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T ukyu ve Uygurlarda Han Unvanlan 
Dr. A. Caferoğlu 

Darlilfün11n ~~TUrk hsanl tarihi, ıntiderris mnuvjni 

Mevzu, ta tarih1 devirlerden bugune karlaı· muhtelif' sahalar<l aı 

,:- ·. · devletler kuran Türk idaresini, elde mevcut vesaik Uzerine muhtelil' 
.. _ . cepheden i hata ve Türk devleti idaresinin ana hatlarını tesbit 

::.: 
: etmekle kaleme alınınıştır . Bu sahada vücuda getirilen bir çol{ 
;':.~:, tetkiklerin bir taraftan yekdiğ·erine mütehalif diğer taraf'tını ise pek 

.~.#,_·_.;._.· -dağmık ve gayr-i mazbut oluşu pek uzun bir tetkik sern eresine 
·------ muhtaçtır. Hele ilk Türk devleti teşkilatma ve idaresine ait ın ad
~;iF .. i. delerin yoklu~u meseleyi oldukça müşl{iil ve adeta halledilmez bir 
~;{\ safhaya sokınuştur. Türklerin kendileri tarafmdan iptidal devirlere 
i<' ' · ait vücuda g·etirilen mesailer kaybolmuştur, ve bu devirler yalnız. 
f&;!; .. Çin menbaları üzerine tetlctk edilmiş ve bugün bu yolda devam 
~.~ edilmektedir. Bugün ancak elimizde Tukyu devletinin kuvvetlice· 
~" ~ .· teessüs ettiğ·i zamandan itibaren Türklerin bizzat kendileri tarafın
~f:A ·dan vücuda getirilmiş alıideler mevcuttur ki biz de Türk devletleri. 
WiVf•: iriaresinin şeklini tesbite bunlarla başlamağı daha ınuvafık g·ör-
~.ı:r- -~ 

~r:0. mekteyiz. Bu makale ilk Tukyu ve Uygur devletleri idaresinde 
)i;;\· '· bulunan hakanların unvaniarını tesbit ve nisbden hayat ve faali
~;}' yetlerinin kaba taslağını vücuda getirrneğe ınatuf olduğundan, 
lt:_ ._J;;~·~ uzun_ tafsilata girişi~miyecektir. Zaten ona müsait vesaik te yoktur. 
~~/' 'Diğer gelecek tetkiklerde Türk devletlerindeki idarenin memm
~ii: ·· ıarıyla iktisadi ve mali teşkilatlarına da atf-ı nazar edilecektir. 

~~;::- ·· 

Jti.·r:. * * * 

Qağım, tabir-i diğerle Xaqa.n bize intikal eden vesikalara g-öre 
· .' ilk; Türk devletleri idal'esinin en yilksek mevkiini işgal eylemiştir. 

', Kelime gerek Tukyu ve gerekse Uygur devletlerine ait vesika
. larda tamamile ayni manayı ifade ederek aşağı yukarı , bazı 

lehçe telaffuzları müstesna olmak üzere, bir şekilde yazılmıştır. 
;:.:. Bunlardan daha evvel ayni. unvanın taı·ihl vesikalarını-ı malik olma-
~;:' ; dlğımız Türk devletlerinde bunun nasıl kullanıldığını maRtteessüf 
~-.:.r·.-

~J::· ... 
• :':l_ ~ .' 
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:Sarahaten bilemiyoruz. Yalmz müteveffa"Hirth , [l] bu unvanın Çin 
membalarına istinaden daha Juan-Juan (Avar) sülalesi zamanında 
{ 4-23-4,52) istimal edildiğini tesbit ettiği gibi"Parker, [2]de bu tarihten 
takriben iki yüz sene daha evvel yani aşağı yukarı 265 senelerinde 
Türklerden [3) Siyen-pi ler tarafından kullanıldı~ını ispat etmiştir. 
Daha evvel "Bretsclıneider, [4] Xan. kelimesinin 312 milact1 sene- . 
-sinde 1'oba kavmı tarafından istimal edildiğ"irıi meydana koymuştur. 
Kelimeyi üçüncü milact1 asrımt irca edenlerin en sonuncusu ve 
·en kuvvetiisi "P. Pelliot,dur. Mumaileyh Soug Chou tarafından 

Kowm Kin. şeklinde lmydedilen J{' o-han (ki bu da Qa{jan. kelime
·sinin diğer bir muharref şeklidir) (5] kelimesini tahlil edeı:el< üçüncü 
milfıdi asırcıa Qağanın "famille mandarinale,, "famille noble, ve 
yahut bugünkü tabirimizle "l'impereure, ınanasında istimal edil
diği ve yalnız altıncı · asırdan itibaren 'I'ukyu TOrklerine intikal 
ettiği neticesine varmıştır [6] . Bu devir 'l'ukyu devletinin siyasi, 
dahili teşkilll.t ve idaresi henüz bizce vazth değildir. Olsa olsa 
"l'ürkler aslı itibarile Mogol olan Avarların tarz-ı idaresini kabul 
-ettikleri ıcıınan bu tabiri de onlardan almışlardır. "Pelliot,kendisi 
de Avarlanıı Mogollardarı ~lduğu kanaatıyla Qağan tabirinin üçÜn· 
·Cü m.iH\di asırda kullanıldığını vazıhan ileri sürmüştür l7]. Fakat 
vaktiyle "F. W. K. Müller, in teessül'le Çin ınembalarına istinaden 
lcaydettil{leri gibi eski un van, riÜbe ve irrıtiyazlı lftkapları tenvir ede
bilecek eski •rnrkleı:e ait bir çok vesikaların meydanda olmaması 
hakikaten bu meseleye dair doğru ve sağlam bir fikrin ileri atıl

masımı maiıi olmaktadır. Netekim bazı ism-i haslar ve unvanlar 
bazen Türk ve bazen Mogol menşelerine irca edilebilmektedir. 
Hele "P.Pelliot,aleyhtarları olanlarm Qağan kelimesinin lrantyülasıl) · 

. ll Nachwoı-te zur inschrift des Tonjuknk. S. 110 ( \'f/. Radloff: Die Alttiirkisch;ı 
~nsclıriften dcr Mongolei. Sı..f'eterbıırg lll99. Zweite Folge). 

[2] F.W.K.Müller : Uigmisc:lı e Gloss .. n. 5.313 rı.2 ( Festschrift flir F•·iedrid1 .Hirıh. 

Berlin 1920). 
[3] Parker "Siyen-pi,leri. .. Tunguz"la·rdaıı addctti ği gibi,.Miiller"dc bu fıkre tamamile 

işiimk eylemiştir (Uigur. Glossen. S.313) .~"P.Pelliot,.nun son tetkikatına balolı r.•a bunlar 
-lem~ın.ilc Tildcdiirler ( l3artlıold: Orta Asya Türk tal"ilıi hııkkında dersler. Türkiyat Ensti· 
.tüsii nc~riyatındıın. istenbnl 1927 S.l9). 

[4 } F. W. K. Miiller: Uigurisclıe Glossen. ihid. 
r_:,ı . Mtıkaye~e et: E. Clıavannes: f.:pitaphea de clcnx princesses ıurqoes ıle l'epoque 

{]e s T'ang. Festschrift Viihelm Tlıomsen. Leipzig. 1912. 5.79. 

[61 P. Pelliot: Note suı·l~:; T' oıı·yu-lıoııen et les Soıı-pi. T'omıg Pao.XX. 1921 S.32B. 
[7 J Bartholıl: Orta Asya Tiirk tm~lıi hakkında <l ııı-sl eı·. S. B; Enciklopeılie· de l 'İslani . 

.c.ilt n. s. 926. 
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,olduğu iddiasında bulunmaları filoloji itibarile kelimenin o kadar 
da kolay halledilemiyeceği.ni sarahaten göstermektedir. 

Daha 6 ncı milMi asırdan itibaren devlet reisi mulmbili ola
rak Türklerce kullamlan Qa~]aıı ve yahut bilfihare har:fl.erin yer
lerini değiştirmesiyle Xaqan şeklinde kullanılan 1ınvana reisin ha
yatında gösterdiği faaliyet ve değerliliğine güre zaman zaman 
bir çok yeni unvanlar il!lve edilmekte idi. Tarihi vesaikte ismi 
geçen ilk Tukyu [1] ve Uygur (2] devletlerine mensup mi'ıhim 
unvanlı Hakanları aşağı yukarı böyle tertip edebiliriz: 

I 
Tukyu Devleti Bakanlarının Unvanıarı 

I - Bl qa.fjan 

Çin ınembalarına göre, müttehit Şim al Türk kabileleri 54G mil il· 
dt senesinde Juan-Juanlara karşı hücum etmişlerdi. Bu isyHn hare
ketini idare eden ve Çinlilerin T'ü-man dedikleri, ayrıc:a tarihte 
ismine tesadllf ettiğimiz ilk Tukyu devleti müessisi ve Rl qa(],nı 
unvanını taşıyan Bumlll qağan dıı:. Bumın Qağanın vefırtı tama
mile iilr Tukyu devletinin kuruluşu tarihine tesadll.f etmekte
'dir. Eski vesikalara göre qağan 552 senesinde yani Juan-.Tuıın

Jarın nihat hezimeti tarihinde vefat etmiştir [3]. Lllkin tarih-.i. te
vellüdü bizce sarahaten belli değildir. Yalnız Orhon abidelerinde: 

Kisi O{]lmda özii iiçiim aptım Bıımm qa(j;uı isliimi qaiJan 
olıırm ış [~). 

- İnsan oğulları üzerine ecdadım Bumın ve tsteıni Hakan
lar· (hükümdar sıfatıyla) oturmuşlar - denilmektedir. Bundan 

(ll Tn)s.y u devl etiniri hükfnndaı-larına clnir mufnssal muliımat i ç~in; ·ı,:donurll Chuvnnnes: 

Documents s ur !es Toıı-k.ine Oceidentaux. sı..J>e tershourg- . l90.q (Shornik Tnıdov Ol"XOHS

koy ekspeditsii. VI) ve 1vlarcpıart: Die Chronologie der Alttiirkisdıeıı tn ~c,Jı rii"teıı. Leipr.İ/( 
1898. 

[21 Uy~ul' hukan liikap ve unvaniarı vnktiyle".Undloff,tuı;ufından Tnng: BiHtll ı~sln c.~ ail: tari

hi;, CCLVH babsindeki Şimali Uygmlara clnir ımıluıııaı iizerine tarih sınısıyla nı,~r<ıdilııı i~
tir (Titulıy i iınenn Uygurskix x~nov. Zapis ki Vosloçn~o Otıleleniy:ı hnperalorska~o Ar-" 

. xeologiçe.~kngo Obş§c.Stva. St. Peterburg J 891. V. S. 265-270) . Bu eser ıı ılevirclcki malıılııı 

· ·t~ tkikler üıeı·ine yn,,ı]dığınclan bir çok ynnlı~ı vnrilır. IJygur hak:ınlıırı ıınvnıı l nnrıaı!.ıir <>pey-

· Ce. maluııınt"Gııstov S<>hlep;el,in: Die Ch inesische lnschrift a uf dem tligıırisdwn Denkma l in 
Kara Balgusıııı. Helsingfors. 1899 unvanlı eserinde mftvc,uttm. En son t-.tkik ise "F. W. K . 
.MiiÜer,in : Uigıırisdıe Glossen isimli e•oı:indc elir. 

. . [3] Edounı:cl Clıavannes: Docnmeııts . s. 219; Joııheıı: noenıııenls historiqrıe S lll" ı.,. 
Tou-kioııe. S. 6. 

[4·] V. Thoınsen: İnscriptions ele l'Orkbnn ıl?.chi(frees. Helsinııi"ııı·s .l!l%. S. 'J7; T:ıııl· 
!off : Die Altlilrkische İıısdıriflen der Mongolei. St l'eterburg. 1!19:'>. S. !\. 
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fazla malumatı burada bulamıyoruz. Bu iti.barla Bumın Qag-anın 
siyasr hayat ve devletı: fmı · iyetini Juan-Juanlara karşı açtığı is
yandan itibaren 546 senesinden 552 senesine kadar geçen zaman 
içersine alabiliriz. 

Bumın Qağanın vefatını müteakıp Şark Tukyu devleti tah
tını hiç bir unvanı taşımıyan Qağanlar işgal etmiştir . 

2 -- Elteriş qa.ğan 

Filoloji itibarile Elteriş qağa.n unvanı"el toplama hakanı , de~ 

mektir. Bu unvan kendisine 680-680 senelerine kadar istikl!Uini 
kaybetmiş olan Tukyu devletinin birleşmesinden dolayı şahsen eski 
hanedan ahfadından olup vaktiyle Şad unvanını almış idi. Bir çok 
Türkler lehine muvaffak:iyetli muharebeleri idare etmiştir. "Tonyu
quq,abidesinde zikredilen Çin, Qıtay, Oğuz seferleri Orhon abidele
rinde tadat edilenlerin aynidir [1] . Siyasi ve askeri teşkililiının 
en mühimi Toles ve Tardızş kavımlarını seferber haline getirmek 
ve bunları taazzu etmiş bir kuvvet şeklinde görmek idi. Bunun 
için ]{üÇük oğlunu(2] 1'tırduş lar üzerine Şad ve kardeşini de [3] 
Toles ler Uzerine Yabğu tayin eylemiştir. Elteriş Qağanın diğer 

mühim hareketlerinden birisi de Tiirgeş lere karşı olanıdır. Elte
riş Qağan 691-2 senelerinde ölmüştür. Vefatını mi.lteakıp Tukyu 
devleti tahtım kardeşi Qapa{]an qa.ğan işgal eylemiştir (692-716). 

Şayan-ı dikkattir ki Bilgli qağan a kadar Tukyu devleti ri
yasetinde bulunan hakanların hiç birisi nazar-i dil{)rate alınacak 
ne bir rütbe ve ne de bir unvan taşımışlardır. Yalnız bakanların 

isimlerine bir H'ikap ilavesiyle iktifa edilmiştir. İlle defa olarak 
Bilgii qağan dan itibaren Tukyu devleti h!Ucümdarları muhtelif 
unvanlal'la tebcil edilmeğe başlanmıştır. Bilgii qağan ın tam unva
nı böyledir : 

,!J - 1'iingritli(J Wııgridii bıllmzş tiir(ii) k bilgi! qağan [4] 

- Tanrıya benzer gökte doğmuş 'l'ürk hakim Hakan -

734 senesi sonballarına kadar Tukyn devletini. Idare eden 
[1) Thomsen : Turcir.a. I-Ielsingfoı'S 1916. S. 94 n. I <Meınoi re ele la Sor~ Finno·qug. 

XXXVJI) ve İ ııscriptinns de I'Orkhon. S. 102 . 
[2] İsmi "Mik-tsoat, . Mnrquart: Die Glıronologie. S. 48, 52 . 
131 İsmi "Tusik bey,. Marquart: Die Chronologie. ibid ; Selılegel : ı:,. s!Cie fuııe raire 

du Teglıin Gioglı. 23; Tlıomsen: İ nscrip tions. 101 . 
l4] Tho mRen : İııRcriptions. 114; Radloff : Die Alttüı·k i selıe !mı:Jıriften der Mongo· 

lei. S . . U ,75. 
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Bilgi! qağaıı hal~lnnda oldul<ça mul'assRl malOmata mfll.ikiz. Kar
deşi Kül-tigin e rekzedilen abidede !'aaliyet ve siynst harekatı 

vazıhan tesbit edilmiştir. Zaman-ı saltanatında vaktiyle Çiniilere 
. ittihak ve ilticn eden Türkler tekrar ana vatanıarına avdet etmiş 

ve Tukyu ve Çin devletleri masında dostea bir münasebet te
sis edilmiştir. Halim seeiyesine rağmen 734 senesinde ve~il'leri n
d,eh birisi tarafından zehirlenmiştir [1] . 

Bilga qağan ın vefatml müteakıp 1'ull!Jil devleti tahtma o(~hı 
· geçmiştir. Orhon abi delerinde mumaileyh : 

4 - TangrWig tan(fl·i yanıtmış tiir(ii)!ı bilgii q:.ı{]an /2] 

-Tamıya benzer g-ökten tayin edilmiş 1'i.irk hAkim Hakan-

, unvanıyla zikredUmektedir. Asıl ismine tesadüf' edemiyonız. Çin 
menabiine bakılırsa Y-yen dir. Sekiz sene Tukyn devletini idare 
etmiştir. Ve1'atından sonra Tukyu devleti büyük ihtihillere sahne~ 
olmuş ve nihayet 745 senesinde Uygur reis i Hai-Ho [3) son Tu
kyu hakarıını katlederel{ bu 'l'ürk devle tinin siyası iR!iklflline bit' 
nihayet vermiştir . 

II 
Uygur Devieti Hakanlarının Unvaniarı 

Hzın devletinin inlnrazıyla Uygur Türklerinin bir kısmı Şi

mal·i Şarkı: Asyanın uzal< köşesinde Selenga nehrinin garbında 

. ve Yenisey nehri civarında yerleşmişlerdi, Çinliler bu Uygur ları 
Gao-Gyıı diye tesmiye etmektedirler. Bunlar allıncı as11: iptida
Iarında Jaja.ııla.r la muharebe ederek şimalde kendilerine mahsu s 
bir . arazi ·tedarik ettikten sonra mııstakil yeni bir devlet kurmuş

laı-dı . L§.kin ym·ım asır gibi !{ısa bir zaman geçtikten sonra 
·· Uygur devleti yeniden sukut etti. Yalnız 606 senesinden itibaren 
• Uygurlar arasında yeni bir birleşme baş göstermiştir ki bu da 
Tukyu devletinin inhitatı Uzerine kuvvet bularak bir asırdan i'fız.la 

. hayat-ı siyasiye gösteren Uygur devıe·tini. dog-urmuştur. Uygur 
şevketi Boyla qağan dan itibaren başlar. Bu zat 685 

senesinden 712 senesine kadar Selenga boyundaki Uygurları 

büyük bir m aharet ve kabiliyetle idare eden Ha-su nun oğltıdm: . 

lll Bilge hakanı zehiriiyen ~ahıs iki muhtelif is·inı ı.ılıtındn zikredilıııektm!ir. M11ku 
yese et, Hiı·th : Nachworte . S.6 n. I . 

l 2] Thomsen: İnscriptions . S. 130 ; Radloff :Die Alıtiirk. İnschr. S. JSO . 
[3) Thomsen: İnscriptions. S.79. 
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Evvelce yalnız Qııtluğ boyla. ismini taşımış ve 745 senesinde. 
de [1) Basmilleri mağlfip ettikten sonra: 

1 - Qutluğ bilgii. K ül qağan 

Unvanını almıştır. Ölümünden sonra [21 746 senesinde devlet 
tabtım oğlu Moyunçu.rişgal eylemiştir. Çin membaları bu_ hakan
ın unvanını iyice muhafaza edememiş ise de muahharan takiiı.~· 
edilen bir vesikada tam unvanı böyledir: 

2 - T lingridii bulmış il itmiş bilgii qa.ğan [3] 

Mumaileyh qa.ğaıı olduktan sonra 1'a.y bilgil tutuq nam bir· 
zatın hücumuna maruz lmlmışhr. Çin membaları bunu tamamile 
meskıltgeçmiştir. Yalnız "Scblegel, de [4] İl itmiş bilga qa.ğa.nın 
vefatından sonra (759) Yabğı.ı mevkiinde bulunan oglunun ihanet 
etmesi üzerine katıedildiği kaydına tesadüf ediyoruz ki bu da bü
yük ihtimalle Tay bilgii tutuq un olduğu kanaatini bahşetmektedir. 
Bundan başka Moyunç.ur kendisi tarafından Yabğu ve Şad unva
myla taltif edilmiş iki oğlu var idi [5]. Tay bilga yabğıı unvanını 
dedesi Kiil qa.(ja.n dan almış ve babası İl itmiş qa(ja.n tarafın
dan da ihanetinden dolayı idam edilmiştir. 759 senesinde ölen lı 
itmiş bilgli qa(fa.n ın yerine ilanci oğlu lti-kan-bügü qağan is" 
miyle geı,\miştir. Bilahara muınai.leyh 764 senesine doğru Çin 
imparatoru tarafından : 

H - 'l'üngridli bıılm zş il tutmuş alp lıüliig bilgii qiığa.n [6] 

Unv~nını almıştır. 780 senesine kadar Uygur devleti hüküındarı 
(1] Çin membaları hu tarihi 744 senesi diye göotermektedir. Chavıınnes: Documents.. 

94 . FaleRt gerek Schlegel: Die Clıi ıı. İnschr. S. 17 ve gerekse Hamstedt: Zwei uigurische 
Rırneıısclıriften in der Nord-Mongolei. fl elsin ki 1913-1928 . S. 4S (M6nıoire de la Societe 

Finno-oııgrieııııe XXX, .'l) ilcisi de dolp·u olarak 715 senesini alın ışlar . . 
[2] Ş;ıyan·ı dikkat.tir ki K iii qa(ja.n ın vefat tarihi olanı k Çin membalanııda 74.6-

senosi gösteı:ilnıi~tiı: ( Selılegel : Die Cbin. !ııscbr. S. 3) . Halbuki "Ramştcdt, !:arafından· 
ne§ı:edilc ıı alıide metninde clahn Kill qa.ğan 111 "domuz. senesinde yaşadı/lı kaydJ. 
ınevcııttuı- (Hamstcdt: Zwei uig. Run~n. S. 48). Bu taktirde .Kül q.ığan 747 senesinde 
vefnt erlebiliı:di . Zinı eski Türk Mogol takvimin e bakılırsa ikinci teşri n le bidnci ve ikinci 

kamın aylorı seneııin ilk iiç ayından Rrldeılilmişti r. 

(3] Ranıııtedt: Zwei uig. Rnnen. S. 4-5; Schlegel: Die Chin. İnschr. 30; F. W. K. Mül, 

ler: Uiıııırisc:h~ Glossen. S. 314; Chnvaıınes: Docıımenls. S. 2B6 n. I, 35. 

l4] ihid. s. 3. 
[51 Ramstedt: Zwei ıı ig. Runen. S. 51. 
[li) F . W. K. M ii ller: lligıll'isehe Glossen. S. 314. "Tnng,siiliileEiiııe ait eski kitaplaı·da, 
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sıfahyla tahh işgal etmiş ve nihayet nazırlarırıdan 'J'uız lwya t;ır ... 
qan tarafından katıedilmiş ve tahta Tım baga tarqo.n ]{endisi: 

4 - Alp qutluğ bilgii qağan 

urivanıyla geçmiştir . Şayan-ı dikkattir ki bu hakan hakkında 

hakanm unvanı tangri k it-tut tlingmiş alp kiiliig tüı·, fakat Karn-Balgasun 
3bidesinde ise ( ay tangrid/i qut bul m ış hit- tut tiingmiş ;llp hülüg ): 
§eklinde mukayyettir (Schlegel: Die Chin. inschr. S . 32} . Aradaki fnı·ka rağmen ikisinde ıl e 

· (alp hiilüg) kelimesinin mevcu t olması bu iki unvanııı ayni bir hııkana nit olduğuna • 
deliilet eder. Ayı·ıca di~er bir çok Uygur metinlerinde bu hakanın un va nma tesad\lf edilınek· 

· tetlir. Lakin bunlar lıakamn unvanını ternamile almamı~lar. Mesela A.von Le Coq tarafm· 

dan ne§redilen (E.iıı manichaeisches J.luch-Fragmeııt. Festschrift Villıelın Thomsen. Leip· 
ıig 1912. 8.14-9) unvanlı makalede t (ü)ngri uigur bıığıığ ( boğıığ) .xan dır· 
Baıan ise Uygur kelimesi hiç kullanılmamı§hr ( W. Bang und A.von Gnlıııin : Tiirkische · 

Turfan·Texle Ü. S. 1080. Sitzungsberichten der Preussischen Akadcmie der Wis.,erıscbaften . . 
Phil·lıist. klasse 1929. X:Xll) . Burada bögö xan tlln~Jrikiin dir. Bn hakannı tııın 

nınfassal unvanına diğer lıir m etinele tesııdilf edilmektedir. Mani metninde unvım biiy· · 

: uluğ ilig teııgride qut bulınış erdemin il tutmuş alp qutlujj: kiilüg bilge x.ığnn •ıı· 
hang'i .mAn i (F'. W. K. Mnller: Uigurica JI. S. 95; Ahlıandloın. dcr Kiirıiglicben Preııssi•dıım 
·AicaMmie der Wissenschaften. Berlin 191 l. ve F. W. K. M iili er: Deı· HoJstaat eiııes Uigııren· 

' Königs. S. 209. Festschrift Viihelm Tlıomsen. Leipıig 1912). Lakin hakanın ılol;ı:u unvanı 

· çince te.•bit edileni;:'!iı·. tangri-dil qut bulmı-ş il tu-t-mr-ş alp kiiliig dii r 

(Müller. ibid.) . Tadat edilen bu unvaniarda "Dı:ıng,ın nawr·ı dikkulini celpelıniş hir noktıı 

vardır. O da"Bnng,a_göre"voıı \Le C:oq"tarafından kayderiilen unvanrlaki bofiıqJ biziınlınkun 
ismi ·olarak kah ul ettiğimiz Bii(] ii yahut bögü den tuııı l:ınşkaılır. Bang Mııhınul l<Uşga
ride de .kaydedilcıı boqnq keliınesin i"Le Crıq,.un buğu{} uyla tam bir miimıkehaııa ol· 

• cluğu konauıındudır (Ban;ı; und von Gabain: TiiYkisdıe Turfaıı-Texte ){. 5.5.}. Mıwtı:r.ssiif ili
unvanlaı:da böyle biı· keyfiyeıle kaı:~ıhı0ınar.l ıi;ıınızılaıı drılayı meMelenin t<ı~ ıvi ri nıii~k iil

dlir."Baııg,ın boq uq kelimesinde bizi m bugünkü lehçeıni•ıle ki "bııxaq, mı.ı kahiliı1i. 
görıiıesi· zannımca bir az da ınana itibarile o kadar da muvafık gdıııemektedir. Ha tta <•ten· 

.. :· ild iği zaıiıan Bögii kelimesinin Mogolcanın şaman manasını ifade eden bilge si yle · 

',: ·: · . ettirilebilir. Bt\g(i Hakan devriııe ait ~aynn·ı dikkat hiı: rnulümatn ilm Fnqih •:.o:;.;,, ı d b 
·:: .: lesadUf edilınektedir. Horasan nüsbasından istifade edebilen prof. Zeki Valiıli Bı.yin ~ if>ılıeıı 
•. :,.bana verdilderi malilmata göre sekizinci asrın ikinci ııısfındn Tamfm ibıı Bo.hr al-
. _Mpfavui'i Uygur hakanma kadar varmı~ ve biı.ı.ııl hakanın Çin imparatorunun dn· 

·niadı olduğunu ve sarayında Çin a~kerlerinin bulundu ğun u göı:miiştur. Ayni Mıztavvi'f · 
Üygu~laı· arasında artık Mnni dininin inti~ar ettiğini söylemektedir. Bu ınalfoıııatn hukılırs<ı 
Mutavvi'fniıı gördüğii Uygnr hakanı Bögii olmalıdır. Zira lın lıııkıımıı zıımarıınrlb Uy· 

.· ·: gur. ve Çin devletleri beyn inde kanleşlik ittifakı yapılım~ ve büyiik ihtimalle bu sebeptıın 
. · dolay ı Jjlfızflıvvi''i n in gördükleri Çin askerleri Uygur sarayında hıılunnıuşlnr , ( ııy rıcu 

:: :· niükayese et Schlegt~l: Die Clıin. İıısı:lır. S. 43). Mani diııiııin intişnr ve nığheı bıılması cin 

Rmı hu devinle olduğu gibi ımıkayesc et: Ed. Chavannes et P . Pclliol: un Truilc mnnir.

Meıı ı:e trouv~ en Chine. Paris 1913. 211 n. l. hukıııı Mzzflwvi' 1nin söylediği gibi eski 

.. ·&!)ane üıerin'e Çin prensesiyle izdivaç eylemi~ tiı-. BöyleceMllfauvi' f nin söyledii\i biliıımım 
' evsaf bu hakanda mevcuttur. Bögü n i.in ıınvanına benzer bir tınvan dn" F.W.K. Müllcr,,in: 

· .Zwei Pfahlinschriften. 1915. S. 26 (Ablıand. der Kön. Preııss. Aka<lemie der Wiss. ) nam . 
. eserinde te•aıl iif erlilmekterlir. 
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yalmz Kara-Balg-asun 1l.biclesinde m alilmat verilmektedir [1 ]. Ta
rihi ınalümatın hal<kında az olması unvanının doğru tesbit edil
mesine imkan bırakmıyor . Kara-Balg·asıin abidesine bakıllrsa 
evvelce kendisine Çin imparatoru tarafından :am unvanı verilmiş 
ve yalnız 785 senesinde yine Çin imparatorunun kendisine Uygur 
kavım isminin tebdil edilmesi lıaklmnn bahşeclilmesiyle bilga qağan 
olJ11uştur. 789 senesinde vefat ettikten sonra Uygur devleti tahtına 
oğlu Tams l2) : 

5 - Ay tlingridli qut bul m ış ldilii(J bilg :i q;ığaıı 

nnvamyla geçmiştir. Yalnız iki sene devlet idaresinde bulun
duktan sonra prenses Yllb tarafından zehirlenmiştir. Vefatı 790 
senesine müsadiftir. Ondan sonra devlet riyasetini küçük kardeşi 
işgal etmek teşebbüsünde bulunmuştur. Fal<at yüksek rütbeli zabi
:tanın teşviki ve ahalinin i.syanı üzerine lincedilmi ştir. Bunun üze~ 

rine tahtı 7'anısın küçük oğlu Oçür(?) 790 senesinde işgal eyle
miştir. Tam unvanı belli olmamakla beraber: 

6 - Qutluğ bilga qar]an 

namiyle zil{redilmektedir. "F. W. K. Muller, bnnu temamile mesküt 
geçmiştir. Erkek eviadı olmadığından 795 senesinde vefatını mü

.· teakıp tahta : 

7 - Ay tüııgridli iilüg bıılm1ş alp uluğ qııtlıı{] bilgii qağan 

unvanıyla birinci nazıq olan qutluğ davet edilmiştir . Daha 
nazır iken sair beylere nazaran daha muktediı· idi ve senelerce 
hem hükümet idaresinde ve hem de ordu kumandanlığında bulun-' ' 
muştur. Bundan dolayıdır ki ona mül<Ufat olmak üzere konelisini 
hakan intihap etmiştir. Tahtının Çin imparatoru tarafından tas
diki ise büyük rütbeli zabitler ve yüksek makam işgal eden me
murların ricası Uzerine olmuştur (3]. 

805 senesinde vefat eden Qutluğun yerine: 

8 - Tangri-ya (?) alp hiiliig bilgtl qağan [4) 

unvanıyla oğlu geçmiştir. 808 senesinde ölmüş ve makamını: 

[I l Sclıl"!(el: Die Chin. İnsc'lır. S . 4. 
12.\ Sc:hlegel ibid. 5, 70. 
(3 ] SelılegeL ibid. 74. 
[tl.] Schlegel: Die Clıin . İnııclı r. S. 125 de bu şekilde mnka>'yett ir. Fakat lı iç bir TUı·k 

fqnğaıı) bn nnvanında(Tangri.-Yfi)diye bir kelimeye tesacliif edihııenıekteclir. Olsa olsa . 
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9 - Ay tlingridli flııt bulmış alp bilgii qa.ğaıı 

mı,,·<:,,ın"<>"'"'la şahsiyeti hakkında malümatımız olmıyan bir zata ter
Jmylemiı~tir . 821 senesine kadar Mlctmiyet sürdükten sonra Uy

devleti tahtına: 

10 - Ay tlingridli iiliig bulmzş kiiçliig btlgii qağan 

· geçmiştir. Bu üç son hakanlar hakkında malümatımız maatte-
essüf noksandır. Zira Kara-Balgasun abidesinin bunlardan bU

mahalli olmnulınıyacak derecede bozulmuştur. Falmt Uygur 
üzerine bunları nisbeten tesbit etmek iınkfinına malikiz . 

hakan 825 senesine kadar hakimiyet sürmllş ve öldük-

qut bulmıs alp bilgli. tli.ng.ri Uyğıır qağaıı 

~eç:mıımr. 832 senesinde katıedimiştir. Katlini müteakıp yerine 
oğlu .geçmiş ve bir sene sonra da yani 833 senesinde : 

12 - Ay tiiııgridii qut bıılmış alp külüg bilgii qo.ğan 

tasdik edilmiştir. 839 senesine kadar Uygur devletini idare 
. . sonra n azırlarından birisi tarafından katıedilmiştir. Tes
edebildiğimiz bu on iki Uygur hakanlarından başka Çin menabi-

daha bir kaç Uygur hakanından bahsedilmektedir. Lakin bizi 
ar eden unvanıarı malüro olmadığından [1) burada nazar-ı 

aln'ı.man'ııştır . 
Gerek Tukyu devleti ve gerekse Uygurlara ait tesbit etti(,ri
hakan ijnvanları yekdiğerinden oldukça farklıdırlar. Bu fark 

::, ··u·"'' ' 'uu.v şüphesiz Türklerin intisap ettikleri dinin tesiri de olma
_,v,, ..... , .. , bunu bilhassa unvanıarın mukayesesİ neticesinde 

Unvanı belli olan Türk hakanlarını sıı:a ile şöyle bir 
tesbit edebiiyoruz : 

qağan 

qağan 

tür(ü)k bilga qağan 
--------~---------------------

[1] Bu·· kabilden· olarak A. von Le Coq: Ein clıristliehes und ein mnniclıaeisclıes Ma
·. ,;,i,,.,;,,,r.,,~~~~• in tiirkischeu Sprache au s Tuı-fım (Sitzungsb. deı· König. Preuss. Akademie 

· Wiss. ' .1909. S. 1217 ) de ne~redilen metindeki hakan tmvanlnnnı zikredebiliı·i z ki 
şimdiye kadar kimse tarafından şahsiyetleri tesbit edilmerni§tir. 

B - Hukuk ve iktis..,t 
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4) 
5) 
6) 
7) 

Tanritag tangrirta 
Qutluğ 

yaratmış tür(ü)k bilgii qağan 
bilgH Kül qağan. 

8) 
9) Ay 
10) 
11) Ay 
12) 
13) Ay 
14) Ay 
15) Ay 
16) Ay 

Tangrirta 
Tangri da 

Tangri da 

Ti:ingrida 
Tüngridi:l 
TangridH 
Tangrida 
Tangrid U 
Tagnrida 

bulmış il itmiş bilgH qağan .· .···· 
bulmış il tutmuş alp külüg bilg !i qağan 

qut bulmıf; 
alp qutluğ bilga q 

külüg bilga qağan 
qutl'uğ· bilgi:i qağan 

ülüg bulmış alp uluğ qutluğ bilga qağanı ; 

alp külüg bilga qağan ·. · 
qut bulmış alp bilgi:l qağan ; . 
ülüg bulmış küçlüg bilgi:! qağan 
qut bulmış alp bilgi:i tangri uyğur qağan· · 
qut bulmış alp külUg bilga qağarr 

Elde edebildiğ'imiz Tukyu ve Uygur devletleri bakan unvan
ıarını yekdiğeriyle mukayese eelince aralarında muayyen fark- ·. 
lar görmekteyiz; beş hakanın unvanlan tarihen tesbit edilmedi-· . · 
ğiiıden ternamile sairlerinden ayrıldığı gibi diğer beş bakanın da ' 
unvanında nazar-ı dikkati caUp bir hususiyet vardır. Bu da ay keli- . · 
mesinin bulunmamasıdn·. Müller ay kelimesini Türk hakan unvan
ıarına ill1vesi keyfiyetini tam Mani dininin Türkler arasında intişaı-
etınesiyle izah edilebileceğini kaydetmektedir. M ani dini daha · .. •··.· 
Sasaniler imparatoru ş apOrun zamanında(242-273)resmen teessüs· •. · •·· ·• · 
etmiştir [1] . · 

Türkler· arasında ise bu din yalnız Bögü qağanıh .. cu~•auuı•ua. 
intişar etmiştir. Filhakika ay Manihayenlere mahsus olabilir. 

"teldm Yunan ve Roma kilisesi papasları dahi Mani dininin intişa- •.. · 
rm dan sonra ay ve güne~ te oturan_ bir isinden bahsetmektedirler[2]'; . 

Lakin 'fürkler ay ı her bir ibtidat kavımda oldug-u gibi 
Mani dininin intişarından sonra hatta çol{ evvel takdis "''u""'''"'' 
Hakan un vanlarına ay ın ilavesi meselesine gelince bu her 
den evvel eslü ananelerden ileri gelebilir. Buna başlıca 

Hızn hakanlarının unvanıarında güne~ ile beraber ay tabirinin 
bulunması teşkil edebilir. Yalnız nazar-ı dikkate almalıdır ki 
tabiri Tukyu ve ili{ Uygtır l1a1mnları unvanıarında 

mıştır. 

Manihayen dini ile beraber ay ın Uygur hakanları unvanında 
bulması belki Manihayenler teşvikiyle yeniden eski Türk ananesinfı ·. 

[ll Th. Ni\ldeke: Aufsaetze zur persischen Geschichte . Leip-.dg 1881 . S. 95 .. 
(2] F . W. K. Miilleı· : Uigurische Glossen . S. 315 .. 
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-canlandırmıştır. Bu ananeye biz eski Çin membalarında tesadüf et
mekteyiz. Bunlara nazaran eski Han imparatoru"Tiingri, ve "Ma

. kaddes yer,tarafındankuvvet ve hayat bulduğu gibi"tıy,ve"(/üneş, 
tarafından da adeta takdis edilmeJetedir ll] . Hun imparatorları 

· •· adeta aya tapınmakta idiler. Mesela Tan-Hız (tanrı oğlu) tan atar
·• ken askert karargahını terk ile ibadete gider ve her yeni ay doğar-

• · .. ken garpta keza aya ınütevecci.h ibadet edeı·di. Hatta oturduğu za
man sol elinin bulunduğu taraf en iyi taraf olarale telakki edilirdi 

· ve yüzünü de şiınal tarafa tevcih ederdi. Bundan başka senenin 
,lik ayı göründüğtl zaman Ta.n-Hu sarayının "Qurhan mahalli, n
de ufak bir meclis toplanıyordu. Yeni ayın her doğuşunda ise bü
yük içtimalar ;v apılarale Tanrı ve l ere ayrıca kurbanlar takdim 
edilirdi[2] ."Wa.ng fung,un zamanında senenin üçüncü ayı doğdu-

·:. ~u zaman imparatorun bir vasiyeti olmuştur . Bu vasiyete göre 
•··. Tan-Hıı oğlu senenin ilk a.y ı do~duğu zaman heyet göndererek
. imparatora afiyet diler ve Xa.tun u ile beraber kendisine hediyeler 

· .. verirmiş [3] . Htm idaresinde Şanyız ordu karargahı mabedinde se
nenin ilk ayı dojtduğu zaman bilümfim erl{lln toplanmak mecburi
yatinde idi . Beşinci ayın ilk ayı doğduğu zaman da Lun-cen 

· sarayında toplarup lrurban takdim edilirdi[4). "Thomsen,e bakılırsa 
· Tukyu devletinde de ay a ehemıniyet verilmiştir. J{ül-ligiıı dUşma

na karşı hücum ederken ay şeklinde başında bir zineti taşıınıştı[5]. 
·"W.Barthold"un dediği gibi bu bir faraziyeden ibaret olabilir. Lakin 
Tukyu Türklerinin ay ı takdis etmemelerine delalet edemez. Zira 

· ;.zy şamani Türklerde ayrıca takdis);edilmiştir. Şamanların Hi kadına 
-göre gerek güneş ve gerekse ay gözükmemelerine rağmen üteki 

· ·. dünyada da mevcutmuş. Şaman olan Tulcyu 'rürlderi için şüphe
>siz ~,g muayyen bir · mana ifade etmiştir [6]. 

· Unvanıarda gördüğümüz alp, qut, iilüg, kiiliig, qııtlu{] tabir
.gelince bunlar hakanın seciyesi, şöhreti ve hükümdarlık ha
n gösterdiği liyakatlar üzerine unvanına HAve ertilmiştir. 

MeseH\ iyi seciyeli hakanın unvanına "Qut,, şölıret sahibininkine 
[ll M. ile Groot: Die Hunen ıler vorchiristlidıen Zeit. Bel'li11 1921. S. lll. 
{2) M. de Groot: ibid. S.60. 
[3] M. de Graoı:· ihid. S. 213. 
[ 4] Y. I. Gurlyand : Stepneye zakonodatelstvo s drevMyşix vremyon. h vestiya obşşes· 

J\rxeologii, i storii Etnografii pri imperator~kom kuıanskoın Universile te. T.XX·l91.4:S~5'5.j 
. [5) Thomsen: Turcica. S. 27; Bartbold: Orta Asya tar ihi hakkında dersler.[ S. :4. 

{ 6] . Georg Nioı·ndze : Der Sclıamanismus bei den Sihirischcıı Viilker. Stıı tl{,-art 

1925. s. 70. 
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"kiilüg,, kahramanlarınkine"alp,,kuvvet sahiplerine "küçlüg.,, kut
lularma ise "qutlızğ, tabirleri illl.ve edilmiştir. 

Aslı itibarile Mogol ve Türk Usanlarında mUşterele olan" Ta.nn, 
tabiri de eski Türk ananesi üzerine Hunlardan alınmışhr. Bu kelime 
Hun devleti reisierinin unvanıarında daima kullanılmışhr . Hatta 
Hunlar kendileri imparatorlarına 1''ing-li diye tesmiye etmişler

dir. Çin llsanında türkçenin "r .. sadası mukabilinde diğer samite 
lmllanıldığından kelime yukardaki şekli alnuşhr [1] . Tıpkı Türk 
hakanlarıl_lda olduğu gibi Mogol bakanları unvarunda da daima 
istimal edilmiştir. "Milller,in bir Türk ve bir Mogol imparatoru un
vanlarıyla yaptığı mukayese bunu vazıhan göstermektedir. Mese
la Mogol haleanlarından birisinin unvanı olan : 

Möngfi tangri-yin lliiçün dilr ..... qağan carllq ( iiga) ma. nu [2) 

tamamile bizim Orbon abidelerinde gördüğlimüz Türk hal{anı
nın işbu unvanından : 

Tangritiig tangri yaratmış qağan sa.bun ... [3] 

az bir farkla ayrılmaktadır. Ayrıca "Köll tangri, veya alelade 
"tlingri, gerek Türk gerekse Mogol ve Çin saraylarında bu glln
kü ilah mukabilinde telAkki edilmiştir [4] . Orhon abidelerinde 
Köll tanri[5] Mogollarda "möngkii tiingri,[6] veya "Möngkö tilng
ı·i, (7] tamamile çince fın-txyan-yun un aynidir. Bütün Mogol 
yarlıklarının hepsi aşağı yukari "Kök tlingri, kelimeleriyle baş
lar ki bu da Çin sarayının taklidinden başka bir şey değildir. Uy
gur metinlerindede keza hakanlar kendilerine" man tangri mö.n, 
yahut "tlingrilüin=iilngrillan" ve bazen de "tiingri ilig, unvan
ıarını vermişlerdir [8] . 

Şayan-ı dikkat olan bir nokta da hakanların unvanıarında ha
r ll M. de Groot: Die Hunen. S. 54; Müller: Uigurische Glossen. S. 316; Ayrıca mü· 

knyese et, Po!ivnnov : Tu-kye transcriptian chinoise du mat J~~J; • Dulletiıı de l'academie 
des scienes de l'URSS. l XXI, sCrie VI. S. 691. Leningrad 1927. 

( 2] F. W. K. Müller. Uigurische Glossen. S. 316. 
1 3! Thomsen : 1 nscriptions de l'Orkbon. S. 122. 
l4 1 Ed. Chavnnnes: İnseriptimıs e l piccos de chancellerie chinoises de l'epoque ınoıı· 

gole: T'oung pao. 1905. S. 41. 
[5] Thomgen: lııscriptions de !'Orkhon. S. 97. 
[6] Bobrovniko,•: Pamyati mongolskago kvadraLnago pisına. Gı·aınotıy vdovıy Darma 

Balovoy i Buyantu·xnna. Sı. Pctersl•urg 1!170. S. 44. 
(7) Bobrovnikov. ibid. 

(8] W. Bnng ıınd A. von Gabain: Tilrkische Turfan ·Texte Il. S. lO. (Sitzııngsberichıe · 
dcr Preııss. Akndernie der Wissen. Berlin 1929) . 
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c kamn milliyetinin gösterilmesidir. Tukyu devleti hakanlarının 
unvanıarında daima tw·k bilgli. qağa.n kullamldığı halde Uygur 
hakan unvanıarında yalıuz birisinde Uygur kavım ismi zikredil-
mi,ştir. · 

Nihayet Türk hakanları mukayesesİnden o devir TUr!< devlet 
teşekkülAtı hakkında bazı neticeler elde edileb.ilir. lık altıncı 
asir Tukyu devleti bakanıarinın unvanıarına bakılırsa bu devir 
Türk devletinde balramn muayyen bir devlet unvanına ma
lik olmadığını görebiliriz. Zaten tarihi nokta-i nazardıın o devir
lerde adamakıllı bugünkü bizim teHtkkimize göre devlet teşekkül 
etmemişti . 'fa bir-i diğerle oturak olmaktan ziyade gö ç e b e bir 
df.Wlet idi. tkinci 'fukyu devleti son iki hakandan !tibaren tedri
cen halnın unvanıarı da teessüs etmeğe başlamıştır. Bu rütbeler 
zanmriıca her şeyden fazıa:devletin harici münasebat-ı siyasiyesin
den ileri gelmiştir. Netekim Uygur hakanlarının devlet unvanıarı 

· daima Çin imparatoru tarafından tasdik edilmekte olduğunu gör
.. ' mekteyiz [1] . Halran ilk evvel tahta ya yalnız kendi ismi veya 
. : bir kaç kelimeden ibaret olan unvanla geçerdi. Mesela El qağan ve

. ya Elteriş Qağan gibi. Bir kaç sene devleti idare ederek gösteı.·di
. . ği bir kaç faaliyet neticesindedir ki hakan muhtelif ol<şayıcı ve tal

. :: pf mahiyetinde unvanlar almakta idi. Biraz yukarıda söylediği

. ·. hıi:i veçhile Türk hakanları Çin imparatoru tarafından tasdik ed il
;_ diği gibi mütekabilen Türk hakanları tarafılıdan da Çin imparato· 

. D runa muayyen unvan verilmekte idi. Elimizdeki mevcut vesaik 
üzerine teati edilen bu unvanıardan yalnız birisini tesbit edebiliriz. 
_Bu da "tangri Qağan,dan ibal'ettir [2] . Alelümm her bir Mogol 
ve Turk kavmı tarafından daima bu rlltbe Çin imparatoruna ve

-rilmekte idt. lbtimal o zamanlarda Çin ve 'l'Urk devletleri bey
. ninde mlinasebat-ı- baseneyi takviye eden en mühim vasıtadan 
birisi de unvan takdim edilmesinden ibaret idi. Orhon abidelerinde 
böyle birananenin teamülü izine tesadüf edilmemektedir. Yalnız 
·Çin sarayına mensup bedizçilerin matem münasebetiyle gönde
rildiğini görmelcteyiz . 

1 
· .· . Şimdiye kadar qağan kelimesinin menşei, filoloji itibarile 

· inaateessuf bir türlü tayin edilmemiştir. Bir taraftan kelimenin 
· \'Solfd ve İrandan geldiğini ileri sürenler olduğu gibi Mogol men-
• şeine irci:ı edenler de olmuştur. franiyülmenşe olarak gösteren

ler~'hatun,;keliniesi nınkabili olan Soğdcanın"xwaten,ini ileri sur-
l ll Selılegel : Die Chin. İnschr . S. 5 . 
(21 Schieı;el : Die Chin . ln.•clır . S. 74,5. 
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müşlerdir. Eski Çin membalarında xatun mukabilinde qağatıın [1] 
telaffuzuna tesadüf edilmektedir. Gerek qağan kelimesinde ve 
gerel{Se Qağatun kelimesindeki Qa.ğa.n ın müşaı·eketi üstadım 
"Bang,ı qağaıı kelimesinin Sog"dcamn"xwaten" kelimesinden ileri 
geldiğini ve bilahara 'l'Ork telllffuzn üzerine nihayet Qa.ğatıın 
şeklini aldığı fikrine sevketmiştir [2) . Fakat "F. W. K. Müller,in 
dedigi gibi llstat "Bang,ın bu fikri yafnız meselenin tenvirine 
hizmet etmiştir. Zannıma göre qağaıı ve qatun kelimeleri bey
ninde hiç bir mUşareket yoktur. Qağatuıı daki qağa. ınastarı büyük 
ihtimalle qağan ın qatuıı la birlikte devlet idaresinde müşterek 
roloynamasından ileri gelmektedir. Orbon abi delerinde ikisi de 
yani qa.ğan ve xatun aşag-ı yukarı bir mevkide bulunmaktadırlar. 
Mamafi xatmı hakkında yazacag"ımız ikinci bir makalede bu bu
susu ayrıca tenvir etmeğe çalışacag-tz. Şimdilik Tl.'ırk devleti teş
kilatın ri ald qa.ğan kelimesinin bir taraftan mevkiini, diğer taraf
tan da 'fürk devletinin tarz-ı teşekkülünü nazar-ı dikkate alarak · ·'r 
ifade ettiği manayı meydana Imyabiliriz. "Tonyuquq, abidesin- · ,~ 
de il!{ defa olarak qtığtuı ve xan kelimelerinin muhtelif ınanada .:.;~ 
fakat bir devlet teşkilAtı dahilinde görmektey1z."Tonyuquq, kendisi · ·~ 
xan olduğu halde kend1sine hAkim olmak üzere diğer birini qağan .. %k 
teklif etmektedir[3]. Buradan anlıyoruz ki qağan ve xan kelimeleri 
yekdig"erine nazaran farklı bir mana ifade etmiştir. Xaıı lllkabı 

Tııkyu devleti tarafından yalnız bir kabile reisine itlak edilmiş ;. 
ve ınuahharan bu şekilde devam ettirilmiştir [4] . BilAlıara "g, · ... i~ 
harf'ini n sukutiyle kelime qa' an [5]yahut qan1 qan şeklini almışt.ıı~. . · ~' 
Demek oluyor ki 'l'Urk kabilelerinde qa{ja.rı ın mevcut olmadığı bir. Ç. 
zamanda xan H'ikabı serbest lmllanıJmışbr. Bu taktiı·de yalnız kabile .-:~~ 
ve onun reisi kastedilmiştir. Qag"an ise muhtelif kabail rüesası si- · ~<>.. 

( 1 ' Ed. Cbıl\•annes : Documents. S. 334 Katoun kelimesine ınüraceat; F. W. K. Mül· 
ler: OZ. Vlll. 313; Klaprolh: Relntif A I'Aııie. Paris 1826 Cilt. ll. S. 387. . 

[2) W. Bang: Türkologische . Briefe sus dem Beriiner Ungarischen İnstitut. Zweite 
Brief. "Ungarisclıe Jalırbücber •. Berlin. S. 248; Bang, KSz. XVUI. S. 120; Brockelmann: . 
Hofspracbe in Altturkestan . .,Verzameliug". (Donum Natalicum & brijnen} 1929. S. 223. ; 

(31 Thnuisen:Turcica. 5.48-9 n. Üstad Köprüliluıda Mehmet Fuat Bey nauır·ı dikkatimi .. , . 
iki mühim esere eelpetlise de fakat ınaateessüf İstanbulıla bulamadım, birisi : Terrien de .{._, 
Lacouperie: Klıan, Kitakan and Other Tartar tiıels, di~eri, "Qatremere,in Gami'ut · tavarih 
tercümesi. 

( 4) Bere2in : Şeyhaniada . Biblioteka vostoçnıx pisateley . St. Peterburg. 1849. S. 9 
n. 10.; Ramstedt: Zwei ııig. Rnnen, S. 25; Velyamiııofi·Zernof: Monetıy l3uxarskiyai xivi· 
ııskiya . St. Petersbmg 1859. S. 330 . 

[5] "Barthold"a göre bu kelime yalııı1. Mogollor tarafından kııllnnılmışbr. T~ncyclop6-
die de )'İslam. T. II. 926. 
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fatını haiz olduğundan qağtııı unvanını almıştır. Bu talüircte qa(jan 
:kelimesini qa.ıı-ğan ve yahut xan-ğlln gibi şel<illere taksim ede

. · biliriz ki mana itibarile "Hanlar Ham, demektir . Ayni manada 
.;. Arap muharrirleri tarafından takriben onuncu asırdan itibaren 
... kaydedilrneğ.e başlanılmıştır [1] . 

Qa.ğan kelimesinin devlet idaresi esası üzerine ifade ettiği ma
İıadim başka, kelimenin filoloji itibarile de bir manası olmalıdır . 

. Kelimenin heyet-i umuıniyesini nazer-ı dikkate alınca mastarında 

türi{Çede gördüğümüz bir ağ köküne tesadüf etmekteyiz . Ağ
. · ·. maq fiili bir çok 'fürk lehçelerinde "kalkmak, ylikselmek, mana

,· sındadır (Radloff. Wb. I. 142; Kaş. I. 152, 259; Brockelmann: Mitte
·-·: ttlrkischer Wortsc:batz. 8.3; Abü-Hayyan. 8.2 (21). Ayni mastae üze

rine ağa, büyük kardeş., sahip, zabıt, !randa ise xan riitbesi te
Şekküİ eylemiştir (R. Wb. I. 143/4). Qağan kelimesinde ağ fiilinden 
başka başlan~cında izahı müşkül bir q vardır. Kelimenin bu 
şeklini andıran ve ayni zamanda a.ğ fillini ihtiva eden ve elyevm 

. 'ftlrk lehçelerinde kullanılan qağa vardır ki manası itibarile bü
yük kardeş, büyük [3], compagnon [4], hısım [5], demektir . 

Tamamile bir şekil ve mastara malik olan Qağa.-tı ve qa.ğa 

:arasında şüphesiz bir karabet mevcuttur. Eski Türk metin ve Çin 
annallarında yalmz kelime Qağrın şeklinde, yani n le beraber 

·• · kullanılmıştır. Sonuncunun bora-boran [6] ; rırqa-arqan [7] kelime
lerinde oldu~u gibi bilAtlara ilAve edildiği şüpheyi dllidir. Uygur 
metinleri bem qağa ve hem de qağan kelimelerini muhutelif ma

.· . , nada kaydetmektedirler ki bu da ikisinin yekdiğerinden farklı 

-olduğuna delalet etmektedir. q-a.ğa.-n şeklinde taksim edilince bu 
· _ <iefa da ille q mn n~eden geldiği a'nlaşılmamaktadu·. Her halde lee
.. · liqıenin muhakkak Türkçe bir köke ircaı müşkülAt arzetmektedir. 
·····'Belki müşterek Mogol ve Türk lisanı devrinden bize in tilcal eden 
,bir bakiyedir . 

lll Barthoıd : 'Elnc. de l'lslam. ibid . 
{2] Taralımdan ne~redilen n!lsho olmmıştır . 
f3] Cafereğlu ' Daş lAhikası. Istanbul. 1929 S. ll 

. {4) P.. Pelliot; 'T'oung Pao. 1914. S. 268 . 
. [5 ] F. W. K. MUHer: Zwei Pfa:hliııschriften. Berlin 1915. S. 28, 24211. 
(6] Thomeen: 'Turcica. 94 1ı . 

(7 ) Pa~et .de Cour teille: Dict. 'Turc·Ociental. S. 15. 
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