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A. Türklerde Devlet Fikri 

Dünya medeniyet tarihinde rol oynayan bazı büyük milletler vardır. Bunlardan biri de, hiç 
şüphesiz Türklerdir. Türkler, dünya medeniyet tarihinde iki hususta başlıca rol oynayarak, 
dehalarını göstermişlerdir. Bunlardan biri; 

1. İlk yurtları Orta Asya’nın son derece elverişsiz iklim ve çevre şartlarının gerektirdiği “atlı- 
göçebe hayat tarzı”nı gerçekleştirmiş olmaları; diğeri ise, 

2. Yasalara ve törelere göre düzenli işleyen büyük devletler kurmalarıdır.1 

İnsan kütlelerinin belirli bir kültür etrafında bir araya gelmesiyle meydana gelen en büyük 
topluluk millettir. Öte yandan, insan topluluklarının kurdukları en büyük müessese ise 
devlettir. Türklerde millet ve devlet fikri pek erken çağlarda doğmuş ve gelişmiştir.2 Türkler, 
Orta Asya’ya bütünüyle hükmeden büyük devletler kurdukları gibi, zaman zaman Orta 
Asya’nın dışına taşarak, gittikleri yerlerde de yeni yeni siyasî teşekküller meydana 
getirmişlerdir. Diyebiliriz ki, Türkler tarihin hiçbir devrinde devletsiz kalmamışlardır. Çünkü 
Türkler, devletin millî varlığı koruyan, yaşatan ve geliştiren vazgeçilmez bir müessese 
olduğunun daima farkında ve bilincinde olmuşlardır. 

Türkler, devlete “el” veya "il” adını veriyorlardı. Devlet kurmayı “illemek”, devlet idare 
etmeyi "il tutmak”, devletten yoksun kalmayı da “ilsiremek” kelimeleriyle ifade ediyorlardı. 
Devleti de, daima “töre” (el veya il törü) ile birlikte düşünüyorlardı.3 Başka bir ifade ile 
söylemek gerekirse, Türklerde töresiz (töre=yazılı olmayan kanun) devlet olmamaktaydı. 

Devlet, “halk, ülke, hâkimiyet (erkinlik, egemenlik) ve teşkilât” olmak üzere birbirini 
tamamlayan dört unsurdan meydana gelmektedir. Burada öncelikle bu dört unsurun içinde 
yer aldığı bir tanım yapalım: Devlet, bir topluluğun (halk) belirli bir toprak parçası (ülke) 
üzerinde hâkimiyet haklarını hiçbir sınırlama olmaksızın kullanmak suretiyle kurup, 
geliştirdiği siyasî, sosyal ve hukukî bir teşkilâttır. 

1. Halk (Millet) 

Eski Türklerde halka “kün”, “bodun” veya “el” (il) denmekteydi.4 Bunlardan “bodun”, "boy” 
(bod) sözünün çoğulu olup, boylar birliği anlamına gelmektedir. Çünkü, “bodun” (halk) aynı 
soydan olan ve aynı dili konuşan boyların bir başkan etrafında toplanmasıyla meydana 
gelmekteydi. Yine bir başkan tarafından “bodunlar”ın bir araya getirilmesiyle de Türk 
devleti (Türk eli) ortaya çıkmaktaydı. 

Tarihî kayıtlara göre, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan topluluklara ilk defa millî 
kimliklerini sezdiren ve onlara büyük bir millet olduklarını öğreten lider, büyük Hun 
Hükümdarı Mete’dir (Bagatır/Batur). (M.Ö. 209-174). Mete, komşu devletleri birer birer 
yenip, baskı altına aldıktan sonra bütün güç ve enerjisini Hun siyasî birliğini kurma faaliyeti 
üzerinde toplamıştır. 

Bunun için 25 yıl gibi uzun bir süre mücadele eden Mete, 26 kadar büyüklü küçüklü devleti 
ortadan kaldırarak, Hun siyasî birliğini kurmuştur. Mete, M.Ö. 176 tarihli bir belgede bu 
faaliyetlerinin sonucunu, amacına ulaşmış bir liderin mutluluğu içinde, “Ok ve yay gerebilen 
kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular”5 şeklinde bir ifade ile 
açıklamıştır. Bundan da anlaşılıyor ki, Mete, sadece Hun siyasî birliğini kurmakla 
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kalmamış, aynı zamanda Türk topluluklarına “Hun olma”, yani millet olma bilincini de 
aşılamıştır. 

Türklerde devlet, idareci unsur ile işbirliği yapan geniş halk kütlelerinin gayretleri ve 
katkıları sonucunda gerçekleşmekteydi.6 Daha doğrusu, halk devletin hem kurucu hem de 
temel unsuru idi. Başka bir deyişle halk, devletin gerçek sahibiydi. Bundan dolayı, devletin 
yıkılması ve istiklâlin kaybedilmesi, Türk toplulukları arasında elem dolu yakınmalara ve 
dövünmelere sebep olmaktaydı. Meselâ, 630 yılında devletini ve istiklâlini kaybeden Türk 
milletinin feryatları, Göktürk yazıtlarına “İlli (devletli) millet idim, ilim (devletim) şimdi hani, 
kime il (devlet) kazandırıyorum der imiş”7 (...) şeklindeki ifadelerle yansımıştır. 

Türkler, halkı, devletin temeli sayan bir anlayışa ve düşünceye sahip olmakla kalmamışlar; 
bu anlayışlarını ve düşüncelerini her yerde ve her vesile ile savunmuşlardır. Bu hususta 
büyük fatih Cengiz Han ile ilgili somut bir örneğimiz bulunmaktadır: Cengiz Han 
başlangıçta devlet fikrine sahip olmayan vahşi bir kabîle reisi durumundaydı. Ele geçirdiği 
şehirlerin insanını tamamen öldürüyor, mallarını da yağma ediyordu. Bu vahşet karşısında 
dehşete kapılan Tapan adlı bir Uygur Türkü, Cengiz Han’ı şu sözlerle uyarmak zorunda 
kalmıştır: “Siz, insanları öldürüp, toprağı boş bırakıyorsunuz. Halbuki devlet, insan ve 
topraktan meydana gelir. İnsansız devlet olmaz!” Cengiz Han, bu sözlerden gerekli dersi 
almış olmalı ki, bundan sonra teslim olan şehirlerin insanını öldürmemeye başlamıştır.8 

2. Ülke 

Türkler, devletin sahip olduğu ve halkın üzerinde yaşadığı topraklara “ülke”,9 “uluş”10 veya 
“yurt” gibi adlar vermekteydiler. Bunlardan “uluş”, toprakla birlikte halkı ifade etmekteydi. 
“Yurt” ise, daha çok “vatan” kavramı gibi kutsal bir anlam taşıyordu.11 Türkler için yurt, 
sadece üzerinde yaşanılan ve geçim temin edilen bir toprak parçası değildi; aynı zamanda 
kendilerini koruyan ata ruhlarının üzerinde dolaştığı bir mekân idi. 

Türkler, ancak üzerinde özgür olarak yaşadıkları ve hükümranlık haklarını hiçbir sınırlama 
olmaksızın kullandıkları toprakları “yurt” olarak kabul ediyorlardı. Daha doğrusu onlar için 
yurt, üzerinde Türk tuğlarının ve bayraklarının dalgalandığı kutsal bir ata yadigârı idi. 
“Yurt”, diğer yurtlardan “yaka” adı verilen sınırlarla ayrılmaktaydı.12 Bu sınırlar devletin 
gücüne göre, bazen daralıyor, bazen de genişliyordu. 

“Yurt”, yani toprak, devletin ikinci temel unsurudur. Nasıl halksız devlet gerçeği olmayacağı 
gibi, topraksız da devlet düşünülemez. Türkler, çok erken çağlarda toprağın devlet için 
değerini ve önemini kavramışlar; onu daima terk ve fedâ edilmez kutsal bir değer olarak 
görmüşlerdir. Ancak, istiklâllerini ve hürriyetlerini kaybettikleri durumlarda, onu terk ve fedâ 
etmek zorunda kalmışlardır. 

Türk hükümdarları daima, toprağı devletin temeli sayan bir anlayış içinde olmuşlardır. 
Bundan dolayı da, vatan toprağını korumayı ve savunmayı kendilerine başlıca görev 
edinmişlerdir. Daha önemlisi, şartlar ne olursa olsun bu hususta en küçük bir tavize bile 
yanaşmamışlardır. Özellikle, büyük Hun Hükümdarı Mete’nin toprak konusunda Çin 
yıllıklarına yansıyan taviz vermez tutumu, sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde bile 
emsalsiz bir örnek teşkil etmektedir: M.Ö. 209 yılında mükemmel bir darbe ile babasını 
bertaraf ederek, Hun tahtına çıkan Mete, “Tung-hu” adında komşu bir kavmin ağır siyasî 
baskısına mârûz kalmıştır. Moğol kökenli bir kavim olan Tung-hular, özellikle Hunlardaki 
iktidar değişikliğinin yarattığı şaşkınlık, karışıklık ve daha doğrusu zayıflık durumundan 
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kendi lehlerine yararlanmak istemişlerdir. Gönderdikleri elçi ile Mete’den toprak da dahil 
olmak üzere bir dizi haksız istekte bulunmuşlardır. Bundan maksat, Hunlara saldırmak için 
bir sebep yaratmaktı. İşte bu önemli tarihî olayı kaynakta anlatıldığı şekliyle buraya 
alıyoruz: 

“Mete idareyi ele aldığı zaman, Tung-hular güçlerinin zirvesinde bulunuyorlardı. Mete’nin 
babasını öldürdüğünü ve bizzat tahta oturduğunu öğrenen Tung-hular, Tuman’a (Mete’nin 
babası) ait ‘bin li’ (bir günde 500 km) koşan ata sahip olmak istediklerini bir elçi vasıtasıyla 
bildirdiler. Mete danışmanları ile görüştü. Onlar, Hunlar için böyle bir atın verilemeyecek 
kadar değerli olduğunu söylediler. Fakat Mete şöyle konuştu: 

- Ben nasıl bir atı komşu devletten üstün tutabilirim? 

O, ‘bin li’ koşan atı (Tung-hu elçisine) teslim etti. Artık Tung-hular, Mete’nin kendilerinden 
korktuğuna kani oldular. Onlar, Mete’nin hanımını da istediklerini bildirmek için bir elçi 
(daha) gönderdiler. Mete tekrar çevresi ile görüştü. Hepsi sinirlenmiş olarak bağırdılar. 

- Tung-hularda ahlâk diye bir şey yok. Biz, onlara saldırmayı teklif ediyoruz. Bunun üzerine 
Mete şöyle konuştu: 

- Ben nasıl bir kadını komşu devletten üstün tutabilirim? 

O, sevgili hanımını tuttu ve Tung-hu elçisine teslim etti. Fakat, Tung-hu hükümdarının 
haksız istekleri daha da arttı. İki devlet arasında kullanılmayan büyük bir toprak parçası 
vardı. Burada sadece iki devletin askerî birlikleri bulunuyordu. Tung-hu hükümdarı 
gönderdiği elçi ile Mete’ye ‘Benim ve senin sınırlarında askerî birlikler dışında insan 
bulunmayan bu toprak parçası, Hunlara çok uzak; ben bu toprak parçasına sahip olmak 
istiyorum’, dedi. Mete tekrar danışmanlarına sordu: Bazılarının fikri bu boş toprak parçası 
hem verilebilir, hem verilemez şeklinde idi. Bunun üzerine Mete, hiddetle parladı ve şöyle 
söyledi: 

- Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz? 

Hem verilebilir, hem verilemez şeklinde öğüt verenlerin hepsi, başlarını ayaklarının önünde 
buldu”. 

Bu arada hazırlığını tamamlamış olan Mete, ordusunu alarak süratle Tung-huların üzerine 
yürümüştür; anî bir baskın hareketi ile bu şımarık kavmi perişan ederek, onlara asırlarca 
unutamayacakları bir ders vermiştir.13 

Burada, devlet hayatında taviz politikasının sınırlarını göstermesi bakımından örnek tarihî 
bir olay naklettik. Bu tarihî olaydan anlaşılacağı üzere Mete, Hun tahtına çıktığı sırada ağır 
dış politik baskılarla karşı karşıya gelmiş, devlet meclisinin muhalefetine rağmen -şüphesiz 
bu arada zaman kazanarak hazırlığını tamamlamak için- bazı tavizlerde bulunmuştur. O, 
Tung-huların haksız ve ahlâk dışı isteklerini karşılarken de, atın ve hatunun şahsî malları 
olduğunu düşünmüş ve bu yüzden iki devlet arasındaki ilişkilerin bozulmasına fırsat 
vermemiştir. Fakat istenen taviz, şahsî olmaktan çıkıp, devlete ait bir toprak parçası 
olunca, Mete hemen harekete geçmiş, önce bu hususta tavizkâr olan devlet adamlarını saf 
dışı etmiş ve sonra da kendisinden toprak tavizi talebinde bulunan kavmi bir yıldırım 
harekâtı sonucunda ezmiştir. 
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Bu hususta sonuç olarak şu hükme varıyoruz: Dünyada pek çok toplumun devlet fikrinden 
habersiz olduğu bir çağda, Türkler, sağlam, köklü ve gelişmiş bir devlet fikrine ulaşmış 
bulunuyorlardı. Zira, onların gözünde büyük Hun Hükümdarı Mete’nin dediği gibi, “toprak 
devletin temeli idi”. Devletin temeli olan toprak da, sebep ne olursa olsun, terk ve fedâ 
edilmez idi. 

3. Hâkimiyet 

Devlette hâkimiyet (erkinlik, egemenlik) iki şekilde kendini göstermektedir. Bunlardan 
birincisi “iç hâkimiyet”tir ki, devletin sahip olduğu topraklar ve bu topraklarda yaşayan halk 
üzerinde hukukî bakımdan emretme hak ve yetkisini tam olarak kullanması demektir. İç 
hâkimiyetin sağlanabilmesi için bu da yeterli olmamakta, idare edilenlerin, yani halkın idare 
edenleri meşru kuvvet olarak kabul etmeleri ve itaat etmeleri de gerekmektedir. Aksi 
taktirde devlet değil, zorbalık hâkim olur. 

Devlette hâkimiyetin ikinci tezahürü ise “tam bağımsızlık”tır. 

Türkler, hürriyetlerine ve istiklâllerine fazlaca düşkün bir millet idiler. Hürriyet ve istiklâl, 
onların âdeta varlıklarının temel şartı idi. Daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse, onlar, 
hürriyete ve istiklâle sahiplerse, kendilerini var, sahip değillerse “ölmüş” kabul ediyorlardı.14 
Bundan dolayı hiçbir şekilde ve şart altında hürriyet ve istiklâllerini fedâ etmeye 
yanaşmıyorlardı. Hatta hayatlarında en çetin ve en ağır mücadeleyi de hürriyetlerini ve 
istiklâllerini korumak ve devam ettirmek için veriyorlardı. Daha da önemlisi bu iki değerin 
hafife alınması, önemsenmemesi bile Türkler arasında sert tartışmalara yol açıyordu. 

Böyle tartışmalardan biri de M.Ö. 58 yılında Hun devlet meclisinde meydana gelmiştir: İç 
ve dış baskılara karşı koyamayan Hun Hükümdarı Ho-han-yeh, vezirinin de tavsiyesi 
üzerine Çin hâkimiyeti altına girerek, durumunu kurtarmak istemiştir. Fakat, Ho-han-yeh’in 
kardeşi Çi-çi ve bazı devlet adamları, istiklâlin fedâ edilmesine şiddetle karşı çıkmışlardır. 
Zira onlar, kurtuluşu başka bir devletin desteğinde ve himayesinde değil, kendi güçlerinde 
görmüşlerdir. 

Böylece Hun devlet adamları, istiklâli fedâ etmek isteyenler ve istemeyenler şeklinde iki 
gruba ayrılmıştır. Taraflar meseleyi Hun devlet meclisinde enine boyuna tartışmışlardır. 
Türklerin istiklâle verdikleri değeri ve önemi göstermesi bakımından bu tartışmanın bir 
kısmını aynen buraya alıyoruz: 

“Hunlar cesaret ve kuvveti taktir ederler; bağımlı olmak ve kölelik onlara en âdi bir şey 
olarak gelir. At sırtında savaşmak ve mücadele etmek suretiyle devlet kuruldu; kavimler 
arasında kuvvet ve otorite kazanıldı. Yiğit savaşçılar ölünceye kadar savaşmalı ki, 
varlığımızı devam ettirebilelim. Şimdi iki kardeş taht için mücadele etmektedir. Sonunda ya 
büyüğü, ya küçüğü devlete sahip olacaktır. O (İstiklâli savunan) ölse de, onun itibarı ve 
şöhreti öyle artacak ki, oğulları ve torunları (ileride) daima devletin hâkimi olacaklardır. 
Gerçi şimdi Çin bizden daha güçlüdür; fakat (bu durumda bile) Hun ülkesini ilhak edemez. 
Niçin kendimizi Çin’e bağımlı kılalım ve atalarımızın devletini Çinlilere devredelim? Bu, 
ölmüş atalarımıza büyük hakaret olur. Böylece (komşu) devletler arasında gülünç duruma 
düşeriz. Evet, bu suretle (Çin’e bağlanmakla) sükunet tekrar tesis edilebilse bile, kavimler 
arasında yeniden üstünlüğümüzü elde edebilir miyiz?”15 

Çi-çi ve taraftarları istiklâl fikrini mükemmel bir şekilde savundularsa da, bu fikri karşı gruba 
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kabul ettiremediler. Bunun üzerine Hun Devleti parçalandı. Ho-han-yeh ve taraftarları Çin 
hâkimiyeti altına girdiler. İstiklâli fedâ etmeyi utanç verici ve aşağılık bir davranış sayan, 
daha önemlisi bunu atalarına karşı ağır bir hakaret olarak kabul eden Çi-çi ve taraftarları 
ise, Batı Türkistan’a çekildiler ve burada yeni bir Hun Devleti oluşturdular. Öte yandan, 
Türk istiklâline tamamen son vermeyi dış politikasının başlıca hedefi haline getirmiş olan 
Çin, Çi-çi’nin peşini bırakmadı. Büyük bir ordu ile Çi- çi’yi kendi merkezinde kuşattı. Çi-çi, 
burada hayranlık uyandıracak bir şekilde istiklâl mücadelesi verdi. Sonuç olarak, Çi-çi ve 
taraftarları, istiklâl mücadelesini hayatlarıyla birlikte kaybettiler. Fakat onlar, gelecek 
nesillere ölmez bir ideal ve örnek bıraktılar. Çünkü, Türk istiklâlinin bu eşsiz kahramanları, 
daha mücadeleye girmeden önce “oğullarının ve torunlarının daima devletin hâkimleri 
olacakları” inancını taşıyorlardı. Gerçekten de Onlar, istiklâl uğrunda öldüler; fakat 
inançlarını yaşatmayı başardılar. Bir süre sonra oğullarının ve torunlarının ruhunda istiklâl 
fikri tekrar uyandı; dedelerinin uğrunda hayatlarını kaybettikleri istiklâle kavuştular. 

Devletler ve milletler için siyasî istiklâl kadar, hatta ondan daha da fazla kültür istiklâli 
önemlidir. Türkler siyasî istiklâllerini korumakta ve savunmakta gösterdikleri hassasiyeti, 
kültür istiklâllerini korumakta ve savunmakta da gösteriyorlardı. Türklerin bu hususta 
gösterdikleri hassasiyete dair Türk tarihinde yüzlerce örnek bulunmaktadır. Bunlardan 
birkaçını buraya almak, Türklerin kültür istiklâline ne kadar önem verdiklerini göstermeye 
yetecektir: 

Bazen Türk beyleri, millî örf ve âdetlerinden uzaklaşarak, kendilerini yüksek Çin 
medeniyetinin şaşaasına kaptırıyorlardı. Meselâ Hun hükümdarlarından Ki-ok (M.Ö. 174-
160), Çin elbise ve yemeklerinden çok hoşlanmaya başlamıştır. O, bu özentide o kadar 
ileri gitmiş olacak ki, veziri, millî kültürde bir yıkıma yol açacağı düşüncesiyle kendisini şu 
sözlerle uyarmak zorunda kalmıştır: 

“Bütün Hunların sayısı, Çin’in bir sınır eyaletininkine bile eşit olamaz. Halbuki, (nüfusunun 
çokluğu bakımından) Çin çok güçlüdür. Ayrıca, Çinlilerin elbiseleri ve yemekleri 
(bizimkinden) tamamen farklıdır. Şimdi, Hun hükümdarı örf ve âdetlerini değiştirmek ve 
Çinlilerin kullandığı elbiseleri ve yiyecek maddelerini almak isterse, Hunların tamamen Çin 
etkisi altına girmesi için, onların ürünlerinden onda ikisini elde etmesi yetecektir”.16 

Tıpkı Hunlar gibi Göktürkler de hem siyasî hem de kültür istiklâli hususunda son derece 
hassas idiler. Fakat, Göktürkler de Hunlar gibi Çin’in yıkıcı faaliyetlerinden kendilerini bir 
türlü kurtaramıyorlardı. Nitekim, kuruluşundan çeyrek asır geçmişti ki, Göktürk Devleti, 
Çin’in ustaca yürüttüğü kışkırtıcı ve yıkıcı faaliyetleri yüzünden sarsılmaya başladı. 
Göktürk istiklâli 585 yılında ağır bir darbe yedi; iç ve dış baskılara dayanamayan Işbara 
Kağan, sonunda Çin hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı (585). Çin’in Göktürkleri hâkimiyet 
altına almaktan asıl maksadı, onları Çinlileştirmek idi. Türk geleneklerine son derece bağlı 
olan Işbara Kağan, Çin imparatoruna yazdığı bir mektupta, Çinlileşmeye yol açacak kültür 
emperyalizmine şiddetle karşı çıkmıştır. O, mektubunda Çin İmparatoruna bu hususta 
aynen şöyle demiştir: 

“Şimdi oğlumu sarayınıza gönderiyorum. Size, ilâhî kökten gelen atları her yıl takdim 
edecektir. Sabah akşam emirlerinizi bekleyeceğim. Fakat, elbiselerimizin önünü açmaya, 
omuzlarımızda dalgalanan saç örgülerimizi çözmeye, dilimizi değiştirmeye ve sizin 
kanunlarınızı kabul etmeye gelince, örf ve âdetlerimiz çok eski olduğu için, onları bozmaya 
cesaret edemedim. Bütün milletimiz de aynı kalbe sahiptir”. 17 

Yerleşik Çin medeniyetinin debdebe ve şaşaası, tıpkı Hun beylerini olduğu gibi Göktürk 
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beylerini de etkilemekteydi: Ülkesini ve halkını maddeten ve manen kalkındırmak isteyen 
Bilge Kağan (716¬734), Çin’i örnek alarak, bazı önemli reformlar yapmak 
düşüncesindeydi. Bu düşüncelerinden biri, surlarla çevrilmiş şehirler ve kaleler kurup, Türk 
toplumunu yerleşik hayata geçirmekti. Onun başka bir düşüncesi de, Göktürk ülkesinde 
Budist ve Taoist tapınaklar kurup, bu din ve felsefeleri Türkler arasında yaymaktı. Çin 
kültürünün zararlarını ve bu zararlara karşı en etkili savunma tarzının neler olduğunu çok 
iyi bilen devlet danışmanı Tonyukuk, Bilge Kağan’ın bu fikrine Göktürk istiklâlini tehlikeye 
düşüreceği endişesi ile şiddetle karşı çıkarak ona bu hususta şöyle dedi: 

“Bu olmamalı! Türklerin sayısı çok az. Hatta Çinlilerin yüzde biri kadar bile değil. Buna 
rağmen, Çin’e her zaman karşı koyabiliriz. Gerçekten biz bunu şu anda otları ve suları 
takip ederek, sabit bir yere konmayışımıza ve avcılık yapmamıza borçluyuz. 

Bütün halkımız savaş talimi içindedir. Kuvvetli olursak askerlerimize yağmalı akınlar 
yaptırırız. Zayıflarsak dağlara ve vadilere kaçar saklanırız. Çin askerinin çok fazla 
olduğunu düşünürsek, surların hiç faydası olmaz. İçinde oturmak için kaleler yaptırır ve 
eski geleneklerimizi değiştirirsek, günün birinde Çinlilere yeniliriz ve ülkemiz kesinlikle 
onlar tarafından ilhak edilir. Esâsen, Budist ve Taoist tapınaklarda sadece hoşgörülük ve 
uysallık telkin edilmektedir. Kuvvet ve savaşçılık yolu bu değildir. Bundan dolayı tapınaklar 
yaptırmamalıyız!”.18 

Türk kültürüne son derece bağlı olan Bilge Kağan, Tonyukuk’un bu yerinde ve önemli 
tavsiyesine uyarak, Budizm’in ve Taoizm’in Türk ülkesinde yayılmasına izin vermedi. 

4. Teşkilât 

Türklerde teşkilât fikrinin doğup gelişmesi milâttan önceki çağlara kadar iner. Orta Asya’nın 
çevre ve iklim şartları, tarımdan çok hayvancılığa imkân vermekteydi. Türkler, hayvanları 
da büyük sürüler halinde beslemekteydiler. Onlar, sürülerini besleyebilmek ve verimi 
artırabilmek için devamlı otlak ve su aramak, bir iklimden başka bir iklime göçmek 
zorundaydılar. Özellikle, büyük sürülerin sevk ve idaresi, otlakların önceden bulunup 
korunması gibi faaliyetler, onları dayanışmaya, işbirliğine, daha önemlisi hükmetmeye ve 
emretmeye hazırlamış, devlet teşkilâtı kurmalarında büyük kolaylık sağlamıştır. Özellikle 
at, onlarda hâkimiyet ve üstünlük duygusu uyandırmıştır. Diğer taraftan, geniş ülkelere ve 
birçok kavme birden hükmedebilmek, ancak merkeze bağlı ve iyi işleyen güçlü teşkilâtlar 
sâyesinde mümkün olabilmiştir. Kısaca söylemek gerekirse, Türkler, çok iyi işleyen idarî ve 
askerî teşkilâtlar kurarak tarih sahnesine çıkmışlar; geniş sahalara ve halk kütlelerine 
hükmetmişlerdir. Bunlardan özellikle, Oğuz Kağan’ın boy teşkilâtı ile büyük Hun 
Hükümdarı Mete’nin (Bagatır/Batur) askerî ve idarî teşkilâtı, bütün Türk tarihi boyunca 
ölmezliğini korumuş, devlet kurucularına daima örnek olmuştur. 

Eski Türklerde siyasî teşkilâtlanma ve devletin kuruluşu aileden başlamaktaydı. Devlet 
kurmak için harekete geçen kişi, hem itibarlı bir ailenin reisi hem de tanınmış bir boyun 
başkanıydı. Teşkilâtçılık bakımından da son derece yetenekli bir kimseydi. Boy başkanı, 
kendi boyu ile akraba olan boylara birer birer otoritesini kabul ettirmek suretiyle işe 
başlıyordu. Bunu, ya “ikna ve inandırma” yöntemiyle, ya da “mücadele”, yani “kuvvet 
(silâh) kullanma” yöntemiyle yapıyordu. Başkanın otoritesini kabul ettirdiği boy sayısı 
arttıkça da, devletin kuruluşu hızlanmaktaydı. Böylece, aile çevresinde başlayan 
teşkilâtlanma, boylara ve gittikçe toplumun diğer kesimlerine doğru yayılmaktaydı. 
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Bundan sonra devletin kuruluşu bazı işlemlerle tamamlanıyordu. Artık boyların, yani bodun 
başkanlığına yükselmiş olan devlet kurucusu, belli bir yerde (Ötüken), belli bir törenle 
kendisini başında bulunduğu topluluğun hükümdarı ilân ediyor; tahta çıkıyor ve belirli 
unvanlar (Kağan) alıyordu.19 Bu aynı zamanda, yeni hükümdarın iktidarını halka tanıtması 
ve onaylatması anlamına geliyordu. 

Başkanın hükümdarlığını ilân etmesiyle fiilen kurulan devlet, süratle teşkilâtlandırılıyordu. 
Devletin en önemli görevleri, başkanın yakınları20 ile başkana teşebbüsünde destek veren 
boy beylerine verilmekteydi. Bu kadro hem idarî, hem de askerî teşkilâtın çekirdeğini 
oluşturmaktaydı. Çekirdek ve üst kadro da kendi alt kadrolarını kurmaktaydı. Görev ve 
sorumlulukları da, devlet başkanının verdiği rütbe ve dereceler belirlemekteydi. 

İktidarın yeni sahibi, teşkilâtını kurarken, önceki Türk devletlerinin tecrübelerinden büyük 
ölçüde yararlanıyordu. Hatta çoğu defa vârisi olduğu devletin teşkilâtını aynen alıyor, onun 
görev ve sorumluluklarını bütünüyle üstleniyordu. Değişiklik ise, iktidara yeni bir hanedanın 
gelmesinden ibaret kalıyordu. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, iktidar el değiştirmiş 
oluyordu. 

Diğer taraftan, yeni hükümdara komşu bir devletten elçi gelmesiyle ve kendi elçilerinin de 
komşu devletler tarafından kabul edilmesiyle, yeni kurulan devlet hukuken tanınmış 
olmaktaydı. Hukuken tanınmanın başka tezahürleri de bulunmaktaydı. Meselâ, yeni 
kurulan devlet, komşu bir devlet ile bir antlaşma yapmışsa veya komşu devletlerle bir ittifak 
içine girmişse, bu durum yeni devletin siyasî bir varlık olarak tanınması anlamına 
geliyordu. 

B. Hâkimiyet Anlayışı 

1. Hâkimiyetin İlâhî Temelleri 

Türklerde hâkimiyetin kaynağı ilâhî idi. Tanrı, hâkimiyeti doğrudan doğruya değil, bir vasıta 
ile kullanmaktaydı. Bu vasıta da Türk Kağanı idi. Bu duruma göre, Türk Kağanına devlet 
idare etme güç ve yetkisi, Tanrı tarafından bağış olarak verilmekteydi. Aynı şekilde, Türk 
Kağanı da kendisini Tanrı tarafından seçilmiş ve bazı olağanüstü güç ve yeteneklerle 
donatılmış bir kimse olarak görmekte ve kabul etmekteydi. Aynı inanışı halk da 
paylaşmaktaydı. 

Tanrı bağışı olan bu güç ve yetenekler Göktürk yazıtlarında şu kavramlarla ifade edilmiştir: 

a. "Kut” (siyasî iktidar), 

b. “Ülüg veya ülüş” (kısmet,nasip, pay), 

c. "Küç” (güç).21 

A. Kut (Siyasî İktidar) 

Tanrı, “kut” bağışı ile Türk Kağanını “hükmetme ve hükümdarlık güç ve yetkisi”, yani 
“siyasî iktidar” sahibi kılıyordu. Türk Kağanı da Tanrıdan aldığı siyasî iktidarla, Orta 
Asya’da “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde 
gece ortasına kadar bütün milletleri kendisine tâbi kılıyor ve hepsini düzene sokuyordu”.22 

Bugünkü ifadelerle söylemek gerekirse, “kut” sahibi olan Türk Kağanı Orta Asya’da Türkçe 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 10 

konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir bayrak altında, yani bir devlet çatısı 
altında topluyordu.23 

B.  Ülüg veya Ülüş 

“Ülüg ve ülüş” kelimeleri Türkçe “ülemek (dağıtmak, üleştirmek) veya “üleşmek” fiillerinden 
çıkmış birer isimdir. “Pay, hisse, nasip, kısmet” demektir. Tanrı, “ülüg veya ülüş” bağışı ile 
Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırıyordu. Dolayısıyla Türk Kağanı’na “iktisadî bir güç” 
kazandırıyordu. Türk Kağanı da bu gücü halkın lehinde kullanıyordu. Yani, elde ettiği 
maddî varlığı âdil bir şekilde halka dağıtıyordu. Bu duruma göre, Tanrı Türk Kağanı’na, 
âdeta “babalık” görevi yüklemiş bulunuyordu.24 Böylece Türk Kağanı da, Göktürk 
yazıtlarının ifadesiyle “aç milleti doyuruyor, çıplak milleti giydiriyor, fakir milleti zengin 
yapıyor, az milleti çok kılıyordu”.25 Bugünkü ifade ile söylememiz gerekirse, Türk Kağanı 
âdeta “refah devleti” yaratıyordu. 

C.  Küç (Güç) 

Tanrı Türk Kağanı’na verdiği “küç” ile de, onun savaş yeteneğini artırıyordu. Göktürk 
yazıtlarının ifadesiyle Türk Kağanı’nın “askerlerini kurt, düşmanın askerlerini koyun gibi 
yaparak,26 kendisine zaferler kazandırıyordu. Bu inancın tabiî sonucu olarak, Türk 
Kağanları savaşlarda elde ettikleri başarıyı hep Tanrının kendilerine verdiği “küç” bağışına 
bağlıyorlardı.27 Bundan dolayı onlar, zaferden hemen sonra kurban sunmak suretiyle 
Tanrı’ya karşı minnettarlıklarını gösteriyorlardı. 

Temeli “Tanrı bağışı”na dayanan bu iktidar tipine sosyolojide “karizmatik iktidar” 
denmektedir. Bu duruma göre, eski Türk devletlerindeki iktidar tipi de “karizmatik” bir 
özellik göstermektedir. Bu iktidar anlayışının icabı olarak, Türk Kağanı Tanrı tarafından 
bazı olağanüstü güç ve yeteneklerle donatılmış olmasına rağmen, o hiçbir zaman 
olağanüstü varlık, yani bazı eski medeniyetlerde olduğu gibi “tanrı-kral” sayılmamıştır. 
Onun diğer insanlardan farkı, sadece ilâhî bağışa nail olmaktan ibaret idi. İktidarını 
Tanrıdan aldığına inanan Türk Kağanı da, kendisini daima bu iktidarın kaynağına karşı 
sorumlu sayıyordu. Ayrıca, Türk Kağanı’nın sorumlu olduğu ikinci bir yer daha vardı ki, o 
da yazılı olmayan kanun durumundaki “Türk töresi” idi. Esâsen o, bütün icraat ve 
faaliyetlerini Türk töresine uygun bir şekilde yürütmek zorundaydı. Bu da gösteriyor ki, 
Türk Kağanı’nın iktidarı sadece “ilâhî” değil, aynı zamanda “kanunî bir temele” de 
dayanıyordu. 

Öte yandan, Türk hâkimiyet anlayışına göre, Tanrı sadece siyasî iktidarı veren değil, aynı 
zamanda verdiği iktidarı geri alan bir kudrete sahiptir. Tanrının bu gücü, Türk 
hükümdarlarının üzerinde daima siyasî bir baskı aracı olmuştur. Bundan dolayı, Türk 
hükümdarları Tanrı’nın verdiği siyasî iktidarı ellerinde tutabilmek için idarede devamlı 
başarılı olmak zorunda idiler. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, Türk hükümdarları 
ancak hükümdarlığa lâyık oldukları müddetçe işbaşında kalabilmekteydiler. Aksi takdirde 
Tanrının verdiği siyasî iktidar (kut), yine Tanrı tarafından geri alınmaktaydı. Meselâ, büyük 
Göktürk Kağanı Kapgan’nın yerini alan oğlu İnel, hükümdarlık görev ve sorumluluklarını 
yerine getirememiş, yani idarede yetersiz ve başarısız kalmıştır. Bilge ve Köl-tigin 
kardeşler, “kut taplamadı”, yani “kut ondan memnun olmadı” düşüncesiyle İnel Kağanı 
işbaşından uzaklaştırarak, idareyi el koymuşlardır28(716). 

2. Hâkimiyetin İntikali 
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Eski Türk devletlerinde, taç baş değiştirirken, ilâhî bağış olan “kut” (siyasî iktidar), hanedan 
üyeleri arasında birinden diğerine kan yoluyla geçmekteydi.29 Fakat Tanrı, hanedan üyeleri 
arasında seçimini ve tercihini sadece biri lehinde kullanmaktaydı. Bu seçim ve tercih de, 
genellikle hükümdarlığa en çok lâyık ve yetenekli bir hanedan üyesi üzerinde olmaktaydı. 
Tanrının iradesinin hangi hanedan üyesi üzerinde olduğu da, ancak taht için yapılan bir 
mücadele sonucunda ortaya çıkmaktaydı. Bu yüzden eski Türk devletlerinde taht veraset 
hukuku son devirler istisna edilirse, hiçbir zaman belirli kurallara bağlanamamıştır. Bunun 
tabiî sonucu olarak da, hanedan üyeleri arasında taht kavgaları daima kaçınılmaz ve âdeta 
meşru bir vak’a olarak sık sık tekrarlanmaktaydı. Hatta hükümdarın daha sağlığında 
şehzadelerden birini kendisine veliaht tayin etmesi bile, diğer şehzadeleri 
durduramamaktaydı. Çünkü, veliahtın dışında hemen hemen her şehzade hakkının gasp 
edildiği duygusuna kapılarak, harekete geçmekteydi. Hem taht davacılarının hem de 
onlara destek veren kütlelerin yatışması ise, ancak bir taht kavgası sonucunda da olsa 
işbaşına dirayetli ve yetenekli bir hanedan üyesinin gelmesiyle mümkün olabilmekteydi. 
Fakat yine de, diğer hanedan üyeleri, siyasî ihtiraslarına gem vuramıyorlar; şartların 
kendileri için uygun olduğu zamanlarda, taht için harekete geçmekten hiçbir şekilde geri 
durmuyorlardı. Bazen bu hanedan üyeleri, hem içerden hem dışardan destek buluyor; 
teşvik ve tahrik ediliyordu. Böyle durumlarda mücadele gittikçe derinleşerek, yıllarca süren 
bir iç savaş halini alıyordu.30 Sonunda devlet, zayıflayarak, parçalanma ve çökme 
durumuna geliyordu. Daha da kötüsü, komşu devletler bu durumu kendi lehlerine 
değerlendiriyorlar ve son darbeyi vurmak suretiyle çöküşü tamamlıyorlardı. 

C. Devlet Başkanı 

1. Hâkimiyet ve Hükümdarlık Sembolleri 

Eski Türk devletinin başında, tanınmış bir aileye veya boya mensup bir hükümdar 
bulunuyordu.31 Her hükümdar belirli hükümdarlık ve hâkimiyet sembolleri almakta ve 
kullanmaktaydı. Böylece hükümdar hem içerde hem de dışarda bu semboller vasıtasıyla 
tanınmaktaydı. Bunlar “unvan” (tanhu veya şan-yü, kağan, han, hakan, yabgu, il-teber), 
“otağ” (kurvı çuvaç=hükümdar çadırı), “taht” (örgin, ornag, orunluk), “tuğ”, “bayrak”,32 
“davul” (köbürge, kövrüg), “kotuz”, (sorguç) “kemer” (kur), “kılıç”, “yay”, “kama”, “kamçı” 
(berge) gibi unsurlardı. Özellikle, hükümdarın oturduğu yer, yani devletin merkezi olan 
“ordu” da (=çadır kent) hükümdarlık ve hâkimiyet sembolü idi.33 Ayrıca, hükümdarın çeşitli 
vesilelerle verdiği halka açık “toy”lar da hükümdarlık sembolü sayılmaktaydı. Bu toylar, 
Türk devlet başkanının iktidarını ve maddî gücünü sergilediği ve gösterdiği bir yer 
olmaktaydı. Daha doğrusu, Türk hükümdarı bu toylar vasıtasıyla kendisine destek veren 
beyler ve halk için ne kadar büyük fedakârlıklar yapabileceğini göstermekteydi. Bundan 
dolayı bu toylara herkesin, özellikle beylerin mutlaka katılması lâzım geliyordu. Çünkü, 
toya icabet, doğrudan doğruya iktidarın tanınması ve itaat anlamına geliyordu. Aksi durum 
ise, itaatsizlik ve isyan demekti. Hükümdar tarafından cezalandırılması gerekiyordu. 

2. Devlet Başkanının Özellikleri 

Eski Türk hükümdarı, hem bütün devlet teşkilâtının başı hem de toplumun lideri 
durumundaydı. O, sadece içinde yaşadığı zamandan değil, aynı zamanda devletin ve 
toplumun geleceğinden de sorumluydu. Dolayısıyla onun görevi son derece ağırdı. Bu ağır 
görevi de, ancak iyi yetişmiş yetenekli, bilgili ve tecrübeli olan kimseler başarabilirdi. 
Bundan dolayı, Türk hükümdarının bazı yüksek vasıflara sahip olması gerekiyordu.34 
Bunların başında cesur, kahraman, bilge ve erdemli olmak gibi önemli özellikler geliyordu. 
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A. Cesur ve Kahraman Olmak 

Her kültür, kendisini yaşatacak ve devam ettirecek insan tipini yetiştirmeye çalışır. Atlı-
göçebe kültürün ideal insan tipi cesur (yürelig) ve kahraman (alp) insandır. Zira, atlı-
göçebe bir hayat yaşayan eski Türk toplumu, tehlikeler ve güçlüklerle dolu tabiî çevre 
içinde yaşıyordu. Üstelik bu hayat tarzında savaşlar ve akınlar, hayatta kalabilmek ve 
hayatı devam ettirebilmek için âdeta zorunlu, hatta kaçınılmaz bir faaliyetti. Hal böyle 
olunca, hem toplum hayatında hem de devlet hayatında cesur ve kahraman insanlara son 
derece ihtiyaç duyulmaktaydı. Çünkü, tehlikeler ve güçlükler, ancak onların cesareti ve 
kahramanlığı sayesinde alt edilebilmekteydi. Akınların ve savaşların zafere ulaşması da, 
ancak onların cesareti ve kahramanlığı sayesinde mümkün olabilmekteydi. Kısaca 
söylemek gerekirse toplumun ve devletin kaderi, büyük ölçüde kahramanların başarılarına 
bağlıydı. 

Eski Türklerde belli bir kahraman tipi vardı. Onun en başta gelen özelliği cesur ve atak 
olmasıydı. Düşmana üstün gelmek ve hâkim olmak kahramanın en büyük ihtirasıydı. O, 
cesaret ve kuvvetiyle ya "yavuz düşmanı” geri döndürür, yada ona boyun eğdiri rdi.35 

Kahramanlar için kendi hayatlarının fazla bir değeri ve önemi yoktu. Toplumun yararına 
hayatlarını hiç düşünmeden fedâ etmek, onlar için en büyük erdem idi. Türk toplumunda 
hiçbir menfaat kaygısı gütmeksizin kendi hayatlarını tehlikeye atan, hatta fedâ eden 
insanlara büyük değer verilmekte ve onlara karşı büyük sevgi ve hayranlık duyulmaktaydı. 
Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, Türklerde “kahramanlık kültü” (kutsal kabul edilen 
varlıklara saygı duyma) vardı. 

Kahramanların ölümü bütün milleti derin bir yasa boğmaktaydı. Bilhassa vatana, millete ve 
devlete hizmet yolunda can veren kahramanların arkasından günlerce yas tutularak, 
gözyaşı dökülmekteydi. Mezarlarının başına da bir yazıt (bengü taş/kaya=ebedî taş) 
dikilerek, hatıraları ebedileştirilmekteydi. Çünkü onlar, milletin övünç kaynağı idiler. Her 
Türk ferdi kendi soyunun kahramanları ile gurur duymaktaydı. Öyle ki, onların hayat ve 
faaliyetleri üzerinde daha sağlıklarından itibaren şiirler ve destanlar düzülmekteydi. Bu 
destanlar da “bahşılar” ve “ozanlar” tarafından düğünlerde, bayramlarda ve yas 
törenlerinde kopuz eşliğinde son derece içli ve duygulu nağmelerle söylenmekteydi. 
Böylece, bir taraftan kahramanlar onurlandırılmakta, diğer taraftan da toplumda yeni 
kahramanların çıkması teşvik edilmiş olmaktaydı. Çünkü, her Türk genci kendi idealinin 
örneğini onların hayatlarında görmekteydi. 

Türkler, sosyal hayatta babadan oğula geçen, yani irsî bir liyakat tanımazlardı. Her genç 
toplumdaki yerini ve hatta adını kendisi kazanmak zorundaydı. Meselâ Oğuzlar, bir 
kahramanlık göstermeden çocuklarına ad bile vermezlerdi; yani onu sosyal bir varlık olarak 
kabul etmezlerdi.36 Bundan dolayı, Türk toplumunda her aile, daima kendi ideallerine, 
özlemlerine ve değerlerine uygun kahraman evlâtlar yetiştirmeye gayret etmekteydi. 

Devletin başı ve toplumun lideri olan Türk Kağanı’ndan istenilen en önemli özellik, onun 
cesur ve kahraman olmasıydı.37 Zira Türk Kağanı, Türk topluluklarını bir devlet çatısı 
altında toplamak, isyan eden toplulukları itaat altına almak, düzeni sağlamak, akın ve 
savaşlarda zafere ulaşmak ve istiklâli korumak gibi devlet ve toplum hayatında son derece 
önemli ve büyük işleri başarmak zorundaydı. Bütün bu işler de büyük cesaret ve 
kahramanlık istiyordu. Gerçekten de Türk kağanı, devletin merkezinde oturan ve sadece 
emirler veren bir kimse değildi. O, her türlü mücadelede en ön safta bulunuyor ve verdiği 
emri de ilk önce bizzat kendisi icra ediyordu. Çünkü, Türk hükümdarı giriştiği her 
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mücadelede başarının her şeyden ilk önce kendi cesaretine bağlı olduğunu çok iyi 
biliyordu. Öte yandan, o kendisinin göstereceği cesaret ve kahramanlıkla, şüphesiz 
arkasından gelenleri de etkileyerek, onları teşvîk edeceğinin ve cesaretlendireceğinin de 
bilincindeydi. 

B. Bilge Olmak 

Türk kağanında olması lâzım gelen ikinci özellik ise, onun “bilge” olmasıdır.38 Bilge, yüksek 
kavrayış, derin düşünce ve büyük sezgi gücünü ifade eden bir kavramdır. Türklerde bu 
özelliklere sahip olan kimseye de bazen “bilge kişi” veya sadece “bilge”, bazen de “bögü” 
(büyü) denmekteydi. Bu kavramların bugünkü Türkçede kullanılan Arapça karşılığı ise, 
“filozof” (feylesuf) ve “hakîm” kelimeleridir. Burada hemen belirtelim ki, “bilge Türk kağanı”, 
felsefî düşüncelerle uğraşan bir “filozof” veya “hakîm” değildi. Onun düşünce ve 
tasavvurları sadece devletin ve toplumun geleceği ile ilgiliydi. Çünkü o, kendini daima Türk 
devletinin ve milletinin geleceğinden sorumlu saymaktaydı. 

Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan, Göktürk yazıtlarındaki ölmez fikirleriyle karşımıza 
zamanını aşmış “bilge bir lider” olarak çıkmaktadır. O, Türk milleti için yakın ve uzak 
tehlikeleri yüksek kavrayış ve sezgi gücü ile birer birer tespit eder ve gösterir. Bunlar Türk 
töresinden, Türk yurdundan, Türk devletinden, Türk kağanından ve Türk kültüründen 
ayrılmak gibi toplumun dağılmasına ve yok olmasına sebep olacak büyük tehlikelerdir. 
Bilge Kağan’a göre, sebep ne olursa olsun, sonu felâketle sonuçlanacak bu büyük 
tehlikelerden daima kaçınmak gerekir. O, Göktürk yazıtlarında, özellikle başında 
bulunduğu topluma ve gelecek nesillere bu büyük tehlikeler hakkında bilgi verir ve 
uyarılarda bulunur. Bu uyarılar, onu ileri görüşlü, bilge bir devlet adamı olarak 
vasıflandırmak için kâfidir. 

Göktürklerde sadece Bilge Kağan değil, devlet danışmanı (Aygucı) olan Ton Yukuk da 
bilge bir kişi idi. Gerçekten de o, son derece dikkatli bir gözlemci ve iyi bir düşünürdü. 
Akıllı, bilgili ve tecrübeli bir devlet adamı olarak asla hayallere kapılmıyordu. Bıkmak ve 
yılmak nedir bilmezdi. Umutsuzluktan umut çıkarmakta son derece yetenekliydi. Ona göre, 
devlet için en büyük tehlike yakın tehlike idi. Bunda dolayı önce yakın tehlikeler hedef 
alınmalı ve bu tehlikeler bertaraf edilmeliydi. 

Ton Yukuk’un düşüncelerinin çoğu tecrübî bilgilere dayanmaktaydı. O, problemlerin 
büyümeden, dal budak salmadan daha kolay çözülebileceğine inanıyordu. Bundan dolayı 
Ton Yukuk, "Yufka olanın delinmesi kolay imiş, ince olanı kırmak kolay. Yufka kalın olsa 
delinmesi zor imiş. İnce yoğun olsa kırmak zor imiş” şeklindeki bir atasözünü kendi 
düşüncesinin ve faaliyetlerinin temel ilkesi yapmıştır. 

C. Erdemli Olmak 

Türk kağanının üçüncü önemli özelliği de, onun "erdemli” olmasıdır. "Erdem” (ertem),39 
Türklük kadar eski kavramdır. Bu kavram yüksek ahlakî değerlerin ve üstün meziyetlerin 
toplamını ifade eder. Bu bakımdan erdem kavramı "cesaret, alplik ve bilge” gibi özellikleri 
de içine alır. Bunlardan cesaret ve kahramanlık, erdemin ilk ve en belirgin özelliğidir. 
Erdem kavramı sadece bu özellikleri değil, toplumu birlik ve dayanışma içinde tutan 
fedakarlık, bağlılık, dostluk, minnettarlık, vefa, samimiyet, mertlik, dürüstlük, cömertlik ve 
konukseverlik gibi meziyetleri de içine almaktaydı. Burada hemen belirtelim ki, diğer 
topluluklarda nadiren görülen bu yüksek insanî meziyetler, çok erken çağlarda Türk 
insanının şahsında doğmuş ve gelişmiştir. Daha doğrusu, bu meziyetler Türk insanın en 
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belirgin karakter özellikleri olmuştur. Daha da önemlisi bu yüksek karakter özellikleri, 
Türkün manevî gücünü son derece artırmış ve ona tartışma götürmez bir üstünlük 
sağlamıştır. Yenisey bölgesindeki Altın göl yazıtında yer alan "Erdemli millet güçlü olur”40 
sözü ile âdeta Türk milletinin bu niteliği belirtilmiştir. Zira, manevî gücü meydana getiren 
sayı çokluğu değil, üstün niteliklerdir. 

Eski Türk toplumu için erdem, ailesine, aşiretine bağlılık ve kahramanlık demekti. Bundan 
dolayı eski Türk toplumunda düşman ile savaşmak ve onu yenmek, en büyük erdem 
sayılırdı. Bir insanın kahramanlığı, onun savaşta öldürdüğü düşman sayısı ile ölçülür ve 
takdir edilirdi. Öldüğü zaman da mezarına, sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar 
"balbal” dikilirdi. 

3. Devlet Başkanının Görev ve Sorumlulukları 

Türk hükümdarı bütün devlet teşkilâtının başı ve toplumun lideri olarak, en büyük güç ve 
yetkileri kendi şahsında topluyordu. Her emri, kanun hükmünde ve değerindeydi. Devletin 
her kademesindeki görevliler ve bütünüyle halk, bu emirlere uymak zorundaydı. Öte 
yandan Türk hükümdarı, en büyük yargıç durumundaydı. O, bu sıfatıyla yüksek 
mahkemeye başkanlık ederdi.41 Şahsına ve devlete karşı suç işleyenler için tutuklama 
kararı alabilir; bizzat yargılamasını yapabilir; ölüm dahil çeşitli cezalar verebilirdi. 

Türk kağanı, devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler; savaş ve barışa karar verir; 
savaş ve akınlarda ordulara komuta eder; elçiler gönderir, elçiler kabul eder; devlet 
teşkilâtının her kademesindeki görevlileri tayin eder veya görevlerinden alırdı. 

Türk kağanlarının en önemli görevlerinden biri de, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan 
bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak idi. Bu, ancak kuvvet, yani silâh gücü ile 
yapılabilmekteydi. Bunun için Türk kağanları, ordular sevk ederek savaşmak, devletleri 
ortadan kaldırmak, toplulukları itaat altına almak, birlik ve bütünlüğü sağlamak 
durumundaydılar. Bu durum Göktürk Yazıtlarında “İlliyi (devletli olanı) ilsizleştirdik, 
kağanlıyı kağansızlaştırdık. dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik (itaat altına aldık) ”42 
şeklinde ifade ediliyordu. 

Türk kağanları, sadece Türk topluluklarını değil, yabancı soydan kavimleri de bir devlet 
çatısı altına toplamayı kendilerine gaye edinmişlerdir. Başka bir ifade ile söylemek 
gerekirse, onlar daima dünya hâkimiyeti dâvâsı gütmüşlerdir. Çünkü Türk kağanları, dünya 
hâkimiyetinin Tanrı tarafından bir görev olarak kendilerine verildiğine inanıyorlardı. Bilge 
Kağan, bu hususta Göktürk yazıtlarında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş bir 
hükümdar gibi şöyle konuşmaktadır: “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, 
batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tâbidir. 
Bunca milleti hep düzene soktum”.43 Bu sözler, hiç şüphesiz ulaşılmış olan hedefi değil, 
ulaşılmak istenilen bir hedefi göstermektedir. 

Türk devleti, idarede yetersiz kalan kağanların zamanında zaafa düşüyor; devlet ve toplum 
düzeni sarsılıyor; töre44 bozuluyordu. Böyle durumlarda töreyi yeniden düzenlemek ve 
korumak, Türk kağanına düşüyordu. Öte yandan kanun (töre) hâkimiyetini ve düzeni 
sağlamak da, Türk kağanının görevleri arasındaydı. Esâsen, Türk devletlerinde kanunsuz 
ve hükümdarın şahsî iradesine bağlı bir idare şekli mevcut olmamıştır.45 Özellikle, her 
hükümdar doğru kanunlar koymak ve onu adâletle uygulamak durumundaydı. Zira, 
Türklerde adâleti, devletin temeli sayan bir hukuk anlayışı hâkimdi. Bu anlayış ünlü siyaset 
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kitabı “Kutadgu Bilig”de, “Beyliğin temeli adalettir” şeklinde bir ifade ile ortaya konmuştur.46 
“Âdil ve doğru kanun”a “köni törü” deniyordu. Kutadgu Bilig’de “köni törü”yü de Hükümdar 
Kün-toldı temsil etmiştir.47 Görüldüğü gibi, Türk hükümdarı burada güneşe benzetilmiştir. 
Çünkü güneş, ışığını ve ısısını bütün canlılara eşit olarak ulaştırmaktadır.48 

Türk kağanının görevlerinden biri de iktisadî alanda idi. Çünkü, Türklerde “halk devlet için 
değil, devlet halk için” vardı. Bu anlayışın tabiî sonucu olarak, Türk kağanları, halkı iktisadî 
bakımdan bütünüyle refaha ulaştırmayı ve refah içinde yaşatmayı, kendilerine başlıca 
gaye edinmişlerdir. Bilge Kağan, bu gayeyi nasıl gerçekleştirdiğini Göktürk yazıtlarında 
şöyle anlatır: “Tanrı buyurduğu için, kendim devletli (kut) olduğum için, kağan oturdum. 
Kağan oturup, aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin, az milleti 
çok kıldım”.49 Fakat Bilge Kağan’ın bu gayeyi gerçekleştirmesi pek kolay olmamıştır. Onun, 
kardeşi Köl-tigin ile birlikte, “gündüz oturmadan, gece uyumadan ölesiye bitesiye 
çalışması” gerekmiştir.50 Aynı anlayış başka Türk beylerinde de vardı. Meselâ, bir Göktürk 
beyi de (Aşina She-erh), maddî refahı artırmak için halktan 10 yıl hiç vergi almamıştır. Bu 
yüzden kendisi yoksul duruma düşmüştür. Bazı beyler, onun bu durumunu alay konusu 
yapmak istemişlerdir. Fakat o, “Ben ancak halkım zengin olunca huzur duyarım” sözü ile 
bu beyleri utandırmıştır.51 

Türk kağanının iktisadî refah yaratmak için bazı tedbirler alması gerekiyordu. Bu tedbirlerin 
başında iç barışı ve düzeni sağlamak geliyordu. Çünkü, bazen kağanların idarede yetersiz 
kalmaları, bazen de taht için yapılan kavgalar yüzünden devlet otoritesi zayıflıyor, iç barış 
ve düzen bozuluyordu. Türk boyları arka arkaya devlete karşı isyan ediyor veya devletten 
ayrılıyordu. Karışıklık ve iç mücadele de, ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde sekteye 
uğramasına yol açıyordu. Bu durum ancak tahta güçlü ve yetenekli bir kağanın geçmesiyle 
düzeltilebilmekteydi. Böyle bir durumda Türk kağanının ilk işi, isyan eden Türk 
topluluklarını tekrar itaat altına almak, dağılmış olan Türk topluluklarını toplamak ve bunları 
belirli bir düzen içinde, belirli yerlere tekrar iskan etmekti. Bu faaliyet Göktürk Yazıtlarında 
“Doğuda Kadırgan ormanına kadar, batıda Demir Kapıya kadar kondurmuş”52 sözü ile 
ifade ediliyordu. 

Ekonomik tedbirlerden biri de, komşu devletlerle ticarî anlaşmalar yaparak, halkın ihtiyacı 
olan malları bu devletlerden temin etmekti. Çünkü, Orta Asya’nın tabiat ve iklim şartları 
hayvancılığa olduğu kadar tarıma imkân vermiyordu. Bundan dolayı Türk toplulukları bazı 
ihtiyaçlarını komşu ülkelerden sağlamak zorundaydılar. Bu da ya komşu devletlerle ticarî 
anlaşmalar yapmak ya da yağmalı akınlar düzenlemek veya bazı devletleri vergiye 
bağlamak suretiyle sağlanabilmekteydi. Bilge Kağan her iki usulü de başarıyla 
uygulamıştır. O, Çin ile yaptığı ticarî anlaşma hususunda şöyle demektedir: “Bu yerde 
(Ötüken ormanı) oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız 
öylece veriyor”.53 Öte yandan Bilge Kağan, seferlerini ve akınlarını genellikle ekonomik 
gayelerine vasıta yapıyordu. Böylece o, toplumun ihtiyacını eksiğini savaş yoluyla 
sağlamaktaydı. Bilge Kağan bu durumu Göktürk Yazıtlarında şöyle açıklamaktadır: “Sarı 
altınını, beyaz gümüşünü, kenarlı ipeğini, ipekli kumaşını, binek atını, aygırını, kara 
samurunu, mavi sincabını Türküme, milletime kazanıverdim”.54 

4. Devlet Meclisi 

Türk Kağanları, devlete ait işlerde kararları tek başına almazlardı. Eski Türk devletlerinde 
siyasî, askerî, ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki meselelerin görüşüldüğü, 
tartışıldığı ve karara bağlandığı meclisler vardı. Bu meclislere “toy”, “kengeş”, “ternek”, ve 
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“kurultay” (moğ.: khuriltai) gibi adlar verilmekteydi.55 Meclis üyelerine de “toygun” 
denmekteydi. Devlet meclisine kağan başkanlık ederdi. Kağan bulunmadığı zamanlarda 
meclis, “aygucı” veya “üge” unvanıyla anılan devlet danışmanlarının başkanlığında 
toplanırdı. Başta “hatun” ve “şad” olmak üzere “yabgu, tigin, il-teber, erkin, kül-çor, apa, 
tudun, tarkan” gibi askerî ve idarî yüksek görevliler, devlet meclisinin tabiî üyeleri idi. Bu 
duruma göre, devlet meclisindeki üyelerin bir kısmı hanedandan, bir kısmı da hanedan 
dışından seçilmekteydi. 

Asya Hun Devleti’nde her yılın birinci, beşinci ve dokuzuncu aylarında toplantılar 
düzenlenirdi. Bunlardan birinci toplantı dinî nitelikteydi. İkinci toplantı, daha çok bayram 
veya festival türünden bir toplantı idi. Asıl büyük ve kapsamlı toplantı ise, dokuzuncu ayda 
Şansi bölgesindeki Tai-lim adı verilen bir sahada yapılmaktaydı. Tai-lim’deki bu büyük 
toplantıya başta "hatun” olmak üzere tiginler, yüksek dereceli memurlar, birlikleriyle ordu 
komutanları, tâbi boylar ve topluluklar katılmaktaydı. Toplantıya katılmak, devlete ve 
hükümdara bağlılık işareti sayılmakta, aksi durum ise itaatsizlik ve isyan anlamına 
gelmekteydi.56 Bu toplantıda ordu teftiş edilmekte, insan ve hayvan sayımı yapılmakta,57 
memleket meseleleri üzerinde genel görüşmeler yapılmakta, devlet politikaları görüşülüp 
karara bağlanmakta, idareye geniş yetkiler verilmekte ve hükümdarın meşruiyeti tekrar 
onaylanmaktaydı. 

Asya Hunlarının devlet başkanının isteği üzerine toplanan bir devlet meclisleri vardı. Büyük 
Hun Hükümdarı Mete, devlet meselelerini bu meclise getirmekte ve devlet adamlarının 
tartışmasına açmaktaydı. Mete, bu mecliste devlet adamlarının fikirlerini dinlemekle birlikte 
son kararın kendisinde olmasına daima dikkat etmekteydi. Öte yandan Avrupa Hunlarında 
da devamlı görev yapan bir meclis bulunmaktaydı. Bizans elçisi Priskos, Attila’yı ziyareti 
sırasında gördüğü bu meclisi "Seçkinler Meclisi” (logades) adı ile tanıtmıştır.58 

5. Hatun (Türk Hükümdarının Eşi) 

Eski Türk hükümdarlarının eşleri "yin-çü” (yen-shih=yin-çü=incü veya evci), "hatun” veya 
"uluğ hatun” (ta yen-shih) unvanını taşırlardı.59 Hatunlar da devlet yönetiminde söz sahibi 
idiler. Ayrı otağları ve "buyruk”ları (bakanları) vardı. Törenlerde hükümdarın yanında yer 
alırlar; devlet meclisine katılırlar; elçiler gönderirler; elçiler kabul ederlerdi.60 

Hatun, gelecekteki hükümdarın annesiydi. Bundan dolayı onun Türk soyundan olmasına 
özellikle dikkat edilirdi. Türk hükümdarları, "hatun” olacak eşleri genellikle tanınmış Türk 
boylarının birinden alırlardı. 

Türk kağanının "hatun”dan başka eşleri de vardı. Özellikle, Çinli bir prensesle evlenmek 
Türk kağanlarının âdeti idi. "konçuy” unvanı ile anılan bu prensesler, hiçbir zaman "hatun” 
derecesine yükselemezlerdi. Konçuy’dan olan çocuklar da taht üzerinde hak iddia 
edemezlerdi. 

6. Tiginler (Türk Hükümdarının Oğulları) 

Türk kağanının oğulları "tigin” (prens) unvanı ile anılırdı. Tiginlerin her birine devlet 
teşkilâtının en yüksek kademesinde görevler verilirdi. Meselâ, Hunlarda hükümdardan 
sonra gelen ve "dört köşe” adıyla anılan yüksek memuriyetlere tiginler tayin edilmekteydi. 
Tiginlerden biri, genellikle büyük oğul, hükümdarın sağlığında veliaht tayin edilirdi. Veliaht 
olarak belirlenen tigin, bazen "sol bilge tigin” (Tso Hsien Wang) (Hunlarda) bazen de "şad” 
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(Göktürklerde) unvanı alırdı; idaresine devletin doğu bölgeleri bırakılırdı; emrine de bir 
birlik (tümen) verilirdi. Veliaht olan tigin, bazen önemli bir Türk topluluğunun başına 
getirilmekteydi. Meselâ Uygur Kağanı veliaht olarak belirlediği oğlu Bayan-çor’u (Moyun-
çor), devletin ikinci temel unsuru olan Oğuzların üzerine idareci olarak tayin etmiştir. 

Veliaht tayin edilen tiginin idaresine belirli bir bölge ile emrine askerî bir birlik verilmesinden 
maksat, onun ilerideki görevine -daha sorumluluk mevkiine gelmeden önce- 
hazırlanmasını, yani yetişmesini sağlamaktı. Burada “sol bilge tigin” veya “şad”, bir taraftan 
yaptığı pratik uygulamalarla idarede tecrübe kazanıyor, diğer taraftan katıldığı akın ve 
seferlerde komutanlık yeteneklerini geliştiriyordu. Meselâ, hükümdarlık mevkiine gelmeden 
önce “şad” unvanıyla Tarduş Türk topluluğunun üzerine idareci tayin edilen Bilge Kağan, 
bu makamda 19 yıl görev yaparak kendisini yetiştirmiştir. Aynı şekilde, Köl-tigin de, “şad” 
unvanı ile 16 yaşından itibaren Göktürk ordularının bütün savaşlarına katılarak, askerî 
tecrübesini artırmış; yeteneğini geliştirmiştir. 

Veliaht tayin edilen tiginin tahta çıkması her zaman kesin değildi. Çünkü, Türk hâkimiyet 
anlayışı, tahta çıkma hakkını sadece veliaht olarak belirlenen tigine değil, her tigine eşit bir 
şekilde vermekteydi. Hal böyle olunca, Türk devletlerinde taç baş değiştirirken, mutlaka bir 
taht mücadelesi meydana gelmekteydi. Bu mücadeleyi kazanan tigin de tahtın yeni sahibi 
olmaktaydı. Eğer tiginler yenişemezlerse, yani biri diğerine üstün gelemezse devlet ve 
saltanat bölünmekteydi. 

Öte yandan tiginler, çocuk yaşta, hasta veya malûl, yani iktidarın gerektirdiği sorumluluğu 
yerine getiremeyecek durumda iseler, töre gereğince tahta amcaları çıkmaktaydı. Meselâ, 
Köl-tigin ve Bilge kardeşler, babaları El-teriş Kağan öldüğü zaman çocuk yaşta (7 ve 8 
yaşlarında) oldukları için, töre gereğince tahta “Kapgan” (Fatih) unvanıyla amcaları Bey-
çor (M’o-ço) geçmiştir. Diğer taraftan hükümdarın “hatun” olmayan eşlerinden doğan 
oğulları ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, taht üzerinde bir hak iddia edemezlerdi. 
Meselâ Göktürk Hükümdarı Mukan Kağa’nın Ta-lo-pien (Tarban) adında başka bir eşinden 
doğmuş son derece yetenekli bir oğlu vardı. Mukan Kağan, annesi “hatun” olmadığı için bu 
oğlunu veliaht olarak gösterememiştir. Yerine, töre gereğince kardeşi Taspar (T’o-po) 
geçmiştir. Taspar Kağan da ölmeden önce kardeşe vefa ve sadakatin bir nişânesi olarak, 
kendi oğlu yerine kardeşinin oğlu Ta-lo-pien’i veliaht göstermek istemişse de, bu tiginin 
veliahtlığı yine devlet büyükleri tarafından aynı gerekçe ile reddedilmiştir.61 

D. İdarî Yapı ve Özellikleri 

Türk devlet teşkilâtının temeli, Türk kozmik (evrenin yaratılışı) düşüncesine 
dayanmaktadır. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, Türkler devletlerini, evrenin 
yaratılış düzenine uygun bir tarzda şekillendirmişlerdir. Göktürk Yazıtlarına yansıyan Türk 
kozmogonisine göre, “Üstte gökyüzü, altta yağız yer, ikisinin arasında insanoğlu 
yaratılmıştır. İnsanoğlunun üzerine de (Tanrı tarafından) Türk Kağanları (Bumin ve İstemi) 
oturtulmuştur”. Görüldüğü gibi, “gökyüzü ve yeryüzü”, yani bütün dünya Türk devletinin 
mekânını oluşturmaktadır. Türk Kağanları ise, “üniversal” (cihânşümul), yani bütün 
dünyanın hükümdarı durumundadırlar. 

Hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün insanlar da (kişioğlu), onların halkıdır. Türk hükümdarları 
siyasî iktidarı da (kut), doğrudan doğruya Tanrıdan almaktaydılar. İlâhî bağış (kut) yoluyla 
Türk hükümdarlarına geçen siyasî iktidar, yukarıdan aşağıya doğru inmekte, yeryüzünde 
ikiye ayrılarak sağa ve sola doğru, yani doğu ve batı ekseni istikametinde yayılmaktaydı. 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 18 

Böylece Türk devletlerinde ülke, halk, teşkilât ve memuriyetler, genellikle “doğu-batı, sağ-
sol, iç-dış, ak-kara, büyük-küçük” şeklinde ikiye ayrılmaktaydı.62 Bunlardan “doğu”, yani 
“sağ” taraf daima üstün vaziyetteydi. Başka bir deyişle hâkimiyet ve üstünlük doğu 
taraftaydı. Batı, yani sol taraf, doğuya, yani sağ tarafa tâbi durumdaydı.63 

Devletin idare merkezi olan “ordu” (çadır kent), doğudaydı. “Ordu”nun tam ortasında da 
Türk Kağanının “otağ”ı yer almaktaydı. Türk Kağanı burada oturmaktaydı. O, aynı 
zamanda ikili teşkilâtın tam merkezinde bulunmaktaydı. Güneyinde ve kuzeyinde de 
yüksek rütbeli beyler (Şadpıt ve Tarkat buyruk beyleri) sıralanmaktaydı.64 Diğer taraftan 
Türk hükümdarı, tahtına da doğuya dönük bir tarzda oturmaktaydı. “Otağ”ın kapısı ise, 
yine doğuya açılmaktaydı. Türk hükümdarı, her sabah otağın kapısından çıktığında kutsal 
kabul edilen güneşi selâmlamaktaydı.65 Öte yandan, sol, yani ülkenin batı tarafına “yabgu” 
unvanı ile hükümdarın kardeşlerinden biri tayin edilmekteydi.66 Meselâ 552 yılından 
Göktürk Devleti’ni kuran Bumin Kağan, devletin batı bölgelerini “Yabgu” unvanı ile kardeşi 
İstemi’ye bırakmıştır. Kardeşinin emrine de on bey vermiştir.67 

Devletin batı bölgelerinin başında bulunan yabgu, doğuda oturan hükümdarın yüksek 
egemenlik haklarını daima tanımakta, iç ve dış işleri hep onun adına yürütmekteydi. Fakat, 
karar ve icraatında tamamen serbestti. Tıpkı bir devlet başkanı gibi, o da elçiler 
gönderebilir, elçiler kabul edebilirdi; başka devletlerle anlaşmalar yapabilirdi; savaşa ve 
barışa karar verebilirdi. Öte yandan, bütün devleti ilgilendiren meseleler söz konusu olduğu 
zamanlarda ise, devletin sağ ve sol bölgelerindeki beyler (şadlar ve yabgular), hükümdarın 
başkanlığındaki mecliste toplanmakta ve bu mecliste alınan kararlara göre hareket 
etmekteydiler. Ortak hareket edilecek seferlerde ise, bütün ordu hükümdarın 
başkomutanlığında birleşmekteydi. Ordu düzeni de ikili sisteme göre şekillenmekteydi. 
Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, herkes mensup olduğu yöne ve yere göre ordunun 
sağ ve sol kanatlarında yerlerini almaktaydı.68 

Türk devlet teşkilâtındaki bütün yüksek memuriyetler de Türk kozmogoni anlayışına göre 
düzenlenmiştir. Türkler, devletin mekânını oluşturan dünyayı “dört köşe” (dört bulung) 
olarak düşünmüşlerdir. “Dört köşe” de doğu, batı, güney ve kuzey olarak dört ana yön ile 
ifade edilmiştir. Bunlardan doğuya “ileri”, batıya “geri”, güneye “beri”, kuzeye de “yukarı” 
denmiştir.69 Öte yandan Türk hâkimiyet anlayışına göre, Tanrı, bütün insanların idaresini 
Türk hükümdarına vermiştir. Bu durumda, Türk hükümdarı “Doğuda gün doğusuna, 
güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün ülkeleri ve 
milletleri hâkimiyeti altına alması” gerekiyordu. İşte en eski devlet teşkilâtı da bu anlayışa 
göre kurulmuş ve düzenlenmiştir. 

Hun Devleti’nde “tan-hu” veya “şan-yü” unvanı ile anılan hükümdardan sonra “dört köşe 
veya boynuz” ile “altı köşe veya boynuz” adlarıyla anılan yüksek memuriyetler geliyordu. 
Bunlardan “dört köşe”, dünyanın dört ana yönü, “altı köşe” de altı tali yönü esâs alınarak 
oluşturulmuştur. “Dört köşe” ve “altı köşe” memuriyetler de, kendi içlerinde sağ ve sol 
olmak üzere iki kısma ayrılıyordu.70 Her iki grupta yer alan memuriyetlere başta 
hükümdarın oğulları ve küçük kardeşleri olmak üzere hanedan ile akraba boyların 
başkanları tayin edilmekteydi. Meselâ, “dört köşe” grubuna bağlı memuriyetlerden ilk ve 
önemli mevkii, "sol bilge tigin” (Tso Hsien Wang) unvanı ile veliaht işgal etmekteydi. Her iki 
grupta bulunan görevlilerden her birinin idaresine de ayrı ayrı sahalar ve müstakil askerî 
birlikler verilmekteydi. Bunlardan sol grupta olanların sahaları devletin doğu bölgesinde, 
sağ grupta olanların sahaları da devletin batı bölgesinde bulunmaktaydı.71 

Ayrıca, yüksek rütbeli "24 komutan” (chang=başbuğ) da askerî birliklere komuta 
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etmekteydi. Komutanların emrinde ise, büyük birer askerî birlik (bir tümen=on bin) 
bulunuyordu.72 Her komutan, büyük bir ihtimalle, tanınmış birer boyun başkanıydı. Bu 
duruma göre, Türklerde halk, tamamen devlet teşkilâtı içine alınmış demekti. 

Göktürklerin, Uygurların ve diğer Türk devletlerinin teşkilâtları da esâs olarak Hun 
Türklerininki ile aynı idi. Çin Yıllıklarının bildirdiğine göre, Göktürklerde 28 çeşit unvan ve 
memuriyet vardı.73 Diğer Türk devletlerinde görülen değişik unvan ve memuriyetlerle bu 
sayı şüphesiz daha da artmaktadır. Bu unvan ve memuriyet adlarının bir kısmını Türkçe 
kaynaklar vasıtasıyla öğrenebilmekteyiz. Bunlar; "yabgu, şad, kündür, ayguçı (devlet 
danışmanı), üge/öge (devlet danışmanı), yuğruş (bakan. Karahanlılarda vezir), il-teber 
(hükümdara bağlı bir topluluğun idarecisi), irkin/erkin (hükümdara bağlı bir topluluğun 
idarecisi), köl-erkin (Oğuzlarda hükümdar vekili), apa tarkan, tarkan, baga tarkan, boyla, 
buyruk (bakan, nazır, komutan), buyruk çor, köl çor (büyük komutan), 
inançu/inanç/inal/inak, ataman, babacık (Atabeg=şehzâde mürebbisi), tudun (vergi 
toplamaktan sorumlu görevli), tutuk (askerî vali), sü-başı (ordu komutanı), alpagu (subay), 
sengün/şengün (komutan, general), çabış/çavuş, kalabur (kılavuz, lider), yula, elçi, tilmaç 
(tercüman), agıçı (hazinedâr), alumçı (tahsildâr) tamgaçı (Tuğracı=mühürdâr), bitikçi 
(katip), yargan/yargucı (yargıç), emçi (otaçı=tabip)” gibi idarî, askerî unvan ve 
memuriyetlerdir.74 Hemen belirtelim ki, bu rütbe ve dereceler boş bir unvandan ibaret 
değildi; her biri belirli bir yetki ve sorumluluğu göstermekteydi.75 Fakat, bu unvan ve 
memuriyet sahiplerinin bir kısmının görev ve sorumluluklarını, daha da önemlisi devlet 
teşkilâtındaki yerlerini kaynaklar vasıtasıyla tespit etmek mümkün olmamaktadır. Öte 
yandan, bu unvan ve memuriyetlerin bir kısmı (Yabgu, Şad) hanedan üyelerine 
verilmekteydi. Hanedan üyelerine verilen unvan ve memuriyetler de irsiydi, yani babadan 
oğula geçmekteydi.76 

E. Hukuk 

Bilindiği gibi Türkler, pek erken çağlarda, Orta Asya’da geniş sahalara hükmeden ve büyük 
teşkilâtlar kuran bir millet olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Burada hemen şu hükme 
varmak mümkündür: Devlet kurmak, hiç şüphesiz kamu hukuku meydana getirmek 
demektir. Türklerin, sağlam ve değişmez hükümler ihtiva eden hem kamu hukukları hem 
de özel (aile) hukukları vardı. Hemen hemen bütün Türk topluluklarında, gerek kamu 
gerekse özel hukuka dair bütün kanunlara "töre” (törü) denmekteydi. Fakat onlar, töreyi 
hiçbir zaman yazılı hale getirmemişlerdir. Bundan dolayı, eski Türk hukukuna dair net, 
kesin, sağlam ve ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. 

Biraz yukarıda zikrettiğimiz gibi, eski Türk devletlerinin merkez ve taşra teşkilâtlarında 
görev yapan çok kalabalık bir memur kadrosu bulunuyordu. En büyüğünden en küçüğüne 
kadar her memur, belirli bir unvan taşıyordu. Bu unvanlar sahibine sadece onur ve 
saygınlık değil, belirli bir görev ve sorumluluk da yüklemekteydi. Her memur, unvanın 
gösterdiği görev ve sorumluluğu yasalara (töre) uygun bir şekilde yerine getirmek 
durumundaydı. Daha doğrusu, başta Türk devlet başkanları olmak üzere devlet idare etme 
görev ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan herkes (ehl-i örf), yasaları uygulamakla 
görevliydiler. Bütün devlet görevlileri ve halk da, yasalara uymakla yükümlüydüler. Zira, 
gerek devlet, gerek toplum hayatında hâkim ve geçerli olan güç, töre hükümleriydi. Eski 
Türk toplumunda töre hükümlerine aykırı hareket edenler, cezadan başka ayıplanmak ve 
dışlanmak gibi ağır manevî bir baskıya maruz kalıyordu ki, bunu kolay kolay kimse göze 
alamıyordu. 
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Eski Türklerde, devlet ile hukuk (töre), birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan, daha 
önemlisi birbirlerinin varlık sebebi olan iki temel unsur idi. Bunun için eski Türk yazıtlarında 
devlet ile töre genellikle birlikte zikredilmiştir.77 Özellikle Bilge Kağan (716-734), hem Türk 
devletinin hem de töresinin ölmezliğine inanmaktaydı. O bu inancını ve düşüncesini, “Üstte 
gök basmasa, altta yer delinmese (yani kıyamet kopmazsa), Türk milleti, devletini töreni 
kim bozabilir?” şeklinde ifade ile ortaya koymuştur. Fakat Bilge Kağan, bu inancında ve 
düşüncesinde kısmen yanılmıştır. Zira, ölümsüzlüğüne inandığı Göktürk Devleti, onun 
ölümünden kısa bir süre sonra yıkılmıştır.78 Halbuki Türk milletinin bu husustaki inancı ve 
düşüncesi ise, daha gerçekçi ve doğru olmuştur. Ona göre, devlet yıkılabilmekteydi. Töre 
ise kalıcı idi (El kaldı, törü kalmaz=Devlet gider töre kalır).79 

Yeni bir Türk devleti kuran veya tahta çıkan her Türk hükümdarı, ilk iş olarak atalarından 
kalan töreyi düzenlemek ve yürürlüğe koymakla, yani kanun hâkimiyetini sağlamakla 
icraatına başlıyordu.80 Çünkü, eski Türklerde töreyi, devletin temeli sayan bir hukuk 
anlayışı hâkimdi. Başka bir ifade ile söylememiz gerekirse, eski Türk devletlerinde 
hükümdarın şahsî idaresine kalmış keyfî bir idare hiçbir zaman söz konusu olmamaktaydı 
(bu hususta bkz. Türk devlet başkanının görev ve sorumlulukları). 

Devletin ve bütün teşkilâtın başı olan Türk hükümdarları, aynı zamanda adâlet teşkilâtının 
da başıydı. Şahsına ve devlete karşı suç işleyenler için en büyük yargıç sıfatıyla bizzat 
yargıda bulunabilir ve ölüm dahil her türlü cezayı verebilir ve uygulatabilirdi. Meselâ Attila, 
şahsına suikast düzenleyen Bizans elçisinin sorgusunu bizzat kendisi yapmıştır. Attila bu 
sorgulamada sadece Bizans elçisi değil, aynı zamanda bu olayın asıl müsebbibi olan 
Bizans imparatorunu da gıyaben yargılamıştır.81 

Göktürk kağanlarının zaman zaman başkanlık yaptıkları yüksek devlet mahkemesinde, 
“yargu” veya “yargan” (yargucu=assesseur=yargıç veya savcı yardımcısı) unvanını taşıyan 
bir yargıç bulunmaktaydı. Ünlü Göktürk veziri ve devlet danışmanı Ton Yukuk bir ara (705-
716) bu yüksek mahkemede görev yapmıştır.82 Hunlarda yargıçlık görevi belirli ailelerin 
reislerine verilmekteydi.83 Hazarlarda ise, her dinî cemaat için ayrı yargıç tahsis edilmiştir. 
Buna göre, Hazar ülkesinde Yahudilerin davasına iki, Hıristiyanların davasına iki, diğer din 
mensuplarının davasına da bir yargıç bakmaktaydı.84 

Eski Türklerde, toplumunun hoş karşılamadığı suçlar oldukça ağır bir şekilde 
cezalandırılmaktaydı. Daha doğrusu bu hususta kanunlar, son derece sert ve tavizsiz idi. 
Adam öldürmek, barış zamanı kılıç çekmek, zinada bulunmak, hayvan kaçırmak, 
soygunculuk ve hırsızlık yapmak gibi fiiller kesinlikle yasak idi. Bu suçları işleyenler idam 
edilir, malları devlet hazinesine alınır ve aile fertlerinin hürriyetleri kısıtlanırdı. Irza tecavüz 
de ağır suçlardan sayılırdı. Bu da bazen idamı gerektirirdi. Hafif suçlar ise, 10 günü 
aşmamak üzere hapisle veya bedel ödetmekle cezalandırılırdı.85 

Büyük ölçüde yerleşik hayata geçen Uygur Türkleri, besiciliğin yanında ziraat ve ticaret de 
yapmaktaydılar. Yerleşik hayat ve bu hayata dair çeşitli faaliyetler, Uygurlarda özellikle 
hukuk kültürünün gelişmesinde başlıca rol oynamıştır. Uygurlardan günümüze, fertlerin 
birbirleriyle, toplumla ve devletle olan ilişkilerini gösteren çok miktarda belge ulaşmıştır. Bu 
sözleşmeler, hiç şüphesiz belirli ve yazılı kanunlara dayanmaktaydı. Aksi takdirde bu 
belgelerin bir anlamı ve geçerliliği olamazdı. Uygurların zamanına göre çok ileri ve medeni 
bir toplum olduklarını gösteren bu belgeler, mal edinme, satış protokolü, malı ve eşyayı 
kiraya verme, parayı faize verme, ortaklık kurma, evlâtlık verme, iş sözleşmesi, köle satışı, 
vakıfnâme, vasiyetnâme, ipotek senedi gibi son derece çeşitli hukukî konuları 
kapsamaktaydı. Üstelik bu belgeler, tarafların hak ve hukukunu en iyi şekilde 
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koruyabilecek bir hukuk anlayışı ile yazılmıştır ki, hiç kimse mağdur olmamaktaydı.86 

F. Ordu 

Eski Türk devletleri iki temel kuruma dayanmaktaydı. Bunlardan biri aile, diğeri ordu idi. 
Ordu, Türk devletlerinin hem temelini hem de başlıca güç kaynağını oluşturmaktaydı. 
Türklerin gerek Orta Asya’da, gerekse Orta Asya dışındaki geniş sahalarda ve çeşitli 
yabancı kavimler üzerinde hâkimiyet kurmaları ve hâkimiyetlerini devam ettirebilmeleri, 
ancak güçlü orduları sâyesinde mümkün olabilmiştir. 

Eski Türklerde askerliğe özel bir meslek gözüyle bakılmazdı. Şahsını, ailesini ve malını 
korumak isteyen herkes asker olarak yetişmek zorundaydı. Bundan dolayı, hemen hemen 
her Türk bir savaşçı idi.87 Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, Türklerde halk ordu, ordu 
da halk durumundaydı. Daha doğrusu, savaş zamanında bütün halk bir ordu haline 
gelmekteydi. 

Türklerde orduya ve askere "sü”88 veya "çerig” (çeri)89 denmekteydi. Askere, ayrıca "er” 
veya "eren” adları da verilmekteydi. Öte yanda Göktürk kağanlarının bahadırlardan 
seçilmiş özel bir muhafız birliği bulunmaktaydı. Bu muhafız birliğinin askerleri ise, "böri” 
(kurt) adıyla anılmaktaydı.90 

Türk ordusunun başkomutanı kağan idi. Karahanlılar ile Oğuz Türklerinde bir de ordu 
komutanı vardı. Bu komutan "sü-başı” unvanı ile anılmaktaydı. Türk kağanı her savaşta 
ordunun başında bulunur ve orduya bizzat komuta ederdi. Ordunun diğer komuta heyetini 
de, hükümdar ailesinin fertleri ile akraba boyların başkanları meydana getirmekteydi. 
Bunlar, Hunlarda "dört köşe” ve "altı köşe” adlarıyla anılan büyük memuriyetlere tayin 
edilmekteydi. Emirlerinde de, sayısı bazen on binlere (bir tümen) kadar varan çeşitli 
büyüklükte birlikler bulunuyordu. Bu birlikler devletin merkezî ordusunu teşkil etmekteydi. 
Hunlarda ayrıca, başlarında boy başkanlarının bulunduğu 24 büyük komutan vardı ki, 
bunlar da savaş zamanlarında emirlerindeki birliklerle merkezî orduya katılmaktaydılar. 

1. Teşkilât 

Eski Türk ordusu çeşitli sayılarda birliklerden meydana geliyordu. En büyük birlik 10 bin 
kişilikti. Bu birliğe “tümen” adı veriliyordu. Tümenler de, 1000’li, 100’lü ve 10’lu olmak üzere 
kademeli olarak küçülen birliklere ayrılmaktaydı. Bu birliklerin başlarında da derecelerine 
göre, “tümen başı”, “bin başı”, “yüz başı”, “on başı” gibi unvanlar taşıyan birer komutan 
bulunmaktaydı.91 İlk defa büyük Hun Hükümdarı Mete (M.Ö. 209-174) zamanında görülen 
bu teşkilât, ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde varlığını korumuştur. 

Fakat, bu değişiklikler İslâm medeniyeti çevresinde kurulan Türk devletlerinin ordularında 
daha fazla idi. Meselâ, Hun ordusundaki on binli, binli, yüzlü ve onlu sistem Karahanlı 
ordusunda pek fazla görülmemektedir. Karahanlı ordusu “otag”,92 “hayl” ve “on otag” gibi 
adlarla anılan çeşitli birliklere ayrılmaktaydı. Bugünkü manga karşılığı olan “otag”, 8-10 
erden (asker) meydana geliyordu. Başında bulunan komutana da “otag başı” deniyordu. 
“Hayl” ise 25-30 kişilik bir birlik olup, bugünkü bir takıma eşitti. Başındaki komutan da “hayl 
başı” unvanı ile anılıyordu. “On otag”93 da 80-100 erden (asker) oluşuyordu. Bu da, 
bugünkü bir bölüğün tam karşılığı idi.94 

Karahanlılarda ayrıca, 4 ilâ 12 bin kişi arasında değişen bağımsız büyük birlikler de 
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vardı.95 Bu bağımsız büyük birliklere “sübaşı”lar komuta etmekteydi. 

Eski Türk ordularında önemli askerî faaliyetler için kullanılan bazı özel birlikler de 
bulunmaktaydı. Meselâ savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için bir 
keşif kolu gönderilmekteydi. Bu keşif koluna “yelme” denmekteydi.96 Karahanlılarda aynı 
keşif koluna “tutgak” adı verilmekteydi. Yine Karahanlılarda ordu sefere çıkarken “yezek” 
adıyla anılan bir öncü birlik oluşturulmaktaydı. 

Ayrıca, düşmanın gece ordugâhını basan bir birlik daha vardı ki, buna da “akıncı” 
denmekteydi. Ordugâha ise, “han toyu” adı verilmekteydi. “Han toyu”, yani ordugâh, 
“sakçı” adı verilen nöbetçiler tarafından sıkı bir şekilde korunmaktaydı. “Sakçı”lar, düşman 
casuslarının sızma ve sabotaj faaliyetlerine karşı “im”, yani parola kullanmaktaydılar.97 
Parolayı bilmeyen kimse ise derhal öldürülmekteydi.98 

Türkler, baskın hareketine karşı son derece dikkatli idiler. Düşmanın askerî faaliyetlerini 
önceden öğrenebilmek ve gerekli tedbirleri zamanında alabilmek için onların gözetleme 
kuleleri vardı. Gözetleme kulelerine ve bu kulelerde görev yapan nöbetçilere “kargu”99 
denmekteydi. Ayrıca bu kulelere “küzet”, buradaki nöbetçilere de “küzetçi”100 
(közetdeçi/közetküçi) adı verilmekteydi. Gözetleme kuleleri, ordunun bir bakıma ileri 
karakollarıydı. Bunların yeri, genellikle çevreye hâkim tepelerden seçilmekteydi. Kaşgarlı 
Mahmûd’un ifadesine göre, gözetleme kuleleri minare biçiminde yapılmaktaydı. Düşmanın 
durumu, kulelerde yakılan ateşler (gece) ve bu ateşlerden çıkan dumanlar (gündüz) 
vasıtasıyla haber verilmekteydi.101 Böylece, binlerce kilometre uzaklardaki düşmanın 
hareket haberi çok kısa bir sürede devletin merkezine ulaşabilmekteydi. 

Türk ordusunun ideal sayısı 400 bin idi.102 Tarihî kayıtlara göre, 400 bin kişilik ordu ilk defa 
Hun Türklerinde görülmüştür. Meselâ, büyük Hun Hükümdarı Mete, Çin ordusunu M.Ö. 
203 yılında Pe-teng kalesi çevresinde 400 bin atlıdan oluşan ordusuyla dört taraftan 
kuşatmıştır. Bu kuşatmada Hun ordusu, ana yönler ve bu yönleri ifade eden renkler esas 
alınarak dört kısma ayrılmıştır. Bu duruma göre, kuzeyde 100 bin yağız (kara=siyah) atlı, 
batıda 100 bin kişilik ak (beyaz) atlı, güneyde 100 bin kişilik doru (bordo) atlı, doğuda da 
100 bin kişilik demir kırı atlı bulunuyordu.103 Bundan da anlaşılıyor ki, eski Türk ordularının 
birlikleri birbirinden bazen atların renklerine göre ayrılmaktaydı. 

Türk ordusu büyük ölçüde “atlı birlikler”den (atlıg=süvari) meydana geliyordu. Ayrıca, Türk 
ordusunda az da olsa “yaya birlikler” de (yadag) vardı. Meselâ El-teriş Kağan, 680 yılında 
istiklâl mücadelesine başladığı zaman komuta ettiği ordunun üçte ikisi atlı, üçte biri ise 
yaya idi.104 

2. Savaş (Uruş / Tokuş) Araç ve Gereçleri (Teçhîzât) 

Savaş araç ve gereçlerinin başında at ve silâh yer alıyordu. Türklerin savaşlardaki 
başarıları, bu iki aracı çok iyi kullanmalarından ileri geliyordu. 

Türk atı ufak yapılı ve üstelik kaba kıllı idi. Onda saf kan Arap atının zarafeti ve gösterişi 
yoktu. Fakat son derece dayanıklı,105 çevik ve süratli idi. Türkler bütün işlerini atları 
vasıtasıyla görüyorlardı. Kaşgarlı Mahmûd’un ifadesiyle, kuş için kanat ne ise Türk için de 
at o idi. Bundan dolayı her çadırın önünde daima koşumlu bir at hazır bulunmaktaydı. 

Süvari tekniğini ilk bulan ve uygulayan kavim Türklerdir.106 Türk savaş sisteminde atlı 
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birlikler başlıca rol oynamaktaydı. Komşuları, özellikle Çinliler süvari tekniğini Türklerden 
öğrenmişlerdir. Hatta Çinliler, M.Ö. 307 yılında yaptıkları bir reformla hareket kabiliyeti az, 
ağır savaş arabalarını hizmetten kaldırarak, Hun Türklerininki gibi hafif süvari birlikleri 
oluşturmuşlardır. 

Savaş araç ve gereçlerinin en önemli kısmını silâhlar oluşturmaktaydı. Eski Türk 
toplulukları silâha “tolum”, silâh kuşanmaya da “tolum manmak” veya “tolumlanmak” 
diyorlardı. Eski Türk askerleri, seferlerde ve savaşlarda silâhlarını ve yiyeceklerini 
yanlarında taşırlardı. Halbuki başka ordular, silâhlarını ve yiyeceklerini taşımak için 
binlerce araba kullanıyorlardı. Et ihtiyaçlarını karşılamak için de, ordunun arkasından 
binlerce sığır sevk ediyorlardı. Bu durum ise ordunun hareketini son derece güçleştiriyor 
ve yavaşlatıyordu. Türkler ise, yiyecek ihtiyaçlarını, genellikle yanlarına aldıkları et 
konservelerinden (kurutulmuş et) karşılamaktaydılar. Çinliler ve Avrupalı kavimler et 
konservesi yapmayı Türklerden öğrenmişlerdir. 

Eski Türk silâhlarının başında ok gelmekteydi. Türkler oku, daha ziyade uzaktan yaptıkları 
savaşlarda veya taktik gereği geri çekilme sırasında kullanmaktaydılar.107 Özellikle, at 
üzerinde dört nala giderlerken oklarını önlerinde, arkalarında ve yanlarında bulunan 
hedeflere isabetli bir şekilde atmaktaydılar.108 

Eski Türk kurganlarında çeşitli silâhlar meydana çıkarılmıştır. Bunların başında uzaktan 
savaş silâhı olan ok ve yay gelmektedir. Ok, genellikle temren, 109 ahşap çubuk ve yelek 
gibi kısımlardan meydana geliyordu. En eski Türk oklarının temreni kemik idi. Daha sonra 
bu malzemenin yerini demir almıştır. Bundan dolayı ok ucuna demirden yapılmış 
anlamında bir söz olan “temürgen”, yani temren adı verilmiştir. Ayrıca ok ucuna “başak” da 
denilmekteydi. En çok kullanılan temren üç dilimli idi. Ayrıca düz, yivli veya çengelli 
temrenler de vardı.110 Bunlardan en tehlikelisi çengelli temrenler idi. Atılan ok insanı 
öldürmemiş, yani yaralı bırakmışsa, okun çıkarılması sırasında çengelli temren yaralıda 
büyük hasar yapmaktaydı. Hatta bu yüzden yaralı ölmekteydi. 

Bazen temrenin üzerinde ortada birleşen delikler açılarak, hedefe giderken ses, yani ıslık 
çıkaran oklar yapılmaktaydı. Islık çıkaran oklar Osmanlı döneminde de kullanılmış olup, 
bunlara “çavuş okları” adı verilmekteydi. Bu oklar, genellikle işaret vermek veya hedef 
göstermek için kullanılmaktaydı.111 Çavuş oklarını ilk bulan ve kendi birliklerinde uygulayan 
M.Ö. 209-174 yılları arasında Hun tahtının sahibi büyük Türk Hükümdarı Mete 
(Bagatır/Batur) idi.112 

Okun ahşap çubuğu, genellikle “huş” (koguş) ağacından yapılmaktaydı.113 Ahşap çubuğun 
arkasına da yelek ilâve edilmekteydi. Bundan maksat okun hedefe giderken dengesinin 
bozulmamasını, yani dosdoğru gitmesini sağlamaktı. Bu tür oklara “yüklüg ok” 
denmekteydi.114 

Oklar, “sadak, okluk, kuruglug, kiş, kiş kuruglug” gibi adlarla anılan torbalarda 
taşınmaktaydı. Genellikle kavak kabuğundan yapılan bu sadaklar (torbalar), ya atın 
terkisine, ya da savaşçının omzuna veya bel kayışına (kemer) asılmaktaydı. 

Ok, müstakil bir silâh değildi. Ancak yay ile birlikte kullanılabilmekteydi. Merminin tabanca 
ve top vasıtasıyla atılabildiği gibi, ok da ancak yay ile fırlatılabilmekteydi. 

Yay, oku hedefe fırlatmak için kullanılan bir araçtır. Bu kelime büyük bir ihtimalle “yaymak” 
fiilinin köküdür. Yay, genellikle son derece sert ve sağlam bir ağaç türü olan “kayın” 
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ağacından yapılmaktaydı.115 Yayın iki kısmı vardır. Biri sert ve sağlam bir ağaçtan veya 
boynuzdan yapılmış “kavisli kısmı”, diğeri öküz bacaklarının sinirinden veya hayvan 
bağırsağından yapılmış “gerilen kısmı”. Bu ikinci kısma “kiriş” denmekteydi. Kiriş, yani sinir 
kısmı, kavisli ahşabın iki ucuna bağlanmak suretiyle yay meydana getirilmekteydi. Yayın 
üzerine sırım (ince deri parçası) veya sinir sarılmaktaydı.116 Bundan maksat, yayın hem 
direncini artırmak, hem de kuruyup evsafını yitirmemesini sağlamaktı. Ayrıca, esnekliğini 
koruması için yayın üzerine zamk da sürülmekteydi. 

Ok çubuğunun arka kısmının tam ortasında “gez” (kez) adı verilen bir kertik 
bulunmaktaydı. “Gez” vasıtasıyla kirişe yerleştirilen ok, yayı bir elle tutmak ve diğer elle 
kirişi germek suretiyle atılmaktaydı. 

Türklerin çok çeşitli yayları vardı. Bunlardan en mükemmeli tersine germek suretiyle 
kullanılan çift kavisli “refleks yaylar” idi.117 Bu yaylarla atılan okların öldürme gücü çok 
yüksekti. 

Yay tıpkı sadak gibi omuza asılmak suretiyle taşınmaktaydı. Başka bir ifade ile söylemek 
gerekirse, ok ve yay Türk savaşçısının daima elinin uzanabileceği bir yerde 
bulunmaktaydı. Zira Türk savaşçısı, ancak silâhıyla birlikte olduğu zaman kendisini 
güvenlikte hissetmekteydi. 

Eski Türk kurganlarında kılıç, meç (kısa kılıç), mızrak (kargı, süngüg),118 kısa mızrak 
(kaçut), bıçak, hançer (bügde/bükte), gürz (topuz), kamçı (berge) ve kement (ukruk) gibi 
çeşitli yakından savaş silâhları bulunmuştur. Bunlardan kılıç, Türk savaşçısının en çok 
kullandığı silâh idi.119 Türk kılıçlarının kabzaya yakın kısmı düz, uca yakın kısmı ise hafif 
kavisliydi. Bu rastgele verilmiş bir eğrilik değildi. Zira, savaşçının vurduğu darbede bütün 
güç burada toplanmaktaydı.120 Bundan dolayı Türk kılıcının kesici gücü çok yüksekti. 

Genellikle ahşap olan Türk kılıçlarının kabzaları (boyın), sade ve yalın değildi; kabzaların 
başı, bazen Türklerin hayatında önemli bir yer tutan kurt başları şeklinde yapılarak, 
kılıçlara bir sanat eseri özelliği kazandırılıyordu. 

Kılıçlar, yalın halde değil, “kın” adı verilen bir çeşit kılıf içinde taşınmaktaydı. Kılıç kını da 
bir halka ile savaşçının kemerine asılmaktaydı. Kılıç çekmekte kolaylık sağlamak için, kılıç 
kınının yeri sol tarafta bulunmaktaydı. 

Eski Türk hayatında bıçak, hem günlük hayatta hem de savaşlarda en çok kullanılan bir 
eşyalardan idi. Türklerin çok çeşitli bıçakları vardı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise, her 
iki tarafı da kesen “kingırak” adlı bıçaktır. Türkler bu tür bıçağa bugün “kama” adını 
vermektedirler. 

Türk savaşçılarının çeşitli savunma silâhları da vardı. Bunların başında kalkan (tura), zırh 
(yarık) ve tolga (tulga,yaşuk/aşuk) geliyordu. Kalkan, genellikle deri, ahşap ve demir gibi 
silâh darbelerine dayanıklı maddelerden yapılmaktaydı. Zırh ve tolga ise, deri121 ve çeşitli 
madenlerden imal edilmekteydi.122 Türkler, iki çeşit zırh kullanmaktaydılar. Bunlardan biri 
“kübe yarık”, diğer “say yarık” adıyla anılmaktaydı.123 “Kübe yarık” bütün vücudu örten bir 
zırh idi. “Say yarık” ise, sadece demir göğüslükten ibaretti. 

3. Askerî Eğitim 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 25 

Geleceğin Türk savaşçısı, askerî eğitime daha çocukluk çağında başlamaktaydı. Özellikle 
çocukların oynadıkları oyunlar, askerî eğitim için önemli bir vasıta olmaktaydı. Meselâ, 
annesinin yardımından kurtulup, yürümeye başlayan Türk çocukları, koyunların sırtına 
binerek, önce farelere, gelinciklere ve kuşlara, daha sonra tilkilere ve tavşanlara ok atmak 
şeklinde oynadıkları oyunlarla âdeta ilk askerî eğitimlerini yapmaktaydılar.124 Çocuklar, 
bununla kalmamaktaydılar; oyunla başladıkları askerî eğitime, tıpkı yetişkinler gibi atlara 
binmekle devam etmekteydiler. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, her Türk savaşçısı 
ata binmeyi ve at üzerinde ok atmayı da çocukluk çağında öğrenmekteydi. Hatta, Kazak 
konar-göçerlerinde 3-4 yaşlarındaki çocukların rahatça ata binebilmeleri için özel eyer 
takımları bile vardı.125 Çocuklar, kendilerine sağlanan bu imkânlarla daha önce koyun 
sırtında yaptıklarını bu defa at üzerinde tekrarlayarak, eğitimlerini pekiştirmekteydiler. 
Böylece onlar gençlik çağına gelip, Türk ordularına katıldıklarında çok iyi ata binmekte ve 
at sırtında ok atabilmekteydiler. Bundan sonra sıra at sırtında silâhları kullanmakta, 
yeteneği geliştirmeye gelmekteydi. Bu da ordu saflarında yapılan eğitimlerle 
gerçekleştirilmekteydi. 

Türk orduları saldırı durumuna göre eğitilmekte ve düzenlenmekteydi. Eğitimler, genellikle 
canlı ve hareketli hedefler üzerinde yapılmaktaydı. Bu hususta, sürek126 avları, yarışlar (at 
ve ok) ve çeşitli sportif faaliyetler (cirit oynama, gülle atma, güreş, kayak v.s.), savaş 
eğitimi için birer vasıta olarak kullanılmaktaydı. Binlerce av hayvanının vurulması ile 
sonuçlanan sürek avları, âdeta bir savaş tatbikatı şeklinde cereyan etmekteydi. Bu 
faaliyete hemen hemen bütün ordu birlikleri katılmaktaydı. Çin Yıllıklarının kayıtlarına göre, 
M.Ö. 62 yılında Hun hükümdarının yönetiminde düzenlenen böyle bir sürek avına 100 bin 
atlı birden katılmıştır.127 

Eski Türk askerî eğitimi; emre itaat, anında karar verme ve gösterilen hedefi vurma gibi 
bugün de geçerli temel ilkelere dayanmaktaydı. Tarihî kayıtlara göre, bu ilkelere dayanan 
eğitimi ilk defa büyük Hun hükümdarı Mete uygulamıştır. Şimdi bu eğitimle ilgili faaliyeti 
Çin Yıllıklarında anlatıldığı şekilde nakledelim: 

Mete, Hun Hükümdarı Tuman’ın “Ulu Hatun”undan doğmuş en büyük oğlu ve veliahtıydı. 
Tuman, büyük bir devlet adamı olmakla birlikte saray kadınlarının etkisine açık bir kimse 
idi. Gerçekten de o, sonradan aldığı eşlerinden birinin etkisi altında kalarak, oğlu Mete’den 
veliahtlık hakkını almak istemiştir. Bundan dolayı onu komşu Yüe-çilere göndermiş ve 
arkasından da bu kavme saldırmıştır. Bundan maksat, Mete’nin Yüe-çiler tarafından 
sessizce ortadan kaldırılmasını sağlamaktı. Fakat Mete, gafil avlanmamıştır. Babasının 
hareketini adım adım takip ediyor olmalı ki, Hun ordusu harekete geçer geçmez, kendisi 
Hun ülkesine kaçıp kurtulmayı başarmıştır. Kurduğu komplo hedefine ulaşmayınca, bu 
defa Mete’nin başarısına sevinmiş gözüken Tuman, yönetimine on bin atlı (bir tümen) 
vererek, oğlunu ödüllendirmiş ve bu olayı da kapatmak istemiştir. Öte yandan Mete, 
babasının aksine bu olayı kapatmak ve unutmak niyetinde değildi. Nitekim o, bu olaydan 
hemen sonra babasının verdiği tümeni, babasına karşı bir darbe için katı bir askerî disiplin 
içinde eğitmeye başlamıştır. Olayın bundan sonraki kısmını Çin Yıllıklarından okuyalım: 

“Mete, (hedefe giderken) ıslık çıkaran bir ok imâl etti. Atlı-okçu birliğinin eğitimi esnasında 
kendisi bu oku nereye atarsa, erlerinin de hep birlikte o maddeyi vurmaları gerektiğini 
emretti. Bunu yapmayanın başını kesecekti. Avda, ıslık çıkaran ok nereye atılırsa, orayı 
vurmayan kimsenin başı hemen gövdesinden ayrılacaktı. Bizzat Mete, ıslık çıkaran okunu 
değerli atlarından birinin vücuduna attı ve bu anda maiyetinden okunu atmaya cesaret 
edemeyenleri idam etti. O, kısa bir süre sonra oku ile kendi sevgili eşini vurdu. Bu defa da 
maiyetinden bazıları (bu durum karşısında) donup kaldılar ve oklarını atmaya cesaret 
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edemediler. Bunlar da Mete tarafından idam edildi. 

Bir süre sonra Mete, av sırasında ıslık çıkaran oku ile babasının değerli atını vurduğu 
zaman, maiyeti istisnasız hep birlikte aynı hedefe ok attı. Bu durum üzerine Mete, 
maiyetine tamamen güvenebileceğini öğrendi. Sonra o, babası ile ava gitti ve Hun 
hükümdarı (Tan-hu/Şan-yü) olan babasına ıslık çıkaran okunu attı. Bütün maiyeti de aynı 
istikamete nişan aldı ve böylece Hun hükümdarı öldürüldü. Bunun üzerine Mete, üvey 
annesi ve üvey kardeşini, kendisine itaat etmeyen bütün devlet büyüklerini öldürdü ve 
kendisini Hun hükümdarı ilân etti”.128 

Görüldüğü gibi, Mete, emrindeki birliği babasına karşı bir darbe hareketi için hazırlarken, 
onu tavizsiz katı bir askerî disiplin içinde eğitmiştir. Bunu yaparken de, bizzat kendisinin 
icat ettiği -hedefe giderken ıslık çıkaran- okları kullanmış ve tümenini canlı hedefler 
üzerinde birkaç defa denemeden geçirmiştir. Bundan maksat, her savaşçıya, savaş 
esnasında tek başına görevlerini başarılı bir şekilde yapabilecek vasıfları önceden 
kazandırmaktı. Bu vasıfları şöyle açıklayabiliriz: 

A.  Verilen Her Türlü Emre Tam İtaat 

Emre itaat askerî disiplinin temel şartıdır. Disiplin olmaksızın hiçbir orduda düzen ve 
hareket birliği sağlanamaz. Çünkü bütün askerî faaliyetler emir-komuta zinciri içinde 
gerçekleşmektedir. Emir- komuta düzeni içinde emre itaati sağlayamamış bir ordu 
komutanının savaşlarda hiçbir başarı şansı yoktur. Bu durumu çok iyi bilen Mete, birliğini 
eğitirken öncelikle emir-komuta düzeni içinde emre itaati sağlamaya çalışmıştır. Fakat o, 
sadece emir vermekle yetinmemiş; verdiği emri önce bizzat kendisi uygulayarak, bu emrin 
dışında kimsenin kalamayacağını da göstermiştir. 

B. Süratli ve İsabetli Karar Verme 

Askerî faaliyetlerde hangi derecede ve rütbede olursa olsun görev verilen kişiye, hem yetki 
verilmekte hem de sorumluluk yüklenmektedir. Yetki ve sorumluluk verilen kişi de, hiç 
şüphesiz, tek başına bazı kararlar verip, bu kararları uygulamaktadır. Öyleyse bu kişinin 
kararları süratli ve isabetli bir şekilde vermesi gerekmektedir. Çünkü savaşlar sürat içinde 
geçmektedir; uzun uzun düşünmeye imkân vermemektedir. Tereddüt eden ve hissî 
davranan kimse, üstünlüğü karşı tarafa kaptırmakta ve savaşı kaybetmektedir. İşte Mete, 
tereddüttün ve hissî davranışın hayata mâl olacağını eğitim esnasında göstermek 
suretiyle, askerlerini süratli karar vermeye alıştırmıştır. 

C. Hedefi Vurmada Tam İsabet 

Karşılaşan iki kuvvetten birinin diğerine üstünlük sağlaması, rakibin bertaraf edilmesi 
şartına bağlıdır. Bu da silâhı karşı taraftan daha iyi bir şekilde kullanmakla mümkündür. 
Bilindiği gibi, Türkler, savaş araç ve gereçlerini iyi bir şekilde kullanabilmek için askerî 
eğitime daha çocuk yaşta başlamaktaydılar. Bu eğitim sürekli egzersizlerle gençlik çağına 
kadar devam etmekteydi. 

Böylece Türk gençleri, ordu saflarına usta bir binici ve iyi bir silâhşor olarak 
katılmaktaydılar. Onlar, ordu saflarında katıldıkları av partileri, at ve ok yarışları ve çeşitli 
sportif faaliyetlerle, binicilikte ve silâh kullanmakta yeteneklerini geliştiriyorlar ve 
pekiştiriyorlardı. Bu suretle düşmanın karşısına çıkan Türk savaşçıları, her defasında 
hedefi vurmakta tam isabet sağlıyorlardı. Sidoine’nin dediği gibi, (Hunların) okları ölüm 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 27 

taşıdığından nişan aldıkları kimseye daima yazık olmaktaydı”. 

Sonuç olarak Mete, tarihte ilk defa bu vasıflara sahip, yani verilen emre uyan, anında karar 
veren ve gösterilen hedefi tam bir isabetle vuran, demir bir disiplin içinde, önünde 
durulmaz profesyonel bir ordu meydana getirmiştir. 

4. Savaş ve Taktik 

Türk savaş sistemi “hareket ve sürat” üzerine kurulmuştur. Süratin savaştaki önemini ilk 
keşfeden millet Türklerdir.129 Türklere, savaşta hareket ve sürat üstünlüğünü sağlayan 
başlıca unsur at idi. Diyebiliriz ki, Türkler, atın sağladığı sürat ve hareket sâyesinde karşı 
konulmaz bir güce ulaşmışlardır. 

Türklerin savaş yetenekleri ve uyguladıkları taktikler çağdaş tarihçiler tarafından şöyle 
tasvir edilmiştir: 

Ammianus: “(Hunlar) piyade olarak dövüşmeye hiç alışkın değillerdi. Bir defa eyere 
oturduktan sonra, küçük ve çirkin, ama yorulmak bilmeyen ve yıldırım gibi giden atlarına 
sanki yapışık kalırlardı. Savaşlarda korkunç çığlıklar atarak, düşmanın üzerine çullanırlar. 
Bir direnme ile karşılaşınca, hemen dağılırlar, ama kısa zaman sonra aynı süratle gelerek, 
önlerine çıkan her şeyi delip geçerler. Buna rağmen bir müstahkem mevkii kuşatıp, 
merdivenlerle ele geçirme sanatını bilmezler. Ancak, şaşılacak kadar uzak mesafelere 
attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri 
maharete hiç kimse erişemezdi”.130 

Ammianus: “(Hunlar) yürürken ağır aksak, fakat at üstünde pire gibi çevik ve 
dayanıklıdırlar. Korkunç savaşçılar olup, yay ve kement kullanmakta eşsizdirler”.131 

St. Efraim: “(Hunların) haykırmaları arslanların kükremesini andırır. Atları üzerinde ufukta 
bir fırtına gibi uçarlar. Ordularıyla bir tufan gibi kapladıkları bütün arz üzerinde dehşet 
uyandırmışlardır. Silâhlarına karşı gelebilecek kimse mevcut değildir”. 132 

Çinliler: “Türkleri üstün yapan atlıları ve okçularıdır. Kendilerine uygun gelirse, şiddetle 
saldırırlar, tehlikede olduklarını sezerlerse rüzgar gibi kaçarlar, şimşek gibi kaybolurlar”.133 

Türk savaş sisteminde müstakil ve hareketli birlikler başlıca rol oynamaktaydı. Bu birlikler, 
savaşta tam bir hareket serbestliği içinde sık sık dağılmakta ve birleşmekteydiler. 
Savaşçılar da at üzerinde süratle giderlerken öne, arkaya ve yana isabetli bir şekilde 
oklarını atmaktaydılar. 

Irmakların, vadilerin ve tepelerin sağladığı avantajlardan azamî ölçüde yararlanmak, âdeta 
Türk savaş taktiğinin bir parçası idi. Türkler, savaşta kendilerine avantaj sağlayacak 
stratejik yer ve mevkileri düşmana kaptırmamaya büyük özen gösteriyorlardı. Bundan 
dolayı savaş meydanına düşmandan önce gelmeyi ve stratejik mevkileri tutmayı hiçbir 
zaman ihmal etmezlerdi. 

Türklerde, savaş için ayın birinci ve ikinci yarısı, zamanın gece ve gündüz, havanın da 
yağışlı ve yağışsız olması gibi durumlar çok önemliydi. Bu hususta onlar, kendileri için en 
uygun zamanı seçmekteydiler. Meselâ Hunlar, genellikle ayın ilk yarısında hücuma 
geçmekteydiler, ayın ikinci yarısında da geri çekilmeye başlamaktaydılar. Sürpriz 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 28 

baskınlarda da, özellikle, ayın dolun (bedir) halde bulunduğu geceyi tercih 
etmekteydiler.134 Çünkü bu durum, düşmanı en pasif halinde basabilmek için kendilerine 
büyük bir avantaj sağlamaktaydı. Öte yandan Türkler, yağmurlu havalarda da 
savaşmaktan daima kaçınıyorlardı. Çünkü, yağmurda yayın üzerindeki zamk erimekte, 
kiriş gevşemekte ve bu durum da yayın kullanılmasını son derece güçleştirmekteydi. Hatta 
bu durum savaşı bırakmayı ve geri çekilmeyi bile zorunlu kılmaktaydı.135 

Eski Türk savaşlarının bazı ortak özellikleri vardı. Bunları şu şekilde belirlemek 
mümkündür: 

a. Yıldırma ve yıpratma, 

b. Sahte geri çekilme, 

c. Pusuya düşürme ve imha. 

Şimdi bunları birer birer ele alarak, kısaca açıklamaya çalışalım: 

A. Yıldırma ve Yıpratma 

Türkler savaşa, önce düşmanın maneviyâtını bozmakla başlıyorlardı. Bu hususta en çok 
başvurdukları yöntem “korkutma” idi. Çünkü, savaşın gidişi ve sonucu üzerinde korkunun 
çok büyük etkisi vardı. Her şeyden önce korku, düşünceyi ve hareketi bozmakta, iradeyi 
zayıflatmakta, azmi ve cesareti kırmakta ve savunma gücünü azaltmaktaydı. 

Korkunun insan üzerindeki bu gücünü ve etkisini çok iyi bilen Türkler, amaçlarına ulaşmak 
için “korkutma”yı ustalıkla kullanıyorlardı. Bunun için onlar, daha sefere çıkmadan önce 
kendileri hakkında korkunç rivayetler yaymak suretiyle düşmanlarının arasına büyük bir 
korku salıyorlardı. Bu faaliyet, düşmanla karşılaşıp, yüz yüze gelince, daha başka 
şekillerde devam ediyordu. Meselâ onlar, küçük gruplar halinde, beklenmedik zaman ve 
yerlerde yaptıkları sürpriz saldırılarla bir taraftan düşmana maddî kayıplar verdiriyorlar, 
diğer taraftan yeri göğü inleten korkunç naralar atarak,136 tüyler ürperten çığlıklar çıkararak 
ve ağır tehditler savurarak, düşmanın moralini çökertmeye çalışıyorlardı. Burada hemen 
belirtelim ki, korkunç naralar veya çığlık atmanın sadece düşmanı korkutmaya değil, aynı 
zamanda kendilerine faydası vardı. Çünkü, bağırmak sinirleri germekte ve vuruşları daha 
kuvvetli hale getirmekteydi. 

Türkler, savaşın “yıldırma ve yıpratma” safhasında daima uzaktan savaşmayı tercih 
ediyorlardı. Bu, hiç şüphesiz, akıllıca bir davranış idi. Çünkü Türkler, uzaktan savaşla bir 
taraftan düşmana ağır kayıplar verdirirken, diğer taraftan kendileri için kan kaybını büyük 
ölçüde azaltmaktaydılar. Türklerin uzaktan savaş için kullandıkları yegâne silâh, çok uzak 
mesafelere isabetli bir şekilde attıkları ok idi. 

Onlar, atları üzerinde âdeta uçar gibi süratli bir şekilde saldırırlarken, bütün oklarını 
düşman üzerine boşaltmaktaydılar. Yağmur gibi yağan oklar karşısında düşman 
ordusunun ön safları da, âdeta tırpan yemiş otlar gibi birer birer yere serilmekteydi.137 Bu 
hareket, düşman ordusunu maddeten ve manen çökertinceye kadar devam etmekteydi. 

Öte yandan, Türk birliklerinin yaptıkları keşif seferleri ve akınlar da bir bakıma düşmanın 
gözünü yıldırmak ve yıpratmak amacını güdüyordu. Türkler, özellikle gözlerine kestirdikleri 
ülke üzerine büyük bir fetih hareketine girişmeden önce birçok defa keşif seferi ve akın 
yapmaktaydılar. Bu arada küçük akıncı birlikleri düşmanın yığınak merkezlerine, irtibat 
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noktalarına, ileri karakollarına, keşif kollarına, önemli yol kavşaklarına, yiyecek ve 
malzeme depolarına yüzlerce baskın düzenlemekteydiler. Bu baskınlar düşmanı takatsiz 
düşürünceye kadar devam etmekteydi.138 

B. Sahte Geri Çekilme 

Türk savaşçıları oklarını boşaltıp, düşman ile yüz yüze gelince, mızrak, gürz ve kılıç gibi 
yakından savaş silâhlarını kullanıyorlardı. Böylece taraflar arasında kanlı bir boğuşma 
başlıyordu. Fakat, yüz yüze çarpışma çok uzun sürmüyordu. Bu arada Türk komutanları 
düşmanın savaş gücünü ölçüyorlardı. Eğer Türk komutanları bu ilk yüz yüze çarpışmada 
baş edemeyecekleri bir kuvvetle karşılaştıklarını anlamışlarsa, birliklerine süratle geri 
çekilme emrini veriyorlardı.139 Bundan amaç, düşmanı yormak, bitkin düşürmek ve 
kendileri için uygun bir yere çekip, burada pusuya düşürerek, imha etmekti. Halbuki karşı 
taraf bu durumu gerçek bir kaçış olarak değerlendiriyor ve hemen takibe başlıyordu. Bu da 
düşman saflarının bozulmasına ve emir-komutanın yitirilmesine sebep oluyordu. 

Sahte geri çekilme büyük bir sürat içinde gerçekleşiyordu. Bu arada Türk savaşçıları, tıpkı 
saldırıda olduğu gibi, atları üzerinde geri dönüp oklarını aynı isabetle atarak, arkalarından 
gelen düşmana kayıplar verdiriyorlardı. Bu durum, pusunun kurulduğu yere kadar devam 
ediyordu. 

C. Pusuya Düşürme ve İmha 

Pusu, Türk savaş sisteminin son safhası idi. Pusu kurulacak yer önceden belirlenmekteydi. 
Pusu yeri için genellikle iki tarafı dağlık derin vadiler ile orman, bataklık, çöl ve uçurum 
kenarları gibi belirli özellikleri olan arazi parçaları seçilmekteydi. Savaştan önce bazı 
birlikler burada pusuya yatırılmaktaydı. Sahte geri çekilme ile pusu yerine çekilen düşman, 
burada kıskaç veya çember içine alınmaktaydı. Bundan sonra düşman birkaç saat içinde 
tamamen imha edilmekteydi. 

Prof. Dr. Salim KOCA 
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4. Uygur metinlerinde "İl kün” sözleri "millet, kavim” anlamında birlikte geçmektedir. (Caferoğlu 1968: 93, 
122). Aynı sözleri bugün Anadolu’da "el gün ne der”, "ele güne karşı” gibi deyimlerin içinde eş anlamlı 
olarak hâlâ yaşamaktadır. 

5. Ssu Ma-Ch’ien 1989: 406-408; De Groot 1921: 76. 
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6. Kafesoğlu 1977: 218. 

7. Orhun Âbideleri 1973: 21, 78. "Türk kara kamag bodun anca tirmiş: İllig bodun ertim, ilim amtı kanı, 
kimke ilig kazganur men tir imiş”. 

8. Ögel 1971: II, 50. 

9. "Ülke” sözü, Moğolcadan Türkçeye geçmiş bir kavramdır. 

10. Türkçe "uluş” kavramı Moğollara "ulus” şeklinde geçmiştir. Bugün bu kavram, Moğolcaya geçen 
şekliyle alınıp, Arapça kökenli "millet” kelimesinin yerine kullanılmaktadır. 

11. Ebû Hayyân 1931: 129. 

12. Eski Türk Yazıtları 1987: 170. 

13. De Groot 1921: 51 vd. 

14. Orhun Âbideleri 1973:: 52, 91. Orhun Yazıtlarına göre, istiklâli kaybetmek Türk milleti için şu sonuçları 
ortaya çıkarıyordu: 1-İlsizleşmek (ilsiremiş=devleti kaybetmek), 2-Kağansızlaşmak (kagansıramış), 3-
(Kadınlar için) cariye olmak (küng edmiş), 4-(Erkekler için) kul olmak (kul admış), 5- Türk töresini 
bırakmak (Türk törüsin ıçgınmış). (Orhun Abideleri 1973: 22, 36, 69, 79). 

15. De Groot 1921: 214. 

16. De Groot 1921: 80. 

17. Danişmend 1966: 19; Liu Mau-tsai 1958: I, 53; Julien 1864: 6/3, 502. "Maintenant mon fils va se 
présenter a la cour; chaque année, des chevaux d’origine divine vous seront offerts en tribut; du 
matin au soir, je n’écouterai que vos ordres. Quant a couper le devant de notre vetement, dénouer les 
tresses de nos cheveux flottants, changer notre lanque et adopter vos lois, nos habitudes et nos 
coutumes sont déja trop anciennes, et je n’a pa encore ose les changer. Tout le royaume a le meme 
cour”. 

18. Liu Mau-tsai 1958: 172 vd, 224; Chang Jen-t’ang 1968: 174. 

19. Liu Mau-tsai 1958: I, 8; Julien 1864: 6/3, 332. 

20. Chavannes 1900: 21. 

21. Türk hâkimiyet anlayışının temelini oluşturan bu üç kavrama dair farklı yorumlar için bkz. Divitçioğlu 
1987: 48-281. 

22. Orhun Âbideleri 1973: 87. 

23. Ssu Ma-Ch’ien 1989: 406-408; De Groot 1921: 76. 

24. Geniş bilgi için bkz. Turan 1969: I, 102-110. 

25. Orhun Âbideleri 1973: 66, 71, 81-82, 88. Bu hususta Buğut Yazıtında şu benzer ifade kullanılmıştır: 
Türk Kağanı (Mukan) "parayı iyi üleştirmiş ve halkı (bodun) iyi beslemiştir”. (Çağatay ve Tezcan 1976: 
251). 

26. Orhun Âbideleri 1973: 69. ”Tenri küç birtük üçün kangım kağan süsi böri teg ermiş, yağısı koyn teg 
ermiş”. 

27. Eski Türk Yazıtları 1987: 104 vd.; Giraud 1999: 154; Liu Mau-tsai 1958: I, 459. 

28. Orhun Âbideleri 1973: 43. 85. 

29. Türkler, siyasî iktidarın hanedan üyeleri arasında birinden diğerine kan yoluyla intikal ettiği inanışında
 oldukları için, taht mücadelesini kaybeden hanedan mensuplarının kanını dökmemeye bilhassa 
dikkat ediyorlardı. Mücadeleyi kaybeden hanedan üyesinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyorsa, 
bu ancak yay kirişiyle boğulmak suretiyle yapılmaktaydı. Aksi durumda, siyasî iktidar hanedan 
üyesinin kanı vasıtasıyla toprağa ve oradan da hanedanla hiç ilgisi olmayan kişilere intikal 
edebilmekteydi. Bu inanış, İslâmî devirde de devam etmiştir. 

30. Türk tarihinin büyük bir kısmını dolduran ve Türk devletlerinin çökmesine yol açan taht kavgaları, 
genellikle tahta dirayetli ve yetenekli bir hanedan üyesi çıkıncaya kadar devam ediyordu. 

31. Meselâ Hunların başında "Tu-ku”, Göktürklerin ve Hazarların başında "Aşina”, Uygurların başında 
"Yağlakar”, Kırgızların başında "A-jih”, Peçeneklerin başında "Kangar”, Macarların başında "Kabar”, 
Bulgarların başında da "Dula” boyuna mensup birer bey bulunuyordu. 
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32. Göktürk tuğ ve bayraklarında sembol olarak altından bir kurt başı bulunmaktaydı. Liu- Mau-tsai 1958: 
I, 9, 40. "Auf die Spitze ihrer Fahnenstangen setzten sie einen goldenen Wolfskopf”. Julien 1864: 6/3, 
333, 350. "Au sommet de la hampe de leurs drapeaux, ils placent une tete delouve en or”. 
Chavannes 1900: 49; Taşağıl 1995: 97, 110, 112. Türk bayraklarının rengi ise kırmızı idi. (Kaşgarlı 
Mahmûd 1941: III, 183). 

33. Türklerde “ordu”ya dair geniş bilgi içi bkz. Esin 1968: 135-215. 

34. Başkanlık seçimi yapılırken adayda yüksek vasıflar aranmaktaydı. Liu-Mau-tsai 1958: I, 6; Taşağıl 
1995: 111. 

35. Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 516; 1940: II, 74. 

36. Bu anlayış, bugünkü Türk toplumunda başka bir şekilde devam etmektedir. Meselâ her Türk genci 
toplumdaki yerini ancak askerlik görevini yapmak suretiyle alabilmektedir. Zira, Türk toplumu askerlik 
görevini yapmamış olan gence adam olmuş gözüyle bakmamakta ve daha önemlisi ona sorumluluk 
vermemektedir. Bundan dolayı Türk gençleri askere gidişlerini davul zurna eşliğinde büyük bir 
coşkunluk içinde kutlamaktadırlar. 

37. Göktürk yazıtlarında “alp” (kahraman) sıfatı ideal Türk hükümdarının başlıca özelliği olarak 
belirtilmiştir. Ayrıca bu sıfat, Uygur kağanlarının birçoğunun unvanı arasında yer almıştır. (Caferoğlu 
1931: 110-114). 

38. Göktürk ve Uygur kağanlarının birçoğunun unvanları arasında “bilge” sıfatı bulunuyordu. (Caferoğlu 
1931: 105-119). 

39. “Erdem”, “er” kelimesine “-tem/-dem” ekinin ilâvesiyle meydana gelmiş bir kavramdır. Meselâ, 
“birdem/birtem” (birlik), “kündem” (güneş gibi) ve “gündem” (günlük) gibi kelimeler de aynı ekle 
yapılmış kelimelerdir. 

40. Eski Türk Yazıtları 1987: 104. 

41. Kafesoğlu 1977: 239. 

42. Orhun Âbideler 1973: 23, 70. 

43. Orhun Âbideler 1973: 17. Türkler dünyayı dört köşe olarak düşünüyorlardı. Dört taraftaki milleti 
hâkimiyet altına almakla da, kendilerini cihân hâkimiyetine ulaşmış kabul ediyorlardı. 

44. Töre, sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan örf âdetlerdir. 

45. Kafesoğlu 1970: 17. 

46. Yusuf Has Hacib 1974: b. 819, 821, 

47. Yusuf Has Hacib 1974: b. 68, 355, 800, 809, 2015, 5172, 5285, 5903/5907, 5944; Genç 1981: 107. 

48. Yusuf Has Hacib 1974: b. 415, 824, 827, 831. 

49. Orhun Âbideler 1973: 19, 25, 39. 

50. Orhun Âbideler 1973: 25. 

51. Chang Jen-T’ang 1968: 176; Chavannes 1900: 174. "Mes tribus vivent dans l’abon-dance; cela me 
suffit” (Boylarım bolluk içinde yaşıyor; bu bana yeter). 

52. Orhun Âbideler 1973: 25. 

53. Orhun Âbideler 1973: 18, 47. 

54. Orhun Âbideler 1973: 50. 

55. Demokrasinin temel kurumlarından olan meclis, hemen hemen bütün Türk devletlerinde vardı. Türkler 
bu kurumu Batı toplumu gibi geliştirip, bir sisteme bağlayarak, parlâmentoya dönüştürememişlerdir. 
Dolayısıyla bu kurumu Batı’dan almak zorunda kalmışlardır. 

56. Kafesoğlu 1980: 205; Mori 1978: 220. 

57. De Groot 1921: 59. "Wenn im Herbst die Pferde fett sind, findet eine grosse Versammlung in Tai-lim 
statt, damit die Staerke der Bevölkerung und des Viehbestands festgestellt werde”. Mori 1978: 220. 

58. Kafesoğlu 1977: 227; Altheim 1952: 138; Németh 1982: 85. 

59. De Groot 1921: 50 vd., 201; Liu Mau-tsai 1958: I, 9; Taşağıl 1995: 96. 

http://www.altayli.net/


ESKİ TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE TEŞKİLÂTI 

Türk Tarihi Araştırmaları  http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 32 

60. Kafesoğlu 1977: 231; Németh 1982: 86; Gökalp 1972: 165. 

61. Liu Mau-tsai 1958: I, 43 vdd.; Chavannes 1900: 48. "Quand Mou-han kagan des Tou-kiue orientaux
 mourut, il écarta (de la succession) son fils Ta-lo-pien et donna le pouvoir a son Frére cadet T’o-po 
kagan, T’o-po, avant de mourir, ordonna qu’on s’abstînt de prendre son fils An-lo et qu’on eût soin de 
nommer Ta-lo-pien. Les gens du pays, considérant que la mére de ce dernier était de basse 
axtraction, ne voulurent pas lui donner le pouvoir”. Taşağıl 1995: 116, 158. 

62. Oğuz Kağan’ın devlet ve boy teşkilâtı da "Bozok” (sağ), "Üçok” (sol) olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. 
Hâkimiyet ve hükümdarlık ise "Bozok”larda, yani sağda idi. 

63. Hun Türklerinde doğu "sol” taraf olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Hunlarda üstünlük sol tarafta 
olmuştur. 

64. Orhun Abideleri 1973: 17. 

65. De Groot 1921: 60. "Morgens verlaesst der Tan-hu das Kriegslager, um sich vor dem tagesanbruch 
ehrerbietig zu verbeugen. Bei der Geburt des Neumondes (im Vesten) verbeugt er sich gegen den 
Mond”. Taşağıl 1995: 113. 

66. Chavannes 1900: 21. 

67. Chavannes 1900: 38. 

68. Kafesoğlu 1980: 206. 

69. Eski Türkçede ana yönleri belirtmek için 37, ara yönleri belirtmek için de 4 kelime ve kavram 
bulunmaktadır. Bu hususta bkz. Arat 1987: 182-196. Öte yandan, Türk kültüründe yönlerin hem 
renklerle hem de hayvan isimleriyle belirtilen sembolleri vardı. Meselâ bunlardan doğuyu renk olarak 
"gök” (mavi), hayvan olarak da "ejder” (gök luu=gök ejder); batıyı renk olarak "ak”, hayvan olarak da 
"pars” (beyaz benekli pars); kuzeyi renk olarak "kara”, hayvan olarak da "yılan” (kara yılan); güneyi 
ise, renk olarak "kızıl”, hayvan olarak da "saksağan” (kızıl sagızgan) temsil ediyordu. (Esin 1978: 47; 
Gabain 1968: 108). 

70. "Dört köşe” (Ssû Chiao): 1. Tso Hsien Wang (Sol Bilge Tigin), 2. Yu Hsien Wang (Sağ Bilge Tigin), 2. 
Tso Lu-li Wang, 4 Yu Lu-li Wang. "Altı Köşe” (Lui Chiao): 1. Tso Jih-chu Wang, 2. Yu Jih-chu Wang, 
3. Tso Wen-yü-ti Wang, 4. Yu Wen-yü-ti Wang, 5. Tso Chan-chiang Wang, 6. Yu Chan-chiang Wang. 

71. Mori 1978: 213. 

72. De Groot 1921: 59. 

73. Liu Mau-tsai 1958: I, 9, 41. "Insgesamt waren es 28 Klassen. Alle (Aemter) waren erblcih”. Eberhard 
1943: 86; Julien 1864: 6/3, 333. "Ces fonctionnaires publics forment en tout vingt-huit classes 
distinctes. Toutes ces charges sont héréditaires”. Taşağıl 1995: 97. 

74. Eski Türk devletlerindeki memuriyet ve unvanlara dair geniş bilgi için bkz. Donuk 1988; Giraud 1999: 
113-127. 

75. Németh 1982: 93. 

76. Liu Mau-tsai 1958: I, 9. 

77. Giraud 1999: 109 vd. 

78. Bilge Kağan’ın düşüncesini ve inancını geniş anlamda ele alırsak, onun bu hususta yanılmadığını 
söyleyebiliriz. Zira, Türk milleti tarihin hiçbir devrinde devletsiz kalmamışlardır. Bir Türk devleti 
yıkılırken yerini başka bir Türk devleti almıştır. 

79. Kaşgarlı Mahmûd 1940: II, 25. Buradaki "kalmak” fiili "geride bırakmak” anlamında kullanılmıştır. 

80. Orhun Abideleri 1973: 22, 33, 36, 69, 77, 79. 

81. Kafesoğlu, 1977: 239; Nemeth 1982: 92. 

82. Liu Mau-tsai 1958: I, 171; II, 614. "Daraufhin ernannte (P’i-kia=Bilge) den Tun-yu-ku (Ton Yukuk), der 
unter Mo-tsch’o (Kapgan Kağan) "Ya-kuan” (yargan) gewesen war, zum Hauptratgeber”. 

83. Mori 1978: s. 217, 218. 

84. Şeşen 1985: 46, 156, 165, 174. 

85. De Groot 1921: 60; Kafesoğlu 1977: 239; Taşağıl 1995: 98, 112; Ligeti 1986: 46. 
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86. Bu hususta geniş bilgi ve bazı örnekler için bkz. Arat 1987: 506-572; Caferoğlu 1934; Arsal 1947. 

87. Bu anlayış, "Bir kişi bir asker demektir” şeklindeki eski Türk atasözünde de kendisini açık bir şekilde 
göstermektedir. 

88. "Sü” kelimesi, İslâmî dönemde (Selçuklularda ve Osmanlılarda) "sü-başı” unvanının içinde varlığını 
korumuştur. Cumhuriyet devrinde ise, "sü” ile "bay” kelimeleri birleştirilerek (sü+bay=subay), bütün 
rütbeli komutanların genel adı olan "subay” kelimesi meydana getirilmiştir. Ayrıca Türkçe "sü” kelimesi 
ile Farsça "vârî” (benzer, gibi) kelimesi birleştirilerek, "süvari” (atlı) yapılmıştır. 

89. İslâmiyet’ten önce Türk devletlerinde "ordu ve asker” anlamına gelen "çerig” kelimesi, Osmanlılarda 
"Yeniçeri” şeklinde kapıkulu ordusunun adı olarak yaşamaya devam etmiştir. 

90. Julien 1864: 6/4, 201. "Les soldats de la garde s’appelaient Fou-li (=börü=kurt) ”. 

91. De Groot 1921: "Die 24 Grossen stellen wieder jeder für sichselbst Haeuptlinge von 
Tauscendschaften, Hundertschaften und Zehnersch ten, wie auch ‘Unterkönige’, ‘Reichsver-weser’, 
‘Generalkommandanten’, Tong-ho, Tsu-ku und was dazu gehört”. Mori 1978: 215. 

92. En küçük birlik olan "otag”ın sayısı, bir çadırın alabileceği asker sayısıyla belirlenmekteydi. Bu da 8 
veya 10 kişiden ibaretti. Görüldüğü gibi, Karahanlı ordusundaki "otag” ile Hun ordusundaki en küçük 
birlik arasında sayı bakımından tam bir benzerlik bulunmaktadır. 

93. "On otag”, 10 çadırlık asker demektir. Bu da, Hun ordusundaki 100 kişilik birlik ile benzer durumdadır. 

94. Koca 1997: 190. 

95. Yusuf Has Hacib 1974: 2334, 2335. 

96. Orhun Âbideleri 1973: 57/95; 60/97. “yelmeg”. 

97. Koca 1997: 190 vd. 

98. Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 38. “İm bilse er ölmez”. 

99. Orhun Âbideleri 1973: 57/95; 60/97. “kargug”. 

100. Caferoğlu 1968: 125. “Küzet” kelimesi, bugünkü “gözetmek” (göz atmak) fiilinin köküdür. 

101. Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 426. 

102. De Groot 1921: 76; Liu Mau-tsai 1958: I, 433; Chang Jen-t’ang 1968: 142. Büyük Selçuklu 
ordusunun sayısı Sultan Melikşah zamanında 400 bin kişi idi (Nizâmü’l-Mülk 1976: 78; 1982: 216). 

103. De Groot 1921: 76. 

104. Orhun Âbideleri 1973: 52, 91. 

105. Eberhard 1940-41: 162; Giraud 1999: 136. 

106. Koppers 1941: 463, 471, 472/512, 522, 523. 

107. Giraud 1999: 142. 

108. Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 111. 

109. Türklerin temrensiz okları da vardı. Bu oklara “ulun” adı verilmekteydi. (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 
78). Ayrıca Türklerin, eğitim amacıyla yaptıkları okları vardı ki, bunlara “kalva” denmekteydi. Bu 
okların da temreni yoktu. (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 426). 

110. Türklerin “kesme” (enli temren), “yasıç” (yassı ve uzun) gibi adlar taşıyan daha başka temrenleri de 
vardı (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 434; 1941: III, 8). 

111. Ögel 1971: 8. 

112. De Groot 1921: 49. “Nun verfertigte Mo-tun (Mete) pfeifende Pfeile”. 

113. Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 369. 

114. Kaşgarlı Mahmûd 1941: III, 217. 

115. Türkler kayın ağacına “kürt” adını vermekteydiler. Bu ağaçtan genellikle yay, kamçı ve deynek 
yapmaktaydılar (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 343). 

116. Kaşgarlı Mahmûd 1941: III, 123, 409. 
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117. Kafesoğlu 1977: 241; Koşay 1974: 92. 

118. Bazı mızrakların başına tıpkı oklarda olduğu gibi temren takılmaktaydı. Bu tür mızraklara “başaklığ 
süngü” denmekteydi (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 497). 

119. Eski Türk kılıcı hakkında geniş bilgi için bkz. Ögel 1948: 431-460. 

120. Ögel 1971: 5. 

121. Hun Türklerinin ağaçtan kalkanları ve deriden zırhları vardı (Eberhard 1942: 76). 

122. Tolga, madenden imal edildiği için başa çıplak olarak giyilmemekteydi. Koruması için başa önce, 
“kedüt” adı verilen tüyden yapılmış bir takke geçirilmekteydi (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 390). 

123. Kaşgarlı Mahmûd 1941: III, 15, 158, 217. 

124. Németh 1982: 34; De Groot 1921: 3. “Die Kinder können Hammel oder Schafe reiten, spannen 
Bogen und schiessen Vögel, Wiesel und Ratten; grösser geworden schiessen sie Füchse und 
Hasen, die zur Ernaehung dienen”. 

125. Bacon Tarihsiz: 41. 

126. Eski Türkçede sürgün avına “sıgır” denmekteydi (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 364). 

127. Kafesoğlu 1977: 244; De Groot 1921: 202. “İm folgenden Jahr (M. Ö. 62) hielt der Tan-hu mit über 
100. 000 Reitern laengs der befestigten Grenzen Jagden ab, in der Absicht, einen Einfall zu machen 
und plüdern”. 

128. De Groot 1921: 50. 

129. Németh 1982: 82. 

130. Grousset 1980: 91. 

131. Altheim 1967: 29. 

132. Németh 1982: 54, 127 

133. Julien 1864: 6/3, 547. 

134. Eberhard 1942: 76 vd.; Liu Mau-tsai 1958: I, 41. "Sie warten den Vollmond ab und gehen dann auf 
Raubzüge”. De Groot: 1921: 60 vd. "Soll eine Sache in Angriffge-nommen werden, dann beobachtet 
man die Sterne und den Mond. Beim Vollmond oder beizuneh-mendem Mond wird angegriffen oder 
gekaempft, bei abnehmendem Mond aber zieht man die Streitmacht zurück”. 

135. Chang Jen-t’ang 1968: 33; Liu Mau-tsai 1958: I, 188. "...Gerade in dieser Zeit regnete es auch noch 
so schwer, dass die Bogen und Pfeile (der T’u-küe) sich alle verzogen und schlecht wurden. 
Daraufhin lösten (ihre Kampstellung) auf und kehrten zurück”. 

136. Bir Süryani tarihçisi Türklerin savaşta haykırmalarını "arslan kükremesi”ne benzetmiştir. Aynı 
benzetme Kaşgarlı Mahmûd’un XI. yüzyılda tespit ettiği bir şiir parçasında da yapılmıştır. Bu şiir 
parçasında şöyle deniyordu: "-Düşmanı çevirelim, kuşatalım, -Attan inerek gayretle koşalım, -Arslan 
gibi kükreyelim, -Ta ki, bundan düşman zayıflasın” (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 125, 441; 1940: 13, 
138). Türk savaşçılarının ve komutanlarının vasıflarına dair geniş bilgi için bkz. Dankoff 1977: 95-
112. 

137. Kaşgarlı Mahmûd’un tespit ettiği eski bir şiir parçasında da aynı benzetme yapılmıştır. Bu şiir 
parçasında şöyle deniyordu: "Süsi otun oruldu” (Düşman askeri ot gibi biçildi). Kaşgarlı Mahmûd 
1939: I, 195). 

138. Kafesoğlu 1977: 243. 

139. Kaşgarlı Mahmûd’un tespit ettiği bir şiir parçasında, Türklerde savaşa hazırlık, saldırı ve sahte geri 
çekilme hareketi şöyle tarif edilmiştir: 

"Kudruk katığ tügdümiz  
Tengriğ öküş ögdümüz  
Kemşip atığ tegdimiz  
Aldap yana kaçtımız”. 
 
(Atın kuyruğunu sıkı sıkı bağladık. 
Tanrıyı çok övdük.  
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Gemi çekerek atı üzengiledik. 
Arkamıza düşsünler diye, onları aldatarak kaçıverdik). (Kaşgarlı Mahmûd 1939: I, 472). 
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