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Özet:
Köl Tigin Yazıtı’nın güney ve doğu yüzlerindeki metnin önemli bir kısmı, Bilge
Kağan Yazıtı’nın kuzey ve doğu yüzlerine, cümleler ve kelimeler büyük oranda korunarak, birtakım değişikliklerle aktarılmıştır. Bu aktarma sırasında yapılan değişikliklerin bir kısmı da kelime, kelime grubu ya da cümle düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bu çalışmada Bilge Kağan Yazıtı üzerindeki yazı alanının genişliği ve anlaşılabilirlik dikkate alınarak metnin tekrar yapılandırılması sırasında ortaya çıkan bu farklılıkların belirlenmesi amacıyla, önce Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarındaki ortak
metin, anlamlı elemanların seçimi ve kullanımıyla ilgili olarak karşılaştırılmış; ardından da yapılan değişiklikler tespit edilerek gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Köl Tigin Yazıtı, Bilge Kağan Yazıtı.

The Differences Encountered in the Joint Texts of Köl Tigin and
Bilge Kagan Inscriptions at the Level of the Significant Elements
Abstract:
A considerable part of the text on the South and east sides of the Köl Tigin Inscription was transferred to the north and east sides of the Bilge Kagan Inscription
with some changes substantially preserving the sentences and the words. Part of the
changes made during this transfer was held at word, word group or sentence level.
In this study, the joint text in the Köl Tigin and Bilge Kagan Inscriptions has
been compared in terms of the choice and the employment of significant elements
*
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in an attempt to determine the differences arose during the restructuring of the text
considering the width of the text area on Bilge Kagan Inscription and intelligibility;
and subsequnetly, the changes made have been identified and evaluated along with
the justifications.
Keywords: Köl Tigin Inscription, Bilge Kagan Inscription.

Ø. Giriş:
Köl Tigin Yazıtı’nın (KT) güney yüzünün 1-11. satırları ile doğu yüzünün
1-30. satırları arasında yer alan metin, üç yıl sonra Bilge Kağan Yazıtı’nın
(BK) kuzey yüzünün 1-8. satırları ile doğu yüzünün 2-24. satırları arasına,
cümleler ve kelimeler büyük oranda korunarak, birtakım değişikliklerle aktarılmıştır (Mert 2010: 169-171; Mert 2011: 431).
Bilge Kağan Yazıtı’nın metnini oluşturmadan Köl Tigin Yazıtı’nın metnini iyi analiz eden Tengri Kağan, Köl Tigin Yazıtı’nda birinci derecede Köl
Tigin’le ve Köl Tigin’in cenaze töreniyle ilgili olan bölümleri dışarıda bırakmış; metnin Bilge Kağan’ın ve ondan önceki kağanların Türk halkı için
yaptıklarının anlatıldığı; Çin’e karşı Türk halkının uyarıldığı; Bilge Kağan’ın
Türk halkına nasihatlerinin, tavsiyelerinin, birlik beraberlik mesajlarının bulunduğu bölümlerini harf, ek ve anlamlı eleman düzeyinde küçük müdahalelerle yapılandırarak Bilge Kağan Yazıtı’na aktarmıştır. Aktarma sırasında yazı
alanını da dikkate alan Tengri Kağan, mesajın 1/1 anlaşılabildiği durumlarda
bazen anlamlı elemanlar düzeyinde tasarrufa gitmiş; bazen sözcük düzeyinde
değişiklik yapmış; bir cümlede de vurgu amacıyla anlamlı elemanların yerlerini değiştirmiştir.
1. Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Ortak Metinlerinde Anlamlı
Elemanlar Düzeyinde Karşılaşılan Farklılıklar:
1.1. Sözcüklerin İşaretlenmesiyle İlgili Karşılaşılan Farklılıklar:
1.1.1.Köl Tigin Yazıtı’nda Olmamasına Rağmen Bilge Kağan Yazıtı’nda Bulunan Sözcükler:
Ortak metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken metnin tekrar değerlendirildiği ve yazı alanı da dikkate alınarak Köl Tigin Yazıtı’nda olmayan “  BK
D4,   BK D14, z BKD16,   BK D17,  BKD18,
 BKD 20,  BK D23, K...
BK D21” kavram işaretlerinin genellikle cümlelerin anlaşılabilirliğini artırmak ve mesajı kuvvetlendirmek amacıyla uygun görevli dil ögeleriyle birlikte
metne eklendiği tespit edilmiştir:
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<>: <iti>
1

<>KzK
ekin ara idi oksuz kök türük <iti> ança olurur ermiş: (Bu) iki (sınır)
arasında pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Kök Türkleri düzene sokarak
öylece hüküm sürerler imiş.2 KT D2, 3
: iti
KKzK
ekin ara idi oksuz kök türük iti ança olurur ermiş: (Bu) iki (sınır) arasında pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Kök Türkleri düzene sokarak öylece
hüküm sürerler imiş. BK D4
<>: yiçe
z

<>
ol törüde üze eçim kagan olurtı eçim kagan olurupan türük bodunug
yiçe itdi <yiçe> igitti: Yasa gereğince amcam kağan tahta oturdu. Amcam
kağan tahta oturup Türk halkını yeniden düzenledi, <yeniden> doyurdu. KT
D16
: yiçe
z..

ol [t]örüde üze eçim kagan olurtı [eçim kagan] olurupan türük bodunug yiçe itdi yiçe igitti: Yasa gereğince amcam kağan tahta oturdu. Amcam
kağan tahta oturup Türk halkını yeniden düzenledi, yeniden doyurdu. BK D
14
 <z>: yangılukin <yazıntukin> üçün
<z> z

[bilmedükin] üçün bizinge yangılukin <yazıntukin> üçün kağanı ölti
buyrukı begleri yime ölti: Bilgisizliği yüzünden bize karşı hatalı hareket
ettiğinden kağanları öldü, kumandanları (ve) beyleri de öldü. KT D18, 19
øz: yangıltukin yazıntukin üçün
zz
1

(Kök) Türk harfli metin “Alyılmaz, C. (2005), Orhun Yazıtları’nın Bugünkü Durumu, Ankara.” adlı eserden
alınmıştır.

2

Cümleler Türkiye Türkçesine aktarılırken “Tekin, T. (2006), Orhon Yazıtları, Ankara.” adlı eserden; açıklamalar
yapılırken de konuyla ilgili diğer çalışmalardan yararlanılmıştır.
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...
bilmedükin üçün bizinge yangıltukin yazıntukin üçün kağanı ölti
buy[ruk]ı begleri yime ölti: Bilgisizliği yüzünden bize karşı hatalı hareket
ettiğinden kağanları öldü, kumandanları (ve) beyleri de öldü. BK D16
..< >: [itip] yarat[ıp]
........<>zzzz
K
kögmen yir sub idisiz kalmazun tiyin az kırkız bodunug <itip> yarat[ıp keltimiz süngüşdümiz]: Kögmen ülkesi sahipsiz kalmasın diye Az
(ve) Kırgız halklarını örgütleyip geldik, savaştık. KT D20
[]: [itip] yaratıp
zzz.....zK
.................K[]
kögmen yir sub idisiz [kal]mazun tiyin az kırkız bodunug [itip] yarat[ıp keltim[iz s]üngüş[dümiz]: Kögmen ülkesi sahipsiz kalmasın diye Az
(ve) Kırgız halklarını örgütleyip geldik, savaştık. BK D17
<> : <ança> itmiş
zz<>z
ança kazganmış <ança> itmiş ilimiz törümiz erti: Onca zengin ve
<onca> gelişmiş devletimiz vardı. KT D22
: ança itmiş
..... zz
ança kazganmış ança itmiş ilimiz [törümiz erti]: Onca zengin ve onca
gelişmiş devletimiz vardı. BK D18
<>: <ol>bilmedük üçün
......................
<ol>bilmedük üçün [yablakıngın üçün, eçim kagan uça bardı]: <O>
bilgisizliğiniz yüzünden, kötü (davranışlarınız) yüzünden amcam kağan vefat
etti. KT D24
: ol bilmedükügin üçün

ol bilmedükügin üçün yablakıngın üçün, eçim kagan uça bardı: O
bilgisizliğiniz yüzünden, kötü (davranışlarınız) yüzünden amcam kağan vefat
etti. BK D20
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<>: tonlug <kıltım>3
<> 
yalang bodunug tonlug <kıltım> çıgany bodunug bay kıltım: Çıplak
halkı giyimli <kıldım>, yoksul halkı zengin kıldım. KT D29
: tonlug kıltım

yalang bodunug tonlug kıltım çıgany bodunug bay kıltım: Çıplak halkı
giyimli kıldım, yoksul halkı zengin kıldım. BK D23
<K >: <tigin eki şad>
zz<K>
<tigin eki şad>inim költigin birle sözleşdimiz: Prens iki şad (ve) kardeşim Köl Tigin ile konuşup anlaştık. KT D26
K[]: [t]igin eki şad
zz............. K[]
[t]igin eki şad inim [kö]ltigin [bir]le sözleşdimiz: Prens iki şad (ve) kardeşim Köl Tigin ile konuşup anlaştık. BK D21
1.1.2. Köl Tigin Yazıtı’nda Olmasına Rağmen Bilge Kağan Yazıtı’nda
Bulunmayan Sözcükler:
Ortak metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken Köl Tigin Yazıtı’nda
olan ve genellikle bulunduğu cümlede tekrar eden aynı ya da yakın anlamlı
sözcüklerden birinin atıldığı görülmüştür. Ana metindeki bilgiyi birinci derecede etkilemeyen bu kavram işaretleri (<> BK D4, <>
BK D10, <> BK D14,  <> BK D19, <K> BK
D19, <> BK D23, <> BK D23,
<<>BK D18), yazı alanı ve anlaşılabilirlik de
dikkate alınarak üzerlerine gelen uygun görevli dil ögeleriyle birlikte bulundukları cümleden çıkarılmıştır:
: buyrukı yeme
z

buyrukı yeme bilge ermiş erinç alp ermiş erinç begleri yeme bodunı
yeme tüz ermiş: (Emirleri altındaki) kumandanları da akıllı imişler şüphesiz,
cesur imişler şüphesiz. Beyleri de halkları da barış ve uyum içinde imişler
şüphesiz. KT D3

3

Köl Tigin Yazıtı’nda söz konusu yapıda mesaj 1/1 ihtimal ile anlaşıldığından kelime seviyesinde tasarruf yapılırken,
Bilge Kağan Yazıtı’nda kelime, vurgu amacıyla işaretlenmiştir.
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<>: buyrukı <yeme>
 <>....................
......
buyrukı <yeme> bilge ermiş erinç alp ermiş erinç begleri yeme bodunı [yeme tüz ermiş]: (Emirleri altındaki) kumandanları [da] akıllı imişler
şüphesiz, cesur imişler şüphesiz. Beyleri de halkları da barış ve uyum içinde
imişler şüphesiz. BK D4
: türük
z
üze türük tengrisi türük ıduk yiri subı ança etmiş: Yukarıdaki Türk
Tanrısı (ve) Türk kutsal yer ve su (ruhları) şöyle yapmışlar. KT D10, 11
<>: türük
<>
[üze] türük tengrisi <türük> ıduk yiri subı ança etmiş erinç: Yukarıdaki Türk Tanrısı (ve) <Türk> kutsal yer ve su (ruhları) şöyle yapmışlar
şüphesiz. BK D10
: eçim kagan
z

ol törüde üze eçim kagan olurtı eçim kagan olurupan türük bodunug
yiçe itdi igitti: Yasa gereğince amcam kağan tahta oturdu. Amcam kağan tahta
oturup Türk halkını yeniden düzenledi, doyurdu. KT D16
<>: eçim kagan
<>z
..

ol [t]örüde üze eçim kagan olurtı <eçim kagan>4 olurupan türük bodunug yiçe itdi yiçe igitti: Yasa gereğince amcam kağan tahta oturdu. <Amcam kağan> tahta oturup Türk halkını yeniden düzenledi, yeniden doyurdu.
BK D14
: bilge kaganıngın
K
KK
küregüngin üçün igidmiş bilge kaganıngın ermiş barmış edgü eling[e]
kentü yangıltıg yablak kigürtüg: İtaatsizliğin yüzünden (seni) besleyip do4
142
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yurmuş olan akıllı kağanın ile bağımsız (ve) müreffeh devletine (karşı) kendin
hata ettin (ve) nifak soktun. KT D23
<>: <bilge> kaganınga
..............<>
K
KK
küregüngin üçün igidmiş <bilge> kaganınga ermiş bar[mış edgü] elinge kentü yangıltıg yablak kigürtüg: İtaatsizliğin yüzünden (seni) besleyip
doyurmuş olan <akıllı> kağanına bağımsız (ve) müreffeh devletine kendin
hata ettin (ve) nifak soktun. BK D19
K: kelipen
K
süngüglüg kantan kelipen süre iltdi: Mızraklı (düşman) nereden gelip
(seni yerinden yurdundan) sürüp kaçırttı. KT D23
<K >: <kelipen>
....... <K > 
süngüglüg kantan <kelipen> süre i[ltdi]: Mızraklı (düşman) nereden
<gelip> (seni yerinden yurdundan) sürüp kaçırttı. BK D19
: ulug sü
z
........K

bodunug igideyin tiyin yırgaru oguz bodun tapa ilgerü kıtany tatabı bodun tapa birgerü tabgaç tapa ulug sü eki yegir[mi süledim ……..
süngüşdüm.]: Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde Oğuz halkına doğru,
doğuda Kıtay (ve) Tatabı halklarına doğru, güneyde (de) Çin’e doğru on iki
kez büyük ordu sevk ettim…. savaştım. KT D28
<>: <ulug sü>
..................

..............K <: >

bodunug igideyin tiyin yırgaru [oguz b]odun tapa ilgerü kıtany tatabı
bodun tapa birgerü tabgaç tapa <ulug sü> eki yegirm[i süledim] süngüşdüm.: Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde Oğuz halkına doğru, doğuda
Kıtay (ve) Tatabı halklarına doğru, güneyde (de) Çin’e doğru on iki kez <büyük ordu> sevk ettim…. savaştım. BK D23
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: kutum bar üçün ülügüm bar üçün
z
K

[anta] kisre tengri yarlıkazu kutum bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi
bodunug tirgürü igittim: Ondan sonra, Tanrı esirgesin, ilahi lütfum olduğu
için, kısmetim olduğu için ölecek halkı diriltip doyurdum. KT D29
<>: kutum <bar üçün> ülügüm bar
üçün
<>
K
........
anta kisre tengri yarlıkaduk üçün kutum <bar üçün> ülügüm bar
üçün ölteçi bodunug t[irg]ürü igittim: Ondan sonra, Tanrı öyle buyurduğu
için, bahtım <olduğu için>, talihim olduğu için, ölecek halkı diriltip doyurdum. BK D23
......: kul kullug bolmış [erti]
............................K
ol ödke kul kullug bolmış [erti küng künglüg bolmış erti]: O devirde
köleler (bile) köleli olmuş idi, cariyeler (bile) kadın hizmetkârlı olmuş idi. KT
D21
KK<>: kul
kullug <bolmış erti> küng künglüg bolmış erti
KK<>
K
ol ödke kul kullug <bolmış erti> küng künglüg bolmış erti: O devirde
köleler (bile) köleli <olmuş idi>, cariyeler (bile) kadın hizmetkârlı olmuş idi.
BK D18
1.2. Aynı Mesajın İfadesinde Farklı Sözcüklerin ya da Yapıların Kullanılması:
Ortak metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken anlaşılabilirlik ve yazı
alanı dikkate alınarak Köl Tigin Yazıtı’ndaki bazı anlamlı elemanların (ana
metindeki mesaj korunarak) uygun görevli dil ögesiyle birlikte “
KT D 7 >  BK D 7, K KT D 7 > K BK D 7, 
KT D 17 >  BK D 15,  zz KT D 19 >
..zz.... BK D 16, z KT D 20 > zz BK D 17,
 KT D 23 > ............... BK D 19, KT
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D 24 > z BK D 20, K KT D 24 >
K BK D 20, KzK KT D 24 >
................K BK D 20” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir:
: kul boltı
K: küng boltı
KzKK

tabgaç bodunka beglik urı oglin kul boltı eşilik kız oglin küng boltı:
Çin halkına, bey olmaya layık erkek evladın kul oldu, hanım olmaya layık kız
evladın (da) cariye oldu. KT D7
: kul kıltı
K: küng kıltı
KzKK

tabgaç bodunka beglik urı oglin kul kıltı eşilik kız oglin küng kıltı: (Bu
yüzden Türk halkı) Çin halkına, bey olmaya layık erkek evladını kul yaptı,
hanım olmaya layık kız evladını (da) cariye yaptı. BK D7
: şad ertim
zz
eçim kagan olurtukda özüm tarduş bodun üze şad ertim: Amcam kağan tahta oturduğunda ben Tarduş halkı üzerine Şad idim. KT D17
: şad olurtum
..............................................Kz

z
eçim kagan olurtukka özüm tigin erk….. iy………………… tengri
[yarlıkaduk üçün] tört yegirmi yaşımka tarduş bodun üze şad olurtum:
Amcam kağan tahta oturduğunda ben prens güc[ünde idim?] ……….Tanrı
öyle buyurduğu için on dört yaşımda  Tarduş halkı üzerine Şad oturdum. BK
D14, 15
 zz: idisiz bolmazun tiyin
zzzz
......z
eçümiz apamız tutmış yir sub idisiz bolmazun tiyin az bodunug itip
yar[atıp………….]: Atalarımızın dedelerimizin zaptettiği yurt sahipsiz olmasın diye Az halkını düzene sokup örgütleyerek…. KT D19
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..zz....: [idi]siz kalmazun[tiy]in
.........................zz............................................
eç[ümiz apamız tutmış yi]r su[b idi]siz kalmazun [tiy]in az bodunug
itip yar[atıp………….]: Atalarımızın dedelerimizin zaptettiği yurt sahipsiz
kalmasın diye Az halkını düzene sokup örgütleyerek…. BK D16
z: özi yangıltı
z
özi yangıltı: Kendisi yanıldı/ hata işledi. KT D20
zz: özi yazıntı
zz
özi yazıntı: Kendisi yanıldı / hata işledi. BK D17
: ıduk ötüken yir
....................
ıduk ötüken yir [bodun] bardıg: Kutsal Ötüken bölgesi halkı, (yerini yurdunu bırakıp) gittin. KT D23, 24
...............: [ı]duk ö[tüken] yış
...............
[ı]duk ö[tüken] yış bodun bardıg: Kutsal Ötüken dağları halkı, (yerini
yurdunu bırakıp) gittin. BK D19
: subça yügürti

KzKK

barduk yirde edgüg ol erinç kanıng subça yügürti süngüküng tagça
yatdı beglik urı oglung kul boltı eşilik kız oglung küng boltı: Gittiğiniz
yerlerde kazancınız şu oldu, hiç şüphesiz: Kanlarınız su gibi aktı, kemikleriniz
dağlar gibi yığıldı; bey olacak erkek evladınız köle oldu, hanım olacak kız
evladınız cariye oldu. KT D24
z: ögüzçe yügürti
z.....
..............KK
barduk yirde edgüg ol erinç [k]anıng ögüzçe yügürti süngüküg tagça
yatdı beglik urı oglungın kul kıltıg eşilik [kız oglungın kü]ng kıltıg: Gittiğiniz yerlerde kazancınız şu oldu, hiç şüphesiz: Kanınız ırmaklar gibi aktı,
kemikleriniz dağlar gibi yığıldı; bey olacak erkek evladınızı köle yaptınız,
hanım olacak kız evladınızı cariye yaptınız. BK D20
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K: beglik urı oglung kul boltı
KzK: eşilik kız oglung küng boltı

KzKK

barduk yirde edgüg ol erinç kanıng subça yügürti süngüküng tagça
yatdı beglik urı oglung kul boltı eşilik kız oglung küng boltı: Gittiğiniz yerlerde kazancınız şu oldu, hiç şüphesiz: Kanlarınız su gibi aktı, kemikleriniz
dağlar gibi yığıldı; bey olacak erkek evladınız köle oldu, hanım olacak kız
evladınız cariye oldu. KT D24
K: beglik urı oglungın kul kıltıg
................K: eşilik [kız oglungın küng] kıltıg
z.....
..............KK
barduk yirde edgüg ol erinç [k]anıng ögüzçe yügürti süngüküg tagça
yatdı beglik urı oglungın kul kıltıg eşilik [kız oglungın kü]ng kıltıg: Gittiğiniz yerlerde kazancınız şu oldu, hiç şüphesiz: Kanınız ırmaklar gibi aktı, kemikleriniz dağlar gibi yığıldı; bey olacak erkek evladınızı köle yaptınız, hanım
olacak kız evladınızı cariye yaptınız. BK D20
1.3. Cümlede Yeri Değiştirilen Sözcük/Sözcük Grupları:
Ortak metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken Köl Tigin Yazıtı’ndaki
“” ve  “” anlamlı elemanlarının görevli dil ögeleriyle
birlikte yerleri değiştirilmiştir:
K: ölü yitü yadagın yalangın yana kelti
K...................n
men [özüm kagan olurtukuma yir sayu] barmış bodun ölü yitü yadagın yalangın yana kelti: Ben kendim kağan olduğumda, her yere gitmiş olan
halk, öle yite, yayan yapıldak dönüp geldi. KT D 27, 28
K....................: [yadagın yalangın] ölü yitü [yana] kelti
K[][]
................
[men özüm kagan olurtukuma] yir sayu barmış bodun [yadagın yalangın] ölü yitü [yana] kelti: Ben kendim kağan olduğumda, her yere gitmiş
olan halk, yayan yapıldak, öle yite dönüp geldi. BK D22, 23
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1.4. Sözcükten Büyük Anlamlı Ögeler Düzeyinde Karşılaşılan Farklılıklar
1.4.1. Köl Tigin Yazıtı’nda Olmasına Rağmen Bilge Kağan Yazıtı’nda
Bulunmayan Sözcükten Büyük Anlamlı Ögeler:
Ortak metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken Köl Tigin Yazıtı’nın doğu
yüzünün 2. satırındaki “: hep almış, hep” bölümü, yazı alanına
göre mesaj düzeyinde değişikliğe gidilerek Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılmamıştır:
: kop almış kop
z
sü sülepen tört bulungdakı bodunug kop almış kop baz kılmış: Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış, hep (kendilerine) bağımlı
kılmışlar. KT D2
<>: <kop almış kop>
...z<> 
sü sülepen tört bulungdakı bodunug <kop almış kop> baz kılmış: Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları <hep almış, hep> (kendilerine) bağımlı kılmışlar. BK D3
1.4.2. Köl Tigin Yazıtı’nda Olmamasına Rağmen Bilge Kağan Yazıtı’nda Bulunan Sözcükten Büyük Anlamlı Ögeler:
Bilge Kağan Yazıtı’nın 13-14. satırlarında bulunan “zKz”, kısım ile 14-15. satırlarında yer alan “
...............................K” bölüm, Köl Tigin
Yazıtı’nda yoktur:
<zKz>: <kagan uçdukda özüm
sekiz yaşda kaltım>
z...................................
K
<zKz>K
z
z
başlıgıg yüküntürmiş …………… törüg kazganıp uça barmış kangım
kaganka başlayu baz kaganıg balbal tikmiş <kagan uçdukda özüm sekiz
yaşda kaltım> ol törüde üze eçim kagan olurtı: … başlılara baş eğdirmiş.
Babam Kağan öylece devleti (kurup) yasaları koyup vefat etmiş. Babam Kağan için (Amcam Kağan) önce bağımlı Kağanı balbal (olarak) dikmiş. <Kağan öldüğünde ben sekiz yaşımda kaldım.> (Babam Kağan öldükten sonra)
yasa uyarınca amcam Kağan tahta oturdu. KT D 15-16.
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zKz: kagan uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım
.....................mhk ..................... mhk : wmRfKUJ : gglwb :
: mtlk : adwjzKS : mzU : adqdCu : ngk........KiT : lblb : gngkzb : 
ujlwb
itrlu : ngkmC : azU : aDRU..lu
başlıgıg yüküntürmiş kangım ……………kangım……………………
başlayu baz kaganıg balbal tik[miş] ……. Kagan uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım ol [t]örüde üze eçim kagan olurtı: … başlılara baş eğdirmiş. Babam Kağan [öylece devleti (kurup) yasaları koyup vefat etmiş.] Babam Kağan
[için (Amcam Kağan)] önce bağımlı Kağanı balbal (olarak) dik[miş.] ……..
[Babam] Kağan öldüğünde ben sekiz yaşımda kaldım. (Babam Kağan öldükten sonra) yasa uyarınca amcam Kağan tahta oturdu. BK D 13-14.
<...............................K>
:tigin erk….. iy………………… tengri [yarlıkaduk üçün] tört yegirmi
yaşımka
<...........................K>z

z
eçim kagan olurtukda özüm <tigin erk….. iy………………… tengri
[yarlıkaduk üçün] tört yegirmi yaşımka> tarduş bodun üze şad ertim: Amcam kağan tahta oturduğunda ben <prens güc[ünde idim?] ……….Tanrı öyle
buyurduğu için on dört yaşımda> Tarduş halkı üzerine Şad idim. KT D17
..............................................Kz

z
eçim kagan olurtukka özüm tigin erk….. iy………………… tengri
[yarlıkaduk üçün] tört yegirmi yaşımka tarduş bodun üze şad olurtum:
Amcam kağan tahta oturduğunda ben prens güc[ünde idim?] ……….Tanrı
öyle buyurduğu için on dört yaşımda Tarduş halkı üzerine Şad oturdum. BK
D14, 15
2. Sonuç:
Köl Tigin Yazıtı’nın güney yüzünün 1-11. satırları ile doğu yüzünün 1-30.
satırları arasında yer alan metin, Bilge Kağan Yazıtı’nın kuzey yüzünün 1-8.
satırları ile doğu yüzünün 2-24. satırları arasına aktarılırken anlamlı eleman
düzeyinde yazı alanı dikkate alınarak anlaşılabilirlik çerçevesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
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Sözcüklerin İşaretlenmesiyle İlgili Karşılaşılan Farklılıklar
Köl Tigin Yazıtı’nda
Bilge Kağan Yazıtı’nda
D3 <iTi>
D4 iTi
D16 <aCiJ>
D14 aCiJ
D19 <Niqfzj>
D16 Niqfzj
D20 ..trj<pTi>
D17 ptrjpTi
D22 SmTi<av>
D18 wmTiav
D24 NCUQDmLiB<lo>
D20 NCU : NGQDmLiBlo
D29 <m;ik> glnut
D23 m;ik : glnut
D26 <dwiK : NGiT:>
D21 dwiK : NGi..
D3 amJiqrjub
D4 <amJ>iqrjub
D10 QRUT
D10 <: QRUT>
D16 ngkmiC
D14 <: ngkmiC>
D23 nhngk : aGLiB
D19Ahngk <: aGLiB>
D23 NpLK
D19 <NpLK>
D28 USglu
D23 <USglu>
D29 NUCUrb : mGULU : NCUrb : 
D23 NCUrb : mGLU <: NCUrb> : 
mtuq
mtuq
D21 … : Smlub : glluq : luq
D18 <iTR : wmlub> glluq : luq
Aynı Mesajın İfadesinde Farklı Sözcük ya da Yapının Kullanılması
Köl Tigin Yazıtı’nda
Bilge Kağan Yazıtı’nda
D7 i;ub : luk
D7 itlikluq
D7 i;obhUK
D7 i;ikhUK
D17 mTRdw
D15 mtrlo : dw
D19 NJiT : nuzmlub : zSDi
D16 N..nuzmlk : zS....
D20 i;hjizU
D17 ifzjizU
D23 RJ : NQTUqdi
D19 wJ ...........U : qd....
D24 iTRGUJ : aCbus
D20 iTRGUJ : aCzGU
D24 i;ubluq : hlguiru : KLGB
D20 g;ikluq : nhlguiru : KLGB
D24  i;ubhUK : hlguzixKLS
D20 g;ikh................KLS
Cümlede Sözcük/Sözcük Gruplarının Yerlerinin Değiştirilmesi
Köl Tigin Yazıtı’nda
Bilge Kağan Yazıtı’nda
: UTiJULU : ndob : wmrb...
UTiJ : ULU [nhlj : ngdj] : ndob : 
D28 iTLKAnj : nhlj : ngdj
wmrb.......
D22, 23 iTLK.......: .
Sözcük Grubu ya da Cümle Düzeyinde Karşılaşılan Farklılıklar
Köl Tigin Yazıtı’nda
Bilge Kağan Yazıtı’nda
D2 puk : Smlpuk 
D3 <puk : Smlpuk>
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 mzU : adqdCu : ngk>
 : mzU : adqdCu : ngk 
D15-16 <: mtlk : adwjzKS : 
D13-14 : mtlk : adwjzKS
..iRhT.............Ji......KR : NGiT>
..iRhT.............Ji......KR : NGiT
D17 <: akmwj : imRGJ : TRUT...... D14-15  : akmwj : imRGJ : TRUT......

İlgili metin Bilge Kağan Yazıtı’na aktarılırken sözcüklerin işaretlenip işaretlenmemesiyle ilgili 16; aynı mesajın ifadesinde farklı sözcük ya da yapı
kullanımıyla ilgili 9; sözcük grubu ya da cümle düzeyinde 3 değişikliğin yapıldığı, bir kelime grubunun da cümlede yerinin değiştirildiği tespit edilmiştir. Yani aktarılması sırasında metne anlamlı elemanlar düzeyinde toplam 29
müdahale yapılmıştır.
Anlamlı elemanlar düzeyinde yapılan değişiklikler genel olarak değerlendirildiğinde;
· Yazı alanının daima dikkate alındığı,
· Ana metindeki mesajın büyük oranda korunduğu,
· Sözcük düzeyinde yapılan değişikliklerin önemli bir kısmında aynı ya
da yakın anlamlı sözcüklerin kullanıldığı,
· Değişikliklerin bir kısmının mesajı vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiği,
· Ana metinden çıkarılan sözcüklerin çoğunlukla cümle içinde tekrar
eden aynı ya da yakın anlamlı sözcüklerden oluştuğu,
· Bir sözcük grubunun vurgu amacıyla cümlede yerinin değiştirildiği,
· Değişiklik yapılan sözcüklerin tür itibarıyla genellikle aynı olduğu,
· Çıkarılan, eklenen ya da değiştirilen sözcüklerin ana metindeki bilgiyi
değiştirecek düzeyde olmadığı,
· Metne cümle düzeyinde iki adet ekleme yapıldığı
dikkati çekmektedir.
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