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TERKEN UNVANI HAKKINDA
Saadettin GÖMEÇ
Özet: Türk tarihinde belirli bir zaman geçtikten sonra hükümdar unvanlarnda
olduu üzere, hatun unvanlarnda da deiiklikler söz konusudur. Yani ilk
zamanlarda bata bulunan en yüksek otoritenin sfat “kagan” ve “katun” iken, bir
müddet sonra baka bir kelimeye dönüüyor. Örnek olarak baz Türk
hanedanlarnda hakan, han, sultan, hükümdar, padiah, ah vb. biçimindeki erkek
unvanlaryla karlatmz gibi, kadnlar için de zamanla terken, sultan, bige,
begüm vb. eklindeki sanlar görmekteyiz. Tabii ki bunun sebebi, yukarda da
belirttiimiz gibi Türklerin girdikleri kültür çevreleriyle, dinlerin tesiri yüzündendir.
Anahtar Kelimeler: Tengriken, Terken, l Bilge.
About The Title of ‘Terken’
Abstract: In Turkish history, after a certain time, there occur changes on the
titles of wife as it is in the titles of the rulers. In other words, the title of the ruler
turns out to be another word after a while whereas it was “kagan” and “katun” at
the beginning. For example, in some Turkish dynasties, we see male titles like
hakan, han, sultan, hükümdar, padiah, ah, etc. And female titles like terken,
sultan, bige, begüm. The reason of this is, of course, as we have mentioned above,
the culutral area that Turks joined and the effects of the religions.
Key Words: Tengriken, Terken, Il Bilge.
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dier kültürel özelliklerinin belirlenmesinde önde gelen kstaslardandr. Türk
dilinin mene bakmndan kendisiyle bir olmayan çeitli dillerle, bulunduu
kültür çevreleri itibaryla temasa geldiini biliyoruz. Gayet normal bir
ekilde bu dillerden bir eyler alm, onlara da pek çok ey vermitir. Ama
bununla beraber büyük âlim B.Ögel’in dedii üzere; “Türk kültürü ve
Türkçe, yamaya uram bir mal gibidir. Elinde delil olsun, olmasn herkes
ondan bir parçay alp, baka kültürlere mal ediyor”.
Biz bu çalmamzda Türk dilinin çok eski ve özellikle bir zamanlar
yüksek derecede kadn unvan olarak kullanlan Terken kelimesi üzerinde
durmak istiyoruz.
Bununla birlikte en kadim Türkçe belgelere baktmzda, kagan
unvanlarnn banda bir “bilge” kelimesiyle karlayoruz. Türk
düüncesinde kagan olmann ilk artlarndan birisi bilgeliktir. Kök Türk
tahtna çkan kaganlar bilge ve alp olduklarndan bu makama
oturabilmilerdir. Yaztlarda; Bilge kagan ermi, alp kagan ermi1. Kagan
alp ermi, ayguçs bilge ermi2. Bilgesin üçün, alpn üçün3, denmektedir. Bu
itibarla kagann bilgili ve akll olmas yannda cesur ve yiitlik vasfnn da
bulunmas gerekir. Tabii ki, bütün bunlar bünyelerinde barndran
hükümdarlarn yukardaki metinlerde söylendii gibi akll danmanlara
(ayguç) ihtiyac vard. Kök Türklerin son büyük kagan Bilge (716-734)
öldüünde, zamann en güçlü ülkesi olan Çin imparatorluu o döneme kadar
hiç görülmemi ekilde kalabalk bir elçilik heyetini onun cenaze
merasimine yolluyordu. Kendinden baka herkesi barbar sayan Çin’in, Kök
Türklere ve özellikle de Bilge Kagan’a kar tavr deimiti. Çünkü o, tam
manasyla modern bir devlet kurduu gibi, kendisinin de bata gelen
hususiyeti bilge olmasyd (Gömeç 2006: 56-57).
Eski Türk devlet tekilatna göre, nasl ki erkekler kaganla atanrken
bir merasimle bu san alyorlarsa, kadnlar da “katunluk” makamna
yükselirken, bir terifat uygulanyor ve “l Bilge Katun” unvanna sahip
oluyorlard. Kök Türkçe belgelerde buna dair örnekleri görmek mümkündür.
Mesela Kök Türk Kitabelerinde l-teri’in kaganlndan bahsedilirken;
Yukarda Türk Tanrs, Türk’ün kutlu ülkesini bu ekilde düzenlemi. Türk
milleti yok olmasn, millet olsun diye l-teri Kagan ve l Bilge Katun’u
Baknz, Köl Tigin Yazt, Dou taraf, 3; Bilge Kagan Yazt, Dou taraf, 4: Bilge kagan
imi, alp kagan imi.
2
Baknz, Tunyukuk Yazt, I. Ta, Güney taraf, 3; Dou taraf, 4; Kuzey taraf, 5: Kagan
alp imi, müaviri bilge imi.
3
Baknz, Köl ç Çor Yazt, Bat taraf, 7: Bilgelii için, yiitlii için.
1

Terken Ünvan Hakknda

109

(Tanr) halk içerisinden çekip yükseltmitir4, deniyor. Yine Uygur beyi
Moyun Çor, kardei Tay Bilge Tutuk ile yapt mücadeleyi kazanp, kendisi
kagan seçilince, hatununa da; “l Bilge Katun” unvan verildi. Uygur ça
kitabelerinde bu hususta devlet meclisinin onlar; “Tengride Bolm l Etmi
Bilge Kagan” ve “l Bilge Katun atad”5 söylenmektedir (Gömeç 2000:
27).
Belirli bir zaman geçtikten sonra hükümdar unvanlarnda olduu üzere,
hatun unvanlarnda da deiiklikler söz konusudur. Yani ilk zamanlarda
bata bulunan en yüksek otoritenin sfat “kagan” ve “katun” iken, bir
müddet sonra baka bir kelimeye dönüüyor. Örnek olarak baz Türk
hanedanlarnda hakan, han, sultan, hükümdar, padiah, ah vb. biçimindeki
erkek unvanlaryla karlatmz gibi, kadnlar için de zamanla terken,
sultan, bige, begüm vb. eklindeki sanlar görmekteyiz. Tabii ki bunun
sebebi, yukarda da belirttiimiz gibi Türklerin girdikleri kültür çevreleriyle,
dinlerin tesiri yüzündendir.
En eski Türk kadn unvanlarndan olan “il bilge” terimini Türkçenin
dnda izaha kalkmak bize göre bouna uratr. Bilindii gibi “il”
kelimesi, Kök Türkçe yaztlarda “devlet” ve “ülke” manalarnda
kullanlmtr (Gömeç 1999: 82-83). Bilge de; bilgi sahibi, akll olmak ve
ileriyi görmekle alâkaldr. te bir zamanlar ba kadn yönetici için söylenen
“il bilge” terimi, bir süre sonra braklm ve bunun yerine, “terken” unvan
ortaya çkmtr. Bu ad ile anlan mehur Türk hanmlarndan bazlarn
tantmak gerekirse; hiç üphesiz bunlarn banda Selçuklu hükümdar
Melik-ah’n (1072-1092) ei Terken Hatun gelir. Bir Kara Hanl kz olan
Terken Hatun o kadar hrsldr ki, kendinden doan çocuunu tahta
çkarabilmek için kocasyla vezir Nizam’ül-mülk’ün arasn açm, hatta bu
ikisinin vefatna sebep olmutur. Kendisi de bu gaileler içinde 1094’te
ölmütü. Harzemah l Arslan’n (1156-1172) kars da Terken unvann
tamaktayd. Kocas 1172’de vefat edince, kendi olu olan Sultan-ah’
tahta oturtmu, ancak l Arslan’n öteki olu Alaaddin Toku (Teki) Kara
Htaylardan yardm isteyerek, bunlara kar çkmt. Nihayet aralarndaki
kavgalar bittiinde, Alaaddin Toku (1173-1200) üvey annesini öldürtmütü
(1174). Alaaddin Toku’un ei de bir Kpçak Türkü’ydü ve o da Terken
Hatun diye anlmtr. Gayet nüfuzlu olan bu Türk hatununun tesiri olu
Muhammed üzerinde oldukça fazlayd. Onun yedi kâtibinin olduu,
Baknz, Köl Tigin Yazt, Dou taraf, 10-11; Bilge Kagan Yazt, Dou taraf, 10: Üze
Türk Tengrisi, duk yiri-sub ança itmi erinç. Türk bodun yok bolmazun tiyin, bodun bolçun
tiyin kangm l-teri Kagang, ögüm l Bilge Katung töpüsinte tutp yügerü kötürmi erinç.
5
Baknz, Taryat-Terhin Yazt, Güney taraf, 6: Tengride Bolm l Etmi Kagan, l Bilge
Katun tayin etti.
4
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mührünün üzerinde “din ve dünyann koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün
kadnlarn melikesi”, yazld söylenir. lerlemi yana ramen güzelliiyle
dikkat çekiyordu. Harezmahlar ile Çingizliler arasndaki Otrar savandan
sonra esir alnarak, Karakurum’a götürülmü ve 1233’te orada vefat etmitir.
Ayrca Satuk Bugra Han’n büyük kz Nsb Türkan, üçüncü kznn ad da
Hediye Türkan’dr. Özellikle Selçuklu ve Harzemahlarda “Terken” unvanl
kiiler oldukça boldur (Caferolu 1937: 156-157; Grenard 1939: 147-148;
Genç 1982: 116-118; Köymen 1982: 71-74; Kafesolu 1984: 84-86; 1988:
672; 2001: 397; Gömeç 2005; D’ohsson 2006: 92; Gömeç 2005), ama biz
ençok bilinenlerden bir ksmn örnek olarak vermeye çaltk.
Bununla beraber biz öyle sanyoruz ki, Terken unvannn ortaya çk
çok daha eski zamanlara kadar uzanmaktadr. Buna dair ipuçlar da, yine
Çince vesikalarda sakldr. Bilindii üzere büyük Türk-Hun Devleti Asya’da
inkraza uradktan sonra, onun mirasn devam ettirmek isteyen birtakm
Türk sülaleleri ortaya çkm idi. te bunlardan birisi de, 4. asrn sonlaryla,
5. yüzyln balarnda kadim Türk yurdu olan Ordos bölgesinde, ksa bir
müddet de olsa hâkimiyet kuran, Çin yllklarnda Hsia hanedan diye anlan
siyasi teekküldür. Son Hun hükümdarnn soyundan gelen, Çince kaytlarda
ad He-lien Popo diye yazlan Türk beyi, bu ismi nasl aldn adamlarna
yapt bir konumada öyle açklyor: Atalarm kuzeyden kalkp, güneye
indiklerinde aile isimlerini Su-shih olarak deitirmilerdi. Bu kelimenin
söylenii Çinlilerinkine uymuyordu. Daha sonra anne soyad olan Liu’yu
seçtiler. Bu isim babadan oula geçerek bize kadar ulat. Bu da Türklerin
alk olduu adlara benzemiyordu. Bunun için de dilimizde “Tanr’nn kut
verdii, göe kadar ulaan” (Tengri Kut) manasna gelen terimle ilikili olan
Huei-he sözü vard ki, imdi ben “He” kelimesi ile “bir araya getiren”
anlamndaki “Lien” teriminden oluan “He-lien” soyadn alyorum. Yalnz
bu ismi, sadece benim Türk ve birinci hanmmdan doan çocuklarm
kullanacaklardr” (Otkan 1974: 49; Onat 1977: 70). He -lien Po Po ad ile
alâkal olarak bunlara deinirken; Çince belgelere baktmzda, Tengri ve
Gök manasna gelen “Chi-lien” sözünün sonunda ayn iaret vardr. Bunu da
gözden kaçrmamak lazmdr.
Doruluu veya yanll tartlabilecek olan bu tarihî açklamadan
sonra, Terken unvannn ne manaya geldii üzerinde de, özellikle Türkçe
kaynaklara dayal olarak durmak gerekecektir. En eski Türkçe sözlük
diyebileceimiz Kagarl Mahmud’un “Divanü Lûgat-it-Türk” adl eserinde,
“Tengri” kelimesi açklanrken, “Tengriken” terimine deinilmektedir.
Kagarl, “gayr-i Müslim Türklerin bilgin kimseye tengriken dediklerini”
söylüyor (Atalay 1988 III: 377). Yani “Tanrya tapan, bilgin, dindar, ileriyi
gören” manalarna geliyor olmaldr (Clauson 1972: 525). Bununla birlikte
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belki de “Bögü” unvanna yakn bir anlam tayor. Ayrca Kagarl Mahmud,
“terken” kelimesi hakknda da izahatta bulunurken; “a ehrinin addr. Asl
ismi Takent’tir. Ta ehri demektir” (Atalay 1988 I: 443) diye de, kayt
dümekle beraber, eserinin deiik yerlerinde; terkeni “sultan, hakan,
kendisine itaat edilen” biçiminde açklyor (Atalay 1988 I: 376; 441-442; II:
209). Yusuf Has Hacib ise, bu kelimeyi “hükümdarlk yetkisiyle”
ilikilendirir (Arat 1979: 27-29). R.Genç, “Terken” adl makalesinde;
“balangçta yalnz hükümdarlar için kullanlrken, sonradan Osmanllardaki
sultan unvan gibi, hatunlara da verilmitir” (Clauson 1957: 544; Genç 1982:
116) diyor. Yani tengrikenden, terkene bir geçi söz konusudur.
Tengriken kelimesini Divanü Lûgat-it-Türk’ten önce Kök Türkçe
yaztlardan olan Ongin Kitabesinin (bkz. Orkun 1936: 127-131; Malov 1959:
5-11; Stebleva1965: 134-136; Tekin 1968: 291-292; Onagava 1950: 431451; Clauson 1957: 177-192; Radjabov 1970: 3-43; Tryjarski 1974: 629630; Voytov 1989: 34-40) 5, 6, ve 8. satrlarnda görüyoruz. lgili yerlerde u
ekilde geçmektedir: “…tabgaçda yrya teg oguz ara yeti eren yag bolm
kangm baga tengriken…anta yorm iig küçin ebirmi…tengrikenke iig
berting tiyin yarlkam ad atg anta bermi boltukda tokuz oguz teg yag
ermi bedük ermi tengriken yorm…kangm ad anta ötünmi tengriken
almazun tiyin…”6. Bilindii gibi Ongin Yazt, Bilge ve Köl Tigin
kitabeleriyle paralellik arz eder ve Ongin Yaztnn Ön tarafnn ilk
satrlarnda; “Bumn öldükten sonra, ülkenin kaybolduu, elden çkp
dald, Türk milletinin kagan yapt kagann yitirdii, Türk yiitlerinin
kuzeyden güneye, doudan batya kadar balbal olduklar, Türk milletinin
adnn yok olup, gittii”7 kaytldr. Yine tpk Tunyukuk Yaztnda
görüldüü üzere8, Ongin’de de Tokuz Oguz savalarna atf vardr, ki bu da
onlarn ayn zamann olaylarn aktardna delalettir. Muhtemelen, bu
savalarn bir kahraman olan Tokuz Oguzlarn ünlü beyi Baz Kagan’n (bkz.
Gömeç
2003)
olu
Tengri
adna
kaznm
Hangita-Hat
Yaztnda(Klyatorny 1978: 156) da “tengriken” kelimesi önümüze çkyor.
Baknz, Ongin Yazt, Ön Taraf, 5-6, 8. satr:…Çin’de kuzeye doru, Oguzlar arasnda
yedi kii düman olmu. Babam Baga Tengriken…orada yürümü, ii-gücü
çevirmi…Tengriken’in iini gördün diye taltif etmi. ad adn orada vermi oldu. Tokuz
Oguzlara kadar düman imi, büyükmü. Tengriken yürümü…Babam ad, Tengriken
almasn diye öyle arzetmi…
7
Baknz, Ongin Yazt, Ön taraf, 1-3. satr: Ol kan yok boldukta kisre il yitmi, çgnm,
kaçm...kaganladuk kagann çgn dm, Türk bodun öngre kün togsknga, kisre kün
batsknga tegi, beriye Tabgaçka, yrya yka tegi...alp erin balbal klt. Türk bodun at yok
bolu-barm erti.
8
Baknz, Tunyukuk Yazt, I. Ta, Bat taraf, 7: l-teri Kagan boluyn biriye Tabgaçg,
öngre Ktanyg, yrya Oguzg ükü ölürti.
6
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Burada; beg er tengriken...bitidi9, cümlesiyle karlayoruz. Bir baka Kök
Türkçe belgemiz olan Hutuk-Ula Kitabesinin (bkz. Hamilton 1975: 171-182)
birinci satrnda; kara kerekü tengriken10,cümlesini görüyoruz. Son olarak
Aru-Han Yaztnn (Tryjarski 1965: 423-429; Klyatorny vd. 1990: 65-70)
ilgili satrlarnda; tengriken konçuy11 ve …tengriken kutlug bolsun12
deyimlerine tesadüf edilmektedir.
Bütün bunlar bir yana söz konusu Ongin Kitabesinde Baga Tengriken
adnda bir kiinin ismi anlyor ki, bu da erkektir. Hangita-Hat’taki Beg Er
Tengriken de erkek olmaldr. Ama Aru-Han’da bizzat bir prensesi niteliyor.
Dolaysyla terken unvannn ilk ekli olan tengriken hem erkek, hem de
kadnlar için kullanlmtr13. Bunun bir benzerine biz Umay isminde de
rastlyoruz. Tarihte Umay hanm ve bey ad yerine söyleniyordu.
Türkler irtibatta bulunduklar pek çok halktan dillerine bir eyler
aldklar gibi, onlara da kendilerinden binlerce kelime aktarmlardr. Buna
bal olarak Türklerin Asya’da ençok iliki kurduu kavimlerden birisi olan
Mogollara ve dolaysyla Mogolcaya Türkçeden ödünç kelimeler geçmitir
ki, bize göre bunlardan birisi de Terken’dir. Bilindii üzere mehur Mogol
hükümdar Ögedey’in ölümü üzerine devlet yeni bir han seçilinceye kadar
ei, Töregene Hatun tarafndan idare olundu. Tpk dier Terken hatunlar
gibi, bu kadnn da iktidar konusunda çok hrsl olduu anlalyor. Ögedey
salnda kaganla aday olarak üçüncü olu Küçü’yü göstermiti; fakat o
Sunglarla yaplan bir savata ölünce (1236), Küçü’nün büyük olu iremen
müstakbel kagan olarak belirlendi. Töregene’yse, 1246’da Batu’ya ramen,
olu Güyük’ü han seçtirdi. Bu durum ülkede bir karkla sebep olacakt
ki; Güyük’ün vefatyla ortalk tekrar sakinleti (Gömeç 2006: 281). Biz
burada söz konusu olan Töregene (veya Turakina) adnn, Terken’in
bozulmu bir ekli olduunu düünmekteyiz. Yani Mogol asll kadn
sultanlar da ya dorudan doruya “terken” unvann veya yukarda da
görüldüü üzere “Töregene” biçimini kullanmlardr.
Sonuç olarak; zaman içerisinde tengriken, terkene dönüüp; erkek san
olarak kullanlrken, bu unvan sonradan umumiyetle kadn idareciler için
tercih olunmutur. Bizce kelimenin kökünü urada, burada aramaya hiç
gerek yoktur. Tengri kelimesinden türedii açkça meydandadr.
Baknz, Hangita-Hat Yazt, 3. satr: Beg Er Tengriken…yazd.
Baknz, Hutuk-Ula Yazt, 1. satr: Kara çadrn kutlusu.
11
Baknz, Aru-Han Yazt, 1. satr: Kutlu (hametli) prenses.
12
Baknz, Aru-Han Yazt, 2. satr:…prensesim kutlu olsun.
13
Hatta 1370’lerde Emir Temür’e kar savaan Arlat beylerinden birisinin ad kaynaklarda
Türkan (veya Terken) Arlat biçiminde geçmektedir. Baknz Karatay 2006: 206.
9
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