ONGIZ ADI HAKK~NDA
Osman Turan (Ankara)
Timuçin [1] kuvvetli Naymanlar ~~yendikten sonra art~k
Mogolistan 'a hâkim olmu~~bir vaziyette idi. 1206 da, bars
y~ l~ nda, [2] toplad~~~~büyük kurultay'da Çingiz ad~n~~ald~~~~bütün
kaynaklarca sabittir. Timuçin'in Mogolistandaki muvaffak~yetleri
üzerine toplanan bir kurultay taraf ~ ndan verilen böyle bir ad veya
unvan~ n alelâde bir ad veya unvan olam~ yaca~~~a~ikard~r. Bundan
dolay~~mezkûr ismin men ~e ve i~tikak~~hakk~ nda ilmi ve âmiyane
olmak üzere bir tak~ m izahlar ileri sürülmü~tür.
«Çin kaynaklar~ na göre, Timuçin 1206 kurultay~n'da imparator unvan~n~~alm~~t~ . Hakikatte K in ~mparatorlu~unu y~kt~ktan
sonra da o kendini, göçebelerin imparatoru telâkki etmi~, Çin
imparatoru telâkki etmemi~ti. Çin giz 'in ça~da~' çinli Mengh un g, Çingiz ad~n~~çince T'ien-tze'nin (Seman~n o~lu) bir transkripsiyonu olarak görür. Di ~er bir çince üretim (tymologie) de
bunu Chingsze (mükemmel cengaver) ile izah eder. Mogol an'anesi
u
Çingiz Khan ad~n~ n ne zaman al~nd~~~~ve tam manas~n~ n ne oldu~
hakk~ nda bir ~ ey söylemez» [3].
Mogol devrinin en eski ve mühim kaynaklar~ndan olan Cihankü~a bu ad~ n verilmesi hakk~nda ~u maltimat~~kaydetmektedir
u Timuçin 1
Y esukey in o~luna bu ad~~vermesi, Tatarlar~n ba~bu ~
siyledir.
Daha
Rubruqui
s,
Hay
t
on
ve
Ibn
Batut a'danyenmesi dolay~
beri Çingize Demirci gibi bir lâkab~n verilmesi, herhalde, Timuçin'in türkçe Timürçl'ye benzemesi neticesidir [A. J. H' Charignon, Marcopolo I. P. 170] denilmekte ise de Prof. Z. Velidi Togan Çin ve Cüzcâni, Ibn ül Ethir, Nesevi gibi
n ona, demircilikle i~ti~al etmi~~
Islâm kaynaklar~ na istinaden Timürçi lakab~n~
siyle
intikal etmi~~olaca~~~fikrindedir
dolay~
~~
uzlara
mensup
elmas
olan Tokuz O~
plogollar Çingiz ve Türkler, s. 16 Istanbul, 1941].
Burada geçen hayvan takvimi dolayisiyle bizim «Oniki Hayvanli Türk
ecere-i Türk Çingi z'in han ilAn edilmesini
Takvimi» adl~~eserimize bak~n~z. ~
na
vazeder.
Halbuki bu y~l di~er kaynaklarda V ang
H. 599 senesi domuz y~l~
l
olarak
verilir.
Ihtimal bundan dolay~~R. Nur hanl~k 11Ay~
Han" ma~lüp etti~i
na 1206 miladisini koymu~tur ki
n~m nazar~~itibara alarak 599 domuz y~l~~ yan~
hakikatte bu y~l bars y~l~d~r (s. 81).
Encyclopedie de l'islam, Çingiz- Khan maddesi (W. Barthold).
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«Muteber Mogollardan i~ittim, ki ~iddetli bir k~~ta ç~ plak olarak
bir kaç gün k~rlara gidip gelen bir ~ah~s vard~, derdi ki: «T anr ~~
ile konu~tum, buyurdu ki» bütün yer yüzünü Timuçin ve o~ullar~na verdim ve ona Ç in giz K han ad~n~~ koydum» bu adama
T e b T engri
J derlerdi [4]. Cihankü~a bize ad~n men~e
ve manas~~ hakk~ nda bir ~ey söylemez. Ayni meseleye birkaç
yerde, temas eden Cdmi' üt Teviirikh diyor ki: «Bars y~l~nda, Hicri
602 senesi ilk bahar~ nda, toplanan büyük kurultayda Ç in giz
Han tahta oturdu. Mogollar~n T e b T angr ~~lâkab~n~~verdikleri
Menglik t c ik e ‘.4..1
nin o~lu K ök ç e gaipten ve istikbalden haber verirdi. Göke ç~ kt~~~ndan, Tanr~~ ile görü~tü~ünden
bahsederdi. Daima Çin giz Han ~ n yan~na gelir ve ona «Sen
âlemin padi~ah~~ olacaks~ n !» derdi. Ona Çin giz Han lâkab~n~~
o verdi ve dedi ki «Tanr~n~n buyru~u ile senin ad~n Ç in olmal~d~r». Mogolca Çing müstahkern demektir, Çin ggiz bunun cem'idir.
Bunun sebebi o zamanda Kara H ~ tay lar~ n büyük padi~ahtan'
K ür han lâkab~n~~ ta~~ yordu, ki Kür'ün mânas~~ da müstahkemdir.
Öyle ki padi~ah büyük olmasa ona K ür han demezlerdi. Mogolcada da Çinggiz hemen ayni mânây~~ haizdir, yaln~ z bir mübalâ~a fark~~vard~ r ki bu farsça ~~e hin ~ ah 'a tekabül eder [5]. Ccinti`
,r
,:)1"
<4; ji~i (Cihankü~a I, 28). Eski Türklerde,
mesela. Hiong - nu, Gök Türk ve Uygurlarda, Tuna Bulgarlar~nda oldu~u gibi
(tengri teg tengride batm~~~ten gri yanm~~ ) Mogollarda da hakimiyetin men~ei
ilahi (semavi) olarak telakki edilmekdedir. Cingiz kendisini yer yüzünde tanr~~
vas~tasiyle tahta ç~km~~~ve bütün cihan~ n hükümdar~~olarak telakki eder. Hatta
papan~n Karakorum'a gönderdi~i elçiler Iranda Baycu Noyan'a raslad~ klar~~zaman
Bayel' onlar~n maksatla= anlamak isteyince onlar h~ rist~yanlar~n reisi ve en
büyük makam~~olan Papa taraf~ndan gönderildiklerini söylediler. Bundan k~zan
Mogollar~n Tanr~n~n o~lu olan büyük Hani bilip bilmediklerini sordular (Deguigne,
Türklerin Tarihi Umumisi,V. s. 206 Tercümesi). Cingiz ad~ n~n da bir saman vas~tasiyle tanr~~taraf~ ndan verilmesi itikad~~bu telakkinin bir neticesidir. Gök Türk,
Gök Mogol adlar~ndaki gök kelimesinin bu mana ile ilgili olarak (renk manas~yle de~il) izah edilmek istendi~i malfl~ndur.
Varak. 33 b, 91 a. Baz~~ etimolojik ara~t~rmalarda, ben - biz, sen - siz...
gibi misallere dayanarak türkçede bir «z» cemi ekinin mevcut olaca~~~ve hatta
Oguz'un Ok+~~ yani oklar demek oldu~u hususundaki mütalealar mallim oldu~u
gibi Cdmi' üt Tevdrikh'in ~u kaydi de burada kayde de~er
+-ti?
.-)1"
(1; '..>,ÇL • • •
j'It.1.1
~r"
3)-; j 4,r-j.,f-J, (varak, 39 b).
Mogolcada «z» nin cemi eki olmas~~ ve Cing'in kuvetli manas~ na gelmesi hususunda söz mongolistlere aittir. Fakat umumiyetle halk i~tihaklar~nda oldu~u gibi
Cdmi' üt Tevarikh'de de Gür Han, Kadir Han, Ong Han.., gibi unvanlar~ n hemen
ayni manalarla izah edilmesi etimolojinin amiyane oldu~unu ihsas ettiriyor.
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üt Tevdrikh di~er bir yerde evvelce Timuçin ad~ n~~ ta~~yan
Çingiz, K e ra yit hüktl~ndar~~ O n g Han '~~(Tu~rul) yendikten
sonra ona büyük padi~ah manas~ nda olan Çingiz dediler. Sonra
Na yman padi~ah~~ Ta yan g Han '~~ma~liip ettikten sonra ona
T e b Tangr ~~'n~ n vezetti~i Çing ~ z Han lakab~ n~~verdiler» [6]
diyor. Ravzat us Safd ve ~ecere-i Türk gibi muahhar müelliflerin
bu hususta verdikleri maltimat tamamiyle mezkf~r kaynaklar~ n bir
tekr~ ndan ibarettir,
Etimolojik bak~ mdan esass~ z gözüken bütün bu eski izahlar~n
semantik bak~ mdan bir hakikat ifade ettikleri kabul olunabilir.
Zaman~ na göre az çok bir esas~~ olan bu izahlar yan~nda çok
âmiyane bir tak~ m etimolojik izahlara da rasgelinir. Mesela
Enver l'nin rivayetine göre Ç ingi z'in bu ad~~ almas~n~n sebebi
onun bir «c in» k~z~ndan do~mas~~ dolay~siyledir [7]. Klapr o th'un
nakletti~i ~ u rivayet te ayni mahiyettedir: Timuçin Kerulen
(Geroul) nehri üzerinde Arula d'Iar taraf~ ndan Khakan ilan edildi. Bir ku~~çad~r~ n önünde bulunan bir ta~~üstünde üç sabah tünedi. Ç ingi z! Çingi z! diye ba~~rd~ ktan sonra uçtu: halk bunu
semavi bir i~aret olarak telâkki etti ve üçüncü gün Çingiz
Ka ~ an unvaniyle mutlak bir hükümdar olarak tan~nd~~[8] Ç'ingiznâme'nin rivayeti de bu kabildendir: Kördiler kim y~lk~~yall~~gökböri ç~ka geldi. Art~ na karap Çin g iz tiyip ayaz birdi [9].
K rause gibi muahhar tetkiklerde, baz~~kaynaklardaki manaya uygun olarak, kelimeye «Hanlar Ham» gibi bir mana verilmesi
tarz~ ndaki ilmi k~ymeti olm~ yan izahlar~~tekrarlamak faydas~zd~ r.
Vladimirtso v, « Çingiz Han » adl~~ k~ ymetli eserinde, Ç i ngi z'in ~arnanlar taraf~ ndan tap~ lan nurani bir ruh (Esprit de
lumire) un ad~~oldu~unu söylemektedir [101 Filhakika O r an h a'larda Çingiz Kezer Kayrahn [11] adl~~ bir tanr~~oldu~unu biliyoruz.
Varak, 61 a. 'Topkap~~yazmas~.
(Düstürndme, s. 12),
J31 >
).31
Memoire relatit â l'Asie, T. J, p. 182.
Bibliotheque National, Suppl. ture. No: 143, varak 9 a, dan Abdülkadir,
Türkiyat,11, s. 135.
R. Grousset, Empire des steppcs, p. 252 (37-38) den naklen.
[il] Tanr~~ KayraHan'daki Kayr a'n~n türkçe Kadir kelimesinden geldi~ini
zannediyorum. ~lig Han'lardan Kadir veya K adhir Han ad~ndaki hükümdar
adiyle Çingiz ve Harezm ~ ahlar mileadelesine sebep alan Kadir veya
Ga y ~ r Han (inaleik) in ad~~ bir as~ldan görünüyor. P. Pelliot bunun türkçe
kuvvet manas~ na geldi~ini ve K at ~~ r kelimesinin de bu kuvvet mefhumu ile
ilgili oldu~unu söylüyor [ T'oung Pao, 1930. I, 52.-531 ki Cdmi'üt Tevdrikh'~ n ~u
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ki onlar~ n itikadma göre gökteki K e ze r, Ç in g iz ve A mur s ana ad~n~~ ta~~yan üç tanr~ dan en kudretlisi Çin gi zdir [12], ki
Vla dim ir t s o l'un izahina uymaktad~ r. Ç in giz gibi, XVI el
as~ rda K alm ~~klar~ n ba~ bugu olan Am ur s an a'n~ n birer tarihi
~ahsiyetler olmalar~ , bize bu adlar~ n tanr~~adlar~~olmaktan ziyade
Ç in giz ve Amur san a gibi büyük ~ahsiyetlerin, zamanla, destani bir ~ahsiyet olmakdan da öteye giderek göçebelerin muhayyilelerinde tanr~la~m ~~~olduklar~ n~~göstermektedir.
Benim bildi~ime göre, Çingiz ad~ n~~ilk önce ilmi bir ~ekilde
izah eden P. P e 111 o t olmu~dur. O, Papa inn o c en t IV'e K üy ük Ha n'~n gönderdi~i bir mektubun ba~~ nda, di~er Mogol yarl~glar~ nda da kullan~lan ~u ba~lang~ ç formülünü
(S
jr:-•
1Ç » [13] aynen ~u tarzda tercüme etr
‘:)1;•
mektedir «Dans la force du ciel •te'rnel, (nous), le '<han Oce'anique du grand peuple but entier, notre ordre». Tercemesi türkçe
tercemesinin ayni olan bu türk çe formülün mogoleas~~mührün
metnini te~ kil ediyor: «mongka 1(ü)ngri-yin küçün-dür yükü monggol ulus-un dalai-in xan j(a)rli (i)x».
Mogolcas~~ dalai-in xan ~eklinde olan talui-nung xan tabirini
izah ederken P. P e 1 li ot diyor ki; «Iptidai fikre göre dünyay~~
saran okyanustur; Okyanus gibi hükümdar (taluy-n~ng khan-souveraine ocanique) bu, okyanusun k~ y~lar~ na hâkim olan yani cihan~ ümul hükümdar demektir. M. R am st e dt [14] ve ben biribirimizden habersiz olarak burada talui (dalai) un oynad~~~~rolü,
ayni ~ekilde «deniz» in oynamas~~icap eden Ç ing iz K han ad~nda Tin giz K h a n'~ n damakla~ d~r~ lm~~~ (pallatalis) bir ~ekli olakaydi de bunu teyit etmektedir: NaymanI ara yak~ n olan
kavm~~Padi~abinin ad~~Kadir Buyruk H a n'A~r; Kadzr, yani büyük ve kahbar. Mogollar bu
ad~~bilmediklerinden K ac ~ r Han
derler, ki eskiden Kadir yani kuvvetli
idi [varak: 27 a]. Türkçenin tekâmülünde d- dh, d-t, y-c misalleri malflmdur.
Potanin, Oççrki S, - Zap Mongol,ii IV, 225, 819.
Bu formülün di~er bütün divan te~kilat~~gibi Mogollara Uygurlardan
geçdi~inde ~üphe yoktur. Bunun di~er an'aneler gibi biraz tadille Alt ~ n
Or d u yarl~glar~nda da istimal edildi~ini görüyoruz:
,s-~~,3,1-3 [A N. Kurat, Yarl~ klar ve Butikler, s. 64, Haci Girey'~n Tarhanl ~k
yarl~~~]. Ayni formülün Ilhan ile r taraf ~ndan da kullan~ld~~~~onlardan bize
intikal eden paralar ve yarl~g'lardan anla~~l~ yor:
kftçtitn-dür (M ü b arek Galip, Meskükdt-i kadime-i isldmige. K~s~m III, sahile 62 ). Paralar üzerinde Mogolca Uygur harfleriyle yaz~ lan bu formül ilk önce A, Remusat taraluadam okunmu~ tur. [gös. yer.].
Mogoliea, p. 25.
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rak görmekle hakl~ y~ z. Damak sesleri önünde, mogolca ve türkçede, t-ç tebadülü hususunda misaller çoktur. Mesela Çingi z'in
büyük o~lunun ad~~ olan Ç u c i'nin türkçe ~ekli Tu ~ i veya T o ~~
[15]. ibn Batut a'n~ n Çingiz Khan~ n ad~n~~T in g i z xan olarak yazmas~~ihtimal bir tesadüf de~ildir[16]. Talui unvan~~XVII ci
asr~ n ortas~ nda Lhass a'daki Dala i-lama taraf ~ ndan kabül
edildi~i vakit büyük bir talie mazhar oldu. Zaten malümdur ki
muadili olan tibetçe "rgya-mcho„ (okyanus) unvan~~bu tarihten
önce birçok büyük lamalar~ n isimlerinde bulunuyordu. Onüçüncü
asr~ n ba~lang~ c~ ndanberi ayni suretin Çingizlilerin unvanlar~na
girdi~ini mü~ ahede ederken hayrete dü~memeliyiz» [17].
P. Pellio t'nun tetkik~n~~ tekit ederek W. Kotcwiz de:
<<Bu lakab~~ yaln~z dalai-lama unvan~nda tan~m~ yoruz; D ö r bö tlerin
reisi de Dalai khan tesmiye ediliyordu. Müellif bu ismin etimolojisini Türk - Mogol kelimesi olan tengiz (tingiz- çingiz), deniz,
kelimesine ba~lamakta hakl~d~r. Deniz ve okyanus cihan~umüllü~e
atfedilmi~tir; bu Çin tesirinin bir neticedir; fakat Mogolistana ne
zaman geçdi~'i malfim de~ildir> diyor [18].
Çingi z'in tingizden gelmi~~olmas~~hususunda P. P e Ili o t,
Ramste d ve Kotwic z'in mutab~ k kald~klar~~ bu izah Macar
türkiyatç~s~~ L. Ligeti taraf ~ ndan tamamiyle kabule sayan gürülmemektedir. O umumiyetle t-ç tebadülü hususunda Pellio t'nun
fikrini kabul ediyor ve teyiden baz~~misaller de veriyor. Fakat
ona göre Tingiz 'in bir unvan oldu~u ve Çingiz ~ekline girdi~i
hususundaki tezin zay~ f taraflar~~sunlard~r: P. Pelliot'ya istinaden
yaln~ z qan unvan~n~~ ta~~ yan [19] Ç ingiz' in ad~~ e~er Tingiz'den
gelmi~~ise :
I) Eski mogol men~ e eisanesinde me~hur bir göl ad~nda (ihtimal Baykal gölü) Tengiz ~ekli nas~l kalabilir? Mogol hanedan~n~n resmi tarihi olan Yuan-chie'nin 63 cü bahsinde niçin Hazar
denizine K'uan-tengiz deniliyor [20]. Tengiz sözü deniz ve göl
Bu husus için bir iki misal daha zikredeyim: Mesela s~çgan kelimesi
Türk leheelerinde çiçkan - t~ çkan - t~~kan ~ekillerinde telaffuz edildi~i gibi k~pçakçmçak ve ça~~rmak - k~g~rmak ~ekilleri de vard~r.
Aybeg üd Devadari de eserini arapça yazmasma ve arap kaynaklar~ndaki ~eklin Cengiz olmas~na ra~men bunu Ti ngiz ~eklinde yazd~~~ m da büraya ilave etmeliyim.
P e 1110 t, Les Mongoles et la Papaute- e (R. de l'Orient Chretien, 1922-3,
No: 1-2
W. Kot wicz, Rocznik Orienalisticzny, II. P. 278
Pelliot, T'oung pao, 1930 XXVII, P. 25.
Pelliot, J. Asiatque 1920, I. 166.
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manas~ nda olmak üzere, umumiyetle, mogolcada mevcuttur; ve
XIII cü as~ rdan itibaren Kiragos 'ta tengez ~ eklinde bulunur.
II) E~er eski tengiz faraziyesinin mogol ~eklinde ti-çi tebadülü
mevcutsa niçin z-r tebadülü yoktur, ki biz onu macarca deniz
manas~ na gelen "Tenger„ kelimesine dayanarak bekleyebilirdik.
Bütün bunlara tatminkâr cevap olmad~~~~takdirde Çin giz isminin
~ayan~~ kabul izah~n ~n bulunmad~~~ n~~kabul etmemiz icap eder [21]
Kaynaklar~ n verdi~i etimojiler daha o zamanlarda Ç in g i z'in
Tingiz ile münasebeti olup olmamas~~ hakk~ nda bir fikrin mevcut
olmad~~~n~~ ve her halde bu münasebetin erkenden onutulmt~~~oldu~unu gösterir. Fakat bu etimolojilerin nisbeten muahhar oldu ~u
ve bizzat türk-mogol kültürüne yabanc~~ kimseler taraf ~ndan yap~ld~~~~nazar itibara al~ nabilir. Timuçin, Tingiz unvan~n~~ al~ rken,
ihtimalki, onun (Türk-Mogol an'anesine uygun olarak) hükümdarlara mahsus bir unvan oldu~u dü~ ünülmü~~ve hakiki manas~ na (deniz) dikkat edilmemi~tir. Ç in g i z'in Tingiz'le münasebeti erkenden
unutulmu~~ise, türkçeden geçmi~~gözüken tingiz (deniz) kelimesininMogollar aras~nda çok al~~~ lmam~~~bir kelime olmas~~da bir sebep
olabilir. Nitekim lb n Müh en na lügatinde mogolca deniz manas~ nda tingiz gelimesi de~il, Navur )3U kelimesi verilmektedir [22].
Bunlar yan~ nda A yb e g ve ibn B at uta'n~ n bunu biribirinden
ayr~~ olarak Tingiz imlasiyle yazmalar~~ herhalde bir tesadüfe
atfedilemez. Ihtimal ki Çin giz - Tingiz münasebeti baz~~muhitlerde
unutulmu~~ve Tingiz ~ekli de kullan~lm~~t~ r. Bu hususa dair
türkçede misallerin eksik olmamas~~ kar~~s~ nda L. Lig oti gibi
fonetik hadiseleri kat'i bir kanuna ba ~lamak mü~ küldür. Tingiz
ad~n~ n Çingiz olmasiyle baz~~mogol kaynaklar~ nda bir bakiye halinde olan tingiz (deniz) in de mutlaka çingiz olmas~~icap etmese
gerektir. Nitekim Vladimirtsovda mogolcan~ n «t» leri «Ç» etmesine
istinaden börçegin, otçegin kelimelerini böri + tegin ot + tekin
olarak izah etmektedir (Z. Velidi Togan, mezkf~r eser, s. 17).
Ç in giz Ha n'~ n unvan olarak yaln~z qan (han) unvan~n~~ ta~~m~s olmas~~onun Tingiz ad veya unvan ~ n~~ ta~m~~~olmas~ na mâni
de~ildir. Zira, evvela, bu iki unvan biribirinden farkl~~mahiyettedir. Bu islam kükümdarlar~n~ n sultan, melik, emir.., gibi unvanlar
yan~ nda kulland~ klar~~ di~ er unvanlara benzer ( mesela G a z ~l e ii
Mah mu d'un Yemin üd Dev/e, Seyt üd Devle unvan~~ ad~~ yerine
geçerek sultan unvaniyle birlikte kullan~ ld~~~~malf~ mdur). Bundan
L. Liget 1 Dzsingizt kl~dn, Nyk, XLVIII, 2 f., s. 338-341
Ibn Mühenna lügati, s. 217.
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ba~ka Çingiz'in bu ad ~~ al~~~~keyfiyeti tamamiyle eski Türk teamülünün bir neticesidir. Bu teamüle göre Ka~an olan ve büyük
bir zafer kazanan zat yeni bir hükümdarl~ k ad~~ al~ r ve onunla
~ öhret bulur. Gök Türk bitik ta~lar~ n~n (kitabe) kaydetti ~i adlar,
bilkümdarlarm as~l adlar~~ de~ il, k4,Yanl~ k adlar~~ oldu~u anla~~l~ yor.
Meselâ Gök Türk devletini ikinci defa kuran zat bitikta ~lar~ nda
~ lterer (~ lteri~) adiyle zikredildi~ i halde Çin kaynaklar~~ bu zat~~
Kutlug adiyle anarlar. Halbuki 'it er er 'in bir unvan oldu ~u
sarihdir (il deren, il topl ~ yan?). Keza kitabelerde isimleri geçen
Kül Tekin ve Bilge Han adlar~ n~n hak~ katte birer unvan olduklar~~hususuna temas edece~iz.
Biz, P. Pelliot ve W. Kotvicz 'in fikirlerini tekiden ve
bir cihetten de bunlara istinaden, ayni veçhile K ö 1 (göl)'ün de
Türkler aras~ nda ad ve ünvan olarak kullan~lm~~~oldu~unu ileri
sürece~iz. K â ~~garl ~~Mahmud Uygur hanlar~ na mahsus bir
J.~" 0--J-7k1
unvan~~ izah ederken:
<4t-cl yani Uygur Hani Köl Bilge Han olarak tes; ‘.0
miye olunur; manas~~ akl~~ göl demektir. Çokluk bak~ m~ ndan su toplanan yerlere benzetilmektedir» diyor [23]. MahmudK arluk reis• ILI
lerine verilen bir unvandan da bahsederken: «
441L

«j~»

J.1<I

k:- •

4±JJ

.---•!A yani irkin suw : toplanm~~~su, keza her toplanan ~ ey. Kar luk
reisleri bununla telk ~ p edilir. K öl Erkin manas~~akl~~dolu bir göl
gibi toplanm~~~demektir» diyor [24]. Filhak~ ka Mahmud'un zikretti ~i
bu unvan~ n Uygur hükümdarlar~~ taraf~ndan kullan~ lm~~~oldu~unu
biliyoruz. 745 y~ l~ nda Basmilleri ma~lüp eden Uygur hükürr~ dar~~
Kutluk Boyla, bu muvaffak~ yetten sonra ünvan~n~~ Kutlu ~~
Bilge Kül Ka ~ an ~ ekline ifrag etmi~ti [25]. Verdi ~i malf~ rnat~~
k~sm~n Cami'üt Tevarikh'ten [26] alan Ebulgazi de Uygurlardan
bahsederken diyor ki : «Uygurlar M in gu nam~nda birini padi~ah yap~ p Ilil ter lâkabl~n verdiler. Dokuz O~ uzlar da kendi uruklar~ndan
«K öl ~ rk i n» lâkab~~ile birini padi~ah yapt~ lar. Bunlardan sonra
Uygurlardan ba~kalar~~ tahta ç~k~ nca onlara da ~ l ilter, K öl
L.

[23] Divan, I, 358.
[241 Divan, 1, 99.
[25] A. Cafero~lu, Tukiyu ve Uygurlarda han unvanlar~~ (Türk Hukuk ve
Iktisat Tarihi Meeinuasi, I, 110).
bit
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(Cdmi'üt Tevarikh, varak, 28 b ).
Belleten C. V F. 18

274

Osman Turan

Irkin derlerdi; sonralar~~ ise ~ dikut dediler [27] Di~ er tarafdan
Cdmi'üt Tevarikh Nav ur Buy r uk ad~nda bir Tatar padi~ ah~ ndan
bahseder, ki bu, yaln~ z tingizin de~il, ~ nogolca tercemesi olan
Navur (deniz) un da ayni mahiyeti haiz olmas~~ ihtimalinin mevcut
oldu~unu hat~rlatmaktad~ r [28]. Mahmud'un ter/cin süt('
: toplanm~~~su ve Ter/cin sü J—
toplanm~~~asker [29] diye verdi ~ i
kayidleriyle yukar~ da verdi~imiz izahat~~gözönüne getirince Türk
ruelikelerine verilen Terken unvan~ m da bu telâkkilerin bir mahsulü saymak icap ediyor.
Yukarda verdi~imiz malamata dayanarak Uygurlarda geçen
ve Kül ~ ekliyle tesbit edilen unvanla Kül Tegin adiyle maruf
olan Gök Türk hükümdar~n~ n ad~n~ n (veya unvan ~ n~ n) K ö 1 (göl)
kelimesiyle izah edilece~ini ve buna göre imlas~n~ n düzeltilmesinin gerekti~ini art~ k söyliyebiliriz. Zaten Gök Türk ve Uygur
allabelerinde «ö» ve «ü» sesleri ay~ rt edilemedi~inden K ü 1 olarak
okunan bu kelimeyi Köl olarak okuman~ n, alfdbe bak~ m~ ndan, bir
mahzuru olam~ yaca~~~malümdur.Bundan ba~ka e~er Uygur ham=
ünvan~~ kül ~ eklinde telaffuz edilmi~~ve ba~ ka manas~~bulunmu~~
olsa idi, her halde, Mahm u d onu köl kelimesine ba~l~ yamaz ve
onunla izah edemezdi. Zira unvan~ n Mahmud zuman~ nda ya~ad~~~~
ve telâffuzunu i ~itt~i muhakkak gibidir.Bundan ba ~ka, burada unvanlarm, hususiyle bu unvan, te~ ekkülünde amil olan Türk telâkkisini
nazar~~ itibara al~ rsak meseleyi daha kolay anlam~~~oluruz. Mahmud'un zikretti~i di~er bir kayit te bu hususta nazar~~dikkatimizi celbe
lay~kt~ r. O diyor ki kafirler (yani müslüman olm~ yan Türkler) göke
Tengni derler; keza gözlerinde büyük gözüken her ~eye de
Tengri derler; bundan dolay~~büyük da~~ve büyük a~açlara da
Teng ri derler ve bu gibi ~ eylere taparlar. Bu münasebetle alime T engrik en ,.)k5-..re derler [30]. Gök ( tengri ), yüksekli~i, enginli~i ve namütenahili~i temsil etti~i için Allah ( Tanr~~) n~ nda
[27j ~ecerei Türk, 43-44 (R. Nur Tercemesi). Idikut, Iduk kut, Basmillere

Mahsus bir unvand~r ; Uygurlar ~ark~~Türkistan'a geldikten sonra bu unvan
~~ ald~ lar. Çin Mogollar~ nda her büyük kabilede bir T'ai-chie
vard~. Bu Yi-li-kin' den
sonra mevki al~ yordu, ki Pellio t bunun eski türk - mogol unvan~~ olan
~rkin
veya Erkin olmas~~ihtimalini ileri sürüyor (T'oung Pao, XXVII, 44). ~ecere-i Terakimede geçen Kay~~Han~n o~lu Tuman da han olunca Köl Irki S» J~~
unvaniyle adland~~(32 a T. D. K, Fototokopi ne~ri).
[281
JL-17
[varak 2411.
[291 Divan, I, 369 Terken unvan~~hakk~ nda yazd~~~m~ z bir makaleyi yak~nda
ne~redece~iz.
[301 Divan, Ill, S. 279 .
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ad~~olmu~tur ve malt~ m oldu~u üzere Allah manas~~ da muahhard~ r. Hi on g-n u'larda hükümdar~n Tanju (Tanr~~kelimesinin çince
transkripsiyonu) unvan~n~~ almas~~da hakimiyete ve men~eine atf edilen bu telakkinin bir neticesidir. ihtimal ki bu ad~n (Tanr~) Allaha
tahsis edilmesi ve dini telakkilerin inki~af! üzerine Hiong-n ulardan sonra art~k hükümdarlar bu unvan~~kullanmaz olmu~lard~ r.
Maamafih Uygur hükümdarlar~~bunu kullanma~a devam etmi~tir.
Hükümdar~n hak!miyetinin ~urnülü ve kudreti, ayni içtimai tasavvurlarla, enginli~i ve geni~li~i temsil eden «deniz» e benzetilmesi, garip görülemez. ~ ptidai zihniyete göre denizle gök aras~nia
enginlik ve renk bak~m~ndan bir münasebet vard~ r. Türk lehçelerinde s~k s~ k vuku bulan R-Z tebadülü gözönüne getirilecek olursa
ten giz ile ten gir (tengri) kelimelerinin bir men~ee imal mümkün
olabilir. Bugün macarlar deniz'e eski bir türk kelimesi olan Tenyer ad~n~~ vermekdedirler. Nemeth te hakl~~ olarak Bulgarca mutasavver ~eklini Ten ggir olarak göstermektedir [31]. Binaenaleyh
Kotwic z'in dedi~i, hükümdar~n hakimiyetinin denize benzetilmesi keyfiyetini, mutlak surette Çin tesirine atfetmek do~ru olmasa gerekdir. Bugün bile çok alim ve geni~~bilgili adamlara
mutabahhir, derya gibi adam... gibi s~ fatlar verdi~imizi dü~ünürsek
meselenin mahiyeti daha kolay ayd~nlat~lm~~~olur. Eski Osmanl~acda kesif a~açl~~yerlere a~aç denizi denilmesi de bu te~milinin bir
neticesidir. Mahmu d'un kaydetti~i veçhile alime T engri k en
denilmesi de bu telakkinin bir neticesinden ba~ka bir ~ey olamaz.
Arapça deniz manas~na gelen kamus, okyanus kelimelerinin büyük lügatlere alem olmas~~ bu dü~ünü~le kabili izahd~r. P. de Courteille ve ~eyh Süleyman'~n Ça~atay lügatlarma göre deniz
manas~ nda olan T alay kelimesi dala, talay ~ekliyle deniz, büyük göl ve askerin maa~~n~~verme~e mahsus bir memuriyet manas~n~~muhafaza etmektedir. Türk ve Mogollarda unvanlar~n adla~t~~~na dair birçok misallerin bulundu~u ve Tingiz ad~n~n da
muhtelif zaman ve mekanlarda ~ah~s ad~~olarak kullan~ld~~~~ nazar~~itibara al~nabilir.
Bu izahlardan sonra Köl bilge ve K öl ~ rk ~ n kelimeleri
hakk~nda Mahmud'un etimolojisini amiyane telakki etmekte hakk~ m~z yokdur. B ar thol d'un, Uygur bakan~n~n mezkür unvan~~
hakk~nda Mahmu d'un izah~n~~ zaman~ndaki manay~~(göl manas~n~)
dü~ünmü~~eski manas~ n~~nazar~~itibara almam~~~ve bir halk i~tikak~~
tarz~nda telakki etmesi her halde varit olamaz [32]. Tetkik~m~z~n
Türkiütkün Eski Ça~~, Ülkü, say~, 88, s. 806.
Türk Tarihi Hakk~nda Dersler, 81, M.
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neticesi, Ç ingi z ad~n~ n tingiz (deniz) ile münasebetini teyit etmi~~
oluyor; Binaenaleyh Gök Türk ve daha sonraki Türk hükümdarlar~ ndaki teamüle uygun olarak Timuçi n'in hukümdar olunca
ald~~~~unvandan has~l olmu~~bir isim oldu~u kabul edilebilir. Zaten Cdrni`ül Tevarikh te bunun bir unvan oldu~unu tasrih ediyor [33]. Bundan ba~ ka mezkür kaynak K üçlük Han münasebetiyle Türk ve Mogollarda her hilkümdar~n padi~ah olunca ana ve
babas~n~n koydu~u addan ba~ka bir nam~~bulunur; diyor ki mevzuumuzu ayd~nlatmak bak~ m~ndan mühimdir [34].
Islam kaynaklar~ n~n «Ilanlar Han~, manas~n~~verdikleri, P elliot ve Kotvicz taraf~ndan da a~a~~~yukar~~ ayni mana verilen
(Cihan~umül-Universel) Kara Kh ~ tay hükümdarlar~= ta~~ d~ klar~~«K ür Kha n» unvan~ ndaki «K ü r» sözünü Barth old bir R-L
tebadülü ile K ül sözüyle ayni men~ee ba~lamak istemektedir [35].
R-L tebadülü hususunda Divanda da kay~ t bulundu~u gibi [36]
semantik bak~mdan da bir yak~nl~ k mevcut ise de bizce K ü r
unvan~n~n, ~imdilik K ö 1 ile münasebeti müphem görülüyor.
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