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Hippos le Hippace
Fatih engül
Özet
Bugüne dek, Sarmatlarn dilinde ksrak sütünden hazrlanan bir çeit peynir anlamna gelen “hippace” sözcüünün kökenbilimsel açklamas, sözde Yunanca olduu söylenen
at manasndaki “hippos” sözcüü ile “hippace” nin ilk hecesi “hipp” arasndaki sesçil ve
manasal benzerlik dikkate alnmadan yaplmaya çallmtr. Bu çalmada, “hippace”
sözcüünün dilbilimsel çözümlemesi hem sesçil hem de manasal açdan “hipp” sözcüü temelinde yaplacak ve de yazl kaynaklarda bahsi geçmeyen at için skitçe sözcüün ne olduu
gösterilmeye çallacaktr.
Anahtar Sözcükler: Hippos, Hippace, skit Dili.

Miladi 460 ylnda doup miladi 377 ylnda hayata gözlerini yuman tbbn
babas Hippokrates kendi dönemi içerisinde Karadeniz’in Kuzey bozkrlarnda
yaayan kurgan kültürü tayclarndan skit ve skit soylu halklar yakndan
gözlemlemi ve izlenimlerini “Havalar, Sular ve Mevkiler” adl kitabna aktarmt. Oluturduu kitapta yazar bu göçebe topluluklar ile alakadar oldukça
ilginç bilgiler nakletmektedir. Naklettii bilgiler arasnda skitlerin arabalar
üzerinde yaadklarn, bu arabalarn üzerlerinin keçeyle kapl olduunu, arabalarnn bazlarnn iki bazlarnn da üç odasnn bulunduunu, bunlarn yamura, kara ve yele kar korunakl olduklarn bildirmekte, kadn ve çocuklarn
arabalarda erkeklerin ise at üstünde onlarn yannda gittiklerini belirtmektedir.1
Hakikaten, Hippokrates’in skit soylu halklar üzerine intibâlarn içeren bu
ifadeler öteki Türk topluluklarn yaam tarzlar ile bire bir örtümektedir. Yazar
bu ifadelerinden bahsederken bir yerde de skitlerin pimi et yiyip, ksrak
sütü içtiklerini bu sütten de “Hippace” adnda peynir yaptklarn kaydeder.2
Bu makalenin bir nevi temelini oluturan, skit topluluu Sarmatlarn dilindeki “Hippace” sözcüünün kökenbilimsel açklamasna yönelik imdiye dek
farkl önermelerde ve teebbüslerde bulunulmutur. Lâkin, bu önerme ve teebbüslerin hiçbiri sözcüün Karaçay-Malkar Türkçesinde “lor peyniri” manasn tayan “hüppegi blak”3 biçiminden daha tatminkâr bir açklama ortaya
koymamtr. skitlerin rani olduuna inanan çevreler bahsi geçen sözcüü
skit’lerin günümüzdeki güyâ, daha doru bir tabirle hayali bâkiyeleri Oset’lerin
lisanndaki “hippak”(“inceltilmi lapa”)4 kelimesiyle dorudan ilintileme teebbüsüne giriirler. Fakat, ortaya atlan etimolojik eletirme sesçil açdan uygun
1

Durmu lhami, skitler, Türk Kültürünü Aratrma Enstitüsü Yay., Ankara 1993, s.151.
a.g.e., s.151.
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bir balant olutursa bile manasal açdan “hippage”’ye oldukça uzak durmaktadr. imdi bu sözcüü daha farkl bir açdan ele alp, inandmz görü dorultusunda yeni batan izâhn yapacaz.
Bugüne kadar, ad geçen kelimeyi deiik dillerde kökenbilimsel açklamasn yapma ura içerisinde olanlarn çounluk itibariyle dikkate almadklar
bir nokta var. O da; Yunanca hippos (“ksrak”) ile Sarmatlarn dilindeki hippace
(“ksrak sütü”)’nin ilk hecesi “hipp” arasnda bir sesçil ve manasal koutluk
ihtimalidir. Bu olaslk üzerinde durmamz öütleyen bir baka veri de Hippokrates’ten en az üç ya da dört yüzyl önce yaam bir dier Yunanl yazar
Homeros’un mehur lyada destannda ad geçen, skitya kabilelerinden biri
olan “hippemolgolar”5 yani “ksrak sütü saanlar” ifadesindeki hippe (“ksrak”)
hecesidir. Görüldüü üzere üstteki üç örnekte bir ekilde “ksrak” sözcüüyle
balantl olarak karmza çkmaktadr. Bu da doal olarak “Hippace” sözcüünün ilk hecesi “hipp” ya da daha uygun bir ifadeyle “hippe”’nin “ksrak” ile
manasal ilikiye sahip olup olamayacan eer sahipse “hippos” (“ksrak”)
sözcüünün Yunancaya mal edilip edilemeyeceini tartmaya açk hale getirecektir. Belki ilk bakta “hipp” hecesinin Yunanca’ya meneili olabilecei ve
dolaysyla da skitçe sözcüün esasen Yunanca bir ödünçlenme olduu dillendirilebilir. Lâkin, Yunanllar gibi eski dünyann yerleik, tamamyla göçebe
yaam tarzna âinal bulunmayan, böylesi bir kültürle har neir olmayan
bir halktan “atclk” dünyasna yönelik terimleri icat edip sonrasnda da bu
terimleri atl-göçebe kültürün en ba çeken temsilcilerinden skitlere ödünç
vermi olabilecei kabul edilemez. Buna ilâveten, Yunanca “hippos” sözcüünün Yunanca olamayacan dorulayan elimizde kimi deliller var. Sözgelimi;
bu Grekçe sözcük Hint-Avrupa dillerinde bir yaygnl olmamasna karn
Uralca ve Türk lehçelerinde pek çok denklie sahiptir.
Mallory, Ön Hint-Avrupa topluluunda “at” ile alâkal listesinde Luvi dili
hiyerogliflerindeki a-su-wa; Mitannice a-as-su-us-sa-an-ni (at terbiyecisi),
Sankskritçe asva; Avesta dilinde aspa; Toharca A yuk; Toharce B yakwe; Mikence
i-qo; Yunanca hippos, Latince equus; Venetçe eku; Eski ngilizce eoh; Galce epo;
Eski rlandaca ech; Litvanyaca –asva “ksrak”6 gibi bir dizi kelime sralarken -ki
burada hippos’a yakn bir sözcüe rastlanlmaz- ayn konuya dorudan olmasa da bir çalmasnda deinen Stetsyuk ise modern Yunanca ippos sözcüü
için Hint-Avrupa dillerinde doru dürüst hiçbir koutluk bulamaz, bununla
beraber sözcüü Ural-Altay ve kimi Hint-Avrupa biçimleriyle ayn kökten getirtir. Yazar, Yunanca sözcüün Ural-Altay dillerindeki benzerliini yakalamsa
da “hippos” sözcüünün Yunanca olamayacana yönelik bir sav gelitirememitir. Ona göre Ermenice yi “at”, Latince equa, Romence iapa “ksrak” ~ Ortak Türkçe yabu, yabutaq, yavdaq “at, eersiz at” bunlarn günümüzdeki biçimlerini koruyan Türkmence yabu, Çuvaça yupax, Özbekçe javdaq ~ Vepsce hebo,
Estonyaca hobu, Fince hebonen “at”vb. hepsi ortak bir kaynaktan gelmektedir5
6

Homeros, lyada, Arkada yay. Ankara 2004, s.250.
Mallory,J.P., Hint-Avrupallarn zinde: Dil, Arkeoloji ve Mit, Dost Kitabevi yay., Ankara 2002, s.138.
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ler.7 Bu ekillere Altayca caba ve cabaga (“iki yana varmam tay”)8 kelimelerinin de eklenilmesi mümkündür.
Mallory’nin listesinde bir bakma Yunanca “hippos”’a en yaknm gibi
duran sözcüklerin Romence iapa ve Galce epo sözcükleri olduu söylenebilir
ancak bu iki kelime dahi Hint-Avrupa’llara ait dilsel malzeme olarak alnamaz.
Çünkü, ayn sözcüklerin “at” anlamn veren Krgzca b, Teleütçe pee Anadolu’da kullanlan pay vb. bir dizi Türkçe koutluu mevcuttur. Dolaysyla, Romence ve Galce’deki biçimler Türk lehçelerindeki denklikler dikkate alnmadan
Hint-Avrupa dil ailesine aitmi gibi gösterilemez ve Yunanca hippos’un günümüzdeki karlklar olarak deerlendirilemez.
Görülebildii gibi, Avrupa dillerine mal edilen pek çok dilsel malzemenin
esasnda Ural-Altay dilleriyle özellikle de Türkçe ile balants mevcuttur. Ayn
ekilde, “hippace” sözcüünün en yakn sesçil ve manasal karlklar HintAvrupa dillerinde deil Ural-Altay biçimlerindedir. Dahas, Yunanca “hippos”
için önerilen kökenbilimsel açklama ise Latince equa’dr9 ki, böylesi bir iddia
sesçil açdan hiçbir biçimde kabul edilemez. Ksacas, sözcüün Yunanca olabilmesi neredeyse imkanszdr.
Üstelik, imdi etimolojik açklamamzda da müahede edilecei üzere,
“hippace” sözcüünün ilk hecesinin Yunanca olduu ele alnsa bile geriye
kalan “–ace” hecesi üzerindeki çözümlememiz sözcüün hakikaten Yunanca
bir kökenden gelmi olabilecei ya da Osetçe “hippak” biçimiyle ilikilendirilebilecei gibi bir söylemi kesin bir ekilde çürütmektedir.
Bir kere “hippace” sözcüünün gerçek ekli “hippake” dir. kinci hecedeki
asl olmas gereken “k” harfi çok yaygn bir ses deiimiyle “c” sessizine dönümütür. Bu sebepten, ilk hece “hipp” ksrak olarak ele alndnda geriye
“ake “biçimi kalr. ahsi kanaatimiz sondaki –e seslisinde ilginç bir dilbilim
olaynn mevcut olduu yönündedir. Bu sebepten, –e seslisini –ake biçiminden ayr olarak deerlendirmemiz gerekir. O zaman da önümüze –ak gibi bir
biçim çkacaktr ki, bu Karaçay-Malkarca’da “ “peynir, yourt” gibi süt ürünlerinin genel ad anlamna gelen “ak”10 sözcüünden bakas deildir. Ayn lehçede “ya ve peynir yapan kimse” anlamna gelen “akç”11 bu sözcükten türe7

Stetsyuk, Valentyn, Doslidzhennia peredistoriçikh etnogenetiçnikh procesiv u Skhidiy Evropi, Lvov-Kiev 1998,
p.60.
Gürsoy Emine vd., Türkçe Sözlük, TDKY, Ankara 1999, s.48.
9
http://www.indoeuropean.nl/cgibin/startq.cgi?flags=endnnnl&root=leiden&basename=%5Cdata%5C
ie%5Cgrk. Origin : IE [301] *h1ek´uos `horse'- Etymology: Inherited word for `horse', e. g. Skt. a´s´va-,
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Lat. equus, Venet. acc. ekvon, Celt., e. g. OIr. ech, Germ., e. g. OE eoh, OLith. e«va `mare', Toch. B yakwe,
perh. also Thrac. PN Betespioj, give IE *h1ek´u¸os; further HLuw. as´uwa, Lyc. esbe. From this form we
expect Gr. *œppoj or *œkkoj (s. Schwyzer 301). A form with geminate is indeed found in ‡kkoj (EM
474, 12), I–kkoj PN (Tarent., Epid.); s. Lejeune, Phone´tique 72. (With ‡kkoj : †ppoj cf. Pannonian PN
Ecco, Eppo.) A problem is the „-; one suggestion was that it is Mycenaean; Cf. W.-Hofmann s. equus,
Schwyzer 351. The aspiration is also difficult. - There is no further explanation for the word
(connection e.g. with çkÚj cannot be demonstrated).
10
Tavkul, Ufuk, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüü, TDKY, Ankara 2000, s. 74.
11
a.g.e., s.75.
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mitir. Ak sözcüünün hâlâ Anadolu’da Karaçay-Malkarca’da olduu gibi süt,
yourt vb. yiyecekler için kullanldn da yeri gelmiken belirtmek icâb eder.12
Dolaysyla, skitçe sözcüün ikinci hecesini oluturduunu düündüümüz “–
ak” tartmasz bir ekilde Karaçay-Malkarca ve Anadolu’daki “ak” sözcüünün
bire bir skitçe’deki karldr.
Sondaki –e seslisininse Yakutça dilbilgisi kurallar yardmyla açklanabilecei kanaatindeyiz. Bu Türk lehçesinde 3.tekil iyelik eki, ünlü ile biten kelimelerden sonra –ta, -te, -to, -tö; ünsüzlerden sonra –a, -e, -o, -ö eklinde eklenir:13
Aa-ta ‘babas’, oo-to ‘çocuu’, uol-a ‘olu’, et-e ‘eti’vb.
Yukardaki örneklerde tamlayann ilevi üçüncü ahslarda iyelik ekinde
toplanmaktadr. Hem ksrak anlamn tayan “hipp” hem Karaçay-Malkarca
sözcük “ak”’ hem de Yakutça sesli ile biten sözcüün sonuna eklenen iyelik eki
–a, -e’yi birletirdiimizde ortaya “ksrak peyniri ~ ksran peyniri” çkar.
HPP  AK 
E =
HPPAKE
 ..



Ksrak  Peynir   = “Ksrak Peyniri”
Sondaki sesli olayn dier skitçe tanr adlar sözgelimi; Herodot’un bahsettii (“iyiliin, doruluun, güzelliin, erdemin tanrs anlamna gelen”14)
Argimpasa ya da dier biçimiyle Artimpasa’ya tatbik etmek mümkündür.
Artimpasa’nn ikinci hecesindeki “ba” sözcüün karl olan “pas”, Hakasca
gibi kimi Türk lehçelerinde de hala ayn ekilde mevcuttur. Buradan kelimeye
u ekilde bir çözümleme yaplabilir.
ERTEM  PAS  A =



Fazilet  Ba  I =

ARTMPASA

Fazilet Ba

Üstteki tetkikler neticesinde, imdiye dek hiçbir kimsenin düünmeye yanamad “Grekçe olduu söylenen hippos sözcüünün kökeni, Yunanllara deil skitlere aittir.” türünde bir iddia hakl çkmtr. Buna ek olarak, “ak” sözcüü skitlerin Türklüünü dorulayacak bir baka dilsel delili daha bünyesinde barndrr.
Türkçe’de “ak” sözcüünün en yaygn kullanm sahas renk üzerinedir. Bu
renk ad neredeyse bütün Türk lehçelerinde “beyaz” sfat anlamnda kullanlr.
ahsen “beyaz” anlamndaki “ak” sfat ile yourt, süt ve peynir manalarndaki
“ak” sözcüünün birbiriyle alakal olduuna inanmaktayz. lginç bir ekilde
Türkçe’de “yourt, peynir ve süt” sözcüklerinin hem adlandrmalarnn hem de

12

Derleme Sözlüü, Ek-I, say 211/12, TDKY, Ankara, 1993, s. 4410.
Kiriçiolu, Fatih, Saha (Yakut) Türkçesi, TDKY, Ankara, 1999, s.73
14
Karatay, Osman, ran ile Turan, KaraM, Ankara, 2003, s.154.
13
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ortak noktalar olan renklerinin ayn noktada bulumas bir tesadüf olmasa
gerekir.
Kelime
Yourt
Peynir
Süt

Adlandrma
Ak
Ak
Ak

Renk
Ak
Ak
Ak

Çok büyük bir olaslkla skitlerin dilinde “ak” yourt ve peynir anlam dnda bir de “beyaz” anlamna da gelmekteydi. Renkler milletlerin aidiyetlerini
belirlemede hayati rollerden birini oynarlar. skitlerin bu balamda etnik kökleri deerlendirilecek olursa onlarn Türklüü bir kez daha teyit edilecektir.
Gelelim hippe ya da hipp sözcüünün Türkçe ile ne türden balantlara
sahip olduunu belirlemeye. Her iki sözcüün günümüz Türk lehçeleri arasndaki koutluklarn saptamaya sra geldiinde kimi dikkate alnmas gereken
ses geçilerine müracaat etmek gerekir. Türk dillerinin atas olarak kabul edilen ilk Türkçe milad’n balarnda Ana Samoyedce’ye girmi Türkçe ödünç
sözler araclyla tasnif edilir. Bu tasnife göre Ana Samoyedce’ye girmi Türkçe kökenli kelimelerde /z/ yerine /r/, // yerine de /l/ vardr, Ana. Sam. *yür
“100” < T *yü (ET yüz), Ana. Sam. *kil “samur” < T *kil (>ET ki), Ana.
Sam.*kil “ki” < T *kl ( > ET k, > Çuv. hl) vb. gibi.15 lk Türkçe’nin ProtoBulgarca ve onun devam olan Çuvaça gibi bir *r ve *l dili olduuna sonrasnda da iki lehçeye (Ana Bulgarca ve Ana Türkçe) ayrlarak iki ayr yolda gelitii ve Türk dünyas içerisinde bir *r ve *l dili dier taraftan da bir *z ve * dili
olutuu kabul edilir.16 Proto-Bulgarca’nn günümüzdeki tek temsilcisi olan
Çuvaça ve yine Türkçe’nin en eski izlerini bünyesinde barndran Yakutça
sözba s/ Ortak Türkçe’de –y ile karlanr. Her iki Türk lehçesi daha erken bir
döneme ait Türkçe izleri tadndan S=Y denkliinde S ile balayan sözcüklerin daha eski olduu kabul edilir. Yani daha erken S-‘nin sonradan Y-’ ile
karlandn söylemek mümkündür. Ancak bununla birlikte, -S’nin çok daha
evvelinde –H ve –K ile özellikle de skit çanda –H ile karlanm olacana ve
hatta skit çanda hem söz ba –S ve söz ba –H geçiinin bir arada bulunduunu öne sürmek mümkündür. Herodot’un ilginç bir ekilde kendi döneminde skitya snrlar dâhilinde kalan Donetz nehri için hem “syrgis”17 hem de
“hyrgis”18 ifadelerini kullanyor olmas sözba h > s geçiinin kendi çandaki
mevcudiyetine adeta taraf oluturmaktadr.

15

Jorma, Attila, Hazar Berisi, Sota Vakf yay., Haarlem 1999 s.59, Tekin, Talat, Türk Dilleri (Giri), Simurg
yay., stanbul 1999, s. 14-15.
16
Tekin, a.g.e., s. 11.
17
Herodotos/Herodot Tarihi (çev: Müntekim Ökmen), Türkiye  Bankas Kültür Yay., stanbul, II. Bask, IV123, s. 234.
18
Herodot, a.g.e., IV-57, s.216
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skit devrinde k/h > s ve h > s geçiiyle ilgili olarak Arap. hüzün ~ Uygurca sörün (“kederli, gaml”) ~ TT. kuruntu, Lat. homo ~ ng.similar ~ same <
Azerice kimi (benzer) < Çuva. sim (benzerlik”), Türkçe kaln < Çuv. hulin/hulim
< ngilizce slim, Sümerce har (“deirmen ta”) ~ Marice šräš “kum”~ Fince
sora “ince çakl, kum” ~ Estonyaca sõra “çatlam ta ~ DLT’de “kum, ince
ta” anlamyla mevcut olup Anadolu’da hala ayn anlamyla muhafaza edilip,
kullanlan kayr<kayr ~ Çuv. hyr “kum” vb. bir dizi kelime sralanabilir. Türk
lehçelerinde söz ba h > s geçii özellikle Bakurtça’da19 ve Saha(Yakut)
Türkçesinin Dolgan lehçesinde yaygn bir ekilde karmza çkar.20 skit dilinde
s > h geçiini dikkate alp ya da skit dilindeki –h ile balayan sözcüklerin
sonrasnda –s ile karlandn ve nihayetinde de günümüzdeki –y biçimine
dönütüünü hesaba katldnda Stetsyuk’un listesindeki yabu, yabu-taq,
yavdaq “at, eersiz at” ve bunlarn günümüzdeki biçimlerini koruyan Türkmence yabu, Çuvaça yupax gibi formlar daha evveliyatnda –s ve onunda öncesinde ise -h ile karlanacaktr ki bu da yabu/yupax biçimini dorudan doruya sibe/supah ~ hibe/hupa-h ekillerine dönütürecektir. Çuvaça’da son hecedeki
–h açkças hayvan adlarnda da karmza çkan Türkçe’de küçültme ekidir.
Ayn sözcükle alakal olarak deerlendirilmesi gereken bir baka veri de; Anadolu’da hala “ksrak yavrusu” anlamna gelen “hovvah” sözcüüdür.21 Türkçe’de
çok yaygn olan v ~ p geçiiyle sözcüümüz hoppah biçimiyle belirir ki, burada
da sondaki –h yine küçültme ekidir.
skitlerin dilindeki hipp ya da hippe biçiminin ses geçiiyle beraber ve biraz anlam kaymasna urayarak DLT’de –s’li biçimde sp (“iki yana girmi
tay”)22 eklinde muhafaza edildiini söylemek hiç de zor deildir. Türkçemizde
kullanlan daha ziyade “eek yavrusu” anlamndaki spa sözcüü kanaatimizce
hippe sözcüünün günümüzdeki bir dier karldr. Türkçe’de bir hayvan
adnn baka bir hayvan ad yerine kullanlmas oldukça yaygndr. Örnein,
Anadolu’da ksrak çel yöresinde “dii eek” anlamnda kullanlrken spa HatayCeylanl tarafnda atn yavrusu manasna gelir.23 Spa sözcüünün sadece “eek yavrusu” deil ayn zamanda “ksrak yavrusu” anlamnda hâlâ Anadolu’nun
pek çok yerinde kullanldna müahâde edilmektedir. Homeros’daki hippe
biçimi en iyi ekliyle yine spa anlamnda ses ikilemesi olayyla günümüz Urfa
aznda “süppe”24 Hatay ve Antakya çevresinde ise “suppa”25 ekilleriyle korunmutur {süppe ~ hüppe » hippe}. Vepsce hebo biçimi ise Idr aznda sepa (“eek yavrusu”) ekliyle26 ilikilendirilebilir.

19

Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri (Giri), Simurg yay., stanbul 1999, s.71.
a.g.e., s. 104.
21
Derleme Sözlüü, TDKY, say:211/7, s.2421.
22
Divan- Lügati’t-Türk, I, 319-7, 207-11, III, 158-9.
23
Sezgin, Fatih, Aras, Stk, “Hayvanclk Terimleri”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, say:11 (Ocak, 1986), s.
33-34.
24
a.g.m., s. 34.
25
Derleme sözlüü, TDKY, Ankara 1993, say:210/10, s.3698.
26
“Hayvanclk Terimleri”, s.34.
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Spa sözcüünü kimi etimolojik çalmalar Anadolu Türkçesine, Anadolu’da yaayan Abaza topluluunun dilinden geçtiini öne sürüp, ayn sözcüü
Sanskritçe çava, sâva (hayvan yavrusu, yavru) ve Arapça sabi (çocuk) sözcükleriyle ilintileme teebbüsüne giriirler.27 Bu türden beyanatlarn hiçbirinin
inanlacak bir yan yoktur. Sözcük yalnzca Anadolu Türkçe’sinde deil ayn
zamanda Azerbaycan Türkçesinde ve hatta Eski Kpçakça’da da spa eklinde
karmza çkar.28 Bu sebepten, bahsolunan sözcük için yaplan en tutarl etimolojik önerme; sözcüü Kagarl’nn sözlüündeki sp (“iki yana girmi tay”)
biçimine balayan etimolojik açklamadr.29 Ayn sözcüü yine Hakasca’da sp
eklinde bulmaktayz.30 DLT’deki “sp” sözcüünün Clauson tarafndan sip
eklinde okunduunun yeri gelmiken altn çizmek gerekir.31
Hipp hecesinin sonunda bata Türkçe’nin en eskicil özelliini koruyan
Çuvaça olmak üzere hemen tüm Türk lehçelerinde oldukça yaygn bir ekilde
karmza çkan ses ikilemesi mevcuttur; Çuv. kukka “day” ~ tettem “karanlk”
~ ikke (“iki”) ~ viççe (“üç”) ~ pillek (“be”) vb. Muhtemelen skitlerin dilinde
de böyle bir ikileme olay vard.
Ana skit grubunun daha Dou Avrupa topraklarna varmasndan çok evvelinde bir skit topluluunun Ukrayna arazisi içerisinde var olduuna kesin
inanan ve Kimmerlerin Dou Avrupa corafyasnda yaad fikrini kukulu
bulan biri olarak ahsi düüncemiz; “hippemologolar” adyla anlan topluluun
Se-redniy Stoh olarak isimlendirilen, Ön-skit grubu olduunu rahatlkla söyleyebileceimiz bir atl kültürün sonraki dönemdeki bakiyeleri olduu yönündedir. Gerçekten de, “hippace”’nin bizlere açt ufuk öylesine genitir ki, sözcük
Kimmerlerin Ukrayna bozkrlarnn en eski ve yerli ahalisi olduunu srarla savunan, ban Terenozkin’in çektii bilim kesiminin savlarna gölge düürmektedir. Çünkü u an itibariyle Kimmerlerin dilinde “at” için hangi sözcüün kullanldn bilmememize mukâbil “hippace” sözcüü bizlere skitlerin lisannda
“at” için kullanlan bir kelimeyi hediye etmektedir. Eer “hippe” ya da “hipp”
kelimesini muhatap olarak alp, Dou Avrupa topraklarnda Kimmerlerin mi
yoksa skitlerin mi yerli ve daha eski bir topluluk olduklarn belirleme teebbüsüne giriirsek ibre skitlere doru kaymaktadr. Dahas, “hippe” sözcüü
skitlerin diline ait yegâne dilsel kaynamz olan Herodot’tan çok daha öncesinde Homeros’ta geçmesi vesilesiyle u an itibariyle bilinen en eski skitçe
sözcüü oluturmaktadr. Ve hatta bu sözcüün kökenini çok daha ötelere
Miladi IV. binyl ile III. binli yllarda Dou Avrupa corafyasnda atl kültürü
balatan kurgan grubu (Seredniy Stoh) kültürünün zaman dilimine kadar götürebilmek mümkündür. Seredniy Stoh kültürü Dou Avrupa corafyasnda “atl
- kültür” kimliiyle ortaya çkan ilk kurgan toplululuunu tekil eder. Sonrasnda, bu kültür halefi olarak Yamnaya kültürüyle kendi varln kabataslak bir
27
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biçimde çizilecek olursa douda Urallara batda ise Romanya civarlarna kadar
hissettirmitir.32 Yunanca ve hiçbir zaman bir atl kültüre sahip olamayan Ural
topluluklarnn dilleri arasnda hippos sözcüünün kimi biçimlerde hali hazrda
bulunuu Yamnaya kurgan kültürü tayclaryla bu iki farkl corafyay paylaan halklar arasnda yaanan temas dönemlerinin hatrasn tad yönünde
atlacak olan bir sav çok daha cezbedici durmaktadr. Yamnaya kültürü yaklak miladi 2500 ile 1900 yllar arasnda hüküm sürmütür.33 Hippe sözcüünün
Yunanca ve Uralca biçimlerine geçi tarihini bu kadar erken bir süreye tarihleyebilmek mâkuldur. Dou Avrupa corafyasnn ilk “atl” kültürünü oluturan
Seredniy Stoh ve onun devam Yamnaya kültürünün yaratclar ise Liège üniversitesinden ön-tarih bilimci Marcel Otte, Brest üniversitesinden dilbilimci Jean
Le Dû, Halle/Saale üniversitesinden ön-tarih bilimci Alexander Häusler, Utah Salt Lake City üniversitesinden Antropolog Henry Harpending, Roma’dan tarihçi
Paolo Galloni, Nice üniversitesinden dilbilimci Philippe Dalbera, Molis üniversitesinden dilbilimci Gabriele Costa, Stendhal de Grenoble üniversitesinden dilbilimci Michel Contini, Bologna üniversitesinden dilbilimci Franco Cavaz-za,
Bologna üniversitesinden filolog Francesco Benozzo, Valencia üniversitesinden
dilbilimci Xaverio Ballester, Utrecht üniversitesinden emekli, dilbilimci Profesör
Mario Alinei’den oluan akademisyen grubu uzun ve hararetli tartmalardan
sonra benimsedii sonuca göre; Altayl kabilelere ve bu kabilelerin ahsnda
da Türklere aitti.34 Ukraynal aratrmac yazar Stetsyuk da bu konuda üstteki
akademisyenlerle ayn görüü paylamaktadr.35
Yazl kaynaklar nda saptanan en eski skitçe sözcük olan “hippe”
hepsinden öte McGovern gibi batl bilimadamlarnn srarla savunduu “Atl
kültürün yaratclar skitlerdir. skitler ise rani bir kavimdir. Netice itibariyle de, atl
kültürün mucidi ranllardr.” türünden tamamyla hayal ürünü ve de yanl tezi
tarihe gömmütür. Evet, artk at ile ilgili skitlere ait bir terimin varln bilmekteyiz ve de onun hiçbir ekilde bir rani kökene sahip olmadn da.
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Abstract
Hippace, meaning some kind of cheese prepared from the milk of the mare in the
language of the Sarmatians, has been performed to be etymologized in disregard of the
phonetic and semantic resemblance between the word “hippos” in the meaning of the horse,
reputed to be of the so-called Greek origin, and “hipp”, the first syllable of the word
“hippace”, hitherto. In this study, the linguistical analysis of the word hippace will be
straighten out on the base of the word hipp both semantically and phonetically and it will be
shown what the Scythian word for the word horse, that is not mentioned in the written
sources, was.
Key words: Hippos, Hippace, Scythian Language.
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