“Bodonçar-Munghah” Adı Hakkında
About the Name of the “Bodonçar-Munghah”
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Özet
Çingiz Kagan’ın ceddi Bodonçar adı Mogol kaynaklarında çe itli ekillerde yazılmaktadır. Bize göre
bu Bodon-çar biçiminde olmalıdır. Mogol efsaneleri ve destanlarına baktı ımızda, “Bodonçar” adının
dü ünceli, zeki, bahadır kagan anlamına gelen geleneksel bir isim oldu u ortadadır. Ama “Çar” ise Kök Türk,
Uygur ve Kırgız hükümdarlarının ve devlet adamlarının kendi isimlerinin önünde ve arkasında ta ıdı ı, eski
Türklerin “Çor” unvanın de i mi bir eklidir.
Ayrıca Bodonçar adıyla birlikte zikredilen “munghah” kelimesi ise, “boynuzsuz”, yani ‘hakim
olmayan’ manasına gelip, a a ılamak maksadıyla verilen bir lakaptır.
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Abstract
Bodonchar which is the name of the ancester of Chinggis khan is written in several forms in
mongolian sources. We considered it bodon-char by ethimologic views. Regarding to mongolian myth and
ethos, we suggest Bodonchar is a traditional name which have meaning of intellectual, rational and heroic. But
Char is a version of title which early Turkic, Uyghur, and Kirgiz leaders used to use before or after their name.
Also “munghah”, the word mentioned with his name, have meaning of thornless. In other words it has a
meaning of not have might and kind of shaming nickname.
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Çingiz Kagan’ın ceddi Bodonçar’ın ismine ilk kez Mogolların Gizli Tarihi’nin 17. bölümünde
rastlamaktayız. Bodonçar, kaynaklara göre 10. yüzyılın sonlarında Mogol kavimlerini idare eden çok
cesur ve güçlü bir ahıs olarak bilinmektedir1.
Bodonçar ve onun neslinin devamı sayılan “Noyondai, Barulas, Adarhin, Urud, Mangud, Taiçud,
Oronar, Honhoton, Arulad, Sönid, Habturhis, Henigis, Curhi, Hiad Borcigon oymakların tamamı birbirine
akrabadır. Bu kabileler, Mogol boyları tarafından da dı lanmaktadır2. Bu da bahsi geçen boyların
Bodonçar’ın soyundan geldi inin bir göstergesidir. Ba lıca Mogol boylarının atası olan bu isim
kaynaklarda Bodançir, Budançir ve Bodonçar gibi muhtelif ekillerde yazılmaktadır.
Biz, adın Bodon-çar eklinde olması gerekti ini dü ünüyoruz.
Ara tırmacı U. Erdenebat ise Bodonçar adına dair tarihi kaynakları ve tarihçilerin görü lerini
inceleyerek, manasını “dü manlardan kaçmayan yi it, hür, domuz gibi cesur (gayet sava çı)3 eklinde
açıklamaktadır.
Alim . Gaadamba “Bodon” adının “Bodonçar’ın esir alarak evlendi i hamile kadının ismi
Bodon veya Bödün’den geldi ine dikkat çekmektedir. Herhalde bu kelime bir ahıs adı de ildi. O, “eski
boy reislerinden avcı bahadır kadınları gösteren genel bir ad olabilir”4 diyor. Yani bu ismin anaerkil
döneminin kadın önderlerinin bir unvanı oldu unu ortaya koyuyor. .Gaadamba delil olarak, Nanailerin
masallarındaki kahraman kadın Pudın’ı Mogol dilindeki “budan, bötün, budan, bodon” kelimelerinin eski
gerçek anlamını gösterdi ini sanıyor. O, “görü üm do ruysa, Mogol folklorunda çok rastlanan Ezer
Ulaan Bodon5, (Talin) ar Bodon6 gibi destanî kahramanlar hakikaten erkekleriyle aynı kıyafeti giyen
sava çı ve avcı kadınları i aret eder”7 demi tir.
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Bodonçar’a esir dü en kadın hakkındaki bilgileri .Gaadamba, Sagan Seçin’in “Erdeniin Tovç”8
ve Galdan Tuslagç’ın “Erdeniin Erhi”9 gibi kaynaklarından almı tır. Yukarıda bahsedilen vesikaların ana
metni olan Mogolların Gizli Tarihi’nin 38. bölümünde, “Bodonçar alginçi gayulzu dunda kegelitei eme-ji
barizu”10 diye yazılan yeri, Türk alimi A.Temir, “öncü olarak giden Bodonçar yolda, orta derecede hamile
bir kadına rastladı…”11 eklinde tercüme etmi tir. Bu bilgilere göre, Çingiz Han’ın ceddi Bodonçar’a esir
dü en ki i zaten kadın ve hamileydi. Bu yüzden onun erkek elbisesi giyerek kendini gizleyen yi it bir
kadın oldu undan üpheliyiz. Mogol destanlarında adı geçen Ezen Ulaan Bodon, Talin ar Bodon, Talin
Har Bodon12, Terhen ar Bodon13, Çahar Bodon Kagan14 gibi, “Bodon” adlı kahramanların genellikle
kendine uygun bir hatun bulmak için dü manlarla sava ıp, mücadele etti ini biliyoruz. Onlar zaten
erkeklerdir. Bu da gösterir ki Halkh ve Oyrat destanları baba-erkil dönemin ba langıç ça ından evvel
olu mu tur15. Bununla birlikte, Mogol bilgin .Gaadamda’nın “Mogol destanlarının kahramanlarındaki
Bodon adı, ilk önce kadın bahadırlara verilen isimdir ve sonra erkeklere tahsis edilmi olması
mümkündür”16 sözünü dikkate almak gerek.
Ra ipunçag’ın “Bolor Erhi”nde17 Alankoa, Bodot Tanrı’yı rüyasından görüp hamile kalmı ve
çocu una Bodonçar adı verilmi tir”18. Bodonçar adının kökenini, “bod” (dü ünmek), “bodtoi” (gerçek,
dü ünceli) olarak yorumlanması ise ilginçtir19. Mogol Buriyatlar da bazı oymakların ırki men ei
hakkındaki bir efsanede:
“Hurç hövgüündee Hudai
Bodoltoi hövgüündee Bodonguud”
Türkçe kar ılı ı;
“Çevik, delikanlı o luna Hudai20
Akıllı ve dü ünceli o luna Bodonguud”21 adlarını vererek, onları boyların birer reisi ilan etmi tir.
Bundan sonra, boylar kendi beylerinin isimleriyle adlandırılmı tır.
Batı Mogolların “Taliin Har Bodon” destanında “Dovon Har Böh22 dü mansız kalıp, barı için
bir ölen düzenledi i sırada, kendi çocu u olmadı ından üzülerek a lamı tır. Bu nedenle Dovon Har
Böh’e onun kayın pederi Kagan Hurmast23 ve kayın anası Har Lus24 tarafından “Taliin Har Bodon” adlı
bir evlatlık verilmi tir”25.
Destandaki bu hadise, eski ça larda bazen Mogol reislerinin erkek çocuk isteyerek Tanrı’ya
yalvardı ını ve sonra erkek çocuk do unca onun Tanrı tarafından gönderildi ine inandıklarını görürüz.
Bu yüzden evlatlarına ileride zeki ve cesur bir lider olsun diye “Bodon” men eili isimler verildi i de
vakidir.
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Bodon’daki ek “çar” veya “çır” hakkındaki görü lerinden de bahsedelim. Eski runik yazı
uzmanı Yu.Boldbaatar “Çur” Kök Türk (VII-VIII) ve Uygur (VIII-IX) ça ındaki soyluların unvandır”26
diyerek, “Çur” unvanını ta ıyan yirmi tane Türk beyini ismini bir tabloda sırayla göstermektetir.
Mogol Türkolog Ts.Battulga “Mogolların, küçük çocukları a a ılamak, küçümseyerek ça ırmak
için Türkçe’de gayet cesur, güçlü bahadır anlamına gelen çur kelimesini alıp, “nusgai çur” diye söylemi
olabileceklerini ortaya koymu tur27. Ça da Mogol dilinde erkek çocukları küçümsemek maksadıyla
“Nusgai cur” (Sümüklü Çur) lakabı verilmesi yaygındır. Ts.Battulga “nusgai cur (Sümüklü Çur),
muhakkak eski Türk unvanlarıyla alakalı ve bu unvan güçlü, becerekli, çok cesur ve büyük ihtimal
bahadır anlamına gelir”28, demektedir.
Ayrıca, Ts.Battulga, Geser destanında adı geçen Geser Kagan’ın, çocuklu unda daha çok “Çur”
adıyla tanındı ını belirterek, “bu Çur adı sıradan vatanda ı de il, soyluları göstermi olabilir”29 diyor.
Ona göre, Bodonçar adının ilk önce “Bodonçur ekilinde olu ması mümkündür.”30 “Bodonçar, Borcigin
kavminin reisi oldu u için “Çur” unvanını ta ıma hakkına sahiptir.”31 Böylece kaynaklarda Bodonçar’ın
Bogd32, Mon Kagan33, Ezen34 olarak farklı zikredilmesi ise Ts.Battulga’nın görü ünü desteklemektedir.
Bu unvan Mogolca’da genellikle Cur eklinde geçiyor, ama Türkçe’de Çor eklinde
zikredilmektedir. Kök Türk, Uygur ve Kırgız hükümdarlarının ve devlet adamlarının kendi isimlerinin
önünde ve arkasında Çor unvanını ta ıdı ını biliyoruz. Prof. Saadettin Gömeç eski Türk boylarının adları
onların siyasi veya sosyal özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır, der 35. Çor unvanıyla alâkalı kabile
adlarını da örnek verir.
imdi Mogolların Gizli Tarihi’ndeki Bodonçar adıyla beraber kullanılan “munghah” kelimenin
manasından bahsedelim. Çin bilgini Ju Yao-tın “Bodonçar”’ın bu Mogol beyinin öz ismi olmadı ını,
onun gerçek adının “Munghah” oldu unu ve “Bodonçar”’ın bir unvan olarak kullanıldı ını ileri
sürmü tür. Bodonçar kelimesinin Çince anlamı ise “tohum”, “ata”, “köken” demektir. Çünkü onun
torunları olan Yüan hükümdarları kendilerinin atasını Munghah’a, dolayısıyla Bodonçar Munghah’a
ba larlar36. Bu görü e delil olarak, Mogolların Gizli Tarihi’ndeki “Bodonçar” adının bu ekilde telafuz
edilmesi ve muhtemelen Çin harflerine dayanmı olması gösterilebilir. Ayrıca bütün kaynaklara
baktı ımızda, Bodonçar ismi onun do du u zamanından beri kullanılmaktadır. Bu yüzden Yüan
hükümdarlarının kendilerinin büyük atası olarak Bodonçar’ı ö rendikten sonra, Çin felsefesine dayanan
bir isim ta ımaları hem mantıksız hem de imkansızdır. Onun fikri, göçebelerin tarihini a a ılayan bazı
Çinli tarihçilerin görü lerini yansıtmaktadır.
XVIII. yüzyılda, Mogol tarihçi Gombojav “munghah” kelimesinin manası hakkında
“çocuklu unda alçak gönüllü, yava haraket eden, kendini be enen çok sakin birisi oldu undan bazıları
onu aptal yerine koydu u için Bodonçar munghah adı vermi tir”37, der. Mogolların Gizli Tarihi’ne göre
“tan a arırken ana rahmine dü tü ü için di er karde lerinden daha akıllıdır”38. Ayrıca “vücudun bir ba ı,
elbisenin de yakası olması iyidir”39 gibi anlamlı sözler söyleyen zeki biridir.
Mogol tarihçi G.Suhbaatar munghah, “mugulyu” kelimesi ile alâkalıdır”40 diyerek, mugulyu’yu
bir etnik ad olarak zikreder. Bu Mogolcadaki muhar kelimesi olabilir41. Ortaça ın Mogolcasında “hakim
olmayan, idare etme hakkı bulunmayan, ba olmayan, anlamına gelen “muhar” terimiyle
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ili kilenderilir”42. Yukarıdaki görü e dayanarak “munghah” kelimesinin manasını öyle açıklayabiliriz.
Kaynaklarda Bodonçar’a yetkisiz oldu u zaman “munhag” lakabı verilmi ve bey olunca “munghah”
lakabı unutulmu tur. Sonraki kaynaklarda “Bogd”, “Mon Khan”, “Çingiz”, “Ezen” gibi unvanlar ile
alınmı tır.
Daha evvelce de söyledi imiz bütün fikirleri toparlayarak olursak “Bodonçar” adı; dü ünceli,
zeki, bahadır anlamına gelen bir kelimedir. Onun ileride dü ünceli ve iyi bir hükümdar olaca ı
varsayılarak Bodonçar adı verilmi tir. Ayrıca onun ismiyle birlikte zikredilen “munghah” kelime ise,
“boynuzsuz”, yani hâkimiyeti olmayan manasına gelip, a a ılamak maksadıyla verilen bir addır.
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