M.Morgül
Altın Elbiseli Adamın Adı: Işıkoğlu, Oğuz Oğlu!
Kazakistan’da, Almata yakınlarında bulunan ve adı "Altın Elbiseli Adam" olarak
kayıtlara geçen altın heykelin, bulunduğu şehre adını veren "som altından heykeli dikilecek
adam" atasözümüzdeki gibi büyük bir lidere ait olduğunu düşünerek, gömüldüğü yere de
adını vermiş olacağından hareketle, bir analiz yaptım ve galiba yanılmadım.
İlginize sunuyorum.
Issıg Gol, Issığ Kul, Uşağ Gol
Us-oğ; Oğ-uz
Gol, Köl, Kul; Kuli, Oguli, Oğul, Oğlu
Issıg Köl; Oğuz Oğlu
Mezarında bulunan bir sapsız kaşıktaki SAKA USUN yazısını, Kazak Bilim
Akademisi Öğretim Üyesi Gayneddin Alioğlu Musabey çözerken, “Her işaret bir harfi değil,
bir heceyi gösterir” dedi ve şöyle okudu:
Taza as tuvın agannun eldi ege.
Atın esgerin sagan ar eperedi
Cansa cete bakıtındı asasın
Sav bol
Taze (yeni) uşak (bebek) Tigin hakanın olduğu gece
Asker atan (komutan amcan) sanga har (ateş) apardı (getirdi)
Onca seti (engeli) bahtınla aşasın
Sağ ol!
“Musabey’in her harf bir heceye karşılıktır” demesi ne ilginçtir, benim fonetik analiz
bulgularımla örtüşmektedir.
Kul, Kuli, Kali, Oguli gibi birbirine yakın sözcükleri “oğul” anlamında Anadolu’da
kullanıyoruz. Ayrıca Türkmenistanlı halk ozanı Mahdum Kuli, Kul Himmet, Azeri erkek adı
Goli de var.
Konya’da Kulu, Uşak’ta Kula ilçesi…
Uşak-Kula ile Issıg Kul aynı çıkıyor.
Oğuz Oğlu altın heykelindeki giysilerin altın iplikle dokuma işi Trabzon’da halen
devam ediyor, ünlü Trabzon hasır bileziği böyle örülüyor.
Ayrıca; "Oğuz Oğlu" altın heykelindeki giysilerin altın iplikle dokuma işi Trabzon’da
halen devam ediyor, ünlü Trabzon hasır bileziği böyle örülüyor. "Oğuz" adı en çok
Trabzon'da vardır, hem ad hem soyadı olarak!
“Göl” soyadını, soyadlarına eklenen “gil” ekini ve Mor-gül soyadındaki gibi “gül”
ekini de yine “Oğul” olarak açabiliriz.
"Tigin" için de bir açılım yapabilirim:
Ti-gün; Gün-ti, Gün-si; Gün-esi; GÜNEŞ.

Sovyet tarihçilerinin okuduğu 26 harflik yazının anlamı:
"TİGİN 23'ÜNDE ÖLDÜ. ESİK HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN."
Eşik/Işık Halkı; Oğuz Halkı
Aşağıda, Trabzon Kunduracılar çarşısının vitrinlerinde görüntülenen hasır bilezikler
2009 ev yapımıdır. (Foto: Hasan Güleryüz)

Canlarım, ışığınız hiç eksik olmasın.
Sağ olun; Işığ olun!
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