etmesi, danışmanlık, ordu 
komutanı, bilgelik, alimlik gibi meziyetlerinin bulunması 
Tonyukuk’u, II. Göktürk Devleti’nin vazgeçilmez veziri yapmıştır. 
Cesareti, kahramanlığı, öngörüsü, uyanıklığı, hoşgörüsü, otoriterliği 
ile kendisini kanıtlamıştır. Bir devlet adamında bulunması gereken 
tüm önemli özellikler Tonyukuk’ta mevcuttur.   

Bilge Tonyukuk’un Anıtlığı günümüzde Moğolistan’ın başkenti 
Ulanbatur’un yakınında Bayn Tsokto Tepesi denilen yerin yanında 
bulunmaktadır. Bilge Tonyukuk Anıtı, sadece Türk tarihinin değil 
medeniyet tarihininde en değerli eserlerinden biridir. Bu abideyi 716 

yılında Tonyukuk bizzat kendisi yaptırmış ve kendisi yazmıştır. Bu 
nedenle ilk Türk tarih yazarı olarak kabul edilir. Tonyukuk bu 

yazıtlarında Türk devlet ve milleti için yaptıklarından ayrıntılı bir 
şekilde söz eder. Onun vermiş olduğu bilgiler Türk siyasi, askeri, 
hukuk tarihleri ile düşünce hayatına dair kayda değer bilgiler içerir. 
Yazıtında bir devlet adamında bulunması gereken vasıfları da ortaya 
koyar.  

Bilge Tonyukuk, Tonyukuk Abidesi’nin dikilişinin 1300. yıl dönümü 
sebebi ile UNESCO 2020-2021 anma ve kutlama yıl dönümleri 



iv | Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Nuri ÖZTÜRK 

 

programına dahil edilmiştir. Bu çalışma Bilge Tonyukuk Yılı anısına 
hazırladığımız, ‘‘Bilge Tonyukuk Anısına Türkiye ve Türk Dünyası 
Araştırmaları- I’’ başlıklı kitabımızda, kitap bölümü olarak 

yayımlanan “Bilge Tonyukuk ve Göktürk Devleti’ne Katkıları” 
başlıklı makalemizin genişletilmiş halidir.  

Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini 
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 
Başkanı sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal 

Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı sayın Sefa Salih Bıldırıcı ve 
sayın İbrahim Kaya’ya, doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na 
teşekkürlerimi sunarım. 

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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GİRİŞ 

Türkistan coğrafyasında varlıklarını sürdüren Türkler 

bulundukları coğrafyalarda sürekli olarak müstakil devlet 

kurmuştur. Türkler kendi devletlerini kurarken yaşam tarzlarına 

uygun devletler kurmuştur. Türkistan coğrafyasında bilenen 

Türk devletleri olarak Hunlar, Tabgaçlar ve Avarlar karşımıza 

çıkmıştır. Bu devletlerin akabinde Türk adıyla Türkistan 

coğrafyasında Gök-Türkler devlet olarak oluşumlarını 

tamamlamıştır. Diğer devletlerden farklı olarak Türk adını 

kullanan ilk devlet olmuştur. Çin kaynaklarına göre Gök-Türk 

devletini oluşturan kitle Hunların egemenliği altında bulunan 

Türk kitlelerinin birleşmesi ile siyasi birliğini tamamlamıştır 

(Kalafat, 2019, s.215-216).  

Gök-Türk devletini kuracak olan kitle, Hunların yıkılışından 

sonra Juan Juanların hakimiyeti altında varlıklarını devam 

ettirmiştir. Aşina “A-shih-na” soyuna mensup beyler daha fazla 

Juan Juanların hakimiyetinde kalmayı ve esareti 

kabullenmemiştir (Gül, 2015, s.35). Müstakil devletleri 

bulunmayan Gök-Türkler bağlı bulundukları Juan Juanlara karşı 

isyan girişiminde bulunan Töles ayaklanmasını bastırmıştır. 

İsyanın bastırılmasında başarılı olan Gök-Türklerin Kağanı 

Bumin Kağan kendisini bir devlet yöneticisi statüsünde 

görmüştür. Bu nedenle Juan Juanların Kağan’ı ile kendisini denk 

saymıştır. Bu nedenle Gök-Türkleri kutsal başkent olan 

Ötüken’e yerleştirmiştir. Böylece devletin oluşum süreci için 
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gerekli olan adımların atılmasını sağlamıştır. Bağımsız bir 

devlet kurmak için uygun zamanı beklemeye başlamıştır. Eline 

geçecek olan fırsatları değerlendirmek için uygun koşulların 

oluşmasını beklemiştir (Dağ, 2019, s.44)    

Türkistan coğrafyasında Eftalitler ve Sasanilerin hakimiyet 

mücadelesi her geçen gün kendini daha fazla hissettirmiştir. 

Eftalitler bölgede bulunan Avarlarla dostça ilişki kurmuştur. 

Dostça ilişkinin daha da geliştirilmesi için Eftalit hükümdarının, 

Avar Kağanıyla akrabalık ilişkisi kurmak istemiştir. Bu nedenle 

Avar hükümdarının kızı ile evlenmiştir. Bu evlilik neticesinde 

Avarlar daha da güçleneceklerini zannetmiştir. Gök-Türk 

kitlelerinin Türkistan coğrafyasında güçleneceğini zanneden 

Avarları ortadan kaldırması dengelerin değişmesine neden 

olmuştur. Avar hükümdarının kızıyla evlenerek kendisine 

müttefik bulan Eftalit hükümdarı Avarların yıkılması karşısında 

hayal kırıklığına uğramıştır (Kurt, 1999, s.358).        

Gök-Türk Devleti  (552-630) 

Elimizdeki kayıtlara göre Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devleti 

Gök-Türk olmuştur. Gök-Türkler kendi dönemlerinde 

bıraktıkları yazılı kaynaklardan yani taş yazıtlardan anlaşıldığına 

göre kendilerine Türk (Türük) devleti adını vermiştir. 1896 

yılında Orhun Yazıtları’nı okuyan “Bang” Göktürk tabirini 

kullanmıştır. Bazı tarihçiler Gök-Türk, bazı tarihçiler Kök-Türk 

gibi tabirleri kullanmıştır. Kim hangi tabiri kullanırsa kullansın 

Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devlet olma özelliği taşımıştır.  
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Hunlardan gelme oldukları anlaşılan Gök-Türklerin A-shih-na 

(Aşina) soyuna mensup oldukları tespit edilmiştir. Gök-Türk 

devleti ile ilgili bilgilere komşuları Çin kaynaklarından 

ulaşılabilmiştir. Çin kaynaklarında Türklerden bahseden T’u-

chüe (Türk) şeklinde kayıtlar bulunmuştur. Çin kayıtlarına göre 

542 yılında Juan-juan Devleti’ne bağlı yaşamış ve onların 

hakimiyetini kabul etmiştir. Çin kaynakları komşuları Gök-

Türkler hakkında bilgiler veren en eski kaynaklar olarak 

karşımıza çıkmıştır. Çin kaynaklarına göre Gök-Türk devleti 

hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır (Şahin, 2018, 127-128).  

6. Asrın ikinci yarısında kurulan Gök-Türk kağanlığı Türk 

kültür hayatının devamına önemli katkılar sağlamıştır. Türk 

kültürünü temsil eden ender devletlerden olmuştur. Türk 

kültürünü temsil etmesi ve kurulduğu Türkistan coğrafyasında, 

Hunlardan sonra Türklerin kurduğu ikinci büyük devlet 

olmuştur. Türk ismini, devlet adı olarak kullanmaları Gök-

Türklerin bu alanda ilk olmalarını sağlamıştır. Bulundukları 

coğrafya da kendilerinden başka yaşayan Türklerden en ayırt 

edici yanları Türk adını kullanmış olmaları ve bölgedeki 

Türkleri milletleştirmeye çalışmaları olmuştur. Egemenlikleri 

altına aldıkları Türk kitlelerine kendi kültürlerini benimsetmiş 

olmaları kültürlerinin devamı sağlanmıştır. Kendilerinden sonra 

bu kitleler idari sistemlerini, kültürlerini, siyasi birikimlerini 

yaşatmıştır. Ayrıca Türk adının yaşatılması ve Türk adının geniş 

coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır. Kendilerinden sonra 

yaşayan Türk boyları Gök-Türklerin siyasi, idari, askeri, 
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ekonomik sistemleri kullanmıştır. Gök-Türkler kendilerinden 

sonraki devletlere kültürlerini ve yönetim şekillerini miras 

bırakmıştır. Bu miras üzerine kurulan devletler başarılı olmuştur 

(Çandarlıoğlu, 2003, s.40).      

Çin kaynaklarına göre Gök-Türkler Hunların bir kolu olarak 

belirtilmiştir. Çin kaynakları Gök-Türk devleti hakkında yazılı 

bilgi veren en önemli kaynaklar olmuştur. Gök-Türk devletinin 

kökeni hakkındaki bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılmıştır. 

Hunların bir kolu olan Gök-Türkler Hunların kuzey bölgesi olan 

“Sou” ülkesinde yaşamıştır. Varlıkları bu bölgede tespit edilmiş 

olan Gök-Türkler bu bölgeden başlayarak hakimiyet alanlarını 

genişletmiştir. Merkezleri olarak batı denizinin sağ tarafının 

batısı, kuzeyi, kuzeybatısı ve Altay dağlarının güneyinde 

yaşadıkları kaynaklarda belirtilmiştir. Varlıklarını devam 

ettirmek için yerleştikleri bölge Turfanın kuzeyi olarak kayıt 

altına alınmıştır. Gök-Türkler Altay dağlarının güney eteklerini 

kendilerine merkez olarak kabul etmiştir (Taşağıl, 1991, s.2 ve 

3).  

Gök-Türk devleti Türkistan coğrafyasında yaşayan küçük 

kitlelerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Türkçe Töles 

kelimesi “asıl, Kök, temel” anlamını karşılamıştır. Töles 

kelimesi eski Çin yıllıklarında Hunlara bağlı Türkistan 

coğrafyasına yayılmış küçük Türk kitlelerine verilmiş ad 

olmuştur. Töles boyları ile Gök-Türk devletinin kültür ve dil 

kullanımının aynı olduğu belirtilmiştir. Aradaki yaşayış tarzı ve 
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günlük kullanılan dilin aynı olması Gök-Türklerin Töleslerin 

birleşmesi sonucu ortaya çıktığı tezini desteklemiştir. Bazı Çin 

kaynaklarında Töleslerin, Tabgaçlar egemenliği altında 

tekerlekli araba kullanan kavimlerden oluştuğunu hatta 

kendilerinin Türkler gibi kurttan türediğini söyleyen kavim 

olduklarını belirtmiştir. Töleslerin her açıdan Türk kültürünü 

yaşattıklarından bahsedilmiştir. Türklerin göçebe yaşam kültürü 

ve savaşçılık özellikleri Töles boylarında görülmüştür 

(Kafesoğlu, 1998, s.95).  

Bumin Kağan devletin bağımsızlığı için öncelikle, önündeki 

engelleri kaldırmak istemiştir. Bu nedenle ilk olarak dağınık 

halde bulunan Tölesleri egemenliği altına almıştır. Töles 

boylarını egemenliği altına alan Bumin Kağan daha sonra 

kendisinin bağlı bulunduğu Juan Juan’ları ortadan kaldırarak 

bağımsızlık yolında önemli bir adım atmıştır. Jaun Juan’ların 

ortadan kaldırılması Gök-Türk devletinin 552 yılında bağımsız 

olarak kurulmasına neden olmuştur. Bumin Kağanın 

bağımsızlığını kazanması devlett yapılanmasının başlamasına 

neden olmuştur. Bumin kağan İl Kağan Unvanı alarak devletin 

kurucu lideri olmuştur. Hanımı ise hatun unvanı almıştır. Uzun 

mücadeleler sonucu Gök-Türk devletinin temellerini atan Bumin 

kağan bağımsızlığını kazanmış ve artık müstakil bir devletin 

lideri olmuştur. Bumin Kağan devleti tesis ettikten sonra aynı yıl 

içerisinde ölmüştür. Devletin kurucu lideri hayatını kaybetmiş 

ve yerine varisi olarak oğlu Kara Kağan geçmiştir. Kara 

Kağanında devletin ilk yıllarında hayatını kaybetmesi 
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sonucunda Gök-Türkler devletinin başına kardeşi Mukan Kağan 

geçmiştir. Mukan kağanın 544 yılında hakimiyet alanını 

genişletmesi ve bir çok boyu bir bayrak altında toplaması 

nedeniyle devlet tam anlamıyla tesis edilmiştir (Okur, 2007, 

s.45-46).  

Yaklaşık 20 yıl devletin başında kalan Mukan Kağan devletin 

hem kurumsallaşmasını hem de ekonomik olarak gelişmesine 

katkı sağlamıştır. Dağınık halde bulunan Türk boylarını ve diğer 

boyları egemenliği altına alması her açıdan kuvvetlenmesine 

neden olmuştur. Gök-Türk devletinin daha da genişlemesinin 

önündeki engelleri kaldırmasını bilmiştir. Gök-Türk devletinin 

sınırlarını kısa zamanda Kore yarımadasından Karadenizin 

kuzeyine kadar genişletmiştir. Devleti sadece toprak açısından 

değil aynı zamanda ekonomik açıdan da geliştirmiştir. 

Ekonomik açıdan daha da güçlenmek için Akhun (Eftalit) 

devletinin elinde bulunan ipek yoluna hakimiyet için dönemin 

güçlü devletlerinden Sasanilerle işbirliği yapmıştır. Devlete en 

güçlü ve istikrarlı dönemini yaşatmıştır. Devletin batı kanadında 

amcası İstemi Yabgu bulunmakta ve istikrarlı bir şekilde devlet 

yönetilmiştir. Çin’in hakimyet altına alınması aynı zamanda 

ekonomik olarak gelişmelerine neden olmuştur. Daha önce 

Sasanilerle işbirliği Yapan Gök-Türk devleti bu defa Bizans 

İmparatorluğuyla Sananilere karşı ittifak yapmıştır. Gök-Türk 

devleti sadece kendi coğrafyasında değil aynı zamanda uzak 

coğrafyalardaki devletlerle de ittifaklar yapmaya başlamıştır. 
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Mukan Kağanın vefatından sonra devletin başına kardeşi Taspar 

Kağan geçmiştir (Şen, 2018, s.64-65).  

Taspar Kağan (572-581) başa geçince devletin siyasi ve idari 

yapısında değişikliğe gitmiştir. Çinide hakimiyeti altına alan 

Taspar Kağan yönetimi ikiye bölmeye karar vermiştir. Ülkenin 

doğusuna kardeşi Kolo’nun oğlu İşbara’yı batıya da küçük 

kardeşi Jo-tan’ı “kağan” unvanları ile tayin etti. Çinli bir 

prensesle evlenmesi Çinli misyonerlerin Gök-Türk ülkesinde 

faaliyet göstermesine neden olmuştur. Çinli Misyonerler 

Türklerin yaşam tarzına ters olan Budizmin resmi din olarak 

kabul edilmesini sağlamıştır. Ayrıca Çin’de baş gösteren 

hanedan mücadelelerine müdahale ederek kendi egemenliğini 

Çin hanedanları üzerinde etkin bir şekilde hissettirmek 

istemiştir. Gök-Türk devleti bölge üzerindeki genişleme 

siyasetini güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir(Çandarlıoğlu, 

2003, 44).    

Taspar Kağanın 581 yılında ölümünün ardından devletin başına 

İşbara Kağan geçmiştir. İşbara Kağan başa geçince devlet 

zafiyet yaşamaya başlamıştır. Önceleri Çin hanedanlarına 

müdahale eden Gök-Türk devleti artık Çinli hanedanların 

müdahalesine maruz kalmaya başlamıştır. Gök-Türk devletinin 

uyguladığı hakimiyet politikası zamanla zayıflamaya 

başlamıştır. Çinlilerin içişlerine müdahaleleri sonucunda devlet 

otoritesi zayıflamış ve Çin hanedanlarından yardım alır hale 

gelinmiştir. Devlet eski ihtişamından tamamen uzaklaşmıştır.  
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Çinin müdahaleleri neticesinde devlet içerisindeki birlik 

bozulmuştur. Devletin çalkantılı dönemi 587 yılında İşbara 

Kağanın ölümüne kadar devam etmiştir. İşbara Kağandan sonra 

yerine kısa süreliğine Bağa Kağan geçmiştir. Bağa Kağan 588 

yılında bir savaşta öldürülmüştür. Devlet içerisindeki 

mücadeleye Çin’in etkisi tamamen hissedilmeye başlanmıştır. 

Devlet günden güne güç kaybetmeye başlamıştır (Şen, 2018, 

s.66). 

1.Gök-Türk devletinin yıkılmasının en büyük nedeni devletin 

ikili yönetime ayrıldıktan sonra istikrarlı bir yönetiminin 

sürdürülememiş olmasıdır. Bumin ve İstemi Kağan ikili yönetim 

sistemini uygulamasını sorunsuz bir şekilde devam ettirmiştir. 

Sonraki gelen kağanlar bu istikrarlı yönetimi devam 

ettirememiştir. Bu durum Orhun yazıtların da şu şekilde 

aktarılmıştır: 

 “…(Bumin kağandan sonra)… küçük kardeşleri kağan olmuş ve 

tabii oğulları, yeğenleri kağan olmuşlar. Ondan sonra küçük 

kardeş büyük kardeşler gibi yaratılmamış, oğul babası gibi 

yaratılmamış ve şüphesiz kötü kağanlar tahta çıkmışlar. 

Buyurukları‟da (yüksek memurlar) kezalik her halde cahil 

imişler, kötü imişler. Beylerle halk arasındaki nifak ve 

Çinlilerin kurnazlık, hilekarlık ve şirretliği dolayısıyla ve küçük 

kardeşlerle büyük kardaşleri bir biri aleyhine kıyam ettirdikleri 

ve beylerle halk arasında nifak tohumu ettik ektikleri için, (Türk 

Tanrısı) Türk milletinin atalarından kalma ilkesini zevale yüz 
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tutturmuş ve meşru ağanlarını sukuta uğratmıştır” diye ifade 

edilmiştir.  

Boylar arası çekişmeler ve savaşlar devletin yıkılmasına sebep 

olmuştur. Boylar arası mücadelelerin yanı sıra yaşanan kuraklık 

ve Çin’in yönetime müdahale etmesi yıkılış sürecini 

hızlandırmıştır (Kurat, 2002, s.93).  

Gök- Türklerde Fetret Devri 630-680 

Gök-Türk devletinde 621 yılında başta İl Kağan bulunmaktaydı. 

İl Kağan Çinlilerle mücadelesinde önemli kazanımlar elde 

ederek hakimiyetini pekiştirmiştir. Aynı başarıyı içeride 

gösterememiş olması nedeniyle birçok boy isyan etmeye 

başlamış ve devlet temellerinden sarsılmıştır. İl Kağanın devlet 

kademesinde Çinli yöneticileri iş başına getirmesi 

huzursuzluklara neden olmuştur. Uygunsuz atamaların yanı sıra 

mevsimsel kıtlıkların yaşanması halkın isyan etmesine neden 

olacak ve büyük sorunların yaşanmasını sağlayacaktır. İsyanlar 

neticesinde Gök-Türk devletine bağlı olarak yaşayan Bayırku, 

Uygur ve Sir-Tarduşlar Gök-Türk devletinden koparak müstakil 

devletlerini kurmuştur. İsyanları ve kopuşları önlemek isteyen İl 

Kağan ordularının da başarısız olmasını komutanlarının 

beceriksizliğine bağlaması kopuşların daha da hızlanmasına 

neden olmuştur. Devletin batı kanadındaki Tardu’nun Çin’in 

kışkırtmalarına uyması ve başına buyruk hareket emesi İl 

Kağanı daha da zora sokmuştur. Yaşanan tüm bu gelişmeler 

Gök-Türk devletinde elli yıl sürecek Fetret Devrinin (630-680) 
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başlamasına neden olmuştur (Tiryakioğlu, 2019, s.94-95). 630 

yılında Gök-Türk devletinde gerek Çin saldırıları ve entrikaları, 

gerek kıtlıklar gerekse boyların isyanı neticesinde duraklama 

devri başlamıştır. Çinlilerin entrikaları sonucunda Gök-Türk 

devletinin zayıflatması savaşlarda Gök-Türklerin başarısız 

olmasına neden olmuştur. Hatta bir savaşta devletin başı olan 

Kara Kağan esir düşmüştür. Kara Kağanın esir düşmesi 

neticesinde devlet Çinlilerin hakimiyeti altına girerek 

bağımsızlığını kaybetmiştir. Çin hakimiyetin kabul etmek 

zorunda kalan Gök-Türk devleti Çin hakimiyetinde bütün 

kazanımlarını kaybetmiştir. Çin hakimiyetine girilmesini bazı 

Türk prensleri kabul etmemiştir. Aşina soyuna mensup birçok 

bey Çin egemenliğine karşı direnişe geçmiştir. Esaret altında 

kalmayı kabullenmeyen bazı Gök-Türk unsurları sürekli olarak 

Çin egemenliğinden kurtulmak için mücadele de bulunmuştur. 

İsyanları Çinliler en ağır şekilde bastırmaya çalışmıştır. 

İsyanların hemen hepsi başarısız olmuştur (Güngör, 1996, s.25). 

Çinlilerin, Türkleri hakimiyeti altına alması psikolojik olarak 

Türk Milletinin çökmesine neden olmuştur. Esareti 

kabullenmeyen birçok Türk beyi esarettense, ölmeyi daha şerefli 

görmüş ve bu esaret nedeniyle intihar ermiştir. Birçok Türk 

beyinin hayatına son vermesi Türk milleti üzerinde umutsuzluk 

yaratıyor ve bağımsızlık yolunda cesaretlerini kırmıştır. 618 

yılında Çin’de başa gelen Tang sülalesi birçok Türk boyunun 

yerlerini değiştirmiştir. Yer değiştirilmesi neticesinde yaşam 

koşulları zorlaşan Türk boyları arayış içerisine girmiştir. Birçok 
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Türk beyini Çin sarayında esaret altında tutmuştur. Zamanla 

esaret altında tutulan Türk beylerini kontrol etmek adına onlara 

Çin sarayında belli mevkilerde görevler verilmeye başlanmıştır. 

Türk beylerinin kendi hünerlerini göstermesi Çinliler arasında 

ve Türk boyları arasında ünlerinin yayılmasına neden olmuştur. 

Özellikle Ata binme ve Ok atmadaki hünerleri göz 

kamaştırıyordu. Türk beyleri esaretten kurtulmak adına zaman 

zaman isyanlar ediyor Çin sarayını ele geçirmeye çalışıyorlardı. 

Bu isyanlar duyuldukça Türk beylerinden sessiz kalan dahi 

cesaretlenerek Çin sarayı içerisinde bağımsızlık faaliyetlerine 

başlamıştır. Türk beylerinin isyanları karşısında çaresiz kalan 

Tang hanedanlığı Türk beylerini ölümle cezalandırmamıştır. 

Çin’de isyan eden bu beylerin kahramanlıkları nesilden nesile 

aktarılmıştır. İsyan eden Türk beyleri kendilerinden sonra gelen 

nesillerin ideoli haline gelmiştir. O dönem bilinen Türk 

beylerinin başında Kür-Şad gelmektedir. Hattan kendisinden 

sonraki dönemlerde destanlaşarak nesilden nesile aktarılmıştır 

(Ögel, 1971, s.34-35).  

Kür-Şad ile ilgili eski Çin kayıtlarında söz edilmiştir. O 

dönemki kayıtlarda adı “Jie-she”  (Kür-Şad) olarak geçen 

kahraman 639 yılında sarayda çıkardı isyan ile kayıtlara 

geçmiştir. Kendisinden daha sonraki dönemlerde 

bahsedilmemiştir. İsyanın kaleme alındığı kayıtlar “Zizhi 

Tongjian, Yeni Tang Kayıtları, Eski Tang Kayıtları, Tongdian ve 

Tang Huiyao” olarak karşımız açıkmaktadır. Olay ise; 
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“…Hükümdar Jiu Cheng Sarayı’na (九成宮) geldiğinde, Tu-li 

[Kağan’ın] (突利) kardeşi Saray Muhafız Komutanı Jie-she-

shuai (結社率), kendi soyundan insanlarla gizlice [bir] isyan 

planı yapmıştı. He-luo-hu’yu [ise] (賀邏鶻) kuzeye kaçıran 

[Jieshe] adamlarına: ‘Jin Wang [unvanlı Tang] veliahdının 

geceleri düzenlenen törenle dışarı çıktığını duydum. [Kapı 

açıldığı] sırada hızla içeri girebilir, buradan [hükümdara] 

saldırabiliriz’ dedi. [Ama] o gece büyük [bir] fırtına çıkmıştı. 

Veliaht [bu yüzden] dışarı çıkmadı. Jieshe-shuai planının 

duyulacağından korkmuş [ve] rastgele ok atarak saraya 

saldırmıştı. Karışıklık [çıkarıp] onlarca muhafız [ve] askeri 

öldürmüştü. [Fakat] muhafız [ve] askerlerin hepsi birden 

[kendisine] saldırınca kaçmıştı. [Ahırdaki] seyisleri öldürüp, 

atları çalmıştı. Wei (渭) [Nehri’ni] geçmek isterken sınır 

devriyeleri [tarafından] yakalanıp, başı vurularak [idam 

edilmişti]. He-luo-hu [ise] affedilerek Ling Wai’a ( 嶺外) 

sürgün edilmişti”(Kapusuzoğlu, 2017, s.124, 125, 126).  

Kür-Şad isyanından sonra Türkleri Fetret Döneminden çıkarmak 

için Çin hanedanlığına karşı isyanlar hız kesmeden devam 

etmiştir. Kür-Şad isyanından sonra 648 yılında Altay dağlarına 

sığınan Ch’e‐pi Kağan bağımsızlık hareketi başlatmıştır. 

Bağımsızlık hareketine kalkışan Ch’e‐pi Kağan etkili bir isyan 

hareketi sonucunda Türkleri tekrar müstakil devletlerine 

kavuşturmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Çin esareti 

altında bulunan Tür beylerinin desteğini almak istemiştir. Çinin 
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çeşitli vaadlerle kandırdığı beyler Ch’e‐pi Kağan’ın isyanına 

destek vermemiştir. Hatta Karluk, Bugu (Pu‐ku) ve Uygur gibi 

Türk boylarının beyleri Ch’e‐pi Kağana karşı Çin ile iş birliği 

yapmış ve bağımsızlık hareketinin çok geçmeden bastırılmasına 

neden olmuştur. Ch’e‐pi Kağanın devletini kurmak için 

çevresinde birçok Türk kitlesi toplamıştır. Bağımsızlık hareketi 

sonuç vermeyince kendisine ihanet eden Bugu, Uygur, Karluk 

gibi Türk boylarının beyleri tarafından ihanete uğramış ve daha 

sonra yakalanarak Çine götürülmüştür. Böylece Türk tarihinde 

Çin esaretinden kurtulmak için başlatılan bir isyan daha Türk 

beylerinin ihaneti neticesinden son bulmuştur (Taşağıl, 2007, 

s.27) 

Fetret döneminden önce Türkler Çin devletinde önemli etkiler 

yaratmıştır. Çin devleti içerisindeki siyasi olaylarda Türklerin 

rolü büyük olmuştur. Türklerin Çin devletine akınları içeride 

büyük sorunlar yanşamasına neden olmuştur. Türklerin yüzyıllar 

boyunca etkileri sürekli olarak hissedilmiştir. Türklerin, Çin 

üzerindeki etkilerini kırmak isteyen hanedanlar sürekli olarak 

Türk devletini karıştırmak için faaliyet içerisinde bulunmuştur. 

Bu nedenle Çin sürekli Türk boylarını birbirlerine kırdırmaya 

çalışmış ve üzerlerindeki Türk baskısından kurtulmak istemiştir. 

Sadece boyları birbirine düşürmekle kalmamış aynı zamandan 

hanedandan gelen Çinli Prensleri Türk hakanları ile evlendirerek 

yönetimi karıştırmaya çalışmışlardır. Çinli Prensesler Türk 

beylerinin zaaflarını Çine bildirerek Türklerin zayıf noktaları 
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hakkında istihbarat sağlanmıştır. Aynı zamanda Türk beyleri 

arasında çekişmelerden faydalanan Çin Hanedanları Türkler 

arasında sürekli olarak ikililik çıkarmış ve devletin yıkılış 

sürecini hızlandırmıştır. Gök-Türk devletinin Fetret Devrini 

yaşamasını sağlayan en etkili nedenlerden biri Çin hanedanının 

kışkırtmaları neticesinde Türk boylarının ayrılması 

olmuştur(Kara, 2018, s.46).  

Çin Hanedanları Gök-Türk devletinin zayıflamasını fırsat 

bilmiştir. Gök-Türk devletini çeşitli entrikalarla zayıflatan Çin 

Hanedanları Türkleri, asimile ederek Çinlileştirmeye çalışmıştır. 

Dağılmaya yüz tutan 1.Gök-Türk devletinin halkını Çin Seddi 

boyunca yerleştirilerek bir iskan politikası uygulamıştır. Bu hat 

boyunca yerleştirilen Türkleri devşirerek kendi benliklerini 

yitirmelerini aynı zamanda tamamen Çinlileşmelerini sağlamaya 

çalışmıştır. Elli yıl boyunca Türkleri çeşitli entrikalarla 

egemenliği altına alan Çin, uyguladığı politikanın başarılı 

olabilmesi için her türlü ensturmanı kullanmıştır.  Her ne kadar 

Türkler bu süreç içerisinde başarılı olamamışsa da 

bağımsızlıkları için kendi benliklerini korumayı başarmıştır. 

Gök-Türklerin egemen oldukları bölgede hakimiyetini 

güçlendiren Çinliler, aynı zamanda bu bölgenin yönetimini de 

tamamen ele almıştır. Türklerin hakim oldukları bölgede Çin 

hanedan üyesinin yönetimi etkili olmuş ve kendini Türk Kağanı 

gibi yönetici olarak ilan etmiştir (Günal, 2006, s.48).  
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Orhun Yazıtları içeriğinde Fetret Dönemi ile ilgili şu bilgilere 

yer verilmiştir;” Üstte ma vi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi 

arasında insan oğlu kılınmış. İnsan oğlunun üzerine ecdadım 

Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin 

ilini töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep 

düşman imiş. Ordu sevk ederek dört tarftaki milleti hep almış, 

hep tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. 

Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda Demir Kapıya kadar 

kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Göktürk öylece 

oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruku yine 

bilgili imiş tabiî, cesur imiş tabiî. Beyleri de milleti de doğru 

imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabiî. İli tutup töreyi 

düzenlemiş. Kendisi de öylece vefat etmiş. Ondan sonra küçük 

kardeşi kağan olmuş tabiî, oğulları kağan olmuş tabiî. Ondan 

sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğlu 

babası gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü 

kağan oturmuştur. Buyruku da bilgisizmiş tabiî, kötü imiş tabiî. 

Beyleri, millet ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekâr ve 

sehtekâr olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve 

büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı 

çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, 

kağan yaptığı kağanını kaybedi vermiş. Çin milletine beylik 

erkek evladı kul oldu, hanımlık kız evladı cariye oldu. Türk 

beyler Türk adını bıraktı. Çin beyler Çin adını tutup, Çin 

kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün 

doğusunda Bökli kağana kadar ordu sevk edi vermiş. Batıda 
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Demir Kapıya kadar ordu sevk edi vermiş. Çin kağanına ilini, 

töresini alı vermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, 

ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet 

idim, kağanım hani, ne kağana işi gücü veriyorum der imiş” 

(Akçay, 2010, s.69). 

Çin kayıtlarında Türk prensler hakkında bilgilere yer verilmiş ve 

bağımsızlığı için mücadele eden Türk prenslerin mücadeleleri 

ile ilgili bilgiler verilmiştir. Türkler hiçbir dönem esaret altında 

kalmamış ve esareti asla kabullenmemiştir. Türklerin bu 

mücadeleleri destanlaşarak anlatıla gelmiştir. Türkler tarihin her 

döneminde, içerisinden bir kahraman çıkarmayı başarmış ve 

bağımsızlığını sürdürmüştür. Çinin türlü entrikalarla 

parçalamayı başardığı Türk milleti çok geçmeden toparlamayı 

başarmış ve yeni devletlerini kurmuştur. Yüzyıllar boyu Çinliler 

ile mücadele eden Türk milleti çoğu zaman Çini egemenliği 

altına almış fakat Çine yerleşmemiştir. Çünkü Çin’in kalabalık 

nüfusu içerisinde asimile olunacağı kaygısı hakim olmuştur. Bu 

nedenle Çin’le mücadeleler sürekli olarak devam etmiştir. Bu 

mücadeleler sonucunda Türkler bireysel olarak veya kitleler 

halinde bağımsızlıklarından ödün vermeyeceklerini Çin 

hanedanlarına göstermiştir. Mücadeleler sonucunda Türkler 

kendi siyasi teşekküllerini oluşturmayı başarmış ve zamanla 

devletleşme yoluna gitmiştir. Türklerin Devletleşme oluşumu 

kanlı ve zorlu olmuştur. Mücadeleleri süresince çoğu zaman 

kitlesel olarak destek görmüşlerdir.  
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II.Gök-Türk Devleti (Kutluk) 681 - 744 

Türk Milletinin 630-680 yılları arasında Çin egemenliği altında 

kalması ve elli yıllık bir Fetret Dönemi geçirmesi adeta Türkleri 

umutsuzluğa itmiştir. Her fırsatta Çine karşı isyanlar başlatan 

Türk beyleri her seferinde başarısız olmuştur. İsyanlar Çin 

hanedanlarının Türkler üzerindeki baskılarının artmasına neden 

olmuştur. Bağımsızlık için her yolu deneyen Türkler artık 

ümitsiz bir şekilde hayatlarını Çin esareti altında sürdürmüştür. 

Esareti bitirecek kahramanları beklenmiştir. Kendi 

bağımsızlığını yine kendi içerisinden kahramanların 

sağlayacağını bilen Türk milleti bu beklentiden asla 

vazgeçmemiştir. 

 Çinlilerin egemenliği altında yaklaşık olarak elli yıl esaret 

yaşayan Türkler 679 yılına geldiklerinde tekrar isyan 

başlatmıştır. İsyanlar genelde Aşina (A-shih-na) soyuna mensup 

Türk Prenslerce tertip edilmiştir. Başarılı olamayan Türk 

isyanlarında yakalanan Türk Prensleri çoğu zaman Çine 

getirilerek idam edilmiştir. 679 yılındaki ayaklanmada sağ 

kurtulan Gök-Türk Hanedanından olan A-shih-na Kutlug (A-

shih-na Kuto-lu) 682 yılındaki ayaklanmada başarılı olmuştur. 

Çinin kuzeyine doğru hareket eden Kutluk Kağan yönetimindeki 

Türkler, burada hakimiyet sürek ve Çine bağlı olan Dokuz 

Oğuzları yenerek hakimiyetleri altına almıştır. Dokuz Oğuzların 

hakim oldukları bölgede kendi egemenliklerini kurmuş ve 

2.Gök-Türk Devletini kurmuştur. Yeni kurulan Türk devleti 
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kendi egemenlik alanını genişletmeye çalışmıştır(Erkoç, 2008, 

s.16).  

Kutlug (İl Teriş ) Kağan 681-692 

Devleti yeniden toparlayan (İl-Teriş)unvanını alan Kutlug 681 

yılında Gök-Türk devletinin başına geçmiştir. Köken olarak 

”Kat İl-Han’ın” akrabasından “Tudun” unvanlı bir kola 

mensuptur. Dedesi “İtmiş beg” ve “babası Sıgun beg” Çinin 

kuzey bölgesi olan Yün-chun eyaletinin yöneticisi olarak 

yöneten sınıfa mensuptur. Dedesi de babası gibi Türklerin 

başına geçince Çogay-kuz ı denilen dağdan Çinlilere karşı 

istiklal mücadelesine başlamıştır. 682 yılında “İl-Teriş” unvanını 

alınca faaliyetlerine hız vermiştir. Boyları bir araya topladığı 

için kendisine “İl-Teriş”;  derleyen toplayan anlamına gelen 

unvan verilmiştir. Türkçe kitabelerde kendisinden; “Çogay-Kuzı 

dağından sonra Türklerin yerleşik olarak yaşadığı Kara kumda 

faaliyetlerini hızlandırmış bağımsızlık mücadelesine girişmiştir”  

diye bahsedilmiştir. Çinin kuzeyinde başlattığı bağımsızlık 

hareketine birçok Türk boyu iştirak etmiştir. Aynı zaman da 

Türkler için kutsal sayılan Aşina (A-shih-na) soyuna mensup 

olduğu için Türk kavimleri Kutlug Kağanın etrafında 

toplanmaya başlamıştır. Etrafında toplananlardan ve kendisine 

destek çıkanlardan en tanınanı “A-şi-te” soyundan bir bey olan 

Bilge Tonyukuk olmuştur. Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağana 

karşı savaşmak bahanesi ile ona katılmıştır. Kutluk Kağanın 

yanında bağımsızlık mücadelesine katılan Bilge Tonyukuk “Apa 
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Tarkan” unvanı ile Kutlug Kağanın ordu komutanlığını 

yapmıştır (Esin, 1986, s.175). Kutlug Kağanın Türk milletini 

toparlaması ve başa geçişiyle ilgili Orhun abidelerinde şöyle 

ifade kullanılmıştır; “Yukarıda Türk Tanrısı, Türk kutsal yeri, 

suyu öyle düzene koymuş. Türk milleti yok olmasın diye, millet 

olsun diye babam İlteriş kağanı, annem İlbilge hatunu göğün 

tepesinde tutup yukarı kaldırmış olacak”  diye ifadelerle 

anlatılmıştır. Daha sonra başka bir ifade de ise “Önce Kırgız 

kağanını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı-sanı yok 

olmasın diye, babam kağanı, annem hatunu yükseltmiş olan 

Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı-sanı yok olmasın diye 

kendimi o Tanrı kağan oturttu” diye belirtilmiştir. Devletin 

kuruluşunda Kutlug Kağan devleti kurma ve milleti toparlama 

görevinin Tanrı tarafından verildiği belirtilmiştir (Aksoy, 2017, 

s.46). 

Devleti tesis aşamasında her kademede düzenlemeler yapan 

Kutlug Kağan ve Bilge Tonyukuk özellikle ordunun dizaynına 

önem vermiştir. Yaşadıkları coğrafyada Çin gibi güçlü bir 

komşunun olması ordunun güçlü olmasını mecbur kılmıştır. Bu 

nedenle Kutlug Kağan orduda hem atlı hem de yaya (piyade) 

birlik oluşturmuştur. Kutlug Kağan ordunun daha hızlı hareket 

edebilmesi için üçte ikisini atlı kuvvetlerden oluşturmuştur. 

Kalan üçte bir kısmını yayalardan (piyade) oluşturmuştur. 

Bozkır ve göçebe yaşamdan dolayı atlarla içli dışı yaşam süren 

Türkler atları iyi kullanmalarının avantajı ile atlı birlikleri en ön 

safta savaşa sürmüştür. Bu nedenle hızlı hareket etmeleri sürekli 
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olarak avantajlı olmalarını sağlamıştır. Çin devleti içerisinde 

çeşitli görevlerde bulunmuş olan Bilge Tonyukuk ordunun nasıl 

hareket etmesi hususunda Kutlug Kağana bilgiler vermiştir. Bu 

nedenle Türk ordusundaki süvari birlikleri geleneksel Türk 

silahlarını kullanmıştır. Bu silahlar Türklerin kullanmada mahir 

oldukları “yay, ok, ıslık sesi çıkaran ok, zırh, mızrak, pala-

yatağan ve kılıç, balta” silahlar olmuştur. Orduyu her konuda 

tesis eden Kutlug Kağan ve Bilge Tonyukuk devletin eksiklerini 

görerek gidermiştir. Çinlilerin saldırılarına karşı kendilerini 

koruyacak önlemleri en başta almıştır (Aksaraylı, 2011, s.373).  

Kutlug Kağan yönetimi ele aldıktan sonra yardımcısı Tonyukuk 

ile Çine karşı seferler düzenlemeye başlamıştır. Yaptıkları 

seferlerde sürekli başarılar elde eden Kutlug Kağan ve 

Tonyukuk Çin esareti altında olan Türk boylarını esaretten 

kurtararak bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. 682 yılın 

Kutsal başkent “Ötükeni” ellerinde bulunduran Oğuzları yenip 

egemenliklerine altına almaları Kutlug Kağana “İl-Teriş” 

unvanın verilmesine neden olmuştur. Egemenlik alanını günden 

güne daha da artıran Kutluk Kağan hakimiyet alanını Pekinden 

Kansu’ya kadar ilerletmiştir. Kuzey Çinin tamamına hakim 

olmak isten Kutluk Kağan 682-687 yılları arasında akınlara 

aralıksız devam etmiştir (Taşağıl, 2012, s.470). Kutlug Kağanın 

ilk olarak Oğuzlara saldırmasının nedeni oğuzların stratejik 

noktalara hakim olmalarıdır. Oğuzlarla karşı “İnekler Savaşını” 

yapan ve kazanan Gök-Türkler bu savaşla Oğuzları 

egemenlikleri altına almıştır. Aynı zamanda bu savaşla Ötüken 
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Ormanını da hakim olmuştur. Devletin yeniden kuruluş 

aşamasında önemli bir yere sahip olan bu savaş, Gök-Türklerin 

tekrar cesaretlenmesine neden olmuştur (Mangaltepe, 1998, 

s.49).  

Kutlug Kağan devleti tekrar tesis etmek için bir takım 

düzenlemeler yapmıştır. Oğuzları yenip Ötükeni ele geçirdikten 

sonra Ötükeni başkent yapmıştır. Devlet yönetiminde kendisine 

yardım etmesi için Bilge Tonyukuku “Aygucusu” (danışmanı) 

yapmıştır. Ordunun tekrar teşkilatlanmasını ve devlet işlerinde 

diplomasinin yürütülmesi için Bilge Tonyukuku görevlendir-

miştir. Kardeşi Kapgan Kağanı Şad ilan etmiştir. Ordunun 

dizayn edilmesi devletin güçle fetihler yapabilmesi için önem 

arz etmiştir. Bu nedenle Çine yapılacak akınların güçlü olması 

öncelikli olmuştur. Devlet diplomasisine önem veren Kutlug 

Kağan bu konuda bilgili olan Veziri Bilge Tonyukuku atamıştır. 

Çine sayısız seferler yapan Kutlug Kağan bu akınların çoğunda 

başarılı olmuş ve devletinin sınırlarını okyanus kıyılarına kadar 

genişletmiştir. Devleti yeniden tesis eden ve Türkleri esaretten 

kurtaran Kutlug Kağan Türklerin tekrar devlet kurmalarını ve 

bağımsız olmalarını sağlamıştır (Çay, 2009, s.10)  

Kutlug Kağanın kazandığı zaferler kendisinden sonra da 

anlatılmıştır. Kutlug Kağanın, kağan olması Tanrı tarafından bu 

görevin kendisine bahşedildiğine inanılmıştır. Türk milletinin 

genel düşüncesi olarak Kağanlık Tanrı tarafından verilmiş kutsal 

bir görev olarak görülmüştür. Bu nedenle Kutlug Kağanın 
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kazandığı zaferler tesadüfen değil Tanrının bir lütfu olarak 

görülmüştür. Kulug Kağanın ordusunun bir kurda benzetilmesi 

çevik, atik, hızlı olması sebebiyledir. Düşmanlarını sürekli 

olarak alt eden Kutlug Kağanın ordusunun karşısındaki 

kuvvetler acizliğinden dolayı koyuna benzetilmiştir. İlahi güç 

tarafından desteklendiğine inanılan Kutlug Kağanın kazandığı 

her savaş Tanrının yardımı ile olmuştur   (Gan, 2000, s.368).    

682 yılından 692 yılına kadar kırk yedi sefer düzenlemiş olan 

Kutlug Kağan bu seferlerin on yedisini Çin üzerine yapmıştır. 

Ordusunun başında yirmi yedi sefere çıkan Kutlug Kağan bu 

seferlerin hepsinde gelip gelmiştir. 682 yılından itibaren devleti 

toparlamak için büyük gayret sarf eden Kutlug Kağan başarılı 

olarak 2.Gök-Türk devletini kurmuş ve sınırlarını genişletmiştir. 

692 yılında ölen Kutlug Kağanın yerine Kardeşi Kapgan Kağan 

Geçmiştir. Kutlug Kağanın çocukları Bilge ve Kül Tigin Küçük 

yaşta oldukları için başa amcaları Kapgan Kağan geçmiştir. 

Dağınık haldeki Türk boylarını toplayan ve Çinlilerden Türklere 

karşı yapılan zulümlerin intikamını alan Kutlug Kağan 

Tonyukuk Yazıtında “Türk Börü Kağan” olarak anılmıştır. 

Türkleri esaretten kurtaran ve tekrar eski gücüne kavuşturan 

Kutlug Kağan kendisinden sonra güçlü bir devlet bırakmıştır 

(Karahan, 2017, s.405).     
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Kapgan Kağan (Fatih) 692-716 

692 yılında Kutlug Kağanın ölümünden sonra yerine geçen 

kardeşi Kapgan Kağan Abisi Kutlug Kağan gibi devletin 

sınırlarını hızla genişletmiştir. Devleti büyütmek için çeşitli 

faaliyetlerde bulunmuştur. Dönemi içerisinde Çini her konuda 

yıpratmıştır. Çinin en çok çekindiği Göktürk Kağanı olmuştur. 

Yirmi dört yıl gibi uzun bir süre tahtta kalmıştır. Tahtta kaldığı 

süre içerisinde Çine birçok defa seferler yaparak egemenlik 

alanını genişletmiş dağınık Türk boylarını toparlamıştır. Bilge 

Tonyukuk yazıtlarında kendisinden Böğü, Çin kaynaklarında ise 

Moch'o (Be-çor) olarak bahsedilmiştir (Taşağıl, 1993, s.51). 

 Türk tarihinin önemli fatihlerinden olan Kapgan Kağan 

hükümdarlığı süresince Çini sürekli olarak baskı altına almış ve 

Çin üzerine seferler düzenlemiştir. Çin sınırları içerisinde baskı 

altında ve çinin egemenliği altında bulunan Türk boylarını Çin 

baskısından kurtarmıştır. Devlet yönetiminde Abisi gibi 

Vezirliğe Bilge Tonyukuku atayan Kapgan Kağan ayrıca 

yeğenleri olan Bilge ve Kül Tegini de ordu komutanı olarak 

atamıştır. Devlet içerisinde uyumlu yönetimin olması devletin 

sınırlarının genişlemesine neden olmuştur. Bu nedenle Kapgan 

Kağan döneminde Bilge Tonyukukun yanı sıra Kutlugun 

oğulları Bilge ve Kül Tegin ile uyum içerisinde yapılan savaşlar 

sürekli olarak başarıya ulaşmıştır. 692 yılından 710 yılına kadar 

devlet kademesi içerisinde tam bir uyum havası hakim olmuştur. 

710 yılından sonra Kapgan Kağanın sert politikaları nedeniyle 
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devlet kademesinde ve boylar arasında Kağana karşı 

küskünlükler meydana gelmiştir (Şen, 2018, s.68).  

Kapgan Kağan dönemini 692 yılından 705 yılına kadar iki 

dönemde incelemek faydalı olacaktır. 692 yılından itibaren 

Kapgan Kağan Gerek Bilge Tonyukuk ile gerekse boy beyleri 

ile tamamen uyumlu bir şekilde hareket etmiştir. Bu dönem hem 

fetihlerde hem de bürokrasi alanında devlet ilerlemiştir. Birçok 

Türk boyu Kapgan Kağanın hakimiyetini kabul etmiştir. Ayrıca 

Çin üzerine yapılan seferlerde kesin başarılar elde edilmiştir. 

705 yılından sonraki agrasif tutumu nedeniyle devlet güç 

kaybetmeye başlamıştır. Bu nedenle devlet güç kaybetmeye 

başlamıştır. 

Kapgan Kağanın agresif tutumları kendini iyice hissettirmeye 

başlamıştır. Bolcu savaşanda Kapgan Kağan yerine Aygucu 

Bilge Tonyukuku bırakmıştır. Fakat Aygucu Bilge Tonyukuka 

güvenmediği için Ordu komutanı Apa Tarkana, Aygucu Bilge 

Tonyukukun sözünü dinlememesini söylemiştir. Bilge 

Tonyukukun saldırı emrini vermesi üzerine harekete geçen ordu 

ilk seferde yağma yaparak geri dönmüştür. İkinci seferde ise 

Gök-Türk ordusu Türgişleri mağlubiyete uğratarak ordu 

komutanlarından esir elde etmiştir. Aygucu Bilge Tonyukukun 

ordu içerisinde sözünün dinlendiği Bolçu savaşı, Türgişlere 

karşı büyük bir zafere dönüşmüştür. Bilgeliği ve devlet 

kademesindeki tecrübesiyle savaşlardan sürekli olarak galip 

çıkmıştır. Bilge Tonyukukun tecrübesinin farkında olan devlet 
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ileri gelenleri Bilge Tonyukukun sözünden çıkmamıştır. Kağana 

rağmen Bilge Tonyukukun sözü dinlenerek savaşlarda zaferler 

kazanılmıştır. Bilge Tonyukukun tecrübesi devletin her 

kademesinde kendini hissettirmiştir (Erkoç, 2006, s.211-212).    

Kapgan Kağan yirmi dört yıl gibi uzun süren kağanlığı 

döneminde devlettin sınırlarını genişletmiş ve birçok boyu 

hakimiyeti altına almıştır. 710 yılına kadar sürekli olarak 

devletin sınırları genişlemiş ülkede refah düzeyi artmıştır. 705 

yılından sonra uyguladığı agresif politikalar nedeniyle fetihler 

durmuş iç huzursuzluklar baş göstermeye başlamıştır. Fırsatı 

değerlendirmek isteyen Çin içişlerine müdahalelerde bulunarak 

zaman zaman Türk boyların isyanını desteklemiştir. Devlete en 

parlak dönemini yaşatan Kapgan Kağan hükümdarlığının son 

yıllarında sürekli olarak isyanlarla mücadele ettiğinden dolayı 

fetihler yapamamıştır. İsyanların bastırılması için mücadele 

etmiştir.  716 yılında çıkan bir isyan neticesinde hayatını 

kaybetmiştir. Kendisinden sonra başa kısa süre oğlu geçse de 

Kutlug Kağanın oğlu Bilge Kağan Tarafından öldürülmüştür. 

Hükümdarlık tekrar Kutlug Kağanın oğullarına geçmiştir 

(Erkoç, 2008, s.17).    

Bilge Kağan (716-734) 

Kapgan Kağanın vefatının ardından oğulları “İnal Bögü Han, İni 

Han, ve Yoluğ Tigin kağan olmuşlar fakat üçü de başarısız 

olmuşlardır” Kutlug Kağanın Oğlu Bilge Kağan Kardeşi Kül-

Tegin, hem babasının hem de amcasının Aygucusu Bilge Vezir 
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Tonyukukun yardımıyla Gök-Türk devletinin başına geçmiştir. 

Bilge Kağan döneminde devlet tekrar eski gücüne kavuşmuştur. 

Kapgan kağanın son altı yıllık yönetimi zamanında devletteki 

bozulmalar tekrar düzeltilmiş ve devlet toparlanmaya 

başlamıştır. İsyan eden boyların isyanı bastırılmış Türk boyları 

tekrar hakimiyet altına alınarak birlik tesis edilmiştir. Bilge 

Kağan yönetimde adaleti ön planda tutarak sürekli fetihçi 

politikalar izlemiştir. Bilge Kağan başta olduğu dönemde sürekli 

olarak devlette birlik ve düzen hakim olmuştur (Altunbaş, 2012, 

s.29).   

Başa geçen Bilge Kağan Kardeşi Kül-Tegin vehem  Aygucusu 

olan hem de kayınbabası Bilge Tonyukuk sayesinde devlette 

düzeni sağlamıştır. Devlet içerisindeki isyanları bastırdıktan 

sonra komşuları Çin ile iyi ilişkiler başlatmıştır. Devlet 

içerisinde düzenin tesisine önem veren Bilge Kağan yönetimi 

boyunca sürekli olarak istikrar hakim olmuştur. Bilge Kağana 

aldığı karalarda Bilge Tonyokuk yol göstermiş ve alınan 

kararların uygulanmasında yardımcı olmuştur (Şen, 2018, s.69). 

Bilge kağan Hükümdar olunca ilk iş olarak Halkı dağınık olan 

Türk boylarını bir araya toplamak olmuştur. Bilge Kağan 

kendisinden önce ekonomik olarak kötü duruma düşmüş olan 

halkın ihtiyaçlarını gidermiştir. Halkın ihtiyaçlarını karşılamayı 

kendisine görev bilmiştir. Gök-Türk yazıtlarda da belirtildiğine 

göre Bilge Kağan; “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. 

Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım”,  “Tanrı 
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bağışlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için 

ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir 

milleti zengin kıldım” diye belirtilmiştir. Bilge Kağan sosyal 

devletin gereklerini yerine getirerek halkı için her türlü 

fedakarlığı yapmıştır (Cihan, 2001, s.63). 

717 yılında birçok boyu hakimiyeti altına alan Bilge Kağan 

bürokraside bilge kişilik sabi olan Bilge Tonyukuku göreve 

getirmiştir. Devlet yönetimindeki tecrübesini kanıtlamış olan 

Bilge Tonyukuk Kapgan Kağan zamanında alındığı görevine 

tekrar atanmıştır. Bilge Tonyukuku göreve getirilmesi Gök-Türk 

devletinin bürokrasi açısından gelişmesine neden olmuştur. 

Bilge Tonyukuk devlet yönetiminde Bilge Kağana yardımcı 

olmuş ve devletin tekrar güçlenmesine katkı sağlamıştır (Akar, 

2020, s.27).  

Çin ile iyi ilişkiler kuran Bilge Kağan her alanda devlet 

kademesinde yenilikler getirmek istemiştir. Öncelikle Türklerin 

tamamen yerleşik hayata geçmesini düşünmüş ve bun için 

adımlar atmak istemiştir. Bu düşünce öncesinde kısmen Türkler 

içerisinde yerleşik yaşama geçmiş olan boylar mevcuttu. Fakat 

Bilge Kağanın bu düşüncesi devlet içerisinde kabul görmemiştir. 

Her ne kadar Kağan da olsa töreye ve Toyda alınan kararlara 

uymak zorunda kamıştır. Bilge Kağanın bu düşünce Aygucusu 

Bilge Tonyukuk tarafından kabul edilmemiştir. Türkler göçebe 

ve savaşçı kavim olduklarından dolayı yerleşik hayat Türklerin 

yaşam şekline uygun olmadığı görüşü hakim olmuştur. Bilge 



34 | Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Nuri ÖZTÜRK 

 

Kağan yerleşik hayata geçmenin yanı sıra Türklerin, Çinlilerin 

dini olan Budizme geçme düşüncesi yine kabul görmemiştir. 

Aygucu Bilge Tonyukuk Budizm dinin benimsenmesi ile 

tapınaklar yağılacağı ve Türklerin yerleşik yaşama geçmesinin 

Türklerin yaşayış biçimine ters olduğundan dolayı bu görüşe 

karşı çıkmıştır. Aynı zamanda Budizm de et yemenin yasak 

olduğu düşünüldüğünde Türklerin hem yaşam hem de beslenme 

kültürüne ters düştüğü belirtilmiştir. Aygucu Bilge Tonyukuk, 

Gök-Türk devletini tamamen Çin Kültürüne girmekten 

kurtardığı, almış olduğu stratejik karaları uygulatması sonucu 

görülmüştür (Nişancı, 2019, s.15).  

Bilge Kağanın devleti toparlama sürecinde sürekli yanında olan 

Kardeşi Kül-Tegin ve Aygucusu bilge Tonyukukun varlığı Bilge 

Kağana cesaret vermiştir. 725 yılından sonra kaynaklarda Bilge 

Tonyukuk ile ilgili hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Muhtemelen bu tarihten sonra öldüğü düşünülmektedir. Bilge 

Tonyukuk Gök-Türk devletin kırk altı yıl gibi uzun bir sürede 

devlette vezirlik yapmıştır Bürokraside attığı adımlar sürekli 

olarak devletin ilerlemesine sebep olmuştur. Bilge Tonyukukun 

yaptığı icraatlar etkileşimde bulundukları devletler tarafından da 

dile getirilmiştir. Ölümünden sonra Orhun’un Bayın -çokto 

bölgesinde adına bir bengi taşı dikilmişti. Bilge Tonyukukun 

ölümünden sonra 731 yılında Kül-Teginin de ölümü Bilge 

Kağanı derinden etkilemiş ve derin bir yalnızlığa itmiştir. Bilge 

Kağan yazıtlarda kardeşinin ölümü ile ilgili şu cümleleri 

yazdırmıştır; “Kardeşim Kül Tegin vefat etti. Kendim yas tuttum. 
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Gören gözlerim görmez gibi, esen aklım esmez gibi oldu. 

Kendim düşünceye daldım. Zaman Tanrısı buyurunca insanoğlu 

hep ölümlü yaratılmış. Öyle düşündüm, gözlerimden yaş gelse 

engel olarak, gönülden feryat gelse geri çevirerek yas tuttum. 

Çok yas tuttum. İki şad başta olmak üzere kardeşlerimin, 

oğullarımın, beylerimin ve halkımın gözleri, kaşları berbat 

olacak diye düşündüm.’’  Bilge Tonyukuk ve Kül-Teginin 

ölümünün ardından iyice yalnız kalan Bilge Kağan Tabatıların 

bu yalnızlıktan faydalanarak isyan çıkarmaları sonucunda 25 

Kasım 734 yılında ölmüştür. Bu tarihten sonra adına balbal 

dikilmiş devlet iyice gerileyerek yıkılmaya başlamıştır (Aydın, 

2018, s.16-17-18).  

Bilge Kağanın ölümünün ardından oğulları başa geçmiştir. Önce 

İ-Jan, Kağan olarak başa geçse de, yakalandığı hastalık 

neticesinde vefat etmesi üzerine yerine Bilge Kağanın diğer oğlu 

Tengri geçmiştir. Tengri kağanın yaşının küçük olması 

sebebiyle devleti annesi yönetmiştir. Annesinin yönetimi birçok 

bey ve ordu komutanını küstürmüştür. Bu nedenle birçok boy 

isyan etmiş devlet temellerinden sarsılmıştır. Gök-Türk 

devletinin son kağanı olarak Ozmış ve oğlu Pai-Mei kağan 

olarak Çin kayıtlarında geçmektedir. Ozmışın Çin Hanedanına 

biat edeceğini bildirmesi ve sonra biat etmemesi neticesinde 

kafası kesilerek öldürülmesine neden olmuştur. Özellikle 

Çinlileri Uygur, Basmıllar ve Karlukların isyanları neticesinde 

devlet yıkılmıştır. Son olarak Kutluğ Boyla Kül Kağan, son gök-

Türk Kağanı Pai-mei Kağana saldırması ve onu öldürmesi ile 
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Gök-Türk devleti sona ermiştir. Gök-Türk devletine bağlı beyler 

Çine sığınmıştır. Zaman zaman Çine karşı isyan eden bu beyler 

başarılı olamamıştır. Gök-Türk adına Çin kayıtlarında 941 

tarihine kadar değiş nedenlerle rastlanmıştır (Taşağıl, 2002, 

s.44-45).   

Bilge Tonyukuk’un Kökeni  

Bilge Tonyukuk kendisi ile ilgili Yazıtlarda bilgi verirken 

kendisinin Çin’de dünyaya geldiğini bildirmiştir. Çin’ de 

dünyaya gelen Bilge Tonyukuk Çinli değil, Çin boyunduruğu 

altında yaşayan Türk Boylarından birine mensup olduğunu 

bildirmiştir. Bilge Tonyukuk Çin’de dünyaya gelmesine ve Çin 

de yetişmesine rağmen Türklüğünden asla bir şey 

kaybetmemiştir. Bu nedenle Türklerin bağımsızlık mücadelesine 

ilk destek verenlerden biri olmuştur. Bu nedenle Bilge 

Tonyukuk Çinli değil Çin’de doğmuş Türk Beylerindendir. Türk 

istiklal mücadelesini bekleyen Bilge Tonyukuk bu mücadeleye 

destek vereceği günü beklemiştir. (Aydın, 2008, s.33).  

Bilge Tonyukuk 2.Gök-Türk devletine yön veren önemli devlet 

adamlarından olmuştur. Tonyukukun kökeni ile ilgili olarak ilk 

araştırmayı” Friederich Hirth” yapmıştır. Hirthin ardından bu 

konu hakkında “İwasa, Klyaştornıy ve Mori” bu kelimenin 

Çince “yüan-şjen” kelimesinin karşılığı olduğunu belirtmiştir. 

Tonyukukun doğum tarihi ile net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

716 yılı “Lui Mau-tasi” olaylarını Çin yıllıklarından aktartırken 

716 yılında Bilge Tonyukukun yetmiş yaşının üzerinde 
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olduğunu bildirmiştir. “Sir Gerard Clauson”, Lui Mau-tasideki 

kayıtlara dayanarak bir yaş tespiti yapmaya çalışmıştır. Yapmış 

olduğu yaş tespitine göre Bilge Tonyukukun 646 yılında 

doğmuş olması gerektiği hakkında tahmin yürütmüştür. Başka 

bir araştırmacı “Louis Bazin” Bilge Tonyukukun doğum tarihi 

hakkında görüş bildirmiştir. Bazinin görüşüne göre Bilge 

Tonyukuk 646 yılında doğmuştur. Araştırmalar neticesinde net 

bir bilgi elde edilemese de hesaplamalar tahmini olarak 

yapılmıştır. Bu nedenle bilge Tonyukukun kesin doğum tarihi 

belirlenememiştir (Sertkaya, 1986, s.348-349). 

 “Bilge Tonyukuk kendi yazdığı kitabede kendini “Bilge 

Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım. Türk milleti Çine tabi 

idi. Türk milleti hanını bulamayıp Çinden ayrıldı, hanlandı. 

Hanını bırakıp tekrar Çine teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: 

Han verdim, hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için 

Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk 

sir milletinin yerinde boy kalmadı. Rmanda taşta kalmış olanı 

toplayı yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir kısmı yaya idi. Yedi 

yüz kişi sevk eden büyükleri Şad idi. Katıl dedi. Katılanı ben 

idim. Bilge Tonyukuk. Kağanmı kılayım, dedim. Düşündüm.  

Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa; semiz boğa, zayıf 

boğa olduğu bilinmezmiş derler diyip, öyle düşündüm. Ondan 

sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim bizzat kağan kıldım. Bilge 

Tonyukuk Boyla Baga Tarkan ile beraber İlteriş Kağan olunca 

güneyde Çini, doğuda Kıtayı, kuzeyde Oğuzu pek çok öldürdü. 

Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim. Çogayın kuzey yamaçları ile 
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Kara Kumda oturuyorduk” Böyle tanıtmıştır. Kendisi ile ilgili 

en net bilgi yazdığı Tonyukuk anıtından öğrenilmiştir. Ayrıca 

devletin yaptığı birçok faaliyeti de kaleme almış olan Bilge 

Tonyukuk kendisinden sonra kaynak eser bırakmıştır (Ergin, 

1973, s.52-53).  

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Bilge Tonyukuk Çin 

hakimiyetinde Türk topraklarında doğmuştur. Çin’de doğmuş 

olmasına rağmen benliğini hiç yitirmemiştir. Çin devlet 

tecrübesiyle yetişmiş olan bilge Tonyukuk devlet kademesinde 

kendisini geliştirmiştir. Sarayda bürokratik işlerle meşgul olan 

Bilge Tonyukuk kazandığı tecrübelerini Gök-Türk devletinde 

Kağanlara aktarmıştır.  Gök-Türk Tarihinde Kutlug Kağanın 

681-682 yıllarında bağımsızlık çağrısı üzerine Çine karşı Türk 

milletinin istiklali için mücadele etmiştir. Kutlug Kağanın 

Türkleri bir bayrak altında toplamasında ve devleti tekrar 

tesisinde yanında bulunmuş ve tecrübesiyle destek vermiştir. 

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tecrübesiyle destek 

vermiştir. Türk milletinin verdiği her görevde başarılar elde 

eden Bilge Tonyukuk görev yaptığı kağanların başarıya 

ulaşması için mücadele etmiştir. Kendisinde asla yılgınlık 

görülmeyen Bilge Tonyukuk ilerlemiş yaşına rağmen göreve 

çağrıldığında icabet etmiştir. Bu da bilge Tonyukukun Türk 

milleti için her türlü fedakarlıkta bulunacağının göstergesi 

olmuştur. Ölene kadar görev verildiği sürece Türk milletine 

hizmet etmiştir (Bardakçı, 2018, s.308).  
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Bilge Tonyukuk ve Gök-Türk Devleti’nin Tesisine Katkıları 

Kutlug Kağanın çağrısına tereddütsüz cevap vererek yanında yer 

alan Bilge Tonyukuk Çin sarayındaki görevinden hemen 

ayrılarak Kutlug Kağanın yanında yer almıştır. Kutlug Kağanın 

istikbal mücadelesinde başta olmasını desteklemiş ve onun hem 

ordu komutanı hem de devlet yöneticisi olarak devleti kurması 

hususunda teşvik etmiştir. Gök-Türk devletinin tesisinde Çin’de 

kazandığı kazanımları ile katkı sağlamıştır. Kağanın nasıl 

hareket etmesini ve ne gibi taktikler kullanmasını aldığı kararlar 

neticesinde uygulatmıştır. Devletin kuruluş aşamasında Bilge 

Tonyukukun yönlendirmeleri ve stratejik adımları Gök-

Türklerin devletleşmesinde belirleyici olmuştur. Türk kültür ve 

töresinden asla vazgeçmeye Bilge Tonyukuk devletin töreye 

göre yönetilmesini sağlamıştır   

(Gabain, 1944, s.686). Gök-Türk devletinin askeri siyasi 

meseleler dışında kararlar almasında bilge Tonyukukun fikirleri 

belirleyici rol oynamıştır. Devletin sadece siyasi ve askeri olarak 

değil kültürel ve dini olarak da yeniden inşasında fikirlerini 

beyan etmiştir. Türklerin yaşam tarzına uygun olmayan 

karaların alınmasına engel olmuştur. Türklerin kendilerine 

mahsus adetlerinin devamı konusunda Kağanları ikna etmiştir. 

Bu nedenle Türk kültürünün yozlaşmasını önlemiş ve var olan 

kültürün devamına katkı sağlamıştır. Sonradan Türk milletine 

öğretilmek istenen ve Türk yaşayış tarzına tamamen ters olan 
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dini ve kültürel öğretilerin Türk yaşam tarzını bozacağını 

savunmuştur (Barthold, 1927, s.18).  

Bilge Tonyukuk devletin yeniden kuruluş aşamasında fikirlerini 

beyan ederek Kağan’a kendi fikrini uygulatmayı başarmıştır. 

Kendi fikirlerini beyan ederken Türk milletinin faydasına olacak 

kararların alınmasını sağlamıştır.  Kutlug Kağanın bağımsızlık 

mücadelesini başlattığı andan ölümüne kadar sürekli olarak 

devletin en üst kademesinde yer almıştır. Devletin tesisi 

noktasında sadece askeri politik olarak değil aynı zamanda edebi 

açıdan da Gök-Türk devletine katkı sağlamıştır. Hayatı boyunca 

devletine sürekli hizmet eden Bilge Tonyukuk Türk milletinin 

istiklali için sürekli mücadele içerisinde olmuştur. 

Mücadelesinde bilge kişiliğini yansıtarak sürekli olarak doğru 

adımlar atmıştır. Türk devletinin kendisine verdiği görevleri icra 

ederken menfi çıkarlar gözetmemiştir. Çıkar gözetmemesi 

neticesinde verdiği mücadelelerde başarılı olarak çıkmasına 

neden olmuştur. Başarıları kendisinden sonra Türk milletinin 

istikal mücadelelerinde yol gösterici olmuştur (Mangaltepe, 

1998,  s.62).     

Gök-Türk Devletinin Aygucusu Bilge Tonyukuk 

Bilge Tonyukukun devlet kademesinde görev almasına en çok 

Kutlug Kağan sevinmiştir. Kutluk Kağanın, Türk milletinin 

bağımsızlık mücadelesinde Bilge Tonyukukun kendisine destek 

vermesi Çin kaynakların da dahi yer bulmuştur. Çin 

kaynaklarında; “Ku-tu-lu (Qutluğ), bunu (A-shih-te Yüan-cheni) 
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alıp çok sevindi. Ona A-po-t-a-t-a-kan (Apa-Ulug-Tarqan) 

unvanını verip onu Başkumandan rütbesine tayin etti”. Kutlug 

Kağanın Bilge Tonyukuk gibi bir şahsiyetin Türk istiklal 

mücadelesinde bulunması onu çok sevindirmiştir. Bu nedenle 

Bilge Tonyukukun bilge görüşlerinin devletinin yükselmesi 

açısından tecrübeli biri olması işini kolaylaştırmıştır. Daha önce 

Çin’de bürokratik görevler aldığı Bilinen Bilge Tonyukuk Türk 

milletinin hizmetine girmiştir (Mori, 1973, s.89).   

 Bilge Tonyukuka verilen Aygucu unvanı onun devlet 

kademesinde söz sahibi olduğunu göstermektedir. Kağanlarla 

birlikte savaşlara katılmanın yanı sıra devlet kademesinde alınan 

birçok kararda etkili olduğu görülmüştür. Askeri ve diplomasi 

alanlarda tecrübesi gereği Bilge Tonyukuk devletin stratejik 

kararlar almasında kendisine danışılan biri olmuştur. Bilge 

kişiliği sayesinde kendisine verilen Aygucu unvanı kendisinde 

sonra hiç kimseye verilmemiştir. Bu unvan sadece Bilge 

Tonyukuka has bir unvan olarak kalmıştır. Bilge Tonyukukun 

bilgeliği sadece Gök-Türk devleti içerisinde değil aynı zamanda 

komşu devletler nezdinde de kendisinin ün kazanmasına neden 

olmuştur (User, 2006, s.223). 

 Bilge Tonyukuk Gök-Türk devletinde Kağanlara yardımcı 

olurken onların yanlış uygulamalarına mani olmuştur. Bilge 

Tonyukuk kağanların Türk töresine aykırı kararlar almasını 

önlemiştir. Kağanların uygulamalarının Türk toplumun Töresine 

ve yaşayışına göre olmasına dikkat etmiştir. Bilge Tonyukuk 
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Çında bulunduğu dönemde dahi tamamen Türk kültürünü 

unutmamış kendi yaşantısına ona göre yön vermiştir. Bilge 

Tonyukuk Türklerin kültürlerinden uzaklaşmalarının asimile 

olmalarına neden olacağını kağanlara anlatmıştır. Alınan 

kararların Türk töresine ve Türk kültürüne göre alınmasına 

dikkat etmiştir. Bu nedenle bir nevi Kağanları denetleyen bir 

denetleme mekanizması gibi hareket emiştir. Kağanlar ise asla 

Bilge Tonyukukun kararları dışına çıkmamıştır. Bu nedenle 

Bilge Tonyukuk ile uyumlu hareket eden kağanlar savaşlarda 

Bürokratik işlerde sürekli olarak başarılı bir yönetim 

sergilemiştir (Gan, 2000, s.373).  

Bilge Tonyukukun Kutlug Kağanla uyum içerisindeki devlet 

yönetiminde bulunması, Kutlug kağandan sonra kardeşi Kapgan 

Kağan döneminde de devam etmiştir. Kapgan Kağan başa 

geldiğinde bir dönem daha Bilge Tonyukukun Aygucu olarak 

görevine devam etmesini sağlamıştır. Bilge Tonyukukun 

Ayguculuktan “Yarganlığa” getirildiği kitabelerde belirtilmiştir. 

Bilge Tonyukuk devlet hizmetlerinde Kapgan Kağan döneminde 

de devam etmiştir. Yarganlık, Ayguculuktan daha düşük bir 

makam olduğundan Bilge Tonyukukun Yarganlık görevine 

atanması yönetimde Bilge Tonyukukun, Kapgan kağanla 

arasında soğukluk olduğunun göstergesi olmuştur. Her ne kadar 

devlet kademesinde bir alt göreve getirilse de Bilge Tonyukuk 

devletine hizmet etmiştir. Bilge Tonyukuk devlet ricalinde 

sürekli olarak varlığıyla güven veren bir kişilik haline gelmiştir. 

Bu nedenle gelen kağanlar Bilge Tonyukukla sürekli olarak 
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çalışmıştır. Onun fikirleri dikkate alınarak verilen kararlar bu 

eksende verilmiştir. Bilge Tonyukuk en zor zamanlarda 

devletinin yanında olmuş ve ordunun başında kağanla birlikte 

birçok sefere çıkmıştır (User, 2006, s.229).     

Bilge Tonyukuk’un Devlet Yönetiminde Etkisi 

Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağanla giriştiği bağımsızlık 

mücadelesinde kendisini devletinin hizmetine adamıştır. 

Girişilen mücadelede Kutlug Kağanın liderliğinin ön plana 

çıkmasında etkili olmuştur. Kutlug Kağanın A-shih-na soyuna 

mensup olması lider olarak tanınmasına neden olmuştur. 

Türklerde hükümdarlar asil soya mensup olmak zorundaydı. Bu 

nedenle meşruiyetinin tanınması için soy çok önemli olmuştur. 

Bunun bilincinde olan Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağanın A-shih-

na soyundan olduğu için onun liderliğinde mücadeleye devam 

etmiştir. Bilge Tonyukuk, bu konu ile ilgili olarak Tonyukuk 

yazıtın da Kutlug Kağanı kendisinin Kağan ilan ettiğini 

bildirmiştir. Bilge Tonyukuk devlet teamüllerini bildiği için 

gerekli olan tüm prosüdürün uygulanmasını sağlamıştır. 

Yönetimle ilgili olan kararlar alınırken Kağanın töreye uygun 

olarak belirlenmesini de sağlamıştır (Erkoç, 2008, s.44). 

 Bilge Tonyukuk kendisinin bilgili olduğunu ve bu bilginin 

kendisine Tanrı tarafından verildiğini ifade etmiştir. Bu ifadeyle 

birlikte Bilge Tonyukuk anıtların da Kulug Kağanı, Kağan ilan 

ettiğini, birçok kavimle mücadele ettiğini belirtmiştir. Bu 

mücadeleler neticesinde kutsal başkent Ötükeni aldığını 
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belirtmiştir. Ötükeni alan Bilge Toyukuk, Türk milletini buraya 

yerleştirdiğini belirtmiştir. Türk milleti için mücadeleden 

kaçmadığını ve Türk milletini refahı için elinden geleni 

yapmıştır. Devletin kuruluş aşamasındaki katkılarını anıtlarda 

dile getirmiştir. Devlet yönetiminde Kağanların ne gibi kararlar 

alması gerektiğini belirtmiştir (Mori, 1973 s.90-91).    

Kutlug Kağanın ne gibi adımlar atmasını kendisinin yanında 

Bulunan danışmanı Bilge Tonyukuk ifade etmiştir. Türk 

devletinin tekrar tesisinde en önemli mücadelenin Türklerin 

varlıklarını sürdürdüğü eski toprakların ele geçirilmesi olduğunu 

belirtmiştir. Eskiden Türklerin hakimiyetinde olan topraklardan 

Türklerden kitleler kaldığını düşünmüştür. Bu nedenle yapılan 

ilk seferler genellikle Türklerin hakimiyet alanında olan eski 

topraklar olmuştur. Çinin hakimiyetindeki ve kendine göre tesis 

ettiği toprakların ele geçirilmesi birinci öncelik olmuştur (Erden, 

2017, s.58)       

Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağanla birlikte giriştiği İstikbal 

mücadelesinde devletin tesisi için birçok karar alınmasında etkili 

olmuştur. Özellikle Türklerin yaşam tarzı hakkında birçok görüş 

ortaya çıkmışken bilge Tonyukuk Türklerin eski yaşam tarzları 

ile yaşamaları gerektiği görüşünü savunmuştur. Türkler savaşçı 

kavim olduklarından onların hayat tarzı atlı göçebe yaşama daha 

da uygundu. Çünkü komşuları Çine karşı her ne kadar da 

bağımsızlık mücadelesini kazanmış olsalar da hala Çin, Gök-

Türk devleti için büyük bir tehlike idi. Bu nedenle Türklerin 
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yerleşik yaşama geçme fikri kabul görmemiştir.  Bilge 

Tonyukukun dediği gibi göçebe yaşam devam etmiştir. Bu 

nedenle Çin sınırında yerleşik olarak bulunan Türk boylarının 

Çin sınırından ayrılarak dağlık bölgelere doğru göçünü 

sağlamıştır. Türk boylarını daha emin bölgelere çektikten sonra 

bir an önce toparlanıp hızlı hareket ederek stratejilerinin 

saldırmaya dayalı olduğunu göstermiştir. Türklerin hızlı hareket 

etmesiyle başarı kazanacağına inanmıştır. Bu inancında haklı 

çıktığını kanıtlamıştır (Gabain, 1944, s.686).  

Devletin kuruluş aşamasında stratejik kararlar alan Kutlug 

Kağan ve Bilge Tonyukuk öncelikle devletin ikamet alanlarını 

belirlemişti. Türklerin toplanarak bir araya gelmesi için yazlık 

ve kışlık alanlar belirlenmiş daha sonra bu bölgelerde gerekli 

hazırlıklar yapılmıştır. Belirli bölgeler elde edildikten sonra 

Hunlardan beri Türklerin kutlu başkenti olan Ötüken de 

hakimiyet sağlanmıştır. Ötüken Türkler için kutsal başkent 

olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Ötüken stratejik olarak 

önemli bir bölge olduğundan dolayı buranın alınması bu 

bölgedeki akınların kolaylıkla yapılmasını sağlamıştır. İşte bu 

gibi alınacak kararların devletin güçlenmesini sağlayacağını 

bilen Bilge Tonyukuk bu karaları aldırmıştır. Bu karalar 

alındıktan sonra Bilge Tonyukuk bir an önce mücadeleye 

girilmesini istemiştir. Mücadelelerin daha hızlı ve baskın bir 

şekilde yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uyan Kutlug 

Kağan Gök-Türk devletinin İnekler Gölü kıyısında (682) ilk 

zaferin kazanılmasını sağlamıştır. Kazanılan zafer Gök-Türk 
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devletine diğer boyların intisap etmesini sağlamıştır 

(Çandarlıoğlu, 2003, s.51-52).  

Bilge Tonyukuk, Türk milletinin yaşam biçimini iyi bildiği için 

millet için faydalı olacak kararların alınmasını sağlamıştır. Gök-

Türklerin yerleşik hayata geçme düşüncesini savunan hakana; 

Türk milletinin yaşam tarzına yerleşik yaşamın uygun bir hayat 

şekli olmadığını beyan etmiştir. Ayrıca Çine karşı akınlar devam 

ettiği için Çini yıpratıp geri çekildiklerini bildirmiştir. Türk 

milletinin yüzyıllardır uyguladığı yıpratma taktiğinin devam 

etmesini tavsiye etmiştir. Türk milletinin Çinliler kadar kabalık 

nüfusa sahip olmadıklarını bildiği için Gök-Türklerin kalabalık 

Çin nüfusu içerisinde asimile olacağından çekinmiştir. Yerleşik 

hayata geçmektense göçebe yaşam tarzının Türklerin istikbali 

için daha faydalı olacağı fikrini savunmuş ve bu yönde kara 

alınmasını sağlamıştır (Can, 2002, s.259). Bilge Tonyukuk Türk 

Milletinin göçebe yaşam tarzını benimsediği için göçebelikten 

vazgeçilmemesini istemiştir. Gök-Türklerin yerleşik olarak bir 

yerde yaşayacak kadar gelişmediğini savunmuştur. Bilge 

Tonyukuk göçebe yaşayan Türk milletinin her zaman savaşa 

hazır olduğunu söylemiş ve savaşçılık özelliğinin yerleşik 

yaşamla kaybolacağını savunmuştur. Bu gibi nedenlerden dolayı 

Bilge Tonyukuk Türklerin yerleşik yaşamla sur içinde bir hayatı 

benimsemekte zorlanacağını bildirmiştir. Türk milletinin sürekli 

güçlü bir halde bulunmadığını bildiği için göçebeliğin 

devamından yana olmuştur. Göçebe olan Türk milletinin 

herhangi bir tehlike karşısında kendini güvene alabileceği 
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bölgelere çekilmesinin daha kolay olduğu görüşünü 

savunmuştur (Güngör, 2002, s.477).     

Bilge Tonyukuk sadece savaşlarda değil aynı zamanda devletin 

idare edilmesinde de Kağana yardımcı olmuştur. Kağanın en 

yakının da danışman görevi görmüştür. İdari alanların yanı sıra 

devlet kademesinde “Yargan” Yargıçlık görevinde de 

bulunmuştur. Yargıçlık görevini yaparken töreye uygun hareket 

etmek zorunlu olarak görülmüştür. Kağan da dahil herkesin 

töreye göre hareket etmesi devletin devamı için zorunlu 

kılınmıştır. Çünkü devlet idaresinde törenin icra edilmesi önemli 

olarak görülmüştür. Töre herkes için uyuması gereken Anayasa 

niteliğinde kanunlar olarak görülmüştür (Altunbaş ,2012, s.54).  

Bilge Tonyukuk Töreye uyulması hususunda sadece Kağana 

değil, aynı zamanda Türk milletine de uyarılarda bulunmuştur. 

Daha önceki dönemlerde Türk milletinin Kağanının sözüne 

uymadığı için dağıldığını belirtmiştir. Ayrıca töreye uymayan 

halkın, Kağana karşı gelmesiyle Kağanın yönetiminden el 

çektirilmesiyle devletin dağıldığını bildirmiştir. Bu yönleri 

anlatan Bilge Tonyukuk halkın Kağan ve Töreye uyması 

gerektiğini belirtmiştir. Halkın aidiyet duygusunu perçinleyen 

Bilge Tonyukuk itaat konusunda Kağana itaat edilmesini 

belirtmiştir. Milletin, Kağana itaat ederek devletin yüceleceğine 

ve refaha ulaşacağını savunmuştur (Aksoy, 2017, s.49).  

Bilge Tonyukuk halkın Kağan’a her koşulda itaat etmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Çünkü Kağana bu görev Tanrı 
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tarafından verilmiştir. Kağan devleti millet için yönetmiştir. 

Ayrıca Kağan kararlar alırken Toya uymak zorunda kalmıştır. 

Bu nedenle Kağanı kısıtlayan toyun varlığı Kağanın tek başına 

hareket edememesini sağlamıştır. Kağan bir kara alırken toya 

danışmak ve toyun görüşünü almak zorunda kalmıştır. Türk 

töresi bu nedenle uygulanması açısından zorunluluk arz etmiştir. 

Kağan’ın töreye uyması halkın, Kağana itaat etmesini 

sağlamıştır. Bu nedenle Bilge Tonyukuk, Kağanların karar 

alırken töreye göre kararlar almasını sağlamıştır. Devlet ve 

millet töre ile güvence altına alınmıştır. Töre herkese eşit 

muamelenin güvencesi olmuştur (Güney, 2002, s.61).  

Savaş taktikleri konusunda Bilge Tonyukuk sürekli olarak 

kurnazca hareket etmiştir. Çin devleti içerisinde görevli iken 

edindiği tecrübeleri Gök-Türk devletinde uygulamıştır. 

Savaşlarda stratejilerin nasıl belirleneceği konusunda görüşlerini 

dile getirmiştir. Bu nedenle Gök-Türk devletinin başarılı 

olmasını sağlamıştır. Bilge Tonyukuk ile uyum içerisinde 

hareket eden Kağan savaşlardan başarılı olarak çıkmıştır. 

Savaşacakları devletlerin strateji ve taktikleri hakkında bilgi 

sahibi olmuştur. Mücadele içerisinde oldukları devletlerin hangi 

strateji ile saldıracağını tahmin etmiştir. Ayrıca devletlerin 

içerisinde bulundukları durum hakkında istihbarat elde etmiştir. 

Elde ettiği istihbaratı değerlendirerek gelecek tehlikeleri ona 

göre bertaraf etmiştir. Bilge Tonyukukun bu gibi meziyetleri 

kendisinin, devletin üst kademelerinde yer almasını sağlamıştır. 

Üst kademelerde bulunan Bilge Tonyukuk işgal ettiği yerin 
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hakkını vermiştir. Bilge Tonyukuk uzun süre Gök-Türk 

devletinin vazgeçilmez devlet adamı olmuştur (Nişancı, 2019, 

s.56 ).  

Bilge Tonyukuk devletini her açıdan düşündüğü için gerekli 

olan tedbirleri önceden almıştır. Bu nedenle kendisi tedbir için 

komşu devletlerin içerisine istihbarat elemanları yerleştirmiştir. 

Aldığı tedbirler sayesinden gelecek tehlikeleri önceden haber 

alıyor ona göre adımlar atmıştır. Bu konu ile ilgili yazıtlarında 

şu ifadelere yer vermiştir; “ T1 D 5 Türgiş kağanı şöyle demiş: 

Benim milletim oradadır demiş, Türk (Kök Türk) boyu yine 

karışıklık içindedir, Oğuz’u yine dardadır demiş. Bu sözleri 

işitince gece yine uyuyasım gelmiyordu, gündüz yine oturasım 

gelmiyordu. (…). T1 G 2-5 Böyle otururken Oğuz’dan casus 

geldi. Casusun sözü şöyle idi: Dokuz Oğuz, milletinin üzerine 

kağan oturdu der; (…) Türk Sır boyunun yerinde hiç kimse 

kalmasın; mümkünse hepsini yok edelim, der. Bu haberi işitince 

gece uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım gelmedi. Ondan sonra 

kağanıma arza ettim. (…). KT K 11 (…) Müthiş düşünceye 

daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, 

beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye 

daldım.“ devleti için sürekli olarak bir mücadele içerisinde 

olduğunu belirtmiştir (Çelik, 2016, s.52).  

Bilge Tonyukuk devlete çok yönlü olarak hizmet etmiştir. 

Kağana danışmanlığın yanında kendisine “Tarkan” unvanı da 
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verilmiştir. Bilge Tonyukuk temsilci olarak da Gök-Türk 

devletinde görev yapmıştır (Selek, 2016, s.46) 

Gök-Türk devletinde Bilge Tonyukuk önemli bir mevkide 

bulunmuştur. Bilge Tonyukuk Kağanın yanında bulunurdu. 

Bilge Tonyukuktan sonra devlet ricalinde buyruklar yer almıştır. 

Bilge Tonyukuk, Gök-Türk devletinde Kağandan sonra en 

yetkili kişi olarak görev almıştır (Dobrovits, 2011, s.10)   

Bilge Tonyukuk ve Kutlug Kağan’ın İstikbal Mücadelesi 

630 ile 680 yılları arasında tamamen Çin egemenliğine girmiş 

olan Türkler devletlerinin tesisi için Çin’de birçok defa isyanlar 

çıkarmıştır. Son isyanların da Kutlug Kağanın önderliğinde 

başarılı olunmuştur. Gök-Türk Tarihinde Kutlug Kağanın 681-

682 yıllarında isyan hareketinde birçok Türk boyunun da desteği 

ile bağımsız bir Türk devletinin temellerini atmıştır. İsyan 

hareketinde Kutlug Kağnın çağrısına cevap veren Bilge 

Tonyukuk, devlet yönetiminde, Kutluk Kağana yardımcı 

olmuştur. Çin İmparatorluğu içerisinde kendini yetiştiren Bilge 

Tonyukuk, bilgeliği, cesareti ve savaş tecrübeleri nedeniyle 

Kutluk Kağanın devleti tesisinde yardımcı olmuştur. Bilge 

Tonyukukun da desteği ile devlet kurumsallaşmaya başlamıştır 

(Ahmetbeyoğlu, 2020, s.34).  

Bilge Tonyukuk, Kutlug kağana desteğini kendi yazıtlarında 

şöyle aktarmıştır; “Ida taşda kalmışı kubranıp yiti yüz boldı. İki 

ülügi atlıg erti, bir ülügi yadağ erti. Yiti yüz kişig uduzugma 

ulugı şad erti. Yag gıl tidi. Yağmışı ben ertim. Bilge Tonyukuk. 
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Kagan mu kılayın tidim. Sakındım. Toruk bukalı semiz bukalı 

arkada böngser, semiz buka toruk buka tiyin bilmez ermiş tiyin 

anca sakındım. Anda kisre Tengri bilig birtük üçün özüm ök 

kağan kıldım. Bilge Tonyukuk Boyla Baga Tarkan birle İltiriş 

Kagan boluyın biriye Tabgaçıg öngre Kıtanıg yırıya Oguzug 

öküş ök ökürti. Bilgesi çabışı ben ök ertim… / “Ormanda taşta 

kalmış olanı toplanıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir kısmı 

yaya idi. Yedi yüz kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi. 

Katılanı ben idim. Bilge Tonyukuk. Kağan mı kılayım, dedim. 

Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz arkada tekme atsa; semiz boğa, 

zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler diyip, öyle düşündüm. 

Ondan sonra Tanrı bilgi vermediği için kendim bizzat kağan 

kıldım. Bilge Tonyukuk Boyla Bağa Tarkan ile beraber İltiriş 

Kağan olunca güneyde Çini, doğuda Kıtayı, kuzeyde Oğuzu pek 

çok öldürdü. Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim…”  diye 

belirtmiştir. Bu nedenle Bilge Tonyukuk Kutlug Kağana 

desteğini anlatmıştır (Erdoğan, 2017, s.100).  

Bilge Tonyukuk Türk milletinin bağımsızlığı için giriştiği 

mücadele de Kutlug kağanı tek bırakmamış onunla beraber 

mücadele de bulunmuştur.  Kutlug Kağan istiklal mücadelesine 

giriştiğinde Huhu-Hoto’nun kuzeyinde Yin-Shan dağları 

civarında bulunuyordu. Kutlug Kağanın “İlteriş” unvanı alması 

Dokuz Oğuz boylarını itaati altına almasıyla gerçekleşmiştir. 

Kutlug Kağan Dokuz Oğuzlar, Çin ve Kitayları hakimiyeti altına 

almasıyla kendisine itaat sağlanmıştır. Kutlug kağanın” İlteriş” 

unvanı almasıyla birlikte Bilge Tonyukuk kitabede kendisini 
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“Boyla-Baga-Tarkan” unvanı ile anmıştır. Bilge Tonyukuk 

mücadeleye nereden başlanacağını Kağana bildirmiştir.  (Mori, 

1973, s.91-92 ).    

Aşina soyuna bağlı Kutlug Kağanın Çin’e karşı bağımsızlık için 

isyan hareketi başlatması kısa sürede birçok boyun kendisine 

intisap etmesine neden olmuştur. Kutlug Kağanın çağrısına en 

önde cevap verenlerden Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağanla 

beraber mücadeleye girişmiştir. Mücadeleye nereden 

başlanacağı Bilgi Tonyukukun direktifleri doğrultusunda 

olmuştur. Çin sarayında görevli olan Bilge Tonyukuk hangi 

boyların Çinlilerle işbirliği içerisinde olduğunu öğrenmiştir.  İlk 

olarak Çinin Yün-çan eyaletine saldırıda bulunulmuştur. Birçok 

ganimet elde eden Kutlug Kağan, Çine daha fazla saldırılar 

düzenleyerek farklı bölgelerde egemenlik kurmuştur. Özellikle 

Bilge Tonyukuku kendine Aygucu atayan Kutlug Kağan, devlet 

işlerindeki tecrübesi sayesinde Tonykuku asla göz ardı 

etmemiştir. Onun Bilge fikirlerinden sürekli olarak 

faydalanmıştır. Devletin oluşumunda kendisine destek veren 

Bilge Tonyukuku asla saf dışı bırakmamıştır. Uyum içerisinde 

hareket eden Kağan ve danışmanı Türk milletini bağımsızlığına 

kavuşturmuştur (Koçsoy, 2002, s.63).     

 Kutlug Kağan devletin temellerini attıktan sonra esaret altındaki 

Türk boylarını esaretten kurtarmak için birçok mücadeleye 

girişmiştir. Özellikle Oğuzlara karşı mücadelesini kazanması ve 

Oğuzları hakimiyeti altına alması bulunduğu bölgede kendisini 
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güçlü kılmıştır. Oğuzların hakimiyet altına alınması Ötüken 

ormanı gibi stratejik bir noktanın ele geçirilmesini sağlamıştır. 

Oğuzlardan sonra Çin imparatorluğuna çeşitli akınlar yapmaya 

başlamıştır. Çin esareti altında bulunan Türk boylarını esaretten 

kurtarmak için mücadele de bulunmuştur. Bu mücadelelerinde 

yanın yardımcısı olarak Bilge Tonyukuk en ön saflarda 

mücadele etmiştir. Kutlug Kağan, Bilge Tonyukukun 

yönlendirmesi ile 683 yılında Şan-yu, Souei-yuan’a karşı 

seferler yapar bu seferler Çin hanedan yıllıklarında belirtilmiştir. 

683 yılın yaz aylarınsa Şen-sin’in kuzey bölgelerinde daha sonra 

da Şan-si bölgesinin kuzey batısında mücadele ederler. Çin’ e 

karşı top yekün mücadeleye girişilmiştir. 685 yılında Hin-çeuya 

kadar ilerlemiştir. 687 yılında Çin sınırları içerisinde en ileri 

noktalara kadar ilerlenmiştir. Pekin’in Kuzey batısı Ç’ang-pinge 

yani Çin’in en doğusuna kadar seferler düzenlenmiştir. Gök-

Türkler artık Çin’in okyanus kıyılarına kadar ilerlemiştir 

(Mangaltepe, 1998, s.49).   

Dönemin en kuvvetli Türk boylarından olan Oğuzlar, Gök-Türk 

devletinin kendilerine karşı güçlenmesini tehlike olarak 

görmüştür. Oğuzlar Gök-Türklere karşı kendilerine müttefik 

aramıştır. Oğuzlar önce Kıtaylara daha sonra Çin hanedanlığına, 

Gök-Türk devletine karşı ittifak teklifinde bulunmuştur. Gök-

Türk devletinin Aygucusu Bilge Tonyukuk kurduğu istihbarat 

ağı sayesinde bu ittifaktan haberdar olmuştur. Oğuzların bu 

harekatını önceden haber alan Bilge Tonyukuk, Oğuzlara karşı 

bir an önce harekata geçilmesini Kağana bildirmiştir. Oğuzların 
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ittifak planını bertaraf etmek isteyen Gök-Türk devleti hemen 

harekete geçmiştir. Tula ırmağı yakınlarında karşılaşan Gök-

Türk ve Oğuz ordusu mücadeleye girişmiştir. Mücadele sonunda 

Göktürk ordusu, Oğuzların ordusunu bozguna uğratmıştır. 

Böylece Oğuzların yenilgisinden sonra geride kalan boyların 

itaat altına alınması ile çevre boylarında Gök-Türk himayesini 

kabul etmesine neden olmuştur. Gök-Türk devleti bu zaferle 

birlikte Ötükeni başkent yapmış ve Kutlug Kağan “İlteriş” 

unvanını almıştır (Sümer, 1994, s.500).  

Kutlug Kağan ile Bilge Tonyukukun uyum içerisinde hareket 

ettikleri Bilge Tonyukuk yazıtında bildirilmiştir. Bilge 

Tonyukuk; “İlteriş kağan olunca, Bilge Tonyukuk boyla Baga 

Tarkan ile İlteriş, güneyde Çinliyi, doğuda Kıtay’ı, kuzeyde 

Oğuz’u çok öldürdüler diye belirtmiştir. Bilge Tonyukuk devlet 

idaresinde Kutlug Kağanın zafer elde etmesi için canla başla 

mücadele etmiştir (Üstün, 2012, s.146).  

Bilge Tonyukuk, Kutlug Kağanın ölümünden sonra da Gök-

Türk devletinin yönetiminde bulunmuş, hatta onun bilgeliği Çin 

yıllıklarında şu şekilde anlatılmıştır; “Küçük Şad [Bilge Kağan] 

merhametli ve insanlarını seviyor, bu nedenle onun emrinde 

olmaktan memnuniyet duyuyorlar. K’üe T’e-le [Köl Tigin] cesur 

ve savaş sanatını iyi biliyor, hiçbir rakip onunla boy ölçüşemez. 

Tun-yü-ku [Tonyukuk] içten pazarlıklı ve aklı planlarla, 

entrikalarla dolu; özellikle de yaşından dolayı daha da espirili! 

Li Tsing ve Sü Tsi [=Li Şi-tsi] türünden bir adam o. Bu üç 
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barbar birbiriyle dirlik içinde yaşıyor. Bir girişimde 

bulunduklarında bunu önceden çok iyi düşünerek yapıyorlar. 

Tüm gücümüzle Doğu’ya inceleme gezisine çıktığımızı öğrenir 

ve belki de sınır bölgemize saldırıda bulunurlarsa, o zaman 

onları neyle geri püskürtelim? “ diye belirtilmiştir. Bu nedenle 

Bilge Tonyukuk Çin ve diğer komşu devletlerin gözünde alt 

edilmesi zor biri olarak tasvir edilmiştir. Bilge Tonyukukun 

Gök-Türk devletine hizmeti hayatta olduğu sürece devam 

etmiştir. Kendisi asla yönetimden çekilmemiş en zor zamanlarda 

bile devletinin yanında olmuştur (Erdoğan, 2017, s.101).   

Bilge Tonyukuk’un, Kapgan Kağan Zamanında 

Yönetiminden Çekilmesi 

 Kapgan Kağan 692 yılında Kutlug Kağan ölünce yerine 

geçmiştir. Kutlug Kağanın Çocukları Bilge ve Kül-Tegin küçük 

olduklarından dolayı başa Amcaları geçmiştir. Kapgan Kağan 

27 yıllık Kağanlığı döneminde Gök-Türk devletinin sınırlarını 

genişletmiştir. Ayrıca sert tutumu devlet içerisinde kendisine 

karşı muhalif cephenin oluşmasına neden olmuştur. Kağanlığı 

boyunca 3 prensibi belirlemiş ve hayata geçirmek için mücadele 

etmiştir. Birinci olarak Çin’i baskı altına alarak, Çin’in tekrar 

Türk boylarını egemenliği altına almasını engellemek ve 

ekonomik olarak bağımsız hareket etmeyi amaçlamıştır. İkinci 

olarak Çin içerisinde yaşayan Türk boylarını kendi topraklarına 

getirerek rahat hareket etmelerini sağlamak ve ekonomiyi 

canlandırmak istemiştir. Üçüncü olarak ise Türkistan 
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coğrafyasındaki bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak 

istemiştir (Yüce, 1967, s.4-5). Kapgan Kağan başa geçince ilk 

başlarda Aygucu olarak Bilge Tonyukuku görevlendirmiştir. 

Kutlug Kağanın oğulları Bilge ve Kül-Tegini de ordusunda 

görevlendirerek başarılı seferler imza atmıştır. Kapgan Kağan 

bu yolla hem hanedan üyelerinin hem de devlet erkanının 

desteğini almıştır. Aygucu Bilge Tonyukuk ve yeğenleri ile 

birlikte devlet yönetimi sürekli olarak zaferler kazanmıştır 

(Çandarlıoğlu, 2003, s.53).   

Bilge Kağan yazdığı kitabe de amcası Kapgan Kağan için “fakiri 

zengin kıldı, azı çok kıldı” şeklinde ifadede bulunmuştur. 

Kağanlığın gerekliliğini yerine getirmiş olan Kapgan Kağan 

devletin refahı için mücadele etmiştir. Milletin sorunlarını 

çözmek için uğraşan Kapgan Kağan yönetimi boyunca 

milletinin refahı için mücadele etmiştir. Türk milleti Kapgan 

Kağanın mücadelesine destek vererek Kağanın başarılı olmasını 

sağlamıştır. Kağan milletin fedakarlığına karşılık eksiklerini 

tamamlayarak cevap vermiştir (Erdoğan, 2017, s.105). 

 Kapgan Kağan fetihler neticesinde Çin İmparatorluğunu 

himayesi altına almıştır. Çinin entrikalarına karşı dikkatli 

hareket etmiştir. Çin devletinin yönetimini istediği gibi 

yönlendirebilmiştir. Çin sarayını istediği kararların alınması 

hususunda zorlamıştır. Çin’in içişlerine müdahalelerde 

bulunarak Çinlilerin Türklerle uğraşmasını önlemiştir. Kapgan 

Kağan, zaman zaman Çin’e seferler düzenleyip yağma yapıp 
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geri çekiliyordu. Amacı Çini ele geçirmek değil egemenliği 

altında tutmak olmuştur. Çinli prenslerden istediğine destek 

vererek Çin hanedanlığının karışmasını sağlamıştır. Çini kendi 

iç mücadeleleri ile uğraştıran Kapgan Kağan asıl amacı olan 

Türk birliği için mücadelede bulunmuştur. Asıl amacını 

gerçekleştirmek için ise Türkleri bir bayrak altında toplayarak 

Çin müdahalesini engellemek istemiştir (Gabain, 1944, s.689).  

Gök-Türk devletinin Bilge Aygucusu Bilge Tonyukuk 

kitabelerinde Kapgan Kağanı kendisinin başa oturttuğundan 

bahsetmiştir. Kutlug Kağan gibi Kapgan Kağana da destek 

vererek milletin başına Kağan olmasını sağlamıştır. Kapgan 

Kağanla birlikte pek çok sefer yaptığını anlatmıştır. Askeri 

açıdan Kapgan Kağanın yanında durarak devletin sınırlarının 

genişlemesi için mücadele etmiştir. Bu Mücadele ve seferlerde 

sürekli olarak başarılar kazandıklarını anlatmıştır. Hatta bu 

seferlerin Türk tarihinde görülmemiş derece de olduğundan 

bahsetmiştir. Yapılan her seferin başarılı olduğunu ve Türk 

milletine çok şeyler kattığından bahsetmiştir. Kapgan Kağanın 

fetihlerinde en önde mücadele eden Bilge Tonyukuk üstüne 

düşen görevi hakkıyla yapmıştır. (Özkeçeci, 2010, s.659).  

692 yılında Kağan olan Kapgan Kağan 705 yılına kadar 

yönetimde sürekli olarak istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir. 705 

yılına kadar fetihler sürekli devam etmiş Çin egemenlik altında 

tutulmuştur. 705 yılından sonraki agrasif tutumu nedeniyle 

yönetime karşı muhalif davranışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
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Devlette var olan düzen bozulmaya başlamıştır. İç huzur ortadan 

kalkarak çeşitli isyan hareketleri baş göstermeye başlamıştır. Bu 

nedenle devlet içerisindeki huzursuzluk artmıştır  (Taşağıl, 

2007, s.28). 

 Bilinmeyen bir nedenle Kapgan Kağan, Bilge Tonyukuku 

Ayguculuk görevinden uzaklaştırmıştır. Bilge Tonyukukun 

Ayguculuk görevinden uzaklaştırıldığı dönem Kapgan Kağanın 

agresif hareketlerinin arttığı döneme denk gelmiştir. Devletin 

kuruluşundan beri Kağanın yanında Ayguculuk görevi yapan 

Bilge Tonyukuk bu görevden uzaklaştırılmıştır. Bilge 

Tonyukukun bu görevden uzaklaştırılması yönetimde 

zafiyetlerin yaşanmasına neden olmuştur.  Bilge Tonyukuk, 

Yarganlık görevine getirilmiştir. Bu görev Yüksek Devlet 

Mahkemesi üyeliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilge 

Tonyukuk Ayguculuk görevinden alınmasına rağmen yine 

devlet yönetiminde önemli bir göreve getirilmiştir (Erdoğan, 

2017s.128).  

Bilge Tonyukuk ile Kapgan Kağanın Demirkapı harekatından 

itibaren aralarında soğukluk olduğu anlaşılmaktadır. Kapgan 

Kağanın çelişkili emirleri neticesinde Bilge Tonyukuk daha 

fazla dayanamamıştır. Bu nedenle Bilge Tonyukuk kendi aldığı 

karaları uygulamıştır. Kapgan Kağan ise Bilge Tonyukukun 

başına buyruk hareketlerini sindirememiştir. Soğdak seferi 

dönüşünde Bilge Tonyukukun askeri seferlerinden 

bahsedilmemiştir. 705 yılından itibaren Kapgan Kağanla ilgili 
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seferlerin hiçbirinde Bilge Tonyukuktan bahsedilmemiştir. 

Ayrıca 705 yılı itibariyle Bilge Toyukukun devlet kademesinde 

bürokratik kararlarda da bulunduğu hakkında bilgiye 

rastlanmamıştır. Bu tarih itibariyle Bilge Tonyukukun 

görevlerinden ayrıldığı düşünülmüştür (Mangaltepe, 1998, s.63).   

Bilge Tonyukuk Anıtlarının Verdiği Mesaj 

Bilge Tonyukuk abidesi yaşadıkları Türkistan coğrafyasında 

dikilmiştir. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisindeki Ulan 

Bator şehrinin 47 km güneydoğusunda, Tola Irmağı’nın yukarı 

kısmına yakın Bayın Çokto’da bulunmaktadır. İki dikili taştan 

meydana gelen anıt Gök-Türkçe harflerle dikilmiştir. Bilge 

Tonyukukun sağlığı zamanında yazılmış ve dikilmiştir. Türk 

milleti için önemli mesajlar veren Bilge Tonyukuk kendi 

yaşadığı dönemde meydana gelen olayları anlatmıştır (Er, 2019, 

s.10). Bilge Tonyukuk anıtı dört cepheli olarak yapılmıştır. 

Yazıtın yazılış ve dikiliş tarihi ile ilgili net bilgilere 

ulaşılamamıştır. Tahmini bir tarihleme yapılmıştır. Yapılan 

tarihlemelere göre 720-725 ile 734 yılları arası yazılıp dikildiği 

tahmin edilmektedir (Altın, 2019, s.18).  

Bilge Tonyukuk Diktirdiği abidede Gök-Türk bağımsızlık 

mücadelesine nasıl başladığını anlatır ve kendini tanıtarak 

başlamıştır. Kutlug Kağanın mücadelesini ve Kutlug Kağanın 

çağrısına nasıl cevap verdiğinden bahsetmiştir. Gök-Türk 

devletinde verdiği mücadeleyi anlatmıştır. Halkın hakana 

itaatsizliği yüzünden başına neler geldiğinden bahsetmiştir. 
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Gök-Türk halkına karşı Çinlilerin ve diğer boyların ne gibi 

oyunlar oynadıklarını anlatmıştır. Kendisinin bu oyunlara karşı 

ne gibi tedbirler aldığını anlatmıştır. Türk milletinin ne gibi 

tedbirler almasını sanki geleceğe mektup yazar gibi anlatmıştır 

(Veziroğlu, 2020, s.14). Bilge Tonyukuk yazıtlarında Kutlug 

Kağan ve Kapgan Kağanın kağan oluşlarında kendi rolü 

olduğunu dile getirmiştir. Kutlug ve Kapgan Kağanın Türk 

Milletini nasıl toparlayarak devlet haline geldiklerini ayrıca 

kendisinin de bu olaylardaki rolüne değinmiştir. Dönemin dilini 

kullanırken edebi bir üslup ile anlatmıştır. Kendisinden 

bahsederken kendi mensup olduğu boyun damgasını da kendi 

diktirdiği anıta vurdurmuştur (Kaçalin, 2007, s.391).  

Bilge Tonyukuk dikili taşta; Kağanlarla uyum içinde hareket 

ettiğini belirtmektedir. Yapacağı işleri Kağanına danışıp ona 

göre yapmıştır. Devlette uyum içerisinde yönetimin olduğunu 

belirtmiştir. Bilge Tonyukuk olup biteni anlatırken sanki 

geleceğe mesaj veriyormuş gibi anlatmaktadır. Kendisinin 

ordunun başına geçtiğini feth ettiği yerleri anlatmıştır. Hangi 

kavimlerle mücadele ettiğini anlatmıştır. Mücadele sonunda 

Türk milletinin kazanımlarını anlatmıştır. Gök-Türk devletinin 

hakimiyet alanları hakkında ve nerelerde mücadele ettiğini 

anlatmıştır. Bu sebeple Tonyukuk anıtı Gök-Türk tarihinin 

aydınlatılması açısından tarihi belge niteliği taşımıştır (Tekin, 

1998, s.86-87).  



BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI| 61 

 

 

 

Bilge Tonyukuk yazıtlarda kendi hayatına yer vermiştir. Kendi 

hayatına yer verirken kendisini övme veya yüceltmek için değil, 

kendisinin ne şartlarda yetiştiğini anlatmıştır. Bilge Tonyukuk 

Gök-Türk Kağanları ile ilgili bilgiler vermiştir. Kağanların 

uygulamalarını anlatmış ve Kağanların ne gibi mücadelelerde 

bulunduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Bilge Tonyukuk yazıtları 

bir tarihin aydınlatılması açısından çok önemli kaynak olmuştur. 

Bilge Tonyukuk anıtında bu gibi konuları işlerken belki de 

kendilerinden sonraki nesillere nasıl davranmaları gerektiği 

hakkında bilgi vermek istemiştir. Kağanların hem savaşlarını 

hem de kendisi ile olan ilişkilerine değinen Bilge Tonyukuk 

yazıtı Türk milletinin nasıl bir süreçten geçtiğini belirtmiştir 

(Yalınkılıç, 2013, s.38). 

Bilge Tonyukuk yazıtlarında kendisinin bu kadarı bilgili 

olmasını Tanrıdan verilen bir lütuf olduğunu belirtmiştir. 

Kendisine verilen bilginin kutsal bir öğretiden geldiğini bu 

nedenle sürekli başarılı olduğunu belirtmiştir. Tanrıdan kağana 

verilen yetkiye de değinen Bilge Tonyukuk halkın itaati 

konusunda kağana kutsiyeti belirtmiştir. Türklerin istiklal 

mücadelesinde Tanrının yardımıyla başarılı olduklarını 

belirtmiştir. Türk milleti Tanrı dilediği için zaferler kazanmış 

devletini kurmuştur. Tanrının Türk milletine yardımını hiç 

esirgemediğini belirten Bilge Tonyukuk Tanrının da itaat 

beklediğini belirtmiştir. Tanrıya itaat için öncelikle milletin 

kağana itaat etmesi gerektiğini belirtmiştir. Kutsal inanışa göre 

Kağan yeryüzünde Tanrının temsilcisidir. Kağana itaat Tanrıya 
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itaat olarak belirtilmiştir (Kafesoğlu, 2002, s.532). Kağanlar ve 

Türk milleti Bilge Tonyukukun yaptığı her işi bilgelikle yatını 

onun yanlış yapmayacağını biliyordu. Kapgan Kağan zamanın 

da küstürülen birçok boy, Bilge Tonyukukun damadı Bilge 

Kağanın yanında yer alması ile Gök-Türk devletinin 

hakimiyetini kabul etmiştir. Bilge Tonyukuka itibar eden 

insanlar kitleler halinde tekrar Gök-Türk devletinin 

egemenliğini kabul etmiştir. Çinin her türlü imkan sunmasına 

dahi aldırış etmeyen Türk halkı, Bilge Tonyukukun desteklediği 

Bilge Kağanın yanında yer almıştır. Türk halkı Bilge Tonyukuk 

sayesinde tekrar devletine güven duymaya başlamıştır. Bilge 

Tonyukukun Kağana desteği devletin tekrar itibar kazanmasına 

ve toparlanmasına neden olmuştur (Orku, 2002, s.1340).     

 Bilge Tonyukuk yazıtlarında Türk yaşam tarzının değişmemesi 

gerektiği düşüncesini savunmuştur. Kendisi Çin 

İmparatorluğunda yetişmesine rağmen Türk kültürünü 

kaybetmemiştir. Türklerin kültürlerini yaşattıkça var 

olacaklarını savunmuştur. Çin sınırları içerisinde yaşadığı 

hayatın kendisini olumlu etkilediği görüşü hakimdir. Bu nedenle 

Bilge Tonyukuk Çin de edindiği tecrübeleri Gök-Türk devletine 

aktarmıştır. Sadece komutanlık vasfı değil aynı zaman da Bilge 

kişiliği de ön plana çıkmıştır (Kaplan, 2002, s.1354).    

Bilge Tonyukuk yazıtı hazırlarken çok akıllıca hazırlamıştır. 

Bilge Tonyukuk yazıtı anlam ve mana açısından tam bir bilgelik 

şaheseri olarak hazırlanmıştır. Kullandığı dil, üslup diğer 
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anıtlardan faklılık göstermiştir. Hazırlamış olduğu anıt sadece 

tarihi bir kaynak değil aynı zamanda edebi eser olarak da 

kendini ispatlamıştır. Bu nedenle bilge Tonyukuk yazıtı 

hazırlarken insanların anlayabileceği şekilde olayları anlatmıştır. 

Anlatılan olaylar sanki kendisinden sonraki dönemlere öğüt 

verir nitelikte olmuştur. Anlattığı olaylarda sürekli olarak Türk 

milletinin özgürlüğü için ne gibi mücadelelerde bulunduğuna 

değinmiştir. Ayrıca kağanların hayatından örnekler verirken 

yöneticilerin nasıl davranması gerektiğine değinmiştir. Bunun 

yanında Türk milletinin de kağana karşı ne gibi sorumlulukları 

olduğunu belirtmiştir (Sprenglıng, 1986, s.721-722).  
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SONUÇ 

Hunların yıkılmasından sonra 552 yılında Hunların hakim 

olduğu coğrafya da kurulan Gök Türk devletinin en önemli 

özelliği Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Kurulduğu 

coğrafya da Türk boylarının olması Gök Türklerin hakimiyet 

alanlarının kısa zaman da genişlemesine zemin hazırlamıştır. 

Bunun yanı sıra güçlü Çin devletinin varlığı sürekli baskı altında 

kamalarına neden olan ve zaman zaman devletin duraklama 

yaşamasının en büyük nedenidir. Özellikle Bumin Kağan’ın 

devletin kuruluş aşamasında küçük Türk boylarının desteğini 

alması ardından bu boyları kendi hakimiyeti altına alması 

devletin topraklarını genişletmesinde belirleyici etken olmuştur. 

Kısa zaman da Çin esaretinden kurulan Türkler müstakil 

devletlerinin bayrağı altın da birleşmeye başladılar. Devletin 

topraklarının genişlemesi yönetimin iki koldan yapılmasına 

neden oldu. Fakat bu ikili yönetimde devlet merkezden 

yönetiliyordu. Merkezde sağ veya doğu da Kağan veya Hakan 

batı veya sol tarafta hanedandan biri Kağan’a bağlı olarak 

bulunuyordu.  

Devletin topraklarını genişletmesi ve Bumin Kağan’dan sonra 

devlet yöneticilerinin devleti idare edememesi üzerine Çin’in 

boylar arasındaki birliği bozmak için karışıklık çıkarması 

devletin elli yıllık Fetret dönemi yaşamasına neden olmuştur. 

Elli yıllık Fetret dönemi içerisinde devlet Çin’in egemenliği 
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altına girmiştir. Bu dönem içerisinde birçok Türk beyi isyan etse 

de Çin hepsini bastırmayı başarmıştır. 

680 yılında Kutluk (Ku-to-lu) İlteriş Kağan’ın Türkleri bir 

bayrak altına toplamak istemesiyle yaptığı çağrıya Bilge 

Tonyukuk ve bazı Türk boylarının olumlu cevap vermesiyle 

Türk devletinin tekrardan toparlanma sürecine girmesine neden 

olmuştur. Özellikle Bilge Tonyukuk’un Aygucu olarak Kağan’a 

devlet yönetiminde yol göstermesi belirleyici unsur olmuştur. 

Devletin kuruluşunda Kağan’ın yanında onunla birlikte hareket 

eden Bilge Tonyukuk idari, askeri ve toplumsal alanda Kağan’a 

danışmalık görevinde bulunmuştur. Her ne kadar Çin de 

dünya’ya gelmiş, Çin de yetişmiş olsa da, Çin devletinde 

yönetim kademesinde görev almış olan Bilge Tonyukuk Türk 

kimliğini asla unutmamış göreve çağrıldığında devletinin ve 

Kağan’ın yanın da olmuştur. Kutluk (Ku-to-lu) İlteriş Kağan’ın 

özellikle yönetimde ve askeri seferlerde başarılı olmasının 

nedeni Bilge Tonyukukun Kağan’a yol göstermesi olmuştur. 

Bilge Tonyukuk Kutluk (Ku-to-lu) İlteriş Kağandan sonra 

Kapgan Kağan ve Bilge Kağan’a da devlet yönetimde yardım 

etmesi Türk devletinin gelişmesine neden olmuştur. Bilge 

Tonyukuk özellikle siyasi konularda Türk devletine önemli 

katkılarda bulunmuştur.  

II. Göktürk devletine yaptığı katkılar devletin on yıl gibi kısa bir 

süre tekrardan toparlamasına ve genişlemesine neden olmuştur. 

Özellikle dağınık Türk boylarının toparlanması ve devletin 
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siyasi otorite haline gelmesinde önemli katkıları olmuştur. 

Devlet yönetiminde Kağan’ın nasıl davranması gerektiği husun 

da Kağan’ı yönlendirmiş aynı zaman da Kağan’ın almış olduğu 

kararları sorgulaya bilmiştir. Bu nedenle Bilge Tonyukuk’un 

sadece bir Aygucu, danışman değil devlette ikinci adam 

olduğunun göstergesidir. Otoritesi ve saygın kişiliğiyle sözü 

dinlenen bir devlet adamı olmayı başarmıştır. Özellikle 

savaşlarda elde edilen başarının komşu devletlerce de Bilge 

Tonyukuk tarafından kazanıldığını belirtmeleri çok akıllı ve 

stratejik kararlar aldığının göstergesi olmuştur.  

İlerlemiş yaşına rağmen Bumın Kağan tarafından tekrar 

Ayguculuğa, getirilmesi vazgeçilmez bir kişilik olduğunun 

ispatıdır. Devletine hizmetten kaçınmayan ve her türlü 

fedakarlık da bulunan Bilge Tonyukuk devletini ayağa 

kaldırmak için çalışmıştır. Türk devletinin siyasi askeri ve 

kültürel açıdan belirli kurallara oturtulmasında Kağan’a 

tecrübeleriyle yardımcı olmuştur. 
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EKLER 

Ek 1: Tonyukuk Abidesi Metin ve Tercümesi  

(Birinci Taş, Batı yüzü) 

1 Bilge Tonyukuk ben özüm Tabğaç ilirfge  
kılındım. Türk budun Tabğaçka körüı* erti. 
2 Türk Budun kanın bulmayın Tabğaçda adrıldı,  
kanlandı. Kanın kodup Tabğaçka yana içikdi. Teıfgri  
ança timiş erinç: Kan birtim, 
3 kanırigın kodup içikding. İçikdiik üçün Terigri  
ölütmiş erinç. Türk budun ölti, allandı, yok boldı.  
Türk Sir budun yirinte 

4 bod kalmadı. Ida taşda kalmışı kubranıp yiti  
yüz boldı. İki ülügi atlığ erti, bir ülügi yadağ erti.  

Yiti yüz kişig 

5 uduzuğma uluğı şad erti. Yağ[ğ]ıl tidi.  
Yağmışı ben ertim. Bilge Tonyukuk. Kağan mu  
kılayın1 tidim. Sakındım. Toruk bukalı semiz bukalı  
arkada 

 

 (Birinci Taş, Batı Yüzü) 
[1] Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde  
kılındım. Türk milleti Çine tâbi idi. 
[2] Türk milleti hanını bulmayıp Çinden ayrıldı,  
hanlandı. Hanını bırakıp Çine tekrar teslim oldu.  
Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, 
[3] hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun  
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için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu,  
yok oldu. Türk Sir milletinin yerinde 

[4] boy kalmadı.Ormanda taşta kalmış olanı topla 

nıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir kısmı yaya  
idi. Yedi yüz kişiyi 
[5] sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi.  

Katliam ben idim. Bilge Tonyukuk. Kağan mı  
kılayım, dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz  
boğa arkada 

6 börfgser, semiz buka toruk buka tiyin bilmez  
ermiş tiyin ança sakındım. Anda kisre terigri bilig  
birtük üçün özüm ök kağan kıldım. Bilge Tonyukuk  
Boyla Bağa Tarkan 

7 birle İltiriş Kağan boluyın biriye Tabğaçığ  
örfgre Kıtariyığ yırıya Oğuzuğ öküş ök ölürti. Bilge 

si çabışı ben ök ertim. Çoğay kuzm Kara Kumuğ  
olurur ertimiz. 

 

Güney yüzü 

1 Kiyik yiyü tabışğan yiyü olurur ertimiz. Budun  

boğuzı tok erti. Yağımız tegre oçuk teg erti, biz isig  
ertimiz. Ança olurur erkli Oğuzdmdın körüg kelti. 
2 Körüg sabi antağ: Tokuz Oğuz budun üze  
kağan olurtı tir. Tabğaçğaru Kum serigünüg idmiş.  
Kıtariyğaru Torfgra Esimig idmiş. Sab ança idmiş:  
Azkıriya Türk [budun?] 

3 yorıyur ermiş, kağanı alp ermiş ayğuçısı bilge  
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ermiş, ol iki kişi bar erser sini Tabğaçığ ölürteçi tir  
men, öıfgre Kıtariyığ ölürteçi tir men, bini Oğuzuğ 

4ölürteçi ök tir men, Tabğaç biridin yan teg,  
Kıtariy örfgdin yan teg, ben yırıdmta yan tegeyin,  
Türk Sir budun yirinte idi yorımazun, usar idi yok  
kılalım 

 

[6] tekme atsa; semiz, boğa, zayıf boğa olduğu  
bilinmezmiş derler diyip, öyle düşündüm. Ondan  
sonra Tanrı bilgi vermediği için kendim bizzat kağan  
kıldım. Bilge Tonyukuk Boyla Baga Tarkan 

[7] ile beraber İltiriş Kağan olunca güneyde Çini,  
doğuda Kıtayı, kuzeyde Oğuzu pek çok öldürdü.  
Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim. Çogayın kuzey  
yamaçları ile Kara Kumda oturuyorduk. 

 

Güney Yüzü 

[1] Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk.  
Milletin boğazı tok idi. Düşmanımız etrafta ocak gibi  
idi, biz ateş idik. Öylece oturur iken Oğuzdan casus  
geldi. 

[2] Casusun sözü şöyle: Dokuz Oğuz milletinin  
üzerine kağan oturdu der. Çine doğru Ku'yu,  
generali göndermiş. Kıtaya doğru Tongra Esimi  
göndermiş, sözü şöyle göndermiş: Azıcık Türk  
milleti 

[3] yürüyormuş; kağanı cesur imiş; müşaviri bilici  
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imiş; o iki kişi var olursa seni, Çini öldürecek derim;  
doğuda Kıtayı öldürecek derim; beni, Oğuzu 

[4]da öldürecek derim; Çin, güney taraftan hücum  
et; ben kuzey taraftan hücum edeyim; Türk Sir  
milleti, yerinde hiç yürümesin; mümkünse hep yok  
edelim derim. 

5 tir men. Ol sabığ eşidip tün udısıkım kelmedi,  
küntüz olursıkım kelmedi. Anda ötrti kağanıma  
ötüntüm. Ança ötüntüm: Tabğaç Oğuz Kıtany bu  
üçegü kabış[s]ar 

6 kaltaçı biz. Öz içi taşın tutmış teg biz. Yuyka  
erkli tupulğalı uçuz ermiş, yinçge erklig üzgeli uçuz.  
Yuyka kaim bolsar tupulğuluk alp ermiş Yinçge 

7 yoğun bolsar üzgülük alp ermiş. Öıfgre Kıtarfy-  

da biriye Tabğaçda kurıya kurıdınta yırıya Oğuzda  
iki üç birîg sümüz kelteçimiz bar mu ne? Ança  
ötündüm. 
8 Kağanım [ben] özüm Bilge Tonyukuk ötüntük  
ötünçümün eşidü birti. Körfglüıfgçe uduz tidi. Kök  
Öngüg yoğuru Ötüken yışğaru uduztum. İrîgek  
kölükün Toğlada Oğuz kelti. 
9 [Süsi üç birig] ermiş. Biz iki birfg ertimiz.  
Sürfgüşdümüz. Terigri yarlıkadı, yariydımız. Ögüzke  
tüşdi. Yariyduk yolta yime ölti kök. Anda ötrü Oğuz  
kopun kelti. 

10 Türk budunuğ Ötüken yirke ben özüm bilge  
Tonyukuk Ötüken yirig konmış tiyin eşidip biriyeki  
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budun kurıyakı yırıyakı öngreki budun kelti. 
 

[5] O sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi,  
gündüz oturacağım gelmedi. Ondan sonra kağanıma  
arz ettim. Şöyle arz ettim: Çin, Oğuz, Kıtay bu üçü  
birleşirse 

[6] kala kalacağız. Kendi içi dıştan tutulmuş  
gibiyiz. Yufka olanın delinmesi kolay imiş, ince  
olanı kırmak kolay. Yufka kaim olsa delinmesi zor  
imiş. İnce 

[7] yoğun olsa kırmak zor imiş. Doğuda Kıtay dan,  
güneyde Çinden, batıda batılılardan, kuzeyde  
Oğuzdan iki üç bin askerimiz, geleceğimiz var mı  
acaba? Böyle arz ettim. 
[8] Kağanım benim kendimin Bilge Tonyukukun  
arz ettiği maruzatımı işiti verdi. Gönlünce sevk et  

didi.Kök Öngü çiğneyerek Ötüken ormanına doğru  
sevk ettim. İnek, yük hayvanı ile Toglada 

[9] Oğuz geldi. Askeri üç bin imiş. Biz iki bin idik.  
Savaştık. Tanrı lütfetti, dağıttık. Nehire düştü.  
Dağıttığımız, yolda yine Öldü hep. Ondan sonra  
Oğuz tamamiyle geldi. 
[10] Türk milletini Ötüken yerine, ben kendim Bilge  
Tonyukuk Ötüken yerine konmuş diye işitip  
güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki  
millet geldi. 
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Doğu Yüzü 

1 İki birfg ertimiz. [İki] süm[üz b]oldı. Türk  
budun k[ılınğa]lı Türk kağan olurğalı Şantung  
balık[k]a taluy ögüzke tegmiş yok ermiş. Kağanıma  
ötünüp sü iltdim. 
2 Şantung balıkka taluy ögüzke tegürtim. Üç  
otuz balık sıdı. Usm bunda ıtu yurtda yatu kalur erti.  
Tabğaç kağan yağımız erti. On Ok kağanı yağımız  
erti. 

3 Art[ukı Kırkız] küç[lüg kağan yağımız] boldı.  
Ol üç kağan ögleşip Altun Yış üze kabışalım timiş.  
Ança ögleşmiş: Öngre Türk kağanğaru sülelim timiş.  
Arfgaru sülemeser kaçan [n]erfg erser ol bizni, 
4 [kağanı alp ermiş] ayğuçısı bilge ermiş, kaçan  
[n]erig erser ölürteçi kök. Üçegün kabışıp sülelim,  
idi yok kılalım1 timiş. Türgiş kağan ança timiş:  
Beniıfg budunum anda erür timiş. 
5 [Türk budum yime] bulğanç [o] [timi]ş, Oğuzı  
yime tarkınç ol timiş. Ol sabm eşidip tün yime  
udısıkım kelmez erti, kün yime olursıkım kelmez  
erti. Anda sakındıma. 
6 [İlk Kırkızk]a sü[les]er [yig er]miş tidim.  
Kögmen yolı bir ermiş. Tumış tiyin eşidip bu yolun  
yorısar yaramaçı tidim. Yirçi tiledim. Çölgi Az eri  
bultum. 
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Doğu Yüzü 

[1] İki bin idik. İki ordumuz oldu. Türk milleti  
kılmalı, Türk kağanı oturalı Şantug şehrine, denize  
ulaşmış olan yok imiş. Kağanıma arz edip ordu  
gönderdim. 
[2] Şantung şehrine, denize ulaştırdım. Yirmi üç  
şehir zaptetti. Uykusunu burda terk edip, yurtta yatıp  
kalırdı. Çin kağanı düşmanımız idi. On Ok kağanı  
düşmanımız idi. 
[3] Fazla olarak Kırgızın kuvvetli kağanı düş 

manımız oldu. O üç kağan akıl akıla verip Altun  

ormanı üstünde buluşalım demiş. Şöyle akıl akıla  
vermişler: Doğuda Türk kağanına karşı ordu sevk  
edelim. Ona karşı ordu sevk etmezsek, ne zaman bir  
şey olsa o bizi 
[4] kağanı kahraman imiş, müşaviri bilici imiş ne  
zaman bir şey olsa öldürecektir. Her üçümüz buluşup  
ordu sevk edelim, tamamiyle yok edelim demiş.  
Türgiş kağanı şöyle demiş: Benim milletim oldadır  
demiş. 
[5] Türk milleti yine karışıklık içindedir demiş.  
Oğuzu yine sıkıntıdadır demiş. Bu sözü işitip gece  
yine uyuyacağım gelmiyordu, gündüz yine otura 

cağım gelmiyordu. O zaman düşündüm. 
[6] İlk olarak Kırgıza ordu sevk etsek iyi olur  
dedim. Kögmenin yolu bir imiş. Kapanmış diye  
işitip, bu yol ile yürürsek uygun olmayacak dedim.  



BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI| 81 

 

 

 

Kılavuz aradım. Çöllü Az kavminden bir er buldum. 

7 Eşit[t]im: Az yir y[olı?] Anı b[irle ... er]miş,  
bir at orukı ermiş, anın barmış. Arigar aytıp bir atlığ  
barmış tiyin ol yolun yorısar unç tidim. Sakındım.  
Kağanıma 

Kuzey Yüzü 

1 ötündüm. Sü yorıtdım. At altın tidim. Ak Ter-  

mil keçe oğurkalatdım. At üze birtüre karığ sökdüm.  
Yukaru at yete yadağın ığaç tutunu ağturdum.  
Örfgreki er 

2 yoğuru [ıdıp] ı bar baş aşdımız. Yubulu inti-  
miz. On tünke yantaki tuğ ebirü bardımız. Yirçi yir  
yarfgılıp boğuzlandı. Burfgadıp kağan yelü kör timiş. 
3 Anı subk[a] bard[ımız]. Ol sub kodı bardımız.  
Aşanğalı tüşürtümüz. Atığ ika bayur ertimiz. Kün  
yime tün yime yelü bardımız. Kırkızığ uka bas-  

dımız. 
4 [Uşın] süriğügün açdımız. Kanı süsi tirilmiş.  
Sürfgüşdümüz, sançdımız. Kanın ölürtümüz. Ka 

ğanka Kırkız budum içikdi, yükünti. Yariydımız,  
Kögmen yışığ ebirü keltimiz. 
5 Kırkızda yandımız. Türgiş kağanda körüg  
kelti. Sabi anteg: Örîgdin kağanğaru sü yorıİım timiş;  
yorımasar bizni, kağanı alp ermiş ayğuçısı bilge  
ermiş, kaçan [n]erig erser 

 [7] İşittim: Az ülkesinin yolu Anı boyunca ... imiş,  
bir at yolu imiş, onunla gitmiş. Ona söyleyip, bir atlı  



82 | Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Nuri ÖZTÜRK 

 

gitmiş diye o yolla yürürsek mümkün olacak dedim.  
Düşündüm, kağanıma 

 

Kuzey Yüzü 

[1] Arz ettim. Asker yürüttüm. Attan aşağı dedim.  
Ak Termili geçip sırtlattım. At üzerine bindirip karı  
söktüm. Yukarıya, atı yedeğe alarak, yaya olarak,  
ağaca tutunarak çıkarttım: Öndeki er 

[2] çigneyi verip, ağaç olan tepeyi aştık. Yuvar 

lanarak indik. On gecede dağdaki engeli dolanıp  
gittik. Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı. Bunalıp  
kağan dört nala koşturu ver demiş. 
[3] Anı suyuna vardık. O sudan aşağıya gittik.  
Yemek yemek için attan indirdik. Atı ağaca bağlı 
yorduk. Gündüz de gece de dört nala koşturup gittik.  
Kırgızı uykuda bastık. 
[4] Uykusunu mızrak ile açtık. Hanı, ordusu  
toplanmış. Savaştık, mızrakladık. Hanını öldürdük.  
Kağana Kırgız kavmi teslim oldu, baş eğdi. Geri  
döndük, Kögmen ormanını dolanıp geldik. 
[5] Kırgızdan döndük. Türgiş kağanından casus  
geldi. Sözü şöyle: Doğuda kağana karşı ordu  
yürütelim demiş. Yürütmezsek, bizi kağanı kahraman  
imiş, müşaviri bilici imiş ne zaman bir şey olsa 

6 bizni ölürteçi kök timiş. Türgiş kağanı taşıkmış  
tidi. On Ok budum kalışız taşıkmış tir. Tabğaç süsi  
bar ermiş. Ol sabığ eşidip kağanım ben ebgerü  
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tüşeyin tidi. 
7 Katun yok bolmış erti. Anı yoğlatayın tidi. Sü  
barııfg tidi, Altun yışda olurung tidi. Sü başı İnel  
Kağan Tarduş şad barzun tidi. Bilge Tonyukukka  
barfğa aydı. 
8 Bu süg ilt tidi. Kıyınığ köıfglürigçe ay, Ben  
saıfga ne ayayın tidi. Kelir erser kür ökülür, kelmez  
erser tılığ sabığ alı olur tidi. Altun yışda olurtumuz. 
9 Üç körüg kişi kelti Sabi bir: Kağan sü taşıkdı,  
On Ok süsi kalışız taşıkdı tir. Yarış yazıda tirilelim  
timiş. Ol sabığ eşidip kağanğaru ol sabığ ıtım.  
Kanda yan sabığ yana 

10 kelti. Olururig tiyin timiş. Yelme karğu edgüti  
urğıl, basıtma timiş. Bög[ü] Kağan barfgaru ança  
yıdmış. Apa tarkanğaru içre sab idmiş: Bilge  
Tonyukuk ariyığ ol, üz ol, angılur. 
11 Sü yorılım tideçi, unamaıfg. Ol sabığ eşidip sü  
yorıtdım. Altun yışığ yolsuzun aşdımız. İrtiş  
ögüzüg keçigsizin keçdimiz. Tün katdımız. Bolçuka  
tarfg öntürü tegdimiz. 
 

[6] bizi öldürecektir demiş. Türgiş kağanı dışarı  
çıkmış dedi. On Ok milleti eksiksiz dışarı çıkmış  
der. Çin ordusu var imiş. O sözü işitip kağanım, ben  
eve ineyim dedi. 

[7] Hatun yok olmuştu. Ona yas töreni yaptırayım  
dedi. Ordu, gidin dedi. Altun ormanında oturun dedi.  
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Ordu başı İnel Kağan, Tarduş şadı gitsin dedi. Bilge  
Tonyukuka, bana şöyle dedi: 
[8] Bu orduyu sevk et dedi. Cezayı gönlünce  
söyle. Ben sana ne söyleyeyim dedi. Gelirse hile  
toparlanır, gelmezse haberciyi, sözü alarak otur dedi.  
Altun ormanında oturduk. 
[9] Üç casus geldi. Sözü bir: Kağan ordu çıkardı,  
On Ok ordusu eksiksiz dışarı çıktı der Yarış  
ovasında toplanalım demiş. O sözü işitip, kağana o  
sözü ilettim. Han tarafından söz dönüp 

l[10] geldi. Oturun diye söylemiş. Keşif kolunu,  
nöbet işini çok iyi tertip et, baskın yaptırma demiş.  
Bögü Kağan bana böyle haber göndermiş. Apa  
Tarkana gizli haber göndermiş: Bilge Tonyukuk  
kötüdür, kindardır, şaşırır. 
[11] Orduyu yürütelim diyecek, kabul etmeyin. O  
sözü işitip orduyu yürüttüm. Altun ormanını yol al 
maksızın aştık. İrtiş nehrini geçit olmaksızın geçtik.  
Geceyi gündüze kattık. Bolçuya şafak sökerken  
ulaştık. 
 

(İkinci Taş, Batı Yüzü) 
1 Tılığ kelürti. Sabi antağ: Yarış yazıda on  
tümen sü tirilti tir. Ol sabığ eşidip begler kop [un] 

2 yanalım, ariğ ubutı yig tidi. Ben ança tir men,  
ben Bilge Tonyukuk: Altun yışığ aşa keltimiz. İrtiş  
ögüzüg 
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3 keçe keltimiz. Kelmişi alp tidi, tuymadı. Terîgri  
Umay ıduk yir sub basa birti erinç. Neke tezer biz? 

4 Öküş tiyin neke korkur biz? Az tiyin ne  
basmalım? Tegelim tidim. Tegdimiz, yulıdımız.  
İkinti kün 

5 örtçe kızıp kelti. Sürfgüşdümüz. Bizinte iki uçı 
sırîgarça artuk erti. Terîgri yarlıkaduk üçün öküş tiyin 

6 korkmadımız, sürfgüşdümüz. Tarduş şadra udi 
yariydımız. Kağanın tutdumuz. Yabğusın şadın 

7 anda ölürti. Eligçe er tutdumuz. Ol ok tün 

budunun sayu itimiz. Ol sabığ eşidip On Ok begleri  
budum kop 

8 kelti, yükünti. Keligme beglerin budunın itip 

yığıp, azça budun tezmiş erti, On Ok süsin sületdim. 
 

(İkinci Taş, Batı Yüçü) 
[1] Haberci getirdiler. Sözü şöyle: Yarış ovasında  

yüz bin asker toplandı der. O sözü işitip beyler bütün 

[2] dönelim, temiz edepli olmak iyidir dedi. Ben  
şöyle derim, ben Bilge Tonyukuk: Altun ormanını  
aşarak geldik. İrtiş nehrini 
[3] geçerek geldik. Geleni cesur dedi, duymadı.  
Tanrı, Umay İlahe, mukaddes yer, su üzerine çökü  
verdi her hâlde. Niye kaçıyoruz? 

[4] Çok diye niye korkuyoruz? Az diye ne  
kendimizi hor görelim? Hücum edelim dedim.  
Hücum ettik, yağma ettik. İkinci gün 
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[5] ateş gibi kızıp geldi. Savaştık. Bizden, iki ucu,  
yarısı kadar fazla idi. Tanrı lütfettiği için, çok diye 

[6] korkmadık, savaştık. Tarduş şadına kadar  
kovalayıp dağıttık. Kağanını tuttuk. Yabgusunu,  
şadını 
[7] orda öldürdüler. Elli kadar er tuttuk. O aynı  
gece halkına haber gönderdik. O sözü işitip On Ok  
beyleri, milleti hep 

[8] geldi, baş eğdi. Gelen beylerini, milletini  
tanzim edip, yığıp az mikdarda millet kaçmıştı. On  
Ok ordusunu sevk ettim. 

9 Biz yime süledimiz. Anı ert[t]imiz. Yinçü  
ögüzüg keçe Tinsi Oğlı aytığma bengilig Ek tağığ  
ertü[rtüm]. 
 

Güney Yüzü 

1 Temir Kapığka tegi irtimiz. Anda yandurtu-  

muz. înel Kağanka [ariyıp ... t saka?] Tezik Tokar  
[s... in ... ] 

2 anda berüki Suk başlığ Soğdak budun kop  
kelti, yükünti [ ... ]. Türk budun Temir Kapığka  
Tinsi Oğlı 
3 Tinsi Oğlı aytığma tağka tegmiş idi yok ermiş.  
Ol yirte ben bilge Tonyukuk tegürtük üçün 

4 sarığ altun ürürfg kümüş kız kuduz eğri tebi ağı  
bungsuz kelürti. İltiriş Kağan bilgesin üçün 

5 alpın üçü Tabğaçka yiti yigirmi sürfgüşdi,  



BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI| 87 

 

 

 

Kıtariyka yiti sürfgüşdi, Oğuzka biş sürfgüşdi. Anda  
ayğuçı[sı] 

6 yime ben ök ertim, yağıçısı yime ben ök ertim.  
İltiriş Kağanka Türk Bögü Kağanka Türk Bilge  
Kağanka. 
 

Doğu Yüzü 

1 Kapğan kağan [yiti] otuz yaşka [ ... anda ....  
erti], Kapğan Kağan olurtı. Tün udımatı, 
[9] Biz de Ordu sevk ettik. Anıyı geçtik. İnci  
nehrini geçerek Tinsi Oğlu denilen mukaddes Ek  
dağını aşırdım. 
Güney Yüzü 

[1] Demir kapıya kadar eriştik. Ordan döndürdük.  
İnel Kağana korkup ... Tezik, Tokaı* ... 
[2] ondan berideki Suk başlı Soğdak milleti hep  
geldi, baş eğdi ... Türk milletinin Demir Kapıya,  
Tinsi Oğlu, 
[3] Tinsi Oğlu denilen dağa ulaştığı hiç yokmuş. O  
yere ben Bilge Tonyukuk ulaştırdığım için 

[4] sarı altın, beyaz gümüş, kız kadın, eğri deve  
mal zahmetsizce getirdi. İltiriş Kağan bilici olduğu  
için, 
[5] cesur olduğu için, Çine karşı on yedi defa  
savaştı, Kıtaya karşı yedi defa savaştı, Oğuza karşı  
beş defa savaştı. Onlarda müşaviri 
[6] yine bizzat ben idim, kumandanı yine bizzat  
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ben idim. İltiriş Kağana, Türk Bögü Kağanına, Türk  
Bilge Kağanına 

Doğu Yüzü 

[1] Kapgan Kağan yirmi yedi yaşında ... orda ...  
idi. Kapgan Kağan oturdu. Gece uyumadı, 
2 küntüz olurmatı. Kızıl kanım töküti kara terim  
yügürti işig küçüg birtim ök. Uzun yelmeg yime ıtım  
ok. 

3 Arkuy karğuğ ulğartdım ok. Yanığma yağığ ke-  

lürir ertim. Kağanımın sü iltdimiz. Teıfgri yarlıkazu 

4 bu Türk budun ara yaraklığ yağığ yeltürme-  

dim, tögünlüg atığ yügürtmedim. İltiriş Kağan  
kazğanmasar 

5 udu ben özüm kazğanmasar, il yime budun  
yime yok erteçi erti. Kazğantukm üçün udu özüm  
kazğantukum üçün 

6 il yime il boldı, budun yime budun boldı.  
Özüm karı boldum, uluğ boldum. Nerfg yirdeki  
kağanlığ budunka 

7 büntegi bar erser ne burfgı bar erteçi ermiş. 
8 Türk Bilge Kağan ilirîge bititdim. Ben Bilge  
Tonyukuk. 

 

Kuzey Yüzü 

1 İltiriş Kağan kazğanmasar, yok erti erser, ben  
ö?üm Bilge Tonyukuk kazğanmasar, ben yok ertim  
erser 
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2 Kapğan Kağan Türk Sir budun yirinte bod  
yime budun yime kişi yime idi yok erteçi erti. 
3 İltiriş Kağan Bilge Tonyukuk kazğanduk üçün  
Kapğan Kağan Türk sir budun yorıdukı bu. 
4 Türk Bilge Kağan Türk Sir budunuğ Oğuz  
budunuğ igidü olurur. 
[2] gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktürerek,  
kara terimi koşturarak işi, gücü verdim hep. Uzun  
keşif kolunu yine gönderdim hep. 
[3] Siperi, nöbet yerini büyüttüm hep. Geri dönen  
düşmanı getirirdim. Kağanımla ordu gönderdim.  
Tanrı korusun, 
[4] bu Türk milleti arasında silâhlı düşmanı  
koşturmadım, damgalı atı koşturmadım. İltiriş  
Kağan kazanmasa, 
[5] ve ben kendim kazanmasam, il de millet de yok  

olacaktı. Kazandığı için ve kendim kazandığım için 

[6] il de il oldu, millet de millet oldu. Kendim  

ihtiyar oldum, kocaldım. Her hangi bir yerdeki  
kağanlı millete 

[7] böylesi var olsa, ne sıkıntısı mevcut  
olacakmış? Türk Bilge Kağanı ilinde 

[8] yazdırdım. Ben Bilge Tonyukuk. 
 

Kuzey Yüzü 

[1] İltiriş Kağan kazanmasa, yok olsa idi, ben  
kendim, Bilge Tonyukuk, kazanmasam, ben yok olsa  
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idim, 

[2] Kapgan Kağanın, Türk Sir milletinin yerinde  
boy da, millet de, insan da hep yok olacaktı. 
[3] İltiriş Kağan, Bilge Tonyukuk kazandığı için  
Kapgan Kağanın, Türk Sir milletinin yürüdüğü bu 

[4] Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletini, Oğuz  
milletini besleyip oturuyor”. (Ergin, 2009, s.64-82) 
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Ek  2: Moğolistan  Karakurum şehrinin  50 km uzağına 
TİKA tarafından kurulan, Orhun Yazıtları Müzesi  

 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz)  (20.02.2021). 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz
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Ek 3: Orhun Yazıtları Müzesi’nden  Görüntüler 

 

(https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/575181-orhun-

abideleri-bu-muzede-galeri) (20.02.2021). 

 

(http://atolyeteati.com/mogolistan-orhun-abideleri-ve-bilge-

kagan-muzesi) (20.02.2021 

https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/575181-orhun-abideleri-bu-muzede-galeri
https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/575181-orhun-abideleri-bu-muzede-galeri
http://atolyeteati.com/mogolistan-orhun-abideleri-ve-bilge-kagan-muzesi
http://atolyeteati.com/mogolistan-orhun-abideleri-ve-bilge-kagan-muzesi


BİLGE TONYUKUK’UN GÖK-TÜRK DEVLETİ’NE KATKISI| 93 

 

 

 

Ek 4:  Kül Tigin Yazıtı 
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