Ögedey Kaan Devrinde Türkistan’da
Tekilat Yaps
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Özet: Ortaça tarihi için ksa bir zaman dilimini içeren Ögedey dönemi, Mool mparatorluunda ulus tekilatnn ve Mool ordusunun
Türkleme devrinin balangc ve Türk-Mool ordusu fetihlerinin ikinci
devridir.
Ögedey’in tahta oturmas, ulus tekilâtlarn fiilen ortaya çkarmtr.
Uluslar, Mool prenslerinin mülkü olmasna ramen kaanla dorudan bal memurlar tarafndan yönetilmitir. Ayrca bu bölgede yaayan Mool aristokrasisi Türkistan ehirlerinde oturmamtr. Çünkü bu
dönemlerde Moollar için zirai ve zanaat ürünlerinin süreklilii ve parann gelmesi ehirleri yönetmekten daha önemliydi.
Neticede ulus tekilâtlar, daha sonraki dönemlerde ortaya çkacak ayr Türk-Mool devletlerinin zeminini oluturmutur. Böylece XIII. yüzylda dünya tarihine damgasn vuran Mool Devleti’nin Türk ülkesi
olan Büyük Türkistan’ hakimiyeti altna almas, köklü siyasî, sosyal ve
kültürel deiikliklere sebep olmutur.
Anahtar Kelimeler: Ögedey, Türkistan, Maveraünnehir, darugaçi,
tangmaçi, baskak

Giri
Ögedey, Cengiz Han’n ilk kars Börte’den doan üçüncü oludur.
Ögedey’in iki aabeyi, bir erkek kardei ve üç kzkardei (1) (Danzan 1973:
243) olduu söylenir. Kaynaklarda (2) Ögedey’in doum tarihinden bahsedilmemitir. Cengiz Han ölmeden önce Ögedey’i halef tayin etmesine ramen Ögedey, Mool Devleti tahtna Cengiz Han’n ölümünden yaklak iki
yl sonra 1229 ylnda oturmutur. Kaan, 11 Aralk 1241 ylnda ölmü ve
Mool geleneklerine göre rti rmandan iki günlük mesafede, yüksek
Boldos-Heser (Eke Oir) Da’na defnedilmitir.
Türkistan Mool hakimiyeti öncesinde Semerkand, Buhara, Otrar, Savran,
spicap ve a ehirleri bata olmak üzere ilmin ve yüksek medeniyetin gelitii bir bölgeydi. Moollar için Türkistan ve Maveraünnehir’i ele geçirmenin
önemi büyüktü. Bu bölge, devletin dier Asya devletlerine ve Avrupa’ya
geçii için önemli bir köprü oluturmutu.
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Tekilat Yaps
1. dari Tekilat: Mool Devleti, bütün boy ve halklarn birletirilmesi ile
meydana gelmitir. Devletin banda bulunan kimseye Han veya Kaan denilmitir. O, Kurultay ad verilen en büyük mecliste seçilmitir. Hann yetkilerini snrlayan hiçbir müessese yoktu; yani han, devletin mutlak hükümdaryd. Ayrca Türk kaanlarnda olduu gibi semavî meneli olduuna inanlyordu. Devlet, han sülalesinin mülkü saylm ve bu mülk, han tarafndan
sülalenin erkek mensuplarna (köbegün) miras ve tmar olarak verilmitir.
Devletin bütün memurlar ve her snftan halk bunlara uymak zorundayd.
Ögedey, kibirlilii, zekas, yetenei, kararll, adillii ile öhret kazanmtr.
Cengiz Han, Ögedey’in yapt ilere ve söyledii sözlere bakarak, onun
padiahla lâyk olduunu defalarca söylemi ve isabetli kararlarndan, zekasndan, yönetimdeki ustalndan ülkeyi iyi yöneteceini ve dümanlara
kar koruyacan anlamt (Cüveynî 1999: 181). Ögedey, devletinde kimsenin kimseyi üzmemesi, güçlünün zayf ezmemesi ve elinden hiçbir eyi
zorla almamas hakknda yarg çkartmtr (Reidüddin 1960: 37). Ögedey,
tahta oturduktan sonra uluslar kendisi tarafndan tayin edilen memurlar
vastasyla kontrol altnda tutmutur. Kaan, Cengiz’in uygulad Yasa ile
devlet geleneklerini devam ettirmitir. Saltanatnn son döneminde (1234/351240/41 yllar aras) hayatn elenceyle geçirmi (Spuler 1988: 57) ve devlet halknn hayat ile ilgilenmemitir (Barthold 1963: 538).
Devlet yönetiminde kaann ilk yardmcs, ba veziri olmutur. Ba vezir,
devletin bütün ilerinin yürütülmesini idare eden en yüksek rütbedeki memurdu. Önem verilmesi gereken nokta da Ögedey Kaan devrinde ba vezir
Yeh-lu Ch’u-ts’ai’n (Ögel 2002: 212) devlet erkannda etki ve yetkisinin
oldukça kuvvetli olmasdr.
Cengiz Han tarafndan uluslara bölünen devlet, kesin eklini Ögedey zamannda almtr. Kaan tarafndan bir ulusun (4) bana getirilen (ilhan) prensler
(5), verilen ulusun esas sahibi olmutur. Kaan, belirli bir ulusun idaresi ile
görevlendirdii prenslere, binba ve tümenba gibi komutanlarn belli bir
saydaki ordu ile birlikte vermitir. Kendi ulusunun tam sahibi olmasna ramen prenslere, sadece devlet memurlar tarafndan toplanan verginin- prensler ulusundan dorudan vergi toplamamtr- belli bir ksm verilmitir.
Devlet, ilhann yan sra kaann yardmclar (darugaçi, tangmaçi, baskak,
noyan, v.b.) araclyla kontrol altnda tutulmutur. Maliye ve koruma ilemlerine, kaan tarafndan tayin edilen ve kaana dorudan bal (ta-lu-hua-chi)
darugaçi (6) adl memurlar bakmtr. A.N.Kurat’a göre halis Türk olan uluslarn en yüksek idare memuruna daruga (darugaçi) denilmitir (Kurat 1976:
931). Kurat’a göre Rus knezliklerinde darugaçi ve baskaklar iç idare iine
karmyorlard (Kurat 1948: 80). Böylece burada darugaçiden daha çok
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ilhann yönetimi arlkl olmaldr. Çaatay ulusunda ise ilhann yönetimi ile
ilgili pek kayt yoktur. Üstelik ilhann bölge idaresine pek kart da görülmemi ve darugaçi yönetimi öne çkmtr.
Genellikle Mool devlet tekilatnn sivil kadrolarn Uygurlar, Türkler, Çinliler
daha sonra ranllar oluturmutur. Çin’de, Moollar’dan sonra ikinci mevkii
tutan Türkistanl Müslüman memurlard (Togan 1981: 139-140). Mool
Devleti’nde sivil idarenin düzenlenmesinde emei geçen devlet adamlarndan biri Mahmut Yalavaç’tr (Ögel 2002: 201-217). Yukarda sözü edildii
gibi Türkistan ve Maveraünnehir bölgesinin de idaresi dorudan kaanla
balyd (7). Bu bölgenin çou ksm Çaatay’n hissesine girmekle (8) beraber resmî ekilde darugaçilik tarafndan yönetilmitir. Türkistan ve
Maveraünnehir’de darugaçi idaresi altnda yardmc sivil, iktisadî, askerî ve
adlî tekilâtlar vard. Genellikle iktisadî ilerden sorumluluk darugaçinin görevleri arasnda yer aldndan hem darugaçi hem de devletin maliyecisi olan
Mahmut Yalavaç’n bu tekilâtlarn banda geldiini ve adlî ilerde Mahmut
Yalavaç ile birlikte Çaatay’n çok etkili olduunu tahmin edebiliriz. Dier
idare yönetimlerinden bahsedersek sivil tekilâtn banda darugaçiye yardmc vezirler, askerî tekilatn banda emir ve noyanlar bulunmaktayd.
Ayrca Müslüman ülkesi olan Türkistan ve Maveraünnehir’deki Müslüman
din adamlar, dier dinlerin ruhanîleri gibi her türlü vergi ve mükellefiyetten
muaf tutulmutur. V.Barthold’a göre onlara idarede hiç bir vazife verilmemitir (Barthold 1990: 500). Bu onlarn resmî olarak devlet ilerinde etkisi olmadn gösterir. Fakat Moollarn Maveraünnehir’de sadrlar halk yönetmek
için kullandklar ve sadrlarn etkisinin Mool öncesinde olduu gibi Mool
sonrasnda da devam ettii söylenir (Trever vd. 1950: 327).
ncelediimiz dönemde Türkistan ve Maveraünnehir’in idarecileri hakknda
yeterli düzeyde bilgi bulunmamaktadr. Ancak kaynaklardan örenebildiimiz
kadaryla Ögedey Kaan’n ilk tayinleri srasnda büyük kaan adna Türkistan ve
Maveraünnehir halknn idaresine Mahmut Yalavaç Harezmî görevlendirilmitir
(Ögel 2002: 209). Mahmut, bu bölgeye tayin edildikten sonra Hocend’e yerlemi, bütün bölgeyi yardmclar araclyla denetlemitir (Grousset 315,
Trever vd.1950: 327). 1238 ylnda Buhara’da ortaya çkan Tarabî syan’ndan
sonra Mahmut, Pekin vilayeti darugaçiliine getirilmi, onun yerine olu Mesud
Yalavaç tayin edilmitir. Bilindii gibi Mesud bir tüccard (Davidoviç 1972: 96).
Babas gibi maliye ilerinde çok iyiydi. Ögedey zamanndan sonra maliye ilerinde baarl reformlar gerçekletirmitir. O, 1238 ylndan itibaren Haydu (9)
da dahil Türkistan ve Maveraünnehir’in darugaçisi olmutur (Reidüddin 1960:
12). Maveraünnehir’deki Mool yöneticilerinden biri Hazar Buka idi. HazarBuka, Ögedey zamannda Naheb’te oturmutur (Barthold 1963: 543). Anlald kadaryla Naheb’i, Moollar yazlk karargah için tercih etmitir.
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V.Barthold’un açklad Kutb ad-din Kermanl’nn ablasyla evlenen
Maveraünnehir yöneticisi Hazar-Buka’nn ad, Moollarn Gizli Tarihi ve
Cüveynî’in eserinde bulunmamaktadr. Buhara ve Semerkant’taki Mool yöneticilerinden biri aslen Çinli olan Çinsang-Tayfu’dur. Buka-Nua, Ögedey zamannda Buhara ve Semerkant’n yöneticisi olmutur. V.Barthold, Buka-Nua
hakknda “Cengiz Han hayattayken Buhara bölgesinin idaresiyle vazifelendirdii
Nua olmal” demitir (Barthold 1963: 544). Moollarn Maveraünnehir’i igali
srasnda Otrarl Türk (Togan 1981: 264) Kutub ad-din Habe-Amid Moollarn
hizmetine geçmitir. Reidüddin, onun Çaatay’n bitikçisi (10) ve iki vekilinden
biri olduunu söylemitir (Reidüddin 1960: 102). Onun slam dini gereklerine
dikkatsiz olduu ve Müslüman din adamlarnn onun idaresinden memnun
olmad bilinmektedir. Reidüddin’e göre Çaatay’in sadece iki vekili vard: biri,
aslen Çin’den gelen vezir, dieri de Habe Amid’di (Reidüddin 1960: 101).
2. ktisadî Tekilât: Bu tekilata gelince kaynaklarn yetersizlii nedeniyle
bu görevi bizzat kimin üstlendii belirsiz kalmaktadr. Genel olarak ele aldmzda, bu tekilâtn yönetimi baskaklarn görevi olmutur. Baskaklarn
yetkisinin Altn Orda’da daha büyük olduu söylenir. A.N.Kurat’a göre Rus
uluslarndaki en yüksek Tatar valisi de baskak adn tard, onun emrinde
asker de bulunurdu. Yine ad geçen yazara göre baskak sistemi sadece Rus
knezliklerine aitti (Kurat 1948: 80). Oysa Cüveynî’de Cengiz Han’n, Buhara’y aldktan sonra halktan alnan maln ve vergilerin ulatrlmas için Mool
ve Türk’ten bir muhafz (baskak) tayin ettii söylenir (Cüveynî 1999: 135).
Ayrca Rus alimleri K.Trever, A.Yakubovskiy, M.Voronets Mahmut
Yalavaç’n Türkistan ve Maveraünnehir idaresine baskak sistemini getirdiini
söylemilerdir (Trever vd. 1950: 327). Yan sra W.Radloff baskaklara “polis
müdürü” diyerek bu ünvann Türkistan’da da kullanldn belirtmitir (Türk
Ansiklopedisi 1952: 359). Elbette kaan tarafndan baskaklarn emrine askerî
kta verilirdi ve onlarn da görevleri içinde halkn kaana itaat etmesini denetlemek vard. Fakat onlarn görevleri esas olarak vergi toplama ileriydi.
3. Adli Tekilat: Mool devleti kuruluu srasnda Mool örf, adetlerini,
inançlarn ve Cengiz’in karar ve uygulamalarn içeren hukuk -Büyük Yasaname (11) ad verilen- yazlmt. Ögedey, kaan ilan edildikten sonra da bu
Yasa-name deitirilmeden uygulanmtr.
Mool Devleti’nde mahkeme, hann ve Mool aristokrasisinin havale ettii
davalara bakan yüksek mahkeme (Moollarn Gizli Tarihi 1995: 136) ve bir
de halkn davalarna bakan mahkeme olmak üzere ikiye ayrlmtr (Yuval
1997: 131). Fakat mahkemenin karar veremedii baz davalara kaan karar
vermitir. Kaann tayin ettii yargucilerin en büyüü Karakurum’da oturmu
ve “yeke yarguci” adyla görevini sürdürmütür. Uluslarda görev yapan
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yarguciler ise yeke yarguciyin emri altnda hizmet etmitir. Normal mahkemelerin banda noyanlar, daha sonralar ise sivil memurlar bulunmutur.
B.Spuler’e göre mahkeme ilerinden de valiler sorumluydu (Spuler 1988: 43).
Eer Çaatay’n devlet dahilinde görevinin “Yasa Koruyucusu” olduunu düünürsek bu ulusta en büyük yargucinin Çaatay olduunu tahmin edebiliriz.
Kaynaklarn verdii bilgilerde Çaatay, “kanunlarn nasl uygulanaca, kanunlara göre suçluya ne gibi cezalar verilecei, uyar, aratrma, soruturma gibi adalet
ileriyle”(Cüveynî 1999: 95) uraan “adil, kendine saygl” (Reidüddin 1960:
93), yasa, bilik, kurallara bal hükümdar olarak tanmlanr. Bununla birlikte
Çaatay’n, insanlarn gündüz suya girmelerini ve slam dini icaplarna göre
koyun kesmelerini yasaklad ve bu kurallar bozanlarn ölüm cezasna mahkum
edildii söylenmitir. Hondemir’e göre Çaatay’n saltanat devrinde hatta Horasan’da kimse koyunu açk boazlamaya cesaret edememitir (Handemir
1994: 44). Yan sra bu topraklarn Çaatay’a bal olmasn da göze alrsak
(darugaçi) valilerin, adlî tekilâtta pek etkili olmad ortaya çkar. Üstelik Mahmut Yalavaç’n görevinin daha çok maliye (Yuval 2004: 102) ilerine yönelik
olduu da söylenir. Fakat Çaatay, Cengiz’in ölümünden sonra zamannn çounu Ögedey Kaan’n yannda geçirmitir (Handemir 1994: 44). Bu nedenle bu
topraklar tamamen valinin yönetimine kalmt.
Ortaça seyyah P.Carpini’ye göre her Mool, gittii her yerde kendisini
âdeta bir hükümdar gibi görmektedir. P.Carpini bir ülkede veya kentte yaamakta olan halk, Moollar’n istediklerini yapmadklar takdirde, baskaklar
bu davran ihanet sayarak oray tahrip ederler ve halkn öldürürler demitir
(Carpini tarihsiz: 87). Böylece P.Carpini, baskaklarn, kanuna aykr bulduklar her davada cezalandrma iini kendilerinin uygulam olduunu ortaya
koymaktadr. Fakat yukarda söz edildii gibi A.N.Kurat, Rus uluslarndaki en
yüksek Tatar valisinin de baskak olduunu söylemitir. Bu açdan P.Carpini,
burada esas baskaklardan deil darugaçinin etkisinden bahsetmi olabilir.
Eer vali Mahmut Yalavaç’n Tarabî syan’nda Çaatay ordusunu durdurabilmesinden yola çkarsak P.Carpini’nin dedii gibi darugaçiler, yönetimine
verilen ülkesinin tam idarecisi olmaktadr. Yan sra Mahmut Yalavaç’n imparatorluk dahilinde önemi ve itibar varken Türkistan ve Maveraünnehir’de
baskaklar hakknda böyle bir ey söz konusu olamazd. Bir de baskaklarn
kaann temsilcisi olup darugaçi emri altna verilmi olmas bu fikrimizi kuvvetlendirmektedir. Yine de kaynak yetersizliinden bu dönem kapsamnda
Türkistan ve Maveraünnehir bölgesindeki adalet ileri konusunda kesin bir
bilgiye sahip olamamaktayz.
4. Askerî Tekilât: Mool Devleti’nin askerî tekilat eski Türk göçebe devletlerinden alnan ordu geleneine göre düzenlenmitir. Bilindii gibi bu, ikili ve
onluk asker tanzim sistemidir. Her bölüün komutanlar vard ve en çok ktas
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olan da tümenbayd. B.Vladimirstov’a göre hana bal tümenba, binba,
yüzbalara Noyan denilmitir (Vladimirstov 2002: 402-403). Bununla beraber
B.Vladimirstov Berezin’in sadece binbalar noyan olarak adlandrdn ortaya
koymutur. Bu konu biraz tartmaldr. Örnein, Mool igali srasnda en büyük
ordunun Avrupa seferine katld söylenir. Ama ordu says kesin olarak belli
deildir. Bu büyük orduya komutanlk görevini Batu üstlenmise de gerçek yönetim, Cengiz Han’n dört köpeinden biri Sübetay’da olmutur. Fakat ne Batu’ya ne de Sübetay’a noyan denilmitir. M.Kafal’nn çalmasnda Batu, Sayn
Han olarak ele alnr (Kafal 2002: 77). Sübetay ise kaynaklarn verdii bilgilere
göre Bahadur’du. Böylece kaynak bilgilerinden yola çkarak Mool ordusunda
rütbelerin, askerin gösterdii hizmete ve sfatna göre verilmi olabileceini düünmekteyiz; Mool prensi Tuluy, Cengiz Han tarafndan devletin “Ulu Noyan”
ilan edilmiti (Barthold 1963: 451). Cengiz’in bu rütbeyi Tuluy’un hizmetini
deerlendirerek verdii bilinmektedir.
Ba vezirden bir aama alt derecede yardmc birçok vezirleri yani müavirleri
vard. Noyanlar bunlarn emri altnda bulunmutur. Noyanlar, yar göçebe
asaletinin çekirdeini oluturup kendi birlikleri içinde tam yetki sahibi idi
(Köprülü 1941: 427). Noyanlk, sonralar rsî olarak intikal etmitir. Mool
askerî tekilâtnn ilerideki gelimesinde, noyanlarn yardmclar olan
nökerler (12), önemli rol oynamtr. Bilindii gibi noyanlarn bir nevi yardmcs, emirleri (13) olan nökerleri, hiçbir akrabal olmayan boylardan da
gelmitir. Bu iki zümre arasndaki münasebetler, kan akrabalna dayanan
sosyal kuruluun yava yava deimesinde etkili olmutur. Bir noyann yannda çalan nökerler, belirlenen birliklere komuta ederek sonralar noyan
rütbesine kadar yükselebilmitir. Bunlar ücretli asker olmayp gönüllü subaylar veya onlarn evlatlaryd. Komutanlar, nökerlere bakmak ve onlar beslemekle yükümlüydü. Bütün ileri gelenlerin (Han, Ba’atur (Bahadur), Taiishi,
Noyan) bütün ilerinde yardmc olabilen yakn nökerleri vard.
Cengiz devrinde Moollar’n askerî hizmetine girenler, igal edilen yerliler,
haerler (Yuval 2004: 93) snfn oluturmutur. Haerler, Moollar’a esir olmamakla beraber yaad ehirlerin adyla adlandrlmtr. Bununla beraber
haerler, onluk askerî taksim sistemine göre tanzim edilerek Mool kumandanlarn emri altnda savata ilk cephede yürümülerdir. Harp esnasnda asker (çerig)
olarak vazife gören ve karaçu (kara halk) denilen geni halk tabakas bulunmutur. Bunlarn arasnda bogol (14) calagu (uak) snf da vard.
Vilayetlerde darugaçinin askerî yardmclarndan biri tangmaçilerdi. Kozin,
Palladius’a dayanarak Tangmaçi unvann öyle izah etmektedir: “tangmaçi
yabanc askerlerden kurulan ktalarn Mool komutandr” (Moollarn Gizli
Tarihi 1995: 195). V.Barthold ise Ögedey’in, Yehlu-Ch’u-ts’ai’n teebbüsü
ile Çin’de vergi toplamak için tangmaçiler tayin ettiini ve Çin’de olduu gibi
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tangmaçilerin, Ön Asya’nn igal edilen bölgelerine görevlendirildiini yazar
(Barthold 1963: 534).
Tangmaçi askerî görev olmakla beraber Mool prensleri için bir çeit cezalandrlma biçimiydi. Ögedey Kaan’n olu Güyük’e kzdnda onun imparatorluun snr bölgelerine tangmaçi olarak gitmesini emrettii bilinmektedir.
Söz edilen dönemde Türkistan ve Maveraünnehir’de de bulunan ordu,
tangmaçilerin idaresindeydi. mparatorluk ordusunu, arlkl olarak Türklerin
tekil ettiine dikkat edersek tangmaçilik sadece Türkistan ve
Maveraünnehir’e deil, bütün imparatorlua ait sistem olmaktadr.
Dönemin kumandan, Emir Haraçar’d. lk bata Cengiz’in yanda olmutur.
Cengiz, han ilan edildikten sonra ulusun kuruluunda kendisiyle birlikte çalm
olanlar görevlendirdiinde Haraçar’ da binba yapmtr. Cengiz Han, oullar
arasnda ordusunu taksim ederken Çaatay’a belli bir asker saysyla beraber
verdii emirlerinden biri de Haraçar olmutur (Reidüddin 1960: 94). O, sivil
yönetimi üstlenmekle beraber ayn anda askerî yönetimde de görevlendirilmitir.

Sonuç
Cengiz Han tarafndan uluslara bölünen devlet, kesin eklini Ögedey zamannda almtr. Cengiz Han tarafndan kararl olarak tanmlanmasna ramen
Ögedey, saltanat srasnda çkartt kararlar hep kardei Çaatay’n onayndan geçirmi ve Çinli ba veziri Yeh-lu Ch’u-ts’ai’n etkisinde kalmtr.
Uluslar, Mool prenslerinin mülkü olmasna ramen kaanla dorudan
bal memurlar tarafndan yönetilmitir. Moollar’n zaptettikleri ülkelerde
kurduu yönetim sistemleri o ülkenin corafi artlarndan da mutlaka etkilenmitir. Bu hakimiyetin tekilat yaps, Türkistan ve Maveraünnehir için
yeni bir ey deildi. Çünkü Mool Devleti’nin yönetim tekilatlar eski Türk
devletlerinden örnek alnmt. Bu düzende, bir taraftan akrabalk, dier taraftan idarî ve askerî gaye büyük rol oynam ve akrabalk esasna dayanan
eski sistem aamal olarak bozulmu yeni gruplanmalar ve Han, Noyan,
Emirler, Baskak, Tangmaçi, Darugaçi (Vali) tabirleri meydana gelmitir. Mool öncesi dönemin Mool döneminden farkll resmî ekilde ruhanî snf
mensuplarnn idarede etkili olmasyd. darede resmî bir görev üstlenmemesine ramen ehirlerde özellikle Maveraünnehir ehirlerinde yönetim, eskisi
gibi ruhanî snfn etkisi ve yetkisi altnda kalmtr.
Ögedey Kaan devrinde Türkistan ve Maveraünnehir darugaçilii Mahmut
Yalavaç’n, daha sonra Mesud Yalavaç’n idaresi altnda yönetilmitir. Genel
olarak ele aldmzda iktisadî tekilâtn yönetimi baskaklarn görevi olmutur.
Ögedey döneminde adli tekilatta önemli bir yenilik görülmez. Cengiz Han
döneminde yazlm olan Yasa-name Ögedey, kaan ilan edildikten sonra da
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deitirilmeden uygulanmtr. Yalnz bu bölgede Yasa Koruyucusu Çaatay’n yan sra darugaçi Mahmut Yalavaç’n da adli tekilatta rolü büyüktü.
Mool Devleti’nin askerî tekilat eski Türk göçebe devletlerinden alnan ordu
geleneine-ikili ve onluk asker tanzim sistemine-göre düzenlenmitir. Noyanlar,
emirler, baskaklar ve tangmaçiler darugaçinin emri altnda hizmetini sürdürmütür. Tangmaçiler, vilayetlerde darugaçinin askerî yardmclarndan biriydi.

Açklamalar
1. Reidüddin’de (1960: 8) Börte’nin be kz olduu söylenir.
2. Altan Tobçi’da (Danzan: 1973: 246) Ögedey Kaan hayatnn 43 yanda
Kerulen’de tahta oturduu söylenmitir. Moollarn Gizli Tarihi (1995: 96)
Ögedey hakknda ilk defa 1203 yl Kereyitlerle Halahalcit (Moolistan’n bat köesinde Halha boyunca uzanan çöl) savanda bahsetmitir.
3. Çocuu olmasa da Ögedey Kaan’n en sevimli kars olmutur (Barthold 1963: 550).
4. Önceleri ulus, halk veya insan manasn tamtr. Daha sonralar “halk-devlet”,
“devleti oluturan halk”, “devlet” anlamn vermitir (Vladimitstov 2002: 393).
5. Prensler sadece vergiden yararlanabilmiler. Fakat vergi koymaya hatta toplamaya hakk yoktu. Hakimiyeti, yalnz kendisine tmar (incu) olarak verilen ulusunda
geçerli idi (Yuval 2004: 103); Prensler, Cengiz Han’n oullar ve onlarn evlatlaryd. Ayrca Cengiz’in kardelerinden Hasar’n evlatlar prens saylmtr. Cengiz’in dier karde ve akrabalar yüksek aristokrasiyi oluturmutur.
6. Çan Çun’un kaytlarndan bilindii gibi, darugaçi, vilayetin emiri tangmaçiler ise
onlarn emirindekilerdi. Askerî komutan ve vergi toplaycdr. Merkez yönetimine
haberleri ulatran o’dur. Almalk darugas, Orta Asya kültür bölgelerinin Mool iktidar altndaki ilk temsilcisiydi (Barthold 1963: 468 - 469: 534); (Bretschneider
1910: 70); ler akn genel kontrol etme sorumluluunun dnda mühür koruyucu yetkisiyle darugaçilerin baka da görevleri vard: 1)halk saym, 2) yerli halktan ordu toplamak, 3) posta tekilatn düzenleme, 4) vergi toplama, 5) haraclar
(gelir) saraya ulatrma (Nasonov 1940: 14); Darugaçi terimine, hukuk tarihinde
idarî bir istilah olarak, ilk defa Mool istilasndan sonra tesadüf olunuyor (Köprülü
1983: 249); Bat memleketlerinin zaptndan sonra Darugaçilikler kurulmutu.
Hepsi bavekil Yeh-lu Ch’u-ts’ay’n bakanlnda idare edilmitir. Darugaçi, Çince muhafz demektir (Ögel 2002: 202: 206); Darugaçi, sadece vali olmayp, fevkalade yetkisi olan kimselerdi. Bütün vergi, para ve ceza gibi iler onlardan sorulurdu (Yuval 1997: 124).
7. Bütün Türkistan ehirleri, ister mahalli hanedan mensuplar ister tayin edilen
Darugaçin ve Tangmaçi isimlerindeki idareciler olsun, hep Mahmut Yalavaç vastas ile dorudan doruya kaanlk makamna balyd. (Kafal 2002a: 349-350).
8. Çaatay adna baslan paralarnda devaml olarak Otrar, Kenced ve Talas (Taraz)
isimleri bulunduuna göre Dou Türkistan bütünüyle Bat Türkistan’n Harezm ve
Türkmenistan bölümleri hariç Çaatay Hanl sahasna girmekteydi. Çaatay
ulusu bu saha içerisinde teekkül etmitir (Kafal 2002a: 349).
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9. Ögedey’in olu Hain’in oludur. Onun mülkiyetindeki topraklar, Orta Asya’dayd
ve Çaatay ulusu ile snrdat. 1259 ylnda Talas rma boyunda toplanan Kurultay’dan sonra Haydu, Orta Asya’daki bütün Mool prenslerinin reisi olarak tannmtr (Reidüddin 1960: 12).
10. Eski Türklerde yazc, katiptir. Karahanllarda çok mühim bir memur manasna geldii
gibi, Moollarda da XIV. yüzyllarn sonuna kadar kullanlm (T.A. C.6, s.499).
11. Yasa-name’nin yazld kaynaklarda belirtilmise de henüz metnin asl nüshas
bulunmamtr. Onun içerii Arap, ran ve Ermeni tarihçilerine ve Moollarn Gizli
Tarihi’ne dayanarak ksmen aydnla kavumaktadr (Curt Alnge 1967).
12. Nökerler, daimi asker olmakla birlikte hür insand ve genelde aristokrasi soyundand (Vladimirstov 2002 387-389).
13. Emir, Emevilerin gerek Abbasilerin merkezî otoriteyi saladklar yllarda, vali ve
ordu komutan, serdar anlamnda iken, Selçuklu istilasnn slam ülkelerini
kaplad devirde, vassal beyliklerle, emaretlere, meliklere tercih edilen bir ünvan
olmutur (T.A 1968: 154).
14. Mool yaz dilinde bogol, köledir (Moollarn Gizli Tarihi: 1995: 105); Noyanna
ömürlük baldr. Sadece Noyan istedii zaman kölelerden hürü-“darhan”- olabilir
(Vladimirstov 2002: 389).
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The Organization Structure of Turkestan
in Period of Ugeday Khan
Research Assist. Ganizhamal KUSHENOVA*
Abstract: The period of Ugedey which took little time of place of the
Middle Age, In Mongol Empire the organization of nation and the begining of the period of being turkized of the Mongol Army and the second period of Turk-Mongol’s conquests.
Coming to the throne of the Ugedey caused the appearance of organization of the nation indeed. Nations, in spite of being the property of
mongols were ruled by the clerks who wereadherent to Khan. Besides,
Mongol’s aristocracy who lived in that region were not localized in
Turkestan’s towns. Because at that period the permancy of agricultural
and craft products and coming of the money were more important
than rulling the city.
As a result organization of the nation caused the appearance of the
Turk-Mongol States which will appear later.As a matter of fact in x
Mongol Empire who left the trace in the world history caused the reason of root,policy,social and some cultural changes.
Key Words: Ugedey, Turkestan, Transoxiana, darugachi, tangmachi,
baskak
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