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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi,örgütlenmenin ilk nüvelerinin görüldüğü çok eski zamanlardan bu 

yana pek çok farklı topluluk ve toplum yapılarıyla doludur. Bu geniş alan sosyal 

bilimlerdeçeşitli bilim dallarının doğuşuyla çeşitli boyutları bakımından araştırma 

konusu edilmiştir. Tarih, arkeoloji, sosyoloji, dilbilim, teoloji ve antropoloji gibi bilim 

dalları insanlık tarihinin gelişim aşamalarını incelemektedir. İnsan toplumlarının 

sınıflandırılmasına yarayan bu bilimsel çabalar temel olarak iki ortak fikir ekseninde 

şekillenmektedir. İlki, insanlık tarihinin belirli zıtlıklarla kavranışıdır. İkincisi ise 

insanlık tarihinin aşamalı bir gelişim dizgesini takip ettiğine dayanan düşüncedir. Her 

ikisi de birbirine bağlı olan bu düşünme tarzı, sosyal bilim alanındaki tüm bilim dalları 

için ortak ve genelleştirilebilir bir çatı anlayışı oluşturmaktadır.  

İlk eksen olan zıtlıklarla kavrayış, insan zihninin kendi dışındaki dünyayı 

kavramasına ilişkin sahip olduğu yeteneklerden birinin bilimsel düşünce alanındaki 

kullanımını ifade etmektedir. Zıtlıklardan yararlanmak somut veya soyut bir gerçekliği 

tanımlamak için sıklıkla başvurduğumuz bir yöntemdir. Sıcak, soğukla; uzun, kısayla; 

beyaz, karayla algılanabilmektedir. Ve tüm bu tanımların arasında yer alan kademeler 

de yine iki zıt ucun yardımı ile bulunabilmektedir. İnsanlık tarihini de zıtlıklar içinde 

düşünmek iki zıt ucu bulmayı ve bu uçlar arasında kalan ara formları çizgi üzerine 

yerleştirmeyi gerektirmektedir. Böylelikle insanlık tarihi iki eksenli ve orta noktasının 

sıfır/nötr olduğu geometrik bir doğru üzerinde yer almaktadır. Bu noktada bazı sorular 

sormak gerekecektir. Doğrunun nötr orta noktası, eksi ve artı ucu nedir? Sosyal bilim 

alanında çoğu kez birbiriyle aynı anlama gelen, aynı düşünceyi temsil eden ama 

birbirinden farklı yanıtlar verilmiştir. Eksi uç doğu, artı uç batı; eksi uç göçebe artı uç 

yerleşik; eksi uç avcılık ve hayvancılık, artı uç tarım ve ticaret… Örnekler şüphesiz 

daha da çoğaltılabilir. Ancak temel olan insanlık tarihinin bir dikotomi olmasıdır.  
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İkinci kavrayış tarzı ise, bu doğrunun yatay değil, pozitif uca doğru yükselmekte 

olduğudur. Bazı yaklaşımlarda gelişmeile doğrunun sağında kalan pozitif kısım o kadar 

mutlak bir şekilde birbirine bağlanır ki doğrunun pozitif kısmının yükselişi, negatif 

kısımla arasında dik açı oluşturacak kadar keskin biçimde birbirinden ayrılır ve 

böylelikle doğru, tek bir doğru yerine sfır noktasından kırılmış iki ayrı doğruya dönüşür. 

İnsanlık tarihi, batının gelişimi temsil ettiği keskin bir kırılma noktasıyla birbirinden 

koparılır. Tıpkı doğru örneğinde olduğu gibi batıda doğan sosyal bilimler, insanlık 

tarihinin gelişim aşamalarını batının toplumsal aşamaları ile eşitleme eğilimindedir. Bu 

nedenle insanlık tarihi, batının uygarlık tarihi olarak görülmektedir. 

Uygarlık (Fra. civilisation)kavramıilk kez 1772 tarihinde ve tam da bu anlayışı 

yansıtacak şekilde, uygar hal ve vahşi hayatın kabalığından kurtulmuş olma durumu 

olarak kullanılmıştır. Etimoloji sözlüklerine bakıldığında uygarlık kavramının zıttı 

olarak barbarlığın önerildiği görülmektedir. İnsanlık tarihi avcı toplayıcı zamanlardan 

bu yana gelişmiştir. Bu, itiraz yükseltmenin mümkün olmadığı bir tespittir. Ancak 

burada barbar tanımına bakmak gerekecektir.  Latincede yabancı ülkeleri ifade etmek 

için kullanılan kelime ilk başlarda Yunan ya da Romalı (sonra tüm Avrupa)  olmayan 

tüm toplumlar için kullanılmakta ve aşağılayıcı bir dışlamayı anlatmaktadır. Böylelikle 

insanlığın gelişimini ifade eden kavram olan uygarlık, yalnızca batıya ait olmaktadır. Bu 

anlayışa göre dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan (veya yaşamış) toplumlar için 

gelişim ancak batının izlediği yolu takip etmekle mümkün görünmektedir. 

 Uygarlık, ‘toprağa bağlı yaşayan yerleşiklerin medeni yasa(Fra. civil) ve devlet 

işleyişi’ şeklindeki anlamından sıyrılıp yalnızca,‘insanlığın avcı toplayıcılıktan bu yana 

kat ettiği çağlarda kurduğu farklı sistemli toplum yapıları’ olarak 

anlaşıldığında,şüphesiz ki uygarlık tarihinde yeniden düşünülmesi gereken pek çok 

değişiklik yapılacaktır. Genel kabul gördüğü üzere barbarlık, toplumsal uyumu 

oluşturacak sistemli ve sürekli kuralları ve kurumsal yapıları kuramamayı ve kendi 
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dışındaki dünyaya temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere saldıran düzensizler ordusunu 

tarif etmekte ise bir çırpıda barbar olarak nitelenen Cermenler, Slavlar ve Türkler bu 

tanıma ne kadar uymaktadır? Sosyal bilimler alanında çalışan bir araştırmacının nesnel 

biçimde yaklaşması gereken temel sorulardan biri budur. Bu çalışmada tam da böyle bir 

sorumluluk noktasından hareketle yola çıkılmaktadır. 

Uygarlık insanlığın zıt uçlarından birine atfedilemeyecek çeşitlilikte ve tüm 

toplumlara ait ortak bir değerdir. İnsanlığın gelişimi bir sayı doğrusu değil çok daha 

karmaşık ve iç içe geçmiş süreçler bütünüdür. Örneğin fizikten ödünç alarak 

toplumların benzerliği ve ayrılığının çekme ve itme kuvveti içeren bir tür manyetizma 

olduğu söylenebilir. Ya da insanlık tarihi farklı unsurların çeşitli roller üstlendiği 

biyolojik bir organizma bütünü olarak görülebilir. Bu çalışmada çeşitli ve özgün 

uygarlıkların olduğu fikri benimsenmektedir. İnsanlık tarihi bu çeşitlilikleriyle birlikte 

bir bütündür. Yerleşik ve göçebeler bu bütünün iki farklı toplumsal modelidir. 

Göçebenin gelişmesi için yerleşiğe ihtiyacı olduğu gibi yerleşiğin de göçebeye ihtiyacı 

vardır. Toplumsal dinamizm olarak tarif edilebilecek bu durum, toplumların 

karşılaştırmalı üstünlüklerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin uygarlık tarihine 

bakıldığında karmaşık bir ordu sistemi ve diplomasi yapısı olan toplumlar geliştirdikleri 

bu özelliklerini çevrelerindeki diğer toplumlara borçludurlar. Uygarlığın hem 

göçebelere hem de yerleşiklere ait olduğu anlayışından hareketle bu çalışmada göçebe 

toplum ve devlet mirası göçebe uygarlığı olarak anılmaktadır. 

Romalıların barbar diye adlandırdıkları dünyaya ilişkin sınırlı bilgileriyle 

barbarları “insan eti yiyen vahşi canlılar” olarak tanımlamaları, bilmedikleri ve tehdit 

olarak gördükleri bir dünyaya ilişkin psikolojik bir bakıştır. Bilim, Roma’nın dış 

dünyaya bakışından daha fazlasını yapmalıdır. Görkemli Roma İmparatorluğu’nun 

yıkılışı doğru tanımlanmamış ve aşağılanmış düşman Cermenler nedeniyle 

gerçekleşmiştir. Bu çalışmagöçebe toplumların uygarlığın bir parçası olarak bilimsel 
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bilgi ışığında karanlık bırakılan noktalarının aydınlatılması gerektiği fikrinden 

doğmuştur.Bu bağlamda çalışma konusu olarak tarih perdesinde uzun yıllar göçebe 

toplum olarak yer almış Türklerin bozkır coğrafyasında kurdukları devletler 

incelenmektedir. Orta Asya coğrafyasında, bozkır ikliminde yaşayan, boylar halinde 

örgütlenen ve iktisadi faaliyeti yoğunlukla hayvancılık olan Türkler, literatürdekiyaygın 

kullanıma uyarak kadim ya da antik anlamlarını içerecek biçimde bu çalışmada “Eski 

Türkler” olarak adlandırılmaktadır.  Batı uygarlığını temel alan uygarlıkçı bilim 

yaklaşımı Eski Türkleri sistemli toplumsal örgütlenmeler kuramamış toplumlar arasında 

görmektedir. Ancak geniş Asya bozkırları milattan önceki devirlerden itibaren 

incelendiğinde, Türklerin birçok boyu içine alan büyük devletler kurdukları 

görülmektedir. Bu bilgilere birincil kaynak olarak Çin devlet yıllıklarından, dikili 

yazıtlardan, seyahatnamelerdeki gözlemlerden, diplomatik anlaşma metinleri ve 

elçilerin kayıtlarından ulaşılmaktadır. Günümüzde yapılan pek çok arkeolojik buluş, bu 

kaynaklara yenilerini eklemektedir. Bu kaynakların değerlendirilmesiyle çalışmanın ilk 

amacı olarak uygarlık tarihinde Eski Türk devletlerinin varlığının ortaya konulması 

gerçekleştirilmektedir. Bu devletlerin nasıl olduğu sorusu ise yönetim bilimi alanı içinde 

incelenmektedir. 

Yönetim bilimi alanı yaklaşım, kavram ve terimleriyle ile yoğunlukla 

kapitalizmi, ulus devleti ve onun yönetim aygıtını incelemektedir. Ancak devlet, 

kapitalizm öncesi yerleşik veya göçebe toplumlarda da bulunmaktadır. Bu devletlerin 

yönetim yapısı genellikle tarihçiler ve antropologlar tarafından çalışılmaktadır. Yönetim 

bilimi alanında tarihin belirli bir noktasındaki yönetim olgusunu çalışmak hayli doğal 

olsa da, bunun pek çok zorlukları bulunmaktadır. Bunun başında yönetim bilimcinin 

alet çantasında eski yönetsel yapıları, kurumları, ilişkileri ve örgütlenme biçimlerini 

tanımlayacak araçların eksikliği sorunu gelmektedir. Yönetim bilimi alanındaki pek çok 

kavram verili bir tarihsel anlama sahiptir. Örneğin şeffaflık ve 



5 

hesapverebilirlik,neoliberal devletin yönetimi dışında kullanıma uygun değildir. 

Yasama ve yürütme gibi yönetsel organlardan söz edildiğinde bu kavramların kullanımı, 

modern devlete çakılıdır. O halde yönetim bilimciler açısından araçların artırılması ya 

da elverişli kullanımı nasıl sağlanabilir?Bu alandaki bir araştırmacı, tarihçilerden farklı 

olarak tarihi bir yönetim olgusunu nasıl çalışmalıdır? Bu çalışmada ilk olarak bu soruya 

yanıt aranmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümü göçebe devlet literatürüne ayrılmıştır. İlk olarak 

yönetim bilimi alanında göçebe devlet çalışma sorunsalı tartışılmaktadır. Bu konunun 

ilk başlık olarak belirlenme nedeni, aynı zamanda çalışmanın yöntemine ilişkin fikir 

vermesidir. Tezin ana başlığında,neden “devlet yönetimi” kavramınınseçildiği sorusu da 

bu başlık altında yanıtlanmaktadır. Yönetim biliminin içinden göçebe devleti çalışma 

konusunda sınırlılıkları, yönetim bilimcilerin idare tarihi alanında çalışmaları konuları 

incelenmekte, göçebe devletin yönetim bilim alanındaki yokluğuna ilişkin olarak 

göçebe toplumda devleti yalnızca bir potansiyel olarak gören açıklamalara yer 

verilmektedir. 

Literatür incelemesinde uygarlık yaklaşımları analiz edilmektedir. Analiz için iki 

unsurlu bir sınıflandırma yapılmıştır. Önce göçebelerin yerleşikler gibi gelişme 

gösteremeyeceğini, bir gelişme çizgisi yakalasalar bile bunun yerleşik hayata geçmeden 

geçici nitelikte kalacağını belirten yaklaşımlar incelenmiştir.Bunlar insanlığın aşamalı 

gelişimini sunan batı odaklı Marksist ve Weberyen yaklaşımlardır. Sonra ise insanlığın 

gelişiminde göçebeyi de kabul eden ancak karşılıklı etkileşimle göçebenin 

gelişebileceğini öne süren yaklaşımlar ele alınmıştır. Her iki grupta göçebe toplum, 

devlet ve Eski Türkler ile ilgili çıkarımlar ortaya konulmuştur. Eski Türk toplum 

yapısını sınırlı bilgilerle değerlendiren ve bu yolla genellemelere varan iki ana 

yaklaşımın yanında Türk tarihçiliğinin hanedan tarihi yazımından tarihsel kökler ve 

aşamalar biçiminde çalışılmaya evrildiği zamandaki tartışmalara da yer verilmiştir. Türk 
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tarihçiliği yaklaşımlarının ve kuramsal tartışmaların yer aldığı kısımda Türk 

tarihçiliğinin genel ve sınırlı bilgiler yerine devletin niteliğine ilişkin detaylı tarihsel 

bulgu ve bilgilere dayanması onu diğer yaklaşımlardan ayırmaktadır. Diğer bir deyişle 

Türk tarihçiliğinin on dokuzuncu yüzyıldan cumhuriyetin ilk yıllarına kadarki erken 

gelişim döneminin analizi Eski Türklerde devlet anlayışına ilişkin bilgiler vermektedir. 

Türk tarihçiliğinin çalışmaları ile Orta Asya ve yeni Cumhuriyet arasındaki bağlantının 

Türk devlet geleneği oluşturma niteliği gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu yaklaşımlarda Eski 

Türklerin araştırmalara ne ölçüde ve nasıl konu edinildiğinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın konusu itibariyle uygarlık sınıflandırmaları, tarih ve 

yönetim bilimi alanlarının bir kesişimi olarak Eski Türklerde devlet yönetimi 

konusu,asıl olarak yönetim bilimi perspektifiyle incelenmiştir. 

İkinci bölümün ilk alt başlığında, Eski Türklerin göçebelik mekânı olarak Orta 

Asya bozkır medeniyetinin özellikleri ve burada kurulan devletler- bir anlamda tezin 

araştırma evreni- irdelenmektedir. Eski Türklerin kurduğu görece büyük ve uzun 

ömürlü devletler Hun İmparatorluğu, Göktürk Devleti ve Uygur Kağanlığıdır. Bu 

devletlerin genel yapısı boylar birliğinin merkezi bir devlet çatısı altına alınması 

anlamında ortaktır. Hunlar, farklı boyları bir araya getiren bozkır imparatorluğunun ilk 

temsilcisi olarak imparatorluk biçiminde anılmıştır. Göktürkler de boy birliği 

olduğundan imparatorluk olarak nitelendirilebilir ancak bunun yerine Göktürk 

devletinin kendisini tanımladığı “il” kelimesinin günümüz karşılığı olarak devlet ibaresi 

seçilmiştir. Uygurlar ise Türk devletlerinin diğer bir yaygın ifadesini anmak üzere 

kağanlık olarak adlandırılmaktadır. Bu devletler, birbiriyle bağlantılı ve birbirinin 

mirası üzerine yükselen bir yapıdadır. Bu nedenle çalışmada “Hun-Göktürk-Uygur 

çizgisi” ifadesi benimsenmiştir. Hun ve Göktürk devletleri arasındaki Türk boylarının 

dağıldığı dönemin bu çizgiyi bozmadığı düşüncesi, ikinci bölümde Hun Sonrası 

Göktürk Öncesi Devlet Mirası başlığında incelenmektedir. 
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Göçebenin devletinin niteliği sorununa yanıt bulmak üzere ikinci bölüm, Eski 

Türklerde devletin tanımlanması, maddi ve ilkesel unsurları ile örgütlenme koşullarına 

odaklanmaktadır. Bu bağlamdaHun-Göktürk-Uygur çizgisinde göçebe devletin 

özellikleri analiz edilmektedir.Bu bölümde tezin tarih kapsamı olan bozkır Türk 

devletleri çağında Asya coğrafyasının çevresindeki diğer devletlerin hangileri olduğu 

ortaya konulmaktadır. Böylelikle çalışılan dönemin etkileşimden kopuk ve boşlukta 

sallanan bir görünümde olmadığının gösterilmesi amaçlanmakta ve bozkır devletleri 

tarihsel bağlamına oturtulmaktadır. 

Hun-Göktürk-Uygur çizgisindeki zamansal kesinti Hun İmparatorluğunun 

yıkılması ve Göktürk Devletinin kurulması arasındaki dağınık boylar döneminde 

gerçekleşmiştir. Bu dönem bir anlamda Büyük Selçuklu Devleti ile Osmanlı Devleti 

arasında 12-13. yüzyıllardayaşanan Beylikler Dönemi’ne benzetilebilir. Tezde 

benimsenen çizgi görüşünün zaman olarak kesintisiz olmadığını ortaya koymak üzere 

Hun sonrası - Göktürk öncesi Siyenpiler, Juanjuanlar ve Tabgaçlar dönemindeki devlet 

mirası incelenmektedir. Siyenpiler, Juanjuanlar ve Tabgaçlar döneminde Hun devlet 

mirası kaybolmamış, aksine hem bu devletler yoluyla hem de boyların ana örgütlenme 

esaslarını koruyarak toplumsal hafızayı canlı tutması ile Hunlardan Göktürklere 

taşınabilmiştir.  

Bu aşamadan sonra bölüm iki parçaya ayrılmıştır: devlet ve yönetim. İlk kısımda 

Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde devlet, bir anlayış ve ilkeler bütünü olarak ortaya 

konulmakta, Eski Türklerin yönetim düşüncesine kaynaklık eden ana unsurlar 

irdelenmektedir. Devlet kavramı olarak il, evrensel devlet anlayışı, kültlerin ve 

kozmogoninin devlet anlayışına etkisi ve devletten daha önce ve devletin üstünde olan 

töre anlayışının devleti biçimlendirişi değerlendirilmektedir. İl kavramı etimolojik 

olarak incelenmekte ve Göktürk Yazıtlarında yer aldığı ifadeler itibariyle analiz 

edilmektedir. İl kavramının Eski Türk tarihi alanında çalışan çeşitli sosyal bilimciler 
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tarafından nasıl bir çerçevede değerlendirildiği sorusuna yanıt aranmakta ve Türk 

devletinin niteliği tartışmalarına yer verilmektedir. İl analizinden sonra devlet algılanışı 

konusuna odaklanılmıştır. Türklerde devletin zaman ve mekân olarak algılanışı gök ve 

yer arasında tarif edilen, belirli sınırlara veya surlara sıkıştırılmayan bengü (sonsuz)  il 

biçimindedir. Devlet, Roma ve Çin’de olduğu gibi evrensel bir kosmos düşüncesine 

dayanmaktadır. Bu başlıkta kosmos devlet anlayışının analizinin yanı sıra gök ve yer 

kültleri bağlamında inanç sisteminin devlet düşüncesine etkisi de incelenmektedir. 

Türklerde devlet düşüncesinin özgün yanlarından biri olarak normun devlete bağlı 

olarak oluşturulmaması ve devletten önce ve ondan aşkın biçimde yer almasına atıfla “İl 

gider töre kalır” anlayışı değerlendirilmiştir.   

İkinci bölümün üçüncü alt başlığında iseHun-Göktürk- Uygur çizgisinde 

yönetim, yapı ve örgütlenme itibariyle ele alınmaktadır. Kağanın egemenliğinin 

özellikleri, örgütlenmenin ikili yön esasına göre yapılması, aile-urug-boy-bodun 

biçimindeki sosyal örgütlenmenin aynı zamanda yönetsel örgütlenmenin de temeli 

olması, unvanların ve görevlerin dağılımının yönetsel yapının niteliklerini ortaya 

koyması ve göçebelerin şehri olarak “balık” incelenmektedir. Bu bölümde yazıtlar ve 

Çin yıllıkları başta olmak üzere, yoğun biçimde birincil kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Kağanın yetki ve görevlerinin ayrıntılı biçimde ortaya koyulabilmesi için yazıtlar analiz 

edilmiştir. Gök ve yer arasında devlet anlayışının örgütlenmedeki uzantısı, yönü temel 

alan örgütlenme anlayışıdır. Türklerde ülkenin (mekânın)  tarım toplumlarından farklı 

olarak esnek olması örgütlenmenin temelinin “yön” olmasına yol açmıştır. Yön esasına 

dayalı örgütlenmede ikili teşkilat yapısı ortaya konulmaktadır. Örgütlenmenin sosyal 

unsuru ise aileden boylara boylardan boduna varan örgütlenme anlayışıdır. Boy esasına 

göre örgütlenme başlığında Türklerde sosyal örgütlenme birimleri birincil kaynaklardan 

yararlanılarak incelenmiştir.  
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Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde çok çeşitli unvarlarla devlet görevlileri 

bulunmaktadır. Bu unvarların analizi ile yönetsel kademelerin hiyerarşik olarak nasıl 

sıralandığı ve yönetsel yapının kağanın otoritesini temsil eden merkezi yönetimden 

itibaren nasıl şekillendiği sorularına yanıt aranmaktadır. Bölümün son başlığı ise 

yerleşik toplumların yönetsel birimi olan şehrin göçebe devletlerde nasıl ortaya çıktığı 

ve yapısının ne olduğu sorusuna odaklanmaktadır. Balık adı verilen göçebe şehrinin 

analizi göçebe devlet yönetiminin niteliğine ilişkin varsayımlara yönelik olarak önemli 

kanıtlar sunmaktadır. 

Çalışmanın sınırlılıklarından en önemlisi, incelenen döneme ilişkin birincil 

kaynakların azlığıdır. Çin yıllıkları resmi Çin hanedan yazıcılığıürünü 

olduklarındannesnel bakış açısı sunan tarihsel metinler olmaktan uzaktır. Çin yıllıkları 

bozkır Türkleri ile ilgili çok önemli bilgileri günümüze taşımakla birlikte unvanlar, Çin 

devlet yapısındaki karşılığına benzetilerek kullanılmış ve isimler Çince okunuşu ile 

yazılmıştır. Yazıtlar ise Eski Türk toplumunu insanlık tarihinin önemli bir parçası 

olarak uygarlık içinde değerlendirmeyi sağlayan önemli kanıtlar sunmaktadır. Yazıtlar 

bir hitabet örneği olduğundan ayrıntılar içermeyen genel bilgiler vermektedir. Diğer 

birincil kaynaklar olan seyahatnameler ise yazarının kimliğiden ve öznel 

değerlendirmesinin içinden ayrıştırılarak analiz edilmeyi gerektiren metinlerdir.  

Çalışmanın diğer sınırlılığı,sosyal bilim alanında genel kabul görmüş 

yaklaşımların Eski Türklerde devletin varlığının tartışmalı olduğu veya bulunmadığı 

üzerinde yükselmiş olmasıdır. Bu nedenle çalışmanın iki yönde ilerlemesizorunluluğu 

doğmuştur. İlki sosyal bilim alanındaki göçebeleri uygarlık dairesinden dışlayan bu 

yaklaşımların analizi, diğeri ise büyük oranda tarih biliminin yardımıyla Eski Türklerde 

devletin analizidir.  

Çalışmanın yönetim bilimi alanındaki diğer çalışmalardan farkı, yönetim bilimci 

bakışıylamilattan önce (M.Ö.)  200’lü yıllardan milattan sonra(M.S.) 800’lü yıllara 
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varan tarihi ile devletlere ilişkin yönetim olgusunun çalışma konusu edilmesidir. 

Yönetim bilimi penceresinden tarihteki yönetim olgusunu çalışmanın genel bilimsel- 

ilkesel yasalarının net olmaması, bir dalgıcın bilmediği sularda yüzme tedirginliğine 

benzer bir biçimde temkinli ilerlemeyi gerektirmiştir. Dalgıç yüzmeyi bilmektedir ancak 

alışık olmadığı ortamda bu eylemi gerçekleştirmesi her zaman izlediği rutin eylemlerini 

metodik bir silsile içinde yapmak yerine derinlere indikçe adım adım ilerlemeyi ve 

karşılaştığı yeni şartlara göre yöntem geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Eski 

Türklerde devlet yönetimi konusu üzerine çalışma, ilk andan itibaren devlet yönetiminin 

yapı ve işleyişine, örgütsel mekanizma ve yönetsel ilkelere odaklanarak değil;daha 

temel sorgulamalarla adım adım ilerlemiştir. Araştırmanın yolu; “yönetim bilimi içinde 

tarih çalışılmasının sınırlılıkları nelerdir?”,“sosyal bilim alanındaki yaklaşımlar yönetim 

bilimciye tarihsel göçebe devleti çalışmak üzere hangi bakış açılarını sunmaktadır?” ve 

“Eski Türklerde devlet nasıl çalışılır?”, “Birincil kaynaklar bunun için hangi 

malzemeleri sunmaktadır?”, “Tarihçiler Eski Türklerde yönetimi nasıl çalışmıştır?” 

sorularından geçerek en derinde “bir yönetim bilimci Eski Türklerde devlet yönetimini 

bulgu ve tespitleriyle nasıl ortaya koymaktadır?”  sorusunun kılavuzluğunda açılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜRDE GÖÇEBE DEVLET ÇALIŞMALARI 

Bu bölüm dört ana başlıktan oluşmaktadır. İlk başlıkta çalışmanın yöntemini de 

ortaya koymak üzere iki sorunsal üzerinde durulmaktadır. İlki yönetim bilimi alanında 

nasıl göçebe devlet çalışılacağı, ikincisi ise yönetim biliminin tarihi bir konuyu nasıl ele 

alacağıdır. Ayrıca idare tarihi alanının tarihçiler kadar yönetim bilimciler tarafından da 

çalışılması gerektiği görüşü temellendirilmektedir. Ardından göçebelerde devletin 

bulunmadığı onun yerine devlete varamayan daha ilkel formlarda göçebelerde şeflik, 

katmanlaşmış toplum veya erken devlet gibi yapıların bulunduğuna ilişkin açıklamalar 

derlenmiştir.  

İkinci başlıkta ise çalışmanın ana konusunu oluşturan Eski Türklerin kim olduğu 

sorusu yanıtlanmaktadır. Öncelikle Eski Türklerin dâhil olduğu Orta Asya bozkır 

uygarlığının nitelikleri analiz edilmektedir. Sonrasında ise Eski Türklerin burada 

kurduğu devletler-ikinci bölüm bu konuda detaylı bir analiz olduğundan- burada 

yalnızca tanıtılmaktadır. 

Üçüncü olarak uygarlığı salt yerleşiklere dayandıran yaklaşımlar 

incelenmektedir. Bunun için öncelikle göçebe-yerleşik ikilemi tartışılmaktadır. 

Ardından medeniyetler yaklaşımı ve sosyoekonomik formasyon yaklaşımında 

göçebelerin ne ölçüde bulunduğu analiz edilmektedir.  

Bölümün son başlığında göçebe ve yerleşiklerin birlikte ve etkileşim halinde 

uygarlık tarihini şekillendirdiğine dayanan yaklaşımlar incelenmektedir. Göçebe 

hayvancılığının koşullarını temel alan pastoralist yaklaşım, Sovyetler döneminde 

yapılan göçebelik tartışmaları, göçebelerin yerleşiklere bağımlı olduğunu belirten 

yaklaşımlar ve aksine göçebe toplumun etkileşim içinde olarak ancak bağımlı olmadan 
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kendine özgü yapısı olduğu görüşünü savunan yaklaşımlar bu başlık altında 

irdelenmektedir. 

1. YÖNETİM BİLİMİ ALANINDA GÖÇEBE DEVLET ÇALIŞMAK 

Yönetim olgusu, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte yönetim bilimi 

alanının ilgisi yoğunlukla modern devlete, az olarak ise modern devletin hemen 

öncesindeki feodal ve monarşik yerleşik devletlerin yönetimlerine yönelmiştir. Alanın 

kavramları, yöntem ve teknikleri genel olarak modern devleti konu alan bir zeminde 

ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihinde sistemli bir toplumsal ve ekonomik örgütlenme 

biçimi olarak çeşitli formlarda devleti oluşturan eski toplumları bu zemin üzerinde 

incelemenin zorlukları bulunmaktadır. Göçebe devletler yönetim bilimi alanında nasıl 

çalışabilir? Bu soru bakımından Eski Türklerde devlet yönetimini incelemeden önce 

yönetim bilimi alanının kendi içindeki modern devlete sıkışıp kalmış yapısının bir 

sorunsal olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu yolla yerleşik olmayanları da kapsamak 

üzere eski toplumları incelemenin yöntemsel koşullarına, yönetim bilimi alanına ilişkin 

bir iç sorgulama ile ulaşılabilecektir. Bu bağlamda ilk olarak yönetim bilimi alanının 

nesnesinin tartışılması yoluyla eski toplumları çalışma noktasında alanın sorunlarına ve 

sınırlılıklarına dikkat etmek gerekir. İkinci olarak ise bu sorun ve sınırlılıkların 

yönetim(in) tarihi incelemelerinde aşılmasının bir çözümü olarak idare tarihi alanının 

yönetim bilimcilerce tarihçilerden daha fazla çalışılması gerektiği görüşü 

sunulmaktadır. Bu çalışmanın temel savlarından biri yönetim biliminin nesnesinin 

insanlık tarihi kadar eski yönetim evreni içinde yer aldığıdır. Yönetim olgusu devletler 

ortaya çıkmadan önce var olmakla birlikte devletsiz yönetimin veya devlet öncesi 

yönetimin çalışılması arkeoloji ve antropoloji bilimlerinin katkısına yoğun ihtiyaç 

duymakta, buna rağmen sınırlı bulgularla çalışmayı gerektirmektedir. Çeşitli 

formlardaki devletlerin yönetimini çalışmak, yönetim biliminin kendi içinden 

gerçekleştirilebilir. 
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Kanımızca yönetimin sistemli bir örgütsel görünüme kavuştuğu yöneten ve 

yönetilenlerin belirginleştiği yerleşik veya göçebe toplumların devletli yönetimleri 

yönetim bilimi alanının nesnesinin en kapsamlı izahıdır. Devlet kuramları genellikle 

yerleşik toplumların devletlerini açıklayacak biçimde oluşturulmuştur. Göçebe 

toplumların devletleri, bunlarda olan şeyin devlet olmadığı savıyla bu açıklamaların 

dışında bırakılmıştır. Bu bakımdan üçüncü olarak devletin unsurları ve kökenine ilişkin 

açıklamalar yoluyla göçebe devletlere ilişkin başlıca açıklamaları 

değerlendirmeyeihtiyaç vardır.  

1.1.Yönetim Bilimi: Sorunlar ve Sınırlılıklar 

Yönetim biliminin kökenine ilişkin çalışmalarda ve genel nitelikteki kamu 

yönetimi disiplini kitaplarında modern öncesi yönetim, genellikle çok küçük 

paragraflarla yer almakta ya da kendine hiç yer bulamamaktadır. Bunun temel nedeni, 

yönetim biliminin Batı modernleşmesinin bir sonucu ve kapitalist modern devlete içkin 

olarak ortaya çıkışıdır. Hiçbir olgunun tarihsel ve toplumsal koşulların dışında kendi 

başına var olamamasının zorunlu bir sonucu olarak yönetim bilimi alanı da 

tarihseldir(Güler, 2009, s. 76). Bu tarihsellik içerisinde yönetim biliminde modern 

öncesi her yönetsel yapı, yönetimin ilkel bir formu olarak görülmekte ve çoğu kez 

yönetim ‘benzeri’ yapılar olarak tanımlanmaktadır.  

Yönetim bilimini modern zaman ile başlatmak yönetim olgusunu dar ve teknik 

bir alana sıkıştırmaktadır.  Öyle ki modern yönetim her krize girdiğinde, yönetimin 

bilim ‘oluşu’ da tartışmaya açılmaktadır. Yönetim bilimi, alansal olarak kendini var 

etme üzerine yoğun kimlik tartışmaları geçirmektedir. Modern yönetim ile yönetim 

bilimini eşitlemekten kaçınmanın yolları var mıdır? Yönetim bilimi alanında çalışan 

araştırmacıların öncelikle bu soruya yanıt bulmaları gerekmektedir. Bu soruya yanıt 

vermenin en iyi yollarından biri, yönetim bilimi ve modern yönetim bilgisini birbirinden 
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ayırmaya yönelik çalışmalara daha çok yer vermektir. Kanımızca yönetim biliminin 

inceleme nesnesi salt modern devlet değildir. Farklı yer ve zamanlarda toplumsal 

örgütlenme ağları ile varlık göstermiş çeşitli devletlerin yönetim aygıtı yönetim 

biliminin inceleme nesnesidir. Böyle bir alan genişlemesi, modern devlet incelemelerini 

de güçlendirir ve çeşitlendirir.  

 İnceleme nesnesinin belirli bir zaman ve mekâna sıkıştırılamayacak bir uzamda, 

insanlığın en büyük toplumsal icatlarından biri olan devlet olarak ortaya konulması 

büyük önem taşımaktadır. “Hangi devlet?” sorusuna verilen yanıt yalnızca yerleşik 

medeniyetlerin tarihleri boyunca geçirdikleri aşamalarda oluşturdukları devletler değil, 

aynı zamanda göçebe medeniyetleri de kapsayan çok çeşitli devlet yapılarıdır. Konumuz 

bakımından sosyal bilimlerin iki temel açmazı bulunmaktadır: Batı- ötekisini dışlamak 

ve yerleşik-ötekisini dışlamak. Sosyal bilimlerde doğu toplumlarının yalnızcainsanlığın 

gelişim evrelerindeyerleşik oldukları ölçüde yer bulabildikleri görülmektedir. Bu 

“devlet nedir?” sorusuna verilen yanıtın belirli bir devlet tipini tarif etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Devletin unsurları olarak genel geçer üç unsur kabul edilmiştir. 

Bunlardan ilki insan topluluğu (halk/millet) unsurudur. Birlikte yaşama iradesi gösteren 

maddi ve manevi koşullarla birbirine bağlı ve benzeşen özellikler sergileyen topluluk 

devletin ana unsurlarındandır. İkinci unsur sınırları belirli bir coğrafya bütünlüğü içinde 

var olan ülke unsurudur. Üçüncü unsur ise ilk iki maddi koşulun bir arada kurucu nitelik 

kazanmasını sağlayan egemenlik unsurudur. Egemenlik unsuru, ülke içinde meşru güç 

kullanımı, ülke dışında ise bağımsızlık olarak kendini göstermektedir.  Bu unsurların 

tamamı, insanlığın tarımsal aşamaya geçişi ile ilişkilendirilen toplumsal sistemlere atıf 

yapmaktadır. Bu bakımdan mülkiyet kavramının ortaya çıkışı, özel ve ortak mülkiyetin 

ayrışması, tarımsal üretimin artı ürüne dönüşmesi, toprak sahipliği ve toprak işlemesinin 

ayrışmasıyla toplumsal katmanların oluşması, sermaye birikiminin başlaması ve 

nihayetinde sanayi üretiminin gerçekleşmesi ile devleti oluşturan unsurlar 
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birleştirilmektedir. Devletin ortaya çıkışının neolitik çağda tarım toplumları ile başladığı 

kabul edilmekte; devlet tipleri ve aşamaları tarımsal üretimin ekonomik ve siyasal 

evrelerinin bir sonucu ve kalkolitik(bakır) çağının ürünleri olarak görülmektedir. Oysa 

bu çağlarda yerleşik tarım toplumlarıyla çatışmacı (istila-savaş) ve/veya uzlaşmacı 

(değiş tokuş- ticaret) ilişkiler kuran göçebeler de sistemli devlet örgütlenmeleri 

oluşturmuşlardır. Yerleşik toplumlardan başta coğrafya ve iklim koşulları olmak üzere 

toplum yapısı, kültür ve ekonomik faaliyet gibi yönlerle farklı oluşları nedeniyle yok 

kabul edilen göçebelerin devlet yapılanmaları da incelenmeye değer görülmemektedir. 

Cermenler, Slavlar ve Türkler bu tür devletler kurmuş toplum örneklerindendir. Bu 

toplumlar, her ne kadar devlet incelemelerine dâhil edilmese de, tarih boyunca belirgin 

ve kendine özgü koşulları olan devletler kurmuşlardır. 

Yönetim biliminin nesnesi ve yöntemi üzerine yapılan tartışmalar, alanyazında 

oldukça önemli yer tutmaktadır.  Yönetim bilimi kuruluşundan bu yana kapsadığı alanın 

sınırlarının çizilmesi ve yöntem geliştirilmesi konularında çeşitli kimlik krizleri 

yaşamaktadır(Kalfa, 2011, s. 404).Kimi yazarlar yönetimin belirli bir amaçlılık 

etrafında, büyük sorular yerine salt “yönetsel performansın geliştirilmesi için teknik ve 

pratik bilgi üreten” bir alana dönüştüğü ifade etmektedir(Kenneth & Keiser, 1996, s. 

459).Ayrıca yönetim bilimi alanı antropoloji, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi ve hukuk 

gibi bilim dallarından beslenerek bu alanlarla sürekli ilişki halinde bulunmasına rağmen, 

bu bilim dallarının yönetim biliminden faydalandığı savını öne sürmek mümkün 

görünmemektedir. Bu durum yönetim biliminin kimliği üzerindeki tartışmaları 

derinleştirmektedir. Bunun birincil nedeni Batı- merkezli bilgi, yöntem ve kavramların 

alanın inceleme nesnesini kuşatmasıdır. Ayrıca yönetim biliminin konumlanışı, bir ara 

kesit biçimindedir. Yönetimin siyaset, toplum ve örgüt kuramlarının ara kesitinde 

bulunması bir gerilim oluşturmaktadır. Yanı sıra yönetim bilimi sınırları içerisinde 

devlet bilgisinden azade bir yönetim kuram setinin oluşturulması da bulguların 
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yetersizliği nedeniyle zor görünmektedir. Yönetim alanı pek çok uzmanlık alanının 

kesişimidir. Batı merkezli olmayan modern öncesi ve kimi kez yerleşik de olmayan 

toplumların yönetimini inceleme kapasitesini ortaya koyan çalışmaların artmasıyla 

yönetim biliminin dar zamana ve sınırlı coğrafyaya sıkıştırılmış olmaktan kaynaklanan 

sık kimlik krizlerini aşmaya büyük katkı sağlanacaktır. 

Öncelikle “alanın nesnesi nedir?” sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.  

Alanın nesnesinin ne olduğuna ilişkin farklı yanıtlar verilmesi, alanın kimlik krizini 

beslemektedir. Raadschelders metodoloji yardımı ile nesneyi tanımlamanın, sosyal 

bilimlerin kesinlik içermeyen doğası nedeniyle yardımcı olamayacağını belirterek 

nesnenin belirlenmesi için ontolojik ve epistemolojik sorular sorulmasını tavsiye eder: 

“Neyi bilebiliriz? Nasıl bilebiliriz? Bilgimizin kaynakları nelerdir?”(Raadschelders J. , 

2011, s. 919-920).Metodolojiden yola çıkarak epistemolojiyi bulmak yerine sırasıyla 

ontoloji, epistemoloji ve metodolojiye ulaşmayı önermektedir(Raadschelders J. , 2011, 

s. 920).Buna göre “yönetim bilimi alanının nesnesi nedir” sorusuna verilen yanıtın, 

“nesneyi nasıl bilebiliriz” şeklinde bir sonraki aşamaya taşınması ve “hangi yöntemle” 

çalışılması gerektiğinin belirlenmesi ile netleştirilmesi gerekmektedir.Bu yöntem, alana 

ilişkin düşünme şeklinin berraklaşmasına katkı sunmaktadır. 

 Kanımızca yönetim bilimi, devletin toplumsal ve ekonomik örgütlenişinin tüm 

veçhelerini içeren bir çalışma alanıdır (ontolojik açıklama). İster eski ister modern 

toplumlara yönelik olsun yönetim çalışmalarında inceleme nesnesi, toplumsal yaşamda 

birlikleşmeyi yöneten- yönetilen ayrımında iktidar ve ortaklık ilişkisini ortaya çıkaran 

mekanizmadır. Genel haliyle bu devlettir.  

Yönetim alanı belirgin ve sınırlı olan teknik bir aygıt1 görünümünden ziyade 

toplumsal yaşayışın işlevsel mekanizmalarında ortaya çıkan süreçler bütünüdür.  Kamu 

                                                           
1Yönetimin “kamu yönetimi” olarak yürütme aygıtı ile eşitlenmesi onu teknik ve tarihsel bir aygıt haline 

getirmektedir. 
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yönetiminde devlet salt iktidarın kullanımı, egemenlik, ideoloji gibi araçlarla değil; 

belirli zaman ve mekânda yöneten- yönetilen ilişkiselliği içinde kültürü dışlamadan 

toplumun yatay ve dikey örgütlenmiş tüm kurumlarını içeren, ekonomik ve sosyal 

bütüncül yapı içinde bilinebilir (epistemolojik açıklama). Bu aşamada yönetim 

bilimcileri için mikro, mezo veya makro çalışma konuları belirmektedir. Bunlar tarihi 

veya gündelik ve teorik veya pratiğe ilişkin olmaktadır. Çalışılan konunun niteliğine 

göre tarihsel ve eleştirel gibi çalışma yöntemleri belirlenmektedir (metodolojik 

açıklama). Yönetim üzerine yapılacak araştırmalarda yöntem, her şeyden önce 

toplumsal yaşayışın gerçekliğinde nereye bakılacağını belirlemeyi diğer bir değişle 

“alanı açık biçimde çitleyip gösterme” çabasını içermelidir(Güler, 2015, s. 17). 

Her toplum örgütlenmesinde yönetimin karşılığı olabilecek bir yapı 

bulunmaktadır. Fişek, yönetsel düşüncenin evrimine bakıldığında istisnaları olmakla 

birlikte, kabaca, toplumların Tunç(Bronz) Çağı’nda yöneten ve yönetilenler olarak 

ayrışmasından bu yana iki ana aşama kat edildiğini öne sürmektedir: Ataerkil yönetim 

ve katılmalı yönetim(Fişek, 2011, s. 48).Anaerkil toplumlar yöneten- yönetilen 

ayrıklığına dayalı yönetsel biçimler olmadıkları için yönetim, devlet öncesi 

örgütlenmeler olarak adlandırılmaktadırlar. Yönetim öncesi bu örgütlenmelerin ne 

zaman çözülmeye başladığı yöneten ve yönetilenlerin ilk olarak nerede ayrıştığı sorusu, 

yazılı kayıtların yokluğu nedeniyle cevaplanamaz durumdadır. Ancak kesinlik atfedilen 

şey, yöneten-yönetilen ayrımının anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişe 

başladığıdır. Ataerkil toplum yapısı ile birlikte, savaş ve savunmanın kurumsallaşması 

ve ilkel iyelik (sahiplik) biçimlerinden özel mülkiyete geçilmesi de yönetsel örgütlenme 

biçimlerine geçiş sürecini açıklamaktadır(Fişek, 2011, s. 51-56). Ne var ki ne yönetim 

bilimi ne de kamu yönetimi disiplini konunun bu boyutuna ilgi gösterir.  

Kamu yönetimi terimi, modern- kapitalist toplumlarda ortaya çıkmış kamuya 

ilişkin yönetim biçimi ve bu tipi inceleyen disiplinin adı olarak kullanılmaktadır. Bu 
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anlamıyla kamu yönetimi insanlık tarihinin akışı içinde ortaya çıkan yönetim 

türlerinden yalnızca biridir(Güler, 2009, s. 80).  Yönetim bilimi ise insanlık tarihi 

boyunca, tüm toplumlarda ve bugün insanın toplumsallaşması içinde bir bilgi alanı 

yönetimi esas alan bilim dalı olarak algılansa da ilgisi modern toplumlarla ve giderek 

işletme alanıyla sınırlanmıştır.Bu çalışmada genel-yaygın sınırlamaları aşarak 

tanımlanışı benimsenerek disipline atıfla yönetim bilimi ibaresi tercih edilmektedir. 

Akbulut’a göre, yönetimde sonsuz zaman ve mekân kapsamında bilgi üretilir. 

Hiyerarşi veya merkeziyetçilik gibi ilkeler sonsuz zaman ve mekân kullanımını kanıtlar 

niteliktedir. Bu bakış açısı kamu yönetimi alanında sürekli olarak güncelin bilgisinin 

üretilmesine yol açmaktadır. Ancak bu durum bilginin üretildiği veya üretilmesine yol 

açan maddesel koşulların göz ardı edilerek tartışıldığı bir açmazı 

doğurmaktadır(Akbulut, 2006, s. 17-18).Bu durumda belirli bir yönetim kuramından söz 

etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü yönetim bilimine ilişkin kuram niteliğini 

ortaya koyabilmek için “kuramı, tarih-üstü ve mekân-dışı bir olgu olarak ele almamak” 

gerekmektedir(Akbulut, 2006, s. 21).Yönetsel eylemler liberal iktisat ve siyaset 

kuramından hareketle oluşturulmuş öncüllerle analiz edilmektedir. Kamu yönetimi 

kelime anlamı içeriğinden çıkarılarak dar bir tarihsel kesite yerleştirilmiştir. Kamu 

yönetimi kendisini uygulama ya da örgüte odaklanan, nesnellik ve evrensellik savları ile 

belirli bir amaçlılık etrafında şekillenen bir alan olarak konumlandırmakta ve böylelikle 

kendisini teknik bir alana hapsetmektedir(Zengin, 2006, s. 82-83).Yönetim bilimine 

ilişkin yöntem sorunu bu noktada açığa çıkmaktadır. Yönetsel olgu ve eylemlerin 

bağımsız öncüller etrafında analiz edilmesi yönetim bilimi alanını içinde bulunduğu 

varlık krizinden kurtarmak için bir kapı aralayacaktır. Neumann’ın “yapay bir 

bilim”(Neumann, 1996, s. 410) olarak nitelediği disiplini ‘kurtarmanın’ yollarından 

biri, kapitalist toplumsal gerçeklikten bağımsız olarak yönetim gerçekliğinin tarihsel ve 

toplumsal temelleri ile ortaya konulmasıdır. 
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Toplumsal düzenleme amacına hizmet eden kamu yönetimi bilgisi, piyasalar için 

kolaylık yaratacak biçimde devleti şekillendirerek toplumsal ve yönetsel süreçlerin 

kurallaştırılması ile oluşmaktadır. Kamu yönetimi son kertede modern devletlerin 

bürokrasisini ifade eden bir kavramsal çerçeveye sahip, kapitalist topluma özgü bir 

yönetim biçimi olarak konumlanmıştır. Kamu yönetimi disiplini bu bakış açısı 

üzerinden akademik bir disipline dönüşmüştür. Kapitalist olmayan toplumlara ait 

yönetim bilgisi yönetim ‘benzeri’ bir yapı olarak işlenmekte çoğu kez de ihmal 

edilmektedir. Eski Mısır’da kurallı ve düzenli yönetim yapısı, Antik Yunan’daki 

demokrasinin ilk yönetsel biçimi ve Mezopotamya uygarlıklarına ait yönetimlerde yer 

alan etik değerler kimi kez disiplin içinde sözü edilen konular olmaktadır.2 Yine de bu 

alanlar kapsamlı bir çalışmalara dönüştürülmediğinden, yönetim disiplini tarafından 

karanlıkta bırakılmaktadır. Bunun en önemli sebebi kapitalizme özgülenen yönetim 

bilimine ait kavram setleriyle geçmişi analiz etmenin zorluğudur. 

Modern öncesi yapılar, kamu yönetimi çalışmalarında genellikle bir paragraf yer 

bulabilen ve yine modern yönetim biçimine ‘benzetilerek’ açıklanan yapılardır. Bir 

örnek vermek gerekirse Doğu Mezopotamya’da bundan sekiz bin yıl önce Persler 

tarafından kurulan ve tarihin bilinen ilk kent-devletlerinden biri olan Susa kentinde, 

kamu görevlilerinden etik değerlere uygun davranmaları yasal bir zorunluluk olarak 

belirlenmiştir. Ancak bu yönetim disiplini açısından etik ‘benzeri’ bir yapı olarak 

kodlanacaktır. Evrensel kavram setlerine sahip olmayan yönetim biliminin alanı 

arşivlerde kalan konuları incelerken tarih biliminin kaynaklarından yararlanmaya ve 

çoğu kez kavramsal düzlemde karşılaştırmalı bir çalışma yöntemine gereksinimi açıktır.  

İşletme bilimi içine çekilerek giderek küçülen ve yok olmaya mahkûm teknik bir alan 

haline gelen kamu yönetiminin tarih, antropoloji ve sosyoloji ile gittikçe azalan bağını 

yeniden inşa edecek çalışmalar disiplinin bilim olma bayrağını korumasına yardım 

                                                           
2Nadiren de olsa araştırma konusu edilen bu toplumların yerleşik toplumlar olduğu görülmektedir. 

Göçebe toplumlar ise yönetim biliminde neredeyse hiç araştırma konusu olamamıştır. 
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edecektir. Kamu yönetiminde kullanılan teori ve kavram çokluğuna yol açan 

epistemolojik ve metodolojik çoğulculuk, disiplinin disiplinlerarası bir alan olmasını 

zorunlu kılmaktadır(Raadschelders J. , 2008).Ayrıca kamu yönetimi sorunlarının bir 

kısmının, doğası ve amacı gereği, tarihle ilişkili bir yanı vardır.  Bunun temel nedeni, 

pek çok yönetsel fenomenin tarihi konular içerdiğini belirterek değişen dış toplumsal 

şartların tarihi dönemler itibariyle önemli farklılıklar ortaya koymasıdır. Yönetim 

biliminin yapısı gereği yönetim bilimci gözüyle tarihi bir çalışma ortaya koymak 

mümkündür. 

1.2. Yönetim Bilimi Kitaplarında Eski Türklerin Yeri Var Mı? 

Yönetim bilimi alanındaki temel kitaplarda yönetim evrensel bir olgu olarak 

tanımlanmaktadır. Literatürde genel anlamıyla yönetim önceden belirlenmiş amaçları 

gerçekleştirmek için bir süreç olarak tanımlanma eğilimindedir. Genel anlamda yönetim 

toplumsallığa vurgu yaparak ortak amaca yönelmiş faaliyetleri kapsamakta iken örgüt, 

bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli araçsal zemini sunan yapıdır. Yönetimin genel 

tanımı herhangi bir yönetme eylemini kapsamakta iken dar yönetim tanımı, siyasi güç 

olarak devlete vurgu yapmaktadır. Bu noktada devlet tarihsel bir bağlamda ele 

alınmakta ve “kamu yönetimi” kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yönetimin 

ilkeleri ise planlama, örgütleme, yöneltme veya önderlik etme ve denetleme gibi 

yöneticilik işlevlerinden oluşmaktadır. Yönetim bilimi ise devlet etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesini inceleyen bir bilim olarak çeşitli disiplinlerin kesişme alanıdır. 

“Ancak hangi devlet?” sorusunun yanıtı yer almadığından çalışma konusu edilen 

devletin niteliğine yer verilmemektedir. Kitapların yönetim, kamu yönetimi ve yönetim 

bilimi tanımları için olguyu evrensel bazda ele aldığı, olgunun açıklanması noktasında 

ise doğrudan modern devletle çerçevelenecek biçimde olguyu sınırlandırdığı 

görülmektedir. Bu tespitin önemli gerekçelerinden biri, kitapların giriş kısımlarında 

insanlık tarihi ve insanın toplumsal yaşayışının başlangıcı gibi köken ve evrensellik 
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vurgularına referans verilmesine rağmen yapısal analizlerde, yalnızca hali hazırda var 

olan yönetim mekanizmalarından söz edilmesidir.  

 Kitaplarda ortak olan bir özellik, yönetimin evrenselliği iddiasına rağmen 

yalnızca güncel/mevcut yönetimi ele alma eğilimidir. Yönetim biliminin bu işlevsel 

görünüşü disiplinin doğuşunda da belirgin bir özelliktir. Yönetimin incelenmeye 

başlanması ve böylelikle bir alan olarak yönetim biliminin oluşmasının erken adımları, 

1727’de kameral bilim adı altında Prusya’da ortaya çıkmıştır.3  Bu bakımdan Prusya’nın 

toplumsal gerçekliğine ilişkin yönetim bilgisini derlemek ve yönetimi geliştirmek 

amaçlanmaktadır.  Kamu yönetimi kavramının ilk kez kullanımı ise 1812’de Bonin’in 

“Kamu Yönetiminin İlkeleri” (Principes d’administration publique) çalışması ile 

gerçekleşmiş, bu tarihten itibaren literatürde benimsenerek kullanılmıştır. Üç ciltlik bu 

çalışma da işlevsel bir amaca dayanmaktadır. Kamu yönetimi ilkelerinin ilk kez 

sistematik bir biçimde yer aldığı çalışma, Napolyon’un ulusal birliği sağlama 

çabalarının bir sonucu olarak devletin yeniden yapılandırılmasına ilişkin reformlara 

kaynaklık eden bir eserdir(Karasu, 2004, s. 226-227).  

 Kamu yönetiminin ayrı bir bilimsel alan olarak doğuşu ise W. Wilson’ın 1887 

yılında yazdığı “İdarenin İncelenmesi”  (The Study of Administration) makalesi ile 

gerçekleşmiştir. Wilson yönetimin başlangıcını bundan (yazıldığı dönemden) iki bin iki 

yüz yıl önce başlamış olan siyaset biliminin en son ürünü olarak 

nitelendirmektedir(Wilson, 1961, s. 53-54). Wilson’a göre yönetim, devletin en bilinen 

hareket halindeki hükümet aygıtı olarak devlet kadar eskidir. Bu noktada Wilson 

yönetimin eski bir olgu olmasına rağmen bir bilim alanı olarak doğuşunun 19. yüzyılın 

sonuna değin geciktiğini sorgulamaktadır. Wilson, alanın başlangıcı olarak kabul edilen 

çalışmasında analizini eski ve yeni dönem tabirleriyle sürdürmektedir. Eski ve yeni 

                                                           
3 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: İsmail Bahadır Turan (2020), Kameralizm ve Devlet Bilimi, 

Orion Kitabevi: Ankara.   
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dönemlerin tarihsel olarak hangi aralıkta olduğunu belirtmemektedir. Ona göre eski 

dönemlerde devletin yönetilenlere buyurması dışında karmaşık ve iç içe geçmiş bir 

sistem bulunmamaktadır. Bu nedenle tartışmalar siyaset felsefesi ekseninde devletin 

mahiyeti, egemenliğin özü ve sahibi, kralın güç uygulamasının insan doğasına ilişkin 

boyutları, halkın gücü gibi konular üzerinde gerçekleşmiştir(Wilson, 1961, s. 54).  

Wilson, yönetimin ilk devirlerde bilim olmamasının nedenini yönetim alanında 

tartışmalı hemen hemen hiçbir konu bulunmamasına bağlamaktadır. Eski dönemlerde 

gelişmiş ticaretin ve ticari spekülasyonların ve büyük milli borçların olmamasını 

yönetimin bilimsel olarak incelenmesi gereğinden uzaklaştırdığını belirtmektedir. 

Wilson’a göre, 19. yüzyıl itibariyle artık çok daha karmaşık bir yapının bulunması 

nedeniyle yönetsel görevlerin sürdürülen politikaya uyan biçimde standart ve sistematik 

olmasını sağlama amacı bilim alanının doğuşunu zorunlu kılmıştır. Wilson’ın yönetim 

biliminin inceleme nesnesi olarak sunduğu yönetim de tıpkı kendinden önceki kameral 

bilim ve Fransız yönetim bilimi geleneği gibi işlevsel bir analize konu olmaktadır. 

Wilson bu işlevselliği şöyle ortaya koymaktadır: “İdare ilminin görevi devletin işlerini 

kolaylaştırmaktır.”(Wilson, 1961, s. 56). Disiplinin kökenindeki bu işlevsellik 

yönetimin yalnızca güncel yönetimi analiz etmek ve geliştirmek amacıyla ele alınması 

biçiminde sürdürülmektedir. 

 Türkiye’de yayımlanan çoğunlukla temel ders kitabı olarak kullanılan kamu 

yönetimi kitapları genel olarak şu isimleri taşımaktadır: 
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Tablo-1: İncelenen yönetim bilimi kitapları 

 

Tabloda gösterilen çalışmalar üç soru ekseninde incelenmektedir. Bu sorular sırasıyla 

şöyledir: 

1. Yönetim olgusunun kökenine ilişkin tanımlar nasıldır? 

2. Yönetimin olgusunun başlangıcına ilişkin örnekler nelerdir? 

3. Göçebe devlet ve Eski Türklere yer verilmekte midir? 

Aşağıda, sayılan kaynaklardan bu sorulara yanıt veren kitaplar üzerinde 

durulmaktadır.  

İlk baskısı 1975 yılında yapılan Yönetim kitabında Fişek, yönetim olgusunun 

evrenselliğine vurgu yapmaktadır. Yönetim tarihini birbiri ardına sıralanmış, her 

aşamanın bir sonrakini etkilediği ve aşamaların birbirinden ayırt edici özelliklerle 

ayrıldığı “aşamalar dizisi” olarak tanımlamaktadır(Fişek, 2011, s. 49). Yöneten ve 

yönetilenler ayrımının Tunç Çağı’nda belirginleşmesi ile yönetimin evrimi içinde iki 

temel aşamadan söz etmektedir: Ataerkil yönetim ve katılmalı yönetim(Fişek, 2011, 

1. Yönetim (K. Fişek),  

2. Kamu Yönetimi (C. Mıhçıoğlu; B.Eryılmaz; B. Parlak),  

3. Yönetim Bilimi (N.Tortop ve E. İspir; B.Parlak ve K. C. Doğan; S. Besler ve Ö. Oktal; 

A. H. Aydın; A. Öztekin; N. K. Öztürk) ,  

4. Türkiye’de Kamu Yönetimi (B. Aykaç), 

5. Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar (Ş. Aksoy),  

6. Kamu Yönetimi Kuramdan Uygulamaya (A. Yılmaz ve M. Ökmen),  

7. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler (B. Parlak ve 

Z. Sobacı), 

8. Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye’de Uygulama (A. Polatoğlu), 

9. Kamu Yönetimi: Kuram Siyasa Uygulama (T. Ergun),  

10. Türkiye’nin Yönetimi- Yapı (B. A. Güler), 

11. Türkiye’nin Yönetim Yapısı (M. Sencer). 
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s. 48). Tarımsal üretim verimliliğinin artması sonucunda ataerkilliğin patrimonyal 

ilişkiler ve savaş şefliğine dayanan bir yapı olarak Antik Yunan ve Roma’da 

görüldüğüne değinilmekle birlikte göçebe yönetim olgusu yer almamaktadır(Fişek, 

2011, s. 57-62). 

M. Sencer, Türkiye’nin yönetsel yapısının tarihsel etkenlere göre oluştuğunu ve 

güncel koşullara göre yeniden biçimlendiğini belirtmektedir(Sencer, 1986, s. 5). 

Diğer kitaplarda yönetimin tarihsel aşamalardan geçtiği belirtilmekle birlikte bu 

aşamalara ilişkin analizler yer almazken, Sencer’in kitabında yönetimin tarihsel 

süreç içindeki evrimlerine yer verilmektedir. Sencer başlangıç noktası olarak ilkel 

toplumda bulunan “gezici yaşama biçiminden” söz etmektedir. Bu noktada 

insanlığın toplumsal ve siyasal örgütlenmeyi gerçekleştiremediğine ancak 

hayvancılık ekonomisi ile birlikte göçebe kabilecilik içinde ilk işbölümü ve 

toplumsal örgütlenmenin ortaya çıktığına değinmektedir(Sencer, 1986, s. 9). Sencer, 

Antik Yunan’da ilk olarak göçebe yapı içinde aile ve kabile örgütlenmesinin ortaya 

çıktığını daha sonra bir gelişme olarak tarım toplumuna geçildiğini belirterek 

göçebeliği yönetsel örgütlenmenin erken bir aşamasını oluşturan bir biçim olarak 

tarif etmektedir. Bu aşama Antik Yunan ve Roma’da kabileler birliği şeklinde 

örgütlenmiş bir siyasi yapıdır(Sencer, 1986, s. 10).  

Sencer yönetimin evrimini batı toplumlarına ilişkin görmekle birlikte Cermenik 

toplum ve Doğu(Asya) toplumuna da yer vermektedir. Roma İmparatorluğu’nu 

yıkan yarı yerleşik kabile örgütlenmesi olan Cermen toplum yapısını savaş vb 

durumlarda şeflerin toplanmasından öteye gidemeyen bir yapı olarak 

tanımlamaktadır. Göçebe Asya imparatorluklarını ise Germenler gibi gelişmeden 

uzak, despotik ve askeri yapısının zorunluluktan doğan, şefin ölümü ile kolayca 

dağılan ve evrime dirençli olarak değerlendirmektedir(Sencer, 1986, s. 15-18). 

Sencer sırasıyla antik, feodal ve kapitalist toplumları analiz ettikten sonra çağdaş 
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devletlerin yönetim sistemleri olarak yönetim olgusunun kendisini incelemeye 

başlamaktadır. Bu bağlamda kamu hizmeti, merkezden ve yerinden yönetim gibi 

son döneme ilişkin konulardan önce yönetimin kendisi konu edilmemektedir. Ancak 

“İslam Öncesi Türk Yönetimi” başlığı altında savaş ve yağma akınlarını düzenleme 

amacıyla göçebe kabile siyasi birliğinin merkezi yönetimi ortaya çıkardığını 

belirtmektedir. Bu başlık Eski Türklerde yönetimin bir kamu yönetimi kitabında 

nasıl çalışıldığının tek örneği olması bakımından önemlidir.  

Yaklaşık dört sayfalık analizde sırasıyla otoriter bir şefin yönetimi altında siyasi 

birliğin sağlandığı, şefin ölümü ile dağılmanın gerçekleştiği, üretim kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle savaş ve yağmanın düzenlendiğinden söz edilmektedir. 

Yönetim yapısı ile ilgili olarak ise kurultay, şanyu, tengri-kut veya kağan unvanları 

alan hükümdar, yönetimin sağ ve sol olarak ayrılması, yabgu, şad ve tekin 

unvanlarına yer verilmektedir(Sencer, 1986, s. 37-41). Bu yapının tesadüfi ve 

hükümdarın ömrüne bağlı olduğunu vurgulaması açısından ilkellik atfeden yerleşik 

medeniyet yaklaşımlarını sürdüren Sencer, bu yaklaşımlardan yönetim anlayışının 

sürekliliğini vurguladığı bir cümlesi ile ayrılmaktadır. Ona göre Asya göçebe 

imparatorlukları Osmanlı toplumunun tarihsel kökeni olan Selçuklular üzerine 

belirgin rol oynamaktadır(Sencer, 1986, s. 40). 

Polatoğlu, yönetimin kökenine ilişkin olarak kitabının girişinde şu cümleye yer 

vermektedir: “Tarihi ilk insan topluluklarının oluşmasına kadar eskilere giden 

ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilimsel çalışma ve araştırmalara konu olan 

kamu yönetimi çağdaş toplumların varlıklarını sürdürmelerinde çok önemli bir rol 

oynamaktadır.”(Polatoğlu, 2001, s. i). Yönetim olgusunun özünün ortak amaçla 

hareket etmek olduğunu ortaya koymak için bir kişinin hareket ettiremediği büyük 

bir kayayı iki kişinin yerinden oynatıp taşımasındaki işbirliği metaforunu 

kullanmaktadır(Polatoğlu, 2001, s. 4). Polatoğlu modern öncesi yönetim 
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yapılarından söz etmediği gibi Türk toplumlarına ilişkin olarak da herhangi bir 

değerlendirme yapmamaktadır. 

Parlak ve Sobacı kitaplarının Kamu Yönetiminin Kavramsal Açılımı isimli ilk 

bölümünde devletlerin günümüze kadar farklı görünümler kazandığını ve sürekli 

değişimler geçirdiğini belirtmektedirler. Devletlerin bu süreçleri başlangıçta mülk 

devleti, ardından polis devleti ve nihayet günümüzdeki hukuk devleti biçiminde 

açıklanmaktadır. “Kamu yönetimi toplumsal ve siyasal bir olgu olarak çok eski 

tarihlere gitse de sistematik bir biçimde incelenmesi oldukça yenidir.”(Parlak & 

Sobacı, 2010, s. 3) Yazarlara göre insanoğlunun başardığı büyük işler başarılı birer 

yönetim uygulamalarıdır. Örnek olarak Eski Mısır piramitlerinin inşası ve Avrupa 

içlerine uzanan Hun akınları gibi tarihsel olaylar, insan emeğinin ve mali kaynağın 

kullanılması, araç, gereç, bilgi ve tekniğin organize olarak koordinasyon içinde 

yönlendirilmesi açısından yönetim olgusuna ilişkindir(Parlak & Sobacı, 2010, s. 4). 

Parlak, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Yaklaşımları kitabında yönetim 

olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtmektedir. Parlak, “insanın var 

olduğu her yerde ve dönemde farklı amaçlara yönelik olarak ve farklı yol ve 

yöntemler kullanılarak” yönetim faaliyetinin gerçekleştiğinin bilindiğinden söz 

etmektedir(Parlak, s. 2-3). Eski Mısır piramitlerinin inşası ve Hun akınları örneği, 

yazarın bu kitabında da yönetimin tarihi köklerine vurgu yapmak için 

kullanılmaktadır. 

Eryılmaz, “Kamu Yönetiminin Niteliği”  başlığı altında tarihin ilk 

dönemlerinden beri insanların modern devlet özelliklerini taşımamakla birlikte, 

çeşitli yönetsel sistemler ve örgütler oluşturduklarını belirtmektedir. Yönetimi 

sosyal bir ihtiyaç olarak tanımlayan Eryılmaz, “aile, aşiret, kabile, boy, site, krallık, 

imparatorluk ve ulus devlet” gibi yapılarla insanların yönetim ihtiyacını 

karşıladıklarını vurgulamaktadır(Eryılmaz, 2016, s. 1). Devleti ise İbni Haldun’un 
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asabiyet yaklaşımına referans vererek örgütlenme ve siyasal işlev bakımından temel 

olan akrabalık temelinden ilerleyen bir yapı olarak ele almaktadır(Eryılmaz, 2016, s. 

24). Toplumların siyasi gelişme süreci olarak site devletleri, imparatorluklar, feodal 

devletler ve son olarak da ulus devletlerini saymaktadır. Türk toplumu için ise boy, 

il, beylik ve imparatorluktan günümüz devletine doğru bir gelişme çizgisinin 

bulunduğunu belirtmektedir(Eryılmaz, 2016, s. 24). 

Güler’in kitabı ise yönetim biliminin salt modern devlete ilişkin çalışmalarla 

sınırlanamayacağını belirtmesi (s.13), yönetim tanımlanmasında örgütlenme 

tanımına yaklaşan biçimde amaçlılık vurgusuna yönelik eleştirisi (s.19) ve Türk 

yönetiminin tarihsel boyutlarıyla ele alınması (s.52-54 ve 93) noktasında özgün bir 

örnektir. Literatürün gelişiminin işlevsel amaçlılık olduğu bu başlığın ilk satırlarında 

belirtilmişti. Kitabın giriş bölümü literatürün bu görünümüne bir itirazla 

başlamaktadır. Güler’e göre insan toplumlarının farklı biçimlerinde farklı yönetim 

tarzlarının çalışılması gerekir. Böylelikle evrensel yönetim(bilim) yasalarına 

ulaşmak olanaklı hale gelebilecektir(Güler, 2009, s. 13). Ağır bir kayayı birlikte 

kaldırmanın yönetim eyleminin başlangıcına yönelik bir metafor olarak 

kullanılması, toplumların yönetimi sorunsalı üzerine odaklanmayı 

güçleştirmektedir(Güler, 2009, s. 19). Amaçlı eyleme vurgu yapan tanımlar yerine 

yazar, yönetim tanımı olarak “insan topluluklarının iktisadi ve toplumsal 

örgütlenme tarzı” tanımını önermektedir(Güler, 2009, s. 26).  

Eski Türk yönetimine ilişkin olarak Batı düşüncesinin ürünü olan despotik 

devlet geleneği söylemine karşılık olarak “ileri göçebe uygarlık” nitelendirmesini 

tercih eden Güler, bu yapıyı gönüllülük esasına dayalı konfederatif ve meşru 

hiyerarşik yapı olarak tanımlamaktadır(Güler, 2009, s. 102-103). İleri göçebe 

uygarlıkları “dünya tarihinde çürümüş yerleşik uygarlıkların yenilenmesini sağlayan 
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gençlik aşısı” olarak nitelemekte ve bu dinamik yapının Türk devlet geleneğine 

kaynaklık ettiğini belirtmektedir(Güler, 2009, s. 101). 

1.3.Yönetim Bilimi ve İdare Tarihi 

Yönetim bilimi alanının çoğu kez kenarında nadiren içinde kabul edilen idare 

tarihi alanı tarihçilerin bir çalışma alanı olarak şekillenmektedir. Oysa yönetim bilimsel 

bir yaklaşımla tarihe bakmanın yollarının keşfedilmesi, idare tarihi alanına yönetim 

bilimcilerin ilgi göstermesiyle mümkün olabilecektir. Bu ilgi yalnızca idare tarihi 

alanında bir gelişmeyi değil aynı zamanda yönetim bilimini modern devletin yönetim 

aygıtını inceleme noktasına sıkıştıran dar anlayışın aşılmasını sağlayacaktır. Böylelikle 

yönetim biliminin nesnesi, yöntemleri ve soruları “insanlık tarihi kadar eski” olduğu 

tespit edilen ve başlangıcı insanlık tarihinden ayrılamayan yönetim olgusuna 

odaklanabilecektir. Yönetim biliminde tarihsel bakış açısı ile yapılan çalışmaların azlığı 

alandaki önemli boşluklardan birini oluşturmaktadır. Yönetim tarihinin sadece tarihçiler 

tarafından çalışılması yönetim bilimine ilişkin tarihsel bilginin toplum, siyaset ve devlet 

tarihi ile iç içe geçmesine neden olmakta, çoğu kez ise kronolojik bir bilgi tahakkümü 

altında kalarak salt yönetime ilişkin bilginin işlenerek analiz edilmesini 

zorlaştırmaktadır.  

İdare tarihi yönetim bilimi alanındaki araştırmacılar için bir konu olmaktan 

ziyade önemli bir inceleme sorunudur(Raadschelders & v.d., 2000, s. 

773).Alanyazındaki kimlik tartışmaları sırasında sıkça dile getirilen yönetim tarihinin 

yönetim bilimciler tarafından da çalışılması gerektiği savından hareketle bu çalışmada 

Eski Türklerde yönetim, yönetim biliminin sınırları içinde çalışılacaktır. Yönetim bilimi 

tarafından ortaya konulan yönetim tanımı, yönetimin ortaya çıkış süreçleri, örgütlenme, 

kurumsallaşma, yöneten-yönetilen ilişkileri gibi her türlü analiz aracı Eski Türklerin 
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yönetim biçimini analiz etmek üzere araç olarak kullanılacaktır. Böylece yönetim 

disiplinin modern öncesi bir yönetsel yapılanmayı analiz gücü sınanacaktır. 

Yönetim bilimi alanında idare tarihinin yerinin ne olduğu, sorguya açılması 

gereken bir konudur. Temel kamu yönetimi ders kitaplarında kamu yönetiminin 

disiplinlerarası bir alan olduğundan söz edilirken sayılıp geçilen tarih bilimi, yönetimle 

çoktan işbirliği yapmış ve idare tarihi isimli bir alan doğurmuştur. Ancak bu işbirliğinin 

yoğunlukla tarihçiler tarafından inşa edildiğini tespit etmek mümkündür. Yönetim 

bilimciler idare tarihine ilişkin bir konuyu doğrudan çalışma konusu yapmakta çekince 

göstermektedirler.  Raadschelders bu durumu şu sözlerle tespit etmiştir: “Çoğunlukla 

yönetim tarihi ‘gerçek’ kamu yönetiminden bağımsız bir alan olarak görülmektedir. 

Yönetim tarihi kamu yönetimi öğrencileri açısından sadece bir ders 

alanıdır.”(Raadschelders & v.d., 2000, s. 772)Tarihsel kaynakların kamu yönetimi 

çalışmalarında kullanılması ve tarihsel araştırmaların doğasının kamu yönetimi 

metodolojisinin bir parçası yapılması geç kalınmış bir durumdur.  Oysa tarihsel 

perspektif yönetim bilimi alanının özüne ait bir parça olarak düşünülmelidir. Stivers 

alandaki tarihsel farkındalık eksikliğine dikkat çekmekte ve yönetimin geçmişine ilişkin 

zengin kaynakların ihmal edildiğini belirtmektedir(Stivers, 1999, s. 362). 

  Caldwell, idare tarihini tanımlayan az sayıdaki yönetim bilimciden biridir. Ona 

göre idare tarihi özgün bir alan olarak tanımlanmalıdır. Ve bu alan “yönetsel fikirler, 

kurumlar ve pratiklerin kökeni ve evrimi ile ilgili bir çalışma alanı” olmalıdır(Caldwell, 

1955).Raadschelders ise idare tarihini “geçmişte var olan ya da idealize edilmiş olan 

devlet içindeki yapılar, süreçler ve fikirlerin incelenmesi ve bu devletteki kamu 

görevlilerinin fiili ve idari yerinin incelenmesi” olarak tanımlamaktadır(Raadschelders 

J. , 1998, s. 7).Bu tanımlara göre idare tarihi alanı tarih ve kamu yönetimi alanlarından 

bağımsız bir alandır. Ancak kanımızca idare tarihini tümüyle yönetim biliminden 

koparmak söz konusu değildir. Yönetim bilimi sorun çözmeye yönelik ve geleceğe 
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odaklı bir bilim alanı görünümündedir. Alan, daha çok modern ulus devletin, rasyonel 

yönetime yönelik inşası ve bunun yarattığı sorunlarla ilgilenmektedir. Yönetim bilimi 

literatürünün temel alt alanlarından biri olan idare tarihi bu çerçevede devletlerin tarihi 

biçiminde kendine sınırlı bir yer bulabilmektedir. Yönetim tarihi, kronolojik devlet 

bilgisi aktarımını ve derlemesini üstlenerek neredeyse savoir pour savoir (bilmek için 

bilmek) noktasında sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırmanın ötesine geçebilmek için 

yönetim tarihi nedir ve nasıl çalışılmalıdır sorusundan daha öncelikli olan sorunun 

yönetim bilimi nedir ve nasıl çalışılmalıdır olması gerekmektedir. Bu çalışmada “tarihin 

yönetimle çalışılması” değil “yönetim biliminin tarihsel bir konuyu çalışması” düstur 

edinilmiştir. Çünkü farklı zaman ve mekân uzamlarında ortaya çıkan farklı yönetim 

biçimleri üzerine analizlerde bulunmak böylece yönetim olgusunun evrensel nitelikteki 

genel geçer yasalarına ulaşmak yönetim biliminin konusudur(Güler, 2009, s. 13).İdare 

tarihi alanı bir toplumsal yapının kendi içinde tarihini yapmak yerine yönetime ilişkin 

(ya da belirli bir toplumun yönetimine ilişkin) genel geçer yasalara ulaşabilmek için 

kullanılırsa yönetim biliminin ”tedarikçisi” olma konumundan kurtulmuş 

olacaktır(Güler, 2015, s. 36).Modern yönetim geleneğinin tarihselliği ve pragmatik 

bilim anlayışı bu tür bir yönetim bilimini olanaksız kılarak, alanı alt uzmanlık alanlarına 

ayırmıştır. İdare tarihi zamansal ve mekânsal sınırı ve buna ilişkin kaynağı 

araştırmacıya sağlar. Ancak yönetime ilişkin herhangi bir araştırma konusunun (kuram 

veya uygulama) gerçekliğini kavramaya ilişkin tüm çabaların özünde tarihsellik- 

tarihsel perspektif bulunmaktadır. Bu bakımından idare tarihi zamansal ve mekânsal 

kısıttan çok daha fazlasını ifade eder ve böylece tarihten çok yönetim bilimine 

yaklaştırılmalıdır.    

Yönetsel bir olgunun tarihini bilmek, yönetim pratikleri açısından da değerlidir. 

Basitçe “ders çıkarmak” olarak tanımlanabilecek bir amaçla modern kamu yönetiminin 

uygulayıcıları (özellikle kamu politikasının yaygınlaşmasıyla birlikte) idare tarihine 
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kısıtlı bir ilgi göstermektedirler. Neustadt ve May, bu durumun idare tarihinin basitçe 

bir araca indirgenmesi tehlikesi içerdiğini tespit etmektedirler(Neustadt & May, 1986, s. 

xi).İdare tarihi olgular- pratikler- çıkarımlar ekseninde çok yönlü ele alındığında 

araçsallıktan daha fazlasını ifade etmeye başlayarak, yönetim biliminin özgünlüğüne 

hizmet ederek bilim olarak inşasına katkı sağlamaya başlayacaktır. Böylelikle alanyazın 

kendi tarihselliğini sorgulamaya açarak modern devlete içkin ’kamu’ yönetimi 

biliminden daha geniş köklere ulaşacak böylece yeni metodolojiler ve kuramlar 

geliştirerek antropoloji, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi bilimlerden katkı gördüğü gibi 

onlara katkı verir hale gelecektir. Yönetimin kendisi ancak tarihle algılanabilen bir 

olgudur. Bu nedenle idare tarihi, ayrı ve bağımsız yan bir ders olmaktan çıkarılıp 

disiplinin kökenine ilişkin çalışmalarda ve modern zamanlara ait olmadığı için yönetim 

bilimciler açısından analize tabi tutulmayan geçmişin yönetim birikiminin, belirgin 

yönetim düşünü çerçevesini çizmek için kullanılmalıdır.   

İdare(nin) tarihi başka bir yan ders alanı değil; disiplinin temel işidir. Yönetim 

bilimi alanının disiplinlerarası doğası idare tarihini yönetim bilimine yaklaştırmaktadır. 

Yönetim bilimi son kertede pratik olmayı amaçlamakta, pratikle olan bağını canlı 

tutmaktadır. Sosyal bilimlerden mono-disiplinli alanlar (hukuk, siyaset bilimi, iktisat, 

sosyoloji gibi) ise odaklarının dışındaki her şeyi görmezden gelme eğilimine sahiptirler. 

Böylece kendi kendine referans olma ile kapalı bir akademikliğe bürünürler ve sonuçta 

yalnızca kendileriyle ilgilenen söylemler üretirler. Yönetim bilimi ise doğası gereği 

böyle değildir. Yönetim bilimi hem kamusallık- kamusal alan- kamu- bütün- halk ile 

ilgili hem de yönetim- kurum- yasallık ile ilgili bir alandır. İki parça eşit derece disiplini 

etkiler ve “kamu” ile “yönetim” arasındaki ilişkinin dinamik doğası bilginin her an 

yeniden üretilmesini ve diğer disiplinlerle bağ kurmayı gerektirir.  Tarihsel araştırma ile 

kamu yönetimi arasındaki benzerlik bu noktada ortaya çıkmaktadır: tarihsel araştırmalar 

zaman ve mekânda belirli nitelikler nedeniyle bir fenomeni (olguyu) sadece bütünsel 
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olarak inceleyebilmektedir(Raadschelders & v.d., 2000, s. 782).Raadschelders 

bunu“tarihin kendine ait açıklayıcı bir teorisi yoktur. Tarih teorilerini başka 

bilimlerden ödünç alan ve daha sonra bunları tarihsel verilere uygulayan bir alandır” 

biçiminde açıklamaktadır(Raadschelders & v.d., 2000, s. 785). 

Yönetim bilimi diğer disiplinlerin ürettiği bilgileri kullanan bütünsel bir bakış 

açısına ihtiyacı duymaktadır. Bu bağlamda hem pratik hem de teorik nedenlerle, 

yönetim bilimi çok disiplinli bir çalışma alanıdır ve mono-disiplinli bilimlere 

benzemeye çalışmaktan kaçınmalıdır. Yönetim bilimi kuramların çoğunu mono-

disiplinlerden ödünç alır ve bunları zaman ve mekânı belirli bir konuya uygulamaktadır. 

Sonuç olarak, tarihe yakın benzerlik gösteren ve güncel biçiminden çok daha tarihselci 

bir çalışma alanıdır. Disiplinin doğa bilimlerinden çok fazla etkilenen ve rasyonalizmin 

çok fazla gölgesinde kalan güncel görünümünü, çok disiplinli ve bütüncül bir bakışla 

aşabilmek mümkündür(Schachter, 1998, s. 16).Yönetim bilimi alanının epistemolojik 

kimliğinin belirlenmesi ile idare tarihinin sadece yan ve ayrıksı bir alan değil aksine 

yönetim çalışmalarının temelinde yer aldığı görüşü, idare tarihinin yönetimi bilimi alanı 

içinde geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.  

Yönetim bilimi disiplininin, kapitalist devlete içkin olarak kamu alanı -özel alan 

arasındaki rol paylaşımını temel ortaya çıkış nosyonu olarak sunması ve bu tarihsel 

başlangıç noktası etrafında yönetimi konumlandırma, tanımlama ve geliştirme çabası 

içinde olması yönetim tarihi alanının da bu çaba etrafında bilgi sağlayıcı bir alan olarak 

görülmesine neden olmaktadır. İdare tarihi modern yönetim ve bürokratikleşme 

serüveninin tek düze doğrusal düzlemi üzerinde kendine nasıl bir yer bulmaktadır? Bu 

genellikle moderne göre konumlanma biçimindedir. Modern yönetim çizgisel bir 

doğrunun üzerinde merkez (0) olmak üzere, yönetim tarihi onun sağında kalan modern 

öncesi yönetimi (-x) ve solundaki yönetimin modernleşmesinin tarihsel sürecini (x) 

(veya oradaki belirli bir zaman ve mekânı) konu edinmektedir. Bu durum disiplinin 
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modern ulus devletin yönetimini nesnelleştiren tarihselliğinden ileri gelmektedir. Oysa 

yönetme eylemliliği ve devlet kurarak siyasal birlik halinin yaşama olgusu insanın 

toplumsallığının tarihinden başlatılarak daha evrensel düzlemde ele alındığında, idare 

tarihinin modern yönetimin tarihselliğinden çok daha geniş bir inceleme alanı ile karşı 

karşıya kalacağı açıktır. Bu durum aynı zamanda yönetim biliminin yaşadığı kimlik 

krizini aşmaya yönelik yeni veriler sağlama ve düşünce yolları açma noktasında idare 

tarihine yeni ve disiplinin özüne bir amaç yükleyecektir.  Caldwell ve Nash’a göre idare 

tarihinin başarısı genelleme düzeyine bağlıdır. Caldwell toplumsal evrim ve bu evrim 

sürecinde yönetimin rolünü en üst genelleme düzeyi olarak kabul etmektedir(Caldwell, 

1955, s. 454).Nash ise alt, orta ve büyük teori ayrımı yapmaktadır. Nash’ın idare 

tarihinde büyük teori olarak adlandırdığı şey, Caldwell’in en üst genelleme düzeyi 

olarak tanımladığı toplumların dönüşümünde yönetimin rolüne ilişkin genellemelere 

denk düşmektedir(Nash, 1969, s. 63).İdare tarihinin bu dönüşümlere ilişkin meşruluk 

kaynağını sağladığı düşüncesi de yer almaktadır.   

İzleri sınırlı biçimde günümüze gelen, kökleri bilinen yazılı tarihin çok daha 

gerisinde olan bir yönetsel dönemi incelemenin, yönetim olgusunun geçmiş kalıntılarına 

yönelik bir kavrayış geliştirmesi beklenmelidir. Bu bakımdan idare tarihi yalnızca 

devletin örgütlenişini inceleyerek geçmişi değerlendirme yoluyla bugünü anlama 

çabasını değil, aynı zamanda yönetim düşüncesinin temeline ilişkin sorularla da 

ilgilenmelidir(Kantarcıoğlu, 2017).Elde edilen bulgu ve kaynaklar tarih yönteminden 

farklı olarak yönetimbilimsel bir anlayışla değerlendirilmelidir. O halde, yönetimbilimsel 

incelemenin unsurları nelerdir? Egemenliğin kaynağı, egemenliğin kullanımı, ekonomik 

faaliyetin yönetime etkisi, din, kültür, iklim ve coğrafyanın yönetime etkisi, yetki 

paylaşımı, hiyerarşi, devletin fonksiyonları (karar-uygulama- yargılama), 

yönetselalanların ayrışması (adli, askeri, akademik ve genel), yöneten-yönetilen 

farklılaşması, görev-yetki-sorumluluk dağılımı, kamu hizmeti gibi pek çok unsur 
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yönetme (yön etme- yön verme) eyleminin toplumsal örgütlenmedeki bir tezahürü 

olarak değerlendirilmelidir. 

İdare tarihi alanın neleri konu edinmesi gerektiği üzerine literatürde büyük bir 

fikir ayrılığı yoktur. İdare tarihi çalışmaları,yönetimin bazı unsurlara ayrılarak parçalar 

halinde ele alınmasıyla yürütülmektedir. Belirli bir zaman ve mekâna odaklı olan bu 

parçalar birleştirilmekte; konu edinilen devletin yönetseltarihine ilişkin birikim,bu 

devletin yönetsel gerçekliğin bütününü oluşturmaktadır. Genellikle yönetimin kimler 

tarafından ve nasıl yerine getirildiği, yönetimin işlevlerinin, hizmet sağlamanın ve 

yönetim pratiklerinin bilgisi, yapı, kurumlar, örgütler ve süreçlerin nasıl şekillendiği 

idare tarihi alanında çalışan bir yönetim bilimcinin temel sorularıdır.  

İdare tarihine ilişkin çalışma konuları birbirlerine benzer olmakla birlikte 

yöntemsel bir sorun bulunmaktadır: Alanın doğasının belirlenmesi. Tarihte yönetim 

çalışması yapılırken alanın açıklayıcı ve/veya tanımlayıcı doğası, tekil ve/veya 

karşılaştırmalı doğası netleştirilmelidir. Araştırmacının disipliner yönelimini belirlemesi 

de çalışmanın temel unsurlardan biridir. Belirli bir disiplin ile yaklaşım veya 

disiplinlerarası yaklaşım tercihinin yapılması ve çalışmanın kuramsal kaynağının bu 

çerçevede belirlenmesi gerekmektedir.  Yönteme ilişkin tüm bu sorunsallar sosyal bilim 

alanlarının genel soruları olmakla birlikte yönetim tarihi alanında yapılan çalışmalarda 

da öncelikli olarak belirlenmelidir(Raadschelders J. , 1998, s. 35).Herhangi bir 

araştırmanın ilk amacı açıklamadır. Ancak bilimsel araştırmayı olayların kronolojk 

olarak listelenmesinden ayırmak için bilimsel bilgi belirli bir çerçevede analiz 

edilmelidir.  Bunun için yönetim tarihi çalışmalarında, ilk olarak bir araştırma sorusu, 

açıklanmış kavram ve tanımlar, yeterince işlevselleştirilmiş bağımlı ve bağımsız 

değişkenler, araştırma nesnesine ilişkin ilgili teorik düşüncelerin tartışılması, literatürde 

hangi bilgilerin eksik olduğu ve bu yaklaşımların ne olduğu hakkında bir tartışma 

yürütülmektedir. 
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İdare-nin tarihi yöntemsel açıdan belirli sorunsallar etrafında şekillenmektedir. 

Bunlardan biri, geçmişin yeniden inşasının nasıl yapılacağı sorunsalıdır. Geçmişe ait 

verilerin günümüz kavramları yerine daha özsel-ilksel yönetim sorularıyla karşılanması 

ve değerlendirilmesi, geçmişin yeniden inşasına bir çözüm sunabilmektedir. Günümüz 

yönetim kavramları ancak benzetme-yakınlaşma/uzaklaşma bağlamında karşılaştırmalı 

olarak çalışmaya katılmalıdır. Örneğin Eski Türklerdeki toy geleneği Orta Asya Türk 

devletleri üzerinde çalışan her araştırmacının ulaştığı bir bulgudur. Bu bulguya 

günümüzün “katılım ve yönetişim anlayışı” ekseni, ancak sınırlı oranda yapılabilecek 

bir benzetmeyle konu edilebilir. Sadece modern ve güncel kavramları temel alarak tarihi 

bir bulguya yaklaşmak, ilgili bulguyu kendi bağlamından koparıp boşlukta ve haliyle 

kendi gerçekliğiyle bağlantısının önemli oranda azaldığı hatalı bir biçimde ele almaya 

neden olacaktır. Örneğin toy geleneği, obalar halinde yaşayan halk, obaların başındaki 

beyler ve beylerin bağlı bulunduğu hakan ve eşi hiyerarşisinde herkesin katılımını 

mümkün kılan, vergi gibi yönetsel, savaş gibi siyasal, yoksullara yardım gibi sosyal 

kararların alındığı ve hakanın meşruiyetini sağlayıp sağlamadığının kontrolünü sağlayan 

bir denetim, karar ve katılım kurumudur. Toy kurumuna, yönetime ilişkin özsel- ilksel 

sorularla kendi bağlamı içinde yaklaşmak gerekmektedir. Halk için hakan kimdir, hakan 

için halk nedir, nasıl bir egemen- yönetilen ilişkisi kurulmuştur, hakanın meşruiyetinin 

kaynağı nedir? Bunun gibi sorularla toy kurumuna bakılmalıdır. Sorulara genel olarak 

şu şekilde yanıtlar bulunmaktır: Hakan devletin başıdır, ancak hakan hanedanı için değil 

halk için vardır, halkın tok olması, geçimini sağlayabilmesi, savaş tehdidinden uzaklaşıp 

özgürce yaşayabilmesi hakanın varlık sebebidir. Bu yanıtlar deyimler, töreler, tarihi 

olaylar ve yazılı kaynaklar yoluyla geliştirilebilmektedir. Bulgunun bütüncül bir 

biçimde ele alındığı bu yöntem Raadschelders’a göre, araştırmanın bir parçasının daha 

geniş bir bağlamdaki fenomenlerle ne derece ilişkili olduğu, ölçütler içerisinde var olan 
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bilgilere uyup uymadığının büyük ölçüde belirlemesini sağlamaktadır(Raadschelders J. , 

1998, s. 39). 

Tarihsel yöntem çoğu kez tarihçinin çalışma biçimiyle karıştırılmaktadır. 

Güler’e göre tarihsel yöntem geçmişte kalmış olaylar üzerine çalışarak tarih yazıcılığı 

yapmayı değil, araştırılan nesnenin kendi toplumsal gerçekliği içinde ele alınmasını 

vurgulayan bir yöntemdir(Güler, 2009, s. 76-77).Tarihsel yöntem inceleme nesnesinin, 

zamana ve mekâna bağlı olarak kendi özgün hareket alanı içinde açıklanabileceğini 

varsaymaktadır(Keskin & Çelik, 2012, s. 390).Dolayısıyla tarihsel bir düzlemde yer 

alan Eski Türklere ilişkin yönetim birikimi değerlendirilirken nesneye bugünün formları 

ile yaklaşmak yerine, kendi tarihsel özgünlüğü içinde Eski Türklerin yönetim 

anlayışının analiz edilmesi gerekmektedir. Burada bir tarihçiden farklı olarak yönetim 

bilimci Eski Türklerdeki yönetim formunu kendi bağlamından koparmadan yönetim 

olgusuna ait genel geçer yasalar çerçevesinde değerlendirmektedir. Tarihçi ise zamansal 

ve mekânsal düzlemde Eski Türklerde yönetim konusunu kronolojik olarak ve tüm 

yönleriyle ortaya konan bir bütünsellik içerisinde çalışacaktır. Bütünsellik içinde 

hareket eden tarihçi yönetim biliminin örgütlenme, denetleme, yöneten- yönetilen 

ilişkisi gibi temel unsurları üzerinden bir nesneyi ayrıştırıcı analizler yapmayacaktır.   

1.4. Göçebe Toplumda Devleti Potansiyel Olarak Gören Açıklamalar 

İlk devletlerin ortaya çıkışının M.Ö. 5000’de Çin'de, M.Ö. 4000’de Afrika'da, 

M.Ö. 3000’de Akdeniz'de, M.Ö.1000 yılında Amerika'da meydana geldiği 

düşünülmektedir.  Gelişiminin daha sonraki aşamalarında bürokratik bir aygıtın 

oluşması, özel mülkiyetin doğması, toplum içinden belirlibir iktidarın çıkması ve 

toplumun iktidar tarafından yönetilmesi ile devlet günümüzdeki haline doğru 

şekillenmektedir(Алексеев & Першиц, 1982, s. 10). 
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Devlet genel olarak “ toplumsal örgütlenmenin, bir toplumda toplumsal düzenin 

özgül bir biçiminin bulunduğunu gösteren özel bir türüdür.”(Claessen & Skalnik, 1993, 

s. 5).Claessen ve Skalnik’in devletin tarihsel bakımdan belirli bir zamana ilişkin 

olduğuna vurgu yapan bu tanımları en genel tanım olarak bir noktaya kadar kabul 

edilebilir durumdadır. Devletin toplumsal örgütlenmenin ‘belirli’ bir türü olduğu açıktır. 

Ancak bunun kapitalizmin devleti ile sınırlandırılması sorunu, endüstrileşmemiş 

toplumların devletlerinin geleneksel devlet ya da bundan önceki aşamalara ait sayılmak 

üzere“erken devlet”, “devlet benzeri”, “devlete doğru” ve “devlete yaklaşan alt formlar 

(şeflik, katmanlaşma gibi)” olarak kabulünü beraberinde getirmektedir. Burada üzerinde 

durulması gereken nokta, arkaik ve ilkel kabul edilen bu formların (nihai olarak 

kapitalist devlete varan) yerleşik devletlerle aynı zamanı ve aynı mekânın iki sınır 

ucunu paylaşmış olmalarıdır. İnsanlık tarihi günümüzde yerleşik toplumların hâkimiyeti 

ile sonuçlansa da belirli zamanlarda yerleşik büyük imparatorluklar ve göçebe bozkır 

devletleri eşit güçte ve birbirinden çok farklı yapılarda tarih sahnesinde yer almışlardır. 

Kanımızca devlet toplumsal örgütlenmenin ‘belirli’ bir formu olarak farklı toplumsal 

gerçekliklerde de kendini farklı bir türde var edebilmektedir. Devletin tarihsel olarak 

belirli bir türü temsil edişi, farklı tarihselliklerde başka devletlerin olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Toplumsal örgütlenmenin kapitalist biçimi dışındaki toplumsal 

örgütlenme biçimleri de devleti başkaca bir biçimde meydana getirebilmektedir. 

Toplumda eşitsizliğin ve katmanlaşmanın oluşması ile birikim, özel mülkiyet ve 

uzmanlaşmaya dayalı bir tarihsel anlatı içine devleti sıkıştırmak, onun tarihsel kimliğini 

vurgulamakla çelişmektedir. Göçebe toplumlarda toplumun derin tabakalara 

ayrışmamasına ve sınırlı özel mülkiyet ve uzmanlaşma olmasına rağmen devletin belirli 

bir türü var olabilmiştir. Kanımızca yerleşik ve göçebe devletler etkileşim halinde ortak 

bir insanlık tarihini paylaşmaktadırlar. Birbirine üstünlüğü olmayan yalnızca birbirinden 

farklı olan iki devlet yapısı ortaya çıkmaktadır.  
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Devletin ortaya çıkışı ve kökenine yönelik teoriler genellikle yerleşik devletleri 

açıklamaktadır. Devletin kökenini açıklayan teoriler aşağıdaki tabloda 

sınıflandırılmaktadır:4 

Tablo-2: Devletin kökenine ilişkin teoriler 

Teori Teorisyen Devletin Kökeni 

Sulama Teorisi Wittfogel (Nil kıyısı, Eski Mısır)Devlet karmaşık ve zaman alan sulama 

işleri, beceri ve organizasyon gerektirmesi ile göçebelerin 

yerleşikleşmesi ile ortaya çıkmıştır. 

Ataerkil Teori Plato, 

Aristoteles 

(Antik Yunan) Devlet, ailenin doğal reisi olan erkeğin 

iktidarının genişlemesi ile ortaya çıkmıştır. 

Teolojik Teori Thomas 

Aquinas 

 (Orta Çağ Avrupası ve İslam coğrafyası) Devlet, ilahi 

kaynağın tezahürü olarak egemenin yetkilendirilmesiyle ortaya 

çıkmıştır. 

Fetih Teorisi Gautsky ve 

Gumploviç (dış 

fetih t.); 

Dühring (iç fetih 

t.) 

Devlet bir halkın bir diğeri tarafından fethedilmesi ile ortaya 

çıkmıştır. (G&G); Devlet çoğunluğun azınlık üzerindeki 

tahakkümü ile ortaya çıkmıştır. (Dühring). 

Irk Teorisi J. Gobineau, 

F. Nietzsche 

Devlet diğerlerine göre üstün olan ırkların diğerlerine karşı 

üstünlük sağlamasıyla ortaya çıkmıştır. 

Cinsel Teori Levi- Strauss Devlet, cinsel kaidelerin yerleşmesi-ensestin yasaklanması- ile 

ortaya çıkmıştır. 

Patrimonyal 

Teori 

Galler Devlet, toprak mülkiyetinin belirli bir iktidarda yoğunlaşması 

ile ortaya çıkmıştır. 

Organik Teori G. Spencer Toplumun bir organizma olarak evrimleşmesi ile devlet ortaya 

çıkmıştır. 

Ekonomi Teorisi Platon (temeli), 

St. Simon 

Devlet üretim araçlarındaki ilerleme olarak sosyal işbölümü ile 

ortaya çıkmıştır. 

Sınıf Teorisi Marks, Engels Devlet ekonomik yapıya bağlı olarak gelişen toplum içindeki 

sınıf çelişkileri sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Uzmanlaşma 

Teorisi 

Engels Devlet, üretim alanında uzmanlaşma (ekonomik uzmanlaşma) 

ve yönetim alanında uzmanlaşma (politik uzmanlaşma) ile 

birlikte ortaya çıkmıştır. 

Psikolojik Teori G. Tard ve L. 

Petrazhitsky 

Devlet insanın bir arada yaşama dürtüsü ve karşılıklı etkileşim 

ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. 

Sözleşme Teorisi T. Hobbes, J. 

Locke, J. 

Rousseau 

Devlet, insanların doğal durumundan bir sözleşme yoluyla 

devlete geçişi zımnen onaylaması ile ortaya çıkmıştır. 

Yayılma Teorisi Grobner Devlet, yönetme deneyiminin bir insandan diğerine 

aktarılmasının ve bölgelere yayılmasının bir sonucu olarak 

ortaya çıkar. 

Bu teoriler içeresinde göçebe devletlerin oluşumunu açıklayan unsurları 

yakalamak mümkün olsa da tümüyle göçebe devletin kökenini açıklayan bir teorik 

çerçeve bulunmamaktadır. Nitekim teorilerin çeşitliliği de yerleşik devleti açıklamakta 

herkesçe kabul edilmiş tek bir yaklaşımın olmadığını göstermektedir. Farklı 

                                                           
4 Tablonun oluşturulmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Кашанина Т.В. , Происхождение 

государства и права,Проспект, Москва, 2015 s.38-85 ve Recai G. Okandan Devletin Menşei, Kenan 

Matbaası, İstanbul, 1945. 
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coğrafyalarda farklı şartlarda ortaya çıkan devletler kökene ilişkin sayılan unsurlardan 

kanımızca birkaçının yoğunlaşması yoluyla meydana gelmektedirler. “Devletin kökeni 

nedir?” sorusunun yanıtına verilen farklı yanıtlara karşın devletin unsurları nelerdir 

sorusu genellikle aynı şekilde yanıtlanmaktadır. İlkçağ filozoflarından Aristoteles de 

modern çağ düşünürlerinden George Jellinek de devletin unsurları olarak toprak (ülke), 

halk ve iktidarı saymışlardır(Okandan, 1945, s. 841).Farklı çağlarda devletin unsurları 

bu üçlü unsurla açıklanmaktadır.5 Bu unsurları iki kısma ayırarak incelemek 

mümkündür: devletin ortaya çıkışını hazırlayan maddi unsurlar ve devletin fiilen ve 

hukuken inşasını mümkün kılan unsurlar. Maddi unsurlar devletten önce var olan beşeri 

(halk) ve fiziki (ülke) unsurlardır. Halk ve ülke unsurları, bu unsurlar arasında sürekli ve 

düzenli bir bağ kurulmadığı sürece, devletin ortaya çıkışını hazırlamakla sınırlı 

kalmaktadırlar. Bu sürekli ve düzenli bağ, iktidarın ortaya çıkması ile 

kurulabilmektedir(Okandan, 1945, s. 843 ve 909).Bu unsurlar hem yerleşik hem de 

göçebe devletleri açıklamaktadırlar. Ancak, özellikle devletin kökenini keşfetme çabası 

içerisinde, unsurların açıklanma biçimleri çoğunlukla göçebe devletleri dışlayan bir 

görünüm sergilemektedir. Devletin fiziki unsuru olan toprak(ülke) tarım ve şehir 

bağlamında kurulmuş sabit bir toprak örgütlenmesine atıfla kullanılmaktadır. Bu 

durumda yazlaklar ve kışlarlar arasında hareket halinde bir toprak düzeni kurmuş olan 

göçebelerin devletinin anlaşılması zorlaşmaktadır. Şüphesiz göçebe devletler de belirli 

bir toprak üzerinde ülke oluşturmuşlardır. Ancak bu toprak parçası üzerinde iç 

hareketlilik ve dış değişkenliğin (sınırların değişmesi) sıklıkla yaşanması, sabit ülke 

faktörüne tam uygun düşmemektedir. Bu bakımdan göçebe toplumların oluşturduğu 

devletler “şeflik düzeni” “katmanlaşmış toplum” ve “erken devlet” gibi ayrıksı, 

                                                           
5Bluntschli (1891)’a göre devletin unsurları; insan topluluğu, bu topluluk ile belirli bir ülke arasındaki 

bağlılık, içeride ve dışarıda birlik ve ortaklık bağı, yöneten ve yönetilenler ayrımı. Malberg (1920)’e göre 

devletin unsurları; halk,ülke ve iktidar.Bonnard (1922)’a göre devletin unsurları; halk, ülke ve iktidar. 

Villeneuve (1931)’e göre devletin unsurları; insan topluluğu, alan, egemenlik ve şahsiyet. 

Vecciho(1953)’a göre devletin unsurları; halk, ülke ve hukuki bağ. (Aktaran Recai G. Okandan, a.g.e. 

s.841) 
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gelişmeye kapalı ve düzen oluşturamayacak kadar tesadüfi yapılar olarak 

isimlendirilmişlerdir. Öte yandan devleti özel mülkiyet ve sınıflar temelinde 

tabakalaşma ölçütlerinde gören yaklaşımlar da, göçebe devletlerin “ortak mülkiyet” ve 

sınıflara değil boylara bölünme ve “şehirsizlik” özelliklerine bakarak tanım-dışı 

oldukları sonucuna varmakta, bu toplumları “devletsizlik” nitelemektedirler.Göçebe 

devletlere ilişkin bu analizler aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır. 

1.4.1.Şeflik Düzeni 

Literatürde şeflik düzenine ilişkin açıklamalar genellikle insanlığın evrimsel 

ilerleyişinde devlet öncesi bir aşama olarak görülmektedir. Ancak yalnızca yerleşik 

toplumların devletten önceki aşaması olarak değil, yerleşik olmayan toplumlardaki 

iktidar örüntülerini açıklamak için de şeflik kavramı kullanılmaktadır. Şeflikler 

“merkezi bir hükümet ve aristokratik bir ethos ile kalıtsal hiyerarşik statü 

düzenlemelerine sahip iken; güce başvurarak bastırma için resmi ve hukuksal araçları 

bulunmayan sosyopolitik örgütlerdir.”(Service, 1975, s. 16). Şefliklerin güce başvurma 

araçlarından yoksun oluşu, kolaylıkla dağılma ve bölünme özelliklerini açıklamaktadır. 

 Şeflik kavramı hiyerarşik olarak merkeze bağlı olan bir grup komünal 

yerleşimden oluşan bir tür sosyopolitik örgütlenmeyi ifade etmektedir. Ancak merkezi 

yönetimin muğlak bir özellik olduğuna ilişkin görüşler de bulunmaktadır(Carneiro R. , 

1981).6 Genellikle soydan gelen farklılaşma, aristokrat tabakanın ve merkezi yönetimin 

varlığı ile ayırt edilebilmektedir(Service, 1971; Claessen & Skalnik, 1993). Şefin 

kararlarına karşı çıkabilecek meşru ve zorlayıcı bir güç bulunmamakla birlikte, şefin 

yetkisi genellikle dış ilişkiler, temsil veya hukuki konularla sınırlıdır(Cohen, 

1993).Khazanov’a göre göçebe toplulukların ulaştıkları en ileri gelişme seviyesi 

                                                           
6 Carneiro bu fikirdedir(Carneiro R. , 1981, s. 37-79). Khazanov’a göre de siyasi merkezileşme göçebe 

şefliklerde daha az rastlanılır bir durumdur.(Khazanov A. M., 2015, s. 278) 
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devletin ortaya çıkışından önceki aşama olup, bu aşama “katmanlaşmış toplum” veya 

“reislik-şeflik” denilen dönemdir(Khazanov A. M., 2015, s. 277). 

Farklı kabilelerden oluşan bir toplumda koordinasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Bu 

nedenle bu yerleşimlerin merkeze tabi kılınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu işlevi 

yerine getiren merkezi otorite ayrıcalıklı bir konumdadır. F. Engels'in askeri demokrasi 

kavramının şeflik kavramıyla özdeş olduğu varsayılmaktadır. Ancak şeflik ile askeri 

demokrasi arasında bazı farklar bulunmaktadır.  Askeri demokrasi, birbirine bağlı 

olmayan üç yönetim organının (lider, ihtiyarlar meclisi, halk meclisi) olduğu yatay bir 

siyasi yapıdır. Yerleşim yerlerinin hiyerarşisi, merkezileşmeleri hâlihazırda şefliklerde 

açıkça görülmektedir. Toplumun katmanlaşması şeflik düzeninde daha nettir. O halde, 

şeflik düzeninde bu otorite hiyerarşisi nasıl gerçekleşmektedir?  

Şefliklerin basit ve karmaşık7 olarak bölünmesi yaygındır. Basit şeflikler, nüfusu 

en fazla birkaç bini bulan minimal bir hiyerarşik yapıyı temsil etmektedir. Dışarıdan, 

hiyerarşik olarak şefin ikametgâhına bağlı, genellikle daha büyük bir yerleşim yerinde 

bulunan bir grup yerleşim yeri gibi görünmektedirler. Karmaşık şefliklerise birkaç basit 

şefliğin birleşmesinden oluşmaktadır.  Merkezleri ise "şehir benzeri" noktalar olarak, 

net bir yerleşim düzenine, yoğun evlere sahiptir. Bazıkarmaşık şefliklerde en fazla üç 

seviye bulunmaktadır: minimum veya basit şeflikler birinci seviye; tipik veya karmaşık 

şeflikler ikinci seviye ve maksimum veya süper karmaşık şeflikler ise üçüncü seviye. 

Bu son seviyeye bozkır imparatorlukları, örneğin Cengiz Han'ın şefliği, çok karmaşık 

yapısıyla dâhil olmaktadır. Karmaşık veya bileşik beyliklerin, sosyal evrimin sonraki bir 

aşamasında ortaya çıktıkları kabul edilmektedir(Кашанина, 2015, s. 17-19; Earle, 2001, 

s. 11). 

                                                           
7"Karmaşık toplumlar" ifadesini antropologlar tam zamanlı uzmanlık rollerinin oluştuğu toplumlar 

anlamında kullanmaktadırlar. bkz: Ders kaynağı: (University of California Davis, 2020) 
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Şefliğin ortaya çıkışı, toplumun üretken bir ekonomiye geçişiyle bağlantılı 

olarak sosyal yaşamın karmaşıklığının bir sonucudur. Bu şefliğin organizasyon işlevidir.  

Yeniden dağıtım işlevi ise felaketler (savaş, açlık, soğuk, doğal afetler vb.) sonucunda 

toplumun hayatını idame ettirmesini sağlayan bir mekanizma olarak çalışmakta ve 

topluma kaynakların dağıtımını gerçekleştirmektedir. Kaynakların kontrolü şeftedir. 

Şef, mevcut kaynakları (örneğin, toprak, su) "bağışlayabilir", böylece prestijli statüsünü 

yükseltebilmektedir. Mübadele ve ticaret üzerinde kontrol, şefliğin işlevlerinden biridir. 

Ancak o dönemde günümüzdeki manasıyla dış ticaretin gelişmiş olmadığını da 

belirtmek gerekmektedir. Bu bakımdan bu işlev çok önemli görülmez. Savaş nadiren 

olan bir olay değil günlük yaşam sorunu olduğundan en önemli işlev askeridir. Savaş 

yalnızca şefliğin iktidarının siyasi nedenlerle sürmesini değil ayrıca birikimin 

artmasının da en önemli yolu olmuştur. Ayrıca savaş, liderin ve yakın çevresinin gelirini 

artırmanın önemli bir yoludur. Savaş, bir kişinin toplumdaki konumunu iyileştirmenin 

neredeyse tek yolu olduğu gibi şefliğin de önemli bir boyutudur. Kaşanina’ya göre 

şeflik düzeninin işlevleri zamanla devletin bürokratik yapısının oluşmasına yol açmıştır. 

“Devletin ve Hukukun Kökeni” isimli eserinde yazar, şeflik ve devlet arasındaki 

geçişkenliği şöyle tanımlamaktadır: “Şeflik, ilkel toplumun son safhasında, onun 

parçalanma aşamasında var olan bağımsız bir güç türüdür. Toplumsal bir nüfusun 

gelişme aşamaları çerçevesinde, şeflik doğrudan devlet iktidarına bitişiktir ve haklı 

olarak devlet öncesi iktidar biçimi olarak kabul edilebilir. Bir şefliğin ortaya çıkışı, 

devletin gelişmesinde gerekli bir aşamadır.”(Кашанина, 2015, s. 22). 

Şeflik düzeni, “karmaşık yapısına rağmen devletsiz olan” toplumlardaki iktidarın 

doğasını anlamaya yönelik bir çaba sonucunda ortaya atılmış bir kavramdır(Earle, 2001, 

s. 9).Kavramın ortaya atılışında iki ön kabul bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu 

toplumların devlet olma kabiliyetinden yoksun olduğu varsayımıdır. Buna göre şeflik 

düzeni ile açıklanan toplumlar devletin farklı bir formunu değil, devlet öncesi ilkel bir 
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düzeyi temsil etmektedirler. İkinci varsayım ise, bu toplumların devlet aşamasına 

geçişte ekonomik birikim şekli, örgütlenme gibi konularda belirli yerleşik toplum 

normlarına ulaşmış olmalarının beklenmesidir. Her iki varsayımın da dayandığı ana 

yaklaşım devletin mutlak olarak tarımsal üretim ile birikim sağlayan ama ekonomik 

faaliyete ve yerleşik yaşayış ve toplumsal örgütlenmeye dayanmasıdır. Bilinemeyen ve 

farklı olan toplumsal gerçekliğin, bilinen ve sistemli bir biçimde sosyal bilim tarafından 

kuramsallaştırılmış şablonla açıklanma çabası, nihayetinde bilinemeyeni eksik ve hatalı 

analiz etme sorununa yol açmaktadır. Şefliklerin devletin öncülü ilkel bir form olarak 

vurgulanması bilim çevrelerinde yeni sorulara yol açmıştır. 1988 yılında Amerika 

Araştırmalar Okulu’nda “Şeflikler: Evrimsel Anlamları” semineri düzenlenmiş ve 

şefliklerin yeniden değerlendirilmesi için Sahraaltı Afrikası, Asya, Kuzey Avrupa, 

Amerika ve Pasifik ülkelerindeki şeflik düzenlerinin öz koşulları irdelenmiştir(School 

of American Research, 1988).  Seminerdeki ana odak noktası iktidarın doğası olmuştur: 

Şeflikler kitleleri nasıl kendilerine bağlı hale getirebiliyorlardı?(Earle, 2001, s. 9) 

1.4.2.Katmanlaşmış Toplum 

Toplumsal katmanlaşma“belirli bir insan topluluğunun mülkiyete, statüye ve 

erke veya hem statüye hem erke dayanan karşılıklı bir hiyerarşik düzen gösteren, farklı, 

oldukça geniş ve az çok değişmeyen (istikrarlı) kategorilere bölünmesi” olarak 

tanımlanmaktadır(Claessen & Skalnik, 1993, s. 27). Şeflik düzeni toplumları ile devletli 

toplumlar arasında bir kademe olarak katmanlaşmış(tabakalaşmış) toplumlardan söz 

edilmektedir(Kristiansen, 2001, s. 29).Bu tip toplumların karmaşık bir yapıda olup bitki 

ve hayvan yetiştiriciliğinin gelişiminden sonra meydana geldiği öne sürülmektedir. 

Karmaşık toplumlarda iş bölümü, çiftçilere ek olarak çömlekçiler, dokumacılar, 

tüccarlar, demirciler gibipek çok tam zamanlı uzmanı içermektedir. Bu sosyal 

karmaşıklığa siyasi uzmanlaşmanın da eklenmesi ile birlikte egemenler ve onların - 

askerler, bürokratlar ve din adamları gibi -tam zamanlı temsilcileri toplumun kolektif 
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işlerini yönetmektedirler. Katmanlaşmış toplumun şeflikten devlete doğru sıçrama 

sağlayacak bir geçiş formu olarak görülmesinin nedeni, uzmanlaşmanın katmanlaşmış 

toplumla belirginleşmedir. Uzmanlaşma, devletin ortaya çıkışına ilişkin teorilerde,  

devletin kökeni ne kadar farklı bir olguya dayandırılırsa dayandırılsın varlığını gösteren 

bir kavramdır. Fried da, katmanlaşmış toplumda toplumsal yaşayışa ilişkin yeni ve 

büyük bir keşif olarak gördüğü uzmanlaşma evresini “toplum üyeleri ve geçim araçları 

arasındaki farklılaşmış ilişkilerin fark edilmesi” olarak tanımlamaktadır(Fried, 1960, s. 

721).Bu aşamada kaynaklara ulaşmada toplum üyeleri arasında eşitlik ortadan 

kaybolmaktadır(Fried, 1967, s. 185).Eşitsizlik üretim araçlarının ortak mülkiyeti yerine 

özel mülkiyete geçiş ile şekillenmektedir. Fallers, katmanlaşmış toplumun nüvesi olarak 

eşitsizliğin ön plana çıkması nedeniyle bu terimin bırakılarak yerine sınıf-tabaka 

indirgemeciliğinden uzaklaştıran daha kapsayıcı bir terim olarak eşitsizlik kavramının 

kullanılması gerektiğini öne sürmektedir(Faller, 1973, s. 5-29). 

Kristiansen katmanlaşmış toplumun pek çok türü olduğunu belirterek bunların 

içinden yalnızca ikisini detaylı biçimde açıklamıştır: ademi merkeziyetçi katmanlaşmış 

toplum ve merkezi arkaik devlet. Ademi merkeziyetçi olarak tanımladığı toplumlar 

Engels’in barbarlığın en üst evresi olarak tanımladığı, egemenin fetih ve yağma ile 

sürekliliğini sağladığı askeri demokrasi toplumlarına karşılık gelmektedir. Bu da tam 

olarak Germen toplumlarıdır. Toplumun temeli toprak mülkiyeti bulunmayan bir köylü 

sınıfı olmakla birlikte hükümdar ve yerel şefler en üst tarımcı değil; savaşçılık, vergi ve 

haraç ile geçinen kişilerdir. Hükümdar (merkezi yönetim) ticareti denetlerken yerel 

şefler savaş için gerekli insan ve malzemeyi sağlamaktadırlar.Geçimlik üretim merkezi 

değildir; çiftlikler geniş bir alana yayılmış halde bulunmaktadır(Kristiansen, 2001, s. 

30-32). 

Merkezi arkaik devlet ise Asyatik toplumları açıklamaktadır. İktidarın merkezi 

ve kutsanmış yapısının daha belirgin olduğu bu katmanlaşmış toplumların devlet 
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formülasyonunun, Kristiansen’e göre , “ikinci ve alternatif yol” olarak ele alınması 

mümkündür. Devlet mülkiyetinin esas olduğu ve toprakların haraç üretmek üzere 

kullanıldığı bu toplumlarda yüksek verim ve artı değer elde etmeye yarayacak törenler 

ve örgütlenme bulunmaktadır. Yazara göre iki katmanlaşmış toplum arasındaki temel 

fark merkezi arkaik devletin, “merkezi ekonomi ve yöneten sınıfın ritüelleşmiş soy ağacı 

yapısı” ile devlet aygıtını sürdürme potansiyeline daha fazla sahip 

olmasıdır(Kristiansen, 2001, s. 35).Bu açıklama tarzı, katmanlaşmış toplum olarak 

sayılan Cermenik ve Asyatik toplumların devletlerini en azından kabul etmekte ancak 

onları idealleştirilmiş devlet tanımına ulaşma potansiyelleri ile değerlendirerek 

“yetersizlikle” tanımlamaktadır.  

Toplumsal katmanlaşma doğrudan erken devlet öncesi bir aşama olmamakla 

birlikte onun ortaya çıkış koşullarını hazırlayıcı niteliktedir. Claessen, erken devletlerin 

en azından iki farklı toplumsal katmanı içerdiğini belirtmektedir(Claessen H. , 1993, s. 

178). Peki bu toplumsal katmanlar nelerdir? Claessen erken devletler üzerine yaptığı 

örnek olay çalışmasında on iki kategori saymıştır: 1. egemen ve akrabaları, 2.aristokrasi, 

3.askeri önderler, 4.din adamları, 5. yüksek kamu görevlileri, 6. ileri gelenler, küçük 

şefler, 7.küçük mülk sahipleri, 8.kiracılar, 9.tacirler, 10. zanaatçılar, 11. hizmetçiler ve 

12. köleler(Claessen H. , 1993, s. 175-176).Ona göre bunlardan en az iki tanesi erken 

devlette bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre katmanlaşmış toplumlar erken devletin ilk 

nüvesi ve başlangıç evresidir.  

1.4.3.Erken Devlet 

Erken devlet, devletsiz toplumdan devlete geçişe ilişkin ara bir aşamayı ifade 

etmektedir. Böyle bir kavramın ortaya atılma nedeni,  devlet olmayan ile devlet olan 

arasında düz bir sınır çekmenin imkânsızlığıdır. Devlete geçiş aniden olan mekanik bir 

dönüşüm değil; aksine uzun bir süreçtir. Bu sürecin başlangıç noktası aynı zamanda 
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kapitalizm öncesi sanayileşmemiş devlet türünün evriminin başlangıç evresinin tipik bir 

biçimi olarak sunulmaktadır(Cohen, 1993, s. 49). 

Classen ve Skalnik erken devleti meydana getiren unsurları şu şekilde 

sıralamışlardır: insan topluluğu, yurttaşlık bağı ve ülke, merkezi hükümet aygıtı, fiilen 

bağımsızlık, üretici güçlerin gelişkinlik düzeyine ulaşması ve verimlilik, toplumsal 

katmanlaşmaya izin veren nüfus yapısı ve yöneticilerin meşruiyetini sağlayan ortak 

ideoloji birliği(Claessen & Skalnik, 1993, s. 30).Bu özelliklerin ortaya çıktığı 

birbirinden farklı altı bölge tanımlanmaktadır. Bunlar; 1) Avrupa, Kuzey Afrika ve 

Asya Pasifiğe uzanan sürekli şerit oluşturan bölge, 2) Orta Amerika gelişme bölgesi, 3) 

Güney Amerika gelişme bölgesi, 4) Batı Afrika bölgesi, 5) Doğu Afrika bölgesi ve 6) 

Polinezya bölgesidir(Cohen, 1993, s. 55). 

Erken devletin sayılan özelliklerini ve meydana geldiği bölgeleri göçebe ve 

yerleşik ayrımı çerçevesinde nasıl değerlendirmek gerekmektedir? Erken devlet 

kuramcılarının bir kısmı bu ayrıma detaylı biçimde değinmişlerdir. Cohen’e göre erken 

devletin oluşumunu sağlayan katmanlaşma ve katmanlar arasındaki eşitsizlik hali İbni 

Haldun’un klasik kuramına uygun biçimde gerçekleşmektedir. Devletin oluşumuna 

göçebeler ile tarımcılar arasında su kaynakları ve diğer kaynakları elde etme mücadelesi 

yol açmaktadır. Göçebenin sayı, silah ve savaşkanlık yönünden tarımcılara üstün 

gelmesi ile iki farklı ekolojiye sahip grup birarada yaşamakta, göçebelerin yerleşiklere 

uyumu ile devletleşebilmeleri mümkün olmaktadır(Cohen, 1993, s. 84-85). Krader de 

bu görüşü şu şekilde temellendirmektedir: “Göçebeler devletlerini tarımcı komşularının 

devletlerinden, onların daha kararlı ve süreklilik gösteren, daha gelişmiş, geçmişi daha 

eskilere dayanan ve daha uygar devletlerinden etkilenerek kurup geliştirdiler.”(Krader, 

1993, s. 150). Kanımızca bu görüş tarıma dayalı uzmanlaşma ve toplum 

katmanlaşmasını devlet için mit düzeyinde ulaşılamaz ve değiştirilemez bir yere 

koyması nedeniyle tartışmaya açıktır. Nitekimtarımın devlete bir sıçrama noktası 
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oluşunu eleştiren Carneiro, devletin kökeninin otomatik kuramı kabul edilen tarımsal 

fazlanın her zaman sıçrayış değil durgunluk da yaratabileceğini (“pinekleme”) 

belirtmektedir(Carneiro R. L., 1969, s. 735). Yanı sıra, günümüzdeki yeni arkeolojik 

bulgular göçebe toplumların tarih sahnesine çıkışlarının yerleşik komşularının gelişme 

düzeylerinin herhangi bir yerine denk geldiği savını çürütmektedir.8 Etkileşim içinde 

bulunan iki farklı devlet yapısı vardır. Üstelik sanılanın aksine göçebelerin geriye 

bıraktıkları yazıtlardan öğrenildiği kadarıyla göçebeler yerleşik hayata geçişi durgunluk 

ve olumsuzluk olarak değerlendirmekte ve yaşam tarzlarını korumayı 

amaçlamaktadırlar. Gelişme çizgisinin yerleşiklere ulaşmakla eşdeğer görülmesi, iki 

farklı gelişme çizgisi olabileceği fikrinin üzerini örtmektedir. Göçebe toplumdaki 

katmanlaşmanın tartışmaya açılması ve katmanlaşmanın derin eşitsizliklere yol 

açmayacak şekilde oluşmuş olması despotizmin olmadığı bir siyasal örgülenmeye işaret 

etmektedir. Erken devletlerin mutlak görülen despotik karakteri de bu nedenle tartışmalı 

bir hale gelmektedir. Khazanov da erken devletlere ilişkin çalışmasında yönetimleri 

despotik olmayan pek çok erken devlet olduğunu ve bunların göçebe çobanlarca kurulan 

devletler olduğunu belirtmektedir. Türk ve Moğol devletlerini örnek veren Khazanov’a 

göre, yüksek erkin yönetici klanın tümüne ait olduğu bu tip devletlerde fethedilen tarım 

bölgelerinde de erke ortaklık şeklinde bir dağılım oluştuğundan despotik karakter ortaya 

çıkmamıştır(Khazanov A. M., 1993, s. 127).  

Bu noktaya kadar devletin kökenine ilişkin tartışmaların göçebe toplumları 

açıklarken devletin erken bir aşaması ve devlet öncesi- devlet benzeri örgütlenmeler 

olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Böylelikle yönetim bilimi sınırlarından hareketle 

                                                           
8 Arkeolog Pumpelly, Aşkaabat civarında yaptığı kazılarda hayvancılığın M.Ö. 8 binde, madenciliğin ise 

6 binde başladığını tespit etmiştir. Bu tarihler madencilikte bilinen en eski merkez olan İran’daki Sus’tan 

bin yıl önceyi ifade etmektedir.  Tarihçi Sinolog Karlgren Çin’deki neolitik uygarlığın Çin’in batısında 

yer alan (Orta Asya) kavimlerden geldiğini tespit etmekte, bölgede kazı çalışmaları yapan Arne de Çin’in 

ilk uygarlık ürünlerini batıdan gelen ve daha gelişkin bir kültüre sahip işgalciler tarafından getirildiğini 

ileri sürmektedir(Türk Ocağı Türk Tarih Heyeti, 1930, s. 80). Ayrıca Ön Türkçe’nin okunması ile 

medeniyet tarihinde birçok ilk, Orta Asya’da gerçekleştiğini kanıtlayan veriler elde edilmiştir. Yazı, 

alfabe, tarım, madencilik, siyasal kuruluş (devlet), tek Tanrı kavramı, takvim, savaş teknolojisi ilk kez 

Orta Asya’da ortaya çıkmış buradan göçler yoluyla dünyaya yayılmıştır(Mirşan, 1999). 

(Kazım Mirşan ölü diller de dâhil birçok eski Türk dilini okumuştur.) 
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devlet yönetimini tarihin çok eski bir noktasında çalışmanın, üstelik de göçebe devlet 

tarihi çalışmanın tartışmalı noktaları ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu başlangıç 

noktasından hareketle İkinci Başlıkta tezin evreni olarak Eski Türkler tanıtılmaktadır. 

Ayrıca bu başlıkta yer alan göçebe toplumun devletlerine ilişkin kuşkulu bakış açısına,  

Eski Türklerin devletleri üzerinden yanıtlar geliştirmeye dönük bir analiz tarzı 

izlenmektedir. 

2.İNSANLIK TARİHİ YAZIMINDA GÖÇEBELİK 

İnsanlık tarihi, yerleşik ve göçebe toplumların bir arada yaşayışı ile 

şekillenmiştir. Günümüzde göçebe toplumlar oldukça azalsa da insanlık tarihinin 

önemli bir bölümünde yerleşik ve göçebeler eşit etki yoğunluğuna sahip olarak 

birbirlerini ticaret- yağma veya birleşme-savaş gibi biçimlerde etkilemişlerdir. İnsanlık 

tarihine ilişkin sınıflandırmalar yerleşiklik ve göçebelik üzerinden genel geçer iki zıt 

toplum prototipi ile başlatılmaktadır. Bu zıtlık üzerinde sosyal bilimlerde yerleşiğin 

göçebeye göre gelişme gösterme potansiyelinin yüksek olduğu kabulü ile insanlık 

tarihinin gelişim aşamalarına ilişkin sınıflandırmalar oluşturulmuştur. İnsanlığın 

gelişimine ilişkin bu yaklaşımlarda göçebe kültürler medeniyet analizlerine dâhil 

edilmemektir.  

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren insanlık tarihine ilişkin yaklaşımlar geliştiren 

iki ana kol bulunmaktadır: Sosyoekonomik formasyon ve medeniyetler yaklaşımı. 

Yaklaşımlardan ilki Marksist teori etrafında ilkel komünal toplumdan kapitalist topluma 

kadar olan seyirde aşamalı ve evrimsel olarak Batı toplumlarını analiz etmektedir. Doğu 

toplumlarını ise ‘sapma’ olarak niteleyen üç yeni türle açıklamaya girişmişlerdir: Eski 

Yunan medeniyetini açıklayan antik üretim tarzı; ilkel komünal aşamadan sonra doğuda 

geliştiği belirtilen Asya tipi üretim tarzı (ATÜT); yine ilkel komünal aşamadan sonra 

gelişen Germenik üretim tarzı. Bu tarzlardan Cermenik üretim tarzı göçebe Germen 
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toplumunun açıklamasını içermekte, ATÜT Asya’nın yerleşik tarım toplumlarına ilişkin 

bir açıklama sunmaktadır. Eski Türk devletlerine ilişkin açıklamalar bu üretim 

tarzlarında tam anlamıyla yer almamaktadır.  

Yaklaşımlardan ikincisi kültür ve siyaseti önceleyen bir medeniyet açıklamasına 

girişen Weberyen yaklaşımdır. Otorite tipleri üzerinden rasyonel bir modern yönetim 

açıklaması olarak yasal ussal otoriteyi merkeze alan bu yaklaşım, daha arkaik tipler 

olarak karizmatik ve geleneksel otoriteyi içermektedir. Bu otorite tipleri sosyoekonomik 

formasyonda olduğu gibi birbiri ardına gelen sıralı bir evrimsellik izlemese de yasal 

ussal otorite varılabilecek en ideal otorite tipi olarak yer aldığından insanlık tarihine 

aşamalı bir açıklama getirmektedir. Weberyen yaklaşımda doğu toplumları geleneksel 

otoritenin altında patrimonyalizm ile açıklanmaktadır. Yaklaşıma göre patrimonyal 

toplumda her şey egemene ait olduğundan bu toplumlar yalnızca azgelişmişlik 

üretmektedir.  

İnsanlığın gelişim evrelerinden sapma ve azgelişmişlik üretme ile nitelenen doğu 

toplumları genellikle yerleşik doğu toplumlarıdır. Göçebe toplumların ise bu analizlerde 

yeri yokluk derecesinde sınırlıdır. Türk toplumları Weberyen analizde patrimonyal; 

Marksist analizde ATÜT içinde görülmektedir. Ancak bu analizler çoğunlukla Eski 

Türklere değil yerleşik Osmanlı’ya ilişkindir.  Sosyoekonomik yaklaşım mülkiyet ve 

sınıf ilişkileri bağlamında Türklerin yönetim geleneği olmadığı sonucuna varmakta; 

medeniyetler yaklaşımı ise din(maneviyat)-kültür ilişkisinden bakarak yine aynı sonuca 

ulaşmaktadır; Türklerin yönetim geleneklerini gelişmeden yoksun görmektedir. Bu 

yaklaşımlara göre “barbar”lık aşamasına ait görülen göçebe toplumların yönetme ve 

devlet olma kapasitesi bulunmamaktadır.  
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2.1. Yerleşik- Göçebe İkilemi 

İnsanlık tarihi boyunca bir arada yaşayan yerleşik ve göçebe toplumlar, yaşayış 

olarak bir zıtlığı temsil etmektedirler. Yerleşikler, sosyal örgütlenme düzeylerinde 

ilerleyebilen ve devleti oluşturan toplumlar olarak görülürken; göçebe toplumlar çoğu 

bakış açısında medeniyet sahasının içinde sayılmamakta ya da yerleşikliğin bir önceki 

ilkel-ilksel aşaması olarak görülmektedir. Bu bağlamda yerleşiklik- göçebelik 

zıtlığından ileri gelen insanlık medeniyet açıklamalarında temsil edici ya da etkili olmuş 

başlıca görüşler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo-3: Uygarlık açıklamalarında göçebe ve yerleşik toplumların konumlanışı9 

 İlk hal Göçebe Yerleşik 

Platon  Vahşi aile grupları ve 

Dionysos kültü 

Şehir devletinin yerleşikleri 

İbni 

Haldun 

 Bedevilik; 1. gezgin 

bedevilik 

2. yerleşik bedevilik 

Medenilik 

Henri 

Morgan 

1. Eski yabanıllık; 

2. Orta 

Yabanıllık; 3. Son 

Yabanıllık; 

-vahşilik- 

4.Eski Barbarlık; 5. Orta 

Barbarlık; 6. Son Barbarlık; 

-barbarlık- 

7. Uygarlık 

A. Robert 

J. Turgot 

Avcı-çoban Göçebe-çoban Tarımcı 

Herbert 

Spencer 

 Dağılmaya mahkûm gezici 

toplumlar 

Medeniyet oluşturan yerleşik 

toplumlar 

N. 

Danilevsky 

 1.medeniyet yıkacak kadar 

yaratıcı olmayanlar 

Keldani, İbrani, Arap, Hint, 

Fars,Yunan, Roma veya eski 

İtalyan, Cermen, Hamitik veya 

Mısırlı ve Çin 

2. medeniyet kuranlar  

3. medeniyet yıkanlar 

F. Tönnies  1.Kan bağı topluluğu 

(gemeinchaft) 

2.Yer topluluğu (gemeins.) 

3. Fikir bağı topluluğu (gemeins.) ve 

Toplum  (gesellschaft) 

Emile 

Durkheim 

 Mekanik dayanışma Organik dayanışma 

Oswald 

Spengler 

 - Mısır Kültürü MÖ 3000-2000; Babil 

Kültürü MÖ 3000-2000; Çin 

Kültürü MÖ 2000-1000; Hint 

Kültürü MÖ 2000-1000; Klasik 

İlkçağ Kültürü (Yunan-Roma) MÖ 

1000-0; Majik Kültür (Arap 

Kültürü) 0-1000; Meksika Kültürleri 

0-1000 ve Batı Kültürü 1000-2000.   

Arnold.J. 

Toynbee 

Ölü uygarlıklar Uydu uygarlıklar Bağımsız uygarlıklar 

 

Siyasal düşünceler tarihinde göçebelik konusu, Platon’dan bu yana ele alınan 

çok eski bir başlıktır. Platon’a (M.Ö. 427-347)göre vahşi aile grupları olan göçebe 

çobanlar ilkel yığınlar olarak medeniyete ancak tarımla geçebilmişlerdir. Platon Yunan 

mitolojisinde yer alan Tanrı Dionysos’tan yerleşik toplumun zıddı olarak söz 

etmektedir.  Şarap Tanrısı Dionysos, sıradışı ve istenmeyen bir figür olarak yer 

almaktadır. Dionysos kültü bu özellikleriyle normal varoluşun dışına çıkmayı (ekstasis) 

simgelemekte, mevcut düzenden bir kopuş olarak yerleşik toplum düzenine yönelik bir 

eleştiri barındırmaktadır(Uslu, 2020, s. 20). Platon’un Yasalar eseri devletin kökenini 

                                                           
9 Tablo, yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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anlatan bir tufan hikâyesi içermektedir. Buna göre dağlarda çobanlık yapanların çok azı 

tufandan kurtulmuştur. Bu çoban topluluklar en yaşlı kişinin yönetimindeki reislik 

düzeninde yaşamaktadırlar(Platon, 1998, s. 124 ve 119).10Nüfusun artması ile insanlar 

yerleşik düzene geçmiş çiftlikler ve kentleri kurmuşlardır. Bu yapı içerisinde her aile 

kendi kurallarına sahip olmuş, ailelerin seçtiği temsilci ise ailelerin kurallarından genel 

yasalar belirlemiş ve böylelikle reislik düzeni son bularak aristokrasiye 

geçilmiştir(Platon, 1998, s. 126). 

İbni Haldun (1332-1406) Kuzey Afrika deneyimi temelinde göçebe ve yerleşik 

toplumlar için bedevi ve medeni tanımlamasını kullanmaktadır. İbni Haldun’a göre 

başlangıç durumunda her toplum göçebedir. Göçebe toplum zamanla gelişme göstererek 

yerleşik yaşama geçmektedir. Göçebe toplumların yerleşik hale gelmesiyle kasaba ve 

şehirler ve son olarak da devlet oluşmaktadır. Göçebe toplumlarda asabiyet olarak 

adlandırdığı toplumsal dayanışma duygusu bulunmaktadır. Bu ortak ruh, göçebe 

yaşamanın ihtiyaçları karşılamak ve saldırılara karşı korunmak gibi zorluklarından 

kaynaklanmaktadır. Asabiyetin oluşması, bir kabile önderinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. İbni Haldun aksi olarak yerleşik toplumlarda asabiyet bağının zayıfladığını 

ve yerine egemene sadakat ve din bağı gibi başkaca bağlar geldiğini ileri 

sürmektedir(Haldun, 2007b, s. 416-425). İbni Haldun’a göre bedevilik, gezgin ve 

yerleşik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Gezgin bedevilerin daha basit bir hayat tarzı 

olduğunu, kısmen gezgin ve yerleşik olanların ise daha karmaşık toplumsal yapılar 

kurduğunu belirtmektedir. Yine de bu karmaşık sistem medeniliğin ön aşaması olarak 

insanlık evriminin ilk aşamalarında, medenilikten geri olarak görülmektedir(Haldun, 

2007a, s. 278). 

Henry Morgan (1635-1688), uygarlığı üçe ayırmış ve her birini alt evrelere 

bölmüştür. Bu alt evreleri yedi evrimsel dönemde tasniflemektedir: 1. Eski yabanıllık; 

                                                           
10 Platon, Yasalar, 1998, kitabının içinde bölümler: 677a-Tufan s.119; 680b- Reislik Düzeni s.124. 
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2. Orta Yabanıllık; 3. Son Yabanıllık; 4.Eski Barbarlık; 5. Orta Barbarlık; 6. Son 

Barbarlık; 7.Uygarlık dönemleri. Bu dönemler arasında Eski Barbarlık Dönemini 

çömlekçiliğin öğrenilmesinden hayvanların evcilleştirilmesine, batıda sulu tarımcılık ve 

kerpiç taşa dayanan mimarinin öğrenilmesine kadarki dönem olarak belirlemiştir. Orta 

Barbarlık Dönemini ise Doğuda hayvanların evcilleştirilmesinden, Batıda ise tarla 

tarımının gelişmesine kadarki dönem olarak nitelemektedir. Son Barbarlık Dönemi ise 

demirin eritilmesi ve demir araç gereç kullanımından yazının kullanımına kadarki 

dönemdir. Morgan Doğu ve Batı toplumlarını bu üç barbarlık döneminde hayvancılık-

tarım ekseninde ayrıştırarak ele almıştır(Morgan, 1987, s. 80). Eski Türklerden söz 

etmiyorsa da, onları bu aşamada gördüğü açıktır. 

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), avcı-çoban ve göçebe-tarımcı toplum 

ayrımları yapmıştır. Ona göre verimli topraklardaki göçebe halklar tarım durumuna ilk 

geçiş yapan kişilerdi. Toprağı gübrelemek ve işçiliği kolaylaştırmak için hayvanlardan 

yoksun kalan avcı halklar ise bu kadar erken tarıma varamamışlardır. Göçebeler toprak 

işliyorlarsa bu sadece küçük bir miktardır ve toprak verimsizleştiğinde meskenlerini 

başka bir yere taşımaktadırlar ve göçebe hayatlarını çok yavaş adımlarla terk 

edebilmektedirler(Gordon, 2011, s. 355). 

Toplumların gelişimine evrimsel bir şema sunan filozof ve sosyologlardan biri 

de Herbert Spencer’dır (1820-1903). Ona göre toplumsal evrim homojenlikten 

heterojenliğe geçiş olarak çok yönlü deneyimlenir. Basit kabileden uygar millete kadar 

gelişme entegrasyon ve heterojenlik ile sürmektedir. Spencer’a göre yerleşik olmayan 

gezici toplumlarda dağılma ve bölünme genel karakterdir ve bir egemene tabi 

kılınmasıyla daha tutarlı hale gelene kadar onları bir arada tutan hiçbir bağ yoktur. 

Kabile kümeleri bir şefin altında uzunca süreler birarada kalacak şekilde 

sağlamlaşmaktadır. Yerleşik düzenlemelerin belirginleşmesi ile gelenekler yasalara 

dönüşmekte, kurumlar birbirlerinden belirgin sınırları olacak şekilde ayrılmaktadırlar. 
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Spencer evrimin formülünü bu şekilde kurmaktadır(Spencer, 1898, s. 596,597). 

Spencerbu evrimsel formülün profesyoneller olarak adlandırdığı uzmanlaşmış mesleki 

grupların varlığı ile gerçekleştiğini belirtmektedir(Spencer, 1898, s. 317). 

Nikolay Danilevsky (1822-1885) medeniyetleri kültürün karşılığı olarak 

kullanmakta ve üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır; medeniyet kuranlar, 

medeniyet yıkanlar ve medeniyet yıkacak kadar yaratıcı olmayanlar. Bunlardan 

medeniyet kuran kategorisinde yer alan uygarlıkları şöyle sıralamaktadır: Keldani, 

İbrani, Arap, Hint, Fars, Yunan, Roma veya eski İtalyan, Cermen, Hamitik veya Mısırlı, 

Çin. Bu uygarlıkların batıdan aşağı olmadıklarını vurgulamaktadır. Avrupa dilbiliminde 

önemli rol oynayan kök kavramının Hint dilinden türetildiğini, Hint şiir ve mimarisinin, 

Çin sanat ve tarımının gelişkinliğini, Araplar aracılığıyla doğudan Avrupa'ya aktarılan 

(örneğin ondalık sayı işaretleri, pusula, ipekböceği ve belki de barut ve gravür sistemi 

gibi) keşif ve icatlar bulunduğunu belirterek batının üstünlüğü tezine karşı argüman 

üretmektedir. Danilevsky, Rusya ve Avrupa (Россия и Европа) isimli eserinin 4. 

bölümünde Batı-Doğu; Avrupa- Asya zıtlığını tartışmaya açarak, ‘Avrupa medeniyeti 

tüm insanlığın ortak medeniyeti midir?’ diye sormaktadır(Данилевский, 1869). 

Batı/Avrupa, ilerlemenin, durmaksızın gelişimin ve sürekli ileriye doğru hareketin 

kutbunu oluştururken; Doğu/Asya durgunluğun ve ataletin kutbu olarak görülmektedir. 

Danilevsky’e göre bunlar kimsenin şüphe duymadığı tarihi ve coğrafi aksiyomlar 

olmasına rağmen insanlık medeniyeti dışında başka bir medeniyetin ve ilerlemenin 

düşünülemeyeceğini belirtmektedir. İnsanlık medeniyetinin bir olduğunu düşünmekle 

birlikte çeşitli medeniyet tipleri olduğunu da kabul etmektedir(Асланов, 2002, s. 

168).Danilevsky’e göre göre farklılığı yaratan tek ölçüt fiziksel doğa tarafından temsil 

edilen topografik, iklimsel, botanik, zoolojik farklılıklardır. Avrupa, Asya, Afrika tipi 

gibi sınıflandırmalar yalnızca kendi parçasının bütün özelliklerine atfedilen 

metaforlardır. Ona göre toplumlar çocukluk, gençlik ve yaşlılık evrelerini 
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izlemektedirler; tek gerçek ayrım budur. Danilevsky bu aşamada Rus toplumunun 

insanlık evriminin gençlik aşamasında bulunduğunu ve Batının ise çökmekte olduğunu 

belirten bir açıklama tarzına girişmektedir(Данилевский, 1869). Konumuz açısından 

önemi, bu olmamakla beraber Batı-Doğu zıtlığında Batı’nın üstünlüğü tezine karşı 

argümanlar geliştirmiş olmasıdır.Ama “Doğu” tanımı göçebeyi değil doğunun eski-

antik yerleşiklerini içerir. 

Ferdinand Tönnies (1855-1936), medeniyetler açıkalamasına topluluk-cemaat 

(gemeinschaft) ve toplum-cemiyet (gesellschaft) biçiminde bir ayrımla katılmaktadır. 

Ona göre dil, gelenek ve inanç ile bağlı kişilerin kişisel ve mahrem alanı topluluğu; 

insanların ortak çıkarlar bağlamında bir arada bulunduğu kamusal alan ise toplumu 

oluşturmaktadır. Topluluğun ilişkileri duygusal bağ ile akrabalık, komşuluk ve 

arkadaşlığa dayanmaktadır. Mekânı ise ev, köy ve kırsal kasabadır. Toplumun mekânı 

ise büyük kentler olmakla birlikte, maddi ve nesnel bağların olduğu her yerde belli 

ölçüde görülebilmektedir. Topluluk ve toplum birlikte bulunsa da Tönnies’in pür 

topluluk durumundan topluma geçişi açıklaması onun bir insanlık tarihi açıklaması 

geliştirmesini sağlamaktadır(Falk, 2004, s. 49).Tönnies topluluğu üç biçimde 

tanımlamaktadır; kan bağı topluluğu, yer topluluğu ve fikir birliği topluluğu. Bunlardan 

ilki akrabalık ilişkilerini, ikincisi komşuluğu, sonuncusu ise arkadaşlığı temsil 

etmektedir. Kan bağı- akrabalık topluluğu, sabit bir yerde sürekli bulunmayan 

topluluklardır. Tönnies bu toplulukla göçebelere atıfta bulunmaktadır. Kan bağı 

toplulukları yerleşik hayatın sürekli hale gelmesiyle birlikte yer topluluğu olarak bir 

ileri aşamaya geçmektedirler. Göçebe avcı toplayıcı insanların toprağa yerleşerek 

tarımsal üretim yapıp, ortak kullanım alanı olarak ev inşa etmeleri ile yer cemaat 

aşaması başlamaktadır(Tönnies, 2020, s. 54). 

Emile Durkheim (1858-1917), geleneksel toplumlarda benzerliklerin yüksek 

olduğu mekanik dayanışma, modern toplumlarda ise farklılıkların arttığı organik 
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dayanışmayı tanımlamaktadır. Mekanik dayanışmada, birey topluma bir aracı 

olmaksızın bağlanmakta, organik dayanışmada ise “toplumu oluşturan parçalara 

bağımlı” olduğu için topluma bağlanmaktadır. Bu iki farklı dayanışma örüntüsü iki 

farklı toplum yapısında gerçekleşmektedir. Mekanik dayanışmanın görüldüğü 

toplumlar, topluluğun üyelerinin tümünün ortaklaşa örgütlenmiş bir inanç ve duygu 

birliğini gerektirmektedir.  Buna zıt olarak organik dayanışma görülen toplumlarda ise 

“özel bağların birleştirdiği değişik ve özel işlevler dizgesi” görülmektedir(Durkheim, 

2020, s. 161).Durkheim’a göre işbölümü organik dayanışma ile ortaya çıkmış ve 

modern döneme ait bir sistem oluşturmuştur.  

Oswald Spengler (1880-1936), insanlığın ilerleme kaydetmediğini, kültürlerin 

rastlantısal olarak ortaya çıkıp yok olduğunu düşünmektedir. Uygarlıkların ortaya 

çıkışını, insanın yaş evreleri ile benzeterek sınıflandırmıştır. Çocukluk döneminde 

toplum ortaya çıkmakta ve din oluşmaktadır. Gençlik döneminde aklın egemenliği söz 

konusudur. Olgunluk döneminde sanat, felsefe ve bilim en yüksek noktasına 

ulaşmaktadır. Yaşlılık döneminde ise tüm bu değerler parçalanarak kaybolmaya 

başlamaktadır. Bu da insanın ölümünün mutlaklığı gibi medeniyetlerin mutlak çöküşü 

aşamasıdır. İnsanlığın uygarlık aşamasında hayvansı bir üstünlük kazanmak için yapılan 

bir güç mücadelesi söz konusu olmaktadır. Bu aşamada oluşan yeni bir dindarlık süreci 

yeniden köklere dönme isteği yaratmakta, böylece, bir kültür uygarlığının sonunu ve 

ardından yeni bir kültürün doğuşunu temsil etmektedir. Spengler’in tespit ettiği sekiz 

büyük medeniyet vardır. Tarihleriyle birlikte bu medeniyetler şunlardır: Mısır Kültürü 

MÖ 3000-2000; Babil Kültürü MÖ 3000-2000; Çin Kültürü MÖ 2000-1000; Hint 

Kültürü MÖ 2000-1000; Klasik İlkçağ Kültürü (Yunan-Roma) MÖ 1000-0; Majik 

Kültür (Arap Kültürü) 0-1000; Meksika Kültürleri 0-1000 ve Batı Kültürü 1000-

2000(Spengler, 1997, s. 108 ve 128). Medeniyete eş değer olarak kültür kavramını 

kullanan Spengler, bu medeniyetlerin tümünün çöküş ile sonlandığını ve tarihsel 
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sıralamada sonuncu olan Batı medeniyetinin de çöküş sürecinin yaşandığını tespit 

etmektedir. Doğrudan yerleşik- göçebe medeniyet ayrımından söz etmeye gerek bile 

görmeyen sınıflandırmasında her tarihsel aralık için seçtiği toplumları, göçebeleri 

medeniyet kavramından dışladığını yeterince açık gösterir. 

Arnold Joseph Toynbee’ye göre (1899-1975), uygarlıkların ortaya çıkışının 

temel nüvesi meydan okuma ve tepkidir. Mevcut uyum ortamını bozan ve insanı 

yaratıcı eyleme teşvik eden meydan okuma, uygarlıkların doğuşunu sağlamaktadır. 

Toynbee’ye göre başlangıçta kötü gelebilecek olumsuz şartlar ilerlemenin başlatıcısıdır. 

Olağanüstü güçlükleri olan çorak ülkeler, insanları uygarlığı başlatacak bu yaratıcı 

eyleme itmektedir(Toynbee, 1975, s. 84-86). Toynbee uygarlıkları tam gelişmiş 

uygarlıklar ve ölü uygarlıklar olarak ikiye ayırmaktadır. Tam gelişmiş uygarlıklar 

bağımsız ve uydu uygarlıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bağımsız uygarlıklar, uygarlık-

öncesi bir toplumun kendiliğinden değişimi sonucunda başkalarıyla akrabalık vb. ilişki 

barındırmadan doğmaktadır.   Uydu uygarlıklar ise uygarlık öncesi bir toplumun, uygar 

olan başka bir toplumun etkisiyle ortaya çıkabilenlerdir. Toynbee mevcut uygarlıklar ile 

etkileşim içinde ortaya çıkan bu uygarlıklar arasında Avrasya bozkırının göçebelerini de 

saymaktadır. Ona göre bu göçebeler, yerleşik uygarlıkların uydusu olarak ortaya 

çıkmışlardır.  Toynbee’nin sınıflandırmasındaki ölü doğan uygarlıklar ise ortaya çıkan 

güçlüğün, tepki olarak verilen yaratıcı eylemden büyük olduğu durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda şiddetin büyüklüğü karşı koymayla aşılamadığından yabancı 

bir kültür ve din içinde yok olmayı getirmektedir(Toynbee, 1975, s. 77-89). 

2.2. Sosyoekonomik Formasyon Yaklaşımında Doğu Toplumları ve 

Göçebeliğin Yokluğu 

Marks ve Engels çalışmalarında sırasıyla ilkel toplum, köleci, feodal ve 

kapitalist toplum aşamalarını sırasıyla takip eden zorunlu bir evrimsel şema 
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sunmuşlardır. Bu evrimsel şemada Batı dışı olan toplumlar “tarihin zorunluluğundan 

sıyrılmış” görünmektedir(Godelier, 1993, s. 8). Batı dışı tarih, tarihin gelişim 

evrelerinden sapma olarak anlatılmaktadır. Bu sapma içinde Asya tipine dâhil edilen 

devletler  genel olarak Eski Mısır, Hindistan, Çin, İran ve Osmanlı’dır. Ancak ATÜT 

Afrika toplumlarını da içerdiğinden, salt coğrafi olarak Asya değildir. Belki de bu 

nedenle Marks Asyagil toplum yerine zaman zaman doğu toplumu ifadesini kullanmayı 

tercih etmektedir. ATÜT tüm Asya’yı kapsamamaktadır. Bununla birlikte ATÜT ikili 

bir anlam taşımaktadır: “İlk çağdan önce genel gelişmenin aracı bir evresine saplanıp 

kalmış bir üretim tarzı” ve ”doğulu halkların kapitalizmin girişine değin süren 

durgunluğu”(Tökey, 1985, s. 114).  Hoffman ATÜT’ün ortaya çıktığı zamanı M.Ö. 

dördüncü binyılın ikinci yarısı ile üçüncü bin yılın başları; ilk ortaya çıktığı mekânı ise, 

Mezopotamya, Mısır ve Hindistan' da (Pencap ve Sind) olarak belirlemiştir(Hoffmann, 

1985, s. 94). Böylelikle ATÜT’ün farklı coğrafyaları kapsadığı gibi farklı dönemler için 

de kullanıldığı görülmektedir. Bu açıklamalara ek olarak ATÜT’ün Marksist şemadaki 

yerini tespit etmek gerekmektedir.  Godelier’e göre, ATÜT için iki çıkış yolu kölelik ve 

feodalizmdir. İlkinde ATÜT gelişerek Yunan- Roma tipinde olduğu gibi köleci topluma 

dönüşecektir. İkincisinde ise ATÜT çökerek- köleci aşamaya ilişkin gelişme 

olmaksızın-  ticari üretim gelişmeden, özel mülkiyetin gelişmesi ile Çin tipinde olduğu 

gibi feodalizm üretecektir(Struve, 1985, s. 192). 

Esasen ATÜT içinde analiz edilen toplumlar, yağışların yetersizliğinin tarıma 

elverişi azalttığı bu nedenle sulama kanalları yoluyla tarım yapılan toplumlardır(Varga, 

1985, s. 137). Çin tarihi üzerine ATÜT araştırmaları yapan Lewin bu noktada bir 

itirazda bulunmaktadır. Sulama toplumunun Asyagil üretim tarzının mutlak biçimi 

olmadığını, yalnızca bir görünümü olduğu iddia etmektedir. Ona göre geniş yapay 

sulama sistemleri oluşturma zorunluluğu M.Ö. 400 dolaylarında (Çung-guo Çağı) 

bulunmamakta, ancak 3. yüzyılın sonunda ülkenin siyasal birleşmesi ile birlikte bu tür 
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büyük bayındırlık sistemleri yapılmaya başlanmaktadır(Lewin, 1985, s. 103). 

Formen’de Marks sulama kanalları gibi sistemleri ”üst birimin daha küçük toplumları 

egemenlik altına almasını sağlayan despotik yapıtlar” olarak tanımlamaktadır(Marx K. 

, 1977c, s. 17). Bu durumda denilebilir ki ATÜT, sulama kanallarının oluşturulmasına 

olanaklı bir sistem kurmakta ancak sulamaya dayalı tarım toplumu bu tipin temel ve 

genel ifadesi olmamaktadır.   

Marks’a göre sulama kanallarının egemen güç tarafından vasıfsız ve düzensiz 

işçi olarak kullanılan alt birimlere inşa ettirilmesi doğu despotizminin yarattığı 

“Doğu’nun genelleştirilmiş köleliği” dir(Marx K. , 1977c, s. 43-44).11 Asya tipi 

toplumlarda hem bir topluluğun başka bir topluluğu sömürmesi olarak tanımlanan genel 

kölelik biçimi, hem de savaş ve fetihlerle oluşan bireyin bireye köleliği 

görülmektedir(Marx K. , 2018, s. 395).Marks’a göre Asya tipindeki bu kölelik biçimleri 

kabile yaşantısının mülkiyet ilişkilerini dönüştürücü bir potansiyele sahip değildir. 

Bunun için köy toplulukları içerisinde özel mülkiyetin bulunması ve bunun da üretici 

köleliği kullanması gerekmektedir(Godelier, 1993, s. 24). Tam da bu bakımdan köleci 

toplum ile Asya tipi toplum ayrışmaktadır. 

ATÜT analizi doğu toplumlarının tümünü kapsamayan genellemelere ulaştığına 

göre bu noktada Marks ve Engels’in doğuya ilişkin kaynakları nelerdir sorusu önem 

kazanmaktadır. Marks ve Engels, tarihçi Marcellinus’un Roma tarihine ilişkin 

yapıtlarını okumuşlardır. Bu eserlerde Hunların Avrupa önlerinde görüldükleri ve 

Gotları mağlup ettikleri dönemde Hunların yaşayışları ve kültürel yapılarına ilişkin 

bilgiler yerleşik gözüyle taraflı biçimde yer almaktadır. Romalı yazar Cassiodorus’un 

eserlerinden Got tarihini ve Orosius’tan ise Afrika’yı okumuşlardır. Hegel’in Tarih 

Felsefesi Üzerine Dersler kitabı ile Papaz C. Foster’ın Arabistan tarihi coğrafyasını 

                                                           
11Marks bu köleliğin Akdeniz’deki Antik döneme özgü kölelikle karıştırılmaması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Sulama kanalları ile Asya despotizmi arasında bağ kuran diğer bir açıklama için 

bkz:(Semenov, 1985, s. 175-176) 
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anlattığı kitabı da doğu analizine ilişkin bilgilere kaynaklık etmiştir. Hindistan’la ilgili 

olarak ise Şarkiyatçı Sir William Jones ve Hindistan hakkında İngiliz parlamentosunun 

zabıtlarından yararlanmışlardır. Stanford Raffles’ın Java Tarihi, Lewis Morgan’ın Eski 

Toplum çalışması da doğu analizine kaynaklık etmiştir(Hobsbawm, 1992, s. 19-20 ve 

22-23). Kaynakların tümü Doğu’nun Batı gözüyle sınırlı anlaşılması sorununu 

içermektedir.  

Bu kaynaklardan Morgan’a özel bir yer açmak gerekmektedir. Morgan, 

Engels’in doğu toplumlarına ilişkin görüşlerini önemli ölçüde etkilemiştir.  Engels’e 

göre ”insanlığın tarih öncesini belirli bir düzene sokmayı, ne yaptığını bilerek deneyen 

ilk insan Morgan’dır. ...Morgan’ın olayları gruplandırma şekli şüphesiz ki geçerli 

kalacaktır.”(Engels F. , 2020, s. 27).Engels ATÜT analizlerinden sonra yazdığı Ailenin 

Kökeni çalışmasında ATÜT‘e hiç yer vermemekte ve Morgan‘ın sınıfsız toplumdan 

sınıflı topluma geçişte son aşama olarak nitelediği askeri demokrasi yaklaşımını 

benimsemektedir(Godelier, 1993, s. 33-35). Engels Morgan’ı takip ederek insanlığın 

tarih öncesinden tarihe ilerleyişini üç aşamalı olarakkabul etmiştir: Yabanıllık, 

barbarlık, uygarlık. Engels’in Morgan’ın bu tezine katkısı yiyecek toplayan yabanıllık 

aşaması ile gıda üreten barbarlık aşamasını maddeci bir yaklaşımla belirginleştirmiş 

olmasıdır(Blackledge, 2017, s. 161).12 Morgan’a göre ”insanlık, büyük aileden 

(klandan) kabileye geçerken, vahşiliğin üst basamağından barbarlığın alt basamağına 

da geçmiştir. İnsanlık, barbarlığın orta basamağına, kabile toplumu evrim geçirerek bir 

kabileler konfederasyonuna (birliğine) ulaştığı vakit geçer. Orta basamaktan üst 

basamağa, üstün evreye de, kabileler birliğinden bir askeri demokrasiye erişildiği 

zaman geçilir. «Kahramanlık» çağlarını yaşayan, yani uygarlığa, yani sınıflı topluma 

girişin eşiğinde bulunan halklar, bir askeri demokrasi şeklinde örgütlenmiş 

haldedirler.”(Godelier, 1993, s. 35). Bu aşamalandırma, Eski Türklerin barbarlığın alt-

                                                           
12Engels’in bu açıklamalarını takip ederek Marksist kategorileri arkeolojik düşüncelerin merkezine 

yerleştiren Godon Childe (1892-1957) olmuştur. Bkz: (Childe, 1971) 
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orta-üst basamaklarına yerleştirilmediği bir zemin oldu.Askeri demokrasi, savaş 

durumunda geçici ve sınırlı biçimde halk veya yaşlılar kurulu tarafından verilen iktidar 

biçimidir(Morgan, 1987, s. 412). 

Marks Asya tipi üretim tarzının unsurlarını Hindistan üzerinden şu şekilde tespit 

etmiştir: Kendine yeten üretim (üretici güçlerin henüz düşük ancak artı ürün ortaya 

çıkaran düzeyi), toprağın özel mülkiyetini bilmeyen köy toplulukları, kolektif mülkiyete 

dayanan toprağın ataerkil aileler arasında dağılımı(Canale, 1985). Anderson ATÜT’ün 

unsurlarının tutarlı ve sistematik açıklamalarının Marks ve Engels’in yazılarından 

türetilemeyeceğini belirtmekle birlikte, unsurları şu şekilde tespit etmiştir(Anderson, 

2013, s. 483): 

 Arazide özel mülkiyetin yokluğu,  

 Tarımda büyük ölçekli sulama sistemlerinin varlığı,  

 Zanaatları toprak işleme ve toprağın ortak mülkiyeti ile birleştiren otarşik 

köy topluluklarının varlığı,  

 Pasif rantiye veya bürokratik şehirlerin durgunluğu, 

 Artığın büyük bir kısmını köşeye sıkıştıran ve yalnızca egemen sınıfın 

merkezi baskı aygıtı olarak değil, aynı zamanda ekonomik sömürünün temel 

aracı olarak işleyen despotik bir devlet makinesinin egemenliği 

Marks ve Engels’e göre insanların ilk tarihsel eylemi düşünmek değil, geçim 

araçlarını üretmeye başlamalarıdır. Bu ilk eylem üzerinde insanlığın ilerlemeci bir 

düzleme kavuşmasını sağlayan unsurlar mülkiyetin ve işbölümünün ilkel formlarıyla da 

olsa belirmesidir. Mülkiyetin ilk biçimi, işbölümünün çok az geliştiği aşiret mülkiyetidir 

(stammeigentum). İşbölümü bu durumda, aile içinde var olan ataerkil aşiret reisleri, 

aşiret üyeleri ve köleler arasındaki doğal işbölümünün genişlemesi ile sınırlı 

kalmaktadır(Marx & Engels, 1992a, s. 116 ve 118).O halde Marks ve Engels’e göre 
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insanlık tarihinin aşamalarında işbölümü tam olarak hangi durumda ortaya çıkmıştır? 

Buna verdikleri yanıt, kent ve kırın ayrılmasıdır. Kent ve kır arasındaki bu karşıtlık 

“barbarlıktan uygarlığa, aşiret düzeninden devlete, bölgesellikten ulusa geçiş” ile 

ortaya çıkmaktadır(Marx & Engels, 1992a, s. 125). Bu durumda Marksist analize göre, 

göçebe toplumlar için mülkiyet ve işbölümü oluşana kadar -ki bunun için toprağın tarım 

yoluyla özel mülkiyet oluşturacak biçimde değerinin üretilmesi gerekir- insanlık 

tarihinde ilerleme sürecine girmek mümkün değildir. 

Marks’a göre bütün çoban halklar başlangıçta göçebedirler. Göçebe olan çoban 

ailelerinde örneğin Asya bozkır ve platolarında toprak, göçebe halklar için sınırsız 

görünmektedir. Toprağın otlak olarak kullanılıp, hayvan sürülerine yem sağlaması 

göçebe halkların geçimini sağlamasının yoludur. Göçebeler toprak üzerinde mülkiyeti 

hiçbir zaman sabitleyemeseler de toprağa kendi mülkleriymiş gibi bakmaktadırlar. 

Marks göçebe çoban kabilelerin kervanlarla sürekli hareket halinde olmaları nedeniyle 

ortaya çıkan ortak mülkiyetin toprak değil sürü olduğunu tespit etmektedir. Çünkü 

toprak kabilenin seyahat halinde iken geçici olarak konakladığı yerler olduğundan 

sabitlenememektedir(Marx K. , 1977c, s. 36-37).Marks, çoban halklarda zaman zaman 

belirli biçimlerde tarımın ortaya çıktığını ve bunun geleneklerine bağlı kalan toplum 

içinde kolektif türdeki bir toprak mülkiyeti olduğunu belirtmektedir(Marx K. , 2018, s. 

165). 

Marks doğuda özel mülkiyetin bulunmadığını tespit etmekte ve bunun için “İşte 

doğu göğünün gerçek anahtarı!” demektedir. Engels de Marks’a yazdığı mektupta onu 

onaylayarak doğu toplumlarının toprak mülkiyetinin feodal biçimine dahi 

varamamalarının nedenini toprağın koşulları ve iklime bağlamaktadır: “Gerçekten 

toprakta özel mülkiyetin yokluğu tüm Doğunun anahtarı! Siyasal ve dinsel tarihin özü 

burada.”(Engels F. , 1977, s. 106). 
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Marks, Asyatik toplumlarda toprağın özel mülkiyetinin bulunmamasına rağmen, 

toprağın hem özel hem de ortaklaşa zilyetliğinin bulunduğunu belirtmektedir. Toprakta 

özel mülkiyetin bulunmaması, üreticilerin özel bir toprak sahibi ile değil doğrudan 

devlet ile karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu durumda özel toprak mülkiyetinin 

bulunmayışı ve toprağın devlete ait oluşu nedeniyle toprak rantı ve vergiler 

çakışmaktadır. Devlet bu durumda en yüksek bey olarak; egemenlik ise ulusal çapta 

yoğunlaşmış bulunan toprak sahipliği ile var olmaktadır(Marx K. , Kapital 3. Cilt, 

1977b, s. 185). 

Marks göçebe toplumların yerini belirlemek için toprak mülkiyetinin en eski 

biçiminin evrimine odaklanır. Aileden, kabile halinde genişlemiş aileye, bu ailelerden 

karşılıklı evlilikler yoluyla oluşan kabileye ve kabileler birleşimine dayanan evrimde 

özel olarak çobanlık genel olarak ise göçebe toplum, kabilenin belirli bir yere 

yerleşmeden bulundukları yerdeki kaynakları tükettikten sonra yoluna devam ettiği bir 

varlık biçimidir. İnsanların bu hareketli halden yerleşik hale geçmesi ile coğrafya, iklim 

gibi dışsal koşullarla kabile toplumu çeşitli değişikliklere uğrayacaktır. Böylelikle 

kendiliğinden evrimleşen kan, dil, örf birliği gibi unsurlarla sürü halinde bulunma haline 

(kabile topluluğuna), maddi ifadesini vererek onun eylemini (hayvanlık, tarım, avcılık 

vs.) nesneleştiren koşulların ilki ortaya çıkmış olacaktır(Marx K. , 1977c, s. 15). 

Asya tipinde çeşitli toplulukların dini, siyasi ve iktisadi nedenlerle bir arada 

bulunuşu belirli bir egemen birliğin üstünlüğü çerçevesinde gerçekleşmektedir. Marks’a 

göre, böylece, belirli bir yönetici azınlığın yararlandığı ayrıcalıklar zamanla bir sömürü 

haline gelmekte, bireysel niteliği olmayan topluluk(-ların) mülkü egemenin mülkiyetine 

geçmektedir.  Topluluk içinde bireyin mülkiyeti olmadığı için gerçekleşmeyen sınıfsal 

yapı ile egemenin artı ürünü kendi mülkiyetine geçirmesiyle oluşan üstün sınıf hali bir 

çelişik örgütlenmeyi ifade etmektedir. Bu durumu  Godelier “Asya tipi üretim tarzının 

kendine özgü çelişkisi”  olarak “sınıfsız toplumdan sınıflı topluma geçişin uyuşmazlığı” 
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şeklinde ifade etmektedir(Godelier, 1993, s. 70 ve 52). Bu çelişki özel mülkiyete 

dayanan sınıflı topluma geçişi olanaklı hale getirmeyecek aksine aynı ekonomik tarz ve 

devlet tipini koruyarak egemen devlet görevlileri arasında doğu despotizmini 

sürdürecek yeni bir dengenin kurulmasını sağlayacaktır(Somer, 1985, s. 9). 

Marks Asya tipi üretimin koşullarının doğa yasaları ile çevrelendiğini 

belirtmektedir. Ona göre zanaatçı, demirci, marangoz vb. üreticilerin başlarında doğa 

yasasının yüksek otoritesi dışında herhangi bir zorlayıcı otorite olmadan, üreticiler 

işlerini yürütmektedirler. Bu üretim, kendisini sürekli olarak aynı biçimde üreten ve bir 

nedenle yok olduğunda kendini tekrar aynı koşullarda aynı biçimde var eden bir 

‘örgütlenme sadeliğine’ sahiptir. Marks’a göre bu sadelik Asyatik toplumların 

değişmezliğinin sırrıdır. Bu değişmezlik Asyatik devletin sürekli olarak dağılma, 

yeniden kurulma ve çokça hanedan değişikliği yaşama süreçleri ile ‘çarpıcı bir 

karşıtlık’ göstermektedir. Bu durumda Marks, Asyatik toplumun ekonomisinin, 

siyasetin etkilerinden azade olduğunu tespit etmektedir(Marx K. , 1977a, s. 153).13 

ATÜT içerisinde Türk tarihinin göçebe toplumlarına ilişkin verilere ulaşmak için 

Çin üzerine yapılan analizler önem taşımaktadır. Marks tarihin başlangıcından beri doğu 

toplumlarında bir kabilenin yerleşmesi ve diğerlerinin göçebe hayatı sürdürmeleri 

arasında genel bir ilişkinin tanımlanabildiğini belirtmektedir(Marx K. , 1977b, s. 140). 

ATÜT’de Eski Türklerin adı doğrudan geçmese de Çin’in düşmanı ve ötekisi olarak 

yağmacı bir tarzla Çin’in siyasal ve askeri örgütlenmesi üzerinde etkili olduğu 

noktasında bilgi kırıntıları yer almaktadır. ATÜT’ün önemli özelliklerinden birisi 

toplumda sınıflara ayrışma gerçekleşmeksizin, sınıfların oluşumu öncesinde, devlet 

örgütü kurma zorunluluğunun oluşmasıdır. Çin açısından bu zorunluluğun ana 

etmenlerinden birisi göçebe komşuların oluşturduğu baskıdır. Böylelikle “Çin köylüleri 

kendilerini ancak güçlü bir askeri örgütlenme aracılığıyla koruyabilirlerdi.”(Lewin, 

                                                           
13Marks bu tespitini şu cümle ifade etmektedir: “(Asyatik) toplumun ekonomik unsurlarının yapısı, politik 

gökyüzündeki fırtına bulutlarının etkisi dışındadır.”(s.153) 
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1985, s. 103-104).Engels, Germenleri analiz ettiği bir çalışmasında, onları Asya’nın atlı 

göçebe halklarıyla karşılaştırmaktadır. Ona göre Asya tipi atlı göçebelik için bozkır 

gereklidir.  Bu koşul, Germenlerin bulunduğu coğrafya için geçerli değildir(Engels F. , 

1992, s. 319).Engels’in atlı göçebe halklar olarak sözünü ettiği halklar Türk ve Moğol 

toplumları olmalıdır. 

Marks, Engels’e yazdığı bir mektupta Avrupa halklarının oluşmasının 

temellerini, Asya ‘barbarlarının’ sayılarının artması ise zorunlu göçlere başlamalarına 

dayandırmaktadır. Ona göre “Asya yaylaları barbarları…-barbar kalabilmek için az 

sayıda olmak gerekiyordu.- Bunlar otlakların halklarıydı, avcıydılar, savaşçıydılar… 

her birey üretim tarzı için geniş alanlara muhtaç idi.”(Marx K. , Zorunlu Göç, 1992b, 

s. 139-140).Ancak insanların sayısı arttıkça birbirlerinin üretim alanlarına girerek, 

sonucunda daha büyük çapta göçleri başlatmışlardır. Avrupa halklarının oluşumunun 

anlatıldığı bu satırlarda Asya bozkırlarının özellikleri de yer almış bulunmaktadır: Otlak 

alanların genişliği, hayvancılık, avcılık ve savaşçılık. 

Asya tipi üretim tarzı içindeki toplumların insanlık evrimi içinde hangi noktada 

dağılma gösterdiği sorusunun yanıtını Engels, Anti Dühring’te vermektedir. Ona göre: 

“Doğu despotizmi ve fatih göçebe halkların değişken egemenliği bu eski topluluklara 

binlerce yıl boyunca dokunmadı; onların gitgide dağılmalarına neden olan şey, büyük 

sanayi ürünlerinin rekabeti ile doğal ev sanayilerinin zamanla yıkılmasıdır.”(Engels F. 

, 1992, s. 234). Burada fatih göçebe halklardan doğunun despotik toplumlarına karşı 

tehdit oluşturan ve onları savaş ve fetih yoluyla etkileyen halklar olarak söz 

edilmektedir. Marks’a göre de eski Asyatik üretim biçiminde ürünlerin metalara, 

insanların da meta üreticilerine dönüşmeleri, bu ilkel topluluklar dağılmaya yüz tutana 

kadar ikincil bir yer tutmaktadır. Dağılmanın başlamasıyla meta-üretici formu birincil 

öneme sahip olmaktadır(Marx K. , 1977a, s. 170). 
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2.2.1. Sosyoekonomik Formasyon Yaklaşımı İçinden Eski Türklerde 

Göçebelik Açıklamaları 

Türkiye’de sosyoekonomik formasyon yaklaşımı içinde Eski Türk toplumlarına 

ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenler Sencer Divitçioğlu (1927-2014) ve Halil 

Berktay’dır (1947-). Medeniyetler yaklaşımı içinden analiz yapan Türkiye’deki bilim 

insanlarından farklı olarak, doğrudan Eski Türk devletlerini konu alan çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir.  

Divitçioğlu kapitalizm öncesi üretim tarzları üzerine kaleme aldığı bir 

makalesinde, bu türü göçebelik ve hayvancılık boyutu ile incelemektedir(Divitçioğlu, 

2004, s. 186-187). Kapitalizm öncesi üretimin temel unsurlarını doğa/toprak, emek ve 

üretim birimi olarak saymakta ve bunların doğaya bağlı olarak kara bodun emeğinde 

oba üretim biriminde gerçekleştiğini belirtmektedir. Emek olarak adlandırdığı işlev 

içinde yer alan sosyal kurallar, doğaya kut ve törenler sunmak, üretilenleri üleştirmek ve 

üleşimin kurallarını saptamak, obaya emeğini sunmak, stepokrasi olarak adlandırdığı 

devlete ise asker sağlamakla yükümlüdür.  Burada obanın işlevi edinim sürecini 

gerçekleştirmek iken, stepokrasinin işlevi boduna gasp etme alanları 

açmaktır.Divitçioğlu’na göre bu yapı içsel dinamikler boyutu ile ele alındığında 

Göktürklerde alt yapı denilen ekonomik koşullar din, akrabalık, siyaset ve savaş gibi 

kurumlarla iç içe geçmiş bir görünüme sahiptir. Bu unsurların hiçbiri son kertede başat 

olarak ortaya çıkamamakta ve belirleyici olamamaktadır. Ancak üretim tarzına dış 

dinamik bağlamında bakıldığında savaşın sömürünün belirleyicisi olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre bu noktada, savaşta galibiyetin pozitif artık, yenilginin ise 

negatif artık olarak üretim tarzını ve sosyal biçimlemeyi etkilemektedir(Divitçioğlu, 

2004, s. 189).Divitçioğlu bu devinimi insanlığın gelişimine ilişkin aşamalarda bir 

sıçrayış olarak kabul etmekte midir? Yanıtı olumsuzdur. 774 yılında Uygurların 
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Göktürkleri yıkması ile “evrimi hazırlayacak –bu- yalın ögelerin hepsinin”  tümüyle 

silinip gittiğini düşünmektedir(Divitçioğlu, 2004, s. 190). 

Divitçioğlu, “Orta Asya Türk İmparatorluğu” adlı çalışmasında ise bozkır 

medeniyeti içinde yer alan Türk toplumlarını birçok boy ve devletin yer aldığı bir 

imparatorluk olarak Göktürk Devleti’ni tanımlamaktadır. Çeşitli boyları içeren bu 

devletleri şöyle sıralamaktadır: I. Doğu Türk Kağanlığı (552-634), Tong Yabgu Dönemi 

(630), Batı Türkleri (575-630) ve II. Doğu Türk Kağanlığı(Divitçioğlu, 2016, s. 45-

58).Türk kağanlıkları içinde yaşayan boyların ekonomik geçimliklerinin farklı 

biçimlerde olduğunu belirtmektedir. Buna göre orman ve dağlarda yaşayan toplayıcı ve 

avcılar; sulak arazilerde oturan tarımla uğraşanlar; bozkıra yayılmış halde bulunan 

göçebeler üç farklı üretim tarzını oluşturmaktadır(Divitçioğlu, 2016, s. 74). Divitçioğlu 

bu üç üretim tarzının hangi boylar tarafından gerçekleştirildiğine de yer vererek 

çalışmasını detaylandırmıştır. Divitçioğlu’na göre Dumezil’in Hint- Avrupa 

topluluklarında varlığını saptadığı üçlü işlev paradigması Türk toplumları içinde 

geçerlidir.14 Kutsallık, savaşkanlık ve üretkenlik şeklindeki bu işlevler Türk 

toplumlarında da bulunmaktadır. Yazıtlarda da ifade bulan Gök Tanrı inancı, erlik, 

umay gibi unsurlar ile kağana kut verilmesi kutsallığı tanımlamaktadır. Ailelerden 

boylara oradan boduna ulaşan sosyal yapı içinde savaşçılık örgütlenmektir. Buna göre 

toplumun temel üyesi çoban savaşçılardır. Tanrı tarafından kağana güç verilmesi 

düşüncesi ile savaşçılığın kutsal ve aşkın boyutu ortaya çıkmaktadır. Temel üretim 

birimi obada göçebe çobanlığa dayalı biçimde üretkenlik gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

ürünlerin değiş tokuş ile dolaşıma sokulması, sulak arazi bölümlerinde tarımın 

yapılması ve yerleşik toplumlarla karşılıklı at ve ipek ticaretine dayanan bir dış ticaretin 

                                                           
14 Georges Dumezil, 1929 yılında kaleme aldığı “Flamen-Brahman” kitabında toplumun rahipler, 

savaşçılar ve sıradan insanlardan oluştuğunu ve bu üç birimin yukarıda sayılan üç işlevi yerine getirdiğini 

belirtmektedir.Bu toplumlarda egemenlik iki ayrı ve tamamlayıcı alt kısma ayrılmaktadır. Bunlar;  resmi, 

hukuki görevleri yapan rahiplere dayanan ama dünyevi bir egemenlik diğeri ise güçlü, öngörülemez, 

ruhban sınıfa dayanan ve doğaüstü dünyada kök salan egemenliktir. Bu kutsallığı oluşturmaktadır. Ordu 

yapısı ve toplum geçimliğinin verimliliği ise diğer unsurlardır. Detaylı bilgi için bkz: (Lyle, 1982). 
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gerçekleşmesi de üretkenliğin diğer boyutlarıdır(Divitçioğlu, 2016, s. 75-82 ve 

98).Divitçioğlu’nun diğer bir tespiti bu devletlerin Claessen ve Skalnik’in erken devlet 

tanımına yaklaşmış olmasıdır. Ona göre bunun nedeni siyasi bir insan topluluğu olan 

boyların da, sosyal insan topluluğu olan ak bodun ve kara bodunun da, sosyal-siyasi 

örgütlenmedeki üst düzen devletin de tek bir ‘bodun’ sözcüğü ile ifade edilmesidir. Bu 

durumu, boyların, sosyal kuralların ve devletin henüz ayrışarak kendi başına net 

kategoriler haline gelmemesi ile açıklamaktadır(Divitçioğlu, 2016, s. 286). 

Berktay “Kabileden Feodalizme” isimli çalışmasında sosyoekonomik formasyon 

yaklaşımındaki insanlığın tarihsel aşamalarını Türk toplumlarına uyarlamıştır. 

Berktay’a göre toplumların siyasal örgütlenme dinamizmine ilişkin aşamaları kapsayan 

insanlığın tarihsel aşamaları Akdeniz toplumları haricinde tüm toplumlar için 

evrenseldir. Akdeniz toplumları ilkel kolektivizm ile feodalizm arasında köleci aşama 

geçirmişlerdir. Bu bağlamda Akdeniz toplumları da aşamalı evrimsellikten tümüyle 

ayrıksı değildir. Yalnızca Akdeniz’in kendine özgü koşulları nedeniyle başkaca ara bir 

dönem(kölecilik) geçirmişlerdir. Kabile toplumu ile kapitalizm arasında temel üretim 

tarzı olarak feodalizmden söz eden Berktay, bu türün tüm toplumlarda aynı türde ve 

yönde gerçekleşmediğini, “eşitsiz ve çok çizgililik içinde çeşitli feodalizmlerin” 

geliştiğini vurgulamaktadır(Berktay, 1983, s. 12).Berktay, Morgan’ın kabileyi insanlık 

tarihinin ilk evrensel adımı olarak tanımladığı teorisine katılmaktadır. Engels’in 

Morgan’dan hareketle oluşturduğu aşamaların evrenselliğine vurgu yapmaktadır. Bu 

aşamalar sırasıyla; kabile/kandaş/ilkel kolektivizm, askeri demokrasi, konfederasyonlar 

ve nihai olarak devlettir(Berktay, 2005, s. 75 ve 85). Berktay Türk devletlerini bu 

aşamalardaki yerini belli başlı üç evrede tespit etmektedir. Ona göre Hunlar, Göktürkler, 

Karahanlılar ve Sir-i Derya Oğuzları (oğuz Yabgu Devleti)  kabile toplumu ve askeri 

demokrasi olarak feodalizmin ön aşamalarını temsil etmektedir. Büyük Selçuklular ve 

Anadolu Selçuklularını ise Türklerde devlete esas sıçrayış olarak görmekte, bu 
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devletleri ilk feodal Türk İslam devletleri olarak erken feodalizmle tanımlamaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki dönemini ise olgun feodalizm 

olarak, merkezi feodal despotluğa geçiş ve göçebe feodalizmin sonu olarak 

nitelendirmektedir(Berktay, 2005, s. 132-133). 

Berktay’a göre M.Ö. 1000’li yıllardan M.S. 1000’li yıllara kadar Türkler Orta 

Asya’da yaklaşık iki bin yıl içerisinde köleci aşamayı yaşamaksızın, kabile toplumunun 

gitgide çözülmesi ile birlikte feodalizm aşamasına gelmişlerdir. Bu süreci doğrudan bir 

‘ileriye’ gidiş değil dalgalı bir hareket olarak tanımlamaktadır. Bu tarihi “barbarlıktan 

uygarlığa zorunlu bir yükseliş olarak Orta Asya Türk Tarihi” olarak 

adlandırmaktadır(Berktay, 1983, s. 154-155).İklimin ve toprağın tarım için uygun 

olmaması nedeniyle Türklerin uzun yıllar çoban ve yağmacı topluluklar olarak 

yaşadıklarını belirten Berktay’a göre, göçebeliğin ataerkil, taşınabilir mallar ve hayvan 

sürüleri ile oluşan şartlarının henüz tarıma geçmeden Türklerin özel mülkiyetçi bir 

yapıya ulaşmalarını sağlamıştır(Berktay, 1983, s. 47). İnsanlığın toplumsal aşamalarına 

Türk toplumlarını herhangi bir istisnai özellik olmadan yerleştirme çabası, Berktay’ın 

Orta Asya Türk toplum yapısını milletin meçhul olduğu bir klan mensubiyeti ile 

tanımlama hatasına sürüklemektedir. Ona göre göçebe Türklerin bu klan mensubiyeti 

için ortak atadan türediklerini “farz etmeleri” yeterlidir. Toplumsal yapının bağlarını 

tesadüfi ve derinlikli olmayan bir noktaya yerleştirmektedir.  Özel mülkiyetin gelişmesi 

sonucunda kabileler içinde sosyal farklılaşmaların ortaya çıkması ile farklı klanlardaki 

insanları bir arada tutan unsurun kabilenin aşiret şefine bağlılık olduğunu 

belirtmektedir. Orta Asya konfederasyonlarının tüm bozkırda hâkimiyet sağlama 

çabasını ise aşkın bir bilinç değil sadece maddi yaşam koşullarının zorlaması olarak 

tanımlayarak millet esasının oluşmadığını bu yolla da vurgulamaktadır.Berktay Türk 

adıyla millet haline gelmenin ancak başka kültürlerle yoğrulma sonucu 19. yüzyılda 

gerçekleştiğini belirterek,  açıklamasını daha da ileri boyuta taşımaktadır. Ona göre Orta 
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Asya Türk kavimleri ve hatta Maveraünnehir’den İran’a ve oradan da Anadolu’ya geçen 

Oğuzlar bile millet bilinci taşımamaktadırlar(Berktay, 2005, s. 71-72).Bu yaklaşım 

şüphesiz göçebeliğin yetersizliği tezinin bir tezahürüdür. Küçük Asya’ya gelmeleri ile 

Türklerin yerleşik tarım toplumları ile etkileşime geçmesini millet olmanın ön koşulu 

haline getirmekte, feodalizmi toplum yapısının karmaşık ve ileri düzey biçimler alması 

için gerekli bir aşama olarak görmektedir. Ancak yalnızca Göktürk Kitabelerindeki 

Türk bodunu ifadeleri ve Türk devletinin millet esaslı yapısına yapılan vurgular bile bu 

görüşü çürütmeye yetmektedir. 

2.3.Medeniyetler Yaklaşımında Doğu Toplumları ve Göçebeliğin Yokluğu 

Medeniyetler yaklaşımı insanlık evriminin nasıl gerçekleştiğine yönelik bir 

soruyla yola çıkmamış olsa da ortaya konulan analiz evrimsel bir şema görünümü 

sunmaktadır. Doğu toplumlarının patrimonyal geleneksel yönetimle ifade bulması, 

Batı’nın ise rasyonel ve akılcı bürokrasiye ulaşması bu ilerlemeci anlayışı kültür ve 

siyaset boyutu ile sürdürmektedir. Medeniyetler yaklaşımı olarak seçilen genel 

isimlendirme, bu çatı altına dâhil edilebilecek pek çok sosyal bilimci olsa da, en çok 

Weber, Eisenstadt ve Shills’in çalışmaları ile şekillenmiştir.  

Medeniyetler yaklaşımının önemli teorisyeni Weber doğu toplumlarını 

gelişmeye kapalı ve yetersiz bir devlet yönetimi yapılanması sahip olarak geleneksel ve 

karizmatik otorite biçimleri içinde tanımlamaktadır. Peki, Doğu’yu değerlendirmede 

Weber’in kaynakları nelerdir? Çalışmalarında geniş bir kaynakçaya yer veren Weber, 

doğu bilgisi için büyük oranda Şarkiyatçılıktan yararlanmıştır.15 Weber doğuya ilişkin 

bilgiler için zamanının Journal of the Royal Asiatic Society, Journal Asiatique, 

Zeitschrift der Deuszschen Morganlandischen Gesellschaft gibi dergilerinden 

yararlanmıştır(Sunar, 2010, s. 158). Çalışmalarında Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin ve 

                                                           
15“Şarkiyatçılık batının eski ya da yerleşik ötesi olarak tanımladığımız doğu toplum ve uygarlıkların 

inceler.”(Coşkun, 2008, s. 15). 
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İslam toplumları gibi yerleşik olan Doğu’nun yerleşik toplumları incelemekle birlikte 

Doğu ile ilgili kaynaklarının önemli bir bölümü Çin ve Hindistanla ilgilidir. Bir kısmı 

ise İslam coğrafyasına ilişkindir. Weber’in Çin ile ilgili başvurduğu kaynaklardan bir 

kısmı Fransız sinolog E. Chavannes’e aittir. Chavannes’in Tang hanedanının Türkler 

üzerine olan tarihsel metinleri Documents sur les Tou- kiue ocidentaux (1900)’den 

yararlanmıştır. Bu eseri Türkler üzerine değil Çin dini ile ilgili bir kaynak olarak 

kullanmıştır. İncelediği Çin medeniyetinin etkileşim içinde bulunduğu Türk 

toplumlarını analizine dâhil etmemiştir. 

Weber, insanlığın toplumsal tarihinin belirgin bir başlangıç noktası olmadığını, 

tarihi fenomenlerin çoğunun boylar, aşiretler ve kabileler gibi ikincil, askeri olarak 

belirlenmiş gelişmeler olarak göründüğünü ileri sürmektedir. Ekonomi ve Toplum’un 

Sunuş yazısında Roth, Weber için “egemen ailelerin en azından göçebe fatihler olarak 

oluştuğu hipotezinin inandırıcı olmadığını” belirtmektedir. Ve başlangıç noktalarının 

tarih öncesinin karanlığında kaybolduğunu düşündüğünü yazmaktadır. Weber’e göre 

“tarihi olarak yeniden düzenlenebilen her şey kendilerini bir ölçüye kadar bazı şehir 

gelişmeleri olan tüm bu antik halklarda görünüşte tekrarlayan kesin örgütsel 

durumlardı.”(Roth, 2018, s. 35). 

Weber otoriteyi çeşitli tiplerde formüle ederek toplumlar arasında bir gelişme 

ayrımı yapmaktadır. Weber’in ünlü otorite tipleri karizmatik otorite, geleneksel otorite 

ve yasal ussal otoritedir. Geleneksel otorite harç ve angaryaya dayalı patrimonyal 

toplumları ifade etmekte; yasal ussal otorite ise bürokrasi aygıtına sahip modern 

toplumları içermektedir. Batı dışı tüm toplumlar (özellikle Doğu toplumları) bu 

sınıflandırmalar içerisinde her şeyin hükümdara ve kısmen de hükümdarın altındaki 

yüksek yöneticilere ait olduğu patrimonyal toplum olarak nitelenmektedir. Her şeyin 

hükümdara ait olduğu yapının yalnızca azgelişmişlik üreteceği, kısmen daha aşağıdaki 

yöneticilere aktarımının ise kapitalizme yol açacağı iddia edilmektedir.  
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Weber’e göre geleneksel otoritenin saf tipi, ortak yetişmeden kaynaklanan 

kişisel bağlılık ile örgütlü bir yönetim oluşturabilmektir. Weber bu tipte yönetimin 

modern anlamıyla sistemli bir biçimde oluşmadığını belirtmek için otorite sahibi kişinin 

amir değil, kişisel bir efendi olduğunu; görevlilerin ise memurlar değil, kişisel 

hizmetliler olduğunu vurgulamaktadır. Hukuk ve yönetimin meşruluğu yasayla 

oluşamamakta, ‘bilgelik’ denilen geçmişte geçerli oldukları gerekçesiyle kurallaşabilen 

normlardan ileri gelmektedir(Weber, 2018a, s. 346-347). 

Weber geleneksel egemenliğin üç tipini saymaktadır; yaşlıların yönetimi, 

patriarkalizm ve patrimonyalizm. Geleneksel otoritenin ilk tipi olan yaşlıların yönetimi, 

yaşça en büyük erkek üyenin otoritesini kapsamaktadır. Patriarkalizm ise akrabalık 

temeline ekonomiyi de ekleyerek belirli bir miras kuralıyla belirlenen bireyin 

yönetimidir. Bu iki tipte de yasayla değil gelenekle bir arada bulunan üyelerin itaati 

rızaya dayanmaktadır. Weber’e göre bunun iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi otorite 

olan kişinin otoritesini tüm üyelerin ortak çıkarlarını korumak için kullanmak zorunda 

olduğu inancıdır. İkincisi ise otorite sahibi yöneticinin emirlerini zorla kabul ettirecek 

kişisel kadrolara sahip olmamasıdır. Patrimonyalizm de ise egemenin otoritesinin 

üyelerce kabulü için kişisel yönetim araçları ve askeri güç geliştirmesi 

gerekmektedir(Weber, 2018a, s. 350-352).Weber bu egemenlik tiplerini açıklarken 

yaşlıların yönetiminde bilgeliği vurgulamak için Germenleri; patrimonyalizmin 

ekonomik ve yönetsel çerçevesini analiz ederken de çoğunlukla Çin, Hindistan ve 

Osmanlı Devleti’ni örnek vermektedir. Patrimonyal otorite ve (devletleştiyse) devlette 

tebaanın temel yükümlülüğü yöneticinin maddi geçimini sağlamaktır. Başlangıçta bu 

durum aralıklı olarak karşılıksız bağışlar biçiminde olmakta iken sonradan 

genelleşmektedir. Weber’in ifadesiyle yönetici “tüm Antik, Asya ve Orta Çağ geniş 

ölçekli devletlerinde tipik olarak yiyecek, kıyafet, silah talepleri ve diğer isteklerinin 
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ülkesinin çeşitli bölgeleri arasında aynî olarak paylaştırılması şeklinde 

desteklenir.”(Weber, 2018b, s. 379). 

Weber, Doğu ve Batı arasındaki farklılığı yerleşik hayata geçişte Doğu’nun su 

kenarlarında sulama ile tarım yapmak durumunda olması üzerinden tanımlamaktadır. 

Marx gibi tarım ve sulama ilişkisi üzerinden ilerleyen Weber, Doğu’nun uygarlıklarının 

tarıma elverişli topraklarda sulama sorununu çözebildiği ölçüde ortaya çıktığı tespitinde 

bulunmaktadır. Mısır, Hindistan ve Çin gibi Doğu uygarlıklarını Batı’dan ayıran temel 

unsur sulama sorunun çözülmesinin kültürel gelişmede birincil rol oynamasıdır.Sulama 

sorunu nedeniyle büyük kanallar inşa edilmesi gerekliliği patrimonyal Doğu 

toplumlarında bürokrasi, tebaanın krala bağımlılığı ile yerine getirmeleri gereken 

zorunlu hizmetler ortaya çıkmaktadır. Su sorunu bürokrasinin mevcudiyetini, bağımlı 

sınıfların mecburi hizmetlerini ve tebaanın kralın bürokrasisine bağımlılığını 

şekillendirmektedir. Kanal yapımı, bataklığın kurutulması, bunlara uygun yol ve kale 

yapılması gibi kamu işleri için çok sayıda kişinin örgütlenmesine dayanan merkezi bir 

bürokrasinin olması ve tebaanın mecburi kamu hizmetini yerine getirmesi 

gerekmektedir. Doğuda kralın gücü askeri tekeli elinde bulundurmasından ileri gelirken 

Batıda profesyonel bir ayrım bulunmaktadır. Weber bu durumu da sulama sorunun 

çözülmesi için birleşen, çözülünce dağılan toplumsal yapılara bağlamaktadır. Su boyu 

uygarlıkları göçebe kavim istilasıyla karşı karşıya olduklarından kral askeri güç 

tekeliyle kendi düzenini ve meşruluğunu sağlamaktadır. 

Weber’in göçebelere ilişkin açıklamalarını Germenler üzerinden 

oluşturmaktadır. 1904 yılında ilk kez antik Cermenleri tartışmaya başlamıştır.16 Ancak 

siyasal ve ekonomi tarihi analizini feodalite (Grundherrschaft) üzerinden inşa etmiştir. 

Bu eserde Weber, Grundherrschaft’ın kökeninin Sezar ve Tacitus dönemindeki 

                                                           
16 Weber, “Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur 

des letzten Jahrzehnts“ (Son On yılın Alman Literatüründe Eski Germen Sosyal Durumunun Niteliği 

Konusundaki Tartışma) isimli eserinde Germen sosyal yapısına değinmektedir. 
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büyükbaş hayvan sahiplerinin köylüler üzerindeki yönetimine dayandığı yönündeki 

açıklamayı “evrensel aşamaların yasal dizilişi olarak kültürel gelişmeyi biyolojik 

süreçler gibi kavrama çabalarından biri” olarak değerlendirmiştir(Roth, 2018, s. 28). 

Weber, göçebelerin tarımı küçümseyen kişiler olduğu yönündeki analize itirazda 

bulunmuştur. “Göçebe” “yarı göçebe” gibi kavramların betimleyici amaçlar için zorunlu 

olduğunu düşünmekle birlikte bunların kültürel aşamayı kavramaktan başka bir şey 

olarak görülmemesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre Sezar döneminde Germenik 

kabileler göçebe veya kölesi bulunan özgür kişiler değillerdir; asker ve köylü arasındaki 

statü farklılığı bulunmayan bir yapıydı. Sezar’ın Suevilere ilişkinin raporunun 

Germanik kabilelerin göçebe hayat tarzı sürdüklerine ilişkin bir kanıt 

oluşturamayacağını savunmaktadır. Weber’e göre göçebe tarımın yerini yerleşik tarım 

aldığında askeri örgütlenmeyi de içerecek şekilde toprağın akrabalık temelinde 

dağıtılması mümkündür. Bir köyün arazisinin bu şekilde akraba mülküne dönüşmesi 

Eski Germen devirlerinde olmuştur. Weber’in incelediği kaynaklara göre bir soy ağacı 

(genealogiae) köy arazisinin sahipleri olarak belirmektedir. Bu, arazinin soylu bir aile 

tarafından işgal edilmemiş göründüğü zamanlarda bile böyledir. Weber, yine de, bunun 

bir kural olmadığını ve askeri grupların akraba gruplarla açık biçimde bağlantılı 

olmadığı notunu düşmektedir(Weber, 2018a, s. 493). 

Avrupa ve Asya tarım tarihi önemli bir kategoride farklılaşmaktadır. Bu katagori 

kan akrabalığı, toprağa yerleşim ve askerlik bağı kurulmuş toprağın sahiplenilişi diğer 

bir ifade ile mülkiyet bağlamıdır. Weber, Avrupa ve Asya'daki erken yerleşimi 

karşılaştırırken, ilkinin ilk göçebe hayvan yetiştiriciliğinden karışık ekin ve hayvan 

tarımına, diğerinin ise göçebe ekin yetiştirmesinden bahçıvanlık tipi yoğun tarıma 

geçtiğini tespit etmiştir. Dolayısıyla otlak temelindeki komünal mülkiyetin Avrupa'da 

geliştiğini, ama Asya'da göreceli yokluğunu görmüştür(Roth, 2018, s. 35).  
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Weber’in otorite tiplerinden hiçbiri göçebe topluma uygun düşmemektedir. 

Cengiz Han gibi bazı göçebe önderler gücü elde etme ve kullanma biçimleri itibariyle 

geleneksel otorite sınıfına girmekte, başarılarıyla da karizmatik otorite elde 

etmektedirler. Bazı durumlarda ise karizmaları sayesinde göçebe toplumun önderi 

olmayı başardıkları görülmektedir. Bürokratik otoriteye ise yalnızca yerleşik toplum 

bölgelerini ele geçirdiklerinde orada mevcut olan bürokrasi yardımıyla sınırlı biçimde 

sahip olmuşlardır. Khazanov’a göre Weberyen tarzda asıl bürokratik otoritenin ortaya 

çıktığı durum göçebe reislik yönetiminin bir üst noktaya taşınmasıdır(Khazanov A. M., 

2015, s. 280). Bu duruma göçebe reislerin cebri gücünün meşruluğunun yerleşik 

reisliklerden yaygın olduğu yönünde bir açıklama getirilmektedir. Ancak bunun 

koşulları yeterince aydınlatılmamıştır. Teokratik gerekçeler güç kullanma tekelinin 

kaynağı olarak sunulmakla birlikte, yerleşik toplumlarda kutsallığın etkisinin göçebelere 

oranla az olduğu sonucunu çıkarmamıza yol açacak bu gerekçelendirme yetersizdir. 

Göçebe reislik reisin cebri güç tekeli ve tartışmalı teokratik kaynağı dışında, merkezi 

yönetim ve örgütlenmenin alt düzeylerinde dahi merkezdekine benzer yapılanmaların 

bulunması gibi özelliklerle tanımlanmaktadır. Bu özellikler dağılmanın önlenmesine 

ilişkin etkin yollar sunmamaktadır(Khazanov A. M., 2015, s. 278-280). 

Medeniyetler yaklaşımının teorisyenlerinden Eisenstadt, değişkenler arasındaki 

ilişkinin çok yönlü olduğunu kabul etmekle birlikte insan toplumunun gelişim tarihinde 

birkaç tipin ön plana çıktığını belirtmektedir. İnsan toplumları tarihinde karşılaşılan en 

yaygın siyasal sistem biçimler olarak tanımladığı bu türler şu şekildedir (Eisenstadt S. 

N., 1963, s. 10): 

 İlkel siyasi sistemler 

 Patrimonyal imparatorluklar (örneğin,  Karolanj ve Akamenit veya Part 

İmparatorlukları) 
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 Göçebe veya fetih imparatorlukları (örneğin Moğollar ve ilk halifeler 

altındaki Arap krallığı)  

 Şehir devletleri (örneğin, eski Atina, Cumhuriyetçi Roma)  

 Feodal sistemler (Avrupa, Japonya, Orta Doğu ve muhtemelen diğer 

yerlerde olduğu gibi)  

 Merkezileşmiş tarihi bürokratik imparatorluklar veya kısaca tarihi 

bürokratik toplumlar  

 Çeşitli türlerdeki modern toplumlar (demokratik, otokratik, totaliter, "az 

gelişmiş") 

Eisenstadt bu şemanın zorunlu olmadığını, siyasi sistemlerin her birinin birden 

fazla alt türe bölünebileceğini belirtmektedir. Sınıflandırmanın türü esas olarak 

tanımlayıcıdır; listelenen türlerin her biri, karşılaştırmalı ölçütlere göre bazı belirgin 

özellikleri ile ayırt edilebilmektedirler. Çalışmasında merkezi tarihsel imparatorluklar 

olarak nitelediği toplumları esas almıştır. Bunların en önemli örnekleri şunlardır: 1. Eski 

imparatorluklar – özellikle Doğu’da Mısır, Babil ve muhtemelen Amerika’da İnka ve 

Aztekler, 2. Han döneminden Ch'ing'e kadar Çin İmparatorluğu, 3. Çeşitli Pers 

imparatorlukları, özellikle Sasani ve daha az ölçüde Part ve Akamenit, 4. Roma ve 

Helenistik imparatorluklar, 5- Bizans İmparatorluğu, 6. Çeşitli eski Hindu devletleri, 

özellikle Gupta, Maurya ve Moğol İmparatorluğu, 7.  Arap Halifeliği, özellikle 

Abbasiler ve Fatimiler, Akdeniz'deki Arap Müslüman devletleri, İran ve nihayet 

Osmanlı İmparatorluğu, 8. Feodal sistemlerin çöküşünden mutlakiyet çağına kadar Batı, 

Orta ve Doğu Avrupa devletleri,  9. Fetih imparatorlukları (Avrupa'nın yayılması, 

sömürgeleştirilmesi ve fethinin bir sonucu olarak Avrupa dışındaki ülkelerde kurulan 

çeşitli siyasi sistemler - özellikle İspanyol-Amerikan ve Fransız imparatorlukları ve 

Hindistan'da İngiliz sömürge imparatorluğu )(Eisenstadt S. N., 1963, s. 
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11).Eisenstadt’ın bu listede saydığı tarihsel merkezileştirilmiş bürokratik sistemlerin 

çoğu Mısır veya Sasani İmparatorluğu gibi patrimonyal imparatorluklardan oluşmakla 

birlikte aralarında farklı üç tip daha yer almaktadır: Zorunlu olarak patrimonyal 

olanlarla ortak birçok özelliği paylaşan dualistik göçebe-yerleşik imparatorluklar; 

Avrupa, muhtemelen Çin ve bir dereceye kadar Japonya gibi feodal toplumlar ve şehir 

devletleri (Roma ve Helenistik imparatorluklar(Eisenstadt S. N., 1963, s. 11). 

Shmuel N. Eisenstadt, 1973 tarihli “Geleneksel Patrimonyalizm ve Modern 

Neopatrimonyalizm” adlı kitabında, patrimonyalizm kavramının “ilk modernleşme ve 

politik gelişme çalışmalarının bazı varsayımlarına eleştirel bir tutum” oluşturduğunu 

belirtmektedir(Eisenstadt S. N., 1973, s. 8). Sahra altı Afrika'daki bariz "modernleşme" 

veya "gelişme" eksikliğini açıklamak amacıyla, farklı patrimonyalizm, himaye veya 

kayırmacılık kavramları kullanılmıştır. Sahra-altı Afrika'daki bariz "modernleşme" veya 

"gelişme" eksikliğini açıklamak amacıyla, farklı patrimonyalizm, himaye veya 

kayırmacılık kavramları kullanılmıştır. 1970'lerin ve 1980'lerin başlarında katı haline 

gelen patronaj ve kayırmacılık hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak geliştirilen söylem, 

ilk olarak Eisenstadt tarafından "geleneksel patrimonyalizm" den farklı olarak "modern" 

sıfatıyla birlikte "neo-patrimonyalizm"  olarak kullanılmıştır(Erdmann & Engel, 2016, s. 

8). Eisenstadt’a göre patrimonyal toplumlar modern çağda modernliği 

yakalayamamakta; rüşvet, kayırma ve keyfi idare ile bozulmuş modernite 

üretmektedirler(Eisenstadt S. N., 1973, s. 7). Neopatrimonyalizm yaklaşımı, 

patrimonyal toplumların gelişme gösteremeyeceği tezinin güncel bir açıklamasını 

oluşturmaktadır. 

Shills, toplumları analiz etmek için merkez-çevre tanımlaması kullanmıştır. Ona 

göre her toplum bir merkeze sahiptir. Merkezi bölge, toplumun var olduğu ekolojik alan 

içinde yaşayanları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Shills’e göre merkezi bölge uzamsal 

olarak konumlanmış bir fenomen değildir. Bu bakımdan geometri ve coğrafya ile çok az 
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ilgisi bulunmaktadır. Merkezi bölge daha çok toplumu yöneten sembol, değerler ve 

inançların merkezidir(Shills, 1975, s. 3).Merkezi değer sistemi kurucu alt sistemlerin 

seçkinleri ve alt sistemlerin oluşturduğu örgütlenmeler tarafından takip edilen ve 

onaylanan değerlerden oluşmaktadır. Shills modern öncesi toplumlardaki nüfus 

kitlesinin merkezi değerler sisteminin yakın etkisinden uzak bulunduğunu, bu nedenle 

merkezi değer sistemleri ile aralıklı olarak ve parça parça eklemlenen kendi değer 

sistemlerine sahip olduklarını belirtmektedir.Modern Batı toplumlarında ise bütüncül 

ekonomik sistem, politik demokrasi, kentleşme ve eğitim gibi konularda toplum üyeleri 

ile merkezi değer sistemleri çok yakındır(Shills, 1975, s. 10-11).Shills’in bu 

kategorizasyonu modern toplumlarla ilişkili olduğundan modern öncesi toplumların 

yetersizliği savını desteklemektedir. 

2.3.1. Medeniyetler Yaklaşımı İçinden Eski Türklerde Göçebelik 

Açıklamaları 

Bir önceki başlıkta ortaya konulduğu üzere, medeniyetler yaklaşımı içinde 

Weber’in Doğu toplumlarına ilişkin kültür temelli açıklamasında Eski Türklere ilişkin 

analizler yer almamaktadır. Weber geleneksel Doğu toplumları açıklamalarında 

genellikle Türk devletlerinden Osmanlı Devleti’ne yer vermektedir.  Türkiye’de yapılan 

Weberyen analizler de daha detaylı olmak üzere genellikle Osmanlı üzerinedir. 

Türkiye’de medeniyetler yaklaşımı içinde çalışmalar üreten akademisyenler Sabri 

Ülgener (1911-1983), Şerif Mardin (1927-2017) ve Metin Heper’dir (1940).   

Sabri Ülgener İslam kültürü analizinde Weberyen yaklaşımın araçlarını 

kullanmakla birlikte Weber’in Doğu toplumları ve özellikle İslam dininin toplumu 

şekillendirişine yönelik düşüncelerini eleştirmektedir(Özkiraz, 2003)(Bülbül, 2011). 

Weber’in İslam toplumlarının dinin yapısı gereği gelişmeye kapalı olarak 

tanımlamasına karşı zihniyet temelli açıklamalar üretmektedir. Ülgener’e göre benzer 
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ekonomik biçimler Batı ve Batı dışında farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Batı ve 

Doğu ikilemine Osmanlı’nın neden kapitalistleşme sürecine gidemediği sorusu 

üzerinden değinmektedir. Buna göre Osmanlı gerileme döneminde ticaret karakterini 

kaybederek esnaflaşma şeklindeki yeniliğe kapalı ve katı Ortaçağ değerlerine dönüş 

yaşamıştır(Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 2006, s. 9). 

Ülgener, Batı ve Doğu ikileminde buradan daha geriye gitmemektedir. Bu çalışmada 

yerleşik- göçebe köklerini araştırdığımız bu ikilemin düzlemini ticarete dayalı ekonomi 

ve onun yarattığı kültüre kadar götürmektedir. Bu noktada Ortaçağ ahlakı olarak sözünü 

ettiği durgun yaşam tarzının kökenini göçebelik ve feodalizmin birleşiminde 

bulmaktadır. İlk göçebe toplumların aile kültürü mirası feodal ekonomiye geçişle 

birlikte bu iki yapının ortak kültür ürününe dönüşmüştür. Ülgener bunun özelliklerini 

çokça harcama, bolluk içinde yaşama isteği, konak ve malikânelerde yaşam, ağa ve 

efendinin toplumun üstünde yer alması şeklinde sıralamaktadır(Ülgener, 2006, s. 

76).Çalışmasında bu özelliklerin hangilerinin göçebe köklerden geldiğine ilişkin bir 

yanıt bulunmamakla birlikte, bu özellikleri göçebeliğin erken feodal karaktere 

bürünmesinin sonucu olarak görmektedir. 

Türk modernleşmesi üzerine çalışmalar ortaya koyan Şerif Mardin’de ise 

Osmanlı toplum yapısı ve devlet geleneğine ilişkin açıklamalarda Orta Asya kökleri ve 

göçebelik olgusuna daha sık rastlanmaktadır. Göçebeliğe Osmanlı’daki göçebe unsurlar 

üzerinden değinmekte ve Osmanlı toplumundaki göçebe- yerleşik ikilemini ortaya 

koymaktadır. “Göçebeler ile kentlerde oturanlar arasındaki karşıtlık, Osmanlı 

okumuşlarının, uygarlığın kent ile göçebelik arasındaki bir çekişme olduğu ve 

göçebeliğe ilişkin her şeyin küçümsenmekten başka bir işe yaramadığı konusundaki 

kalıp düşüncesini de doğurmuştu.”(Mardin, 2006, s. 38). Göçebe- yerleşik ikilemini bu 

sözlere açıklayan Mardin, Osmanlı’da merkezi yerleşik kültürle, çevreyi ise göçebe 

kültürle tanımlayarak Shills’in merkez- çevre teorisini kullanmaktadır. Çevrenin ayrışık 
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ve dağınık bir yapısı olduğunu bu karşın merkezin derli toplu bir görünümü 

bulunduğunu belirtmektedir. Buna göre merkezde bulunan yönetici ve görevlilerin İran 

bürokrasi kültürü gibi kent kökenli kültürlerden etkisi altında bulunmaktadır(Mardin, 

2006, s. 43). 

Mardin, Osmanlı’nın Orta Asya köklerine ise toplum ve devlet yapısında 

değinmektedir. Orta Asya’ya özgü olan, başarı ölçütüne bağlı ve önceden belirlenmiş 

toplumsal zümre olgusu Türk toplum yapısında varlığını sürdürmektedir. Ona göre bu 

yapı Batı’nın tarihsel evrimindeki koşullarla hiç bir ortak yön taşımamaktadır(Mardin, 

2006, s. 81). Orta Asya kökleriyle ilgili diğer bir açıklama diğer Osmanlı devlet 

yapılanmasındaki İslam devletlerinden farklı olarak dine bakışıdır. İslam devletlerinde 

topluluğun yönlendirilme biçimleri ile Osmanlıların Orta Asya gelenekleri arasında 

çatışma olduğunu belirtmektedir. Bu noktada İslam düşünürlerinin bir kısmının 

Türklerin İslam’a uygun olmayan özellikler getirdiklerini düşünmelerinden söz 

etmektedir(Mardin, 2006, s. 136). Mardin, Osmanlı devletinin teokratik bir devlet 

olarak adlandırılamayacağı tespitini yaparken, yöneticilerin kontrol altına alamadıkları 

pir ve şeyh gibi din adamlarına şüpheyle yaklaşmalarını neden olarak göstermektedir. 

Ona göre Osmanlı’yı şeriat devleti olarak tanımlayamama durumu, Orta Asya Türk 

devletlerindeki bir devlet görüşüne dayanmaktadır. Bu görüş “devletin devlet olarak 

yaşamını sağlamanın en önemli öğe olduğu fikri”dir(Mardin, 2006, s. 192).Seküler bir 

zemine oturan bu devlet algısı dinin devlet düzeninin üzerinde ve onun işlerliğini 

sınırlayıcı bir rolü olmamasını içermektedir. Son olarak Mardin, Osmanlı Devleti 

bünyesindeki beyliklerin feodal yapısını açıklarken bunların Orta Asya’dakine benzer 

bir aristokrasi oluşturmalarından söz etmektedir.  Soylu savaşçı sınıfını oluşturan bu 

aileler büyük toprakları denetimleri altında tutmuşlardır(Mardin, 2006, s. 90). 

Metin Heper ise 1985 yılında kaleme aldığı “Türkiye’de Devlet Geleneği” isimli 

çalışması ile Osmanlı’dan Türkiye’ye devlet geleneğini incelemektedir. Çalışmanın 
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giriş bölümünde Heper, analizinde kullandığı devlet tanımını açıklamaktadır. Buna göre 

devleti, belirli bir toprak parçası üzerinde meşru güç kullanma tekeline sahip siyasi 

kurum olarak tanımlamaktadır. Bu devlet tanımı, Weberyen yaklaşımda sıklıkla 

kullanılan hukuki devlet tanımıdır. Heper, siyasal devlet tanımı olarak ise devletlilik 

(stateness) kavramını ele almaktadır. Buna göre daha fazla ve daha az devletlilik 

durumunun ortaya çıktığı bir ölçüt belirlenmektedir. Bu ölçüt farklı tarihlerde ve siyasal 

sistemlerde toplum çıkarlarının toplumdan ve siyasi kurumlardan bağımsız olup 

olmamasıdır. Heper’e göre egemen ve özerk devletin ortaya çıkışının kökleri Batı 

Avrupa’daki merkezi feodalizm ve adem-i merkeziyetçi feodalizm olarak Ortaçağa 

uzanmaktadır. Ortaçağ İngilteresi, merkezî feodalizm için iyi bir örnek oluştururken, 

adem-i merkeziyetçi feodalizmin en iyi örneğinin ise Fransa olduğunu belirtmektedir. 

Giriş bölümündeki devletin köklerine ilişkin bu açıklama ile Türkiye’de devlet 

geleneğinin feodalizme bağlı olarak toprakta aranacağı ortaya çıkmaktadır(Heper, 2015, 

s. 14-16). Kitabın yalnızca Osmanlı Mirası isimli bölümünde küçük değinmeler 

şeklinde Osmanlının devraldığı gelenek olarak Orta Asya ve göçebe bozkır geleneği yer 

almaktadır. Bu bölümde Heper, Osmanlı devlet yönetiminin ilk dönemlerindeki boy 

beylerinin, göçebe aşiret liderlerinin, büyük aile reislerinin askeri üst düzey yönetici 

sınıfa evrildiğini belirtmektedir. Osmanlı’nın savaşa yatkın yapısını ve buna ilişkin bir 

kültür oluşmasını iki rakip din ve uygarlığın ortak sınırlarında doğmuş olmasına 

bağlamakta ve askerlik ve savaş yeteneği olgusunun köklerine değinmemektedir. Ancak 

birkaç satır sonra Türklerin askeri becerilerinin İslam coğrafyasında ünlendiğini ve bu 

sayede İslam ülkelerinde paralı askerler olarak görev yaptıklarını belirtmektedir. 

Türklerin kendi devletlerini kurmaya başlamalarının ise, paralı askerlik yaptıkları 

ülkelerin güçlerinin azalması ile gerçekleştiğini savunmaktadır(Heper, 2015, s. 35). 

Osmanlı’nın devlet geleneğindeki köklere ilişkin bir diğer açıklamaya ise 

Osmanlı merkezileşmesinin sonrasında gayrişahsi olarak tesis edilen adalet anlayışında 
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rastlanmaktadır. Buna göre Heper, Osmanlı adalet anlayışının yasa/yasak bağlamında en 

üst bağlayıcı nihai hukuk olarak Orta Asya’daki Eski Türk devletlerinde görüldüğü 

biçiminde yapılandırıldığını belirtmektedir. ‘Örfi- sultani’ kavramına karşılık gelen bu 

hukuk geleneğinin hükümdarın seküler bir lider olarak gereklilik ve ussallık temelinde 

irade ve direktif ortaya koyması olarak tanımlanmaktadır(Heper, 2015, s. 38). Bu 

bağlamda Mardin ile benzer bir tespit yürüterek Osmanlı Devleti’nin teokratik bir devlet 

olmamasının köklerini Orta Asya’dan gelen seküler yapılanmaya bağlamaktadır. 

3. BOZKIR UYGARLIĞI YAKLAŞIMLARINDA GÖÇEBE TOPLUM 

Önceki başlık altında merkeze yerleşikleri alarak göçebe toplumları dışarıda 

bırakan ve dışarıdan bakan Batı eksenli kuramlar yer almıştı. Bu başlıkta ise göçebelere 

ilişkin analizleri yine göçebelerden yola çıkarak gerçekleştiren yaklaşımlar 

bulunmaktadır. ‘İç bakış’ denilebilecek bu bakış ile göçebe toplumların iç toplumsal 

dinamikleri analiz edilmekte ve yerleşik toplumlarla etkileşimlerinin unsurları ortaya 

konulmaktadır. Bu bakımdan yapılan çalışmalar çoğunlukla, genel toplumsal ve 

ekonomik teorilerin göçebeleri açıklama ölçütlerine değil, göçebelerin belirli toplumsal 

yapılarının irdelenmesine dayanmaktadır.  

Avrasya bozkırlarında eski göçebe toplumlar ve hala belirli düzeyde göçebeliği 

sürdüren toplumlar olarak İskitler, Hunlar, Moğollar, Göktürkler, Kazaklar ve Kırgızlar 

sıklıkla çalışma konusu edilmektedir. İlk olarak dünya üzerindeki çeşitli coğrafyalarda 

göçebe toplumların hayvancılık temelli ekonomisini ve yaşayışını kendine özgü şartları 

içerisinde ele alan pastoralizm yaklaşımı incelenmekte ve bu yaklaşımın Avrasya 

bozkırına ilişkin belirlemeleri ortaya konulmaktadır. İkinci olarak ise etnogenez 

yaklaşımı çerçevesinde farklı mekânlarda ortaya çıkmış olan etnoslara dayanan analiz 

düzlemi irdelenmektedir. Son olarak insanlık tarihini göçebe ve yerleşiklerin ortak 

ürünü olarak gören ve göçebelerin iç dinamiklerini açıklayan kimi görüşlere yer 



83 

verilmektedir. Bu görüşler belirli bir yaklaşım altında toplanamayan ancak yerleşiklerin 

üstünlüğü eksenindeki belirlemelere çeşitli yönleri ile itiraz ederken göçebelerin iç 

dinamikleri ile gelişme potansiyellerini kabul eden görüşlerdir. Bir önceki başlıkta yer 

alan sosyoekonomik formasyon ve medeniyetler yaklaşımında yerleşik toplumları 

merkeze alarak yapılan göçebe analizlerinde göçebelerin yetersizliği savı net olarak 

belirmişken; bu başlık altında yerleşik ve göçebe etkileşimi ve göçebe toplumunun iç 

dinamikleri belirli bir ölçüde de olsa, dikkate alınarak çeşitli açıklamalar 

getirilmektedir. Bu açıklamalar birbirine zıt görüşler içerebilmektedir. Göçebe 

toplumların gelişime kapalı ve yetersiz toplumsal yapılara sahip olduğu görüşleri kadar, 

göçebe toplumları insanlık tarihinin yerleşiklerle birlikte ortağı sayan yaklaşımlar da 

bulunmaktadır. Görüşlerin tümünün ortak noktası göçebe toplumları olumlu bir tarzda 

açıklamaları değil, iç dinamikleri ile bu toplumları değerlendirmeleridir. Bu bağlamda 

Avrasya bozkırlarının göçebe nüfusunun tarihini ve kültürünü içsel dinamiklerle 

araştıran ve oryantalist yaklaşımla göçebelik çalışmaları yapan bilim adamlarının 

mevcut katı belirlemelerini takip etmeyen ve çalışmaları belirli tarihyazımsal eğilimleri 

açık bir şekilde ortaya koyan akademisyenlerin çalışmalarına odaklanılmaktadır. 

3.1.Pastoralizm Eksenli Açıklamalar 

Pastoralist yaklaşımlar göçebelik olgusunu belirli bir iklim ve mekânda belirli 

bir hayvancılık türü ile açıklayan yaklaşımlardır. Avrasya bozkırları için bu hayvancılık 

türü, ulaşım aracı olarak kullanılan at ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde günümüzde 

mevcut olan pastoral toplumların bilgi merkezi olarak bir birim oluşturulmuştur. FAO, 

pastoral toplumları “benzersiz geçim kaynakları ile genellikle yaşadıkları çevre ve 

onları karakterize eden hareketlilikle bağlantılı zorluklarla karşı karşıya olan, dünyanın 

dört bir yanına dağılmış birkaç yüz milyon hayvancılık kolektifleri” olarak 
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tanımlamaktadır(Pastoralist Knowledge Hub, 2020).1960 ve 1970li yıllarda Batının 

ilgisinin pastoralist toplumların ekonomisine yönelmesiyle birlikte uluslararası 

kuruluşlar tarafından bir dizi proje fonlanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki 

pastoralist toplumların incelenmesi ile antropoloji alanında geniş bir kaynak dizgesi 

oluşmuştur. Farklı bölgeleri konu alan bu çalışmalarda ortak sonuç “temelde 

hayvancılığa bağımlı olan ve uzamsal hareketliliğin bir hayatta kalma stratejisi olarak 

düzenli olarak kullanıldığı gruplar arasında, sürü yönetimi stratejilerinde, sosyal 

organizasyonda, arazi kullanımında, tarıma bağımlılık derecesinde ve dış gruplarla 

etkileşimlerindemuazzam bir değişkenlik olduğudur.”(Dyson-Hudson & Dyson-

Hudson, 1980, s. 16). 

Pastoralist toplumlar, dünyanın kurak bölgelerinde, dağlarında veya soğuk 

bölgelerindeki ana üreticilerdir. Pastoralizmin belirgin özellikleri, geçim kaynağının 

hayvancılığa bağlı olması ve yılın belirli bölümlerinde hareketlilik halinde olunması, 

topluluğun ortak alanı olan otlakların kullanılması ve geleneksel kural ve normların 

geçerli olduğu bir toplum düzenidir. Esasen iki tür hayvancılık vardır; göçebelik ve 

yaylacılık (transhumance). Khazanov’a göre pastoralizmden söz edebilmek için göçebe 

alanı dışında tarım toplumu bulunmalı, tarım ekonomisine bağımlı ama onun dışında bir 

geçimlik ekonomiye sahip olmalı, yerleşik kültürden ayrı olarak kültürel kodları olmalı 

ve kendine has bir besin üretim ekonomisi bulunmalıdır.  Pastoral göçebeler yıldan yıla 

değişebilen mevsimlik bir göç modelini izlemektedirler. Göçlerin zamanlaması ve varış 

yerleri, öncelikle sürü hayvanlarının su ve yem ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. 

Kalıcı yerleşim yerleri oluşturmayan, aksine yıl boyunca çadırlarda veya nispeten kolay 

inşa edilen diğer konutlarda yaşayan göçebeler, genellikle yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını 

karşılamak konusunda kendilerine yetmektedirler. Hareketlilik dikkatli bir şekilde 

yönetilmekte ve büyük sosyal ağlara ve yüksek kaliteli otlakların yoğunlaşması 

hakkında hızlı bilgi toplanmasına dayanmaktadır. Yaylacı pastoralistler genellikle yazın 
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serin yayla vadilerine ve kışın daha sıcak ova vadilerine götüren döngüsel bir göç 

modelini izlemektedirler. Yaylacılık, otlakların mevsimsel mevcudiyetinden 

yararlanmak için sürülerin sabit noktalar arasında düzenli hareketidir. İsviçre, Bosna, 

Kuzey Afrika, Himalayalar, Kırgızistan ve And Dağları gibi dağlık bölgelerde bu, 

genellikle kurulan noktalar arasında dikey bir harekettir ve rotalar çok eskidir. Yüksek 

yağış bölgeleri ile güçlü bir ilişki vardır; Yağış, yem varlığının bir sorun 

oluşturmayacak şekilde olması durumunda, çobanlar, örneğin evler inşa etmek gibi 

belirli alanlarla kalıcı ilişkiler geliştirmeyi göze alabilirler. Yatay yaylacılık daha 

fırsatçıdır, sabit alanlar arasında hareket birkaç yıl içinde gelişir, ancak çoğu zaman 

iklimsel, ekonomik veya politik değişikliklerle kesintiye uğramaktadır.  Yaylacılık 

çobanları genellikle yiyecek için hayvanlarına göçebe olanlardan daha az bağımlıdırlar. 

Genellikle yaz kamplarında küçük ölçekli sebze çiftçiliği yaparlar ve hayvanlarını 

kasaba pazarlarında tahıl ve kendi üretmedikleri diğer şeyler karşılığında takas etme 

olasılıkları daha yüksektir(Boto & Janet, 2012). 

Pastoralizm türleri içinde Khazanov’un da tanımladığı tarım pastoralistleri 

bulunmaktadır. FAO ‘agropastoralistler’ olarak adlandırdığı bu göçebe grubu, ailelerini 

kendi mahsullerinden beslemek için yeterli alanda tarımsal ürün yetiştiren yerleşik 

çobanlar olarak tanımlanmaktadır. Agropastoralistler toprak haklarına sahiptirler ve 

toprak ekimi yapmak ve temel gıda maddeleri yetiştirmek için kendi veya kiralık 

emeğini kullanmaktadırlar. Hayvancılık hala değerli bir mülk olsa da, 

agropastoralistlerin sürüleri genellikle diğer pastoral sistemlerde bulunanlardan daha 

küçüktür, bunun nedeni muhtemelen artık yalnızca hayvancılığa güvenmemeleri ve 

köylerinden bir gün içinde ulaşılabilen sınırlı bir otlatma alanına bağımlı olmalarıdır. 

Agropastoralistler konutlara ve diğer yerel altyapılara daha fazla yatırım yaparlar ve 

sürüleri büyürse, genellikle onları daha göçebe çobanlarla birlikte 

göndermektedirler(Little, 2015, s. 338). 
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Khazanov “Göçebe ve Dış Dünya” isimli çalışmasında pastoralizmin türlerini 

detaylı biçimde açıklamaktadır(Khazanov A. M., 2015, s. 37 ve 93-102). TABLO-4’de 

yer alan bu türler hayvancılığın ekonomik geçim olarak birincil olup olmamasına göre 

ve tarımsal üretimin bulunması nispetinde oluşmaktadır.  
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Tablo-4: Pastoralizm türleri (Khazanov A. M., 2015, s. 37 ve 93-102) 

SIĞIRTMAÇ 

HAYVANCILIĞI  
YARI 

YERLEŞİK PASTO

RALİZM  

YARI GÖÇEBE  

PASTORALİZMİ  
TAM 

PASTORAL 

GÖÇEBELİK  

Topluluğun çoğu yerleşik 

hayat sürüp tarımla 

uğraşır. Hayvanların bir 

kısmı mera alanlarında 

bu iş için özel 

görevlendirilmiş 

sığırtmaçlar tarafından 

bakılır.  

Birincil olarak tarım 
yapılmasına rağmen 

hayvancılık ekonomisi 

de önemli yer tutar.  

Aynı coğrafyada 

yaşayan yarı göçebe 

toplulukların 

göçlerine göre daha 

kısa mesafeli ve 

süreli göçler; tarım 

ağırlıklı ekonomi. 

Mevsime bağlı 

göçler.  

Yıl boyunca yeni otlak 

alanlara göç, hayvancılık 

birincil, tarım ikincil 

geçim.  

 

Tarım ikincil 

olarak bile yok.  

Avrasya bozkırları, 

Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu’da yaygın.   

Avul adını 

verdikleri 

köylerinde yaşayan 

Karakalpaklar, yaz 

geldiğinde otlaklara 

göç eder yurt adını 

verdikleri 

çadırlarında 

yaşarlar.  

19. yy sonu-20.yy 

başı yarı yerleşik 

Kırgızlar.  

Afganistan yarı 

yerleşik pastoralistle

ri.  

İskitler, Hunlar, Hazarlar, 

Altın Orda Tatarları, 

Kırım Tatarları, 

Türkmenler.  

Avrasya’nın 

kuzeyi, İç 

Asya’nın yüksel 

bölgeleri, 

Avrasya 

bozkırları, 

Arabistan, 

Sahra.  

 

Karşılaştırmalı ve geniş bir çalışma düzleminde göçebelik konusunu ele alan 

Khazanov pastoralist toplumların uzmanlaşması ile yerleşiklere iktisadi ve sosyo-politik 

açıdan bağımlılıklarının artışı arasında doğru orantı kurmaktadır.17 Ona göre pastoral 

ekonominin uzmanlaşması, tarım ekonomisi gibi tek başına yetecek güçte olmadığından 

başka değişkenlere, özellikle yerleşik ekonomisine ihtiyaç duymaktadır(Khazanov A. 

M., 2015, s. 162).Khazanov’un fikirlerinin dayandığı nokta Lattimore’un göçebe 

                                                           
17 Khazanov pastoralist toplumların neredeyse tümünü analiz ettiği çalışmasında Güney Asya (Hindistan) 

tipi bir göçebeliğe kuşkulu yaklaştığından analizine dâhil etmemiştir. Bunun en önemli nedeni olarak, 

çevrelerinde, yani dış dünyalarında tarım toplumu olarak tanımlanabilecek yapıların bulunmayışını 

göstermektedir.  Diğer bir ihmal edilen tür, Avrupa’da görülen Alp pastoralizmidir. Yazarın bu türü 

dışlama gerekçesi bu göçebe tipin ayrı bir ekonomiye sahip olmayıp tarım ekonomisi içinde bir 

uzmanlaşma alanı olmasıdır.  Khazanov’un pastoralist kategorilerine eklmediği son tip ise Great Plains 

bölgesindeki yerlilerdir. Khazanov, bu tipi diğer pastoral yapılar gibi kendiliğinden gelişmemiş olması ve 

erken dönem sömürgecilik ile ortaya çıkması nedeniyle dışarıda bırakmıştır. Ayrıca Great Plains 

yerlilerinin geçimlerinde temel kaynağın, besin üretimi yerine besin toplayıcılığına dayanan bizon avcılığı 

olması da karşılaştırmalı analizine dâhil edilmemesinin diğer bir önemli nedenidir. 
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bağımlılığı tespitidir. Lattimore’un 1940 yılında yazdığı Inner Asian Frontiers of China 

(Çin'in İç Asya Sınırları) kitabı Pasifik İlişkileri Enstitüsü bünyesinde bir rapor olarak 

hazırlanmıştır. Lattimore Çin coğrafyasındaki bizzat bulunarak göçebe bölgeleri analiz 

ettiği eserinde göçebelerin hem doğaya hem de komşu yerleşik tarım toplumlarına 

bağımlı olduğu tezini savunmaktadır. Bağımlı olmasına rağmen Çin ve bozkır 

halklarının kaynaşamama nedeni Lattimore’a göre, bozkır toplumunun farklılaşan 

gelişme çizgisinden kaynaklanmaktadır. Bozkır toplumu Çin’deki gibi bir toprak 

mülkiyeti standardı ile yönetilmemektedir. Tek bir meranın onu kullanan insanlar başka 

bir meraya geçmekte özgür olmadığı sürece bunun bir mülkiyet hakkı yaratmadığını 

iddia etmektedir(Lattimore, 1940, s. 66).Göçebe toplumların örgütsel biçimleri yerleşik 

toplumdan farklıdır. Ayrca tıpkı diğer insan toplumları gibi karmaşık sosyopolitik süreç 

potansiyeline sahiptir. Lattimore bu tespitlerle toplumlararası temasların hem Çin’in 

hem de Çin’in bozkır komşularını şekillendirdiğini, başka bir deyişle İç Asya tarihinin 

tek yönlü olmadığını ve bu etkileşimin her ikisinde de meydana gelen büyük 

dönüşümlere etki ettiğini belirtmektedir(Lattimore, 1940, s. 475). Bu yaklaşıma göre, 

göçebeler ve yerleşikler sürekli etkileşim içinde olmalarına rağmen, göçebelerin sosyo-

ekonomik açıdan gelişmişlik seviyesi dış dünya ile olan ilişkisi nispetinde 

belirlendiğinden göçebelik özel bir sosyo-ekonomik oluşum veya ayrı bir üretim tarzı da 

değildir. Khazanov bu bakış açısı içinde göçebe toplumları pastoralizm türlerine, diğer 

bir ifade ile yetiştirdikleri hayvan türlerinin gerektirdiği koşullara göre tanımlamaktadır. 

Khazanov, göçebe toplumları için dörtlü göçebe tipolojisi açıklamaktadır (TABLO-5).  

Bu tipler iki zıt uç olan yerleşiklik-göçebelik (tarım- pastoralizm) arasında 

uzaklık/yakınlığa göre konumlanmaktadır. Ayrıca pastoral göçebeliğin mekansal 

tiplerini de belirlemektedir: Kuzey Avrasya tipi, Avrasya bozkır tipi, Yakın doğu tipi, 

Orta doğu tipi, Doğu Afrika tipi ve Yüksek İç Asya tipi(Khazanov A. M., 2015, s. 125-

161). 
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Khazanov göçebelerin kendilerine ilişkin bilişlerini ortaya koymak üzere folk  

(native) model üzerinden göçebelerdeki mülkiyet, aile, akrabalık ve toplumsal 

katmanlar ele alarak göçebe toplulukların ekonomik ilişkilerini hayvanlar üzerindeki 

özel mülkiyet ile meralar üzerindeki ortak mülkiyet üzerinden iki boyutlu 

değerlendirmektedir(Khazanov A. M., 2015, s. 228).Göçebelerin dış dünyaya 

uyumlarının nasıl gerçekleşeceği sorusuna yanıt arayan Khazanov’un bulduğu yanıtlar, 

yerleşikleşme, ticaret yapma ya da ticarete aracılık etme, yerleşik bir devletin bünyesine 

göçebe varlığı ile dâhil olma veya daha sınırlı biçimde sadece askeri hizmet 

yükümlülüğüne girmedir. Bu durumlardan ilkinde göçebe karakter kaybedilirken, 

diğerlerinde bir biçimde sürmektedir. Yerleşik topluluklara boyun eğdirilirse, istila 

edilen yerleşik topluluktan daha fazla olmak üzere göçebe topluluk değişime 

uğramaktadır. Bu değişim göçebe devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Khazanov’a 

göre göçebe devletler, gelişmiş devlet kategorisine ‘yaklaşan’, göçebe karakterini 

korusa bile yerleşik ekonomisine egemen olan ve önder zümrenin yönetici sınıfa 

dönüştüğü bir formasyona sahiptir. Khazanov bu devletlerin tümünü çatışma halinin 

baskın olduğu fetih ve boyun eğdirmeye dayanan Claessen ve Skalnik’in yaklaşmına 

uygun olarak erken devletler biçiminde tanımlamaktadır.Göçebe devletten önce göçebe 

toplulukların ulaşabileceğı en ileri gelişme düzeyi, ona göre yetersiz bir 

kavramsallaştırma ile şeflik/tabakalaşmış toplum olarak adlandırılan 

dönemdir(Khazanov A. M., 2015, s. 277). Khazanov üç tip göçebe devlet 

tanımlamaktadır: Yerleşikler üzerinde vassal- haraç ilişkisi bakımından ilkel bir sömürü 

kuran birinci tip göçebe devletler; yerleşiklerle tek bir sosyo-politik düzleme kısmen 

entegre olmuş ikinci tür göçebe devletler ve yerleşiklerle işbölümü üzerinden ortak bir 

sistem kuran üçüncü tür göçebe devletler (TABLO-5). Bu devletler düz bir evrimsel 

ilerleyiş ve devamlılığa sahip değillerdir, devletleşebilmiş göçebe toplumlarda sıklıkla 

kesintiler ve geri dönüşler görülmektedir. Khazanov göçebe düzeninin Weber’in tarif 
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ettiği otorite tiplerinden hiçbirine uymadığını belirtmekle birlikte, bazı durumlarda 

göçebe topluluğa önderlik etme bakımından gücü kullanışlarına göre geleneksel; savaş 

başarılarına göre karizmatik otoritenin ortaya çıktığından söz etmektedir. Bürokratik 

otorite şeflik düzeninden bir üst evreye gelindiğinde meşru ve cebri güç kullanımı ile 

belirmektedir(Khazanov A. M., 2015, s. 280).Khazanov ayrıca göçebe toplulukların 

koruyucusu vazifesi gören göçebe aristokrasisinden söz etmektedir. Ancak göçebe 

devletler Marksist bakış ile tanımlanabilecek toplum katmanlaşmasına sahip değillerdir. 

Göçebe aristokrasisi gibi yapıların varlığı, yeterli derecede iktisadi çeşitlilik 

bulunmadığından, sınıfların oluşumunu sağlayacak düzeye işaret etmemektedir. 

Khazanov, Avrupa’ya özgü tarihsel bir kurum olarak tanımladığı feodalizmin göçebe 

devletlere uymadığını belirterek, göçebe devletler içindeki yerleşik unsurların bile 

feodalizmle tanımlanmasından kaçınmaktadır(Khazanov A. M., 2015, s. 432). 

Tablo-5: Khazanov’da göçebe devlet sınıflandırması18 

 BİRİNCİ TÜR GÖÇEBE 

DEVLETLER  
İKİNCİ TÜR GÖÇEBE 

DEVLETLER  
ÜÇÜNCÜ TÜR 

GÖÇEBE 

DEVLETLER  

 

Tanım 

 

 

 

Fethedilen ve boyun 

eğdirilen yerleşik 

topluluklarla genel olarak 

bir vassal- haraç ilişkisi ya 

da benzeri bir ilkel sömürü 

ilişkisi kurarlar/  

kimi zaman yerleşik 

topluluk kendi devlet 

yapısını korur ve göçebe 

devletle ilişkisini sadece 

tabilik içinde devam ettirir./  

göçebe devletin ortaya çıkışı 

sınırlı derecede de olsa 

daima bir 

miktar yerleşikleşmeyi bera

berinde taşır. Ancak bu tür 

şehirler suni yapılar olup 

devlet bundan doğmaz; 

devlet bu şehirleri yaratır.  

Göçebe devletlerde tarımcılar, 

şehirliler tek bir sosyo-politik 

sistem içerisinde entegre 

oldukları gibi, iktisadi sistem 

de kısmen entegre olmaya 

başlamıştır. Tarihte nadir 

görülür. 

Özellikle göçebe topluluklarda 

toplumun sadece belirli 

sınıflarını etkiler.  

Yerleşiklerle aynı ekolojik 

alanı paylaşırlar.  

Birinci tipe göre toplumsal 

değişimler daha hızlıdır.  

  

Yerleşik ve 

göçebeler arasında 

ortak bir sosyo-

ekonomik ve siyasi 

sistem ortaya çıkar. 

Tarımcılar 

ve pastoralistler ara

sında iş bölümü 

vardır. 

Üçüncü türdeki 

devletler için 

“göçebe” sıfatının 

kullanılması ancak 

bazı çekincelerle 

mümkündür. Bu tür 

için aslında “tür” 

yerine 

“eğilim/temayül” 

tanımını kullanmak 

çok daha yerinde 

olur. 

Üçüncü tür (eğilim) 

devletler diğer iki 

türe nazaran çok 

daha nadir görülür 

                                                           
18 Tablonun kaynağı: (Khazanov A. M., 2015, s. 353-403) 
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ve sıklıkla diğer iki 

türden birine yakın 

özellikler arz 

ederler. 

  

Toplumsal 

İlişkiler 

 

Yerleşik toplum- devlet 

ilişkileri, 

Göçebe aristokrasisi- 

yerleşik toplum veya 

yerleşik devlet ilişkileri, 

Göçebe aristokrasisi- sıradan 

göçebeler ilişkileri, 

Muhtelif göçebe birim, 

idare, kabile vs. arasındaki 

ilişkiler. 

  

Tebaa durumda olan ve 

sömürüye açık bir sınıf olan 

çiftçiler- yönetici sınıflar 

arasındaki ilişkiler, 

Eski ve yeni yâni göçebe ve 

yerleşik yönetici sınıflar 

arasındaki ilişkiler,  

Yönetici sınıflar- sıradan 

göçebe ilişkileri.  

Göçebeler ve 

tarımcılar 

sosyal, siyasi ve 

iktisadî yönden 

entegre olurlar. 

Hâkim Sınıf Göçebe aristokrasisiyle, 

yerleşik ahali arasında 

kurulan hâkimiyet veya 

tebaiyet ilişkileri en 

belirleyici olandır. Göçebe 

toplum -alt toplum- 

karşısında aristokrasi 

“yönetici sınıf ” değil, 

“önder zümre” 

kimliğindedir. 

Göçebeler ve yerleşikler 

şeklindeki iki alt toplum 

arasındaki entegrasyon 
ilkine nazaran çok daha 

kuvvetlidir. 

Göçebelerin hanedan ve 

aristokrasiye yakınlıklarına 

göre veya etnik/ kabile 

kökenlerine göre “imtiyazlı”, 

“daha az imtiyazlı” ve 

“imtiyazsız” olarak gruplara 

bölünmeleri birinci türdeki 

devletlere göre daha fazladır. 

 Sosyal tabakalaşma

 ve sınıflar genel 

olarak ekonomik 

uzmanlaşma ve 

etnik farklılıklara 
dayanır.  

Göçebe 

Devletin 

Ortadan 

Kalkma 

Şartları 

Sömürme imkânı azalıp 

ortadan kalkar ise:   

 a) Vassal statüde olan 

yerleşik devlet veya bölgeler 

ayrılır. Tarım ve zanaat 

göçebelerde önemini yitirir, 

şehirler düşüşe geçer. 

Göçebe devlet yıkılır, 

toplumun sosyo-politik 

yapısı eski ilkel haline 

döner.   

b) Göçebe 

topluluk yerleşikleşir, tarım 

toplumu halini alır.  

  

İkinci tür devletler, göçebe 

devleti olarak kalmaya devam 

edemezler. Bu devletlerde en 

sık rastlanan dönüşümlerden 

biri, göçebelerin 

çoğunluğunun yerleşik hayata 

geçmeleri, göçebeliğe devam 

edenlerinse zaman içerisinde 

toplumun geri kalmış, etnik 

bir azınlık hâlini almasıdır. 

  

  

Örnek Göktürk Devleti, Altın Orda 

Devleti, Moğol 

İmparatorluğu, İlhanlı 

Devleti, Karahitay Devleti, 

Murabıt Devleti, Hun 

İmparatorluğu, Uygur 

Devleti. 

Selçuklu Devleti, Karahanlı 

Devleti, Maveraunnehir 

Devleti(Türkistan’daki Moğol 

devleti), Kuşan İmparatorluğu. 

  

 

Etkileşim konusuna Khazanov ile aynı düzlemde yaklaşan Markov, göçebe 

toplumlarında ortaya çıkan siyasal örgütlenmelerin tarım toplumlarından farklı olarak 

gelişmeye dönüşmeden geçici nitelik göstererek kaybolacağı sonucuna varmaktadır. 

Markov, Göçebe Asya kitabında Sovyet topraklarında yer alan eski göçebe ve Sovyetler 
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döneminde hala göçebe olan toplumları incelemektedir. Moğollar, Türkmenler, 

Kazaklar ve Araplara birer bölüm ayırdığı çalışmasında göçebelerdeki egemen 

yöneticinin göçebe toplumun üretim araçları üzerinde doğrudan bir yönlendirmeye 

sahip olmadığı için toplumsal katmanlaşmanın ve bu yolla da gelişmenin mümkün 

olmadığını düşünmektedir. Tarım alanlarında devletlerin çöküşüyle yeniden farklı 

devletlerin meydana geldiğini oysa gezici çobanlar için bir şekilde komünal göçebe 

örgütlenmenin yeniden canlanmakta olduğunu iddia etmektedir. Buna kanıt olarak 

geçmişte göçebe imparatorlukları bulunan bölgelerde (özellikle Asya’da) sonradan 

biçimsiz kabile oluşumları ile karşılaşılmasını sunmaktadır(Марков, 2010, s. 313).  

Günümüzde özellikle antropologlar arasında pastoralizmin yeknesak bir yapısı 

olamayacağı görüşünün tersine farklı göçebe ekonomi türleri benzer sosyal örgütlenme 

biçimlerine ve sosyal yapıya sahip olduğunu düşünmektedir. Markov göçebe ve yarı 

yerleşik göçebe gibi toplumsal ayrımlarda kesin bir yargıya varılamadığını 

belirtmektedir. Ona göre yalnızca göçebe ekonomi tipinde göçebe ve yarı göçebeyi belli 

bir dereceye kadar hareketliliğin azlığı ve çokluğuna göre ayırt etmek mümkündür. Bazı 

durumlarda, yarı göçebe tarım istikrarlı bir ekonomik tip iken; bazı yarı göçebelerde ise 

göçebeden yerleşikliğe bir aşama olabilmektedir. İlkinde çobanlık çiftçilik ile eşit 

öneme sahip temel bir uğraş iken; diğerinde sadece tarım uğraşına yardımcı olarak 

bulunmaktadır(Марков, 2010, s. 9). 

3.2.SovyetYaklaşımı: Göçebe Feodalizmi 

Batı temelli sosyal bilimlerde hâkim görüş, göçebe toplumların sığır yetiştirme 

ekonomisinin belirli özellikleri nedeniyle, tarihsel gelişimlerinde kabile-aşiret 

sisteminin üstüne çıkamayacaklarıdır. Sovyet Rusya döneminde yapılan çalışmalarda 

farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Buna göre göç kendine özgü olmakla birlikte feodal 

ilişkilerin hüküm sürmüştür. B. Y. Vladimirtsov'un "Moğolların Sosyal Sistemi"  (1934) 

isimli çalışması bu bakış açısını yansıtan ve geniş yankı uyandıran ilk çalışmalardandır. 
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Moğollarla ilgili çalışmasında Vladimirtsov “göçebe feodalizmi” kavramınıönererek 

feodalizmin göçebeliğin özgün koşullarından doğan yeni bir türünü tanımlamıştır. 

Vladimirstsov, feodalizmin sosyal yaşamlarının en temel olgusu olduğu kanaatine 

varmakta ve Moğol göçebe feodalizminin tarihinin Moğolların sosyal sisteminin tarihi 

olduğunu belirtmektedir(Владимирцов, 1934, s. 3). Moğollar ve göçebeler üzerine 

öncü çalışmalardan biri kabul edilen eserde, Moğol yasalarının bozkır feodal hukukunu 

temsil ettiğini öne sürmektedir(Владимирцов, 1934, s. 22).19 Ancak bu görüş Sovyet 

döneminde çeşitli eleştirilerle karşılaşmıştır. Buna göre, göçebe halklar arasındaki 

sosyal ilişkilerin, özel göçebe tipte bir feodal sistem olarak kabul edilemez savı yaygın 

fikir haline gelmiştir. Göçebe halkların temelde tarımsal halklarla aynı feodal toplum 

yapısına sahip olduğuna dayanan bu görüş, göçebe halkların çoğunda ataerkil-feodal 

ilişkilerin baskın olduğunu ve bu halkların ataerkil-feodal ilişkilerin kalıntılarının 

üstesinden gelerek feodal sistemin daha yüksek bir aşamasına geçtiklerini içermektedir. 

 Göçebelerin ataerkil-feodal yapıya “göçebe feodalizmi” özelliğine sahip olup 

olmadığı sorunu 1954 yılında Orta Asya ve Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler 

Akademileri'nin Taşkent'te düzenlediği ortak bilimsel oturumunda geniş çapta 

tartışılmıştır. Toplantı gündeminde yer alan beş konu başlığından ilki göçebelik üzerine 

patriarkal (ataerkil) feodalizm tartışması yürütülmesi açısından önem taşımaktadır: 

“Orta Asya ve Kazakistan'daki Göçebe Halklar Arasındaki Ataerkil Feodal İlişkilerin 

Özü”(Бромлей & Лунин, 1954, s. 172).Göçebeler arasındaki feodal-ataerkil ilişkilerin 

özüne ilişkin bu tartışmalar Tarihin Soruları (Вопросы истории) dergisinde yer 

almıştır.20  Vladimistov’un 1930’lardaki bir çalışmasının kaynaklık ettiği tartışmaların 

iki ana ekseni bulunmaktadır. Bunları Potapov ve Tolybekov’un görüşleri temsil 

etmektedir. Avrasya bozkırları temelinde Potapov göçebeleri patriarkal feodal bir 

                                                           
19Vladimirtsov (Владимирцов), Moğol Yasaları ile ilgili göçebe feodalizmi savını eski bir eserdeki ifade 

ile güçlendirmektedir. 1837 gibi erken bir tarihte bir Rus yetkilinin Moğol Yasalarının“savaşçı bir yaşam 

ve göçebe feodalizmin izlerini taşıdığı" şeklindeki tespitini dikkat çekici bulmuştur.  
20 Derginin 1954- Haziran 6. sayısında yer alan göçebeler ve feodalizm tartışmaları için bkz:  

https://dlib.eastview.com/browse/issue/295597/udb/292 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/295597/udb/292
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aşamada tanımlarken Tolybekov feodalizme ulaşamamış daha durağan bir toplum 

yapısından söz etmektedir. 1950’lerde belirli toplumlara odaklanarak genel çıkarımlara 

ulaşan bu tartışmaları, 3.1. Pastoralizm Eksenli Yaklaşımlar başlığında incelendiği 

üzere, ilerleyen yıllardaMarkov ve Khazanov pastoralist hayvan yetiştiriciliği şartları 

üzerinden karşılaştırmalı çalışmalarla ileriye taşımışlardır. Markov ve Khazanov iki 

eksenli tartışmada Tolybekov’u takip ederek göçebe toplumların feodalite ile 

nitelendirilmesine karşı çıkmaktadırlar. Bu görüşler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 

Tablo-6: Sovyetlerde göçebe toplum çalışmaları 

 Göçebe Toplum Düzeni Gelişim Potansiyeli İncelenen 

Toplum 

Vladimistov Göçebe feodalizmi Feodal sistem zamanla 

gelişime açık 

Moğollar 

Tolybekov Feodalizm öncesi, geçiş aşaması Durgun yapı; gelişime 

kapalı 

Kazaklar 

Potapov Patriarkal feodalizm Yerleşiklerle ilişki 

oranında gelişime açık 

Kazaklar 

Markov Yeterli potansiyele sahip 

olduğunu düşünmediğinden 

herhangi bir sınıflandırmaya 

dâhil etmez. 

Çoğunlukla geriye 

gidiş; gelişime kapalı 

Genel olarak 

Asya –

karşılaştırmalı 

analiz 

Khazanov 

 

Erken dönem sınıflı toplumu 

yerleşik toplumun ele 

geçirmesiyle kurulan göçebe 

devlet düzeni 

Yerleşik toplumu fetih 

yoluyla ele geçirirse 

gelişime açık 

Genel olarak 

Asya- 

karşılaştırmalı 

analiz 

Potapov’un 30 Ocak 1954'te Taşkent'te düzenlenen bu konferansta Orta Asya ve 

Kazakistan halklarının tarihine ilişkin sunduğu rapor, özellikle Avrasya göçebelerinin 

hayvancılık ve tarım geçimlikleri üzerine önemli tespitler içermektedir. Göçebelerde 

belirli oranda da olsa tarım var mıdır? Bu sorunun yanıtlandığı çalışmada Potapov, 

göçebeler arasındaki hayvancılığın ekonominin tek kolu olmadığını; göçebe çobanların 

avcılık ve kısmen tarımla uğraştığını belirtmektedir. Kışlık otlak alanlarında küçük 

mahsuller üreten göçebeler arasında bazı toplumlar yarı yerleşik bir yaşam tarzını 

sürdürmektedirler. Tipik göçebeler olmalarına rağmen tarım Hunlar tarafından da 

bilinmektedir.Göçebe sığır yetiştiriciliği, insan yerleşimi ve ekonomik faaliyet için daha 

önce terk edilmiş devasa alanlarda ustalaşmayı ve onları insanların hizmetine sunmayı 

mümkün kılmaktadır. Atların göçebeler tarafından evcilleştirilmesi, eyer ve üzengi gibi 
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icatları yeni bölgelerin yerleşiminde ve göçebeler ile yerleşikler arasında ekonomik ve 

kültürel ilişkilerin kurulmasında büyük rol oynamaktadır. Potapov, bu ilişkilerin 

genellikle düşmanca olduğunu ancak yine de göçebe çobanların yerleşiklerle etkileşim 

halinde kültürün gelişimine belirli bir katkıda bulundukları inkâr edilemeyeceğini 

belirtmektedir(Потапов, 1954, s. 74). Göçebeler arasındaki temel üretim araçlarının 

hayvancılık olduğu ve toprağın yalnızca üretim için bir koşul olduğu, feodal bey 

tarafından ayni rantın el konmasının ekonomik bir biçim olarak nitelendirildiği 

şeklindeki bakış açısını yanlış olarak nitelendirmektedir. Potapov, göçebenin toprağa 

emek uygulamadığı iddiasını ikna edici bulmamakta ve hayvancılığın çalışma alanı olan 

toprak üstünde göçebe bir çobanın emeği ile yetiştirildiğini vurgulamaktadır(Потапов, 

1954, s. 75). 

Potapov’a göre göçebeler ilkel komünizm, ataerkil toplum ve feodalizm 

aşamalarından geçmekte iken, Tolybekov göçebelerin göçebe hayatı sürdürdükçe hiçbir 

gelişme yönünde bir dönüşüm geçiremeyeceğini iddia etmektedir. Hayvancılığın işgücü 

verimini sınırlaması ve üretimin pastoral çevrimlerinin uzunluğunun işbölümüne dayalı 

zanaatların gelişimini önlemesini göçebelikte gelişmenin kapalı olduğu savına kanıt 

olarak sunmaktadır. Ona göre göçebelik,feodalizm öncesi ve feodalizmin çok zayıf bazı 

formlarının görüldüğü bir aşama olarak insanlığın gelişimine bir katkıları 

bulunmamaktadır. Potapov’da da bulunan ataerkil ve kanbağı sosyal yapısının feodal 

yapı örüntülerinden ileri geldiği görüşünü reddetmektedir. Ona göre göçebe halklar 

arasındaki ataerkil-feodal ilişkilerin özgüllüğü bu halklar için ana üretim araçlarının 

toprakta değil, hayvancılıkta olduğu gerçeğinde yatmaktadır(Толыбеков О. , 1955 , s. 

78-79).  Tolybekov’a göre göçebe hayvancılıkta, mülkiyetteki eşitsizliğin ekonomik 

koşulu sürülerin özel mülkiyetidir. Tarihte bağımsız olarak var olan bu iki maddi üretim 

dalı (tarım ve hayvancılık) arasındaki temel farkı şöyle açıklamaktadır: Küçük toprak 

sahiplerinin özel toprak mülkiyeti feodal toprak mülkiyetinin erken bir formu iken; 
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küçük göçebe çobanların özel hayvancılık mülkiyeti, yalnızca yarı-feodal göçebe 

otlatıcılığınınortaya çıkmasını sağlamaktadır(Толыбеков C. , 1971, s. 112). Yerleşik bir 

tarım kültürünün ortaya çıkmasından önce ve yayılma döneminde göçebelerin tüm 

Asya'da, kısmen Afrika'da ve Avrupa'da sürüleri ile dolaştıkları bilinen göçebelerin tüm 

üretim faaliyetleri hayvanlarını otlatmak ve ürünlerini verimli ve bireysel tüketim için 

elde etmekten ibaretti. Pastoralistler toprak üzerinde yüceltici bir etkiye sahip olamaz, 

onu çok çeşitli maddi faydaların güçlü bir kaynağına dönüştüremez, yerleşik çiftçilere 

özgü yüksek bir maddi ve manevi kültür yaratamazlar(Толыбеков C. , 1971, s. 168). 

Potapov, göçebeler arasındaki toplumsal ilişkileri ve üretim ilişkilerini ve 

bunların gelişmiş feodal olanlar olarak tanımlanmasını, "sınıf yaratıcıları" olarak 

"pastoral göçebe kabilelerin" özel tarihsel rolü hakkındaki tezinde ifade etti.  

Tolybekov, Patopov’un pastoralistlerin sınıf oluşumu sürecinde önemli bir rol oynadığı 

görüşüne(Потапов, 1954, s. 74)karşı çıkarak gerçekte, sınıfların oluşumunun ister sürü 

veya toprak olsun, üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortaya çıkmasıyla ilişkili 

olduğunu belirtmektedir. Tolybekov bu durumu “Göçebe bir toplumda sınıfların 

ekonomik temelinin oluşması, çobanların nüfusun geri kalanından ayrılması ve 

sürülerin ve sürülerin ortak mülkiyetinin kabile veya klan ayrı ailelerin reislerinin 

mülkiyetine devredilmesiydi.” şeklinde izah etmektedir(Толыбеков C. , 1971, s. 231-

232). Çalışmalarında göçebeler arasındaki feodal toprak mülkiyetinin varlığını reddeden 

ve göçebelerin sosyal ilişkilerini “ataerkil feodal” terimiyle tanımlamayı öneren 

Tolybekov’a göre belirli sosyal ilişkiler belirli bir göçebelik türüne karşılık gelmektedir. 

Bunlardan birincisi tarım ve yerleşimin tam yokluğundaki göçebe için aul ilişkileri, 

ikincisi hayvanları için yem tedarikini sağladığı kalıcı kış meralarına sahip yarı göçebe 

için komünal ilişkiler, üçüncü olarak ise tarım ve yerleşimin paralel gelişimi ile yarı 

göçebe de sınıfsal ilişkilerin oluşmasıdır. Tolybekov'un bu fikri, Rudenko tarafından 

1961'de yayınlanan bir makalede geliştirilmiştir. Rudenko göçebeleri, Potapov’un tarım 
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vurgusunun zıttı olarak, tarımı hiç bilmeyen ve kışlık meraları bulunan çobanlar olarak 

tanımlamaktadır(Руденко, 1961).Potapov ve Tolybekov arasındaki bu tartışma iki 

boyuta sahiptir. İlki, göçebelerin insanlık tarihinin ilerlemesinde bir gelişim unsuru 

olarak yer alıp almadığı sorunudur. Diğeri ise ekonomik ilişkilerinin feodal karakterinin 

bulunup bulunmadığıdır. Her iki boyutta da önemli görülen nokta mülkiyetin 

biçimlenişi ve toplum katmanlarını oluşturma potansiyelidir. Bu tartışma zemini 

Marksist yaklaşımı sürdürmekle birlikte göçebe toplumların iç koşullarının da dâhil 

edilmesi ile daha yoğun analizler içermektedir. Potapov ve Tolybekov’un analizlerinde 

mekân Kazak toplumunun çeşitli yüzyıllarda göçebelik olgusunun yaşandığı sahadır.  

3.3. Göçebeliğin Yerleşiklere Bağımlılığı Açıklamaları 

Kradin, göçebe toplumlara ilişkin açıklamaları analiz ettiği makalesinde 

göçebeliğin medeniyet terimi ile açıklanmasına itiraz etmektedir. Polisemantik(çok 

anlamlı) olarak tanımladığı medeniyet teriminin göçebelerin kendilerini bir tek varlık 

olarak düşünmediklerinden onlar için geçerli olamayacağını belirtmektedir. Mısır 

fethinden önceki Hiksos ve Hunların, bir ortaçağ Arap veya Moğol toplumunun, 

Sudan'dan bir Nuer ve bir Arktik ren geyiği çobanının aynı insanlar olmadığını, aynı 

zamanda farklı kültürel alanlara da ait olduklarını ifade etmektedir. Belirli 

medeniyetlerin çevresindeki barbar uygarlıklar olarak, başlangıcından beri medeniyet 

oluşturma sürecinin dışında yer aldığı tespitinde bulunduğu göçebelerin belirli etno-

kültürel alanlarda değerlendirilmesinin daha yararlı olacağını savunmaktadır(Kradin, 

2019, s. 6).Kradin göçebeleri bazen ve geçici olarak emperyal işlevlere sahip, ancak 

bürokrasiden yoksun ve yönetici elitin güç kullanımının tekeli olan "süper karmaşık 

şeflikler" veya "ksenokrasiler"21 olarak tanımlamaktadır(Крадин, 2001, s. 118). 

                                                           
21 Ksenokrasi kavramını, ‘yabancılar tarafından kurulan hükümet’ olarak Türkçeye çevirmek 

mümkündür. 
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Peter Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş kitabının önsözünde göçebe yerleşik 

etkileşimi konusundaki en iyi eserin Khazanov’un Göçebe ve Dış Dünya kitabı 

olduğunu belirtmektedir(Golden, 2018a, s. 25). Golden Khazanov gibi göçebe devletin 

ortayasalt iç dinamikleri ile çıkamayacağını savunmaktadır. Göçebe devletin 

oluşumunda tarımsal kent toplumunun ürettiği ürünlere erişim zorunluluğunun dışsal bir 

temel katalizör rolü oynamaktadır. Ayrıca göçebelerin hareketliliği onlara güçlü bir 

askeri avantaj sağlamakla birlikte aynı zamanda göçebe toplumdan ayrılma dinamizmi 

içermektedir. Golden’ın bu saptamaları mutlak olarak yerleşik topluma dönüşme 

yoluyla gelişme fikrine dayanmaktadır. Ona göre göçebe siyaset kurumu geleneksel 

“devlet olma” kriterini nadiren karşılamaktadır. Prensip olarak, bir "göçebe devlet", 

öncelikle "yönetici ve ikincil tabakalar" halinde örgütlenmiş göçebelerden oluşmalıdır. 

Bununla birlikte, göçebeler tarafından fethedilen ve göçebelerin siyasi güce sahip 

olduğu veya iktidardaki hanedanın göçebe kökenli olduğu yerleşik toplumlar da 

“göçebe devletler” olarak adlandırılmıştır(Golden, 2015, s. 335). 

Barfield ise Avrasya göçebelerinde devletin en istikrarlı biçimi olarak emperyal 

konfederasyonu tanımlamaktadır. Bu yapının dış ilişkilerde otokratik ve devlete benzer 

ancak iç ilişkilerde danışmanlık ile öne çıkan federal bir yapı olarak tanımlamaktadır. 

Göçebenin yerleşik ile tanımlanması noktasında “gölge imparatorlukları” kavramı ile 

göçebe imparatorluk biçimindeki yapısal genişlemelerin yerleşik toplumlardan (Avrasya 

göçebeleri için Çin) kaynaklandığını ve ayna olarak onları yansıttığını belirtmektedir. 

Göçebeler tarafından Moğolistan'da kurulan imparatorluklar, Çinlilerin emperyal 

genişlemesine tepki olarak ikincil fenomen olarak ortaya çıkan kendine özgü gölge 

imparatorlukların Çin merkezileştiğinde ve güçlüyken güçlü olduklarını; Çin siyasi 

anarşi ve ekonomik bunalım içine düştüğünde ise Çin’in zenginliklerinin gaspıyla 

zenginleşen birleşik bozkır siyaseti de aynı sorunu yaşadığını iddia etmektedir(Barfield, 

2001, s. 10). 
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3.4. Göçebe Toplumun Kendine Özgü Yapısına Yönelik Açıklamalar 

3.4.1.Aşamalı Ve Çok Boyutlu Göçebelik Yaklaşımı  (Pletneva) 

Pletneva, “Orta Çağ Göçebeleri” kitabında göçebeliğin coğrafi olarak ve 

dolayısıyla ekonomik olarak birkaç büyük bölgeye ayrıldığını vurgulamaktadır. Kuzey 

Afrika-Batı Asya, Afrika, Avrasya, Tibet ve Kuzey Asya şeklinde ayrılabilecek bu 

bölgelerden ilkinde sürü esas olarak keçi ve koyunlardan oluşmakta, deve binici hayvan 

olarak kullanılmaktadır. Afrika tipinde ise hayvancılık tipik bir sığır sürüsü 

görünümündedir ve hemen hemen hiç binici bulunmamaktadır. Pletneva’nın kitabında 

odak noktasında bulunan Avrasya bölgesi ise koyun sürüleri ile karakterize 

edilmektedir; at ana binicilik ve taşıma hayvanıdır. Dördüncü bölgede sürüdeki ana 

hayvan yaklar ve beşincide ise geyiktir. Göçebe coğrafyası üzerinde bu şekilde 

hayvancılık temelli bir sınıflandırma yaparak, her bir bölgenin hayvancılık türünü 

ekonomiyi ve onunla ilişkili sosyal sistemi geliştirmenin orijinal yollarını ve hatta 

maddi ve manevi kültürlerini ortaya çıkardığı görüşünü benimsemektedir(Плетнева, 

1982, s. 7).  

Pletneva’nın çalışmasını özgün kılan yönlerden biri toplumdaki ekonomi 

dinamikleri kadar kültürel ögelere de odaklanmasıdır.Diğer özgün yanı ise göçebeliğin 

iki farklı görüş tarafından şekillendiğini tespit ederek bu görüşlerin sınırları dışında bir 

analiz gerçekleştirmesidir. Göçebeliğin genellikle “ana üretken ekonominin yıl boyunca 

otlatma olduğu ve nüfusun önemli bir kısmının sürüleri ile göçebe hareketlere katılım 

ile yaygın sığır yetiştiriciliği olduğu bir ekonomi türü” olarak tanımlandığını 

belirtmektedir(Плетнева, 1982, s. 5).Bu tanım çerçevesinde birbirine zıt iki görüş tespit 

etmektedir. İlki "idealleştirme" olarak adlandırdığı göçebelerin doğa ile hayvanlarla 

yakın iletişiminin - at, binicilik sanatı- askeri becerilerin, yaşlılara ve atalara saygının 

vurguladığı yaklaşımdır. Hırsızlık ve zina için acı verici ölümle cezalandıran bozkır 
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yasaları, atlı yaşamın kişisel özgürlüğü, yöneticilerin çeşitli toplantılarda seçilerek 

gelmesi gibi yönler kimi araştırmacılarca göçebe hayatını idealize etmektedir. 

Göçebeliğe son derece eleştirel yaklaşan ikinci grup ise, çalışmalarında bozkır 

toplumlarını acımasızlık, zulüm, gasp gibi yönlerle ele almaktadırlar. Bu bakış 

açılarında tarafsızlık sorgulaması yapan yazar, bozkırlara ilişkin bilgi edinme 

kaynaklarının çokluğuna değinmektedir. Bozkırlarda periyodik olarak ortaya çıkan 

savaşlar, göçler, etnik topluluklar, kabileler, ordular, devlet oluşumları hakkında gerçek 

bilgi miktarının her yıl sayısı artan arkeolojik araştırma sonuçlarıyla çoğaldığını ve 

etnografik araştırmaların göçebeler hakkında büyük miktarda malzeme verdiğini 

belirtmektedir(Плетнева, 1982, s. 6-7). Nitekim kendisi de göçebe toplum analizlerini 

Türk kurgan höyüklerindeki eşyalar ve diğer semboller üzerinden gerçekleştiren bir 

arkeolog ve tarihçidir. 

Pletneva, göçebeliği üç aşamada ortaya çıkışı, gelişimi ve yok oluş evrelerinde 

analiz etmektedir. Pletneva’nın karmaşık ilişkileri tanımladığı üç şema ile gösterdiği 

aşamalar tablo haline getirilerek özetlenmektedir. İlk olarak göçebeliğin ilk 

aşamasındaki unsurlar arasındaki ilişkileri bir gösteren bir diyagram oluşturmuştur 

(Tablo-7, 1). Buna göre göçebe toplum bir ruhani şef önderliğinde otlakları ele 

geçirmek üzere istilalar yapan, bu amaçla silahlanan, çok dilli ve etnisiteli bir heterojen 

yapıdadır. Buradaki toplumsal örgütlenmeyi Engels’ten ödünç alarak askeri demokrasi 

olarak nitelemektedir. Bu örgütlenme içinde özellikle yaşlılar kurulu toplumun 

yönetilmesinin önemli bir aracıdır. Göçebeliğin ortak bir etnik yapıya kavuştuğu ikinci 

aşamada fetihler yoluyla yağma ve haraç geliri elde edilmekte ve toplumsal eşitsizliğini 

belirmesi ile göçebe aristokrasisi oluşmaktadır (Tablo-7, 2). Bu aşamada fetihler gevşek 

bir devlet birliği içinde bozkır imparatorluklarını meydana getirmektedir. Üçüncü 

aşamada ise insan unsuru milliyete dönüşmekte, sınırların belirginleşmesi ile 

komşularla ilişkiler netleşmekte; buna göre ittifaklar veya savaşlar yapılmaktadır 
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(Tablo-7,3). Göçebe toplumda şehirlerin oluştuğu bu aşamada uzmanlaşma ile zanaatlar 

oluşmaya başlamıştır. Pletneva bu toplumsal düzeni ‘kaganat’ olarak adlandırmaktadır. 

Kaganat, başında kağanın ya da hanın bulunduğu bir hükümet etme biçimi olarak 

kağanlık anlamına gelmektedir. Bu üç aşamaya ilişkin sınıflandırma aşağıda tablo 

halinde yer almaktadır.22 

Tablo-7: Pletneva’da göçebeliğin ortaya çıkış ve gelişim aşamaları 

 Din Etnolinguistik 

ifade 

Düşmanlıkların 

doğası 

Toplumsal 

düzen 

Kültür Arkeolojik 

kaynaklar 

1 1.Şefler- 

aile 

reisleri, 

din 

adamları 

2.Ata 

kültü 

3.Doğa 

güçleri 

1.Çok 

etnisitelilik 

2. Çok dillilik 

 

1.Nüfusun yok 

edilmesi 

2.Otlakların ele 

geçirilmesi 

ꜜ 

İstila 

1.Asker –

millet 

2.Şefler 

3.Kurultaylar, 

yaşlıların 

toplanması 

ꜜ 

Askeri 

demokrasi 

 

1.Farklı 

kültürlerin 

özellikleri 

2.Kusursuz 

silahlanma 

1.Dağınık tek 

mezarlar 

2.Çoklu 

törensellik 

3.Ekonomik 

olarak 

homojenliği 

gösteren 

gömüler 

2 1.Şefler- 

din 

adamları 

ruhani 

yapının 

ortaya 

çıkışı 

2.Şefler 

kültü 

3.Atlılar 

kültü 

4.Kozmo

geni 

(evrenin 

kökeni) 

1.Etnik topluluk 

oluşturma 

2.Ortak bir dil 

oluşumunun 

başlangıcı 

1.Esirlerin ele 

geçirilmesi 

2.Yağma 

3.Haraç 

ꜜ 

Fetih 

1.Ekonomik 

eşitsizlik 

2.Kabile 

aristokrasisi 

3.Gevşek 

devlet birliği 

ꜜ 

İmparatorluk 

1.Biçimlenme

nin başlangıcı 

2.Ortak 

etnografik 

özellikler 

1.Mobilite 

2.Göçebelik 

3.Ekonomik 

olarak 

gelişmişliği 

gösteren 

gömüler 

4.Kutsal 

alanlar 

3 1.Din 

adamları 

2.Atlılar 

kültü 

3.Kozmo

geni 

4.Dünya 

dinleri 

1.Etnik topluluk 

2.Milliyet 

 

1.Sınırların 

genişletilmesi 

2.Ele geçirilen 

nüfusun 

vergilendirilmesi 

3.Komşularla 

askeri ittifaklar 

ꜜ 

Savaş 

 

1.Feodal sınıf 

2.Devlet vergi 

sistemi 

3.Ordu 

 

Kaganat 

1.Senkretik23 

2. Sanatın 

gelişimi 

3.Yazı 

1.Yerleşimler 

şehirler 

2.Kutsal 

alanlar, 

tapınaklar, 

3.Zanaat 

geliştirme 

(özellikle 

çanak 

çömlek) 

 

                                                           
22 Bu şema Pletneva’nın ilgili kaynağından(Плетнева, 1982) yararlanılarak oluşturulmuştur. Kaynakta 

Şema-1: Göçebeliğin İlk Aşamasında Unsurlar Arasındaki İlişkinin Şeması (s.12); Şema-2: Göçebeliğin 

İkinci Aşamasındaki Unsurlar Arasındaki İlişki Şeması (s.27); Şema-3: Göçebeliğin Üçüncü 

Aşamasındaki Unsurlar İlişkisinin Şeması (s.51) bulunmaktadır. Bu üç şema aşamaları bir arada 

göstermek üzere tablo (Tablo-7).haline getirilmiştir.  
23 TDK Sözlüğüne göre senkretizm: “Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya 

çalışan felsefe sistemi.”  https://sozluk.gov.tr/ 

https://sozluk.gov.tr/
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Pletneva bu üç aşamanın ardından bozkır devletlerinin yok olma neden ve 

sonuçları arasındaki etkileşimi analiz etmektedir. Buna göre yok olmanın iki genel 

boyutu bulunmaktadır: Dış politika ve iç politika. Dış politikadaki yok oluş nedeni 

istila, fetih ve savaşlarda başarısız olmaktır. İç politikada ise boylar arasındaki kan 

davaları, çekişmeler, iç savaş ve Pletneva’nın ‘merkezkaç eğilim’ olarak tanımladığı 

merkezi yönetimden mekânsal olarak uzaklaşma hareketliliği de göçebe devletin yok 

olmasına neden olmaktadır.  Bu iki ana boyut altında gerçekleşebilecek dört olasılık 

saymaktadır: 1) Nüfusun çoğunun yeni topraklar fethetmek için ayrılması; 2) Nüfusun 

tamamen fatihlere bağımlı olması; 3) Devleti daha küçük hanlıklara bölünmesi; 

4)Nüfusun yerinde kalması ancak kültürünün yavaş yavaş kaybolması. Bu dört 

olasılığın gerçekleşmesinde itki rol oynayacak doğal faktörleri ise iklim değişikliği, 

hayvan kaybı, salgın hastalıklar ve nüfus patlaması olarak saymaktadır(Плетнева, 1982, 

s. 79). 

3.4.2. Göçebeliğin Yetersizliğine Antitez: Di Cosmo ve Honeychurch 

Di Cosmo’ya göre göçebeler bir dereceye kadar tarıma aşina olduklarından 

bozkır imparatorluklarının kökeninde pastoral ekonominin yetersizliğinin bulunduğu 

savı hatalıdır. Ona göre göçebe imparatorluklarının ortaya çıkışını evrimsel bir süreç 

olarak görmeden “siyasi deneyimin kademeli olarak birikim kazanması” sürecidir(Di 

Cosmo, 1999, s. 12). Bu süreçte bozkır toplumlarının yapısal krizlerinin bu toplumların 

askerileşmesine, sistemli ve kalıcı askeri birlikler kurmalarına ve böylelikle askeri lider 

otoritesinin güçlenmesine yol açtığını düşünmektedir. Bozkır toplumlarında devletin 

doğuşu, karizmatik liderin ortaya çıkması ile merkezi güç, gelir artışı, mekânsal 

genişleme ve hükümet aygıtının ortaya çıkışı gerçekleşmiştir(Di Cosmo, 1999, s. 15-

26). İç Asya siyasal oluşumları, sadece iç Asya halklarının ortak "göçebe" doğası 
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temelinde bir araya toplanamayacak kadar farklılık göstermektedir.Bu noktada Selçuklu 

Türkleri ve Moğollar’ın iktidar tarzlarında farklılıklar sergilemelerini örnek 

vermektedir. Selçukluların faaliyet gösterdiği İslami çevrenin etkisinde olmakla birlikte, 

aynı zamanda köklerine kadar izlenebilecek İç Asya toplumları ile önemli benzerlikler 

bulunduğunu belirtmektedir. Benzerliklere rağmen daha büyük ve güçlü devletler kuran 

İç Asya göçebelerinin tarihi, tüm İç Asya halkları için geçerli değildir. Göçebe 

toplumların gelişmeye dirençli oldukları stereotipi bu toplumların ekonomik üretimleri 

ile sınırlı yaklaşımlara dayanmakla birlikte, bu toplumların tarih boyunca kendilerini 

siyasi olarak nasıl örgütledikleri algısını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu noktada Di 

Cosmo, İç Asya'nın devletleri ve imparatorluklarının siyasi boyutları ve ekonomik 

temellerinin hiçbir şekilde bozkır pastoral ve yarı pastoral üretim ve sosyal 

organizasyonun sunabileceği ile sınırlı olmadığını belirtmektedir. Bozkır devletlerinin 

oluşumunu iç gelişimin ve dış devletlerle temasların bir ürünü olarak gören Di Cosmo, 

literatürde iç ve dış faktörlerin analize ne ölçüde katıldıklarını sorgulamaktadır. Bu 

bağlamda tarihsel analizlerde genellikle içsel ve dışsal faktörlerin birleştirildiğini ancak 

genellikle ikisinden birinin vurgulandığını tespit etmektedir. İçsel faktörler arasında 

temel unsur, genellikle,bozkır siyasetinin zorluklarında hem askeri hem de diplomatik 

olarak başarılı bir şekilde manevra yapabilen ve kabile konfederasyonları, hatta belki de 

imparatorluklar yaratabilen bireyler olarak karizmatik liderler olmaktadır. 

Kişiselleştirme ile açıklanan yapılarda liderin ölümü ile tüm yapının çökmesi 

ilişkilendirilmektedir. Karizmatik lider dışında,  bu egemen kişinin arkasında yer alan 

sosyal yapı da iç faktör analizlerinde kullanılmaktadır. Dış faktör analizleri ise 

göçebelerin sosyal örgütlenmedeki ilerlemeleri yerleşiklerden öğrendikleri veya onların 

etkisi ile gerçekleştirdikleri savına dayanmaktadır. Di Cosmo’ya göre yerleşik 

devletlerin idari kurumlarının bir iç Asya devletinin ortaya çıkması için gerekli bir ön 



104 

koşul olduğu varsayımı kısmen doğrudur. Bununla birlikte dışsal ve içsel faktörlerin 

birleşimine dayanan hipotezleri umut verici bulmaktadır(Di Cosmo, 1999, s. 7-9). 

Di Cosmo ile aynı yaklaşımı sürdüren Honeychurch’e göre göçebe toplumların 

içyapıları ile yerleşik tarım devleti arasında bir fark yoktur. Göçebe devletler de tarım 

devletleri gibi karmaşık ekonomik sistemlere, özel zanaatlara ve kentleşmeye sahiptir. 

Honeychurch yıllarca Moğolistan'da arkeolojik araştırmalar yürütmüş ve eski 

göçebelerin yaşam sürdürme sisteminin dış kaynaklara bağlı olmadığı sonucuna 

varmıştır(Kradin, 2019, s. 8). Çalışmalarında pastoral göçebelerin karmaşık gelişim iç 

süreçlerini deneyimlemedikleri, yalnızca komşu devletlere dış adaptasyon yoluyla 

karmaşık oldukları şeklindeki sık sık tekrarlanan temayı sorunsallaştırmaktadır. 

Literatürdeki göçebenin devleti sorunsalına göçebe bölgesel siyasetlerin veya 

"devletlerin" yerleşik emsallerinden çok farklı biçimler almasının olağan olduğunu 

vurgulayarak katkı sunmaktadır. Önemli ölçüde pastoral göçebe geleneklerden 

yararlanan devletler ve imparatorluklar, esnek ve hareketli politik stratejileri gerektiren 

hayvancılık ve yaşam tarzına yapılan kültürel yatırımın bir sonucu olarak örgütsel 

ortaklıkları paylaşma potansiyeline sahip bulunmaktadır.Literatürde göçebelerüretkenlik 

açısından istikrarsız, politik olarak özerk ve örgütsel olarak sınırlı, ancak militarist ve 

yağmacı olarak görülmektedir. Bu şekilde kavramsallaştırılan yaklaşımda göçebelerin 

yerleşik, kentsel ve tarımsal kökenli komşu devletlerle karşılaşmadıkça karmaşık 

bölgesel politikalar inşa edemedikleri iddia edilmektedir. Bu görüşe göre göçebelerin 

temel örgütlenmeleri kabiledir. Göçebeler, devletin antitezi olarak, bazen devletin 

fatihleri olarak görülmekte - ama kesinlikle devlet yaratıcıları olarak görülmemektedir. 

Bu yaygın yaklaşıma karşı çıkan Honeychurch, göçebe grupları, özünde politik ve 

örgütsel olarak yenilikçi olan usta birimler olarak görmektedir. Hareketli yaşam tarzı 

içinde karmaşık bölgesel politikalar kuran göçebelerin devletine ilişkin zorluklar, 

yerleşiklerin devletlerine ilişkin zorluklarla aynı zemindedir. Honeychurch’a göre 
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büyük ölçekli entegrasyonu ve asimetrik ilişkileri sürdürmenin temel örgütsel zorlukları 

tüm devletler için ortaktır. Göçebe gruplar, büyük ölçekli politikalar inşa ederken 

yerleşik komşularıyla aynı sorunlarla karşı karşıya kalmakta, ancak farklı olarak bu 

sorunları hareketli kültürleri ve esneklikleriile karşılamaktadırlar.Bu bağlamda karmaşık 

örgütlenmenin farklı bir biçimi olan göçebe toplumların dışlanmasına karşı çıkmaktadır. 

Küçük devlet veya imparatorluk, göçebe veya yerleşik olsun tüm karmaşık toplumların 

zaman içinde gerçekleştirilen çeşitli, çok boyutlu ve kesişen etkileşimler yoluyla 

karmaşık hale geldiğini savunmaktadır(Honeychurch, 2014, s. 312-313). 

3.4.3.Toplumları Değerlendirmede Gumiliev’inEtnogenez Ölçütü 

Gumiliev’in 1979’da Rusça, 1990’da ise bazı bölümleri düzenlenerek İngilizce 

yayımlanan Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri isimli eseri her 

insanın hem bir toplum üyesi hem de bir milli etnik grubun temsilcisi olarak var olduğu 

görüşünden hareketle etnos kavramından yola çıkarak göçebe toplumlara ilişkin 

analizler getirmektedir. Gumiliev, biyosfer yapı içinde (biyolojik düzlem) sosyosfer 

sınırında (toplumsal düzlem) yer aldığını belirttiği etnosu, uygarlık kurucusu insanın 

kendine özgü ve dinamik davranış kalıbı gösteren ve diğer topluluklardan ayrılarak 

oluşturulan sabit bir topluluk olarak tanımlamaktadır(Gumiliev, 2016, s. 46). Daha açık 

bir ifade ile etnos kavramı ırk, dil, coğrafi çevre, sosyal ilişkiler, bilinç, evrim süreci 

veya bunların tümünün birleşimidir. Etnogenezi ise sosyal, teknik faktör (alet, edevat) 

ve coğrafi faktörün bir birleşimi olarak insanı çevreleyen ekosistem olarak görmektedir. 

Etnosun oluşması noktasında toplumu harekete geçiren itkilere odaklanmaktadır. 

Gumiliev’e göre yeni bir etnosun şekillenişi, her zaman, sosyal ve doğal çevrenin 

değiştirilmesi için bazı bireylerin çok derin istekler duymasıyla başlamaktadır. Etnoslar 

ihtiras(passion) denilen katalizör duygu ile şekillenmektedir. Toplumsal bilinçaltı ile 

çevreyi değiştirmek konusunda güçlü bir dürtüyü anlatan passionerlik dürtüsü bilince 
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değilde bilinçaltına ilişkin olduğundan tahmin edilebilir sonuçlar 

doğurmamaktadır(Gumiliev, 2016, s. 269-271 ve 277).24 

Etnos başlatan passioner kişilere örnek olarak, giriştiği her seferin ardında 

dizginlenemez aktivite hırsını gördüğü Napolyon’u ve Helenizm fenomeninin Orta 

Doğu etnogenezinde rolünün genişlemesinden mantıksız davranışları ile sorumlu 

gördüğü İskender’i vermektedir. Gumiliev’in toplumları incelemeye yönelik sunduğu 

model insanlık tarihinde göçebe ve yerleşik ayrımı dışında toplumların kendine özgü 

dinamikleri ile yeni kategoriler üzerinden analiz yapmayı mümkün kılmaktadır. Ona 

göre “Helen kültürü, İslam dünyası, Avrupa medeniyeti, Orta Vaha İmparatorluğu, 

Avrasya Göçebe Kültürü gibi terimler sıradan sözcükler değil, aksine gözlemci 

etnografın ulaşabileceği basamağın bir üstünde yer alan etnik bütünlüklerin teknik 

bakımdan somutlaşmış sosyal açıdan şekillenmiş kavramlardır.”(Gumiliev, 2016, s. 

319). Göçebe ve yerleşik etnoslar arasında üstünlük olamayacağını Eski Ruslar ve 

Büyük Bozkır Halkları kitabında (2.cilt) “Değersiz Etnos Yoktur!” başlığı ile bir 

manifestoya dönüştürmüştür(Gumiliev, 2006, s. 17-20). Doğup büyüyen ve sonra da 

sönen etnosların birbirleri ile karşılaştırılırken aynı zamandaki durumlarıyla 

değerlendirilmeleri gerektiğini, insanın yaş dönemleri metaforu ile açıklamaktadır. Buna 

göre ilkokul öğrencisi, üniversite öğrencisi ve profesörün karşılaştırılması için her birini 

yedi yaşındaki haline bakarak kıyaslamak mümkün olabilmektedir (diakronik ilkesi). 

Yaşlı etnosların kibrini, karşılaştırmadaki bu ölçüt sorununa bağlamaktadır. Yaşlılık 

döneminde olan Avrupa süperetnosu, gençlik döneminde iken şimdiden tarihe doğru 

bakarak barbar olarak nitelediği etnoslardan gelişkin olmadığı gibi, pek çok nokta da bir 

                                                           
24 Gumiliev passionerliğin aşamalarını şu şekilde açıklamaktadır: Başlangıç anı: Bir popülasyonun belli 

oranda passioner insanlarla birlikte aniden ortaya çıkışı; Yükseliş safhası: Passioner bireylerin sayısının 

artışı; Akmatik safha: Passionerlerin sayısının azalması ve sub-passionerlerin ortaya çıkışı; Kırılma 

safhası: Sub-passionerlerin passionerlerin yerini alması. Böylece ya etnosun bütünüyle yok olması ya da 

dışarıdan gelen bir istilada hiçbir etkinlik gösteremeden yaşadıkları bölgenin biyosenozunun en üst 

tamamlayıcı halkası haline gelmeleri söz konusu olmaktadır (Gumiliev, 2016, s. 304). 
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şeyleri öğrenmektedir. Bu nedenle insanlık tarihinin Avrupa süperetnosunun yaşlılık 

dönemindeki Batı düşüncesi tarafından yazılması çeşitli sorunlar doğurmaktadır.  

Etnosun bulunduğu kompleks alanı etnosenoz olarak tanımlayan Gumiliev, 

etnosenozda insanların yanı sıra, çeşitli evcil hayvanları, bitki ve eşyalarının da yer 

aldığını belirtmektedir. Bu durumu “Bir eskimoyu köpeksiz, Arabı devesiz, Tunguzu 

geyik ve köpeksiz düşünmek mümkün değildir” biçiminde açıklamaktadır. Büyük Bozkır 

tarihi süreçlerinde üç kez etnogenez başladığını belirtmektedir. Bunlar; MÖ 5- 4 yy.daki 

Hunlar, 5-6. yy.daki Türkler ve Uygurlar ve 12. yy.da Moğollar ve Sungarya 

taygalarında Mançurlardır(Gumiliev, 2016, s. 447).Bu toplumlar yerleşik komşularına 

seferler düzenleyerek Hun kabile devleti, Türk mengü eli, Moğol ulusu gibi orijinal 

siyasi sistemler kurarak passionerliği gerçekleştirmişlerdir.25 Bozkır yaşantısı içinde 

Türk etnosunun kültürel materyallerinin (keçe,deri, ağaç ve kürk gibi) daha az dayanıklı 

olması nedeniyle günümüzdeki kalıntıları nispeten az olmaktadır. Gumiliev bu nedenle 

bir yanılgı ile daha az kabiliyetli olarak nitelendirildiklerini oysa kültür 

materyallerinden ziyade ülüş sistemi, il, ordu disiplini, memuri hiyerarşi ve diplomasi 

gibi karmaşık toplumsal örgütlenmelerine bakıldığında bu nitelemelerin yanlışlığının 

ortaya çıktığını belirtmektedir(Gumiliev, 2019, s. 14). 

Sosyal bilimlerde antropoloji, tarih, iktisat gibi pek çok alanı kapsayan insanlık 

tarihi süreçlerine ilişkin analizler sosyoekonomik formasyon ve medeniyetler 

yaklaşımında göçebe toplumların yokluğu; etkileşimci yaklaşımlarda ise göçebelerin 

yerleşiklerden daha az gelişmiş oldukları ve gelişmelerinin yerleşiklere bağlı olduğu 

savları ile şekillenmektedir. Yaklaşımların göçebe toplumlara ilişkin tespitlerinin 

genellemeci ve yerleşik merkezli yapısı, her bir toplumun belirli tarihsel koşulları içinde 

tüm sosyal örgütlenmeleri ile değerlendirilmesi ile aşılabilecektir. Di Cosmo ve 

                                                           
25 Yerleşik ve göçebe ayrımı ile toplumları incelemeyi reddeden Gumiliev bu noktada, Avrupalıların ve 

Çinlilerin tabiatı ve çevrelerini korumayı Türklerden ve Moğollardan öğrenmelerine rağmen, Türkler ve 

Moğolların Avrupa merkezi görüş tarafından ikinci derece halklar veya önemsiz milletler olarak 

değerlendirildiğini belirtmektedir. 
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Honeychurch’un göçebenin yetersizliği kanısına karşıt tezleri ve Gumiliev’in iç 

dinamikleri öne çıkaran analizi, Eski Türklerde devlet yönetimini çeşitli yönleri ile 

çalışma düzlemine yaklaşmayı sağlamaktadır. Böylelikle ikinci bölümde bozkır 

medeniyet sahası içerisinde Türklerin devlet yönetimi töre, il ve diğer sosyal 

örgütlenmeler bağlamında analiz edilerek devletin ve gelişmenin yokluğu savları 

çürütülmektedir. Bu bölümün son alt başlığı ise, Türk tarihçiliğindeki geniş literatürü 

ele almaktadır.  

3.5. Türk Tarihçiliğinin Başlangıcında Eski Türkler 

Yukarıda yer alan çeşitli yaklaşımlar içerisinde göçebelik tartışmalarına yer 

verilmişti. Bu tartışmalarda çoğunlukla göçebe toplumlar görmezden gelinmekte veya 

kısıtlı biçimdemedeniyet oluşturma kabiliyetinden yoksun olarak tanımlanmaktadır. 

Göçebe toplumlara ilişkin tartışmalar detaylı analizler içermeden uzaktaki bir nesnenin 

tasvirine benzer biçimde küçük bilgi kırıntıları ile yürütülmektedir. Bu durum, hem 

birincil kaynakların azlığından hem de araştırmacının bir özne olarak göçebe toplumlara 

yabancılığından ileri gelen bir bilmeme halinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda 

araştırmacı onu bulguları değerlendirme ve olgusal çerçeveyi gözden geçirme 

noktasında kısıtlayan göçebe karşıtı sübjektif değerlendirmeye iten, içinde bulunduğu 

toplumun tarihsel belleği tarafından kuşatılmıştır. En genel haliyle göçebe toplumları 

tanımama ve bilmeme olarak açıklanabilecek bu durum karşısında Türk tarihçiliğinin 

durumu büyük önem taşımaktadır. Bu noktada nesneye yakın hatta onun içinde bulunan 

araştırmacıların diğer bir ifade ile Türk tarihçiliği mensuplarının görüşleri önem 

kazanmaktadır.  

Türk tarihçiliğinin Eski Türklere ve bozkır uygarlığına ilgisi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dağılma dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nu 

oluşturan unsurlar dini temelde bir millet anlayışına göre sınıflandırılmaktadır. Bu 
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sınıflandırma içinde Türkler özel bir konuma sahip olmaksızın, Osmanlı içinde yer alan 

diğer Müslüman topluluklarla birlikte hâkim toplumsal unsuru 

oluşturmaktaydılar(Georgeon, 1996, s. 9). Osmanlı tarih yazıcılığı da Türk tarihine 

değil İslam’ın doğuşuna ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna odaklanmaktadır(Lewis, 

1993, s. 2). Türk tarihi devlet düzeyinde yer almasa da Anadolu Türk yaşayışı içinde 

özellikle Yörük kültüründe kolektif hafızada bulunmaktadır. Saray ve halk arasındaki 

bu ayrıksı hal dile de yansımıştır. Anadolu Türkleri daha yalın bir Türkçe kullanmakta 

iken Osmanlı devlet dili yoğun biçimde Arapça ve Farsça kelimeler içermektedir. 

Kökenlerin unutulması ve devletin kurucu tarih anlayışında yer almaması ve Türk 

adının bir tür horgörüyle kullanılması Osmanlı aydınları arasında on dokuzuncu 

yüzyılın neredeyse sonlarına kadar yaygınlığı sürdürmüştür. Vambery’nin Fransızca 

eseri “La Turquie d’aujourd’hui et d’avant quarante ans” (Paris, 1898) eserinden 

Georgeon’un aktardığına göre Vambery 1850’li yıllarda Türklerin etnografik önemine 

ilişkin yaptığı çalışmalardan söz ettiğinde bunun “kaba saba göçebe” denilerek bir 

alaycılık ve aşağılama ile karşılandığını ve İstanbul’da Türk bilincine sahip tek bir 

aydınla dahi karşılaşmadığını anlatmaktadır(Georgeon, 1996, s. 10). Bu durum, Fransız 

İhtilali sonrası canlanan milliyetçilik akımı ile değişmeye başlamıştır. İmparatorluk 

içindeki unsurların ulus bilincini canlandırması itibariyle monarşilerde toprak kaybına 

yol açan milliyetçilik akımı Osmanlı aydınları üzerinde de etki göstermiştir. Aydınlar 

arasında güçlenen Türkçülük akımı Orta Asya üzerine araştırmaları artırmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin genişleme yönünün batı olması, gitgide bir Asya 

devletinden çok Akdeniz devletine dönüşmesi sonucunu doğurmuştur. Özellikle İran ve 

Rusya’nın batı ve doğu Türkleri arasındaki bağlantıyı coğrafi veya siyasi yönden 

koparmış olması bunda etkili olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru milliyetçilik 

akımının uyanması yalnızca fikir akımının etkisi ile monarşilerin çözülmesinden değil 

aynı zamanda teknolojik gelişmeler vasıtasıyla da güçlenmiştir. Demiryolu ve deniz 
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ulaşımı bağlantılarının gelişmesi kuzey, batı ve doğu yönlerindeki Türklerle iletişimi 

artırmıştır. Rusya’da bulunan Türk aydınları Türkçülük akımının öncüsü olmuşlardır. 

Türk tarihçiliğine ilişkin gelişmeler bir yandan Türkçülük fikir akımı çerçevesinde 

gelişirken diğer yandan batıda da tarih, dil bilim ve etnografi çalışmaları önemli yeni 

bulgular ortaya koymuştur. Çalışmanın birinci bölümünde (2.3.) başlığında sözü edilen 

De Guignes, L. Cahun ve Vambery gibi bilginlerin çalışmaları ve Radloff’un Orhun 

Yazıtlarını okuması Türk tarihçiliğinin Türklerin kökenine ilişkin çalışmalarının 

başlangıcı olmuştur. 

1908 yılında kurulan Türk Derneği’nin kuruluş nizamnamesinde derneğin 

kuruluş amacı Eski Türk tarihçiliği araştırmalarını da içermektedir: “Türk diye anılan 

bütün kavimlerin mâzi ve âsâr, efâl, ahvâl ve muhitini öğrenmeye ve öğretmeye 

çalışmak yani Türklerin âsâr-ı atikasını, tarihini, lisanlarını, avâm ve havas edebiyatını, 

etnografya etnologyasını ahvâl-i içtimâiye ve medeniyet-i hazıralarını, Türk 

memleketlerinin eski ve yeni coğrafyasını araştırıp tartıştırıp ortaya çıkararak, bütün 

dünyaya yayıp dağıtmak, dilimizin geniş ve medeniyete elverişli bir dereceye gelmesine 

çalışmak ve imlâsını ona göre tetkik etmektir.”(Üstel, 1997, s. 35).Türk Derneği 1912 

yılında dağıldığında Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuş ardından da mensupları aynı yıl 

içinde kurulan Türk Ocağı Cemiyeti’ne katılmışlardır. Eski Türk tarihine dönük ilgi bu 

kurumlar içinde gelişmiştir. 

Yusuf Akçura’nın 1903 yılında kaleme aldığı doktora tezi, Osmanlı 

kurumlarının Türk ve İslam olmak üzere iki temeli olduğu üzerinde durmaktadır. Bu 

çalışmanın önemi dini referanslarından sıyrılmış olarak Türk kimliğinin kökenlerinin 

varlığını vurgulamasıdır. Akçura, çalışmasında Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten 

sonra da “kavmi ahlaklarını ve kanun ve adetlerinden bir kısmını” sürdürdüklerini 

belirtmektedir(Georgeon, 1996, s. 29). Akçura’nın bu çalışmasında yer alan Eski Türk 

tasviri oldukça detaylıdır. Savaşçı özellikleri öne çıkan, egemenliğin kağan (han) 
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tarafından kullanıldığı ancak kağanın törelerle sınırlandığı bir devlet yapısından söz 

etmektedir. Bu devlet yapısı içinde toplum patriarkal biçimde örgütlenmiş ve ortak 

toprak mülkiyetine dayanan yaşayış içinde topraktan çok dillerine önem 

vermektedir(Georgeon, 1996, s. 29).26 

Akçura, Osmanlı’nın meşrutiyete geçişinin temel gerekçelerinden biri olarak bu 

yapının köklerinin Eski Türklere dayandığını ileri sürmektedir. Eski Türk devlet 

yapısının bir nevi meşruti kağanlıklar olduğunu belirten Akçura, kağanın mutlak 

egemen değil, töre ve kurultay gibi çeşitli yapılarla sınırlandırılmış olduğunu buna kanıt 

olarak sunmaktadır(Georgeon, 1996, s. 30). Osmanlı’daki düşünce akımları içerisinde 

bu yaklaşım kendi çağında hayli yenilikçidir. Devlet anlayışında sadece İslami 

referanslara dayanan yaklaşımdan neredeyse unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya devlet 

anlayışı referanslarına geçilmesi kurulacak olan yeni Türk devletindeki Türk Tarih Tezi 

anlayışının da hazırlayıcısı vazifesi görmektedir.  

Fuad Köprülü de Akçura gibi Osmanlı kurumlarına Eski Türk geleneklerinin 

etkisi yaklaşımını benimsemiştir. Fuad Köprülü Cumhuriyet döneminin Eski Türklere 

ilişkin ilk eserini veren tarihçidir. 1923 yılında yayımlanan “Türkiye Tarihi: Anadolu 

İstilasına Kadar Türkler” kitabında Türklerin Asya’nın dağınık coğrafyasında Hun, 

Türk, Uygur, Karlık, Kıpçak, Oğuz, Hazar, Türkmen, Kuman ve Uz gibi isimler altında 

kiminin etnolojik kiminin ise siyasi bir varlık olarak yer aldığını belirtmektedir. 

Köprülü Eski Türklerin devlet anlayışını bağımsızlık olmadan yaşayamayan ve bir 

siyasi birlik dağıldığında başka yerlerde yeni bir isim altında hızlı bir biçimde yeni bir 

devlet kuran anlayış olarak tanımlamaktadır(Köprülü, 2005, s. 57). Köprülü, 

İslamiyet’ten önceki Türklerin mekânını Orta Asya yaylası olarak tarif etmekte ve 

                                                           
26 Akçura’nın tezi “Osmanlı Sultanlığı Kurumları Tarihi Üzerine Bir Deneme”  ismini taşımaktadır, 

Osmanlıca eserin günümüz Türkçesi kaydına ulaşılamamıştır. Yusuf Akçura kitabının yazarı Georgeon, 

çalışmanın 1913 yılında Bilgi Mecmuası’nda Osmanlıca yayımlanan “Osmanlı Saltanatı Müessesatının 

Tarihine Dair Bir Tecrübe” başlıklı giriş bölümünün Türkçe çevirisine Siyasal İnceleme Enstitüsü eski 

müdürü M. Chopsal vasıtası ile ulaşmıştır. Bu çalışmada, Akçura’nın eserinin giriş bölümünde yer alan 

bilgiler Georgeon’dan aktarılmıştır. 
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Türklerin bozkır dediği steplerde hayvancılık yapıldığını, vadilerde sulama arkları 

oluşturarak tarımsal faaliyet gerçekleştirdiklerini ve aynı zamanda bugün ağaçsız olan 

alanda 1200 yıl önce ormanlık araziye de sahip olduklarını belirtmektedir(Köprülü, 

2005, s. 73). Hunları, Çin’in kuzeyinde yaşayan göçebe, atlı ve savaşçı bir güç olarak 

tanımlamaktadır. “Hun Türklerinin” Çin ile asırlarca süren savaşlarından, “Hakan 

Mete’nin” Çin kaynaklarındaki karizmatik özelliklerinden ve dünya tarihinde Hunların 

kavimler göçü nedeniyle yarattıkları etkiden söz etmektedir(Köprülü, 2005, s. 76).27 

Köprülü Göktürk Devleti’nden ve ardından doğu ve batı devletleri olarak ayrılmasından 

ve sonrasında kurulan Uygur Devleti’nden bahsetmekte, Orhun Yazıtları ile Turfan 

Metinleri olarak bilinen Uygur metinlerinin önemini vurgulamaktadır(Köprülü, 2005, s. 

80-82). Köprülü Eski Türkleri “İslam Öncesi Türk Medeniyeti” olarak tanımlamakta ve 

Türkleri medeniyetin açıklamalarının dışında bırakan batı yaklaşımlarına karşı bir 

anlayış geliştirmektedir. Köprülü’ye göre Eski Türklerde devletin oluşumu çeşitli 

aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir. İlk olarak var olan dağınık boylar halindeki 

yaşayışın büyük kavmi zümrelere dönüştüğünü, ardından da bu zümrelerin birleşmesi 

ile devletin meydana geldiğini belirtmektedir(Köprülü, 2005, s. 89). Köprülü “Gök 

Tanrı ve yağız yer” anlayışının hem Hunlarda hem de Göktürklerde bulunduğuna 

değinerek, bu çalışmada da Hun-Göktürk-Uygur çizgisi olarak tanımlanan, Türk 

devletlerinin Hunlardan bu yana gelen yapı, anlayış ve töre devamlılığı görüşünü 

benimsemektedir. 

Köprülü’ye göre Eski Türklerde devlet “kavmi devlet” biçimindeki Türk ilidir. 

Köprülü Türk ilinin ilk ortaya çıkışını bir tür göçebe medineye (cite) benzetmektedir. 

Boyların her birinin ayrı bir yöneticisi olmasına rağmen devletin genel yöneticisi olarak 

hakan ve hatunun bulunduğunu, devlet yönetiminde ise aristokrasinin var olduğunu 

belirtmektedir. Kara bodunu ise Roma’daki galyanet ve pleb sınıflarına benzetmekte 

                                                           
27Hun Türkleri ve hakan Mete ifadeleri Köprülü’ye aittir.  
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kara bodunun “ilden hariç sayıldıkları” yönünde bir değerlendirmede 

bulunmaktadır(Köprülü, 2005, s. 90). Bu değerlendirme devlet yönetiminin 

yönetilenlerden ayrı bir aristokrasi içinde yer aldığı yaklaşımına dayanmaktadır. Ancak 

kara bodun tümüyle etkisiz veya mutlak sınırlarla yönetimden koparılmış değildir. 

Kağanın egemenliğinin kuta dayanması ve kutun da ilahi olarak mutlak bir 

yetkilendirme olmayışı, kağanın yetenekleri ve aldığı kararlarla devam edip 

edemeyeceğinin belirlenmesi, toy geleneği ile toplumsal denetimin sağlanması ve boy 

örgütlenmesinin toplumun her üyesini askeri ve iktisadi faaliyetin öznesi kılması, 

Roma- pleb ve Eski Türkler- kara bodun benzetmesinin çeşitli yönlerden tartışmaya 

açık olduğunu ortaya koymaktadır. Köprülü Türk medeniyetini özel ve özgün olarak 

tanımlamakta28, Eski Türklerin Çin ile etkileşim halinde olsa da çeşitli dış uygarlıkların 

etkilerini kendi kimliği ile karıştırarak tümüyle şahsi bir medeniyet oluşturduğunu 

vurgulamaktadır. Türklerin bu özgün medeniyetini barbar olarak tanımlayan tezlerin, 

yeni (Köprülü’nün çalışmasını kaleme aldığı yıllarda yeni) bulunan Turfan metinleri ile 

kolaylıkla çürütülmüş olduğunu belirtmektedir(Köprülü, 2005, s. 93-94). 

Ziya Gökalp’in ilk olarak 1926 yılında yayımlanan “Türk Medeniyeti Tarihi” 

çalışması uygarlık tartışmaları ve Eski Türklerin uygarlığına yönelik açıklamaları 

itibariyle önem kazanmaktadır. Gökalp’e göre medeniyet bütün insanlık için tek bir tane 

değildir; birden fazla medeniyet vardır. Benzer yapılara sahip komşu toplumların tümü 

belirli bir zaman ve mekânda doğup yok olan bir medeniyet zümresine dâhildir. Gökalp, 

Eski Türklerin Uzak Asya medeniyet zümresi içinde yer aldıklarını 

belirtmektedir(Gökalp, 2019, s. 13). Bu medeniyet çevresi içinde Türklerin coğrafya 

sahasının belirli ve tek bir coğrafi yerle sınırlandırılamayacak kadar geniş olduğunu 

belirten Gökalp, Türklerde göçebelik olgusunu tartışmaktadır(Gökalp, 2019, s. 18). L. 

Cahun’un göçebelerin coğrafi şartlar nedeniyle zorunlu olarak göçebe olduğu; yerleşik 

                                                           
28 Köprülü “Türk medeniyetinin hususiyet ve asaleti” demektedir. 
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olmak imkânı ortaya çıktığında aniden göçebeliği bırakacakları yönündeki tespitini 

eleştirmektedir. Cahun’un göçebelerin gözünde göçebelik halinin bağımsızlık ve 

özgürlükle eşdeğer olduğunu bilmediğini savunan Gökalp, göçebeliğin kaçınılmak bir 

yana sürdürülmesine önem verilen yaşan tarzı olduğunu belirtmektedir(Gökalp, 2019, s. 

20-21). Batılı tezlerin göçebeliği kaçınılması gereken bir olgu olarak ortaya koymasına 

karşın, göçebe hayat içinde gelişmiş toplumsal yapıların varlığını analiz etmektedir. 

Ayrıca Türk yapısının Arap, Berberi ve Kürt aşiret yapılarından farklarını ortaya 

koyarak siyasi örgütlenmenin tudunluk, yabguluk, hakanlık gibi aşamalarını kanıt olarak 

sunmaktadır(Gökalp, 2019, s. 22). Göçebeliğin ve törenin birbirini besleyen iki olgu 

olduğunu öne sürerek böylelikle göçebeliğin toplumsal gelişmeden uzak olarak 

değerlendirilmesine karşı argümanlar sunmaktadır(Gökalp, 2019, s. 23). 

Zeki Velidi Togan 1912 tarihli “Türk ve Tatar Tarihi” isimli kitabında Türklerin 

tarihin en eski halklarından olduğuna değinmektedir. Togan, 1927 yılında Umumi Türk 

Tarihi kürsüsünde çalışmaya başladığında bu yaklaşımına uygun olarak derslerinde 

tarihsel başlangıcı Türklerin Orta Asya’daki yaşayışından itibaren ele almaktadır. 1946 

yılında yayımlanan Umumi Türk Tarihine Giriş kitabında derslerinin ilk bölümünü 

oluşturan tarihsel aralığı, Türklerin Orta Asya kökenlerinden 16. yüzyıla kadarki tarihini 

ele almaktadır. Kitabın önsözünde 1911 yılından bu yana sürdürdüğü (kitabı yazıldığı 

yıl itibariyle) 35 yıllık çalışmalarının bir amaca odaklandığından söz etmektedir. Türk 

tarihinin gelişim evrelerinin çadır hayatının gelişim evreleri olarak görülemeyeceğini 

belirten Togan, eskiden bu yana Orta Asya kültür sahalarında yaşayan Türklerin sonraki 

dönemlerde ortaya çıkan siyasi yapılara etki ettiğini ve bu etkinin “bozkır devletleri 

ruhundan” ileri geldiğini aydınlatmayı amaç edinmiştir(Togan A. Z., 2019, s. XVI). 

Togan’ın çalışmasının ayırt edici yönlerinden birisi literatürdeki sınırlı göçebe 

yaklaşımlarını eleştirmesidir. Literatürde Türklerin komşu devletlerden (özellikle Çin ve 

İran’dan) etkilendiği yönündeki açıklamaların detaylandırılmasına rağmen, dünya 
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tarihindeki Türk etkisinin görmezden gelindiğini vurgulamaktadır. Ayrıca komşu 

etkisinin abartılması, Türklerin değişmez ve özgün yanlarının gözden kaçırılmasına 

neden olmaktadır(Togan A. Z., 2019, s. XVII-XVIII). 

Atatürk’ün üniversitede genel Türk tarihine ilişkin ayrı bir kürsü oluşturulması 

yönündeki çabalarının genel kabul gören bir tarih tezine dönüşememesi noktasında 

literatürün tek taraflı analiz yaklaşımını eleştirmek için çarpıcı bir örnek vermektedir. 

Türkiye’de Avrupa üniversitesindeki herhangi bir öğrencinin tezinin büyük çabalarla 

oluşturulan eserlerden daha yüksek ilgiyle karşılanıp onaylanacağını, Türkiye’de 

yazılan eserlerin ise Avrupalı düşünürlerin görüşlerine uymadığı için yazarın yüzüne 

vurulacağını belirtmektedir. “İsterse bu ‘Avrupalı âlim’ bir acemi, hatta bir hiç olsun.”  

sözleriyle eleştirisini sürdürmektedir(Togan A. Z., 2019, s. XXIII).  Orta Asya’nın eski 

ve tarihten önceki dönemlerini konu edinen bilim insanlarının çoğunun Türklerin 

tarihsel dönemlerini ve etnografyalarını bilmediğini belirten Togan, medeniyet 

bulgularının Aryani (Hint Avrupa dil ailesi mensubu) veya Çinli kavimlere mal 

edilmesini, Türk ve Moğol kavimlerinin ise çoğunlukla hep göçebe unsur olarak 

görülmesini eleştirmektedir(Togan A. Z., 2019, s. 16-17).Togan, Türklerin yazı 

yaylalarda kışı ise şehir ve kasabalarda geçirmesinin göçebelikten medeniliğe geçiş 

aşaması olarak yalnızca kısa ömürlü bir durum olmadığını aksine uzun yüzyıllar 

sürdürülen kalıcı bir yapı olduğunu vurgulamaktadır(Togan A. Z., 2019, s. 39).  

Türklerin tarım ve madencilikten uzak yalnızca göçebe olduğu görüşünü 

savunan W. Koppers’ı ve göçebelikten ayrıldığı vakit Türk’ün kimliğini yitirdiğinden 

söz eden Barthold’u eleştiren Togan, bu görüşlerin yeni buluşlarla çürütülmekte 

olduğunu belirtmektedir(Togan A. Z., 2019, s. 37-38). Türkmenistan’daki Aşkabat 

yakınlarında bulunan Türk kültürüne ait ürünlere benzer bulgular içeren Anau harabeleri 

MÖ 4500 yılında yaşamış bir medeniyete işaret etmektedir. Togan’a göre bu keşif 
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insanlığın medeni gelişim evrelerini değiştirebilecek niteliktedir(Togan A. Z., 2019, s. 

16). 

Atatürk’ün direktifleriyle yapılan çalışmaların bir sonucu olarak 1930 yılında 

yayımlanan “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli kolektif çalışma, 1931,1933 ve 1936 

yıllarında üç kez genişletilerek güncelleştirilmiştir. Çalışmanın önemi, baskın tarihçilik 

anlayışında Türklere ilişkin medeniyet dışı açıklamalara karşı tez olarak Türk 

medeniyetinin varlığına vurgu yapmasıdır. Kitabın “Bu kitap niçin yazıldı?” başlıklı 

giriş bölümünde mevcut tarih kitaplarının Türklerin tarih sahnesindeki rolünü bilinçli 

veya bilinçsiz olarak küçültmesine ve bunun Türklerin atalarını tanıyıp benliklerini 

geliştirmesinde zararlara yol açmasına değinilmektedir. Bu zararları önlemek için milli 

tarih yazma amacıyla yola çıkılmıştır(Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, s. 1). 

Türklerin medeniyeti başlatıcısı olduğu görüşüne yer verilen eserde ana yurt 

olarak söz edilen Orta Asya’da kurulan Türk medeniyetinin iklim şartları nedeniyle 

kesintisiz olmadığını bunun yerine farklı zamanlarda birçok kere var olduğuna 

değinilmektedir. Kurgan mezarlardaki bulgular Türklerin maden medeniyeti olmasına 

kanıt olarak sunulmakta ve tarımla da uğraştıklarından söz edilmektedir(Türk Tarihinin 

Ana Hatları, 1930, s. 403-410). Ancak tarımsal alanların gitgide azalması sonucunda 

sulak tarım arazilerin bozkırlara dönüşmesinin tarımsal uğraşı azalttığına ve göçebeliği 

ana faktör haline getirdiğine değinilmektedir. Buna göre iklim ve coğrafya 

özelliklerindeki değişim en eski Türk şehir kalıntılarını ortadan kaldırmıştır. Bu 

durum“Yeşil tarlalar step olmuş, stepler kum sahrası olmuştur. Onun için Orta Asya 

Türklerinin eski medeniyetleri nerede? sualine kumlar altında diye cevap vermek doğru 

olur”sözleriyle açıklanmaktadır(Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, s. 410).29  

                                                           
29Bu noktada Eski Türk şehirleri ile dört araştırma eserinden söz edilmektedir: Aurel Stein “Sandburied 

ruins of Khotan”, London, 1903; W. Barthold, “Otçet o poezdke v sredniyü Aziyü” St. Petersburg, 1897; 

P. K. Kozloff, Trudı ekspeditsii imp. ros. geog. obşçtva soverşennoy v 1899-1901; R. Pumpelly, 

“Exploration in Turkestan… Expedition of 1903” Washington, 1905. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ESKİ TÜRKLERİN GÖÇEBE DEVLETİ 

 

Türklerin Şarkısı30 

Ch’ih-le’lerin bozkırları  

Yin-shan Dağları’nın eteğindedir. 

Sema çadırın kubbesine benzer  

ve etrafındaki bozkırın üzerindedir. 

Sema mavi renkli, bozkır çok geniş. 

Rüzgâr esince otlar eğilir, sığır ve koyunlar görünür. 

--- 

Ch’ih-le ch’uan, Yin-shan hsia 

Tien ssu ch’iung-lu, Lung-kai ssu-yeh 

T’ien ts’ang-ts’ang, Yeh mang-mang 

Feng ch’ui ts’ao ti chien niu yang 

 

Bu bölümde bozkır uygarlığı içinde göçebeliğin koşulları ile siyasal, ekonomik 

ve yönetsel olarak devlet düzeyinde örgütlenerek uzun yıllar varlığını korumuş olan 

Türk devletlerinin özellikleri incelenmektedir. Temel olarak ele alınan devletler İç Asya 

toplumlarının boylar biçiminde örgütlendiği coğrafyada yer alan ve çeşitli boyları 

bünyesinde bulunduran devletlere sahip göçebe Türk toplumları olarak Hunlar, 

Göktürkler ve Uygurlar’dır. Bu devletlerin isimleri birincil yazılı kaynakların en 

önemlilerinden olan Çin yıllıklarında Hunlar için Hsiung-nu, Göktürkler için T’u-

chueh31, Uygurlar için ise Hui-Ho şeklinde yer almaktadır.  

İlk göçebe devleti olan Asya Hun İmparatorluğu M.Ö. 220 yılından dağılışın 

sonlandığı M.Ö. 45 yılına kadar yaklaşık iki yüz yıl tarih sahnesinde kalmıştır. M.Ö. 48 

yılında bağımsızlık yanlısı Kuzey Hun Devleti ve Çin’e bağlı Güney Hun Devleti ortaya 

                                                           
30Kuzey Türkleri için Çin kaynaklarında geçen Ch’ih-le ismi kil-kiş-samurlu-samur kürkçüleri gibi bir 

transkripsiyona sahiptir. 546 yılında ülkesinin Türk komutan Hu-lü Chin (General Altın) tarafından 

söylenen bu şarkı Çin edebiyatında günümüzde dahi bilinen eserlerden biridir. Çin üzerine çalışmalar 

yürüten edebiyat tarihçisi Japon bilim insanı Prof. Dr. T. Ogawa bu şarkıyı Dîvânu Lugâti't- Türk içinde 

geçen bir şiirle karşılaştırdığında neredeyse aynı olduğunu görmüş ve bu şarkının sonradan Çinceye 

çevrildiğini tespit ederek şarkıyı “Türklerin Şarkısı” olarak isimlendirmiştir. (Mori, 1978, s. IX) 
31 Bu kelime Çince’de Türk isminin söylenişi olmakla birlikte dar anlamda Türk Kağanlığını kast etmek 

üzere kullanılmaktadır. Geniş anlamda Türkler için ise “Türük” isminin karşılığı olarak “T’u-chüeh” 

kullanılmaktadır. 
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çıkmış böylece imparatorluk ikiye ayrılmıştır. Doğuda Siyenpilerin yoğun saldırısına 

maruz kalan Kuzey Hun Devleti 147-156 yılları arasında Siyenpiler tarafından 

yıkılmıştır. Güney Hun Devleti ise Çin’in askeri vali atayarak ülkeyi beşe bölmesi ile 

216 yılında fiilen son bulmuştur. Bundan başka 552 yılında kurulan ilk Göktürk 

Kağanlığı ise Batı ve Doğu Göktürk Kağanlıklarına ayrılmıştır. Batı Göktürk Kağanlığı 

doğu bölümü ayrıldıktan sonra ilk Göktürk Kağanlığı’nın mirasını 658 yılına kadar 

sürdürmüştür. Batı Göktürklerinden ayrılarak kurulan Birinci Doğu Göktürk Kağanlığı 

582-630 yılları arasında yaşamış, ardından gelen İkinci Göktürk Kağanlığı ise 742 

yılında yıkılmıştır. Bilindiği gibi Türk adının devlet ismi olarak ilk kullanımı yazılı 

kaynaklara göre Türk Hakanlığı olarak bilinen ancak yaygın kullanımı ile Göktürk 

(Kök- Türk) Devleti’ne aittir. Moğolistan’da kurulan Doğu Göktürk Kağanlığı’nın tabi 

boylardan birisi olan Basmıllar tarafından 742 yılında yıkılması ve bunun ardından 

devletin sahasının 744 yılında Uygurlara geçmesi ile Göktürk mirası yine bir Türk boyu 

olan Uygurlara aktarılmıştır(Golden, 2018b, s. 79). Uygur Kağanlığı ise yüz yıl sonra 

840 yılında yıkılmıştır. Göktürk devlet mirası ve devlet egemenlik alanı, Uygur 

boyunun otoritesi altında tekrar devletleşmiştir. Bu bakımdan Göktürk ve Uygurların 

ardıl Türk devletleri oldukları açık bir tarihi gerçekliktir. Çalışmada benimsenen 

yaklaşım itibariyle birbirinden miras alarak beslenen ve bozkır kültürü içinde bir bütün 

olarak Türk anlayışını şekillendiren yapı “Hun-Göktürk- Uygur Çizgisi” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yapılar arasında toplumsal düzen, yaşayış, örgütlenme ve devlet 

yaklaşımı açısından birbirini bütünleyen doğrusal bir görünüm vardır. Bozkır doğrusu 

diyebileceğimiz bu doğrusal yapı Uygurlarla birlikte yerleşiklik ekseniyle kesişmeye 

başlamış ve Uygurlarda izleri görülen yerleşik kültür emareleri sonraki Türk 

devletlerinde aynı doğru üzerinde yön değiştirmiştir. Ancak bu noktada Türkler 

göçebeliği terk edip tümüyle yerleşik düzene geçseler bile Türk devlet geleneğini yeni 
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koşullarda sürdürdüklerini belirtmek gerekmektedir. Farklı çağlarda farklı devletler 

kuran Türkler aynı doğrusal yapı üzerinde yeni çizgisel aralıklarda yer almaktadırlar.32 

Bu üç devlet arasındaki bağlantının önemli yazılı kaynaklarından biri Yeni 

T’ang Hanedanı Tarihi olarak bilinen Çin yıllıklarında şu şekilde geçmektedir(Mori, 

2019, s. 6):“Uygurların ataları, Hsiung-nular (Asya Hunları) idiler. Onların çoğu 

yüksek tekerlekli arabayı kullanmaktaydılar.”33 Buna göre Göktürk mirasını devralan 

Uygurların atası Hunlardır.  Türk etnogenezinin başlangıcı Hunların devletinin çöküşü 

ile devlet içinde yer alan boyların dağılması olarak gösterilmektedir(Gumiliev, 2016, s. 

96).  Dilbilim açısından da bakıldığında Hun konfederasyon devletinin hâkim boyu olan 

Hunlar kadim Türk dilli Altay gruplarındandır(Пуллиблэнк., 1986). 

Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılışı ile Göktürk Kağanlığı arasındaki zaman, 

çeşitli boyların Hun devlet mirası kalıntısı üzerine bozkırda hüküm sürdükleri görece 

dağınık bir zaman dilimidir. Ayrıca Hunların batıya göç etmeleri ile 352 yılında Avrupa 

Hun İmparatorluğu kurulmuş ve 469 yılına kadar devam etmiştir. Böylelikle Hun mirası 

Avrupa’ya taşınmıştır. Bu çalışmanın mekânsal sınırı Orta Asya bozkırları olduğundan 

geniş bir analizi hak eden Avrupa Hunları kapsam dışında bırakılmıştır. Türklerin ortak 

kök atalarından olduğu kesinleşen Hunlar göçebe bozkır devletinin ilk örneğini sunarak 

kendinden sonraki devletlere bırakmıştır.34 Göktürk ve Uygur devlet yapılarının Hun 

benzerliği dikkate değer pek çok kanıt sunmaktadır.  

Bu bölüm içinde devlet yönetimine ilişkin özellikleri ortaya konulan Hun- 

Göktürk- Uygur çizgisinin dünya tarihindeki yerini belirlemek gerekmektedir. Tablo-

8’de Hun, Göktürk ve Uygur Devletleri zamanında Çin’de hangi hanedanın bulunduğu 

ve Asya’nın batı bölümlerinde hangi devletlerin yer aldığı gösterilmektedir. Tablo 

                                                           
32 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesi ve ardından gelen Türk Tarih Tezi öğretisi ile toplumsal 

belleğin yenilenmesi bu doğrusal bağlantının köklerine referans vermektedir. 
33 Çin yıllıklarında Uygurlara yüksek tekerlekli araba kullanımları nedeniyle yüksek tekerlek uygarlığı 

olarak Kao-ch’ih de denmektedir. Hun isimlendirmesindeki hu ise Çincede barbarın karşılığı olarak 

kullanılmaktadır. Bkz: (Çandarlıoğlu, 2019) 
34 Hunlar ve Türklerin ortak kökeni için bkz:(Gömeç, 2018b) 
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8’deki boşluk Hun Devleti’nin yıkılışından sonra başlayan Göktürk Devleti’nin 

kuruluşuna kadar devam eden dönemdir.  Bu dönemde Hunlardan sonra Orta Asya’da 

Şiyenpiler ve Juan-juanlar (Cücenler) dönemi yaşanmıştır. Juan-juanların yıkılışı ile 

Göktürkler devlet kurmuşlardır. Bu bakımdan bölümün birinci başlığında Hunlar ve 

Göktürkler arasındaki bağlantı olarak bu iki konfederatif yapı Türk devletlerine 

aktardıkları miras açısından incelenmektedir.  

Tablo-8: Bozkır Türk Devletleri döneminde Asya coğrafyasındaki devletler 

 Orta Asya Çin Batı Asya Ön Asya 

MÖ 220 

MÖ 45 

Asya Hun 

İmparatorluğu 

Qin Hanedanlığı 

“Önceki Han” 

Hanedanlığı 

Seleucos Krallığı 

Part Devleti 

Yunan Kent 

Devletleri 

48-216 Kuzey ve Güney 

Hun Devletleri 

147-156 

yıllarında Kuzey 

Hunlar yıkılıyor. 

216’da Güney 

Hun Devleti 

yıkılıyor. 

“Sonraki Han” 

Dönemi 

Üç Devlet 

Dönemi 

 

Partiha Devleti, 

Kuşhan 

Hanedanlığı 

Roma 

İmparatorluğu 

1.yy Siyenpiler  

(Sien-pi/Hsien-bi) 

“Sonraki Han” 

Dönemi 

Üç Devlet 

Dönemi 

Parthia Devleti, 

Kuşhan 

Hanedanlığı 

Roma 

İmparatorluğu 

2.yy Juanjuanlar 

(Cücen- Rouran) 

Batı Jin, Doğu 

Jin, On altı Devlet 

Dönemi 

Pers 

İmparatorluğu, 

Gupta 

İmparatorluğu 

Roma 

İmparatorluğu 

385-550 Tabgaç Devleti 

(To-pa) 

Doğu Jin, On altı 

Devlet Dönemi, 

Kuzey, Güney 

Hanedanları 

Pers 

İmparatorluğu, 

Gupta 

İmparatorluğu 

Roma 

İmparatorluğu 

Bizans 

İmparatorluğu 

552-744 Göktürk 

Kağanlığı 

Kuzey- Güney 

Hanedanları 

Tang Hanedanlığı 

Pers 

İmparatorluğu  

Bizans 

İmparatorluğu 

744-840 Uygur Kağanlığı Tang Hanedanlığı Arap 

İmparatorluğu 

Bizans 

İmparatorluğu 

 

İkinci başlıkta ise Türk devletinin kavramsal karşılığı olan “il” kavramına 

yönelinmiştir. Devletin kavramsal olarak analizinin ardından Türklerde devlet 

düşüncesine öncülük eden üç alt başlık bulunmaktadır. İlk olarak gök- yer kültleri 
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incelenmektedir. Göğün ve yerin arasında var olan devlet düşüncesi hem evrensel bir 

bakış açısını ortaya koyması hem de devletin kaynağına açıklama getirmesi açısından 

önem kazanmaktadır. Türklerde devlet düşüncesinin evrenselliği yer ve gök arasında 

mekân olarak keskin biçimde işaretlenmeyen, devleti somut alandan ziyade aşkın bir 

dünya devleti olarak gören düşünceye dayanmaktadır.  Devletin evrenselliği ile ilintili 

ikinci özellik, Türklerde devletin barış ve savaşa yönelik tutumları ve hareket 

tarzlarında ortaya çıkmaktadır. Göçebe devletlere çoğunlukla atfedilen ve devleti var 

eden dinamik olarak görülen yağma ve fetih, Türk devletlerinin yalnızca savaş yoluyla 

ayakta kalabildiği görüşüne dayanmaktadır. Oysa bu bakış açısı eski Türk devletlerinin 

yalnızca bir boyutunu açıklamaktadır.  Eski Türklerde toplumun tümünün savaşma 

yeteneklerinin yanında barış yoluyla da çevresiyle etkileşime geçmiş bir toplumsal yapı 

bulunmaktadır. Birincil kaynaklarda barış zamanları ticaret, evlilik, elçi gönderme gibi 

yöntemlerle yer almaktadır. Ayrıca Eski Türk yazıtları içte ve dışa karşı barış sağlamayı 

devleti yönetenlerin öncelikli amacı olarak ortaya koymaktadır. Devlet anlayışının 

temellerini oluşturan “yer, gök kültleri” ve savaş-barış dengesinin ardından devletin 

maddesel özelliklerinin ortaya konulması açısından örgütlenmedeki yer-yön tayini 

konusu incelenmektedir. Hun, Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özelliklerinden 

birisi yer unsurunun devletin temel örgütlenme tarzını açıklamasındaki önemidir.  

Eski Türklerde devlet özelliklerine ilişkin açıklamaların ardından egemenliğin 

nasıl sağlandığı ve devlet yöneticisinin özellikleri analiz edilmektedir. Devlet 

yöneticisinin Eski Türk devletlerinde aldığı isimler ve tarihe geçmiş önemli 

hükümdarların unvanları ve tahta çıkışları, egemenliğin meşruluğunu sağlayan 

kaynaklar, egemenliği kullanım biçimi gibi konular analizin temel noktalarını 

oluşturmaktadır. Bu başlık altında Eski Türklerde devlet anlayışına ilişkin pek çok 

kavram egemenliği açıklamak üzere analiz edilmektedir. Töre egemenliğin kaynağı 
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olarak, kut, ülüg ve yarlık egemenliğin kullanımına kaynaklık eden ilkeler olarak, toy ve 

kurultay ise egemenliği kullanma biçimi olarak öne çıkmaktadır.  

Bir diğer başlıkta boy esasına göre örgütlenme, aileden boduna kadar olan tüm 

yönetsel kademeleriyle analiz edilmektedir. Oguş, urug, boy ve bodun kademeleri hem 

sosyal ve hem de yönetsel örgütlenmeye kaynaklık eden kademeler olarak 

incelenmektedir. Boy esasına göre örgütlenmeden sonra yönetsel örgütlenme ve 

unvanlar incelenmektedir. Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde bütünlük arz eden yönetim 

unsurları devlet görevlilerinin unvanları, kademeleri ve örgütlenme yapısı ile ortaya 

konulmaktadır. Son olarak yerleşik toplumlara özgü bir yerleşim birimi olan şehrin 

göçebe devletlerde de görülmesinden hareketle Türk devletlerinde balık ismiyle anılan 

şehirlerin yapıları ve yerleşik devletlerin şehirlerine göre özgün olan yanları analiz 

edilmektedir. 

1. ESKİ TÜRKLER VE GÖÇEBELİK 

Bu başlıkta Eski Türklerin mekânı olarak Orta Asya bozkır çevresi iklim, 

coğrafya, ekonomi ve yaşayış gibi koşulları bakımından analiz edilmektedir. Ardından 

Eski Türkler olarak bahsedilen Türk toplumlarının ayırt edici özellikleri ortaya 

konularak bunlar içerisinden Orta Asya’da köklü devletler oluşurmuş olan Asya 

Hunları, Göktürkler ve Uygurlara ilişkin genel bilgiler verilmektedir. Bu iki başlıkta 

verilen genel bilgiler ışığında Eski Türklerde yönetimin nasıl çalışacağına dair bir 

yöntem tartışması yürütülmektedir.  

1.1. Orta Asya Bozkır Uygarlığı 

Türkler beş bin yıllık tarihleri içerisinde çeşitli coğrafyalarda pek çok devlet 

kurmuşlardır. Anadolu’ya göçten önce bu tarihsel birikimin büyük kısmı Orta Asya’da 

göçebe toplum yaşayışı biçimindedir. Coğrafi koşullar ve jeopolitik konum Eski 
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Türklerin yönetim anlayışını ortaya çıkaran ilk etkenlerden biridir. Ne çok çetin ne de 

elverişli bir coğrafya ortamı medeniyet alanı oluşturmanın çoğu kez birincil etmeni 

olmaktadır. Türklerin bozkır medeniyet yapılarının oluşmasında da Orta Asya’daki kimi 

kez harekete geçirici, zorlayıcı etki doğuran zorlayıcı şartların, kimi kez de geçici bir 

yerleşikliği sağlayan elverişli koşulların etkisi bulunmaktadır. 

Bozkır medeniyeti Asya’nın doğusunda Mançurya’dan başlayıp batıda 

Avrupa’da Macar ovalarına kadar uzanan, günümüzde Çin’den Doğu Avrupa’ya kadar 

olan hayli geniş bir alanı kapsamaktadır(Ercilasun, 2020a, s. 433). Asya kıtasını belirgin 

coğrafi özelliklerine göre bölümlere ayırmanın çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Yönlere 

göre (kuzey- güney- doğu-batı) ayırdığımızda bir kısmı sınıflandırmanın dışında 

kalmaktadır. Bu parça Asya’nın orta-iç bölümüdür. Orta Asya terimi kültürel bir terim 

olarak özellikle Türklerin yaşadığı ve yüzyıllar içinde çeşitli devletler kurdukları 

bölgeyi anlatan bir kavram olarak, daha büyük olan İç Asya’nın merkezi parçasıdır. 

Eski Türklerin yaşadığı Orta Asya alanı Avrasya bozkır tipine dâhildir. Bu tipin belirgin 

özelliği, Tuna nehrinden Kuzey Çin’e uzanan geniş bozkır, çöl ve yarı çöl alanları 

birlikte içermesidir. Türk bozkır kültürünün geliştiği Andronovo kültür sahası rakımı 

500- 1000 m arasında olan, yoğun otlak alanları ile hayvancılığa elverişli, yer yer kuru 

tarıma da olanak veren bir yayla durumundadır(Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, 2015, s. 

205). İç Asya’nın sınırlarını belirlemek için kuzey ve güneydeki sınırlarına bakmak 

gerekmektedir. Güneyde büyük yerleşik medeniyetler İran, Hindistan, Çin ve Japonya; 

kuzeyde ise tayga ve tundra kuşağı bulunmaktadır. Bu kuzey ve güney sınır arasında 

bulunan kısma İç Asya denilmektedir(Vasary, 2016, s. 22). Bu durumda iklim engeli 

bulunan kuzey parça sayılmaz ise, İç Asya’nın sınırları yerleşik diğer medeniyetlerle 

çizilmektedir. Güneyde yer alan yerleşik medeniyetler farklı zamanlarda farklı sınırlara 

ulaştıklarından İç Asya’nın yüzölçümünü sürekli olarak değiştirmişlerdir.  
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İç Asya’nın yüzölçümü günümüzde gittikçe daralsa da dünyanın en büyük 

bölgelerinden biri  (dünya karalarının yaklaşık yedide biri) olmayı sürdürmektedir. İç 

Asya’da dört farklı iklim kuşağı bulunmaktadır: Tundra, çöl, orman ve bozkır. Bozkır 

iklim kuşağı Eski Türklerin yaşadığı coğrafyaya denk düşmektedir.  Bölgenin iklimi 

yarı kurak bir kıta iklimi olarak yüksek yoğunlukta karasaldır. Kışlar uzun ve çetin 

geçerken, yazlar oldukça sıcak geçmektedir. Batı bozkırlarında geniş ağlar oluşturan 

ırmak sistemi bulunmaktadır. Eski Türklerin bozkır siteminin coğrafi niteliklerinden 

birini de bu su kaynakları oluşturmaktadır. Otluk alanların türü ve kalitesi değişse de 

göçebe çobanlığa olanak veren aralıksız ot örtüsü bozkırın ayırıcı niteliğidir. Bozkır 

bölümlerinde sulama gerekmeksizin tarım yapılabilse de kuraklık riski nedeniyle tarım 

sürdürülebilir değildir. Bir yıl tarım yapılsa toprağın verimli katmanı ince olduğundan 

uzun yıllar verimsiz geçmektedir. Bölgede tarımın gelişmemesinin coğrafi nedenleri 

yetersiz su miktarı ve büyüme mevsiminin kısalığıdır(Taaffe, 2019, s. 33 ve 51-55). 

Orta Asya zengin otlakları olan büyük bir bozkır alanıdır. Bu durum Orta 

Asya’nın geçimlik düzenini belirlemektedir. Orta Asya bozkır yapısına ilişkin iki temel 

unsur hayvancılık(özellikle at yetiştiriciliği) ve demir işlemeciliğidir. Türklerin 

yerleşiklere karşı savaşlarda üstünlük kazanmasının önemli nedenlerinden biri hız 

bakımından atın sağladığı üstünlüktür. Bir diğer neden, Altay Dağları’ndan çıkarılan 

demir filizinin işlenmesiyle metalin vurucu silah olarak kullanılmasıdır. Kafesoğlu’na 

göre demir, doğrudan doğruya bozkır tipi devlet ve toplum yapısının oluşmasında etkili 

olmuştur(Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, 2015, s. 217). Togan’ın aktardığına göre 

karaçori ve bilgetegin denilen kılıçlar ihraç eden Türkler, bir İran destanında “çeliğe 

bürünmüş millet” olarak tasvir edilmektedir(Togan Z. V., 2019, s. 45). At, sığır, koyun 

ve keçi, yetiştirilen başlıca hayvanlardandır. Ancak sığır yetiştiriciliği hareketli yaşama 

uygun olmadığı için küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha yaygındır. Sığır gibi büyükbaş 

hayvan yetiştiriciliği yem depolaması yapılamadığından ve uzun süreli yer değiştirmeye 
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elverişli olmadığından tercih edilmemektedir. At ise hem savaşkanlığın birincil 

teknolojisi, hem beslenme unsuru, hem de göçebe yaşayışın ulaşım aracı olduğundan 

özel bir öneme sahiptir. Hayvancılığın göçebe bir tarzda sürdürülmesinin önemli bir 

nedeni bulunmaktadır. Hayvancılığın birincil unsuru olan otlak ve su gereksinimi 

nedeniyle kuraklık yaşayan bölgeden diğerine göç etmek gerekmektedir. Bu göçler 

yaylak (yazlak) ve kışlak yurtlar arasında gerçekleşmektedir. Konargöçerlik biçimindeki 

bu göçler düzensiz ve başıboş bir halde değildir. ‘Yurt’ adı verilen kolayca kurulup 

sökülebilen ve keçeden yapılmış olan taşınabilir çadırlar ile yaylak ve kışlak olarak 

belirli olan istikametlere doğru hareket edilip, her defasında aynı alan üzerine 

yerleşilmektedir.  

Bozkır uygarlığının temel özelliklerinden biri uzmanlaşmanın olmamasıdır. 

Gellner’ın ifade ettiği gibi, “göçebe bir topluluğun mensubu sadece bir çoban değil 

aynı zamanda bir masal anlatıcısı, bir asker, bir tarihçi, bir senatör ve bir saz şairidir 

de.”(Gellner, 2015, s. 10). Uzmanlaşmanın olmaması veya sınırlı oluşu toplumsal 

katmanlaşmanın oluşumunu önlemektedir. Toplumsal eşitlik yerleşik toplumlara oranla 

çok yüksektir; toplumun her bir üyesi aidiyet bağı ile özellikle savaşa katılım, günlük 

yaşayışta gereksinmelerin karşılanmasına katılım ve siyasi katılım göstermektedir. 

Göçebe toplumların askerî açıdan üstünlüğü ve toplumsal iş bölümünün bulunmayışı 

siyasi güç potansiyellerini artırmaktadır. Bu özellik atlı savaşçılığın yaygın olduğu 

Avrasya göçebelerinde bulunmaktadır(Khazanov A. M., 2015, s. 52). 

Bozkırda iki tip mülkiyet bulunmaktadır: Meralar üzerindeki ortak mülkiyet ile 

hayvanlar üzerindeki özel (aile) mülkiyet. Özel mülkiyet yerleşik toplumlardaki gibi 

toprağa değil hayvan sahipliğine dayanmaktadır. Ortak mülkiyet alanı olan meralarda 

hayvanların kime ait olduğu hayvanların üzerine vurulan aile damgaları ile belli 

olmaktadır.  Hareketli obalar şeklindeki bu yaşam tarzı içinde toprak asli bir unsur 

olarak bulunmamakta, sadece otlak alanı olarak hayvanlardan sonraki ikincil unsur 
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olmaktadır. Birkaç ailenin bir araya gelmesiyle oluşan ortak otlak alanları ‘oba’ olarak 

adlandırılmaktadır. Otlak sınırlarının ihlal edilmesi ile obalar arasında anlaşmazlıklar 

çıkmaktadır. Yerleşiklerin toprak mülkiyeti özel iken göçebelerin otlak mülkiyetinin 

obalar temelinde ortak olması, göçebelere toprağa dayalı alanın korunmasında kolektif 

hareket etme dinamizmini kazandırmaktadır(Ercilasun, 2020a, s. 439-440). 

Bozkır uygarlığının bazı özellikleri, karşıtı olan yerleşiklerle ilişkisi bakımından 

da ortaya çıkmaktadır. İnsanlığın gelişimine ilişkin şemalarda göçebeler barbar, yetersiz 

ve gelişmemiş olarak tarif edilmekte, göçebeler için yerleşik topluma geçiş bir üst evre 

olarak görülmektedir. Ancak göçebe toplumlar üzerine araştırmalar göçebelerin 

yerleşikliğe özenmek bir yana, sıcak bakmadığını göstermektedir. Lattimore, gerçek 

göçebenin nadiren fakir olduğunu tespit etmektedir. Ona göre fakirleşmiş olan göçebe, 

başka geçim yolları bulmaya mecbur kaldığı için yerleşik hayata 

geçmektedir(Lattimore, Inner Asian Frontiers of China, 1940, s. 522). Bu durumda 

yerleşiklik göçebe için bir ileri seviye değil çoğunlukla zaruri olarak geçilen bir yaşam 

tarzıdır.  

Çinli tarihçi Ssu-ma Ch'ien yerleşik ve göçebe (ona göre barbar) ayrımını 

"içeride şapka ve kuşak takanlar [yani Çinliler], dışarıda barbarlar vardır" şeklinde 

ifade etmektedir(Sinor, 2019b, s. 31). Bu ikisi arasındaki çekişmeli durum tarih 

yazıcılığı yapan yerleşik medeniyetler tarafından yazıldığından göçebe medeniyetler, 

yerleşiklerin dünyayı algılayış ve göçebelerle mücadele duygusu penceresinden 

tanıtılmıştır. Yerleşik ve göçebe arasındaki çelişki, bozkır ile ekili alanın rekabeti 

biçiminde modern uygarlığın en eski anlaşmazlıklarından biridir(Murphey, 1961, s. 

505). 

Göçebe-yerleşik etkileşiminin iki boyutu vardır: Ticaret ve savaş. Ticaret iki 

taraflı gerçekleşmektedir. Göçebeler kendilerinin üretmesi mümkün olmayan besinleri 

ve göçebe yaşayışa uygun diğer malzemeleri yerleşiklerden temin ederken; yerleşikler 
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de at başta olmak üzere göçebelerin ehil olduğu bazı ürünleri almaktadırlar. Ayrıca 

Çin’den Bizans’a uzanan İpek Yolu ve Altay Dağları’ndan Ural Dağları’na ve günümüz 

Başkurdistan bölgesine oradan da Avrupa’ya uzanan Kürk Yolu’nun göçebelerin 

topraklarından geçmesi dolayısıyla da ticari ilişki kurulmaktadır. Bu uluslararası 

ticaretin gerçekleşmesi için yerleşiklerin de göçebelerle stratejik ilişkiler kurması 

gerekmektedir. Genellikle bu ekonomik etkileşimin yerleşik medeniyetin tarım 

ürünlerine göçebenin ihtiyaç duyması vesilesiyle gerçekleştiği ileri sürülse de, karşılıklı 

bir gereksinim olduğu açıktır. Bozkır insanı yiyecek, barınma, giyim, yakıt gibi 

ihtiyaçlarını kendi kaynakları ile sağlayabilmektedir. Ayrıca arkeolojik kanıtlardan 

öğrenildiği üzere, madencilik ve metal işçiliğinde de gelişmişlerdir. Yerleşiklerle 

ticaretin özü servet biriktirmek değil ihtiyaç duyulan ancak göçebe şartlarında 

üretilemeyen ürünleri edinmektir(Sinor, 2019b, s. 20). Yerleşiklerden keten, ipek gibi 

kumaşlar ve çay, tahıl ürünleri almaktadırlar. Yerleşikler ise göçebelerden at başta 

olmak üzere deri, kürk, et temin etmektedirler. At ulaşım ve savaş aracı olarak yüksek 

öneme sahipken, göçebelerden alınan atın yine göçebelere karşı kullanılması çelişkisi de 

bulunmaktadır. Ticaretin sürdürülemediği durumlarda göçebe gereksinim duyduğu 

malları elde etmek için savaşa başvurmaktadır.  

Vasary göçebe ve yerleşikler arasındaki bu ticari etkileşimi yazdığı kitabında 

aceleci bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Göçebe olmak tarihi gelişimin ve 

koşulların belirlediği zorunlu bir hayattır; bununla beraber yerleşik, daha rahat bir 

yaşam için çetin göçebe hayatını terk etmeyi kim istemez ki?”(Vasary, 2016, s. 

32).Göçebeler için yerleşik olmanın öykünecek bir durum olmadığını, bilakis yok olup 

gitmeyi temsil ettiğini Göktürk Kitabelerinden okumak mümkündür. Ayrıca tüm bu 

ticaret etkileşimi boyunca gönüllü olarak yerleşik yaşamın tercih edilmesi ve böylece 

göçebe toplumların tüm kültür birikimleri ile birlikte tarih sahnesinden bu yolla 

çekilmesi mümkün olmamıştır. Vasary’nin değerlendirmesini aceleci olarak tespit 
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etmemizin nedeni İç Asya toplumları ile ilgili kitabının son söz bölümünü, günümüzün 

İç Asya mirasçılarını sayarak, “tüm bu kavimler, İç Asya’nın ilk bin beş yüz yıllık 

tarihini muhafaza ediyorlar” tespiti ile bitirmektedir. Günümüzde Asya’da Türk ve 

Moğol kavimlerini, Avrupa’da ise Macarları İç Asya’nın kadim tarihinin mirasçısı 

saymaktadır(Vasary, 2016, s. 243). Göçebe yaşayış günümüz koşullarında devam 

etmese bile göçebe yaşayışın kültür mirası bu toplumlar içinde devam etmektedir.  

Göçebe toplumların sosyal yapıları çok katmanlıdır. Soy bağı ve şecereye göre 

tanımlanan farklı seviyelerdeki akrabalar, boy ve boy birliğini meydana 

getirmektedirler. Sosyal yapısiyasi bağve soy bağı esası olmak üzere iki seviyede ele 

alındığında bu toplumlarda alt seviyedeki birimlerin ilişkileri genel olarak akrabalık 

bağlarına ve karşılıklı sözleşmelere dayandığı görülmektedir. Asıl 

işlevi sosyopolitik olan üst seviyelerdeki birimler ise soy bağı kuralına göre oluşmakta 

olup kaynakların ortak mülkiyet haklarını ellerinde bulundurmaktadırlar. Akrabalık 

kişinin toplumdaki yerini belirlemekte, soy bağı ise bunu meşrulaştırmaktadır. Şecere 

belli bir coğrafi alan üzerindeki denetimi ve o yeri savunma ile ilgili gelişen bir 

bağdır(Marx E. , 1977, s. 354-359). Orta Asya göçebeliği içerisinde Eski Türkler de bu 

çok katmanlı toplumsal yapıya sahiptirler. Aileler birleşerek urugları, uruglar ise boyları 

meydana getirmektedirler. Boylar sosyal dayanışma ve birlikte hareket etme 

dinamizmini sağlayan en önemli birimdir. Devlet yani il kurulduğunda boylar bir araya 

gelmektedir. 

1.2.  Eski Türkler Kimdir? 

Türklerin tarihe doğduğu coğrafya, Tanrı Dağlarının batı ve kuzey 

yamaçlarından Aral gölüne doğru yayılan geniş Orta Asya sahasıdır. İlk yurt olarak 

anılan bu bölge, Aral gölü ile Altay ve Tanrı Dağları arasında kalan ve Balkaş gölünü de 

içine alan büyük üçgen olarak tarif edilmektedir. Büyük Kadırgan Dağları’ndan Baykal 
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Havzası’na giden oradan Altay Dağları boyunca İtil Havzası’na vararak, Hazar Denizi 

Havzası, Hindukuş, Pamir, Karakurum, Karanlık Dağları yoluyla ve Sarı Irmakla 

yeniden Kadırgan Dağları’na ulaşan çizgi içinde kalan bölgeye Orta Asya yaylası denir. 

Türklerin anavatanı bu yayladır(Türk Ocağı Türk Tarih Heyeti, 1930, s. 57-58).35 Türk 

adı ilk dönemlerde belirli bir topluluğun kavmi ismi olmak yerine siyasi mensubiyeti 

belirleyen bir kelimedir. İlk defa Göktürklerde devletin adı olmuş ve imparatorluğa 

dâhil bütün topluluklar için ortak isim olarak kullanılmıştır. Daha sonra, giderek Türk 

soyundan olan bütün toplulukların müşterek milli adı olmuş ve kaynaklara böyle 

geçmiştir.  

Eski Türkler yukarıda unsurları sayılan bozkır medeniyeti içerisinde bulunmuş 

toplumların günümüzde kullanılan genel adıdır. Bu toplumlar, Türklerin tarih öncesi 

devrinden bir sonraki aşama olan bozkır çağında yer alan Hunlar, Göktürkler ve 

Uygurlardır. M.Ö. 209- M.S. 840 tarihleri arasına denk gelen bir dönemde Orta Asya’da 

Türk devletleri kurmuşlardır. Böylelikle göçebe- bozkır Türk devletlerinin örneklerini 

vermişlerdir. Eski Türklerin devletleri, tarih öncesi devirden farklı olarak büyük 

örgütlenmeler oluşturan ve“dünya hâkimiyeti” iddiası taşıyan düzenli 

yapılardır(Ercilasun, 2015, s. 50). Genellikle Eski Türklerin devri M.Ö. 202 yılında 

Motun’un (Mete) tahta çıkması ve Çin’e karşı güçlü bir devlet oluşturması ile 

başlamakta 840 yılında Uygurların yıkılışı ve göçleriyle sona ermektedir. Bundan 

sonrası, İslami dönem olarak adlandırılmaktadır.  

Türk tarihini devirlere ayıran çalışmasında Ercilasun, Avrupa çağ tasnifinin 

Türklerin çağlarına uymadığını tespit etmektedir. Batı tasnifine göre yerleştirilirse 

Göktürkler Asya Hunları ile ayrı çağlarda yer alırken, Selçuklularla aynı çağda yer 

almaktadırlar. Asya Hunları ilkçağla denk düşürülürken Göktürkler Selçuklu ile birlikte 

ortaçağa ait özneler olmaktadır. Bu da Bozkır Çağı için yeni ölçütler aramayı 

                                                           
351930 yılında Türk Ocağı bünyesinde kurulan Türk Tarih Kurulu tarafından kısa ve yoğun bir çalışmayla 

606 sayfalık bu eseri hazırlanmış ve Türklerin kökenin ilişki ilk kapsamlı çalışma böylece oluşmuştur. 
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gerektirmektedir. Göktürkler ve Selçuklular arasında belirgin fark İslamlaşmadır. Yazar 

eserinde İslam öncesi Türk devletleri olan Asya Hunları ve Göktürkleri aynı döneme 

yerleştirmenin ölçütlerinden biri olarak dünya hâkimiyeti fikrinin gelişmesindeki temel 

kavramlardan biri olan hakanlara verilen Tanrının kutu unvanını analiz etmektedir. 

Hunlarda “çıng-li gu-tu çan-yü”, Göktürk ve Uygurlarda “Tengri tek Tengride bolmış” 

ve “Tengri tek kut bolmış” unvanlarının ilk halidir(Ercilasun, 2020b, s. 61-72). 

Yukarıda özellikleri sayılan bozkır kültürü içerisinde yer alan toplumlar Asya 

Hunları, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Karluklar, Oğuzlar, 

Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler ve Ogurlardır. Bunlar arasında Bozkır Çağı’nı 

temsil eden güçlü devletler, imparatorluk haline gelmiş Asya Hunları, Türk adıyla 

bilinen ilk devleti kurmuş Göktürkler ve hakanlık biçiminde geniş bir örgütlenme 

kurmuş olan Uygurlardır. Aşağıda bu devletlere ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. 

Tezin ikinci bölümünde ise bu devletlerin devlet yönetimi yapıları detaylı biçimde 

incelenmektedir. 

1.2.1. Asya Hun İmparatorluğu 

Bozkır çağının ilk devleti Asya Hunlarının kurduğu geniş devlettir. Çin 

kaynaklarında Hyung-nu olarak yer alan Hunlar, Türklerin ilk devletini kurmuşlardır. 

Hunların adı bilinen ilk hükümdarı Yabgu Teoman’dır (M.Ö. 221-209). Teoman tahtı 

iki oğlu arasında Çin kökenli eşinden olan küçük oğluna devretmeye ve büyük oğlu 

Mete’yi öldürmeye karar vermiştir. Ancak daha sora Mete bir kahramanlık göstererek 

babasının takdirini kazanmış ve babası onun emrine on bin çadırlık bir tebaa vermiştir. 

M.Ö. 209 yılında Mete’nin (M.Ö. 209-174) yabgu olması ile Hun Devleti’nin doğuşu 

başlamıştır. İyi bir savaşçı olan Mete alışılmış göçebe savaş taktiğini değiştirerek 

yalandan geri çekilerek Çin’in en vurucu güçlerini yenmiş ve Çin imparatoru da dâhil 

birlikleri kuşatmıştır. Hunların Çin’e karşı büyük zaferlerinden biri olan bu ilk Hun- 
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Han savaşında Çin içlerine ilerlemeyi tercih etmedikleri görülmektedir. Mete zamanında 

en güçlü haline ulaşan Hunlar, bozkır devletinin belirgin özelliklerini taşımaktadırlar. 

Boy sistemi biçimde örgütlenen Hunlar kolektif halde üretim faaliyetine katılmaktadır. 

Yalnızca üretim değil toplumun bir arada yaşayışının temel unsurları olan savaş-siyasal 

birliği korunma ve devlet-siyasal birliği sağlama faaliyetlerini de toplumsal katmanlar 

olmadan gerçekleştirmektedirler. Hunlar askeri birliklere sahip yöneticiler tarafından 

değil, bizzat halkın desteğiyle askeri güç sağlayan yöneticiler tarafından 

yönetilmekteydi. Bu durum devletin başı olan yabgunun halkın desteğinin devamını 

sağlaması noktasında onaylanmayı önemli bir unsur haline getirmektedir. Devletin başı 

olan yabgu en büyük anlamına gelmektedir. Hunların doğu ve batıya ayrılan bir yönetim 

sistemi bulunmaktaydı. Bu sistem içerisinde memurlar bölgelere göre dağılmaktadır. 

Hun aristokrasisi yabgunun çocukları olan prensler, hizmet aristokratları ve boy 

beyleridir. Mete zamanında boylar bir araya toplanarak savaşçı ve hızla genişleyen bir 

devlet oluşturmuşlardır. Mete’nin ölümüyle tahta geçen Kiyok (M.Ö. 174-160) 

zamanında da Hunlar güçlü devletlerini sürdürmüşlerdir. Ancak yabgu Künçın 

(M.Ö.160-126) zamanı ile birlikte Çin’e karşı askeri üstünlük kaybedilmiş ve iç 

yönetim sorunları baş göstermiştir. M.Ö. 56 yılında tahta geçen Kuhanye Çin’e 

bağlanmayı kabul etmiş, kardeşi Çiçi’yi Batı Türkistan bölgesine göç ederek 

bağımsızlık iddiasını bir süre daha sürdürmüştür. Çin ile bazen savaşlar bazen evlilik, 

elçilerin gönderilmesi gibi yollarla çatışmacı ve uzlaşmacı ilişkiler kuran büyük Asya 

Hun İmparatorluğu, uzun süreli göçebe- yerleşik mücadelesinde yerleşik Çin’e 

kaybetmiş ve tarih sahnesinden çekilmiştir.36 

                                                           
36 L.N. Gumiliev, Hunlar,(çev. Ahsen Batur),  Selenge Yayınları, İstanbul, 5. Baskı; Konuralp Ercilasun, 

Türk Tarihinde Asya Hunları, Dergah Yayınları, İstanbul,2019; A.Onat, S. Ersoy, K. Ercilasun, Han 

Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, 2020; J.de Guignes, 

Hunların Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Batı Tatarlarının Tarihi Umumisi, 1. Cilt (çev. Hüseyin 

Cahit Yalçın), Ötüken Neşriyat, 2018. 
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1.2.2. Göktürk Devleti 

Tarihte Türk adını ilk kez kullanan Göktürk Devleti, Doğu Sibirya’daki Yakut 

Türkleri ve batıda Ogurlar dışındaki tüm Türk kavimlerini kendi bünyesinde 

birleştirmeyi başararak Asya Hunlarından sonra ikinci büyük Türk devleti olmuştur. 

Esasen devletin ismi Türk veya Türük’tür. Ancak tarihçiler genel Türk ismiyle 

karışıklığı önlemek amacıyla bu devleti Göktürk Devleti olarak isimlendirmişlerdir. 

Göktürk Kitabelerinin bir yerinde bir niteleme olarak Gök-Türk ifadesi geçmektedir. 

Bunun “göğe mensup, ilahi Türk” anlamında, hakanlığın en parlak dönemine vurgu 

yaptığı belirtilmektedir(Kafesoğlu, 2015, s. 92). Bumin Kağan tarafından542 yılında 

kurulan Göktürk Devleti’nin kurucu halkı, öncesinde Cücenlere bağlı olan ve onlara 

silah imal eden bir kavimdir. Devlet, bağlı bulundukları Cücen Devletine karşı gelişen 

Töles ayaklanmasını bastırarak Tölesleri kendilerine bağlamaları ile güçlenmişir (546). 

Tabgaç prensesiyle evlenen ve iyice güçlenen Bumin Kağan Juan- juan Devleti’ni 

yıkarak İl Kağan unvanını almış ve Hun İmparatorluğu’nun merkezi olan Ötüken ‘e 

yerleşmiştir (552). Bumin Kağan ülkenin batısının yönetimini kardeşi İstemi’ye vermiş, 

İstemi bu alanı “Yabgu” unvanıyla, Bumin Kağan’a bağlı olarak yönetmiştir (552-576).  

Bumin Kağan’ın ölümü ile yerine oğlu Kara Kağan geçmiştir (552-553). Kara’nın 

unvanı ise “İl-ci” olmuştur. Kara Kağan’ın ölmesi ile Mukan Kağan dönemi başlamıştır 

(553-572). Bu dönemde Juan-juanlarla mücadeleler sürerken, güneydeki iki komşu Çin 

devleti ile de temas kurulmuştur. Doğudaki Kuzey Chi Devleti Göktürklere karşı Çin 

Seddi’ni onararak savunma önlemleri alırken, Batı Wei Devleti yüz bin top ipek verme 

karşılığında barış sağlamıştır. Bu dönemde Çin ile elçilik ilişkileri ve müzakereler 

gerçekleştirilmiştir. Ardından tahta geçen Taspar Kağan Çin devletlerine karşı 

hâkimiyet sağlamış, yeni bir yönetim taksimi ile yeğenini ülkenin doğu tarafına, 

kardeşini ise ülkenin batı tarafına küçük kağan olarak atamıştır (572-581). Diğer 

Göktürk hakanlarında olduğu gibi Çin ile savaş, hediyeleşme, evlilik, haraç gibi 
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etkileşimler yoğun olmuştur. Yerini oğlu An-lo’ya bırakan Taspar Kağan bir taht 

mücadelesinin başlamasına neden olmuştur (581). Annesi Türk olmadığı için kağanlığı 

onaylanmayan Ta-lo-pien kuzeye çekilerek Çin’den dış destek almaya çalışmıştır.Bu 

hükümdarlık tartışmaları sonucunda ülkenin batı tarafını babası İstemi’den alarak idare 

etmekte olan Tardu, 582’de Batı Göktürk Devleti’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu 

Birinci Göktürk Devleti’nin sona ermesine ve batı ve doğuda iki ayrı Göktürk devletinin 

kurulmasına yol açmıştır: Doğu Göktürk Devleti (582-630) ve Batı Göktürk Devleti 

(582-630).  Bu devletlerin her ikisi de 681 yılına kadar Çin hakimiyeti altına 

girmişlerdir. 682 yılında Kutlug, Çinlilere karşı giriştiği bağımsızlık mücadelesini 

kazanarak diğer Türk boylarını tekrar birleştirmiştir. Bu zaferle Kutlug, İlteriş Kağan 

adını almıştır. Böylece kurulan İkinci Göktürk Devleti Tonyukuk, Bilge ve Kültigin gibi 

komutanlarca yönetilmiştir. 745 yılında Uygurlar tarafından dağıtılmıştır(Taşağıl, 

2019).Günümüze kadar gelen yazıtları, bu dönemden kalmıştır.  

1.2.3. Uygur Kağanlığı 

Uygurlar dokuz urugdan kurulu bir boy olarak bilinir. Bu boyun yönetimi altında 

dokuz Oğuz birliğinin boyları bulunmaktadır. Böylelikle Uygur boyu ve dokuz Oğuz 

boyu, tarihte On-Uygur diye anılan birliği oluşturmuşlardır. Göktürk Devleti’nin yerine 

kurulan Uygur Kağanlığı, bu devletin bozkır özelliğini başlangıçta sürdürmekte iken, 

Bayan Çor (747-759) döneminde Çine yakın ilişkiler geliştirilmiştir. Yerine gelen oğlu 

Bögü devrinde Uygurlar Çinlileşerek manihizmi benimsemiş ve bozkır özelliklerinden 

uzaklaşmıştır.Böylelikle Orta Asya Türk devletleri içinde göçebelikten yerleşikliğe 

geçerek tarım ve ticaret yoğun bir iktisadi düzen oluşturan ilk devlet olmuşlardır. 

Çalışma için temel kıstas olan göçebe devlet biçiminden uzaklaştıklarından Asya 

Hunları ve Göktürkler kadar yoğun göçebe yönetim birikimi bırakamamışlardır. Yine de 

göçebe devletten bir geçiş olarak Uyguların incelenmesi önem taşımaktadır. 
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1.3. Eski Türklerde Yönetim Çalışmasına İlişkin Kaynaklar  

Eski Türklerde yönetim, sadece yürütmeye ilişkin örgütlenmenin biçiminin 

tespit edilmesi ile ortaya konulacak yapı değildir. Din, yaşayış, ekonomi, coğrafya, töre 

gibi pek çok unsurda Eski Türklerde yönetim düşününü oluşturan öz bulunmaktadır. 

Eski Türklerin yönetimine ilişkin bir bilgiyi analiz edebilmek için kültürel bir mercek 

ile mitler, değerler, semboller, günlük yaşayışa ilişkin bilgileri de değerlendirmek 

gerekmektedir.  

Eski toplumlarda yönetimi günümüzdeki dar anlamıyla teknik-idari bir yürütme 

aracı olarak ele almanın çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Bunlardan ilki yerleşik 

toplumların yönetimlerini incelerken tercih edilen sınıflandırmaların ve kavramların 

göçebe toplumları açıklamada yetersiz veya geçersiz olmasıdır. Kamu yönetimi 

kapitalizme ilişkin olarak tarihseldir. Yönetim bilimi bu tarihsel formun egemen 

anlayışı içinde şekillenmektedir. Bu nedenle yönetim bilimi ilgisini on beşinci 

yüzyıldan sonra beliren ve on sekizinci yüzyıl sonları ile on dokuzuncu yüzyılda Sanayi 

Devrimi’nin etkisiyle Avrupa’da egemen olmaya başlayan kapitalist üretim biçiminin 

yarattığı yönetsel bir aygıta odaklamaktadır. Bunun dışında kalan özellikle on yedinci 

yüzyıl öncesindeki toplumlara ilişkin yönetim birikimi bilim değil, yönetimi düşüncesi 

çerçevesinde değerlendirilmektedir(Güler, 2005). Dahası bu aygıtın evrensel unsurlarını 

bulmaya yönelik çaba alanı bilimselleştirme çabasıyla eşitlenmiştir. Yani ‘kamu 

yönetimi (ya da onun unsurları) evrenselleştirilebildiği ölçüde bilimdir’ önermesi 

akademik çalışmaları şekillendirmektedir. Oysa evrensel olan, kamu yönetimi aygıtının 

kendisi değil; yönetimin kendini her türlü ekonomik koşulda var edebileceği devlet 

olma ve yönetme eylemliliğidir. Diğer bir ifade ile evrensel olan insan toplumlarının 

çeşitli nedenlerle ortaya çıkardığı farklı biçimlerdeki devlet yönetimleridir. Bu nedenle 

eski toplumsal yapılarda yönetimi toplumsal ilişkilerin tümünde, tüm izleriyle aramak 

gerekmektedir. Bozkır devletinde yönetimin genel, askeri, idari ve adli alanlar gibi 
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uzmanlaşma sınırları belirgin ayrımlarla değerlendirilmesi olanaklı değildir. Toprak 

alanı üzerinde örgütlenmenin merkez ve yerel gibi unsurları, yerleşik toplumlardaki 

manasıyla taksim edilememektedir. Toprak bile yerleşik toplumlardaki toprak değildir; 

toprak, hareketli obaların yeri olarak ikincildir. Bu durumda modern bir fetiş haline 

gelmiş olan ‘yönetimin teknik bir yürütme alanı olarak örgütlenme şablonunu çıkarma 

işi’ günümüzde yaşamayan göçebe bir devletin yönetimine ilişkin körler ülkesini kör 

uzmanı hikâyesindeki kadar sonuç verecektir.37 Yönetsel örgütlenme içinde yabgu, şad, 

ayuki, tegin, tudun, şadapıt gibi pek çok unvan bulunmaktadır. Ancak yalnızca bunların 

örgütlenmedeki yerinin, görev ve yetkilerinin tespit edilmesiyle Eski Türklerde devlet 

yönetiminin analizi eksik kalacaktır.  

Bu türden bir çalışma elbette yeterli özgün kaynaklara ulaşma koşuluna bağlıdır. 

Bu bakımdan kaynakların azlığı ve kronolojik takibi zorlaştıracak bilgi eksikleri tarihin 

bütünsel olarak analizini güçleştirmektedir. Eski Türkler oldukça az yazılı malzeme 

bırakmışlardır. Toplumun kendi ürettiği az sayıda malzemenin yanı sıra diğer temel 

kaynakların çok farklı dillerde yazılmış olması araştırmacıları daima komşu devletlerin 

tarih kaynaklarına bakmaya sevk etmiştir. Bunların önemli bölümünü oluşturan Eski 

Çin kaynakları dışında görece yeni araştırmalar Sovyet araştırmacıları tarafından 

yapılmıştır. Batıda bu konunun araştırılmaya başlanması emperyalizmin gelişmesiyle 

doğrudan paralellik göstermektedir. Rusya ve Fransa başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 

1920’li yıllarla birlikte Eski Türk medeniyeti ile ilgili araştırmalar yapılmış ve Türkiyat 

kürsüleri oluşmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Eski Türk tarihi 

araştırmaları, dünyanın her tarafında yayılarak çoğalmıştır. 1991'de ise Sovyetler Birliği 

tarihe karışınca bağımsızlığım kazanan Türk kökenli cumhuriyetler de araştırma 

ürünleri vermeye başlamışlardır.  

                                                           
37 Hikayaye göre Körler Ülkesi isimli ülkenin ülkedeki herkes gibi kör uzmanları, bir fili araştırmaya 

gönderilmektedir. Filin kulağını tutan uzman, fili kulak ile tanımlamaktadır;hortumunu inceleyen ise filin 

burnu olduğunu söylemektedir. 
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Aşağıda birincil kaynaklar; yazıtlar, diğer temel kaynaklar, seyahatnameler, Çin, 

Antik Yunan, Roma ve Pers kaynakları olarak sıralanmıştır.  

1- Yazıtlar  

i) Yenisey Yazıtları, 6-7. Yüzyıllara aittir. Çoğu mezar taşı olan bu kaynaklardan 

günlük yaşayışa ilişkin bilgiler edinilebilmektedir.  

Tablo-9: Yenisey Yazıtları 

1. Uybat I, II, III, IV, V Yazıtları  

2. Tuba I, II, III Yazıtları  

3. Açura Yazıtı  

4. Oya Yazıtı  

5. Altıngöl I, II Yazıtları  

6. Kayabaşı Yazıtı  

7. Talas I,II,III, IV, V Yazıtları  

8. Çakul Yazıtları (I-XI)  

9. Otoktaş Yazıtı  

10. Elegeş Yazıtı  

11. Karasu Yazıtı  

12. Turan Yazıtı  

13. Arhan Yazıtı  

14. Tarlık Yazıtı  

15. İhe Ashete Yazıtı  

16. Barlık Yazıtları (I-IV)  

17. İşim Yazıtı  

18. Gürbelçin Yazıtı  

19. Cirgak Yazıtı  

20. Koy Sarı Yazıtı  

21. Baba Yazıtı  

22. Ulukem Yazıtı  

23. Minusink Müzesi’ndeki Yazıt  

24. İhe Hanın Nor Yazıtı  

25. Akyüs Yazıtı  

26. Begre Yazıtı  

27. Hoytu Tamir Yazıtları (I-X)  

28. Karayüs Yazıtı  

 

ii) Göktürk Yazıtları, 8. Yüzyıl’da Orhun Nehri’nin yakınlarında dikilmiş yazılı 

taşlardan oluşmaktadır.  

1. Kültigin Yazıtı  

2. Bilge Kağan Yazıtı  

3. Tonyukuk Yazıtı  

4. Bilge Taçam Yazıtı  

5. Kül Çor Yazıtı  

iii) Uygur Yazıtları, 8-9. yüzyıllarda oluşturulmuştur. Yazıtların çoğunluğu mezar 

taşlarından oluşur ve yazımda 14 harfli Uygur alfabesi kullanılmıştır.  

1. Suçi Yazıtı  

2. Şine Usu Yazıtı  

3. Karabalsagun Kitabesi  
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2- Diğer Temel Kaynaklar  

1. Dede Korkut Kitabı (tahminen ilk yazıya geçiriliş 15. Yüzyıl)  

2. Dîvânu Lugâti't- Türk(1074, Kaşgarlı Mahmud)  

3. Kutadgu Bilig (11. Yüzyıl, Yusuf Has Hacib)  

3- Seyahatnameler  

1. İbni Fadlan Seyahatnamesi (10. yüzyıl)   

2. Süryani Mikhail Vakainamesi (12. yüzyıl)   

3. İbni Battuta Seyahatnamesi (14. yüzyıl)  

4. J. Verne, Çin’de Seyahat, Tercüme: Ahmed İhsan, Dersaâdet (1308).  

5. Çin Elçisi Wang Yen-te’nin Uygur Seyahatnamesi,38
 

4- Çin Kaynaklarıyla ilgili ilk çalışmalar:   

 Çin kaynaklarıyla ilgili ilk araştırma 1756-58 yılları arasında yapılan J. De Guignes 

tarafından beş cilt halinde yayınlanan “Historie Generale des Huns, des Turcs, 

des Mongol et des Autres Tartares Occidentaux” isimli eserdir. Eser 

Fransızca’dan Türkçe’ye Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çevrilmiştir. Çalışma, 

sinoloji araştırmalarının ilerlemesi ile Çince isimlerin yazar tarafından yanlış 

okunduğu ile ilgili olarak eleştirilmiştir. 

 Diğer bir önemli çalışma Rus araştırmacı N. Yakinef Biçurin’in ilk baskısı 1851 

yılında, ikinci baskısı ise 1950’de yapılan 

“Sobreniye Svediy o Narodah Obitavşih v Sredney Azii v Drevneye Vremena”i

simli eseridir. Çince yıllıklarına dayanan eserde belirli okuma ve tarih hataları 

bulunmaktadır. 

 St. Julien’in 1877 Paris baskılı “Documents sur les Tou-kioue” isimli eseri 

ise Pien-i-tien isimli Çince ansiklopediye dayanmakta burada da çeşitli hatalar 

bulunmaktadır.  

                                                           
38 Seyahatname metninin orijinali şu kaynakta yer almaktadır: Özkan İzgi,Çin Elçisi Wang Yen-te’nin 

Uygur Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara, 1988. 
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 1728 yılında İsveçli subay Strahlanberg tarafından bulunan Orhun Kitabeleri, 1893 

yılında Thomsen tarafından okunmuştur. V. Thomsen, “L’inscriptions de 

l’Orkhon dechifree”ismiyle Kitabeyi bilim dünyasına deşifre etmiştir. Çin 

yıllıklarında geçtiği haliyle bilinen birçok isim ve unvanın Türkçe karşılıklarına 

ulaşmayı mümkün kılan buluş ile birlikte çalışmalar yoğunlaşmıştır. Nikolayl 

Mihayloviç Yardintsev Kül Tigin ardından da Bilge Kağan Yazıtını bulmasıdır. 

Ancak bu yazıtları okuyan Danimarkalı Vilhelm Thomsen olmuştur (1893). Vasiliy 

Vasiliyeviç Radlov Orhun Yazıtlarını çözmek için Thomsen ile yarış içinde olsa da 

Thomsen yazıtları Radlov’dan önce çözmeyi başarmıştır. 

 1896 yılında W. Bang, “Über die Köktürkische İnscrift auf der Süd Seite des 

Kül Tegin Denkmals” isimli çalışmasıyla Göktürk terimini ilk defa kullanan 

araştırmacı olmuştur. İlk baskısı 1903’te yapılan E. Chavannes’e ait “Documents 

sur les toukioue Occidentaux” isimli çalışmada yoğunlukla 627 yılından sonraki 

Batı Göktürkleri ve Türkistan’daki küçük şehir devletleri ile ilgili Çin kaynaklarının 

tercümesini vermektedir. Chavannes aynı yıl yazdığı “Notes Additionelles sur les 

Tou-kioue Occidentaux” çalışmasıyla Ts’e Yuankui’den yararlanmış 618 yılından 

önceki tarihler hariç diğer yılları incelemiştir.  

 1915’te P.Pelliot’un yazdığı Türk ismi hakkındaki üç sayfalık “L’Origine de Tou-

kioue, Nom Chinois de Turc” isimli makale Çin kaynaklarına dayanan 

diğer Almanca çevirisi olan ve iki cilt halinde yazılan 

“Die Chinesischen Nachrichten Zur Geschichte der Liu Mao-tsai” isimli eser en 

kapsamlı bilgi veren çalışmalardan biridir.  

 1917, J. M. De Groot, Çin Yıllıkları.  

 5- Antik Yunan Kaynakları  

 Herodotos, Historiai, M.Ö. 5. yüzyıl, Sakalar ve İskitler hakkında bilgiler 

vermiştir.  
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 Thukydides, Peloponnesos Savaşları, M.Ö. 434-404 arasında 30 yıl süren savaşı 

konu edinmiştir, İskitlerden bahsetmiştir.   

 (1995, Grek Seyyah Priskos’a Göre Avrupa Hunları, çev. Ali Ahmetbeyoğu.)  

6- Roma Kaynakları  

 Yaşlı Plinius (MS 77-79), Naturalis Historia:  ansiklopedi niteliği taşıyan ilk eser 

sayılabilir. Göçebe kavimler hakkında bilgiler de vermiştir. Azak Denizi'nin 

kıyısında yaşayan Tyrcae adındaki bir halktan söz etmektedir. (Eser henüz Türkçeye 

çevrilmemiştir. Ancak Peter Golden eserdeki bu konuya değinmektedir. Bk. Peter B. 

Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ötüken Yay., İstanbul 2012.)  

 Pomponius Mela Turcae olarak Türklerden bahsetmektedir. (B. Bury, 

A History of the Eastern Roman Empire, Cambridge University Press, Londra 

2015.)  

 Ammianus Marcellinus,  Res Gestae, Bir Romalının Hunlara bakış açısını 

yansıtır.  

 Priscus, Hunlarla yakın temasta bulunmuştur. (Ali Ahmetbeyoğlu, Attila'nın 

Sarayında Bir Romalı, Yeditepe Yay., İstanbul 2014.)  

 Jordanes, Romana Et Getic, göçebe akınları ve Gotlardan söz etmektedir.    

7- Pers Kaynakları  

 Pers Kralı Darius’a ait olan Behistun kitabesi  

 Persepolis’ten Xerxes kitabesi  

Sayılan birincil kaynaklara dayanan pek çok araştırma kaynağı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki 1730 yılında J. Philipp Tabbert tarafından Yenisey Yazıtları’nın bilim 

dünyasına tanıtıldığı, Das nord-und östliche Teil von Europa und Asia (Avrupa ve 

Asya’nın Kuzey ve Doğu Bölümü) çalışmasıdır. Tarihçiler tarafından incelenen 

kitabeler, Türklerden bahseden Çin kaynakları ve en yeni olarak da Sovyet Rusya 
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döneminde bölgede yapılan araştırmalar birincil kaynaklara yönelik önemli katkıda 

bulunmuştur. 

Eski Türklerde yönetimin dar anlamıyla analiz edilmesinin sakıncaları göçebe 

devlet modelinin dar anlamda yönetim çalışmaya elverişsiz oluşu ve kaynakların 

sınırlılığı idi. Bu durumda çözüm olarak, Eski Türklerde yönetim çalışmasının geniş 

anlamıyla yönetime odaklanması gerekmektedir. Sorulması gereken başlıca soru yanıtı 

kendiliğinden basitçe oluşan “Eski Türk coğrafyasında bir yönetim kapasitesi ve 

birikimi var mıdır?” sorusu değil, “Eski Türklerde devlet yönetimi nasıldır?” sorusudur. 

İlk türden bir soru Eski Türklerin kurduğu bilinen çeşitli devletlere şüpheyle yaklaşan 

ve onları ilişki kurdukları yerleşik medeniyetlerle ilişkileri ölçüsünde öteki-barbar-

yetersiz-geçici-sapma gibi ifadelerle tanımlayan literatürün argümanlarını benimsemeyi 

gerektirmektedir. Kanımızca Eski Türklerde yönetimin varlığı sorgulamaya açık 

değildir; devlet ve yönetim vardır. Ancak bu kendine özgü yönler içeren bir devlet 

yönetimi birikimidir. Bu bağlamda Eski Türklerde yönetimin özgün yanlarını tespit 

etmek üzere verili tarihsel bilgilerden yararlanarak yönetim bilimci gözüyle çalışma 

yapmak olanaklı hale gelmektedir. Bu bakımdan çalışmanın amacı, Eski Türklerdeki 

unvanları sıralamak (dar anlamda yönetim) savaşların ve egemenlerin kronolojisi 

(devlet tarihçiliği) değil; ekonomik, sosyal ve kültürel tüm boyutlarıyla devlet 

yönetiminin unsurlarını ortaya koymaktır.  

Eski Türklerde yönetim olgusunun boyutları ve temel kavramları üzerine yapılan 

çalışmalar, kronoloji betimleyiciliğinden uzaklaşarak yönetim biliminin yöntemleri, 

temel soru ve kavramlarına yaklaşmalıdır. Tarihsel bir düzlemde yer alan Eski Türklere 

ilişkin yönetim birikimi değerlendirilirken bugünün formları ile nesneye yaklaşmak 

yerine, kendi tarihsel özgünlüğü içinde Eski Türklerin yönetim anlayışının analiz 

edilmesi gerekmektedir. Burada bir tarihçiden farklı olarak yönetim bilimci Eski 

Türklerdeki yönetim formunu kendi bağlamından koparmadan yönetim olgusuna ait 
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genel geçer ilkeler çerçevesinde değerlendirmelidir.  Yönetim bilimi sınırları içinde 

kalan, bir mekânsal ve zamansal kısıtla modern kamu yönetimi öncesi yönetim 

bilgisinin bilimsel olarak incelenebilirliği sorunsalından hareket etmek yönetim 

bilimcinin tarih çalışmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada mekân ölçütü olarak 

Türklerin Orta Asya bozkırlarındaki yaşayışları, zaman ölçütü olarak ise Türklerin 

İslamlaşmasından önceki dönem kullanılmaktadır. Uzak bir coğrafya ve eski zaman 

içinde yer alan bozkır ekonomisi ve konargöçerliğin şartlarıyla şekillenen geniş 

toplumsal ilişkiler ağına sahip olan en eski medeniyetlerden birisi Eski Türkler üzerine 

çalışılmaktadır. Eski Türklere ait yönetim birikiminin analiz edilmesi ve bunun tarih ve 

siyaset biliminden ziyade yönetim bilimi sınırları içinde kalarak gerçekleştirilmesi 

etrafında araştırma şekillenmektedir.   

Yüzyıllar önce oluşturulan Türk medeniyet kökleri sistematik ve bütüncül bir 

yapıdadır. Bu şekildeki sistematik ve bütüncül yapısallık, günümüz analiz yöntemleri 

açısından anlamlı bir görünüm sunmaktadır. Yapının incelenmesi ile 

toplumsal geçişkenlik, ekonomik örüntülerin yaşayış üzerindeki etkileri, coğrafyanın 

etkisi, dinsel ve törensel yapıların toplumsal etik ve iktidar ilişkilerini şekillendirmesi 

ortaya konabilmektedir. Eski Türklerde siyasal, toplumsal, dini ve ekonomik nüvelerin 

varlığı ve bunların arasındaki ilişkinin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde ortaya 

konulabilmesi, Eski Türklere ait yönetim birikiminin de incelenme nesnesine 

dönüştürülebileceğini göstermektedir. Bu nedenle Eski Türklere ait yönetim birikiminin 

analiz edilmesi önem taşımaktadır. Yönetim kültürü olarak Eski Türklerin oluşturduğu 

birikim halk bilimci, tarihçi ve antropologların ilgi alanına sıklıkla girmekteyken 

yönetim bilimciler tarafından daha az ilgi gösterilen bir konu olmaktadır. Eski 

Türklerde yönetim olgusunun ortaya çıkışı, biçimlenişi ve dönüşümü tüm süreçleriyle 

birlikte analize değer pek çok nüve barındırdığından yönetim bilimciler tarafından 

tekrar canlandırılmayı bekleyen bir alan görünümündedir. Bu alanın incelenmesi için 
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halk bilimci, antropolog ve tarihçilerin çalışmalarından yararlanmakla birlikte yönetim 

biliminin öz analiz araçlarının kullanılmasına özen gösterilmektedir.  

 Boylar halinde hareketli yaşayışın koşulları içinde kurulan sistem, yerleşik 

medeniyet Çin ile sınır komşusu olma durumu ve İpek Yolu’nun Türklerin yaşadığı 

coğrafyada bulunması sistemli bir devlet yönetimini ortaya çıkarmıştır. Yönetsel olgular 

hem kendi içlerinde hem de parçası oldukları karmaşık bütüne göre açıklanmalarını 

zorunlu kılan bir çok yönlülük göstermektedirler(Fişek, 2011, s. 32). Yönetsel yapının, 

sosyal ve ekonomik biçimlenmenin bağımlı değişkeni olduğu savından hareketle, tarih 

akışı boyunca oluşturulan yönetim pratikleri ve yapıları, toplumsal ve ekonomik 

koşullardan doğrudan etkilenmektedir. Ekonomik koşulların yönetim gerçekliğini 

belirlemesinin yanı sıra coğrafi koşullar, kültürel özgünlük, gelenekler ve ideoloji gibi 

tarihin akışını belirleyen ikincil etmenler bulunmaktadır(Altunok, 2012, s. 48). Yönetim 

olgusunu ortaya çıkaran toplumsal ve ekonomik ilişkilerin niteliği ile birbirlerini 

etkileme ve dönüştürme dinamikleri üzerinden Eski Türklerde yönetimin,  kurumsal ve 

pratik tüm yönleriyle yönetim bilimcilere ait analiz çerçevesinde değerlendirilmesi 

mümkün olabilmektedir. 

 

2. DEVLET ANLAYIŞI 

İkinci bölümün ikinci alt başlığında bozkır Hun-Göktürk-Uygur çizgisindeki 

devletlerin sahip olduğu ortak devlet anlayışını ortaya koyabilmek için devlet çeşitli 

boyutları ile ele alınmaktadır. İlk alt başlıkta bu çalışmanın temel iddialarından biri olan 

Hun-Göktürk-Uygur çizgisinin varlığına ilişkin bir sorunsal incelenmektedir. Hun-

Göktürk-Uygur çizgisi varsa Hunlar ve Göktürklerin ardıl devletler olmaları ve aradaki 

dönemde Asya bozkırlarında nasıl bir görünüm olduğu incelenmektedir. Böylelikle 

çizginin varlığına ilişkin kanıtlara ulaşılmaktadır. İkinci alt başlıkta ise Eski Türklerde 



143 

devlet kavramı olarak il etimolojik yapısı ve birincil kaynaklardaki kullanımı itibariyle 

analiz edilmektedir. Ayrıca ilin yapısı ve niteliği üzerine çeşitli tartışmalar 

değerlendirilmektedir. Üçüncü alt başlıkta ilin kavranışına ilişkin bir sorgulama ile 

tanrısallık, Gök ve Yersu kültleri ve bunun devlete yansıması olarak evrensellik 

incelenmektedir. Son alt başlıkta “İl gider töre kalır” atasözünde ifadesini bulan devlet 

üstü yönüyle töre incelenmektedir. 

2.1.Hun-Göktürk Arası Dönemin Devlet Mirası 

Hun ve Göktürk Devletleri arasındaki dönemde (M. S. 469-522) öne çıkan 

toplumlar Siyenpiler, Juanjuanlar ve Tabgaçlar olmuştur. Siyenpilerin tarih sahnesinde 

görülmesi Hunların yıkılış dönemine rastlamaktadır. Hunların kuzey ve güney 

devletleriyle ayrılmasıyla Siyenpiler Kuzey Hunları ile birlikte Çin’e akınlar 

gerçekleştirmiştir. 49 yılında Güney Hunlarının Han Hanedanı egemenliğini kabul 

etmesiyle Siyenpiler de Çin’e elçi göndermişlerdir(Таскин В. , 1984, s. 69). 89 yılında 

Han Hanedanlığının Kuzey Hunları yenilgiye uğratması üzerine dağılan yüz binden 

fazla kişi içeren Hun obaları Siyenpilere katılmış böylece Siyenpilerin gücü artmıştır. 

Siyenpi hükümdarı olan Tanshihuai, kuzeyli göçebelerin hepisini iktidarı altında 

toplayarak Hun İmparatorluğu’na benzer bir yapı kurmuştur(Таскин В. , 1984, s. 75-

79).Klyaştornıy bu yapıyı şöyle tanımlamaktadır:“Hun modelinde merkez, doğu ve batı 

kanatları olan bir askeri yönetim yapısı oluşturdu. Yeni bölgelerin yönetimine 

başbuğlar atadı, bu başbuğlar sadece ona tabiydi.”(Klyaştornıy, 2018, s. 68). Bu büyük 

devlet yapısı siyasi öndere bağlı olarak hayatta kalmış ve ancak Tanshihuai’nin 

ölümüne  (180 yılı) kadar korunabilmiştir. Golden bu durumu yağma akınlarının siyasi 

erk geleneği oluşturamamış bir devlette yalnızca bir dereceye kadar siyasi birlik ve 

iktisadi kazanımları getirecek kadar kısa süreli olmasına bağlamaktadır(Golden, 2018a, 

s. 84). 
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Han Hanedanının üç büyük kumandan arasında paylaşılması ile oluşan Üç 

Beylik Dönemi’nde (222-277) Siyenpiler ve diğer göçebe boylar Çin’in iç bölgelerine 

yerleşmeye başlamışlardır. Göçebeler yerleşiklerin merkezlerine yerleşseler de göçebe 

yaşayıştan doğan toplum yapılarını korumuşlardır. 308’de bir Hun şanyüsü olan Liu 

Yuan’ın kendini imparator ilan etmesiyle birlikte Jin Hanedanı sona ermiştir. Bu dönem 

Çin tarihinde “beş kuzey boyunun on altı barbar beyliği” dönemi olarak geçmektedir. 

Çin içinde yaklaşık bir yüzyıl süren Şiyenpi egemenliğinin içinde yer alan boylardan 

birisi Tabgaçlardır. Bu boy siyasi egemenliği ele geçirerek 385 yılında Çin’in kuzeyinde 

devlet kurmuştur. Öncüsü Siyenpiler gibi Tabgaç Devleti de göçebe devlet özellikleri 

taşımaktadır. Çin yıllıklarına göre Asya Hunlarının dağılan parçalarındandır. Göktürk 

Kitabeleri çevirisinde H.N.Orkun kelimeyi Çin anlamında kullansa da Tabgaçlar Çinli 

olmayan yabancı bir zümredir(Eberhard W. , 1943, s. 19).Tabgaç kelimesi Türkçede 

aynı zamanda ulu ve saygın anlamına da gelmektedir. Tabgaçlar resmi yıllıklarında 

Mete’den ataları olarak söz etmektedirler. Ayrıca Türkçe pek çok unvana sahip olmaları 

dillerinin Türkçe olduğunu düşündürmektedir. Bu unvanlardan en önemlileri şunlardır: 

Bitegçin (bitikçi, dışişleri bakanı), kapukçın (kapıcı, vezir), korakçın (koruyucu, 

muhafız birliği), atlaçın (atlı birliği). Ayrıca törü (töre) ve il (devlet) kelimelerinin 

aynen kullanıldığı görülmektedir(Eberhard W. , 1996, s. 79). Kafesoğlu’nun aktardığına 

göre sonraki dönemlerde Karahanlılar tarafından bir hükümdar unvanı olarak “tafgaç, 

tamgaç” şeklinde kullanılmıştır(Kafesoğlu, 2015, s. 88). Bir Tabgaç hükümdarının 

kullandığı “atıq belüteg” ifadesi ad alma anlayışlarına ilişkin Türklerde de olan önemli 

bir ilkeyi açıklamaktadır. Buna göre bir yöneticiye verilen isim onun yaptığı işi 

belgeleyici nitelikte olmalıdır(Kafesoğlu, 2015, s. 89).Tüm bu belirtiler üzerine sınırlı 

kaynaklarla Tabgaçların etnik zümresine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Tarihçilerin yaptığı en önemli tespit devletin içindeki boy yoğunluğunun Moğollardan 

oluşmasıdır. Kuruluşlarından itibaren Tabgaçlar Asya Hunlarının diğer bakiyeleri ve 
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Siyenpi toplulukları ile mücadele halinde olmuşlardır. Tabgaçlar kökenleri ne olursa 

olsun Türk tarihi açısından önemli bir devlettir(Golden, 2018a, s. 87).Özellikle 

Juanjuanların güçlü bir siyasi örgütlenme oluşturmasıyla iki devlet arasında yaklaşık 

yüz elli yıl süren bir mücadele başlamıştır. Bu mücadelede 425 yılında Tabgaçlar galip 

gelmiş ve günümüz İç Moğolistanına yerleşmişlerdir. 458 yılında Juanjuanları kalıcı 

olarak mağlubiyete uğratmışlar, askeri güçlerini yeni topraklar alarak genişletmişlerdir. 

Ancak bu devletin kalıcılığını sağlamamış ve aksine bir paradoks yaratmıştır. Börü 

unvanı olan hükümdarları Tai-wu döneminde yerleşik dini olan budizmden korunmak 

üzere önemli bir mücadele başlamıştır. Tabgaçlar bozkırda Türk devlet anlayışı 

çerçevesinde sürdürdükleri yaşantılarını Çin’i toprak kaybına uğrattıklarında 

sürdürememişlerdir. Devlet toyunda aksi yönde karar çıksa da merkezlerini bozkırdan 

yerleşik Çin’e taşımış ve budizmin etkisi altına girerek devlet özelliklerini 

kaybetmişlerdir. Nihayet 495 yılında Türk gelenekleri, giyimi ve yazışmalarda Türkçe 

kullanılması yasaklanarak Çinlileşme tamamlanmıştır(Kafesoğlu, 2015, s. 90-91). 

Siyenpilerin Türk devlet çalışmaları açısından önemi ilk defa kağan unvanının bu 

dönemde kullanılmış olmasından ileri gelmektedir. 402 yılında Siyenpi hükümdarı 

Shelun kağan unvanını almış böylece Hunların şanyü unvanı yerine bozkır 

hükümdarlarının yeni unvanı olarak kağan unvanı kullanılmaya başlamıştır. Shelun’un 

yerine gelen torunu Datan da bu unvanı sürdürmüş “muzaffer kağan” unvanını 

almıştır(Klyaştornıy, 2018, s. 73).Türklerdeki kağanlık yapısının öncülü Şiyenpiler ve 

Cücenler olmuştur. 

2.2. Devlet Kavramı: İl 

İl, en geniş örgütlenme biçimi olarak devleti ifade etmektedir.39 Ayrıca il 

kelimesinin ülke ve memleket anlamı da bulunmakla birlikte devletin var olduğu 

mekâna ülke ve memleket anlamında uluş da denilmektedir. Uygurlara ait Altun 

                                                           
39İl, bazı metinlerde “el” olarak geçmektedir. 
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Yaruk’ta “insan topluluğuna-ülkeye”, yararlı bilgiyi öğretmekten söz ederken il ve uluş 

kelimelerine yönelme eki eklenmiş haliyle  “ilke - uluşka”  denilmektedir(Kaya, 2021, 

s. 451). Ergin, ili “memleket, ülke, vatan, millet, devlet, halk, devlet düzeni” olarak 

tanımlamaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 126). 

Rusça hazırlanan Eski Türkçe Sözlük’te il, üç anlama sahip bir kavram olarak 

tanımlanmıştır. İlki boy birliği ve örgütlenmesini içeren en üst siyasi örgütlenme 

biçimidir. Diğeri coğrafi bir alan olarak ülkedir. Son anlamı ise devlet ve yönetim 

birimidir(Древнетюркский Словарь, 1969).Malov da benzer biçimde metinler 

üzerinden Eski Türk yazısı üzerine yaptığı çalışmada il kelimesinin boy birliği, devlet 

ve halk anlamlarına ulaşmıştır(Малов С. , 1959, s. 91 ve 94). 

Clauson ili “bağımsız bir hükümdar tarafından örgütlenen ve yönetilen siyasi 

birim” olarak tanımlamakta ve İngilizce karşılığı olarak “realm” kelimesini 

önermektedir(Clauson, 1972, s. 121). “Realm” bir egemenin ve krallığın yetkisindeki 

alan ve topluluk için kullanılan, krallık anlamına gelen bir kelimedir(Online Etymology 

Dictionary). Ayrıca Clauson birincil kaynaklarda yer alan Türklere özgü terimlerden 

yola çıkarak “başında kağanın bulunduğu, insanlarının bodun olarak tanımlandığı, 

yazılı olmayan gelenek hukuku olarak törenin belirleyici olduğu, coğrafi alanına uluş 

denilen ve kağanın idari görevlilerinin öge olduğu siyasi yapı” biçiminde bir tanıma 

ulaşmıştır(Clauson, 1972, s. 121). 

Thomsen ise “siyasi bakımdan bağımsız, örgütlü bir millet” olarak 

tanımlamıştır(Thompsen, 2020, s. 4). Millet yerine egemenliğe vurgu yapan Gabain ise 

araştırmalarında il kelimesinin “imparatorluk, ülke, iktidar ve hükümet” ifadelerinin 

karşılığı olduğu sonucuna varmıştır(Gabain, 1988, s. 274). Eberhard il 

kelimesinin“toprağı ve halkı belirli bir töreye göre koruyan, içeride barışı sağlayan 

kuruluş” anlamında Hunlardan beri kullanılmakta olduğunu belirtmektedir(Eberhard W. 

, 1945, s. 321). 
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Göktürk Yazıtlarında il, yoğunlukla devlet veya ülke anlamı ile kullanılmaktadır. 

Göktürk Yazıtlarına göre devlet töresiyle, kutsal merkezi Ötüken ile milleti toparlayan 

bir siyasi birlik olarak sonsuz devlet anlayışı içinde bağımsız ve özgür yaşama amacıyla 

bir araya gelmiş bir yapıdır. Ayrıca üç unsur olarak devlet- töre ve millet 

bulunmaktadır. Töre ve milletin ortaya çıkışı ve devamlılığı devlete doğrudan bağımlı 

değildir. Devletsiz kalınan dönemlerde de millet bilinci ve töre korunmuştur. Devletin 

ilahi kaynağı olarak Tengri (Gök) bulunmaktadır. Ayrıca devleti yönetmek il tutmak, 

kazganmak, illemek ve iti birmek gibi eylemlerle karşılanmaktadır. “İl tutmak, iti 

birmek” şeklinde eylemleşen ifade günümüzdeki haliyle “yönetmek” fiilini 

karşılamaktadır. Devlet kurmak, düzen oluşturmak için ise “illemek ve kaz(g)anmak” 

denilmektedir.  Aşağıdaki tabloda tüm bu bilgiler yer almaktadır. 

Tablo-10: Göktürk Yazıtlarında il kavramı40 

Türk kağan Ötüken yış olursar 

ilte bung yok. (KT-G 3) 

Türk kağanı Ötüken ormanında 

oturursa ülkede sıkıntı olmaz. 

Alan- mekân- ülke 

Devletin merkezi kutsal mekân 

Ötüken 

 

İl tutsık yir Ötüken yış ermiş. 

(KT- G4) (BK- K3) 

İl tutacak- yönetme mekânı 

olarak belirlenecek yer Ötüken 

Ormanı imiş. 

Alan-mekân-ülke 

Devletin merkezi kutsal mekân 

Ötüken 

Yönetim 

Ötüken yış olursar benggü il 

tuta olurtaçı sen. (KT G8) (BK- 

K6) 

Ötüken Ormanı’nda oturursan 

ebediyen il tutarak-yöneterek 

oturacaksın. 

İl tutmak= yönetmek 

Bengü= sonsuz-evrensel devlet 

düşüncesi 

Türk bodun tirip il tuksıkıngın 

bunda urtum. (KT G-10) 

Türk milletini toplayıp il 

tutacağını- yöneteceğini burada 

yazdım. 

İl tutmak= yönetmek 

Boy birliği (bodunu toplama) 

Anı üçün ilig anca tutmış erinç. 

(KT- D3) 

Onun için ili öylece tutmuş. -

Devleti yönetebilmiş, siyasi 

egemenliğini koruyabilmiş. 

İl tutmak= yönetmek 

Örgütlenmiş siyasi birim- 

Devlet 

İlig tutup törüg itmiş. (KT- D3) 

(BG- D4) 

Devleti kurup, töreyi 

düzenlemiş. 

Töre düzeniyle var olan siyasi 

örgütlenme- Devlet 

Bökli çöllüg il Tabgaç Tüpüt 

Apar Purum Kırkız… 

Bökli çöllü ülkesi, Çin, Tibet, 

Avar, Bizans, Kırgız ülkeleri… 

Alan- mekân- ülke (diğer 

ülkeler) 

Türk bodunilledük1 ilin2ışgınu 

ıdmış.(KT-D6) (BK-D7) 

Türk milleti devlet yaptığı1  

ülkesini2elinden çıkarmış. 

İllemek= milleti toplayıp bir 

araya getirerek devlet kurmak 

İlin ikili kullanımında iki 

kullanımdan birisi ülke, diğeri 

devlet anlamını 

çağrıştırmaktadır. 

Tabgaç Kaganka ilin törisin alı Çin kağanı devletini töresini Töre düzeniyle var olan ülkenin 

                                                           
40 Tablodaki kısaltmalar KT: Kültigin Yazıtı; BK: Bilge Kağan Yazıtı; TY: Tonyukuk Yazıtı; Yönler için 

Doğu (D), Güney (G), Kuzey (K). Numaralar satır numarasını göstermektedir. Göktürk Yazıtları metni 

için kullanılan kaynak: (Orhun Abideleri, 2019) 
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birmiş. (KT- D8) alıvermiş.  bağımsızlığını kaybetmesi 

İlligbodun ertim, ilim amtı ksnı, 

kimke ilig kazganur men tir 

ermiş. (KT- D9) (BK- D8) 

Devletli bir millettim, devletim 

şimdi nerede? Kime/kimin için 

devleti elde ediyorum der imiş. 

Devletli millet olma kullanımı 

aksini düşündürmektedir. 

Devletsizken de millet vardır. 

Milletin bir araya toplanmasıyla 

devlete ulaşılır. 

Tengri yarlıkaduk üçün illigig 

ilsiretmiş. (KT- D15) (Ayrıca 

KT- D18) 

Tanrı-Gök lütfettiği için 

devletliyi devletsizleştirmiş. 

Yarlık- Gök kültünden verilen 

lütuf olarak devlet 

İlimiz törümüz erti. (KT- D22) Devletimiz töremiz vardı. Devlet ve töre- ikili kullanım; 

Töre devlete içkin değil başlı 

başına vardır. 

Tengri, il birigme tengri… (KT- 

D25) (BK- D21) 

Tanrı, devleti veren Tanrı… Devletin kutsallığı 

Igar illigde ıgar kaganlıgda yig 

kıldım. (KT-D27) (BK- D24) 

Değerli ülkesinden, değerli 

kağanlığından daha iyi kıldım. 

Devlet- kağanlık 

İlin törüsin anca kazgandı. (KT- 

D31) (BK- D13) (BK- D36) 

Devletini, töresini orada elde 

etti. 

Devlet ve töre- ikili kullanım 

Kazganmak= elde etmek 

İlin altımız./ İlin anta aldım. 

(KT- D36) (KT-K6) (BK- D27) 

(BK- D28) (BK- D34) 

Ülkesini aldık./ Ülkesini orada 

aldım. 

Ülke, alan 

Eçim kağan ili kamsag 

boltukında bodun ilig 

ikegüboltıkunda İzgil bodun 

birle süngüştümüz. (KT- K3) 

Amcam devletin düzenini 

bozduğunda, devlet ve 

milletikiye ayrıldığında İzgil 

milleti ile savaştık. 

Devletin düzeni= devlet ve 

milletin birlikteliği 

Olurupan Türk bodunung ilin 

törüsin tuta birmiş, iti birmiş. 

(BG- D3) 

Tahta çıkarak Türk milletinin 

devletini kurmuş, töresini 

yürürlüğe koymuş ve düzene 

sokmuştur. 

Olurmak =oturmak, tahta 

çıkmak 

Devlet, devletsiz zamanlarda da 

toplumda zaten var olan törenin 

yürürlüğe konulması ile oluşur. 

İti birmek= Düzene sokmak, 

yönetmek 

İlin yana birtimiz. (BG- D17) Ülkesini geri verdik. Ülke, alan 

Türk bodunilingin törüngün 

kim artatı udaçı erti? (BG- D19) 

Türk milleti devlet düzenini, 

töreni kim bozabilecekti? 

Devlet, töre; ikili kullanım 

Devlet düzeni=il +töre 

Küregügnün üçün igidmiş 

kaganınga ermiş barmış edgü 

ilinge kentü yangıldıg yablag 

kigürtüg. (BK- D19) 

Disiplinsizliğinden dolayı, 

sosyal olarak donatmış beslemiş 

kağanına, özgür ve 

bağımsızdevletine karşı kendin 

hata ettin, onu kötü hale soktun.  

Devletin niteliği; özgürlük ve 

bağımsızlık 

İl yime bodun yime yok erteçi 

erti. (TY- D5) 

Devlet de millet de yok olacaktı. Devlet ve millet ayrı ayrı var. 

..kazgantukum üçün  il1 yime il2 

boldı. (TY- D5,6) 

Kazandığım elde ettiğim için 

ülke1 de devlet2olarak kaldı. 

Kazganmak= elde etmek 

İlin ikili kullanımında iki 

kullanımdan birisi ülke, diğeri 

devlet anlamını 

çağrıştırmaktadır. 

 

Devlet çoğu kez aileden başlayan sosyal örgütlenmenin boy ile siyasi bir birlik 

haline dönüşmesi, boyların da bodun oluşturmak üzere bir araya gelip devleti 

oluşturması silsilesi içinde tanımlanmaktadır. Buna göre aile- aileler birliği, boy ve 

bodun ve son olarak da il gelmektedir(Taşağıl, 1999, s. 58).İl boyların kendine özgü 

yapılarını koruyabildikleri ancak diğer boylarla birlikte bir merkeze bağlanmayı kabul 
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ettikleri birlik örgütlenmesidir. İlin bu sistem içindeki rolü dış tehditlerin önlenmesini, 

iç güvenliğin tesis edilmesini ve iktisadi faaliyetinin sürmesini ve (kimi kez ticari 

anlaşmalar veya istilalar ile) geliştirmesini sağlamaktır. Eski Türklerde devleti 

tanımlamak üzere boylar federasyonu kavramını ön plana çıkaran görüş genellikle 

aileden boduna varan bu örgütlenme biçimini temel almaktadır. Ancak boylar 

federasyonu tanımlamasının tek merkez ve tek kağan bulunduğu için geçerliliği 

tartışmalıdır. Gumiliev, ilin gevşek bir kabile federasyonu olmadığını, aksine 

“imperium” olarak ifadesini bulan ülke üzerindeki tek hükümdarlığa ait bir yapı 

olduğunu öne sürmektedir(Gumiliev, 2019, s. 135).Kafesoğlu ise benzer biçimde yasal 

meşruiyetini töre ile bulan, askeri niteliği baskın, dini toleransın bulunduğu, niteliği 

itibariyle “imperium” ve iktisadi hayatın hayvancılık olduğu bir yapı olarak Türklerde 

bozkır devletini tanımlamaktadır(Kafesoğlu, 2015, s. 281). 

Devlet kelimesinin karşılığı olan ‘il’ aynı zamanda barış anlamına gelmektedir. 

Dîvânu Lugâti't- Türk’te yer alan “iki beg birle il boldı” cümlesi iki bey arasında barış 

olduğunu ifade etmektedir(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 23).Gökalp’e göre barış 

amacı etrafında devlet olmak bir tür dinsel sistemdir(Gökalp, 1976, s. 117). Devlet ve 

barış kelimelerinin eşitlenmesi, devlet düzeninin iç ve dış barışı sağlamak üzerine 

kurulduğunu göstermektedir. Göktürklere göre gökte ve yerde nasıl düzen varsa devlette 

de öyle düzen olmalıdır. Bilge Kağan Yazıtı’nda geçen “Dokuz Oğuzlar benim milletim 

idi. Gök ve yerin düzeni bozulduğundan dolayı, içine kıskançlık yerleştiğinden düşman 

oldu”(Orhun Abideleri, 2019, s. 79) cümlesi devletin kaynaklarından olan gök 

(kutsallık) ve yerin (ülke) düzensizliğinin devletin üçüncü kaynağı insanı (millet) da 

düzensizliğe götürerek birbirlerine düşman kıldığını ifade etmektedir. Yazıtın bir başka 

yerinde ise devlet, düşmanlığın son bulması ile bağdaştırılmaktadır. “Dört taraf hep 

düşman imiş, ordu sevk ederek dört taraftaki milleti almış ve kendine tabi 

kılmış”(Ergin, 2019, s. 65)cümlesi ile devlet kuruluşu düşmanlığın son bulup bir 
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anlaşmaya dönüşmesine dayanmaktadır. Görülüyor ki, devletin kuruluşu kağanlığın 

boyların barışını sağlaması ile mümkündür. Aynı zamanda kağanlığını sürmesi ve 

devletin devamlılığını sağlaması da boyların barış içinde yaşayışına bağlıdır. Boy 

esasına göre örgütlenmenin en büyük zorluğu mühürleriyle tanımlı siyasi bir kimliği 

olan boyların devlet için tehdit oluşturmasıdır. Bu zorluğu aşmak üzere üst örgütlenme 

olan ilin temel varlık amacını birliği korumak, barışı sağlamak üzerine kurması anlamlı 

hale gelmektedir. Barışın iç boyutu kadar dış boyutu da bulunmaktadır. Yalnızca ülke 

içinde değil dış çevre ile ilişkilerde de barış esastır. Niyazi, yazıtlardan yola çıkarak 

yaptığı analizde kılıçtan geçirilen düşman sayısının çokluğu ile hiçbir zaman 

övünülmediğini, daha çok yapılan ve yapılması gereken hizmetlerden söz edildiğini 

belirtmektedir(Niyazi, 2017). Türk milletinin töresini koruması, yok olmadan ve 

yerleşik yaşayışın etkisine kapılmadan varlığını sürdürmesi daha çok konu edilmektedir. 

Boyların üst örgütlenmesi olan Eski Türk devletine ilişkin en yaygın tartışma 

imparatorluk kavramı ile karşılanıp karşılanamayacağı üzerine yürütülmektedir. 

Bozkırda yer alan devletlere ilişkin en yaygın tanımlamalardan biri imparatorluk terimi 

ile karşılanmaktadır. Bunun en önemli nedeni farklı boy ve milletlerden oluşan 

devletlerin ortaya çıkması, birbirine katılması ve yıkılması anlamında bozkırın hareketli 

bir saha olmasıdır. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar göçebe devletlerin doğası 

gereği geçici olduğu konusunda da fikir birliğinde bulunmaktadırlar. Klyaştornıy, 

imparatorluk tanımını çeşitli boyları ve bölgeleri fetih yoluyla ele geçirdikten sonra 

farklı parçaların hem askeri hem de idari yöntemlerle bir arada kalmasını sağlamaya 

çalışan ve çoğunlukla kurucusundan sonra yıkılan “polietnik bir oluşum” olarak 

vermektedir(Klyaştornıy, 2018, s. 16). Bazı boyların haraca bağlanarak bağımlı 

kılındığı bazılarının ise tümüyle siyasi olarak tabi olduğu ve bu bağlanma yolları 

arasında göçebeliğin iktisadi şartlarının da korunduğu karmaşık ve büyük bir devlet 

yapısı ortaya çıkmaktadır. Golden boyların esnek bir yapıda merkeze bağlandığını 
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düşündüğünden imparatorluk tanımı yerine boylar konfederasyonunu 

önermektedir(Golden, 2018b, s. 58). Devletin devamlılığın koşulları yerleşik komşu Çin 

ile ilişkiler dinamiğine göre şekillenmiştir. Barış zamanlarında malların takası yoluyla 

kurulan ticari ilişkiler, İpek Yolu üzerindeki rol dağılımı ve anlaşmazlık zamanlarında 

yenilgiye bağlı olarak haraç yolu ile yüzyıllar boyu sürüp giden ilişkiler, kuşkusuz 

bozkırdaki Türk devletlerinin özellikleri üzerinde dış etken olarak önemli bir etkiye 

sahip olmuştur. Barfield, Hun Devleti’ni aristokrat boyların yönetimde bulunduğu tabi 

diğer boylardan oluşan, içyapısında devlet örgütlenmesine ihtiyaç duymayan ancak dışa 

karşı komşularını sınırlarda pazar açmaya ve vergi vermeye zorlamak gibi amaçlarla 

örgütlenen konfederatif imparatorluk olarak tanımlamaktadır(Barfield, 1981, s. 47). 

Barfield’ın iç işleyişte kapsayıcı ve yeni bir örgütlenmenin olmadığına ilişkin 

çıkarımının nedeni, göçebe imparatorluk içindeki çeşitli boy ve klanların akrabalık 

ilişkilerine dayanan geleneksel siyasi örgütlenmelerini korumalarıdır(Barfield, 1981, s. 

45). Radloff’a göre boyların birleştirilmesi nihayetinde imparatorluğa ulaşılması bozkır 

otokratının kişisel gücüne ilişkindir.41 Hükümdar bu çoklu boy ağı içinde gücü ve 

serveti ustaca kendinde toplamayı başarmakta iken öldüğünde imparatorluğun birleşeni 

olan boylar tekrar dağılmaktadır(Радлов, 1893, s. 513-517). Radloff bu analizini Hun 

Devleti’ne ilişkin yaparken, Barthold da Göktürk Kitabelerini örnek göstererek hakanın 

halkın onayını alan bir tür seçimle boy birliğini sağladığını belirtmektedir(Barthold, 

2019, s. 5-7). Ancak boyun kendi siyasal örgütlenmesi olduğu gibi kalırken boyu 

kapsayacak şekilde daha büyük bir devletin ortaya çıkması mümkün görünmemektedir. 

Boyların bir arada bulunması ve hakana bağlanması yeni bir örgütlenme tarzı olarak 

kendi idari kurumsallaşmasını (boyların uyumlu hareketini sağlama, savaşa hazır olma, 

isyanı önleme ve barış içinde yaşama gibi) ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını (vergi 

                                                           
41 Radlof’u takip edecek biçimde Mori de şanyünün kişisel gücüne bağlı olarak toplanan kabileler birliği 

olduğu görüşünü benimsemiştir. Bkz: (Mori, 1970) 
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toplama, zenginliğin paylaşımı, mera alanlarının ve konargöçer mekânların boylar için 

belirlenmesi gibi) gerektirmektedir. 

Göçebe devletinin karakteri, Hunlar dönemi de dâhil olmak üzeredevletin 

denedi/kökeni salt yağma devleti olma (yağma yoluyla devlet olma) ile açıklamaz. 

Yağmanın öne çıkarılması göçebe devletlerin geçici nitelikte olduğu varsayımının bir 

sonucudur. Göçebenin yerleşik devleti yağmalaması örgütlenmesinin tek amacı 

olmadığı gibi yalnızca üstünlük kurma ve ihtiyaç karşılama yollarından biridir. 

Göçebenin devlet kurmasına yol açan yüksek amaç “yay çeken bütün göçebe halkların 

toprak evlerde yaşayan yerleşik çiftçiler üzerinde egemenlik kurması” olarak 

açıklanmaktadır(Klyaştornıy, 2018, s. 45). Devletin varlık nedenine ilişkin bu açıklama, 

göçebenin sosyal örgütlenmesini siyasal bir örgütlenme olan devlete taşıması için 

yerleşiğe ihtiyaç duymasına dayanan, göçebe devletinin kaderini yerleşik devlete 

bırakan bir açıklama tarzıdır. Oysa göçebe devletin birincil varlık nedeni tıpkı yerleşik 

devlette olduğu gibi egemenlik sahası içinde kalarak ihtiyaçlarını karşılamak ve bu yolla 

varlığını sürdürmektedir. Göçebe yaşam tarzı ve bozkır koşulları göçebe toplumlara 

çeşitli üstünlükler kazandırdığı gibi yoğun zorluklar da barındırmaktadır. Bu 

zorluklardan biri tarımsal üretimin devamlılığını sağlamaya uygun olmayan coğrafya 

koşullarıdır. Tarımsal ürün ihtiyacının karşılanması için yerleşik devletle ilişki 

kurulmaktadır. Ancak bu göçebe devletin varlık nedeni değil, varlığını sürdürmesinin 

yollarından biridir. Sadece yağma yoluyla zenginlik elde edildiğinde siyasi 

örgütlenmenin tamamlanabildiği önermesi geçerli olsaydı Çin ile savaşlarda zafer 

kazanılan dönemlerde göçebe devletin karakterini değiştirecek biçimde Çin’in yönetim 

biçimini de  ‘yağmalaması’ beklenirdi. Bunun yerine göçebe Türk devletlerinin kendi 

özgün yanlarını korumayı öncelik haline getirdikleri bilinmektedir. O halde, bozkır 

toplumunun kendi şartları içinde siyasi örgütlenme olarak boy ve boyların birleşmesi 
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yoluyla devletler kurma kabiliyetini yerleşik devletten öğrendiklerine değil, çoğunlukla 

kendi iç dinamiklerine borçlu olduğu tespitini yapmak yerinde olacaktır.  

Arkeolojik bulgular ve yazılı kaynakların çözümlenmesi gibi bilimsel gelişmeler 

özellikle Türklerin göçebe devletlerine ilişkin daha çok veri sağladığından göçebenin 

devletini geçici ve ilkel olarak sınıflandırarak analize değer görmeyen bakış açısının 

güncellenmesini sağlamıştır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, sosyal ve siyasal 

örgütlenmesinde göçebe devletin iç dinamiklerinin yeterli olduğu savı, sosyal bilim 

alanında hala yaygın kabul görmekten uzaktır. Ancak göçebe devletinin geçici olmadığı 

ve gelişmiş kendine özgü bir yapıda olduğu kabul edilmeye başlanmıştır. Böylelikle 

göçebelerin devletlerini yerleşiklerden ödünç almadıkları ancak yerleşiklerle başa 

çıkmak için kendine özgü devlet biçimleri geliştirmeye zorlandıkları fikrine dayanan 

yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Buna göre pastoralist göçebe toplumlarında 

kurumsallaşmış siyasi hiyerarşilerin gelişimi, iki sosyal faktörün varlığı tarafından 

engellenmektedir: Düşük nüfus yoğunluğu ve güçlü bir coğrafi hareketlilik. Bu iki 

faktör, hiyerarşi yaratmayan kısıtlanmış siyasi birimler üretme eğilimindedir(Irons, 

1979, s. 362).  Bu yaklaşımda göçebelik, nüfus yoğunluğu veya harekete uygun 

olmayan ekonomik faaliyetler nedeniyle ile sınırlanmaya başladığında siyasi 

katmanlaşmanın gelişmeye başladığı ve küçük grupların daha güçlü komşuları 

tarafından fethedilerek birleşmeye zorlandıkları iddia edilmektedirler. Bu durumda 

göçebeler arasında, istikrarlı siyasi hiyerarşiler üretebilecek tek faktör, yakınlardaki 

yerleşik devletlerin varlığıdır. Bu açıklama tarzında göçebenin devletleşebilmesinin 

yerleşiğe bağlı olduğu savını sürdürülmekle birlikte göçebenin karmaşık ve gelişmiş 

siyasi örgütlenmesinin varlığı da yadsınmamaktadır. Hun, Göktürk ve Uygur 

Devletlerinin kurucularından daha uzun yaşamış olması göçebe devletin geçiciliği 

savına karşı önemli bir kanıttır(Barfield, 1981, s. 46).Çalışmanın birinci bölümünde 

etkileşimci yaklaşım içinde analiz edilen pastoralist bakış açısı göçebelerin hayvancılık 
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ekonomisi ile çevrili iç koşullarının karmaşık bir siyasi örgütlenmeyi gerektirmemesine 

rağmen nasıl sistemli büyük devletler geliştirdikleri sorusunu yanıtlamaya girişmiştir. 

Bu çabanın ürünü olarak Burnham’ın Afrika ve Asya göçebelerine ilişkin 

gerçekleştirdiği karşılaştırmalı çalışma önemlidir. Afrika’da düşük nüfus yoğunluğu 

içinde herhangi bir kurumsallaşmış hiyerarşinin ortaya çıkmadığını gözlemleyen 

Burnham, böylelikle göçebelerde devletin gelişmesinin iç ihtiyaçlara cevap olmadığı, 

daha ziyade kendilerinden daha yüksek düzeyde örgütlenmiş yerleşik toplumlarla 

uğraşmaya zorlandıklarında geliştiği sonucuna varmıştır(Burnham, 1979, s. 352). Buna 

göre İç Asya göçebeleri arasında hiyerarşinin gelişmiş olmasının nedeni Çin’in 

komşusu olarak bulunmalarıdır.Barfield bu bulgulara dayanan yaklaşımı şöyle 

özetlemektedir: “Biçimsel olarak en az organize olmuş göçebelerin, yalnızca birkaç 

devletli toplumla karşılaşabildikleri Afrika’da bulunması ve en büyük ve karmaşık 

göçebe devletlerin, en karmaşık geleneksel yerleşik devlet olan Çin’in karşısında 

bulunması tesadüf değildir.”(Barfield, 1981, s. 46).Burada gözden kaçırılan soru, Çin’in 

en karmaşık ve gelişmiş geleneksel yerleşik devlet olmasında karşısında gelişmiş bir 

örgütlenme kuran güçlü göçebelerin bulunmasının ne derece etkili olduğudur. Çin’de 

Han Hanedanlığının kurulmasıyla Hunların boylar üstü bir lideri olarak Şanyü unvanı 

ile Mete’nin tahta çıkması aynı zamana rastlamaktadır. Çin yıllıklarından görüleceği 

üzere, iki devlet arasındaki kesintisiz ilişkilerin değişen dinamik yapısı iki devleti de 

beslemektedir.  

 Göçebe imparatorluğu tanımı içinde dış ve iç olarak ikili bir ayrıma 

gidilmektedir. Buna göre imparatorluğun gücü askeri eylemler ve dış ilişkiler yönüyle 

merkezileşmesinden ileri gelmektedir. İç düzeyde ise boylarla paylaşılan yetki 

nedeniyle merkezileşme söz konusu değildir. Barfield bu hipoteze güçlü bir kanıt 

getirmektedir. Barfield imparatorluğun finansmanını yerel düzeydeki göçebe hayvan 

yetiştiriciliğini vergilendirerek değil, bozkır alanının dışındaki dünyadan yararlanarak 
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zor veya barışçıl yollarla karşılamasını örnek vermektedir(Barfield, 1981, s. 58-59). 

Kanımızca boy beylerine yetki aktarımının imparatorluğun merkezi niteliğini ortadan 

kaldırdığına yönelik bu açıklama tartışmalıdır. İmparatorluk kavramının yerleşiklerde 

bulunduğu haliyle kısaca ‘birden fazla topluluk, bölge veya güç odağının tek merkeze 

bağlı olduğu geniş ve karmaşık yapı’ tanımıyla göçebelerdeki imparatorluk birbiriyle 

örtüşmektedir. Buradaki farklılık göçebe yaşayışın temel birimi olarak ortaya çıkan 

boyların özgün yapısından kaynaklanmaktadır. Barfield’ın örneği de bu özgünlüğün bir 

yansımasıdır. Göçebe iktisadının temeli olan hayvancılığın ürettiği artı değer 

vergilendirmeye konu olamayacak düzeyde aile, urug ve boy içinde paylaşılmakta ve 

göçebenin zenginleşmesinden ziyade göçebe hayatını idame ettirmeye yetecek bir işlev 

görmektedir. Burada siyasi güç ile toplum arasındaki vergilendirmenin, savaş zamanı 

asker olarak topyekûn mücadele etmekle karşılanmış olduğu kabul edilebilir. Göçebe 

toplumunun özgün koşulları asker-millet olmayı gerektirdiğinden devletin birincil işlevi 

olan sınırları korumak vasfı için toplum asker beslemek veya vergi vererek asker 

yetiştirilmesine katkı sağlamak söz konusu olmamaktadır. Bu bağlamda göçebe 

devletinin özgün koşulları onun devlet niteliğini eksiltmemekte yalnızca farklı özellikler 

içermektedir. Geniş bozkır ekonomisinden sağlanamayacak olan kaynak çeşitli yollarla 

Çin’den sağlanmaktadır. Burada Hun şanyüsünün işlevi, yerleşikten göçebe topluma 

kaynak aktararak meşruluğunu sağlamaktır. Hun şanyülerinin Çin hanedanı sürekli olan 

iletişimi içinde vergi ve haraç anlaşmalarının yapılmaktadır. Bu yolla Hun iktidarı kendi 

toplumuna zenginliği yaymanın bir aracı olarak yer almaktadır. 

Hunların Çin’i fethetme ve Çin’e yerleşme gibi bir amaçları bulunmamaktadır. 

Bu amaç sonraki başarılı ve uzun ömürlü Türk devletlerinde de sürdürülmüştür. Hun-

Göktürk- Uygur çizgisinin önemli ortak özelliği yerleşik hayata geçme diğer bir ifade 

ile Çinlileşme konusunda keskin bir olumsuz görüş benimsemiş olmalarıdır. Bozkır 

tarihine bakıldığında Türk devlet düşüncesinde Çin yalnızca sömürme yoluyla 
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zenginliğin göçebe topluma aktarıldığı öteki ve zıt bir yapıdır. Bu düşüncenin terk 

edildiği ve Çin’e fetih veya tabi olma yoluyla bağlanıldığı dönemlerde bozkırda kurulan 

çeşitli devletlerin yıkıldığı veya en azından uzun süreli bir güç boşluğu oluştuğu 

görülmektedir. Hunların başarılı Çin politikasını sırasıyla Göktürkler ve Uygurlar 

sürdürmüştür. Aradaki dönemde Siyenpi kağanı Tanshihuai bozkır boylarını 

birleştirmeyi başarmışsa da Çin politikasını sistemli hale getirememiştir. Çin’e 

gerçekleştirdiği saldırılarla kaynak elde ettiğinden Tanshihuai güçlü bir egemenliğe 

sahip olsa da bunun düzenli bir devlet politikası haline getirilmeyen bir rastlantısal 

yağma şeklinde olması, ölümüyle güçlü devletinin yok olmasına sebebiyet vermiştir. 

Ancak Hun-Göktürk-Uygur çizgisinin en önemli özelliği tek bir karizmatik öndere 

dayanmayan aşkın devlet anlayışıdır Hun-Göktürk-Uygur çizgisinin tarihsel kaynağı 

Hunlardır. Bu kaynak barbar bir sistemsiz yapı değil aksine ardıllarına bırakılan önemli 

bir devlet modeli içermektedir. Barfield bu durumu şöyle özetlemektedir:“Hsiung-

nular, sıklıkla resmedilen bilgisiz barbarlar olmak şöyle dursun, onları takip eden 

büyük göçebe imparatorlukların klasik modeline öncülük ettiler. Hsiung-nu'yu 

anlayarak, bozkırın sonraki tarihinin çoğu daha net bir şekilde görülebilir.”(Barfield, 

1981, s. 59). 

Göçebe ve yerleşik etkileşiminin göçebe devletinin oluşumuna etkisi tarihin 

farklı coğrafyalarında inceleme konusu olmuştur. Roma İmparatorluğu’nun Germenlerle 

ilişkisi çoğu kez Çin- Hun ilişkilerine benzetilmektedir. Ancak iktisadi ve askeri yönden 

incelendiğinde benzerlik azalmaktadır. Akdeniz’de cereyan eden göçebe-yerleşik 

sorunundan farklı olarak Asya’da iki devletin askeri güçleri ve nüfusları birbirine denk 

yapıda olup göçebenin Çin’i göçebeleştirme, yerleşiğin ise göçebeyi yerleşik hale 

getirme gibi bir öncelikli amacı bulunmamaktadır(Klyaştornıy, 2018, s. 6). Akdeniz’de 

ise tam tersi geçerlidir. Asya’da daha çok birbirinin yaşam tarzını hor gören iki yapı 

arasında birbirinin alanına dâhil olmadan varlık alanını koruma mücadelesi 
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görülmektedir. Shiji, Büyük Tarihçinin Kayıtları’nda (MÖ 109- MÖ 91) Hunların 

sınırlarının geçit boylarındaki pazarların kıymetini bildiğini ve Çin ürünlerini 

sevdiklerini yazmaktadır(Таскин В. С., 1973, s. 50). Bu durum batı literatüründe 

sıklıkla geçen göçebelerin yalnızca ilkel reflekslerle sürekli yağma yaptığı yönündeki 

açıklamaların birincil kaynaklara göre tekrar gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Aynı Çin kaynağında Hun yöneticisine atfen şu sözler yer almaktadır: “Han Hanedanı 

ile ticaret yapabilmek için büyük kontrol noktalarını açık tutarak hanedan prensesleri 

ile evlenmek istiyorum. Yıllık haraç olarak 10 bin fıçı pirinç şarabı, 5 bin hu darı, 10 

bin top çeşitli ipek dokuma ve başka şeyler istiyorum. Bunlar yerine getirilirse 

sınırlarda yağma yapılmayacaktır.”(Таскин В. С., 1973, s. 36).Hükümdarların 

birbirlerine mektup ve elçi göndermeleri ve bu yolla Hunlar ve Çinliler arasında çeşitli 

anlaşmaların yapılması önemli diplomatik unsurlardandır.   

2.3.Gök ve Yer Arasında Evrensel Devlet 

Türklerde devletin kavranışı zamansal olarak bengü (sonsuz), il ve mekânsal 

olarak yeryüzü ülkesidir. Türk milletinin ili ve töresinin bozulmasının tek koşulu üstte 

göğün basması altta ise yerin delinmesi olarak görülmektedir(Orhun Abideleri, 2019, s. 

49).Bu inanış Türk devletinin, evrenin yaratılışından gelen ve evren sisteminin 

devamına bağlı aşkın bir kavrayışla biçimlendiğini göstermektedir. Sonsuzluk atfedilen 

yalnızca il, töre ve bodundur. Yazıtlarda Kültigin’in ölümü “Zamanı Tanrı yaşar. 

İnsanoğlu hep ölmek için türemiş” sözleriyle anlatılmaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 

59). Bu durumda kağan ilahi bir kral, tanrısallığın yeryüzündeki bedeni değil tıpkı diğer 

insanlar gibi kendine verilen kut, yarlık ve ülügle yetenekleri ve başarısı nispetinde 

hükümranlığını sürdüren bir ölümlüdür. Sonsuzluk bir aristokrat tabakaya, bir hanedana 

ya da hükümdara atfedilmemiştir.   
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Türklerin gök inanışında Tanrı göğün kendisi değil gök de dâhil evrenin 

yaratıcısı yüce bir varlık olarak gökte bulunandır(Ögel, 2014, s. 118).Göğü ve yeri 

yaratan ve -haliyle- onların üzerinde olan tek mutlak güç yazıtlardaki pasif eylem 

kullanımından anlaşılmaktadır. Gök ve yerden söz edilirken “yaratılmak” biçimindeki 

pasif fiil çekimi kullanımı gök ve yerin yaratıcı olmadığını göstermektedir. Ancak yer 

insanoğlunun mekânı, gök ise tanrının mekânı olduğundan gök yüce bir sembolizme 

sahiptir. Bu inanış Türklerde tek tanrı inancını yansıtmaktadır. Tanrı evrenin bütününde 

gezegenler, yıldızlar, doğa gibi tüm unsurlarıyla evrenin bütününde bir düzen kurduğu 

gibi, toplumsal örgütlenmenin de düzenleyicisi olarak görülmektedir. Eliade bu durumu 

makro ve mikro kozmos ile tanımlamaktadır: “Beklenebileceği gibi bu kozmik sistemin 

tam bir eşi de insanların yaşadığı mikro-kozmosta ("küçük evren") yer alır. Dünyanın 

ekseni ya çadırı tutan direklerde ya da "Dünyanın Direği" adı verilen tek tek kazıklarda 

somutlaştırılır.”(Eliade, 1999, s. 293).Hunlardan itibaren Tanrı toplumsal düzenin ve 

devletlerin kaderlerinin belirleyicisidir. Çinlilerin bir tuzağından kurtulan Mete şöyle 

demektedir:42“Evet, bu içime doğmuştu. Çin yine ihanet etti. Benim burada bu Çin 

subayı ile karşılaşmış olmam Gök Tanrı’nın bir hikmetidir; Gök Tanrı beni uyarmak 

için onu buraya gönderdi.”(De Groot & Asena, 2011, s. 113). Hunların düşmanlarının 

sıkıntı yaşaması da yine tanrıya bağlanmaktadır. Jin Hanedanı Yıllıklarında Hun 

komutanlarının “Jinler bizim gerçek düşmanımızdır. Onlar bize zamanında köle 

muamelesi yaptılar. Gök Tanrı şimdi onları cezalandırarak imha ediyor ve onların 

gücünü bize veriyor ki biz atamız Tanrıkut Kuhanye’nin mirasına yeniden sahip 

çıkalım” dediği yazmaktadır(De Groot & Asena, 2011, s. 96). 

Türklerde devlet insanoğluyla ilgili, dünyevidir. Kavrayış üç unsurla 

başlamaktadır: Üstte mavi gök, altta yağız yer ve ikisinin arasında insanoğlu(Orhun 

Abideleri, 2019, s. 41). Bu üç unsurun içinde gök ve yer arasındaki insanoğluna 

                                                           
42 De Groot, Asena, s.113. 
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hükmeden kağan, ili ve töreyi düzenlemektedir. Böylece devlete ulaşılmaktadır. 

Türklerde devlet evrenin oluşması ve insanlığın başlangıcı ile birlikte toplumsal düzen 

olarak çıkmıştır. Yazıtlarda Türk milletinin yok olmaya yüz tuttuğu sırada Türk 

Tanrısı’nın Türk mukaddes yerini ve suyunu tanzim etmesiyle tekrar kağanlık ortaya 

çıkmaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 42-44). 

Göktürk Yazıtlarında dört yön sayılmakta ve bu dört yöndeki milletlerin kağana 

tabi olduğu yazmaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 35).Bu da devletin dünyaya düzen 

vermek amacıyla hareket eden evrensel bir anlayışa sahip olduğu anlayışını açık bir 

biçimde yansıtmaktadır. Kağanın otağı da hükümranlık makamı olarak yön anlayışına 

göre yerleştirilmektedir. Eski Türklerde nasıl ki evren kutup yıldızının etrafında 

dönmekte ise toplumsal örgütlenmenin tümü de kağanın etrafında gerçekleşmektedir. 

Bu anlayışa göre kağanın karargâhı tam kutup yıldızının altında yer almaktadır(Küyel, 

1994, s. 457). 

Hunlardan itibaren görülen Gök Tanrı anlayışı cihan devletini kuran temel unsur 

olduğundan Roux tarafından “resmi din” olarak tanımlanmıştır(Bayat, 2020a, s. 215). 

Hem kağanlıkta hem de aile ve klanlarda uygulanan kurban merasimi ve törenleri 

birbiriyle aynıdır. Bu bakımdan Türklerin inanışı yöneten ve yönetilenler için bir ayrım 

içermemektedir. Yazıtlarda göksellik kadar yere ilişkin semboller de bulunmaktadır. 

Yer-Sub, Ötüken, Umay gibi mitolojik ana kültleriyle ifade edilen yer devletin oluştuğu 

mekândır. Türk milletinin yok olmasını önleyen ve onlara yetenekli kağanlar 

göndererek tekrar devletlerini kurmalarına yardımcı olan bu imgelerdir. Bunlardan Yer-

sub,  yer ve su olan ülke alanını ve onun kutsal ruhlarını, Umay kutsal anneyi, Ötüken 

ise Türk devleti için kutsal koruyucu merkezi ifade etmektedir(Bayat, 2020b, s. 

13).Göktürk Yazıtlarında Türk’ün kutsal yeri ve suyunun ‘yukarıdaki’ Tanrı tarafından 

düzenlendiği ibaresiyle yer ve su (Yer-sub) sadece mitolojik bir inanışı değil aynı 

zamanda nesnel olarak ırmakları ve topraklarıyla vatana işaret etmektedir. Göktürk 
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Yazıtlarında tigin, annesi hatunu Umay’a benzeterek “Umay gibi annem katunun kutu 

ile erkek kardeşim Kül Tigin er kişi adını aldı” diyerek Umay kavramı ile doğum vasfı 

ve anneliğin kutsallığını vurgulamaktadır. Dîvânu Lugâti't- Türk’te umay ile ilgili bir 

atasözü yer almaktadır:“umayka tapınsa ogul bulur/Umay’a hizmet eden erkek çocuk 

sahibi olur.”(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 61).Umay kadın, analık ve doğurganlığı 

sembolize etmektedir. Ötüken’de oturmak ise  “bengü yurt tutarak oturmak” anlamına 

gelmektedir(Şirin, 2015, s. 112). Bu bakımdan Türklerin devlet anlayışında sonsuzluk 

anlayışını kazandıran Ötüken’dir. 

Türklerde devlet anlayışının evrensel bir kosmos düşüncesine dayanması 

zamanının diğer medeniyetlerinin devlet anlayışı ile benzerlik taşımaktadır. Çin ve 

Antik Yunan uygarlıklarında da devlet anlayışını evrenin düzeni şekillendirmiştir. 

Bunun nedeni MÖ 800 ve 200 arası yıllarda evrenin kozmogonisi, ahlak ve ruh gibi 

konuların maddi dünyadan daha öncelikli olmasıdır(Kurşunoğlu, 2020, s. 8). Eski 

Çin’de gökteki düzen anlamında tao; yerdeki insanların düzeni içinse “li” ve “t” denilen 

kurallar bulunmaktadır(Ögel, 2016, s. 26). Çinliler de tıpkı Türkler gibi devleti gök ve 

yer arasında var olan insan ve onun devlet düzeni biçimindeki bir üçleme ile 

kavramaktadırlar(Esin, 2001, s. 23). Doğudaki evrenselci bakış açısında ayrılık 

hükümranlığın düzenine ilişkindir. Ögel’e göre bu iki unsura dayanmaktadır. İlki Çin 

hanedanı göğün sembolü olarak sorgulanamaz mutlak bir gökten aktarıcı iken, 

Türklerde kağan da göğün düzeni altında yaşamakta yalnızca kut verilmesi sayesinde 

egemen olabilmektedir. Kut geri alınabilmesi mümkün olan, mutlak olmayan bir 

lütuftur.43 İkincisi Çin hükümdarı ile halk arasında yoğun bir seremoni engeli varken, 

kağanlık için bu söz konusu değildir(Ögel, 2016, s. 27 ve 35). 

 Antik Yunan’da ise kosmos ve nomos düşüncesi söz konusudur. Evrenin 

düzenini ifade eden kosmos Çin ve Türk gök kavrayışına benzemektedir. Nomos ise 

                                                           
43 Kutadgu Bilig’de Odgurmış, hakana şöyle seslenmektedir: “Güvenilmez, bir gün kut bırakır seni”. 

Bkz: (Kutadgu Bilig, 2020, s. 378). 
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yeryüzündeki düzeni anlatan hukuktur. Çin ve Türk düşüncesinde kosmos ve nomos 

birbiri ile bağlantılı iken, Antik Yunan’da evrenin düzeni veyeryüzünün düzeni 

birbirinden ayrılmaktadır. Bu bakımdan Antik Yunan’da devlet nomosla ifadesini 

bulmaktadır. MÖ 5. yüzyıldan önce evren ve yeryüzü düzeni ayrımı bulunmazken, bu 

tarihten itibaren Yunan düşüncesi doğanın işleyişi (physis) ve toplumun düzenini 

(nomos) birbirinden kesin olarak ayırmaktadır. Buna göre nomos, doğaya göre yapay 

olan düzeni temsil etmektedir(Çebi, 2011, s. 14). Bu düşünce yapısı Antik Yunan’daki 

şehir devleti anlayışı ile uyumludur.  

Eski Çin ve Eski Türk devletlerine benzer biçimde imparatorluk olarak 

örgütlenen Eski Roma’nın devlet düşüncesi de bu devletlerle benzerlik göstermektedir. 

“Pax Romana” (Roma barışı ) merkezi krallığın devletin geniş egemenlik alanının 

içinde yer alan unsurların çatışmasına son vermesi ve barış halini sağlamasıdır (M.Ö. 

27- M.S. 108)(Pax Romana, 2020). Bu anlayış Eski Türklerde boyların güç kullanımı 

veya görece daha ılımlı bir politikayla tabi kılınıp barış hali içinde siyasi birlik 

kurulması ile benzeşmektedir. Türklerde devleti ifade eden il kavramının aynı zamanda 

barış anlamına gelmesi iki devlet anlayışı arasındaki benzerliği ortaya koymaktadır. 

Eski Roma’da devletin düzeni ise “iustitia” kavramı ile ifade edilmektedir(Umur, 1974, 

s. 328).Iustitia genellikle terazi ve kılıç taşıyan gözleri bağlı bir kadın figür olarak 

sembolize edilmektedir. Iustitia “Roma kanunlarının yürürlükte olması”  durumunu 

ifade eden kavram, esasen kuralların devletin tümünde geçerli olmasını 

anlatmaktadır(Ögel, 2016, s. 27). Eski Roma’da devlet yapısının farklı eyaletler ve 

topluluklardan oluşması nedeniyle norm düzeninin geçerliliğini ülkenin tümünde hâkim 

kılma siyasi birliği sağlamanın yoludur.  
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2.4. İl Gider Töre Kalır Anlayışı 

Gelenek ve görenek hukuku çerçevesinde yazılı olmayan yasa töredir(Clauson, 

1972, s. 531). Birincil kaynaklar incelendiğinde düzen, kural ve yasa; gelenek ve ritüel; 

ziyafet ve tören anlamları olduğu görülmektedir. Uygur Yazıtı olan bir Budist sutrada 

“ülkeyi yönetme düzenini saygıyla sorun” cümlesi geçmektedir (il baslayu 

törisin)(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 581).Burada yasa anlamı net olarak 

görülmektedir. Tören anlamı Göktürk Yazıtlarında Bilge Kağan’ın “Türgiş kağanına 

kızımı..çok büyük bir törenle (törü) alıverdim” sözlerinden anlaşılmaktadır(Orhun 

Abideleri, 2019, s. 93). Ayrıca Turfan Metinlerinde bulunan Uygurlara ait Budist 

sutrada, Uygurların yeni inancına uygun olarak varlığın taşıyıcı unsuru ve yaşam akışı 

anlamına gelen dharma terimi için töre ifadesi kullanılmaya 

başlamıştır(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 581). 

Töre Eski Türklerde devlet anlayışının temelidir. Töreyi kaybetmek hem il hem 

de millet olarak yok oluştur(Ögel, 2016, s. 282). Töre toylarda kabul görerek kağan 

tarafından düzenlenip yürürlüğe konsa da esasen devletten önce var olan Türk töresine 

dayanmaktadır. Bu bakımdan töre, gelenekle oluşmuş kadim töre ile kağanların iradeleri 

ve toylardaki kararlara dayanan görece yeni töre olmak üzere iki boyutludur. Hun-

Göktürk-Uygur çizgisinde devletin özgün yönlerinden biri törenin ilden daha kalıcı 

olmasıdır. Nitekim Hun-Göktürk-Uygur çizgisinden söz edilebilmesinin gerekçesi de 

yüzyıllar içinde aktarılan törenin kalıcılığıdır. Göktürk Yazıtlarında İstemi Kağan’ın “ol 

törüde üzre/ o töre üzerinde” tahta oturduğu yazmaktadır. Bu ifade kağanların tahta 

çıkmalarını belirleyen kuralların varlığına işaret etmektedir(Ögel, 2016, s. 285). Siyasi 

birliğin sağlanamadığı ve devletin dağıldığı zamanlarda boylar içinde törenin yaşamaya 

devam etmektedir. Köprülü, Selçuklu ve Osmanlı çağının Türkmen boyları ile bin yıl 

önceki Türk boyları arasında çok fazla bir değişiklik olmadığı tespitinde 

bulunmaktadır(Köprülü, 1991). Bu anlayış Dîvânu Lugâti't- Türk’te  “İl kaldı törü 
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kalmas” atasözü ile yer almaktadır. Kaşgarlı Mahmud atasözünü iki farklı yerde 

açıklamaktadır. İlk olarak il terk edilse bile, törenin terk edilmeyeceği ve bir işin töreye 

uygun biçimde yapılması gerektiği açıklanmıştır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 240). 

İkinci olarak ise ülke bırakılsa da örf âdetin bırakılmayacağı, öncekilerin koyduğu örf 

ve âdete uyulması gerektiği belirtilmiştir(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 443). Töre 

temel olarak yaşayışa ilişkin toplum kurallarını düzenlemekle birlikte yönetimin temel 

kurallarını da içermektedir. Örneğin boyların devlet içerisinde yazlak ve kışlak 

alanlarda nasıl bir paylaşımla yer alacağı ve toylarda sıralarının ne olacağı gibi kurallar 

bulunmaktadır(Niyazi, 2017, s. 214).  

Çin yıllıklarında Hunların yasaları veya gelenekleri olarak aktarılan kurallar yer 

almaktadır. Örneğin Hunların geleneğine göre güçlü olmanın yüceltici, başkalarına 

boyun eğmenin ise küçük düşürücü olduğu ve savaşarak ölmeyi tercih edecekleri 

yazmaktadır(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 55).Ayrıca kılıcı 

kınında 1 ch’ih (yaklaşık 23,1 cm) çekenin öldürüleceği, hırsızlık yapanın mallarına el 

konulacağı, suçu küçük olanların kemiklerinin kırılacağı, daha büyük suçlar işlemiş 

olanların ise ölümle cezalandırılacağı yazmaktadır. Çinliler ayrıca Hun ülkesinde hapis 

cezasının ise on günü geçmediği ve toplam hapis olan sadece birkaç kişi bulunduğunu 

kayıtlamışlardır(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 8). 

Göktürk Yazıtlarında il ve töre çoğunlukla birlikte kullanılmaktadır. Ancak töre 

düzenlenmekte iken devlet kurulmaktadır. Bu, törenin devletten daha önce var olduğunu 

gösteren bir kullanımdır. Kağan töreyi değiştirebilse de törenin büyük oranda kağanlığa 

bağlı olmaması, törenin kağan için de bağlayıcı olduğunu göstermektedir. Kağan da 

töreye uymakla yükümlüdür. “İli tutup töreyi düzenlemek”, kağanın devleti kurduktan 

töreyi düzenlediğini ifade etmektedir(Orhun Abideleri, 2019, s. 341). Töre için kurmak 

anlamındaki tutmak fiili kullanılmamıştır; bunun yerine "törüg itmiş” denilerek törenin 

düzenlendiği, yürürlüğe konduğu belirtilmiştir. Boyların kadim töresi, toyda fikir 
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birliğine varılarak kağanın getirdiği yeni kaidelerle değişebilmektedir(Niyazi, 2017, s. 

54). Yazıtlardaki diğer bir ilgi çekici kullanım, İlteriş Kağan ve İlbilge Katun 

kendilerine ilahi bir lütuf olarak egemenlik verildiğinde ilini kaybetmiş, kağansız kalmış 

ve köleleşmiş bodunu atalarının töresince yaratmış ve yetiştirmişlerdir(Orhun Abideleri, 

2019, s. 45). Kültigin Yazıtındaki bu ifade, devlet olmadığı zamanlarda da törenin 

bulunduğunun en açık kanıtıdır. O halde Eski Türk devletinde egemen olmak baştan 

yeni bir hukuk getirmeyi içermemektedir. Bu bakımdan egemenlik ve siyasi erk 

birbirinden ayrıdır. Eski Türklerde töre ve bodun kalıcı iken, yapısı ve anlayışı aynı 

kalmak üzere kağanlık ve il değişebilmektedir. Niyazi eski medeniyetlerde egemenlik 

ile onu elinde bulunduranın birbirinden ayrılmasının hukuki bir deha olarak sadece 

Romalılara atfedildiğini ancak Eski Türklerin de bu anlayışa sahip olduğunu 

belirtmektedir(Niyazi, 2017, s. 44-45). 

3. YÖNETİM 

Bu başlık altında ilk olarak yönetimin unsurlarını ortaya koyabilmek için Eski 

Türklerde hükümdarın vasıfları, yetki alanları ve egemenliğinin kaynağı 

incelenmektedir. Siyasi gücün altında yer alan örgütlenme düzlemi ise sırasıyla üç farklı 

yönüyle analiz edilmektedir. Örgütlenmeye ilişkin ilk boyut, Eski Türklerde 

örgütlenmenin yön esasına göre yapılmasının koşullarına ilişkindir. İkinci boyut ise aile 

ve aileler birliği gibi sosyal örgütlenme birimlerin boy ve boduna varan siyasal 

örgütlenme kimliklerini ortaya çıkardıkları yapıdır. Üçüncü boyut Hun, Göktürk ve 

Uygurlarda devlet görevlileri, unvanlar incelenerek bu görev ve yetkilere dayanarak 

yönetsel örgütlenmenin nasıl gerçekleştiği sorusuna yanıt aranmaktadır. Hun-Göktürk-

Uygur Çizgisinde Yönetim üst başlığının son başlığı göçebe devletlerde var olduğu 

bilenen, balık ismine sahip şehirlerdir. Yerleşik toplumlardaki şehirlerle ne derece 

benzeştikleri ve ayrıksı yönleri, birincil kaynaklarda yer alan şehirlere ilişkin bilgiler 

ışığında değerlendirilmektedir. 
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3.1.Kağanın Egemenliği 

Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde hükümdar unvanları olarak şanyü ve kağan ön 

plana çıkmaktadır. Şanyü Hunlarda övgü dolu ve yüksek bir unvan olarak Gökten gelen 

bir meşruluğu vurgulamaktadır. Kağan unvanı Göktürklerden itibaren yaygın 

kullanılmaya başlanmakla birlikte kökeni daha eskiye gitmektedir. Wei Hanedanı 

yıllıklarında (220-265) To-po ailesinin atası olarak Sha-mo-han isimli birisinden söz 

edilmektedir. Shiratori’ye göre sondaki han hecesi kağan unvanıyla 

ilişkilidir(Kurakichki, 1945, s. 498).Sung Hanedanı kayıtlarında (10.yy) ise imparator 

anlamına gelen Siyenpilere ait  “Chu Ko-han” unvanı geçmektedir. Böylece kağanın 

kökeni 4. yüzyıla gitmektedir(Kurakichki, 1945, s. 499-500). 

Çin yıllıklarında geçen Türk hükümdarları ile ilgili ilk unvan, Hunların 

kullandığı şan-yu/şanyü (Çince Hiung-nu) idi. Şanyünün egemenliği bağlı bulunduğu 

soya ve kut verilmiş bir otoriteye bağlı olarak meşruluk kazanmaktadır. Burada kut, 

Göktürklerde ve Uygurlarda da yer alan yönetime ilişkin ilahi ve beşeri onaylanmanın 

her ikisini de kapsayan bir kavramdır. Şanyünün otoritesinin ilahi boyutu “göğün oğlu” 

olarak adlandırılmasından açıkça görülmektedir. Yazışmalarda geçen tam adıyla “gökte 

ve yerde doğmuş, kün ve ayda kut bulmuş, büyük Hun şanyüsü”, “sabahları otağından 

çıkarak güneşin doğduğu yere dönerek tapınır, geceleri ise aya ibaret eder.”(Brion, 

2018, s. 19).Şanyü ve Tanju unvanları “tcem-li-ko-to-tan-jou” ifadesinin kısaltılmış 

şekli olarak yaygın biçimde yıllıklarda kullanılmaktadır. Hunların dilinde “göğün oğlu” 

anlamına gelmektedir. Tseng-li “gök, ku-tu- “oğul”, tan-ju ise “büyük ve geniş” yüzlü 

demektir(De Guignes, 2018, s. 134). 

Hunlara ilişkin temel bilgiler Çin kaynaklarından geldiği için hükümdarların 

unvanlarının Çinceye dönüştürülmemiş haline ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu 

kaynaklar üzerine çalışan bilim insanları kelimelerin anlamına ilişkin fikir 

yürütmektedirler. Hunların en parlak dönemini yaşadığı hükümdar olan Mete’nin ismi 
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de bu araştırmalara konu olmuştur. Çincede kelimenin yoğun biçimde değişime 

uğramasına örnek olarak Mete adı verilebilir. Mete ismi Deugines’in 1776 tarihli 

çalışması aracılığı ile Türkçeye geçmiştir. D’Herbelot ismi Mothe şeklinde okumuş, De 

Groot ise Mö-tun biçiminde çözümlemiştir. Chavannes ise çok farklı bir 

değerlendirmede bulunup Mete adının Türkçesinin Bagatır olduğuna kanaat getirmiştir. 

Çincede kelimenin başında bulunan M sesinin Türkçede B olarak okunması nedeniyle 

(Me-. Mo- Mö-) şeklinde okunan birinci hecenin Bağa kelimesinin bozulmuş bir hali 

olduğunu belirtmiştir. İkinci hece (-te) ise “-tır” ekinin bozulmuş halidir. Buna göre 

Mete aslında Bagatır’dır(Arsal, 2020, s. 187).  

Bilinen Hun hükümdarı unvanlarından biri MÖ 58 yılında tahta geçen 

Kuhanye’ye aittir. Huhanye Hun hanedanı varisi olmadığı halde varisleri saf dışı 

bırakarak tahta çıkmış ve “Tengri Kut” unvanını almıştır.  

Hun şanyüsü Mete, Çin imparatoruna yazdığı mektupta kendini “Gök tarafından 

tahta çıkarılmış Hunların büyük hükümdarı”olarak takdim etmiştir (Teng-li Ku-t’u 

Şan/Tan- yü)(De Groot & Asena, 2011, s. 77). Şanyü olduğunda Mete’nin oğlunun 

unvanı ise genişleyerek daha süslü biçimde “Gök ve yer arasında yaratılmış, ay ile 

güneş tarafından tahta çıkarılmış, Hunların büyük hükümdarı” olmuştur(Ögel, 2019, s. 

355). Türklerde devlet anlayışının evrenselliğine vurgu olarak evrenin parçaları gök, 

yer, güneş ve ay iktidarın yüceliğinin sembolü olarak kullanılmaktadır. Mete’nin 

oğlunun diğer bir unvanı “yaşlı ve üstün” anlamına gelen Çince bir terim “lao-

shang”tır(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 16). Göktürklerde 

sıklıkla görülen bilgelik vurgusu bu Hun unvanında da yaşlı ve tecrübeli olmaktan ileri 

gelen bir övgü biçiminde kullanılmıştır.  

Göktürk Yazıtlarında “Tengride teg Tengri yaratmış Türk Bilge Kağan” 

tanımlaması yer almaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 64-65). Unvan, kağanın tanrı 

tarafından yaratıldığını herhangi bir doğaüstülük içermemekle birlikte kağanlığın 
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Tanrıya borçlu olduğunu ifade etmektedir. Ögel Türk kağanının gökte doğmadığını, gök 

tarafından verildiğini/ gökte bulunduğunu belirtmektedir(Ögel, 2016, s. 75-76). 

759 yılındaki Uygur kağanının unvanı Göktürklere benzer biçimde “Tengride 

bolmış, il tutmış, alp külüng bilge kağan”dır. Günümüz Türkçesi ile unvan, kağanlığını 

gökten almış, devleti yönetmiş, kahraman, meşhur ve bilgili kağandır. Ancak 789 

yılından itibaren Uygur kağan unvanlarının gök ifadesini içermediği görülmektedir;  

kağanın unvanı“ay tengride kut bolmış” sözüyle başlamaktadır. 821’de ise “ay tengride 

ülüg bolmış alp uluğ bilge kağan” tahta geçmiştir. Böylece kut yerini ülüg yani talih, 

şans kavramı almıştır. 824 ve 832 yıllarında “ay tengride kut bolmış” ile unvanları 

başlayan “bilge kağan” ve “alp külüng bilge kağan” tahta çıkmıştır(Çandarlıoğlu, 

2019, s. 355).Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde kağan unvanları incelendiğinde birbirleri 

ile tutarlı biçimde kut ve ülüg şeklinde ilahi kaynaktan gelen ve bilgelik ve alplik gibi 

beşeri bazı yeteneklerle tamamlanan bir kağan tasviri ortaya çıkmaktadır. 

Eski Türklerde egemenliğin mutlak monarşi olarak tesis edilmediğinin en önemli 

kanıtı toy kurumudur. Devlet meclisi olarak nitelendirilebilecek toy, savaş kararı, asker 

ve hayvan sayımı, genel konuların müzakere edilmesi, törenin görüşülmesi ve 

yoksulların belirlenmesi gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir. Kağanlık makamı 

açısından ise önemi kağanın meşruluğunu sağlayan bir organ olmasından ileri 

gelmektedir. Kağanların onaylanması toylarda karara bağlanmaktadır. Kağanın tahta 

çıkışının onay makamı olarak toyun varlığı Hun-Göktürk-Uygur çizgisindeki ortak 

özelliklerden birisidir. Hunlarda kağanın başkanlık ettiği toylara yinçü (katun), tegin, üst 

düzey görevliler, boy yöneticileri ve yabancı temsilcilerin katılımı söz 

konusudur(Kafesoğlu, 2014). Niyazi’nin aktardığına göre coğrafi olarak çok uzaktaki 

Wu-sun kralı dahi Orhun’daki kurultaylara katılmaktadır(Niyazi, 2017, s. 89). Barış 

halini ve tanımayı temsil ettiği için önemlidir, aksi halde itaatsizlik olarak 

değerlendirilmektedir.  
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Tahta çıkmak için ve önemli devlet kararlarını yürürlüğe koymak için toy 

tarafından onaylanmanın bir gereklilik olması sadece sembolik bir anlam ifade 

etmemektedir. Toylarda kağanın tahta çıkmasının ve kararlarının onaylamaması durumu 

da yaşanabilmektedir. Hun hükümdarı O-yen-t’in (MÖ 85-68), tahta çıkışını 

onaylamayan sağ ve sol bilge eligler toya katılmamışlardır(De Groot & Asena, 2011, s. 

148). Huhanye ve kardeşi Çiçi arasındaki devletin bölünmesi ile sonuçlanan çatışma 

mecliste müzakere edilmiştir(Onat, Orsoy, & Ercilasun, 2020, s. 51-54).Kuhanye’nin 

göçebe devlet tarihi açısından önemi Çin yanlısı olmasıdır. Çin himayesini teklif 

ettiğinde kurultayda kabul edilmediği halde bu kararını uygulamıştır. Şi Hen şu 

kayıtlarında tüm detaylarıyla verilen bu kurultay süreci oldukça önemlidir. Çin’e tabi 

olmayı kabul etmeyen beylerin söylemleri şu şekilde geçmektedir(De Groot & Asena, 

2011, s. 165): 

“…Hunlar cesareti, gücü ve özgürlüğü kutsal sayar.  Hunlar için başka 

bir millete tabiiyet ve uşaklık yer yüzünde mevcut olan durumların en 

kötüsüdür. Hunlar at üzerinde savaşarak gücü ve cesaretiyle koca bir 

imparatorluk yarattı ve bu sayede yüzlerce milletin hürmetini kazandı. 

Biz Hunlar daima ölünceye kadar savaşmayı biliriz. …Şu halde  

atalarımızın devlet geleneğini, törelerimizi bir kenara bırakıp neden 

Hen’e (Çin) tabi olalım?”  

Hun- Göktürk- Uygur çizgisinde hükümdarlık hanedana dayanmakla birlikte 

özellikle Göktürk ve Uygur zamanında daha esnektir. Babadan oğula taht geçiş kuralı, 

bazen veliahtın yetersiz görülerek toyda onaylanmaması üzerine tahta amcanın geçtiği 

taht devirleri bulunmaktadır. 581 yılında Çinlilerin Talopi adını verdiği A-po Kağan’ın 

annesi Çinli olduğu için tahta çıkması toy tarafından onaylanmamış yerine amcası 

İşbara kağan olmuştur(Chavannes, 2013, s. 80). Göktürk kağanı Kapgan da boyların 

isyan etmesi ve isyancı boyların Çin tarafından tanınması sonucunda Bayırku boyu 

tarafından 716 yılında öldürülmüştür(Taşağıl, 2019, s. 359-360).  Kapgan Kağan’ın 
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tahtan indirilmesi himayesinde bulunan boy birliğinin dağılması ve bu şekilde toy 

bünyesinde gerçekleşen onaylanmanın ortadan kalkmasıyla ilişkilidir. Kapgan Kağan’ın 

küçük oğlu İnel Kağan babasından sonra tahta geçtikten çok kısa bir süre sonra (717) 

boyların kağanın himayesini kabul etmemesi üzerine tahtan indirilmiştir(Taşağıl, 2019, 

s. 361).Kapgan’ın yerine geçen Bilge Kağan’ın yerleşim yerinin surlarla çevrili bir 

şehre dönüştürülmesi ve Budizm ile Taoculuğun kabul edilmesine yönelik iki teklifi 

toydan onay alamamıştır(Kafesoğlu, 2014, s. 151). 

Devletin kurucu ilkeleri açısından temsil kurumu olan toyun, Göktürklerle toy 

ismini almakla birlikte, Hun Devleti’nden beri var olduğu görülmektedir. Çin 

kaynaklarında Hunların büyük toplantıları detaylı biçimde yer almaktadır. Ayrıca bu 

toplanmaların hükümdar seçimi ve onayını sağladığı da yazmaktadır.44 

Onaylanmanın koşullarına bakıldığında iki kavram öne çıkmaktadır: Bilgelik ve 

alplik. Göktürk Yazıtlarında dağılmış olan Türk bodununu tekrar toplayarak örgütlü 

hale getiren ve il tutup töreyi düzenleyen kağan için “bilge kağan ermiş, alp kağan 

ermiş/ bilgili kağanmış, cesur kağanmış” denilmektedir(Orhun Abideleri, 2019, s. 40-

41). Kağanın bilgili olması ve savaş yeteneklerine sahip bulunması iki önemli özelliktir. 

Bilgelik içte adaletli yönetimi, alplik ise dışa karşı devlet sınırlarının korunmasını 

sağlayan özelliklerdir. Bu yapının mutlak monarşi olarak adlandırılamayacağı açıktır. 

Beklenen niteliklerin kağanda bulunmaması monarşilerde olduğu gibi hükümdarın 

yönetimine katlanmayı ya da doğrudan isyan çıkararak ayrılmayı değil, yeni kağan 

seçebilecek mekanizmaları gündeme getirmektedir. “Yablag kağan”, kötü kağan 

anlamına gelmektedir. Yablag kağanın değiştirilmesi her zaman toy makamı ve boylar 

birliği yapısı içinde mümkündür. İsyanlarla boylar birliğinin isyanlarla dağılması veya 

başka bir boyun yönetici boya dönüşmesi,ancak bu sistem işlevselliğini kaybettiğinde 

                                                           
44(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 37 ve 42)s.37 ve 42: ileri gelenlerin bir tigini 

tahta çıkarması; s.50: “tüm beyleri çağırdı.”; s.55: Çin yardımının kabul edilip edilmemesi konusunda 

şanyünün ileri gelenlerin görüşünü alması. 
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söz konusu olmaktadır. Nitekim Hun, Göktürk ve Uygurların yıkılışı bu şekilde 

olmuştur. Göktürk Yazıtlarında yablag kağan anlatılmaktadır: “Ondan sonra küçük 

kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan 

oturmuştur.”(Orhun Abideleri, 2019, s. 41). Sonraki satırlarda ise kağanın neden kötü 

olarak nitelendiği açıklanmaktadır. “Begler bodunı tüzsüz üçün” denilerek yönetici ve 

yönetilen arasında uyumsuzluk olması bir kötü yönetim gerekçesi olarak gösterilmiştir. 

Bunun ardından kötü yönetim özellikleri arka arkaya sıralanmıştır. Çinlilere kanarak 

kardeşlerin birbirine düşmesi, Türk bodununun il yaptığı ilinin elden çıkarılması, 

kağanlığın kaybedilmesi, halkın Çin’e köle olması, beylerin Türk adını bırakması ve 

Çin himayesine girilmesi kağanın kötü yönetiminin sonucudur(Orhun Abideleri, 2019, 

s. 42-43).Netice itibariyle kağanın yetki alanı toy tarafından onaylanması ile sınırlı olup, 

mutlak değildir.  

Kağanın onaylanma mekanizması halkın yönetime etkisi bakımında bir 

toplumsal bilincin varlığına işaret etmektedir. Grousset bu niteliği “farklı nedenlerle 

işbirliğine girmiş boyların devlet bilincine sahip olan halk katmanlarından oluşması” 

ile açıklamaktadır(Grousset, 2019, s. 39). Yazıtlardaki iyi kağan, kötü kağan 

biçimindeki nitelemeler ve kötü kağanların yönetmeyi becerememeleri nedeniyle 

kutlarını kaybetmeleri yöneten ve yönetilen arasında düzenin devamlılığına yönelik bir 

tür sessiz sözleşme olduğu izlenimini yaratmaktadır. Yönetilenin sessiz ve etkisiz bir 

kitle olmadığı açıktır. Aileden boduna değin örgütlenme içinde farklı rollerle var olan 

yönetilen kitlesi, kağanın tebaası olarak değil, kağanla düzenin sürdürülmesine dayanan 

bir ilişki kurmaktadır. Göktürk Yazıtlarındaki “Türk milleti il yaptığı ilini, kağan 

yaptığı kağanını kaybedivermiş” ifadesi,  devletin kurucu öznesi olarak millete (bodun) 

işaret etmekte ve kağanlık payesinin de millet tarafından verildiği bir egemenlik 

anlayışını vurgulamaktadır. Bilge Tonyukuk Yazıtı’nda “İlteriş Kağan kazanmasa ve 

ben kendim kazanmasam il de millet de yok olacaktı. Kazandığı için il de il oldu, millet 
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de millet oldu” ifadesiyle devletin ve milletin birbirine bağlı olarak devamlılığını 

sağlayabildiği, karşılıklılık öne çıkarılmıştır. Yine Yazıtlarda geçen “Türk milleti yok 

olmasın diye, bir millet olsun diye…” ifadesinden de devletin varlığının belirli bir 

zümreye, tabakaya değil millete bağlı olduğu anlaşılmaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 

44). 

Orhun Yazıtları Türklerin yönetimine ilişkin değerli bilgiler içermektedir. 

Yazıtlarda Kültigin ve Tonyukuk ve Bilge Kağan’ın anlattığı olaylar kağanın 

niteliklerini ve yetki alanını göstermektedir. Aşağıdaki tabloda her üç metinde de 

tekraren geçen nitelikler derlenmiştir. Kağana ilişkin nitelikler siyaset ve yönetim 

bağlamındaki yetkiler, sosyal görevler ve askeri nitelikler olarak üçe ayrılmıştır. 

Tablo-11: Göktürk Yazıtlarında kağanın yetkileri-görevleri- nitelikleri45 

 

 

 

 

 

 

Siyaset ve Yönetim 

Bağlamındaki Yetkiler 

…olurtum … tahta çıktım 

Bunca kop itdim. Bunca milleti düzene 

soktum/ örgütledim. 

Tabgaç bodun birle tüzültüm. Çin milleti ile anlaştım. 

Az bodunug öküş  kıltım. Az milleti çok kıldım. 

… törüsince yaratmış, 

boşgurmış 

(töreyi unutan milletini) 

..töresince yaratmış, 

yetiştirmiş 

..bodunug anta itmiş …milleti orada düzenlemiş 

…bodunug anca 

kondurtumuz, anca itdimiz 

…milleti öyle kondurduk, 

öyle düzene soktuk. 

…törüg kazganıp… …töreyi kazanıp… 

… at birtim. … ad verdim. 

 

      Sosyal Görevler 

…igidmiş kagan… …beslemiş /doyurmuş 

kağan… 

Kagan olurup yok çıgan 

bodunug kop kubratdım. 

Kağan oturup aç fakir milleti 

hep toplattım. 

Çıgan bodunug bay kıltım. Fakir milleti zengin kıldım. 

 

 

 

 

 

 

Askeri Nitelikler 

…tegi süledim. …ordu sevkettim / …sefer 

ettim. 

… yorıtdım …ilerlettim (orduları)/  

…akın ettim 

İlig tutup törüg itmiş. 

…ilin törüsin tuta birniş, iti 

birniş. 

İli tutup töreyi düzenlemiş. 

…ilini töresini tutuvermiş, 

düzene sokuvermiş. 

…sülep tirmiş, kubratmış. …asker sevk edip toplamış, 

yığmış. 

…süngüşmiş …savaşmış 

                                                           
45 Tablodaya aktarılan metin için iki kaynaktan yararlanılmıştır: (Ergin, 2019), (Şirin, 2015). 
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… illgig ilsiretmiş, 

kaganlıgıg kagansıratmış, 

yagıg baz kılmış, tizligig 

sökürmiş, başlıgıg 

yükündürmiş. 

…illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı 

kağansızlatmış, düşmanı tabi 

kılmış, dizliye diz 

çöktürmüş, başlıya baş 

eğdirmiş. 

…yagısız kıldım. … düşmansız kıldım. 

Olsüg anda yok kıldımız. Orduyu orada yok ettik. 

…oplayu tegdi. …okun 

urtı,…sançtı. 

…hücum etti, …okla 

vurdu,… mızrakladı. 

..ölirmiş, almış. …yok etmiş, almış. 

…ilin altımız. …ilini aldık. 

… kalıngın ebirü kelürtüm. … malını çevirip getirdim. 

…yangıdımız. (orduyu)… dağıttık. 

 

Tabloda kağanın siyasi egemenliğinin bir yansıması olarak siyaset ve yönetim 

bağlamındaki yetkileri yer almaktadır. Orhun Yazıtlarında kağanın tahta çıkması, 

olurtmak kelimesi ile karşılanmaktadır. Olurtmak, temel anlamı ile oturmak iken, 

yönetsel yönüyle “tahta çıkmak, yurt tutmak, hüküm sürmek, konuşlanmak ve 

mevzilenmek”  anlamlarına gelmektedir. Kağanın tahta çıkışı, Türk yönetim 

örgütlenmesinin esası olan boyların bir araya toplanmasına dayanmaktadır. Bu sebeple 

Orhun Yazıtında kağanın siyasi gücünü ifade eden özellikler, pek çok farklı kitleye 

düzene sokması, örgütlemesi ve belirli yerlere ikamet ettirmesi ile gerçekleşmektedir. 

Ayrıca Türk kağanının diğer özelliği yok olmak üzere olan Türk bodununu 

toplamasıdır. Hunlardan sonra dağılan, Siyenpiler ve Juanjuanlar içinde tükenmekte 

olan Türk boylarının yeniden bir araya getirilerek çok kılınması kağanın birincil görevi 

olmuştur. Hun-Göktürk-Uygur çizgisi olarak adlandırdığımız Türk devlet anlayışının 

kesintiye uğradığı dönemlerde tekrar toplanması ve çizginin devamlılığının sağlanması 

bir boyun yönetiminde diğer boyların toplanmasıyla mümkün olmaktadır. Kağanın 

diğer önemli görevi töreyi kazanmak, Türk töresince töreyi unutan milleti yaratıp 

yetiştirmektir. Türklerde töre il üzeri bir anlayışla devletler yıkılsa da boy 

örgütlenmeleri içinde ailelerde sürdürülmesiyle önem taşımaktadır. Devletten daha 

yüksek ve evrensel bir anlayış olan törenin unutulmaması, tekrar yürürlüğe konulması 

ve hâkim kılınması kağanın egemenliğini sürdürmesinin birincil kaynağıdır. Kağanın 
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siyasi yetkilerinden biri de dış ülkelerle anlaşma yapmak üzerinedir. Çin milleti ile 

anlaşmak ve ilişkileri barışçıl bir boyuta getirmek, Çin ile savaşarak mücadele etmek 

kadar önemlidir. Orhun Yazıtlarına bakıldığında Çin ile anlaşmanın boyutu 

ekonomiktir. Çin mallarına sorunsuz şekilde ulaşmak ve ticaretin devam etmesi barışın 

sağlanmasının yoludur. Kağan bu barış ortamını ve iktisadi kazanımı ülkesine 

getirmekle yükümlüdür. Kağanın diğer bir eylemi ad vermektir. Türklerde ad, kişinin 

yeteneklerine ve gösterdiği başarılara göre verilmektedir. Bu nedenle çocuklar adlarını 

doğdukları anda değil sonradan edinmektedirler. Kağanın ad vermesi ise devlet 

görevinde başarı gösteren kişilere lakap eklemesi ve onları derece olarak 

yükseltmesidir.  

Kağanın onay almasının ve meşruiyetini sağlamasının yolu, yönetimi 

altındakilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Orhun Yazıtlarında kağanın önemli 

görevlerinden birisi yoksulluğu önlemek, halkının zenginleşmesini sağlamak olarak yer 

almaktadır. Bunun yolu kağanın iktisadi hayatın devamlılığına bir güvence 

oluşturmasıdır. Güvenli mera alanlarının oluşturulup korunması, fetih yoluyla yeni 

alanlar ve kazançların sağlanması ve ticaretin güvenli şekilde devam ettirilmesi ile 

fakirlik önlenebilmektedir. Ayrıca kurultaylarda boyların fakirlerinin belirlenip bu 

ailelere hayvan verilmesi de kağanın sosyal görevlerinden bir diğeridir. Dede Korkut 

Kitabı’nda kağanların, katunların ve boy beylerinin ziyafetler verdikleri yazmaktadır: 

“Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kesilir, tepe gibi et yığılır, göl gibi kımız 

sağılır, İç Oğuz, Dış Oğuz beyleri toplanırlar; açlar doyurulur, yalıncaklar donatılır, 

borçlular kurtarılır ve çok ulu bir toy olur.”(Dede Korkut Kitabı 1-2, 2018, s. 

165).Kara ve ak bodunun bir araya geldiği bu toplantıların kara bodunun ihtiyaçlarını 

gidermeye yönelik sosyal bir yönü vardır. Her yıl borçluların borcunun ödenmesi, 

yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması sosyal yapının iktisadi sınıflaşmaya dönüşmesini 

engellemektedir. Yine Dede Korkut Kitabı’nda önemli bir kişi olmanın şartları arasında 
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yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak da kılıç kullanıp savaşmak kadar önemli olarak 

sayılmıştır: “Bre Uşun Kocaoğlu, bu oturan beylerin her biri oturduğu yeri kılıcının 

emeğiyle almıştır. Bre sen baş mı kestin? Kan mı döktün? Aç mı doyurdun? Yalıncak mı 

donattın?”(Dede Korkut Kitabı 1-2, 2018). 

Asker millet olan Türkler için kağanın en önemli niteliklerinden biri savaşma 

yeteneğine ve kararlılığına sahip olmasıdır. Yazıtlarda sıklıkla savaşmak, ordu sevk 

etmek, bir bölgeyi düşmandan arındırmak, bir bölgenin halkına diz çöktürmek, 

ordusunu yok edip ilini almak eylemleri geçmektedir. Kağanlıkların istikrarı bu savaş 

kabiliyetlerine bağlıdır. Kağan yalnızca askeri gücün yönetilmesinde değil bizzat asker 

olarak sistemin içinde bulunmaktadır. Türk kağanı, ordunun da başkumandanıdır. Bu 

sebeple yazıtlarda bizzat kağanın ve teginlerin gerçekleştirdiği okla vurmak, 

mızraklamak gibi eylemleri de geçmektedir. 

Uygur kağanlarının ilişkin bilgiler 747-759 yılları arasında kağanlık yapan 

Tengride Bolmış İl İtmiş Bilge Kağan döneminde yazılan Terhin, Tes ve Şine Usu 

Yazıtlarından elde edilmektedir. Terhin ve Şine Usu Yazıtlarının bazı satırları neredeyse 

aynıdır. Tes Yazıtı ise 22 satırdan oluşan ve çoğu kısmı okunamaz durumdaki bir 

yazıttır. Yazıtlarda genellikle kağanların askeri görevleriyle ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Bunun nedeni, abidelerin dikilme amacının devletin mücadele ile ortaya 

çıktığını gösteren kahramanlık metinleri olmasıdır. Göktürk Yazıtlarında da askeri 

konuların yoğun olması aynı nedene dayanmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 

kağanın yoğunlukla askeri seferlerine dayanan nitelikler yer almaktadır. Tablodaki 

önemli kısımlardan biri ele geçirilen yerlere “totok”(tutuk) adı verilen valilerin 

atanmasıdır. Bunların kağanın karargâhından uzak yerlerdeki yönetim usulü olduğu 

görülmektedir. Ancak kağanın bulunduğu yerde “işbara” ve “tarkan” unvanları verdiği 

görevlilerden söz edilmektedir. Göktürklerde yazıcı olarak bilinen devlet görevlisi 

“bitguçi” (bitikçi) ise merkezden bilgi toplamak üzere uzağa gönderilmiştir: “ Yazıcı 



175 

adam gönderdim. O geri geldi. Kara Yolutkan’ı geçip ilerlediklerini söyledi.”(Şine Usu 

Yazıtı, 2007, s. 61). 

Tablo-12: Usu Yazıtında kağanın faaliyetleri 

Yılka yorıdım. Üzerlerine yürüdüm. 

Yangıka tokıdım. Bozguna uğrattım. 

Süngiştim… anta sançtım. Savaştım… ve orada mızrakladım. 

Yetdim… çarig itdim. Ulaştım… asker konuşlandırdım. 

Sü yorıdım. Asker sevk ettim. 

Başı çitımın yayladım. Çitimi kurdurup yayladım. 

Yaka anta yakaladım. Karargâhımın sınırını belirledim. 

Çik bodunka totok birtim. Çik milletine askeri vali tayin ettim. 

İşbaras tarkat anta ançuladım. İşbara ve tarkan unvanlarını orada takdim 

ettim. 

(B)idgıçi anta ıtıdım. Yazıcı gönderdim. 

 

Kağanın egemenliğinin tanrısal kaynağı üç kavram etrafında şekillenmektedir: 

kut, yarlık, ülüg(Üçok & Mumcu, 1982, s. 13).Kut kelimesi “manevi güç, uğurlu olma, 

talihlilik, saadet” anlamının yanında “siyasi egemenlik gücü ve yetkisine sahip olma, 

devleti yönetme gücü, egemen olmanın getirdiği ululuk” anlamlarıyla dikkat 

çekmektedir(Türkçe Sözlüğü).Clauson, kelimeyi tanrı lütfu, tanrı desteği olarak 

açıklamıştır(Clauson, 1972, s. 711). Kutadgu Bilig’deki ifadesi ile kut şöyle 

tanımlanmaktadır: ,“ tabiatı hizmet, şiarı adalettir. Fazilet ve Kısmet Kuttan doğar... 

Hükümdarlığa yol ondan geçer. Her şey kutun eli altındadır... Bey, bu makama sen 

kendi gücün ve isteğin ile gelmedin, onu sana Tanrı verdi...”(Kafesoğlu, 2015, s. 250). 

Kut kavramı yalnızca kutsallıkla ilgili değil aynı zamanda devlet yönetiminin 

temel ilkelerinden biridir. Arsal kavramın hukuk öğretileri açısından benzeştiği 

kavramları tanımlamıştır. Buna göre kut, Fransız hukuku açısından “autorite de l’etat 

(devlet iktidarı), souverainete (egemenlik)”, Alman hukuku açısından “staatsmacht, 

staatsgewalt” ve Roma hukuku açısından da “imperium” ile ifade bulmaktadır(Arsal, 

2020, s. 117-118). Kut ile hükümdarın hâkimiyeti gerçekleşmektedir. 
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Kaşgarlı Mahmud, kut kavramını “baht, devlet, talih ve şans” biçiminde 

açıklamıştır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 751).“Ulug Tengri ağırladı, Anın kut kıv 

tözi togdı” dizeleriyle “Ulu Tanrı ona zaferi verdi, Bundan dolayı devlet ve geleceği 

doğdu” dizeleriyle kutun Tanrı tarafından verilmesiyle beyin zafere ulaşabildiği 

söylenmektedir(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 132).Yine Dîvânu Lugâti't- Türk’te 

geçen bir atasözü kutun belirli erdemlere sahip olarak kazanabileceğini göstermektedir: 

“Ulugnı uluglasa kut bolur/ Her kim kendinden büyüklere saygı gösterse kut 

bulur.”(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 133). 

Kut kalıcı bir kutsallık değildir; geçici olup olmaması kağanın geliştirdiği 

özelliklerine bağlıdır(Ögel, 2016, s. 193).Yukarıda sayılan bilgelik ve alplik özellikleri 

kağanın kutunu sürdürmesinin koşullarıdır. Çin kaynaklarında yer alan bir Türk atasözü: 

“Yalnızca kılıç tutabilen el, hükümdar asası tutabilir”  diyerek kağanlığın temel şartı 

olarak savaşçılığı açıklamaktadır(Taşağıl, 2003, s. 22). 

Kut kavramı Hunlardan itibaren görülmektedir. Mete’nin unvanı Çin 

kaynaklarındaki haliyle Tseng-li ku-tu olarak Çince “Göğün oğlu” anlamına 

gelmektedir. Ögel’in Müller’in çalışmasına dayandırarak belirtiği önemli bir nokta 

bulunmaktadır. Ögel’e göre Göğün oğlu, Tanrının oğlu olarak değil Hun inanışına göre 

Tanrıdan/Gökten kut aktarılmış kişi olmalıdır(Ögel, 2016, s. 23). 

Göktürk Yazıtlarında ise “Tanrı yarlıkladığı için özüm kutum var olduğu için 

kağan oturdum” cümlesinde kut ve yarlık birlikte kullanılmıştır. Göktürk Yazıtlarında 

“özüm kutum var olduğu için” ifadesini Ergin, “kendim devletli olduğum için” 

biçiminde açıklamıştır(Orhun Abideleri, 2019, s. 39). Fiil haliyle kullanılan yarlıklamak 

“buyurmak, ihsan etmek, esirgemek”  demektir(Şirin, 2015, s. 119).Uygurların 753-760 

yılları arasında yazılan Terhin Yazıtlarındaki “Yukarıda mavi gök yarlıkladığı için 

aşağıda yağız yer beslediği için ilimi ve töremi düzenledim” ifadesinde 732-735 tarihli 

Göktürk Yazıtına benzer bir kullanım vardır(Ahmedova, 2019, s. 263). Yazıtlarda 
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yarlıklamak, (Tanrı tarafından) yargı vermek ve hüküm vermek benzeri bir anlam 

taşımaktadır. Buna göre isim hali olan yarlık da emir, hüküm, söz, kader gibi anlamlara 

gelmektedir. Kağanın Tanrı tarafından yarlıklanması, kaderinde aşkın bir hüküm olarak 

kağan olmasının yazdığı yönündeki bir inanışı çağrıştırmaktadır. Tıpkı kut anlayışında 

olduğu gibi yarlık da kağana mutlak bir istikrarlı yönetim vadetmemektedir. Kağan 

olacağı belli olsa da sürdürüp sürdüremeyeceği yine yeteneklerine bağlıdır. 

Yarlıklanmak yetkilendirilmek, kağanlık için Tanrıdan bir tür izin almak biçimindeki 

inanışı yansıtmaktadır. Ülüg ise pay, yarım, bölüm gibi anlamlara gelen ülüşle ilişkili 

bir kavramdır. Ülüg paya düşen kısmet, hak olan parçayı ifade etmektedir. Ögel, 

kavramın “talih, nasip ve kısmet” anlamına geldiğini belirtmektedir(Ögel, 2016, s. 

231).Birbiriyle ilişki üç kavram olan kut, yarlık ve ülüg Göktürk Yazıtlarında bir 

cümlede birlikte kullanılmaktadır: “Tanrı yarlıkladı, kutum olduğu için ülügüm olduğu 

için ölecek bodunu dirilterek korudum.”(Şirin, 2015, s. 250).Kadersel olarak kağan 

olmanın bahşedilmesi (yarlık), devletli olma özelliklerinin kişide bulunması (kut) ve 

kağan olmayı sağlayacak kısmete, paya ve şansa sahip olunması ile kağan olmak 

gerçekleşmektedir. 

Kağanlık Tanrı tarafından gök ve yer arasında oturan insanoğlunu yönetmesi 

için kut, yarlık ve ülüg özellikleriyle verilmektedir. Kağanın varlığının birincil sebebi 

toplumun ihtiyaçlarının karşılandığı, düşmanın alt edildiği bir toplumsal birlik 

sağlamaktır. Kağan olumsuz koşulları gidermekle mükelleftir. Yazıtlardan anlaşıldığı 

üzere genel olarak üç tip olumsuzluk vardır: Düşmanın (yagı) gücüne boyun eğilmesi ve 

yenilmenin sonucunda siyasi birliğin dağılması, toplumun bir kısmının Çin yerleşik 

hayatının etkisi altına girip töresini unutması ve kağanların kötü yönetmesi (yablak 

kağan). Bunlarla mücadelede askeri yetenekleri ve cesareti (alp) ile bilgiyi (bilge) 

buluşturan bir kağan siyasi birliği sağlayabilmektedir. Küyel, kağanlık makamının 

çerçevesini oluşturan bu özelliklerin Platon’da anlatımını bulan Filozof Arhont’a 
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benzerlikleri üzerine kaleme aldığı yazıda Eski Türklerde bilge kağan anlayışı ile Antik 

Yunan’daki filozof kağanı karşılaştırmaktadır. Küyel, “cosmos’tan logos’a” bir praksis 

felsefesi okumasıyla Göktürk Yazıtlarının incelemesini yaparak filozof kralın bilge 

kağandan farklı olarak seçilmediğini ancak kendini seçkinleştirdiğini belirtmektedir. 

Diğer önemli fark Arhont sadece dahi (bilge) iken Türk devletlerinin bilge kağanları 

aynı zamanda alptir(Küyel, 1994). Bu farkın nedeni bir tarafta şehir devleti farken diğer 

tarafta “cosmic” olarak tanımlanan çok daha geniş bir devlet anlayışının bulunmasıdır. 

Kağan bu evrensel devlet anlayışı içinde evrensel bir düzen kurucusu olarak yer 

almaktadır. 

3.2.Örgütlenme 

3.2.1. Yön Esasına Göre Örgütlenme 

Eski Türklerde yön, örgütlenme esaslarından biridir. Bozkır coğrafyasında 

kuzey, güney, doğu ve batı olarak tüm yönlerin bir anlamı bulunmaktadır. Göçebe 

yaşayış içerisinde bozkır düzlüğünde hareket etme becerisi için kadim yön bilgisi ve 

yönlerin getirdiği işlevsellik önemlidir.  Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde gök ve yer 

arasında hüküm süren “cosmic” devletin dayandığı sonsuz zaman ve evrensel mekân 

anlayışına göre dünyanın oluşumu, bölümleri ve yönleri hakkında özgün bir inancı olan 

Türkler, dünyanın ve devletin altun kazuk/demir kazuk olarak adlandırılan kutup 

yıldızının etrafında döndüğüne inanmaktadırlar. Bu inanca göre devletlerini belirli 

yönde ve biçimde kurmuşlardır.  

Doğu, ot ve gök renkleri olarak yeşil ve mavi renklerle sembolize edilmektedir. 

Batı beyaz, güney kızıl ve kuzey ise siyah renkle imgelenmektedir(Von Gabain, 1968, s. 

107-108).Batı, geriye doğru anlamındaki kurıgaru’dur. Doğu ileriyi, genel hareket 

yönünü temsil edecek biçimde ilgeru’dur. Kuzey yukarı veya ırak/ırgaru anlamında 
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yurgaru; güney ise hep bir arada, bir tarafa doğru anlamında birgerü’dür(Özkani, 2002, 

s. 430-432). 

 

Göktürklerde 

Örgütlenmenin Sağ 

Kanadı 

 

 

KUZEY/YIRGARU  

DOĞU/ İLGERU 

Göktürklerde  

yüzün döndüğü temel yön 

 

İL 

 

BATI/KURIGARU 

Göktürklerde 

Örgütlenmenin  

Sol Kanadı 

(Önemli Yön) 

Hunlarda 

Örgütlenmenin  

Sağ Kanadı 

 

Hunlarda yüzün 

dönüldüğü temel yön 

GÜNEY/BİRGERÜ 

Hunlarda Örgütlenmenin  

Sol Kanadı  

(Önemli Yön) 

 

Şekil-1: Hunlar ve Göktürklerde sol ve sağ yönün belirlenmesi 

Devlet düzenini belirleyen yönler arasında doğu-batı karşıtlığı ve ikiliği yüksek 

önemde bulunurken güney-kuzey iklim ve coğrafi şartları nedeniyle verimsiz ve dağlık 

arazi olduğundan görece önemsiz kalmıştır. Doğu-batı örgütlenmesi ile oluşmuş ilk 

devlet Hunlara aittir. Devletin merkezini hükümdar, doğu tarafını hükümdarın büyük 

oğlu ile diğer oğulları, batı tarafını ise kağanın kardeşleri yönetirdi(Niyazi, 2017, s. 

115). Hunlarda yönlenme güneye doğru iken, Göktürklerde doğuya doğrudur. Yüz 

hangi yöne dönülmekte ise buna göre sağ ve sol kanat belirlenmektedir. Buna göre 

Hunlarda yüzün dönüldüğü taraf güney olduğundan sol kanatta veliaht olan oğultigin 

yöneticilik yapmaktadır.Aynı durum Göktürklerde de geçerlidir, sol kanata düşen yön 

daha önemli olarak görülmekte ve kağanın taht adayı oğlu tarafından 

yönetilmektedir(Ögel, 2016, s. 50-51). Hunlarda kuzey-güney, Göktürklerde doğu-batı 
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şeklinde bir taksimatla ülkenin iki tarafında aynı yönetsel birimlerin olduğu simetrik bir 

yapı mevcuttur. Simetri, hem sağ hem sol kanatta aynı yönetsel kademelerin 

bulunmasını anlatmaktadır. Hunlarda şanyünün egemenliği altında sol bilge elig- sağ 

bilge elig şeklinde aşağıya doğru yönetsel birimler sağda ve solda aynı şekilde 

sıralanmaktadır. Göktürklerde de kağanlık makamının altında sol şad ve sağ şad 

şeklinde Hunlara benzer bir ikili örgütlenme görülmektedir. Her iki devlette de sola 

düşen yönlere daha fazla önem verilmektedir(Kafesoğlu, 2015, s. 261-262).Bunun 

nedeni iktisadi kaynakların sağlandığı genişleme yönünü temsil etmesidir. 

 İkili teşkilat olarak adlandırılan bu yapı, Eski Türklerde “çifte krallık” 

olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Çifte krallık birbirine paralel olarak iki 

hükümdarın yönetinminde iki ayrı siyasi egemenlik kurumunun varlığı ile ilgili bir 

kavramdır. Alfödi’nin kökenini Usunlar (MÖ 206-176) zamanına kadar götürdüğü 

Türklerde çifte krallığın varlığına ilişkin bir değerlendirmesi bulunmaktadır. Buna göre 

Usunlar biri büyük biri küçük olmak üzere iki ayrı krallığa (kun-mi’lik) ayrılmışlardır. 

Ögel bu değerlendirmeye bir eleştiri yazısıyla karşılık vermiş ve Usunların Çin 

hâkimiyetine girmek istemeleri ve karşılığında Çin’den bir unvan talebinde bulunmaları 

üzerine iki ayrı hükümdarın yönetiminin söz konusu olduğunu belirtmektedir. Usunların 

iki yöneticisine küçük ku-mi ve büyük ku-mi unvanı verilerek toprakları ikiye ayrılarak 

iki farklı hükümdarla yönetilmesi Çinliler tarafından tesis edilmiştir(Ögel, 1948, s. 359-

360). Bu durumda “çifte krallık” Çin’e tabi olmanın bir sonucu olup Eski Türklerin 

oluşturduğu bir örgütlenme tarzı değildir. Nitekim birincil kaynakların tümünde 

hükümdar her zaman tek kişi olarak anlatılmış ve iki kişi olduğuna ilişkin bir sezgiye 

yol açacak ifadeye bile yer verilmemiştir. Türklerde ikili örgütlenme hükümdarlık 

düzeyinde değil, bir alt kademede gerçekleşmektedir. Bu da merkezi tek bir hükümetin 

olduğunu göstermektedir. Hükümdarın otağı iki yönde örgütlenmiş devlet içinde önemli 
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görülen sol yönde bulunmaktadır. Ancak sağ yönde hükümdara denk bir yönetici değil 

hükümdardan sonra ikinci sırada bulunan bilge elig veya şada eşit bir yönetici vardır. 

 Hunlarda yön anlayışı Çin yıllıklarında anlatılmaktadır. Buna göre şanyü 

sabahları otağından çıkarak güneşin doğuşuna, geceleri de aya dönerek bir ritüel 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca “kuzeyde oturup, sol tarafa önem verirler” 

denilmektedir(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 8). Yani yüzün 

güneye dönük olduğu ifade edilmektedir. Mete döneminde yön esasına dayanan 

örgütlenmeyi detaylı biçimde gösteren kaynakta önemli bir nokta şu ifadedir: “Her 

birinin kendine ait bir toprağı vardı. Su ve otları takip ederek yer değiştirip göç 

ederlerdi”(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 8).Bu ifadeden 

üretken alan arayışıyla sol ve sağ kanadın kendi toprakları içinde yazlak ve kışlak 

alanlara doğru yıllık göç hareketini yönettiği anlaşılmaktadır. Mete’nin ordusunda da 

yön esaslı bir yapı görünmektedir. Batıdaki süvarileri kır atlılardan, doğudakiler gök 

renginde atlılardan, kuzeydekiler yağız ve güneydekilerin hepsi doru atlılardan 

oluşmaktadır(Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu Monografisi, 2020, s. 10). 

Göktürklerde doğu ve batı örgütlenmesinin boylara etkisi Çin kaynaklarında Sui-

şe (Suyab) ırmağı temel alınarak anlatılmaktadır. Buna göre beş boy ırmağın 

doğusunda, beş Nu-şi-pi boyu ise batısında yaşamaktadır(Chavannes, 2013, s. 57). 

Göktürk Yazıtlarında da yönler sıklıkla geçmektedir. Devletin egemenlik alanının dört 

yön esasına göre algılandığı gösteren bir cümle bulunmaktadır: “Doğuda gün doğusuna, 

güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar sınırlar içinde 

olan halk hep bana itaat eder”(Şirin, 2015, s. 55). Bu ifadeye göre yönler güneşin 

hareketine göre sınıflandırılmıştır. Nitekim gün olarak çevrilen kün kelimesi güneş 

anlamına gelmektedir. Sırasıyla gün başlangıcından geceye doğu- güney-batı ve kuzey 

eksenlerde bir kavrayış söz konusudur. Dört köşe (tört bulung) şeklinde tanımlanan bu 

yönlenme esası Göktürk Yazıtlarında “Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek 
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dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış…. Doğuda Kadırgan Ormanı’na kadar, 

batıda demir kapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Kök Türk öylece 

oturuyormuş” cümlesiyle anlatılmaktadır(Orhun Abideleri, 2019, s. 41). Burada 

Göktürklerin örgütlenmesinin bozulduğu bir zamandan söz edilirken dört tarafın 

düşman olduğu belirtilmiştir. Göktürklerin siyasi birliğini sağladığı dönemlerde 

yönlerin bir kısmına çeşitli unvanlarla yöneticiler atadıkları ve barışı sağladıkları 

görülmektedir. Düşmanın yerleşik sınır komşusu dışında isyancı göçebe boylardan da 

oluşması tehlikeyi büyütmektedir. Diğer yönlerdeki düşmanların azaltılması ile iki yön 

eksenli dengeli bir örgütlenmeye kavuşulmaktadır.Barış halinde devlet yüzünü doğuya 

sırtını batıya vermektedir. Clauson’a göre batı, arka ve geri anlamlı sözcüklerle 

kullanılmaktadır(Clauson, 1972, s. 949).Bunun nedeni devletin doğuya doğru 

genişlemesidir.  Doğu gidilen yön, batı ise sabit sınırlarıyla kabul edilen yöndür. 

Göktürklerde kuzey ve güney ise siyasi ve iktisadi bir önem taşımamaktadır. Bunun 

nedeni coğrafya ve iklim koşullarıdır. Kuzey ve güney, kutuplar ve Himalayalar ile 

çevrili olduğundan daha az önemlidir. Sadece devlet değil, dinine göre güneşin doğduğu 

yer en kutsal yer sayıldığından hakanın otağı doğuya dönük açılmakta ve hakanın 

tahtının yönü doğuya bakmaktadır(Kafesoğlu, 2015, s. 223). 

Devletin hareket alanının doğu-batı olduğunu gösteren bir cümlede “İlgeru 

kurıgaru sülep tirmiş, kubratmış/ Doğuya batıya asker sevk edip toplamış, yığmış” 

denilmektedir(Orhun Abideleri, 2019, s. 45).Dört köşedeki karmaşanın bitmesi ise 

Göktürk Yazıtlarında “dört yandaki milletleri düzenledim ve yeniden kurdum” cümlesi 

ile dağınık boylar halinde yaşayan milletin tekrar bir arada bulunmasının sağlandığı 

ifade edilmektedir(Orhun Abideleri, 2019, s. 65). 

Göktürk Devleti yıkılıp yerine Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti 

kurulduğunda iki yön arasındaki bütünlük birbirinden kopan yeni bir görüntüye yol 

açmıştır. Buna göre zaten Göktürk Devleti’nin de merkezi olan doğu yönünde Doğu 
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Göktürk Devleti’nde göçebe yaşam yoğun biçimde devam ederken, Batı Devletinde 

Soğdların etkisiyle yerleşik yaşam yaygınlaşmış, tarım ve ticaret 

gelişmiştir(Klyaştornıy, 2018, s. 136). Kopuş ve iki parçaya ayrılma durumunda yüksek 

önem verilen doğunun göçebe devletin temsilcisi olarak devam etmesi olağan bir 

durumdur. 

3.2.2. Boy Esasına Göre Örgütlenme 

Eski Türklerde sosyal yapının kademelerine ilişkin bilgiler birincil kaynaklarda 

açıkça yer almaktadır. Çekirdek sosyal yapı olan aileden (oğuş), ailelerin genişlemesini 

içeren aileler birliğine(urug), oradan boya ve nihayet millete(bodun) varan katmanlı ve 

birbirine bağlı yapı sistemli bir biçimde sosyal örgütlenmeden siyasal örgütlenmeye 

varmaktadır. Kültigin Yazıtının güney yüzünde yer alan “Bir kişi hata yapsa (onun) 

oguşu, bodunu ve akrabasına46 kadar öldürmezler imiş” cümlesi ile sosyal örgütlenme 

birimleri anılmıştır(Şirin, 2015, s. 102).Gumilev, araştırmacıları en çok hayrete düşüren 

şeyin Türklerin karmaşık toplum yapısı ve sosyal kurumları olduğunu belirtmektedir. 

Ona göre bu, yönetim işleyişi (il), toprakta paylaşım düzeni (ülüş), devlet yapılanması, 

ordu disiplini, diplomasi ve komşu ülkelerin ideolojik sistemlerine karşı  koyan 

mükemmel bir sistemdir(Gumiliev, 2019, s. 14). 

Tablo-13: Kaynaklarda aile kavramı 

Günümüz 

Türkçesi 

Eski 

Türkçe  

Dîvânu 

Lugâti't- 

TürkKaşgarlı 

Mahmud 

F.W.K. 

Müller, 

Uigurica, 

1910 

Suvarnaprabhasa, 

1910’da S.E. 

Malov tarafından 

Kuzey Batı 

Çin’de bulunan 

10.Yy Uygur 

Mektubu 

Kültegin 

Yazıtı 

Aile Oguş Klan, kabile 

birimleri 

Kast Klan, sınıf, tür Kabile 

birimleri, 

üyeleri 

 
                                                           
46 Yazıtta akraba sözünün üçüncü tekil kişi iyelik eki ve yönelme durumu ekli biçimi olaeak “bişükine” 

kelimesi geçmektedir.  
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Eski Türklerde oğuş olarak adlandırılan aile, kan bağına dayanan ve anne- baba-

çocuklardan oluşan çekirdek bir akrabalık kurumudur. Kafesoğlu, aileler birliğinin 

varlığı nedeniyle Eski Türklerde ailenin geniş aile gibi görünse de aslında küçük aile 

olduğunu belirtmektedir(Kafesoğlu, 2015, s. 220).Bunun nedeni yerleşik tarım 

ailelerinde olduğu gibi aile üyelerinin aile reisinin mülkü olmamalarıdır. Roma 

hukukunda ailenin aile reisinin hâkimiyetinde bulunması  “patria potestas” ilkesiyle 

ifade edilmektedir(Doğancı & Kocakuşak, 2014, s. 235). Türk oğuşu Antik Yunan’da 

“genos”, Roma’da “gens”, Slavlardaki “zadruga” olarak isimlendirilen aile reisinin tüm 

aile üyeleri üzerinde mutlak söz sahibi olduğu bu yapıdan farklıdır(Kafesoğlu, 2015, s. 

220). Bunun nedeni dış evlenme (ekzogami)  ile paylarını alarak aileden ayrılan ve 

kendi ailesini kuran kadın ve erkek bireylerin üzerinde babalarının ekonomik veya 

sosyal bir otoritesinin bulunmamasıdır. Yeni aile eşlerden oluşmakta zamanla da 

çocuklar aileye katılmaktadır. Bu noktada Türk devlet anlayışına öncülük eden aile 

temelli yaklaşımın imperium olduğunu belirtmek gerekir. Imperium anlayışında özel 

mülkiyet bulunmaktadır. Ülke devlete aittir. Devlet yöneticisi ülkenin koruyucusu 

olmakla birlikte ülkenin topraklarının tek sahibi değildir. Aileler özel mülk alanlarında 

tasarruf hakkına sahiptirler. Bu bir tür kullanım hakkı sunmaktadır. Imperium, sosyal 

örgütlenmede ise ailedeki bireylerin kişisel haklarının gözetilmesini sağlamakta, sadece 

aile reisinin sahipliği durumunu içermemektedir. Yukarıda sözü edilen geniş aile temelli 

tarım toplumları ise dominium ilkesi ile yönetilmektedir. Buna göre erkek çocuklar, 

evlendiklerinde onların eşleri, doğan çocuklarının tümü aile reisinin gözetimindedir. 

Çocuğun evlenmesi babasının otoritesinden ayrılıp gitmesini sağlamamaktadır. Bu 

sosyal yapının tezahürü olarak devlet de hükümdarın ve hanedanın malı olarak 

görülmektedir(Umur, 1983, s. 84). Eski Türklerde ailenin çekirdek yapısı, boyların 

ortak mülkiyeti olarak mera; özel mülkiyet olarak hayvanlar, konutlar (çadır tipi)  ve 
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sınırlı tarım arazisine işaret eden bir iktisadi sistemi ve buna bağlı devlet anlayışını 

yansıtmaktadır.  

“Oguş” kelimesi, “Ogur, Oguz, Ogul”  kelimeleri ile birlikte aile, soy ve nesil 

anlamında  “og” kelime kökünden  “-uş, -uz,-ul, -ur” gibi çoğul ekleri ile türetilen 

kelimelerdendir(Gömeç, 2018a, s. 39)(Kurtoğlu, 2019, s. 17). Türklerde aile, ataerkil bir 

biçim sergilemekle birlikte, batı toplum yapısındaki ataerkilliğe göre mallara ve araziye 

tüm aile üyelerinin ortaklığı ve ailedeki herkesin söz hakkının bulunması gibi 

farklılıklar bağlamında Türk tipi aile yapısında kadının da etkin olduğu bir ataerkil 

düzen söz konusudur(Gömeç, 2018a, s. 40). Evlilikte eşler arasında mal ayrılığı 

rejiminin olması, kadın ve erkeğin ayrı ayrı malvarlıklarını değerlendirme hakkı 

bulunması Eski Türklerde ataerkilliğin özgünlüğüne ilişkin belirtilmesi gereken önemli 

bir noktadır(Gömeç, 2014, s. 19). 

Dîvânu Lugâti't- Türkisimli sözlükte oguş kelimesi oymak, hısım, akraba 

anlamında kullanılmaktadır(Dîvânu Lugâti't- Türk Dizin, 2018, s. 426).47 Clauson oguşu 

kabile ve klandan daha küçük sosyal topluluk olarak tanımlamaktadır(Clauson, 1972, s. 

220).Oguşlanmak ise, aile kurmak; akrabalara katılmak anlamına gelen bir 

fiildir(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 365). Sözlükte oguş kelimesinin geçtiği şiir 

ve atasözü örnekleri incelendiğinde Türklerde ailenin birlik olma, yardım etmek üzere 

bir araya toplanmaya dönük sosyal işlevinin ağır bastığı görülmektedir.  “On kopsa 

oguş aklışu.r yagı kelse imrem tepreşü.r.” atasözünde günümüz Türkçesi ile bağırtı 

kopunca, bağırana yardım etmek için oguşun toplandığından söz edilmektedir(Dîvânu 

Lugâti't- Türk, 2018, s. 42).Benzer biçimde yardım istenen olarak “kodı kıkrıp oguş 

tirdim/ yagıka.ru kiriş kurdum/  tokuş içre uruş birdim/ eren kö.rüp başı tığdı” şiirinde 

“Dağın aşağısına doğru bağırdım ve bağırararak oğuşu topladım. Sonra düşmana yayı 

                                                           
47Dîvânu Lugâti't- Türk’ün B. Atalay (Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018) çevirisinde oğuş karşılığı olarak 

oymak, hısım, akraba kullanılırken; A. B. Ercilasun ve Z. Akkoyunlu (Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018) 

çevirisi ile yayımlanan baskıda oğuşun karşılığı olarak aşiret kelimesi tercih edilmiştir. 
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kurdum. Onunla ok atıştım ve savaştım. Adamlar askerlerimi görünce başlarını eğip 

kaçtılar” denmektedir. Sözlükte oğuş kelimesinin geçtiği son örnek ise yine bir şiirdir: 

“Köçi teni tokıştı/ Oguş ko.num okuştı/ Çerig tapa yakıştı/ Bizke kelip öç öte.r”. Şiir, 

“Gücü yettiğine savaştı. Ogus birbirini çağırdı. Savaşa çok yaklaştılar. Öçlerini almak 

için üzerlerimize çullandılar” biçiminde günümüz Türkçesine çevrilmektedir(Dîvânu 

Lugâti't- Türk, 2018, s. 262). Toplumun bulunduğu şartlar itibariyle savaş ve saldırı 

ihtimaliyle sıklıkla karşılaşmasına karşılık ailenin birlik olma rolüne vurgu yapan bu 

metin örnekleri, ailenin toplumun siyasal ve askeri gerekliliklerinden ayrılarak görece 

daha uzak konumlanmasının söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan 

askerlik ve toplumun üyesi olmak birbirinden görev paylaşımı yoluyla ayrılamayan 

olgulardır. Türkler için kullanılan asker millet tabirinin toplumun temel birimi olan aile 

ile başladığı görülmektedir. 

Tablo-14: Kaynaklarda urug kavramı 

Günümüz 

Türkçesi 

Eski 

Türkçe  

Dîvânu Lugâti't- Türk, 

Kaşgarlı Mahmud; Kutadgu 

Bilig; Turfan Metinleri 

Oğuz 

Kağan 

Destanı 

Kültegin 

Yazıtı 

Aileler 

birliği, 

akrabalar 

Urug Tahıl tanesi, çekirdek 

(Urug tarıg: Akrabalar) 

Torunlar, 

çocuklar, 

nesil 

Kabile 

birimleri, 

üyeleri 

 

Ailelerin bir araya getirdiği geniş topluluk manasında eski Türk kaynaklarında 

yer alan urug ile büyük aileler anlamında akrabalar kastedilmektedir. Dîvânu Lugâti't- 

Türk’te urug kelimesi “her şeyin tanesi” ve “tohum” anlamlarıyla açıklanmaktadır. 

Akrabaların, toprağa ekilen tohuma benzetilmesi nedeniyle akrabalar/hısımlar için 

“urug tarıg” ifadesi kullanılmaktadır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 30)(Dîvânu 

Lugâti't- Türk Dizin, 2018, s. 670). Kutadgu Bilig’te de tohum anlamında kullanılan 

urug için “kayu nen emitse kör egri bolur, kamuğ egriler isiz ur(u)ğı bulur” beyiti 

“Yana yatan bir şey bak eğri olur, bütün eğrilerde kötü tohum bulunur.” şeklinde 
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çevrilmektedir(Kutadgu Bilig, 2020, s. 92). Urug kelimesine Turfan Metinleri olarak 

bilinen astrolojik bilgiler, ev takvimleri, olumlu-olumsuz günler ve tıbbi tedavi, 

alametler gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı Uygur metinlerinde de rastlanmaktadır; 

burada da kenevir tohumunu tanımlamak için “kentir urugi” olarak geçmektedir. 

Tohum ve akrabalık arasındaki anlam yakınlaşması Oğuz Kağan Destanı’nda 

görülmektedir. “Kutumuz olsun sizin, kutlu devletinizin, soyumuzdandır bizim, tohumu 

neslimizin” dizeleriyle Uruz Bey’in Oğuz Kağan’a bağlılığını sunduğu bölümde urug 

kelimesi neslin tohumu olarak kullanılmıştır(Oğuz Kağan Destanı, 2019, s. 101.beyit). 

1914 yılında S.E. Malov tarafından bulunan Uygur yazısıyla yazılmış 12. yüzyıla ait iki 

Uygur belgesinde “Menim agam, inim, urugum” ifadesiyle “benim ağabeyim ve küçük 

erkek kardeşim benim akrabalarımdır” denilmektedir(Малов С. Е., 1927).Tarihçiler 

urug’un aileden daha geniş, boydan ise daha küçük olarak onun içinde yer alan aileler 

birliği olduğu konusunda hemfikirdirler(Gömeç, 2018a; Kafesoğlu, 2015 ve 

Çandarlıoğlu, 2019). Kelimenin aileler birliği olarak değerlendirilmesi kan bağı bulunan 

ailelerin bir araya geldiği ve yeni bir örgütsel yapı oluşturduğu siyasal ve yönetsel bir 

kademenin var olduğu izlenimini vermektedir.  

Boy içerisinde çekirdek aileler (oguş) ve bu çekirdek ailelerin oluşturduğu 

akraba toplulukları olarak urug, yönetim kademesi oluşturmayacak biçimde sadece 

toplumsal organik ilişkilere dayanmaktadır. Urug bir kaç ailenin anlaşma veya sözleşme 

yoluyla bir araya gelmesi gibi zaruri ve sonradan kurulmuş ilişkileri kapsamamaktadır. 

Eski Türklerde aile evlilik yoluyla çekirdek parçalara ayrılarak oluşmaktadır(Kafesoğlu, 

2014, s. 2014)(Gökalp, 2019, s. 288).Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu parça diğer 

çekirdek ailelerle akrabalık bağına sahiptir. Aileler birliği olarak ifade edilen durum tam 

olarak bu çekirdek ailelerin kan bağına dayanan dayanışmasını içermektedir. Tarım 

toplumlarında var olan, geniş ailelerin bir arada, çoğunlukla aynı çatı altında 

yaşamasına dayanan tarım emeği için kalabalıklar halinde yaşayış Türk toplumları 
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geçerli değildir. Bunun yerine aynı yerleşim birimi içinde farklı hanelerde yaşanmakta, 

bir saldırı veya tehlike durumunda bir arada hareket edilmektedir. Eski Türklerde 

evliliğin egzogami biçiminde olması, yani aynı kandan olan kişiler arasında 

yapılmasının yasak olması da aileler birliği olarak urugun yapısını açıklayan önemli bir 

unsurdur(İnan, 2020, s. 342).Mori, egzogaminin en önemli kanıtı olarak Hun 

İmpratorluğu’nda hakanların yalnızca önceden belirlenmiş olan ve aristokratik soy 

olarak tabir ettiği dört boydan kız alabileceği kuralını göstermektedir(Mori, 2004, s. 74). 

Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde devletler çeşitli boylardan oluşmuşlardır. 

Aşağıdaki tabloda Eski Türk devletlerinin içerisinde yer alan boylar yer almaktadır. 

Tablo-15: H-G-U çizgisinde boylar 

Hun Göktürk Uygur 

4 aristokrat aile 

Şanyünün urugu: Lüanti 

 

Kağanın urugu: Aşina Kağanın uruğu: Yaglagar 

 

Ting-lingler, Kırgızlar, 

Türk ve Karluklar, 

Yüeçiler, Usunlar, 

Kanglılar 

Az, Basmıl, Bayırku, Çik, 

Ediz, İzgil, Oğuz, Karluk, 

Korıkan, Sir, Soğ(u)dak, 

Tarduş, Tatabu, Tatar, 

Tokuz Oğuz, Uygur, Töles 

Bugut, Hun, Bayırku, 

Tongra, Sıqar, Chi-pi, 

Apussu, Kulu-wu-ku ve 

Uygurlar. (9 Boy) 

Yaglakar,Hutukar, 

Kürebir, Baqsıkıt, Avuçağ, 

Qasar, Qayabıt, Yakutqar 

(10 Ok) 

 

Hunların yönetici sınıfı kurucu boylar arasından çıkmıştır. Devlet işlerinde görev 

alma ve toplumsal konumun temeli, akrabalık ilişkilerine dayanmaktadır. Hun 

toplumunda boylar arasında soya dayalı hiyerarşi bulunmaktadır. Hunların yüksek 

tabakası dört aristokrat sülaleden (urug) meydana gelmektedir. Bunlar arasında evlilik 

yoluyla bağ kurulmaktadır. Bu dört aileden birine mensup olan erkek evleneceği zaman 

kendi soy ailesi dışındaki yalnızca diğer üç aileden eş seçebilmektedir. Bu yolla devletin 

en üst yöneticisi ile aristokrat boyların kanbağı ve birbirine bağlılığı sağlanmaktadır. 

Şanyü (hükümdar), Mete zamanından beri bu dört boydan en etkilisi olan Lüan-ti 
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uruğuna mensuptur. Bu dört boy dışındaki tabi boylar koyun postu, kumaş veya deri 

gibi ürünleri vergi olarak ödemekle yükümlüdür(Klyaştornıy, 2018, s. 44). Dört 

aristokrat boyun başı olan başbuğlar “atalara, göğe, yere, beşeri ve ilahi ruhlara kurban 

sunmak için” yılda üç kez şanyünün otağında toplanmaktadırlar. Ayrıca yalnızca 

yönetici zümrenin yer almadığı şanyü ile aynı urugtaki tüm akrabaların katılımına açık 

olarak ve yılda bir kez gerçekleştirilen bir toy yapılmaktadır. Bu toyda devlet işleri 

görüşülür, nüfus ve hayvan sayısı tespiti yapılırdı(Klyaştornıy, 2018, s. 47). Hun 

İmparatorluğu her biri akrabalık grupları, klanlar ve ataerkil ailelerden oluşan yirmi dört 

büyük boydan oluşmaktadır. Ayrıca tarım, el sanatları ve hayvancılıkla uğraşan oldukça 

fazla sayıda köle vardı, ancak bunlar toplumsal olarak kölelik sisteminden daha çok ev 

hizmetçilerini andırmaktadır(Ishjamts, 1996, s. 152). 

Çin yıllıklarında Göktürklerin hakanlarının ve üst düzey yöneticilerinin mensup 

olduğu urug adı olarak Aşina (A-shih-na) yer almaktadır. Aşina uruğuna ilişkin dişi 

kurttan türeyiş mitleri yer almaktadır. Çin kaynaklarında iki farklı efsane olsa da ortak 

noktaları şöyledir: Türklerin ataları olan bir boyun yok edilmesi, bir ya da birkaç kişinin 

kurtulup kaçması, başka bir yere yerleşmesi ve dişi kurttan türeme ile on boyun 

oluşması. Bu noktada Türk etnoniminde Aşina uruğunun daha sonra ortaya çıktığı, 

öncesinde boy oluşturmuş ve farklı bir coğrafyada ülke kurmuş ataların yer aldığı 

görülmektedir. Efsanelere göre savaşlarla yok olmaya yüz tutan Türk bodunundan arta 

kalan bakiyeler kaçarak ve Ötüken Dağı’nda saklanarak tekrar türemiştir.  Atalar 

kültüne göre Türk hakanı her yıl Ötüken Dağı’nda atalarına kurban sunmakta ve bu 

türeyişi- yeniden varoluşu anmaktadır(Bayat, 2020a, s. 161-165). 

Tablo-16: Kaynaklarda boy kavramı 

Günümüz Türkçesi Eski 

Türkçe 

Moyan Çor için dikilen Şine Usu Yazıtı; 

Kutadgu Bilig 
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Boy Bod Halkın bir kabilesi, kabile48 

 

Boy sosyal ve yönetsel örgütlenmenin temel birimidir. Ayrıca devletten çok 

daha önce var olan bir örgütlenme biçimidir. Büyük göçebe bozkır devletleri olan Hun-

Göktürk-Uygur çizgisinden çok önce Türklerin boy biçiminde örgütlendiği 

varsayılmaktadır. Bu çıkarım Hun İmparatorluğu’nun boylardan oluşan yapısına 

dayanarak kolaylıkla yapılmaktadır. Göçebe devletler bu boyların birleştirilmesi ve 

merkezi bir egemenlik altında toplanması ile ortaya çıkmıştır. Boyların başında begler, 

“kağan adına siyasi otoriteyi icra veya temsil etme yetkisine sahip boy yöneticisi” 

olarak tanımlanmaktadır(Clauson, 1972, s. 322).Kaşgarlı Mahmut “Mal kimde 

çoğalırsa beylik ona gerekir” sözleriyle boyların başı olmak için toplumsal statü ve 

zenginliğin gerektiğini belirtmektedir(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 155). 

Göktürk Kağanlığı’nı oluşturan boylar Göktürk Yazıtları’nda şu şekilde 

geçmektedir:49 Az, Basmıl, Bayırku, Çik, Ediz, İzgil, Oğuz, Karluk, Korıkan, Sir, 

Soğ(u)dak, Tarduş, Tatabu, Tatar, Tokuz Oğuz, Uygur, Töles. Bu boyların yapısı ve 

yönetimi, Göktürk Devleti’ne ilişkin önemli bir özelliği ortaya koymaktadır: Boyların 

tümü aynı biçimde yönetilmemektedir. Örneğin Az ve Karluk boylarının başında 

Çince’de tu-tuq (askeri vali) olarak geçen yönetici, diğer bir ifadeyle “ilteber” 

bulunmaktadır. Ayrıca Karluklar bir tür kabile federasyonudur. Basmılların başında ise 

“iduq kut” ve “yabgu” unvanlarını taşıyan Aşina hanedanı mensupları bulunmaktadır. 

Bayırkularda ise boy başkanı olarak “irkin” bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında boyların 

homojen yapılar değil, farklı büyüklüklerde farklı yönetim birimleri olduklarını tespit 

etmek mümkündür. Boylar yönetici uruğa yakınlıklarına ve sonradan devlete katılan 

                                                           
48Kelime anlamı olarak eşanlamlı geçse de kabile ve boy kelimeleri tarihsel olarak farklılaşmaktadır. 

Kabile Araplardaki örgütlenmeyi karşılayan bir kelimedir. Arap kabile sistemi, Türk boy sistemine 

benzememektedir. 
49 Burada Çin yıllıklarında geçen pek çok boy ismi ve vaha şehri devleti ismi, sürekli el değiştiren kime 

ait olduğu muğlak birimler olduğundan ihmal edilmiştir. 
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boy olup olmamalarına göre sınır hattında veya ülke coğrafyasının ortasında 

konumlandırılmaktadırlar(Golden, 2018a). 

Uygur hakanları “dokuz boyun kağanı” unvanı alarak Oğuz kökenine vurgu 

yaparlarken bir yandan da ülkelerini On- Uygur olarak isimlendirerek on boydan oluşan 

boy birliğinin öncü boyunun Uygurlar olduğuna atıfta bulunmaktadırlar. Uygur Devleti 

başlangıçta on alt boydan oluşmakta iken, zamanla sekiz yeni boyun katılmasıyla 

toplam on sekiz boydan oluşan bir devlet görünümüne kavuşmuştur(Vasary, 2016, s. 

130).Bugut, Hun, Bayırku, Tongra, Sıqar, Chi-pi,Apussu,  Kulu-wu-ku ve Uygurlar 

dokuz boydur. Uygurların içinde bulunan on boy ise şöyledir: Yağlakar, Hutuqar,  Hu-

tu-ku, Kürebir, Baqsıkıt, Avuçağ,  Qasar, Qayabır, Yabutqar(Golden, 2018a, s. 168-

169). 

Boy örgütlenmesinin temel alınmasının göstergelerinden birisi “oksuzluk” 

kavramıdır. Kültigin Yazıtında “ Bumin ve İstemi Kağanlar Kadırgan Dağı ile Demir 

Kapı arasında oldukça düzensiz olan (oksuz) Türkleri örgütleyerek öylece hüküm 

sürerlermiş” cümlesinde oksuzluğun anlamı açıkça görülmektedir(Orhun Abideleri, 

2019, s. 65). Boy örgütlenmesi olmayan ve dağılmış halde bulunan Türkleri ifade eden 

bu kavram boy ve devlete ulaşamayan başarısız olmuş kitlelerden söz etmektedir. Ok 

kelimesinin temel anlamı silah, yaylı ok iken bir metafora dönüşerek “temel dayanak ve 

teşkilat” anlamları kazanmıştır(Şirin, 2015, s. 158). 

Tablo-17: Kaynaklarda bodun kavramı 

Günümüz 

Türkçesi 

Eski 

Türkçe 

Yargol 

Harabeleri; 

Kutadgu Bilig,  

Kutadgu 

Bilig; 

Bilge 

Kağan 

Yazıtı 

Kültigin 

Yazıtı 

Dîvânu 

Lugâti't- Türk, 

Buda Sutrası 

‘Sekiz Jükmak’ 

Millet Bodun Nüfus, halk Basit halk 

kitlesi 

Etnik bir 

topluluk 

olarak 

halk 

İnsanlar 
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Bodun kelimesi bod (boy) kelimesinden “–an” çoğul eki ile türeyen (bod-un) 

boyları içeren daha geniş bir anlama sahiptir. Kelime anlamı olarak “lideri olan örgütlü 

topluluk, halk” anlamında üst yönetici sınıfın zıttı olarak örgütlü geniş halk kitleleri 

biçiminde tanımlanmaktadır(Clauson, 1972, s. 306). Boy isimleri farklılaşmakla birlikte 

bodunun adı Türk milletidir. Kültegin Yazıtı’nda görülen “idi oksuz kök Türk” 

ifadesinde hakansız ve devletsiz Göktürklerin durumundan söz edilmektedir.  Buna göre 

hakanın egemenliğinden ve devletin varlığından ayrı olarak bir millet ismi biçiminde 

Türklere vurgu yapılmaktadır. Buradaki kök, Türkçe’de mavi rengin adıdır, ayrıca doğu 

yönünü temsil etmektedir(Golden, 2018b, s. 68)(Sinor, 2019a, s. 388). Golden boy ve 

bodun farkının anlaşılabilmesi için şöyle bir açıklama getirmiştir: “Bir boyun tüm 

mensupları farazi olarak müşterek bir atanın soyundan gelmektedir. Bir bodundaki tüm 

boylar daha uzak bir atadan neşet etmişlerdir.”(Golden, 2018b, s. 36).  Buna göre 

atalar kültü, boyları bir arada tutan bir inanış yaratmaktadır. Bodun içindeki boylar her 

zaman barış içinde olmadıklarından atalar kültü gerektiğinde birleşmeyi sağlayan bir 

inanış olarak işlev görmektedir. Boylar arasında yönetici boyun el değiştirmesi ve yeni 

bir boyun hâkimiyetinde birleşmenin sıklıkla gerçekleşmesi, atalar kültünün gücünü 

göstermektedir. 

Boyların bir araya gelmesinin bodunu oluşturması bir sosyal birliği ifade 

etmekle birlikte, siyasi olarak devletin ortaya çıkması bu aşamadan sonra belirli bir 

düzen gerektirmektedir. Farklı boylardan oluşan bodunda yönetici boy olarak bazı 

boylar öne çıkmaktadır. Ancak henüz siyasi birlik tamamlanmış değildir. Niyazi bu 

durumu, devletin ortaya çıkması için yasama ve yürütme nosyonunun henüz oluşmamış 

olması ve haliyle bodunun yönetici boylarının bu nosyon altında otoritesini kabul 

ettirmesinin gerçekleşmemesi ile açıklamaktadır(Niyazi, 2017, s. 31). Bodunun devlete 

ulaşması yasa koyma ve yürütmenin belirginleşmesi ile ilk olarak Hun imparatorluğu 

zamanında Teoman ve oğlu Mete ile ortaya çıkmıştır.  
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Eberhard’a göre Türk devletinin meydana gelmesi, patriarkal ve aileye dayalı 

olmasına bağlıdır. Toplumun temel birimi olan ailenin başında ailenin en yaşlı üyesi 

bulunur ve bu yaşlı aile yöneticisi, diğer aile üyeleri hakkında söz hakkına sahiptir. 

Eberhard,“devlet ailenin yalnız bir genişlemesidir” tespitinde bulunmuştur(Eberhard 

W. , 1944, s. 268).Aile (oğuş) ile başlayan toplumsal yapılanma boy ile devam etmekte 

ve siyasi bir örgütlenmeye dönüşmektedir. Ancak bu yaklaşım Eski Türklerde 

devletlerin yalnızca sosyal bir örgütlenme olduğunu, geniş bir siyasi örgütlenmenin 

oluşturulamadığını çağrıştırmaktadır.  Oysa sosyal örgütlenmedeki kademeler, siyasi 

örgütlenmeye ilişkin olan bodunu meydana getirmekle birlikte devletin örgütlenmesinin 

yalnızca bir kısmını oluşturur. Ülke kağanın yürütücülüğünde iki parça halinde üst 

yöneticilerle hiyerarşik bir zincir içerisinde çeşitli unvanlar alarak profesyonelleşmiş 

hem askeri hem de idari görevleri olan yöneticilerle yönetilmektedir.  

Türk Yazıtlarında hakanın milletine seslenirken kullandığı tanımlama 

yönetilenler olarak boduna ilişkin bilgi vermektedir(Şirin, 2015)(Şirin, 2020). Aşağıdaki 

tabloda bu ifadeler yer almaktadır. 

Tablo-18:Yazıtlarda kağan-bodun ilişkisi 

Kültegin Yazıtı G-3 Ulayu iniygünüm, oğlanım 

biriki oguşum, bodunum 

biriyle şadapıt begler 

yırıya tarkat buyruk begler 

otuz… tokuz oğuz begleri  

Ayrıca erkek kardeşlerim, 

oğullarım, müttefik 

halkım, güneyde şadapıt 

beyler, kuzeyde tarkanlar 

ve kumandan beyler, 

otuz…Doğuz Oğuz 

beyleri, halkı 

Kültegin Yazıtı G-28 Ol yergerü barsar türk 

bodun ölteçi sen 

O yere doğru gittiğin 

takdirde ey Türk bodunu! 

Öleceksin. 

Kültegin Yazıtı G-31 Türk bodun tok arkuk sen Ey Türk bodunu! Tok ve 

inatçısın. 

Yenisey Yazıtları 10 Kara bodunum katıqlanın 

el törüsü ıdman yıta asiz 

elim kanım 

Avam (basit) halkım! 

Çaba sarfedin! Ülke 

töresini terk etmeyin. Vay 

ülkem  kağanım! 

Bilge Kağan Yazıtı D-1 …altı sir tokuz oguz kidiz 

karakülüg baglari bodunı 

Altı sir ve dokuz oğuzun 

keçe çadırlı beyleri, halkı 
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Ongin Yazıtı K-1, 9  Kamıl şehrine ulaştım, 

zarar gördüm (ama) aldım. 

Ordusu geldi, ahalisini 

biraraya topladım, 

savaştım. Beyi kaçtı. Oğuz 

bunca hizmeti vermemiş 

… 

 

Bodun için iki kategori bulunmaktadır: kara ve ak. Clauson kara bodunun 

aristokrasinin tersi olarak sıradan halka tekabül ettiğini belirtmektedir(Clauson, 1972, s. 

306). Kafesoğlu ise farklı bir yaklaşımla kara bodunun “sayıca çok, asıl büyük bodun” 

olduğuna, ak bodunun da tüm bodun içindeki sayıca az olan gruba denk geldiğine işaret 

etmektedir. Karanın avam anlamı ile karşılanamayacağını bazı kullanımları örnek 

göstererek savlamaktadır. Örneğin bazı yöneticilerin kara unvanı taşıması, kranın yalnız 

avam anlamına gelmediğini göstermektedir (Kafesoğlu, 2015, s. 233).Ak bodun ve kara 

bodun arasındaki kullanım farkının avam tabaka- tebaa ile zıttı olarak aristokrat sınıfa 

işaret ettiği tartışmalı bir konudur. Kara bodun ve ak bodun arasında katı bir toplumsal 

tabaka ayrımı bulunmamaktadır. Kurultay ve toylarla temsilin sağlanması, askerliğin 

profesyonel bir sınıfa değil bodunun tamamına özgülenmiş olması, toplumsal 

katmanlaşmaya neden olan tarımsal üretimin iktisadi yapıyı oluşturan ana faktör 

olmaması gibi hususlar bu ayrımın mutlak ve sınıf temelli olduğuna dayanan 

yaklaşımları tartışmalı hale getirmektedir. Kara bodunun devletin geniş ve büyük insan 

unsuruna işaret ettiği açıktır. Ancak ak bodun kullanımı ile ilgili birincil kaynakların 

sınırlı olması nedeniyle ayrım netleştirilememektedir. Şine Usu Yazıtlarında ürüng-

begig ak-bey kullanımı sınırlı örneklerden biridir. Kültigin Yazıtında “Türk kara kamag 

bodun” ifadesinde geçen kamag kelimesi hepsi, toplam ve bütün anlamlarına 

gelmektedir(Şirin, 2015, s. 181).Böylece “Türk sıradan halk kitlesinin tamamı” şeklinde 

çevrilebilecek bir kullanıma ulaşılmaktadır.   
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3.3.Yönetsel Yapı ve Unvanlar 

Birincil kaynaklarda geçen bilgilerden Hun, Göktürk ve Uygurların yönetsel 

yapısının genel bir görünümünü ortaya koymak mümkündür. Ayrıca yine bu 

kaynaklarda çeşitli unvanlara yer verilmiştir. Bu başlıkta yapı ve unvan üzerinden üç 

devletin genel yönetim unsurları belirlenmektedir. 

Hunlarda şanyüden sonra en yüksek unvan bilge beylerdir. Bu unvan Çin 

kaynaklarında Çince haliyle Xian olarak geçmektedir. Bu unvanı taşıyan şanyünün 

akrabası iki yönetici bulunmaktadır. Sol kanadı şanyünün büyük oğlu yönetmektedir. 

Bu sebeple unvanında asil ve büyük anlamına gelen To-ki de yer almaktadır. 

Shiratori’ye göre toki Türkçedeki tüz ile aynı kelimedir ve doğru, gerçek gibi anlamlara 

gelir(De Groot & Asena, 2011, s. 81).Hunlarda yönetsel örgütlenme şanyüden sonraki 

tüm birimlerin doğu ve batı biçiminde ayrılması ile oluşmuştur. Hun Devletinde 

bulunan yirmi dört boy, bu iki yönetsel parça arasında dağılmaktadır. Boy beyleri 

arasında yönetime yakınlıklarına göre bir derece silsilesi vardır. Hun askeri 

örgütlenmesi emir komuta zinciri içinde onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümen başından 

oluşan rütbelerle onluk düzene göre yapılmıştır. Bu rütbeler yalnızca askeri kademeleri 

değil aynı zamanda boyların yönetsel örgütlenmesinin de esasıdır. Arsal bu durumu 

“Hun Devleti’nin bütün teşkilatı askeri bir teşkilat idi. Ve bütün millet askerdi” 

biçiminde açıklamıştır(Arsal, 2020, s. 202). Hun örgütlenmesinde yer alan tümen 

kelimesi Göktürk Yazıtlarında da geçmektedir. Çinlilerle yapılan bir savaş anlatılırken 

Çin valisinin (Tabgaç tutuk) beş tümen askerle (biş tümen) geldiği anlatılmaktadır(Şirin, 

2015, s. 258). Çin ordusunun sayısını tarif ederken kullanılan bu açıklama, tümenin 

Göktürk askeri sisteminde de yer aldığını göstermektedir. Doğu ve Batı Bilge 

Eliglerden, doğu ve batı boylarının küçük beylerine kadar hiyerarşik sistem içerisinde 

farklı büyüklüklerde toplam yirmi dört boy bulunmaktadır. On bin atlıya, yani bir 

tümene sahip olan boyların beyleri “Wang Qi” unvanına sahiptir. Daha küçük boyların 
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ise yaklaşık birkaç bin atlı birliği bulunmaktadır. Yirmi dört boy yöneticisinin tümü 

aynı zamanda askeri yönetici olarak binbaşı, yüzbaşı, onbaşı gibi unvanlara sahiptir. Sol 

taraftaki yöneticiler doğuda, sağ taraftakiler ise batıda hüküm sürmektedir. Doğu, batıya 

oranla daha büyük ölçüde önem taşımaktadır. Şanyünün veliahtı Sol Bilge Eligi olarak 

görev yapmaktadır. Kanbağına göre örgütlenme aşağıya doğru diğer kademelerde de 

devam etmektedir. Dört aristokrat aile mensupları üst kademe yöneticileri olarak görev 

almaktadırlar. Bozkır hayatının bir gereği olarak bu yönetsel yapı belirli zamanlarda yer 

değiştirmenin yönetilmesini de sağlamaktadır. Su ve verimli mera alanları peşinde 

yapılan göçler sol ve sağ yönetim bölümlerinin her ikisinde de yapılmaktadır. Sol ve sağ 

her iki yönetim birimi de yılın belirli zamanları kendi alanı içinde yer 

değiştirmektedir(Otkan, 2018, s. 25 ve 67). 

Shi Ji, Tarihçinin Kayıtları’nda Hun örgütlenmesini tabloda yer aldığı gibi 

detaylı biçimde vermektedir. Shi Ji unvanların çoğunu Çince yazmıştır. Sinolog Otkan 

bu durumu Çinlilerin anlamını bildikleri unvanları Çincedeki karşılığı ile yazdıkları, 

kendi ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak baktıklarında Çin unvanlarına 

benzetemediklerini ise Hun dilindeki söylenişiyle kaydettikleri, şeklinde açıklamaktadır. 

Örneğin, Du-wei aslında Çin’deki askeri valilere verilen bir unvandır. Wang ise 

kendisine verilen topraklardaki köylüleri yöneten hanedan üyesi yöneticidir. Yönetsel 

kademe olarak hükümdardan sonra gelenleri açıklaması ve hanedan üyesi olmaları 

nedeniyle benzeşse de iktisadi temel birimin aynı olmaması nedeniyle Çin’deki Wang 

unvanı, Hun beylerini tanımlamakiçin uygun değildir. Shi Ji’nin Hun dilindeki halini 

Çince söylenişe aktardığı unvanlara örnek ise Gu Tu Hou’lardır. Bu unvanın “kut, 

kutluk” kelimesinin dönüşüme uğramış bir hali olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Türkçe 

qudu oğul, kayınbirader sözcüğüne de benzemektedir(Otkan, 2018, s. 25). Çin 

yıllıklarında Çi-tok, Su-ku, Tong-ho (Tunga Alp) gibi unvanlar da geçmektedir. 

Bunların yönetsel kademelenmede nereye oturduğu net değildir. Ancak yine de bu 
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sisteme ilişkin genel ilkeler ortaya çıkmaktadır. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre 

bunlar şöyledir:  

 Askeri örgütlenme, yönetsel örgütlenmenin de temelidir. Yöneticiler aynı 

zamanda askeri yöneticidir. 

 Aristokrasi mevcuttur. Hanedan ailesi ve diğer üç aile üst yönetici tabakayı 

oluşturmaktadır. 

 Hun Devletini oluşturan temel boylar olduğu gibi vassallık ilişkisi kurulan 

dış boylar da mevcuttur. 

 Örgütlenme taksimatı ülkenin sol ve sağ şeklinde iki simetrik yönetim 

kademesine ayrılmasıyla oluşmuştur.  

Tablo-19:Hunlarda askerliğe dayalı idari örgütlenme 

Şanyü 

1             Doğu Bilge Elig –Toki 

(Sol Xian Wang) (T’uch’i) 

Batı Bilge Elig                  3  

(Sağ Xian Wang)  

Doğu Kok-le Elig 

(Sol Lu-li Wang) 

2 

 Batı Kok-le Elig 

(Sağ Lu-li Wang)    

4                                     

Doğu Boylarının Büyük Generalleri 

 (Sol Ta Jiang’lar) 

Batı Boylarının Büyük Generalleri  

(Sağ Ta Jiang’lar) 

Doğu Boylarının Askeri Valileri  

(Sol Du-wei’ler) 

Doğu Boylarının Askeri Valileri  

(Sağ Du-wei’ler) 

Doğu Boylarının Beyleri 

(Sol Dang Hu’lar) 

 

Batı Boylarının Beyleri 

(Sağ Dang Hu’lar) 

Sol Ku-tu Hou’lar 

 
Tümen Başı 

Binbaşı 

Yüzbaşı 

Onbaşı 

Sağ Ku-tu- Hou’lar 

 
Tümen Başı 

Binbaşı 

Yüzbaşı 

Onbaşı 

 

Tabloda 1-2-3-4 rakamları ile ifade edilen yönetsel kademeler imparatorluğun 

“dört direği/köşe taşı) olarak adlandırılmaktadır. Bu dört köşe arasında asalet ve öncelik 

sıralaması bulunmaktadır. Şanyünün en büyük oğlu olan ve gelecekteki taht sahibi olan 
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Doğu Bilge Elig makamda başta gelmektedir Ardından ona bağlı olan Doğu Kok-le Elig 

gelmektedir. Üçüncü sırada ise şanyünün küçük oğlu veya kardeşinin yönetici olduğu 

Batı Bilge Elig ve ardından ona bağlı Kok-le Elig gelmektedir(De Groot & Asena, 2011, 

s. 82). 

Tabloda gösterilen örgütlenme içinde Hunlar üç farklı kurultay 

düzenlemektedirler. Her yılın başında devlet meselelerini görüşmek üzere boyların ileri 

gelenlerinin toplandığı kurultayda yönetsel kararlar ve yasa mahiyetine sahip kararlar 

alınmaktadır. Kurultaya katılan beyler ülkenin siyasi merkezi olan şanyünün oturduğu 

yerde toplanmaktadırlar. Askeri kurultay ise sonbaharda gerçekleştirilmektedir. Asker 

ve at sayısının belirlenmesi, savaşa ilişkin talimlerin yapılması ve askeri meselelerin 

görüşülmesi kurultayın toplanma nedenidir. Bu kurultay, şanyünün otağında değil 

katılımın yoğunluğu itibariyle geniş bir alanda yapılmaktadır. Kutsallık içeren üçüncü 

kurultay ise yılın beşinci ayında gerçekleştirilmektedir. Kutsal sayılan Long-cheng50 adı 

verilen yerde yapılan bu kurultaylarda Gök tanrı ve Yersuya ibadetler yapılmakta ve 

kurban kesilmektedir(De Groot & Asena, 2011, s. 85-87). 

Hun Devleti’nde yönetim örgütlenmesi şanyü ve yirmi dört boyun 

yöneticisinden ibaret değildir. Göçebe devletlerde yer almadığı var sayılan kademeli 

yetkilendirmeler Hun Devleti’nde gelişmiş şekilde bulunmaktadır. Tümen 

komutanlarının her biri kendi bölgesinde binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı tayin etmekte, 

meraların dağılımını yönetmektedir. Bu noktada tümen komutanının yetkisi nedeniyle 

bir tür göçebe feodal bey olarak tanımlamanın mümkün olup olmadığı sorusunu sormak 

gerekmektedir. Tümen komutanlarının gücü, yönettikleri bölgelerin büyüklüğü ve nüfus 

yoğunluğundan gelmemektedir. Bu nedenle merkezden görece bağımsız feodal bir bey 

değildir. Tümen komutanının güç alanı elindeki askeri güçten gelmektedir. Ancak bu 

                                                           
50 Otkan’ın  (Otkan, 2018, s. 27) aktardığına göre Hunların aynı zamanda politik dünyevi merkezi de 

olduğu belirtilen bu kutsal mekânın ismine Japon araştırmacı Namio Egami’nin etnolojik çalışmasından 

ulaşılmaktadır. Japonca eserin Türkçe ismi Avrasya Eskiçağ Kuzey Kültürü, Tokyo: 1950). 
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güç de hiyerarşik kademelerle tümen komutanını da aşarak şanyüye kadar bağlanan bir 

yapıya sahiptir. Ayrıca tümen komutanını azletme yetkisi ve boyların yer değiştirmesi 

için yarlık verilmesi yalnızca şanyüdedir. Şanyünün tahta çıkışında tümen 

komutanlarının bulunması bir zorunluluktur(Klyaştornıy, 2018, s. 46-47). Şanyü ve 

boylar arasındaki bağı şanyünün soydaşı tümen komutanı sağlasa da her boyun kendine 

özgü yapısı olduğu gibi korunmaktadır. Bu durumun devletin bütünlüğü için bir 

tehlikeye dönüşmemesinin en önemli nedeni her Hun erkeğinin aynı zamanda asker 

olmasıdır. Çocukluktan bu yana şanyüden onbaşıya uzanan askeri örgütlenme 

birimlerinin içinde yer alan kişiler için devlet, yaşamını sürdürme etkinliğinin doğal bir 

parçasıdır. Diğer bir ifadeyle, tarım toplumlarında olduğu gibi devlete yalnızca vergi 

veren ve asker besleyen avam tabakanın devletle kurduğu bağdan daha derin biçimde 

bizzat devletin bir unsuru olarak toplumun neredeyse tamamı askerdir. Yönetim 

örgütlenmesini askeri esasa göre kurmuş bir devlete bu durum önemli bir avantaj 

sağlamaktadır.  

Göktürklerde ise hükümdarlık unvanlarından sonraki en yüksek unvanlar 

kağanın veliaht olan çocuklarına aittir. Bu unvanlar, tigin, yabgu ve şaddır. Tigin, 

kağanın meşru oğullarına verilen bir unvandır(Gömeç, 2000, s. 943).Yabgu ise 

tiginlerden en büyüğünün aldığı unvandır. Göktürk Yazıtlarında dağılan ve töresini 

unutan milletin tekrar örgütlenmesinin anlatıldığı yerde “(Tölis ve Tarduş boylarına) 

…yabgu ve şadı o zaman vermiş.” ifadesi yer almaktadır. Yabgu ve şadların boyların 

başına yönetime geçen yüksek unvanlı kişiler oldukları görülmektedir. Yabgu, kağanın 

oğlu veya erkek kardeşi olan ve kağandan sonra en yüksek yönetici olan kişidir. Yabgu 

unvanı Uygurlar ve Karahanlılar tarafından da kullanılmıştır. Clauson bu unvanın 

Yüeçilere kadar giden çok eski bir unvan olduğunu ve kağan tarafından akrabalara 

verilen bir unvan olduğunu yazmaktadır(Clauson, 1972, s. 873). Kutadgu Bilig’de 

“Kimi yabgu, yuğruş olur, il beyi/ Kiminin unvanı eşi olmayan er-ögi” dizesinde yabgu 
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üst düzey yönetici olarak, “yuğruş” ise ‘bakandan’ bir kademe aşağı yönetici olarak 

sıralanmıştır. Er-ögi ise ‘vezirden’ bir aşama aşağıdaki unvandır. Bu sıralamada en 

yüksek makam yabguya aittir(Hacip, 2020, s. 307). Dîvânu Lugâti't- Türk’te ise 

“yawgu” olarak geçen unvan “hakandan iki derece aşağıda olan avamdan kişinin 

lakabı” biçiminde tanımlanmıştır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 362). Burada 

belirtildiğinin aksi olarak Göktürkler döneminde bu unvan halktan kişiye değil hanedan 

üyesine aittir. 

İstemi Yabgu (553-576) döneminde yönetim “on ok ” esasına göre 

örgütlenmiştir. İstemi yabgu “on boyun kağanı” olarak adlandırılmaktadır. On ok 

burada on boya değil askeri bir yönetim kademesine işaret etmektedir. Bir okun içinde 

birden fazla boy yer alabilmektedir. Ok, tam olarak Hunlardaki tümene karşılık 

gelmektedir. Her ok on bin askerden oluşan başında şad unvanlı yöneticinin yer aldığı 

kendi tuğu olan bir orduyu ifade etmektedir(De Guignes, 2018, s. 135). 7. yüzyılda bu 

sistemin yerini on iki boy sistemi aldığında doğu kanadı Tölisler, batı kanadı ise 

Tarduşlar olarak iki konfederasyona ayrılmıştır.Klaytornıy bu tespitini Göktürk 

Devleti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra 555 yılındaki şartlar altında yönetim 

örgütlenmesi için şu tespiti yapmıştır:“Ülkenin batı kanadında ortaya çıkan idari-askeri 

sistem doğu kanadındakine benzemekle birlikte onunla bütünleşmiş değildir. Kağanlığın 

daha sonraki çöküşünün politik koşulları böylece oluşmuştur.”(Klyaştornıy, 2018, s. 

130). 

Clauson’a göre İrani kökenli şad unvanı Türklere JuanJuanlardan geçmiştir ve 

“hükümranlık etmek” anlamındaki “xsia” kökünden gelmektedir(Clauson, 1972, s. 

866).Bazı boyları emrindeki ordu ile yöneten teginlere şad denilmektedir(Togan, Kara, 

& Baysal, 2020, s. 3). Kağan olmak için öncesinde şad unvanını taşımak 

gerekmektedir(Togan, Kara, & Baysal, 2020, s. 82). Hun örgütlenmesinde olduğu gibi 

iki şad, ülkenin doğu ve batısında görev almaktadır(Arsal, 2020, s. 270).Doğu ve batıda 
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yer alan boyları yöneterek boylar birliği yönetici olarak görev yapmaktadırlar.  

Uygurlarda Şine Usu Yazıtında “iki oğluma yabgu ve şad unvanları 

verdim.”(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 519) sözleriyle tıpkı Göktürk 

Yazıtlarında olduğu gibi iki unvan yan yan yana kullanılmıştır. Şadapıt unvanı ise şad 

unvanının çoğulu olarak düşünülmektedir. Bu unvanın başka bir ayırt edici özelliği 

bilinmemektedir. Göktürk Yazıtlarında geçmektedir: “…güneyde şadapıt beyler” 

ibaresiyle geçmektedir(Şirin, 2015, s. 46). 

Hanedan üyelerinden bir diğeri “katun” unvanıyla anılan kağanın eşidir.Katun 

unvanına Bumin Kağanın Türk birliğini sağladığı ve Göktürk Devleti’ni kurduğu 

552’de rastlanmaktadır. Ancak Hunlarda da yin-çü (yenşi) adı verilen hükümdar eşi 

unvanı vardır. Çin yıllıklarında “Kağan eskiden var olan şanyüye denk geliyor, eşi 

katun ise eskiden var olan yençiye denk geliyordu.” ifadesi ile Hun ve Göktürk 

unvanlarının benzerlikleri anlatılmaktadır(Tsai, 2019, s. 177).“Katın” Eski Türkçede 

zevce, eş anlamlarına gelmektedir. İdari bir unvan olarak Orhun Yazıtlarında hanedanda 

sayılmıştır. Katun idari bir unvan olduğu gibi daha geniş bir biçimde siyasi gücün de bir 

parçasıdır. Kültigin Yazıtında “Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam 

İlteriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış olacak.”  

cümlesine İlbilge Katun Türk milletini yok olmaktan kurtaran eş hükümdarlardan 

biridir(Şirin, 2015, s. 197). Katun da tıpkı eşi gibi bilge unvanı almıştır. Göktürk 

Yazıtlarında bir başka yerde “Umay gibi annem katunun devletine küçük kardeşim Kül 

tigin er adını aldı.” denilmektedir. Umay, her şeyi üreten doğa kültünün olarak 

mitolojik ananın içinde yer alan dişil bir varlıktır. Yer- Sub, Yer Ana, Ötüken ve Umay 

kültleri birbiriyle ilgili olarak ortaya çıkan yer ana mitinin parçalarıdır(Bayat, 2020a, s. 

11-13). Katun unvanına sahip olan tigin annesi ve hükümdar eşi,  bu kutsal varlık 

umaya benzetilmektedir. Ayrıca yine bu cümleden katunun devletinden söz edilerek 
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sadece kutsal ana figürü olarak değil aynı zamanda siyasi bir unvana sahip yönetici 

olarak bulunmaktadır. 

Tonyukuk Yazıtı’nda geçen “ayguçı” unvanı toy örgütlenmesinde yüksek bir 

unvandır:“Kağanı alp imiş, aygucısı bilge imiş.”(Orhun Abideleri, 2019, s. 98-99, 102-

103).Toyun doğal yöneticisi kağan olmakla birlikte onun vekili ayguçıdır(Kafesoğlu, 

2014, s. 153). Bu unvan Uygurlarda “öge” olmuştur. Çin yıllıklarından Tang Hanedan 

Yıllığı’nda (618-906), bazı Göktürk unvanlarına yer verilmiştir. Kağanın eşi katun 

(yençi), oğulları ve kardeşleri tigin (t’e-le), ordu komutanları olarak şad unvanları 

sayılmıştır. Ayrıca şadların en yüksek rütbesinin de külçur (kü’lü-ço) olduğu ve 

hiyerarşik silsile halinde aşağıya doğru a-po, hie-li-fa, tu-tun, se-kin, yen-hun-ta ve ta-

yü sayılmıştır. Toplam yirmi sekiz makamın babadan oğula veya kardeşlere geçtiği 

belirtilmiştir(De Groot & Asena, 2011, s. 81). 

Çin kaynaklarından yönetsel örgütlenmeye ilişkin öğrenilen değerli bir bilgi hem 

Göktürk hem Uygur Devletlerinde dokuz kişilik yönetici bir kurulun bulunduğu, 

bunların altısının dış buruk, üçünün ise iç buyruk olduğu bilgisidir(Kafesoğlu, 2015, s. 

255). Kağan tarafından verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü kişiye “buyruk” 

denilmektedir. Kutadgu Bilig’de iki ayrı beyitte  “Ne der işit danışman buyruğu” ve 

“Yine iyi demiş bir Türk buyruğu” şeklinde devlet görevlisi anlamıyla 

kullanılmıştır(Hacip, 2020, s. 105 ve 228).“Buyruk” unvanı Dîvânu Lugâti't- Türk’te 

“bıruk” olarak “devlet büyüklerini derecelerine göre hakanın yanına oturtan adamın 

adı. Aslı buyruktur, manası emirdir. Çünkü o, onlara bu iş için emir verir.”şeklinde 

açıklanmıştır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 162).Birincil kaynakların çeviri 

çalışmalarında buyruk yerine sıklıkla kumandan ifadesi kullanılmaktadır(Kutadgu Bilig, 

2020, s. 105)(Şirin, 2015, s. 46). 

Göktürk Yazıtlarında pek çok unvanın sayıldığı kısımlardan birisi şöyledir: 

“Ayrıca erkek kardeşim, oğullarım, müttefik halkım, güneyde şadapıt beyler, kuzeyde 
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tarkanlar ve buyruk beyler…”.Bu ifadeden diğer bir yüksek unvanın tarkanlar (çoğulu 

ile tarkat) olduğu anlaşılmaktadır. Hem askeri hem de yönetsel bir unvan olan tarkan 

unvanının, üst düzey onursal bir niteliği vardır(Gömeç, 2000, s. 942). İsim yapısından 

kelimenin “–gan” eki ile türetilmiş sıfat biçiminde bir unvan olması muhtemeldir. “Tar” 

kökü ise dağıtmak, darmadağın etmek anlamlarına gelmektedir(Şirin, 2015, s. 51).Bu 

şekilde dağıtan, yerle bir eden kişi olarak askeri cesaret ve başarı övgüsü taşıyan bir 

unvandır.Golden pek çok unvanın bulunmasını Göktürklerin gelişmiş bir göçebe devlet 

olmasının kanıtı olduğunu belirtmektedir. Yalnızca Hunlardan görece az veya çok 

merkezi olduğu konusunun açık olmadığını vurgulamaktadır(Golden, 2018a, s. 161). 

Barfield bu soruna, tarihleri boyunca daha çok kağanları olduğu için nedeniyle 

Göktürklerin Hunlara göre daha az merkezi olduğu yorumunu getirmektedir(Barfield, 

1989, s. 133). 

Çin kaynaklarına göre tiginden sonra yer alan makamların hiyerarşik sıralaması 

çor, apa, ilteber, tudun ve irkin biçimindedir(Taşağıl, 2019, s. 115-117)(Togan, Kara, & 

Baysal, 2020, s. 3). Kurultaylarda belirli bir oturma düzeni bulunmaktadır. Şadlar 

kağanın sağında tarkan ve buyruklar ise solunda yer almaktadır. Bu oturma düzeni, aynı 

zamanda, unvanlar arasındaki hiyerarşiyi de göstermektedir. Ancak bu unvanların ne 

derece seçkin boya ait olduklarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Kara bodun olarak 

anılan toplum katmanının varlığı devlet içinde yönetici kesimin oluştuğu bir 

katmanlaşmanın olduğu varsayımını güçlendirmektedir. Khazanov, yönetici 

seçkinlerinin bağlı yerleşik nüfus içinde bir yönetici sınıf olduğunu ancak devletin 

kendisi için yönetici kesim yorumunu yapmaktadır(Khazanov A. M., 2015, s. 258). 

Çin kaynaklarında üst düzey bir unvan olarak geçen çor, külüng ifadesiyle 

birlikte kullanılmıştır. Külüg “ünlü, bilinen, meşhur” anlamlarına gelen bir sıfatken, çor 

ise askeri bir unvanın ismidir(Clauson, 1972, s. 715).Apa ise  “hürmet edilen kişi” 

olarak yaşlılara verilen bir unvandır(Clauson, 1972, s. 5). Göktürk Yazıtlarında 
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Tonyukuk’un unvanları sıralanırken “İnançu Apa Yargan Tarkan” 

denilmektedir(Orhun Abideleri, 2019).Apa sıfat tipi unvanlardan biridir. Uygurlarda 

Kül Buyruk isimli elçi apa unvanını taşırken, Oğuz ve Kumanlarda apa tarkan, 

başkomutan anlamına gelmektedir(Donuk, 1988, s. 2). 

İlteber, “kağana bağlı yüksek devlet memuru ve yönetici”  anlamına 

gelmektedir.  İkinci Göktürk Devleti zamanında Çin’e elçi olarak giden iki ilteber, 

kaynaklarda bakan olarak yazılmaktadır(Donuk, 1988, s. 21-22). Tutuk unvanının ise 

“tu- t’ung” biçimindeki sivil vali anlamlı Çince kelimeden geldiğine ilişkin fikirler 

bulunmakla birlikte Donuk, bu unvanın “tutmak, muhafaza etmek, tutumlu olmak” 

fiilinden türediğini belirtmektedir(Donuk, 1988, s. 54).Bu fiil türevine uygun olarak 

unvan sınır tutan, sınırı koruyan askeri vali biçiminde açıklanmaktadır. Eski Türklerde 

savaş niteliklerine dönük  “kapmak, yakalamak, yarmak, kesmek, vurmak” gibi 

fiillerden türeyen “kapgan, çabış, yargan, urungu” askeri unvanlar da 

bulunmaktadır(Şirin, 2015, s. 258). 

Göktürk Yazıtlarında “ondan sonra Yer Bayırku’ların büyük irkini düşman 

oldu.” sözleriyle bahsi geçen unvan, Clauson’un sözlüğünde boy beyinden yüksek 

kağandan aşağı bir unvan olarak tanımlanmaktadır(Clauson, 1972). Batı Göktürklerini 

meydana getiren On Oklardan Nu-şi-pi boyunun her bir sorumlusu bu unvanı 

taşımaktadır(Donuk, 1988, s. 15). 

Batı Göktürk Devleti’nde Tong Yabgu dönemi bağımsız olan bazı boyların 

kontrol altına alınmasıyla bu boylardan vergi alınması konusunu gündeme getirmiştir. 

Böylece “tudun” olarak anılan vergi görevlileri bu ülkelerin kağanlığa tabi kılınmasını 

sağlamıştır.  Bitigçi, kâtip ve yazıcı unvanının Eski Türklerdeki adıdır. Kutadgu Bilig’te 

de kağanların yabgulara aktardıklarını yazan bitigçilerin iyi sır saklaması gerektiğinden 

söz edilmektedir(Kutadgu Bilig, 2020, s. 326). Bitigçilerin tuttuğu kayıtların tarihten 

günümüze gelememiş olması büyük bir şansızlıktır. Eski Türklerde bitigçiler kayıtları 
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diğer yönetsel birimlere aktarmak üzere tutmuş olmalılardır. Bu kayıtların arşivleme ve 

devlet tarihi yazıcılığı için kullanılmadığı güçlü bir olasılıktır.  

Askeri bir unvan olan subaşı ise ordunun başı, komutanıdır. Görevleri Kutadgu 

Bilig’de detaylı biçimde sayılmıştır: Sübaşlamak (askeri komuta etmek), çerik düzmek 

(ordu oluşturmak), yağını sımk (düşmanı yenilgiye uğratmak)(Kutadgu Bilig, 2020, s. 

197). Ayrıca cesur olması ve askerlerini iyi şekilde besleyecek kadar cömert 

olmasısubaşının sahip olması gereken erdemlerdir. 

Göktürk örgütlenmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde şu temel özellikler 

öne çıkmaktadır: 

 Hun örgütlenmesine çok benzer bir yapı vardır. 

 Ülke doğu-batı (sol-sağ) şeklinde yönetsel parçalara ayrılmıştır. 

 Üst düzey yöneticiler aynı zamanda askerdir. Askeri olmayan bitigci, tudun 

gibi bazı unvanlar da mevcuttur. 

 Aristokrasi mevcuttur. Aşina Ailesi kağanın soyu ve yönetici sınıftır. 

 Unvanların bir kısmı sıfat biçiminde ad verme geleneğine uygun olarak 

yeteneklere ve başarılara göre verilmiştir. 

Uygurlarda devlet örgütlenmesi büyük ölçüde Göktürklere benzemektedir. 

Kağan ve katun, tiginler, yabgu ve şadlar tıpkı Göktürk örgütlenmesindeki gibi yer 

almaktadır. Hun askeri sisteminin sürdürüldüğü Uygur örgütlenmesinde en büyük askeri 

birim olarak tümenler bulunmaktadır. Tümenlerin başında “sangun” unvanlı 

komutanlar vardır. Günümüze kazandırılan Uygurlar döneminden kalma eserlerde “il 

ögesi” devlet büyüğü, bakan olarak geçmektedir(Arsal, 2020, s. 73). Aynı zamanda 

devlet başkanı olarak da bilinmektedir(Donuk, 1988, s. 55).İl ögesinden sonra “tirek” 

unvanı gelmektedir. Çin’e giden iki Uygur elçisinin unvanı olarak da kayıtlarda 

geçmektedir. 911 yılında Tirek Bekçi ve 954 yılında İnanç Tirek elçi olarak Çin’de 
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bulunmuşlardır(Donuk, 1988, s. 51). Uygur kaynaklarında sık rastlanan ancak görev 

tanımı net olmayan bir diğer unvan bölge yargıcı, vali ve yüksek rütbeli memur 

anlamına gelen “çigşi”dir(Gömeç, 2000, s. 934). 

Askeri ve yönetsel örgütlenmenin başında kağanlara bağlı tigin ve şadlar 

bulunmaktadır. Sağ ve sol kol olarak iki şad vardır. Onların altında baş sangunlar yer 

almaktadır. Uygur yönetim sisteminin Göktürklerden en belirgin farkı tigin ve şad 

unvanları arasında kademe farkının oluşmasıdır. Uygurlarda tiginler, şadlardan daha 

yüksek bir unvana dönüşmüştür. Ayrıca bazı kağanlar bir süre tigin unvanını 

kullanmışlardır. Uygur köken efsanesinde geçen tigin (Or-tigin),  924-926 yıllarında 

Uygur kağanının unvanı olarak görülmektedir(Donuk, 1988, s. 48).Uygur kağanlarının 

aynı zamanda yabgu unvanını da kullandıkları bilinmektedir.  

Göktürk ve Uygur unvanları hemen hemen aynı olsa da Göktürklerdeki şadapıt, 

tarkan ve tudun unvanının Uygurlarda geçmediği, Uygur yönetimindeki çigşi ve öge 

unvanlarının ise Göktürklerde kullanılmadığı görülmektedir(Ertürk, 2020, s. 52). 

Uygur yönetim yapısının özellikleri tıpkı Hun ve Göktürklerde olduğu gibi 

askeri sisteme dayanmaktadır. Tigin ve şadlar tümenden onbaşıya kadar yer alan emir 

komuta zincirindeki her askeri birliğin üst yöneticisi olarak bulunmaktadırlar. 

Uygurlarda binbaşı rütbesi “çor” idi.  Hiyeraeşik olarak tigin, şad, sangun ve çor 

sırasıyla bulunan unvanlar hanedan üyelerine aittir. 

3.4.Göçebe Türklerin Şehri: Balık 

Göktürk ve Uygur dönemlerinde şehirlere balık ismi verilmektedir. On birinci 

yüzyıldan sonra Karahanlılarla birlikte yine Türkçe bir kelime olan kent sözü 

kullanılmaya başlanmıştır. Bozkırdaki Türk toplumlarının genel karakteri göçebeliğe 

uygun biçiminde ekonomik faaliyet olarak hayvancılıkla uğraşmaları ve taşınabilir 

çadırlarla yazlak ve kışlaklar arasında hareketli olmaları dir. Ancak Hun döneminden 
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başlayarak Türklerin tarımla da uğraştıkları, ticaret yapıp şehirler kurdukları 

görülmektedir. Ancak Hun şehirlerine ilişkin çok az kaynak vardır. Kan-çou isimli dört 

kapısı bulunan şehir inşa biçiminden dolayı Hun şehirleri, Çinliler tarafından “Yatan 

Ejder Şehri” olarak anılmıştır(Eberhard W. , 1996, s. 77).  

Balık kelimesi, bal kökü ile balçık, toprak kökünden gelmektedir(Clauson, 1972, 

s. 336).Bu durumun Türklerin kurduğu şehirlerdeki yapılaşma ile ilgisi bulunmaktadır. 

Genellikle senenin kış döneminde kullanılan hanelerde çok fazla dayanıklı olmayan 

toprak, kerpiç ve ahşap malzemeleri kullanılmıştır(Kafesoğlu, 2015, s. 309).Şehirdeki 

yapılaşmanın dayanıklı olmamasına ek olarak, şehirlerin surlarla kaplı orta çağ 

şehirlerinden de farklı olduğu görülmektedir. Şine Usu Yazıtı’nın doğu kanadında 

Uygur kağanı Moyan Çor’un ordu-örgin olarak anılan sarayının ahşap çit ile çevrili 

olduğu yazmaktadır. Moyan Çor’un bu sarayı Selenge kıyısında kurulan Bay Balıktadır. 

Moyan Çor bu şehri Soğd ve Çinlilere yaptırmıştır. Hun şanyüsü Çi-çi’nin Çinliler 

tarafından M.Ö. 36 yılında yıkılan sarayı Türklerde nadir görülen şato tipi 

yapılardandır(Kafesoğlu, 2015, s. 310).Tonyukuk Yazıtında yirmi üç şehrin  (balık) ele 

geçirildiği yazılmaktadır. Ayrıca Bilge Kağan Beş Balık’a doğru ordu sevk ettiğinden 

söz etmektedir. Kültigin ise Togu Balık’ta savaştıkları bilgisini vermektedir(Şirin, 2015, 

s. 204). 

Seyyah İbn Hurdadbih 9. yüzyılda Türk ülkelerini saymakta, Dokuz Oğuzların 

(Uygurlar) en geniş ülke olduğunu belirtmektedir.  Bu ülkelerin hepsini kast ederek  

“Türklerin on altı şehri vardır” demektedir(Şeşen, 2020, s. 181-182). Ancak bu 

şehirlerin hangileri olduğu sayılmamaktadır. Balık kelimesi, Dîvânu Lugâti't- Türk’te 

“Müslüman olmayanların ve Uygurların lehçesinde kale ve şehir” olarak 

tanımlanmaktadır. Burada iki Uygur şehrinden söz edilmektedir: Uygurların en büyük 

şehri Biş Balık (Beş Kent) ve Yanı Balık ( Yeni Kent)(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 

163). Dokuzuncu yüzyıla ait Turfan Koleksiyonunda yer alan bir metinde “ertmiş ödün 
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uluğ balıg bar erti”  /“bir zamanlar büyük bir kent-şehir vardı” ifadesi geçmektedir.51 

Turfan Metinlerinin bir başkasında ise “balıqdın balıqa ulusdın ulusqa eldin elka tinci 

savci bolup joridimiz elsar”/  “eğer şehirden şehire, ülkeden ülkeye, köyden köye 

gidersek”  biçiminde çeşitli yerleşim birimlerini belirtirken kullanılmıştır.52  Divan’da 

Uygurlar hem bir boyun ismi hem de beş şehirli bir ülke olarak anlatılmaktadır. Uygur 

Devleti’nin beş şehri Sülmi, Koçu, Han Balık (Can Balık), Biş Balık, Yanı Balık (Yengi 

Balık)’tır. Kaşgarlı Mahmud’a göreen iyi ok atıcılar bu şehirlerde 

bulunmaktadır(Dîvânu Lugâti't- Türk, 2018, s. 54-55). 

Ötüken, Göktürk Yazıtlarında kutsal olarak nitelenen ve hem Hun hem de 

Göktürk ve Uygurlar için önemli bir yerleşim yeridir.Ötüken kelimesinin kökeni “dua 

etmek ve rica etmek” anlamlarına gelen “ötü-“den türemiştir(Clauson, 1972, s. 51). Her 

üç devletin de merkezi Orhun yöresinde bulunan Ötüken civarındadır. Göktürk 

Yazıtlarında birkaç yerde Ötükenden söz edilmektedir(Orhun Abideleri, 2019): 

“Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiç sıkıntın 

olmaz. Ötüken ormanında oturursan ebediyyen ülkeyi tutarak 

oturacaksın.”(Ötüken yir olurup arkış tirkiş ısar nen bunuğ yok. 

Ötüken yış olursar bengü il tuta olurtaçı sen) 

“Türk kağanı Ötüken ormanında oturursa ülkede keder olmaz.” 

(Türk kağan Ötüken yış olursar ilte bun yok.) 

“Çok yere sefer ettim, Ötüken ormanından daha iyi bir yer 

olmadığını gördüm. Ülkeyi idare edecek yerin Ötüken olduğunu 

anladım.” ( Bunca yirke tegi yorıtdım. Ötüken yışda yig idi yok 

ermiş. İl tutsık yir Ötüken yış ermiş.) 

                                                           
51 Turfan Bölgesinde bulunan el yazmalarından birisi olan yaklaşık 160 sayfadan oluşan 40 parçalık 

metin. Le Coq A., von, Türkische Manichaica aus Chotscho, II, APAW No.3 1919, s.3-15. Aktaran: 

(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 80) 
52 Turfan Koleksiyonu içinde yer alan 76 satırdan oluşan Uygurca Budist metni. A von Gabain Tirkische 

Turfan- Texte IV, Ein neues uigurisches Sündenbekenntnis, SPAW, 1930, XXIV, s.432-450. Aktaran: 

(Древнетюркский Словарь, 1969, s. 80) 
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Ötüken’in yerleşik bir şehir olduğuna ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte hem 

kutsal bir merkez hem de kağanlığın yönetim merkezdir. Manevi olarak kutsallığının 

yanı sıra evrenin dört bir yanının birleştirici kavşağı olarak da görülmektedir(Bayat, 

2020b, s. 47). Bu Türklerin evrensel devlet anlayışının bir yansımasıdır. Bu bakımdan 

bir tür göçebe başkenti olarak tarif etmek mümkündür. Göktürk Yazıtlarında ormanlık 

ve dağlık yer olarak belirlenen Ötüken’in dağ kısmının yönetici Aşina boyunun tözü 

olması muhtemeldir(Bayat, 2020b, s. 43-45). 

Yazıtlarda görülen “Ötüken yış” kullanımı bölgenin kutsallık atfedilen özel bir 

mekân olduğunu göstermektedir. Ötüken yiş olarak belirtilen dağ ise büyük olasılıkla 

yaylanın yer aldığı yüksek dağın ismidir. Yazıtlarda pek çok kere ‘yış’ fadesi geçmekle 

birlikte bir yerde ‘Ötüken yir’ kullanılmıştır. Ötüken yeri ifadesi ile oturulan yer 

kastedilmektedir. Ötüken aynı zamanda özünü ve özelliklerini korumayı sembolize 

etmektedir. Hangay sıra dağlarının doğu kesiminde Orhun(Orkun) ve Temir 

ırmaklarının birleştiği yerde bulunan Ötüken, bozkır hayatının sembolüdür(Sümer, 

2014, s. 3).53Ötüken’den uzaklaşmak, başka bir yerde oturmak ve il tutmak bodunun 

özellikleri kaybetmesine neden olacağı için sıkıntı ve kederle (bun) sonuçlanacağı 

belirtilmiştir. Ötüken dağlarla çevrelenmiş bir yaylanın ismidir, dış dünyadan korunaklı 

görünümü ile göçebe Türklerin özelliklerini kaybetmeden koruyacağı bir 

merkezdir(Bayat, 2020b, s. 42). 

Orhun Yazılarında şehir, Türkler yok olmasın ve tekrar millet olsun diye tanrının 

İlteriş Kağan ve İlbilge Hatunu yükselttiğinin yazıldığı yerde de geçmektedir. Buna 

göre İlteriş Kağan on yedi eri ile dışarı çıktığı duyulduğunda şehirdekiler dağa çıkmış, 

dağdakiler ise inip İlteriş Kağan ve erlerine katılmıştır.“Taşra yorıyur tiyin eşidip 

balıkdakı tağıkmış, tağdakı inmiş, tirilip yitmiş er bolmuş” (Ergin, 2019, s. 45).Türk 

                                                           
53 Faruk Sümer Eski Türklerde Şehircilik, s.3. Sümer Ötüken’in yerini bu şekilde tarif eder ve günümüz 

Moğolistanının içinde yer aldığını belirtir.  
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ilinin tekrar tesis edildiğine ilişkin bu anlatıda şehir yerleşikleri düşman iken, 

dağdakilerin birliğe katılan dost olduğu görülmektedir. 

Hem Kültigin hem Bilge Kağan Yazıtında bir yılda pek çok kez savaşıldığı ve 

ilk savaşın Togu Balık’ta olduğu yazmaktadır.54 Şehirle ilgili bilgi verilmese de 

düşmanın Togla ırmağını yüzerek geçtiği belirtilmektedir. Bilge Kağan Yazıtında 

savaşılan bir diğer şehir olarak Biş Balık’tan söz edilmektedir. Bilge Kağan otuz yaşına 

doğru bu şehre bir ordu sevk etmiştir.55 Çin kaynaklarında Pei-ting olarak geçen bu 

şehir Bilge Kağan’ın ogusum bodunum olarak kanbağı olduğunu belirttiği Basmıllar’ın 

yaşadığı bir yerdir(Sümer, 2014, s. 11). 

Göktürk şehirlerine ilişkin bilgiler veren önemli bir kaynak Çinli bir Budist 

rahibin Asya’daki seyahati sırasında aldığı notlardır. Seyahat ettiği dönem Batı 

Göktürklerin devletinde yedinci yüzyılın başlarıdır. İlk olarak uğradığı Kva- Çou isimli 

Göktürk şehrinin valisinin Tukiyu Türkü olduğunu, bu şehri geçtikten sonra bugünkü 

ismi ile Bulungur ırmağını geçerek “Doğu ülkelerine” girdiğini yazmıştır. Gördüğü 

şehirlerin bir hükümdar tarafından yönetildiğini ve kağana bağlı olduğunu yazması 

şehirlerin göçebe devletle olan bağını ortaya koyan önemli bir bilgidir.  Ancak buradaki 

yolculuğu uzun ve meşakkatli olmuştur. Piçin isimli bir kaleye 6 günde varabilmiştir. 

Kale muhafızlarının şehir kapısını açarak onu karşıladığını anlatmış ve Budist olan 

hükümdar, hatun ve halkın onu saygıyla karşıladığını belirtmiştir. Seyahatname 

boyunca Peh-sui isimli verimli toprağı olan bir şehir, sulak ağaçlık bahçeli Kong-yu 

şehri ve halkının gururlu olduğunu belirttiği Nuçe-kien şehrini anlatmıştır. Taş- Kend 

olarak bilinen Çeşi bölgesinde görülen on kadar şehrin hepsinin Türk kağanına tabi 

olduğunu yazmaktadır. Rahip Hüen-Çang’ın notlarının en önemli yanı, verimli 

topraklara sahip tarım ve ticaret alanı olan ve genellikle Budist inancının yaygın olduğu 

                                                           
54“Ang ilk Togu Balıkda süngüştümüz”/ “Ang ilki Togu Balıkda süngüştüm”(Orhun Abideleri, 2019, s. 57 

ve 79) 
55“Otuz yaşıma Biş Balık tapa süledim.”(Orhun Abideleri, 2019, s. 77) 
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şehirlerde Türklerin sadece askeri ve idari yönetici olarak bulunduğu ve şehirlerin 

kağana tabiiyetini sağladığı bilgisi önem taşımaktadır(Togan N. , 1964, s. 24). 

Şehirlerin varlığını yalnızca tarımla değil aynı zamanda ticaretle de açıklamak 

gerekmektedir. Türk devletinin çoklu boy yapısı içinde bazı boyların ticaretle 

uğraşmaları ve yerleşik olmaları nedeniyle şehirler gelişmiş veya fethedilen şehirler 

korunmuştur. Bunun en önemli örneği Göktürk döneminde ticaretle uğraşan Soğdlardır. 

Göktürklerin ele geçirdikleri şehirlerde yerleşik halkın yaşayışı üzerinde bir değişiklik 

yapıp yapmadıklarına ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Ancak yaygın kanı Türklerin bu 

yerleşik halklardan vergi alarak değiştirmeden egemenlik alanında bulundurduğu 

yönündedir(Klyaştornıy, 2018, s. 129). Göktürklerin zamanında ticaret ortamının ana 

ekseni Çin’den Akdenize’e İpek Yolu vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Göktürklerin İpek 

Yolu’nun geçiş noktası üzerinde hâkimiyet kurması onların da bu ticarete dâhil olmasını 

sağlamıştır. Genellikle himayelerindeki Soğdlu tüccarlar vasıtasıyla Çin’den ticaret 

haracı olarak aldıkları ipek ve diğer değerli ürünleri elden çıkarmaktadırlar. İpek Yolu 

ticareti Asya’dan batıya doğru sırasıyla Çin, Türkler ve Soğdlar, Pers ve Bizans 

etkinliğini içermektedir(Yingsheng, 2020, s. 4-13). Batı Göktürklerinin 7. ve 8. 

yüzyıllarda doğuya nispeten güçsüzleşmesi hakanın egemenliğini kaybetmemek üzere 

ülkedeki onay ve desteği artırmak üzere yerleşik olan ve ticaretle uğraşan Soğdlarla 

ilişkileri canlandırmasına neden olmuştur. Soğdlar bağımlı teba anlamına gelen “tat” 

olarak adlandırılsalar da ülke ticaretini ellerinde bulundurduklarından 

önemlidir(Klyaştornıy, 2018, s. 138). 

Tanrı Dağlarının doğusunda yer alan Beşbalık şehri “Turfan yaylası” olarak 

bilinmektedir. Bunun nedeni kurak ve sıcak olan çukur biçiminde bir bölge olmasıdır. 

Turfan bölgesi ticaretin gerçekleştiği, farklı milletlerin ticaret kolonilerinin bulunduğu 

kozmopolit bir yerdir. Beşbalık ise ticaret yollarını birleştiren bir kapıdır. Hunlar ve 

Göktürkler zamanında Türkistan ile ticaret yollarının kontrol ve orduların çıkış noktası 
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olan kent Uygurlara da başkentlik yapmış olması nedeniyle önemlidir(Ögel, 2019, s. 

16). Çinlilerin Pei-ting yani kuzeyin başkenti ismini verdikleri şehir sıklıkla Çinlilerin 

saldırılarına uğramıştır(Barthold, 1974, s. 651-653). 

Eski Türklerde şehircilik konusunda Uygur şehirleri ayrı bir yere sahiptir. Bunun 

nedeni yıllar içinde Uygurların göçebe hayatla yerleşiklik arasında yerleşikliğe daha 

yakın bir çizgiye gelmesidir. Bu anlamda ilk şehirleri oluşturan bir reformist olarak 

nitelenebilecek İl İtmiş Bilge Kağan döneminde pek çok şehir kurulmuş ve bir kısım 

Uygur halkı da yerleşik yaşama geçmiştir. Bu şehirlerden en önemlisi Ordu Balıktır. 

Karargah anlamına gelen “ordu” kelimesi, şehrin ilk kuruluş amacının askeri bir 

karargah olduğunu düşündürmektedir. Bu şehirle ilgili bilgiler İbn Hurdadbih’in 

eserinde yer almaktadır. Dokuz Oğuzlarının hakanının şehri dediği bu yere büyük 

köylerden ve verimli arazilerden geçerek varılmaktadır. Hakan on iki kapısı bulunan bu 

şehirde oturmaktadır. Göçebe kağanın şehrinin yerleşik feodal beylerin şehirlerinden 

farkı çadır ve otağ yapılaşmasının sürdürülmesidir. Arap kaynağı bu durumu şöyle 

açıklamaktadır:“Hakanın sarayının üzerinden beş fersah mesafeden görülen ve yüz 

adam alabilen altından bir çadır vardır.”(Şeşen, 2020, s. 181). 

Mesudi 10. yüzyıldayazdığı eserinde Uygurların Kuça (Kuşan ) şehrini 

anmaktadır(Şeşen, 2020, s. 50). Mesudi’nin bilgi vermediği bu şehirle ilgili bilgilere 

Yakut el- Hamevi’nin 7. yüzyılda yazdığı eserinden ulaşılmaktadır. Kuça şehri Türk 

ülkelerinin en uzağında bulunan Dokuz Oğuzlara (Uygurlar) ait bir şehirdir. El-

Hamevi’ye göre şehir halkı enkahraman, hükümdarları ise Türk hükümdarlarının en 

büyüğüdür(Şeşen, 2020, s. 142-143). 10. yüzyılda yazılan ve yazarı belli olmayan 

Hududul Alem’de ise Uygurların başşehri olarak Beşbalık’tan söz edilmektedir. Çin 

sınırına bitişik olan şehir yazları sıcak kışları ise hoş bir iklimle tanımlanmıştır. Eserde 

bu baş şehrin dışında dağ köyleri ( Tafgan, Kimsigya, Kumis-urt),meralar (Kumul, 

Mabnecrabat), tarım köyleri de (Sütkes, Erk, Kurarhun, Beg-tegin köyü, Cimlikent) 
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sayılmaktadır. Bu yerleşim yerlerinden Beg-tegin köyünün Soğdlara ait beş köyden 

meydana geldiği,  Cimliket’in ise geniş bir köy olup yöneticisinin beygü ve yabgu 

unvanına sahip olduğu belirtilmiştir(Şeşen, 2020, s. 67-68).Gerdizi ise hakanın 

bulunduğu şehirdeki merasimle ilgili bilgi vermektedir. Kağanın maiyetinde bulunanlar 

onun önünde eğilmekte, evinden şehrin dışına kadar iki saf halinde dizilmektedirler. 

Şehrin ileri gelenlerinden biri, halka savrulun diye seslenmektedir. Hakan atından 

indikten sonra, atını çadıra getirip at geçinceye kadar herkes diz çökmektedir(Şeşen, 

2020, s. 83). Gerdizi’nin Uygurlara ilişkin tespitleri onuncu yüzyılın sonuna denk 

gelmektedir. Mani dininin ve yerleşik yaşamın benimsendiği zamana ait bir bir 

seramoniyi anlatmaktadır. Avfi’nin Cevamiul Hikayat adlı eserinde Uygurların başşehri 

Han Balık olarak geçmektedir. Şehir halkı Mani dinini benimsemiş olup, şehrin 

demirden on iki kapısı vardır. Uygur kağanı bu şehirde oturmakta, şehrin etrafı ise 

dayanıklı surlarla korunmaktadır. Avfi’nin bahsettiği bir diğer şehir topraktan 

hendekleri ve demir kapısı bulunan, çarşısında yalnızca silah gereçlerinin olduğu 

Curmuk (Hurmuk) şehridir. Bundan başka Bahvan şehrinden söz etmektedir. Bu şehirde 

demirden eşyaların yapıldığı çarşılar bulunmaktadır. Çarşıda ayrıca çalgı aletleri ve 

toprak kaplar da satılmaktadır. Avfi şehrin etrafını şöyle tarif etmektedir: “Bu şehrin 

etrafında tarlalar ve Türklerin otlakları, etrafında konup göçtükleri sular 

vardır.”(Şeşen, 2020, s. 100). 

Çin’de 914-944 yılları arasında elçi olarak bulunan Ebu Dülef’in seyahat 

notlarında Doğu Oğuz topluluklarının şehir yerleşimlerinden söz edilmektedir. Ebu 

Dülef, Çin ve Hindistan’la ticaret yaptığını belirttiği Oğuzların içinde putlar olmayan 

ancak tapınak bulunan bir şehrini tasvir etmektedir(Fazlan, 2020, s. 97-98). 1950’lerde 

SSCB döneminde Kazakistan bölgesinde yapılan çalışmalarda ele geçirilen arkeolojik 

bulgular bu ticaret ve şehir yaşamını doğrular niteliktedir(Маргулан, 1950, s. 2). 

Surlarla ve surların önündeki su dolu hendeklerle çevrili olarak korunan şehrin açık 
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alanlarında çadırlar ve keçeden yapılmış evler bulunmaktadır. Şehrin yerleşiminin tekrar 

sökmeye müsait yapılarla sağlanması göçebe devlete ait şehirlerin tarımsal yerleşik 

devletlerden farkını ortaya koymaktadır. Özellikle ekonomik yaşamın ana faktörlerinin 

göçebe pastoralizmi ve yerleşik yaşamın bir birleşiminden oluşması 7. yüzyıldan 18. 

yüzyıla değin korunmuş bir özelliktir.56 

Yirminci yüzyılda gerçekleşen arkeolojik çalışmalar Hun, Göktürk ve Uygur 

şehirleri için yoğun bilgiler içeren canlı bir tasvir sunmaktadır. Baykal Gölü’nün 

doğusunda yer alan İvolga kentinin kalıntılarının bulunması, Hunlarda şehir yapısına ve 

tarım faaliyetine ilişkin önemli bir bilimsel keşif olmuştur. Rus arkeolog Davidova 

tarafından 1949 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda orak ve saban demiri, dökme 

demir mahmuz ve kürek ucu gibi malzemeler ile birlikte hububat kuyusu ve hububatın 

öğütülmesi için taş el değirmeni bulunmuştur(Давыдова, 1985).İvolva şehrindeki 

konutların bacaları, duvarları, zemini ve tavanı kil sıva ile kaplanmıştır. Yerleşimin 

merkezinde yazlık uzantılı kerpiç "hükümdar evi" (13 × 11,5 m) bulunmaktadır. 

Yaklaşık 80 toprak konutun arasında çukurlar, dik açılarda bulunan hangarlar, 28 m 

uzunluğa kadar oluklar yer almaktadır. Kentin üç tarafında hendekler kazılmıştır. 

Mezarlarda ise kaplar, hayvan kemikleri, ev eşyaları ve erkek mezarlarında silahlar yer 

almaktadır. Bulunan seramikler sırlı gri kilden kaplar ağırlıkta olup kesilmiş 

süslemelerle bezenmiştir. Kemik aletler, oklar, oymalı levhalar, demir yuvalı balta-

kemerler, kürek tertibatları, tokalar, oklar ve plakalar (ajur, kaşık şeklinde, kabartmalı 

hayvan resimleri dâhil), aynalar, oklar, kazan, taş kase ve tabaklar, yüzükler, kolyeler, 

boncuklar (cam boncuklar) gibi pek çok materyal bulunmuştur(И́волгинский 

Археологи́ческий Ко́мплекс).Arkeologların ekonomisinin darı, arpa ve buğday 

üretimi ile tarıma ve hayvancılığa dayandığını tespit ettikleri İvolva şehri, Hun 

çalışmaları için referansgösterilen bir dayanak olmaktadır. Tarımın varlığı kesin 

                                                           
56 Bu gelenek, Kazaklar tarafından 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar sürdürülmektedir. Yerleşik tarım ve 

göçebe hayvancılık arasındaki değişim modeli, Çin yıllıklarında bariz olarak görülmektedir. 
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olmakla birlikte Çin’den ayni vergi ve sınır ticareti yoluyla tarım ürünü alınmasının bir 

zorunluluk olması tarımsal üretimin gereken verimde olmadığını göstermektedir. 

Savaşlar genellikle bu alışverişin kesintiye uğradığı zamanlarda meydana 

gelmektedir(Kalan, 2012, s. 3). 

Eski Türklerin şehirlerine ilişkin bilgiler incelendiğinde bazı tespitler ortaya 

çıkmaktadır. İlk olarak, göçebe toplumlarda herhangi bir yerleşim kültürü olmadığı 

fikrinin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Hunlardan bu yana göçebe devletin 

şehirleri olmuştur. Arsal, Hunların hayvancılığın yanı sıra belirli dönemlerde ekim 

yapılabilen tarım alanına da sahip olduğunu belirtmektedir(Arsal, 2020, s. 205). 

Yerleşim göçebelerde yarı zamanlı toplumun yerleşik unsurlarında ise kalıcı bir niteliğe 

sahiptir. Sosyal bilimler alanında özellikle uygarlık yaklaşımlarının geliştirildiği ilk 

zamanlarda göçebe kabile ve boyların çeşitli coğrafyalarda sürekli at veya deve gibi 

hayvanlar üzerinde düzenli veya düzensiz kervanlar biçiminde hareket ederek, verimli 

meralara doğru yolculukla küçükbaş hayvancılığı sürdürmeleri bu toplumları açıklayan 

tek özellik olarak öne çıkmaktadır. Öyle ki, toplum mensuplarının ayakları yere 

değmemekte, ömürleri at üzerinde geçmektedir. Oysa hayvancılığın belirli bir alanda 

geçici bir yerleşimle sağlanması ve bulunulan bölgede geniş oba toplumunun bir sistem 

içinde yaşayışının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan kalıcı haneler inşa 

etmeseler de çadırlar ile yerleşim düzeni sağlamışlardır. İkinci husus, göçebe ve 

yerleşikliğin bir arada bulunması ile ilgilidir. Bozkır coğrafyasının görece verimli tarım 

alanları bulunmaktadır. Bu bölgelerde göçebe devletin yerleşik unsurları tarım ve 

ticaretle ilgilenmektedir. Göçebe devletin genel karakterini göçebe unsurlar 

şekillendirse de göçebe devletin yerleşik unsurları da yönetsel sisteme dâhil 

edilmişlerdir. Çoğu kez vergi görevlilerinin veya göçebe Türk bir yöneticinin atanması 

ile yerleşik alanlar denetlenmektedir. Göçebe toplumlarda nüfusun bir kısmı göçebe 

yaşamı sürdürürken diğer kısım yerleşik hayatı benimsemiştir. Bir tür toplumsal 
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işbölümü olan bu yapıyla bir denge kurulmaktadır. Tolstov’a göre eski Orta Asya 

ekonomisinin iki ana dalı arasında bir bağlantı olarak ortaya çıkan ve gelişen Orta Asya 

şehirlerinin verili gelişimini yalnızca göçebeler ve çiftçiler arasındaki "ilk önemli 

işbölümü" temelinde açıklamak mümkündür. Bu iş bölümü “bozkırların pastoralizmi ve 

vahaların tarımı” arasında gerçekleşmiştir(Толстов, 1948, s. 275).Göçebe hayvancılığı 

temel olmakla birlikte görece verimsiz tarım alanları da yerleşik hayata öncülük 

etmiştir. Üçüncü olarak Hun-Göktürk-Uygur çizgisinde Uygurlara doğru gidildikçe 

şehirlerin sayısının arttığı ve niteliklerinin yerleşik şehri ile benzeştiği görülmektedir. 

Uygur Devleti’nin Çin ile benzeme politikasının yaygınlaşması ve Mani dininin 

seçilmesi toplumsal yaşayışta bir karakter değişimine neden olmuş ve yerleşik tipi 

şehirler oluşmuştur. Göktürkler zamanında da yerleşik tipi şehirler bulunmakla birlikte 

bu şehirler, göçebelerin yaşadığı şehirler değil göçebe devlete tabi olarak yaşayan dış 

unsurların şehirleridir.  

Son olarak göçebe tipi bir şehir anlayışından söz etmek gerekmektedir. Bu 

konunun iki boyutu bulunmaktadır: göçebenin merkezi ve göçebe şehir yapısı. Başkent 

olarak adlandırmak çeşitli sakıncalar barındırmakla birlikte göçebe devletinde de, 

göçebenin başkenti denebilecek bir merkezi bulunmaktadır.Göçebe devletin çoğunlukla 

kutsallık atfedilen merkezi, aynı zamanda yönetim merkezi olarak da kullandığı 

bilinmektedir.  Göçebelerin merkezi, egemen boyun bölgesinde, kağanın oturduğu ve 

boy temsilcilerinin katıldığı kurultayların düzenlendiği yerdir. Yönetici urug burada 

yaşamaktadır. Eski Türklerde merkezi yer anlayışının önemi temür kazuk (demir kazık) 

kültünde görülmektedir. Buna göre göğün düzeni yerdeki düzene benzemektedir. Nasıl 

ki çadır devletin merkezine demir bir kazıkla yerleştirilir, evrenin düzeninin merkezi de 

kutup yıldızıdır.57 Diğer bir ifade ile yerdeki düzende kutup yıldızı, kağanlık merkezinin 

bulunduğu otağdır. Göçebe şehir yapısı ise sıkıştırılmış topraktan ve ahşaptan 

                                                           
57 DLT, s.504 Ercilasun 
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malzemelerin kullanıldığı uzun süre dayanıklı görünmeyen mimari yapılarıyla, 

ortasında otağın bulunduğu geniş bir açık alandır. Çinlilerin yatuk şehir benzetmesinde 

görüldüğü üzere surları da konutları da yüksek değildir. Oba içindeki yerleşimin bir 

benzeri şehir yapısı içinde tasarlanmıştır. Göçebe şehirleri örgütlenmenin temel unsuru 

olmamakla birlikte göçebe devlette yerleşikliğin sembolü olması açısından önemli bir 

yere sahiptir. Örgütlenmenin temel unsuru yaygın ekonomik faaliyetin yapıldığı ve 

devletin kaynağını oluşturan ve karşılaştırmalı üstünlüğü olan savaşçılığını besleyen oba 

birimidir. Göçebe şehirleri, göçebelerin yerleşiklerle ilişki içinde olmasından hareketle, 

göçebe devletinde hayvancılıkla birlikte ticaret ve tarım üretkenliğinin de bulunduğunu 

ve göçebe yöneticilerce bu unsurların da başarıyla yönetildiğini ortaya koyması 

açısından önemlidir. 
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SONUÇ 

Yönetim bilimi alanı yönetme eyleminin ortaya erken formlarıyla çıktığı 

devletsiz toplumlar da dâhil olmak üzere tarihin tüm devletli ve devletsiz toplumlarını 

inceleyebilmelidir. Ancak yönetim olgusunu özellikle siyasi egemenliğin bir unsuru 

olarak hiyerarşik ve vesayet bağlarıyla bütünleşen, sistematik örgütlenme araçları ve 

kuralların bulunduğu yerleşik veya göçebe tüm devletler için çalışmak, yönetim bilimi 

alanını kapitalizme içkin dar ve teknik bir alana sıkışmasından kurtaracaktır. 

Yönetim bilimi alanında hangi devletlerin çalışılacağı sorusuna verilen yanıt 

yalnızca tarımsal üretimle ortaya çıkmış yerleşik toplumların devleti olmamalıdır. 

Devletin üç unsuru olarak sayılan toprak/ülke, insan topluluğu, iktidar sacayaklı 

tanım,literatürdegenelliklesadece yerleşik toplumları açıklamak üzere kullanılmaktadır. 

Ancak toprak unsuru olan ülkenin, insan unsuru halk tarafından mobilite içinde 

kullandığı yapılarda da siyasi egemenliğin gelişmiş formları ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle eski zamalarda göçebe medeniyetinin temsilcileri olarak Germen, Slav ve Türk 

toplumlarının devletleri devlet teorileri ve analizlerinde yer almalıdır. 

Devlet analizlerinde genel olarak üç eğilim tespit edilmiştir: Batının devlet 

aşamaları ve tiplerinin evrensel nitelikte sunulması, doğu toplumlarından yalnızca 

yerleşik olanların batı devlet teorilerine sınırlı ve gelişmeye kapalı yapılar olarak 

eklenmesi, göçebe devletlerin devlet olma niteliğinin görmezden gelinmesi. Bu 

kısıtlardan kurtulabilmek için devletin evrensel tanımına izin verecek biçimde yönetim 

biliminin alanının tanımlanması gerekmektedir. Kanımızca yönetim bilimi devletin 

toplumsal ve iktisadi örgütlenmesinin tüm veçhelerini içeren bir çalışma alanıdır. 

Yönetim bilimi yönetimi sadece örgüt bilimi, yapı ve işleyiş boyutlarıyla değil 

ekonomipolitik boyutlarıyla devleti kapsayacak genişlikte konu edinmelidir. Yönetim 

bilimi alanında batı tipi devlete uymayan, kimi kez yerleşik de olmayan toplumların 
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yönetimini konu edinen çalışmaların artması, yönetim bilimini araçsal ve işlevsel 

amaçlılık bağlamında gerçekleşen kimlik krizini aşmaya katkı sağlayacaktır. 

Yönetim bilimi alanında tarihin sayfalarında kalmış devletleri çalışmak yeni bir 

disipliner tartışmayı beraberinde getirmektedir: Yönetim bilimciler idare tarihi alanında 

nasıl çalışırlar? Bu çalışma çerçevesinde bu soruya verilen yanıt, “tarihin yönetimle 

çalışılması” yerine “yönetim biliminin tarihsel bir konuyu çalışması”  düsturunun 

benimsenmesidir. İdare tarihinin tali bir alan olmaktan çıkarılarak yönetim bilimciler 

için ana çalışma alanlarından birine dönüşmesi, yönetim biliminin dar ve teknik 

görünümünü aşmaya yönelik önemli bir çabadır. İdare tarihi alanının yönetim 

bilimcilere açılması, alanı devletler tarihi görünümünden çıkartarak görev, yetki, 

sorumluluk, kamusallık, hizmet, örgütlenme, vesayet ve hiyerarşi gibi kavramlarla 

yönetim olgusuna dair detaylı analizlere ulaşma imkânı sağlayacaktır. Göçebe toplumlar 

yönetim bilimi içinde yönetim mekanizmaları, işlevleri ve yapıları itibariyle parçalı 

olarak ve bütün halinde incelenmeye müsaittir.  

İdare tarihinin yönetim bilimciler tarafından çalışılması tarihteki devletlerin 

kronolojik devlet bilgisi aktarımı ile salt “savoir pour savoir” (bilmek için bilmek) 

boyutunda incelenmesini aşacak biçimde yönetime ilişikin çok katmanlı analiz 

düzeyleri çeşitliliği sunacaktır. Yönetim bilimi literatürü incelendiğinde eski 

toplumların yönetim yapılarından yalnızca yönetim olgusunu tanımlamak için birkaç 

cümle ile yönetimin kadim bir olgu olduğuna vurgu yapma noktasında bahsedildiği 

görülmektedir. Oysa yönetim bilimi alanı mono-disiplinli değil disiplinlerarası bir 

çalışma alanı olduğundan tarih ve arkeoloji gibi bilimlerden yararlanarak eski yönetim 

biçimlerini inceleyecek araçlara sahiptir.  

Çalışmada devletin kökenine ilişkin teoriler incelendiğinde Eski Mısır, Antik 

Yunan, Ortaçağ Avrupası ve İslam coğrafyasına yönelikler analizler yürütüldüğü ve 

uzmanlaşma ve tarımsal üretimin bulunduğu ilk toplumlarla devletin kökeni arasında 
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bağ kurulduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar içinde göçebe devlete yönelik teorik bir 

çerçeve yer almamaktadır. Göçebe devlete ilişkin açıklamalar köken teorilerinde değil, 

devlet niteliğini kabul etmeyen “erken devlet” biçimleri açıklamalarında bulunmaktadır. 

Devletin tarım toplumlarının gelişimi sonucunda endüstrileşmiş kapitalist devlete varan 

aşamalar içinde açıklanması, bu aşamalara uymayan devletlerin devlet olma niteliğini 

tartışmaya açmaktadır. Böylelikle devlet yerine, devlete yaklaşan alt/ ara formlar olarak 

şeflik, bir tür katmanlaşmış toplum veya erken devlet gibi tanımlamalar ortaya 

çıkmaktadır.  

Şeflik, karmaşık yapısına rağmen devletsiz olarak tanımlanan ve şefin yetkisinin 

yalnızca dış ilişkiler (savaş veya ticaret) noktasında olduğuna dayanan bir açıklama 

olarak, göçebe toplumların oluşturduğu kurumsal yapılanmaları göz ardı etmektedir. 

 Katmanlaşmış toplum açıklamaları ise göçebe toplumları şeflik ve devletli 

toplumlar arasında bir kademe olarak görmektedir. Göçebe toplumlarda mülkiyet yapısı 

ve toplumun tabakalara ayrılması sorununu devlete yaklaşma olarak gören bu açıklama 

tarzı Germen ve Asya toplumlarının devlet oluşturma potansiyelini kabul etse de onların 

idealleştirilmiş devlet tanımına ulaşmakta yetersiz kaldığını belirtmektedir.  

Erken devlet açıklaması ise göçebelerin yerleşiklere uyum sağladıkları ölçüde 

devletleşebildiklerini savunmaktadır. Kanımızca bu yaklaşım, göçebelerde devletin 

varlığı için tarıma dayalı uzmanlaşmayı ve toplum katmanlaşmasını mutlak ve 

ulaşılması gereken yüksek bir amaç noktasına getirdiği için tek yanlı ve tartışmalıdır.  

Çalışmada, bu açıklamaların yetersizliğini ortaya koymak için Eski Türklerde 

göçebe devletin medeniyet sahası incelenmektedir. Eski Türkler Orta Asya bozkır 

medeniyetinin üyesidirler. Mekân olarak Asya’nın orta-iç bölümünü ifade eden Orta 

Asya, kültürel bir kavram olarak Türklerin ana yurdu, yüzyıllar boyu yaşadığı ve bozkır 

özelliklerine uygun devletler kurdukları alandır. Göçebe devletin özellikleri bozkır 

medeniyetinin kendine özgü iklim ve coğrafya şartları ile yaşayışın iktisadi ve 
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toplumsal boyutlarından ileri gelmektedir. Orta Asya bozkır medeniyetinin varlığı 

günümüzde var olan tüm bilimsel bulgu ve kanıtlarıyla, göçebe toplum üyelerinin 

yerleşikliğe geçme hülyasında olduğu ve göçebeliğin zaruri bir hal olarak görüldüğü 

tezini çürütmektedir. Göçebe ve yerleşik toplumlar ticaret ve savaş yoluyla etkileşim 

halinde olsa da, göçebenin yerleşiğe, yerleşiğin de göçebeye öykünmediği farklı kültürel 

özelliklere sahip uygarlık türlerini temsil etmektedir.  

Platon, İbni Haldun, Morgan gibi teorisyenlerin uygarlık açıklamaları insan 

doğasına ilişkin ilkel bir hal tanımlama ve ardından göçebe ve yerleşik toplumları sıralı 

gelişme noktaları olarak belirleme diyebileceğimiz ortak bakış açısına sahiplerdir. Bu 

yaklaşımlarda uygarlık yerleşiklere atfedilirken göçebelik uygarlık dışı veya uygarlığa 

bağımlı tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımlar göçebe devletlerinin detaylı analizi, 

karmaşık, kademeli ve hükümdara bağımlı olmayan kalıcı yapıların varlığı itibariyle 

çürütülmektedir. 

İnsanlığın siyasal evrimiyle özdeş tutulan uygarlık, yerleşik ve göçebe 

toplumların birbirlerini etkileşim içinde çatışmacı veya iyicil yollarla besledikleri bir 

bütündür. Bu bağlamda iki tür uygarlık vardır: Göçebe uygarlığı ve yerleşik uygarlık. 

Göçebe uygarlık ailesinin büyük üyesi Orta Asya bozkır uygarlığıdır. Burada boylar 

halinde yaşayan Türkler yerleşik dünyada olduğu gibi kâh dağılmış kâh yaşayan büyük 

devletler kurmuşlardır. Bu devletler töre, devlet anlayışı ve yönetim örgütlenmesi 

bakımından birbirlerinin mirası üzerine kurulduklarından göçebe yönetim olgusunun 

Hun-Göktürk- Uygur çizgisi olarak tanımlanması mümkündür.  

Çalışmanın birinci bölümünde tespit edildiği üzere Weberyen ve Marksist 

yaklaşımlarda göçebe devlet ara form, sapma ve geçicilik gibi özellikler atfedilerek 

atipik yapıda görülmüş ve üzerine detaylı analizler yapılmamıştır. Bu nedenle 

yerleşiklerin biliminde göçebe devletin yokluğu tespitine ulaşılmıştır. Bu yaklaşımlar 

göçebelerin uygarlığı yakalayabilmesinin tek yolu olarak yerleşik hayata geçmelerini 
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görmektedir. Oysaki göçebe devletin tarım toplumuna dönüşmesi bir gelişme değil 

çelişkidir. Bu nedenle yerleşik ve göçebelerin ayrı iklim ve coğrafya koşullarında, ayrı 

iktisadi ve toplumsal şartlarla gelişen yapılar olduğu unutulmadan bu yapıları kendi 

şartları içinde değerlendirmenin bilimsel yolları keşfedilmelidir.Bu çalışma batı temelli 

yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmektedir. Bu yolla yönetim bilimi 

alanı içinde Eski Türk devletleri çalışmayı alana ilişkin yöntemsel bir sorun olarak ele 

almakta ve böylelikle Eski Türklerde devletin unsurlarını analiz noktasında bir yönetim 

bilimci bakış açısı geliştirmektedir. 

Çalışmanın özgün yanlarından biri sosyoekonomik formasyon ve medeniyetler 

yaklaşımına ek olarak göçebe ve yerleşiğe ilişkin etkileşimci bir bakış açısını 

benimseyen pastoralizm ve bağımlılık açıklamalarına da yer vermesidir. Ayrıca bu 

yaklaşımlara dâhil edilemeyen özgün bazı etkileşimci teoriler de literatüre katkı 

sağlaması açısından derlenmiştir. Orta Asya bozkır alanlarının Sovyetler döneminde 

Rusya içinde kalması nedeniyle Sovyetlerde bozkır ve göçebeliğe ilişkin etnografik 

çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Bu bakımdan Rusça literatürdeki göçebelik 

tartışmaları, literatüre katkı sağlaması açısından tartışılmıştır. 

Eski Türklerde göçebe devletin verili şartları, bozkır coğrafyası, yazlak ve 

kışlaklar arasında meralarda geçişe dayanan hayvancılık faaliyeti ve ticaret yolları 

üzerinde bulunma ve yerleşiklerle sınır komşusu olma durumudur. Bu şartlar içinde 

göçebe devletin özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bu özelliklerden ilki, ilin üzerinde 

törenin bulunmasıdır. Töre toplumda canlı olarak Hun-Göktürk- Uygur çizgisinin 

kesintiye uğradığı zamanlarda da yaşamaktadır. Boylar birliğinin toplanıp merkezi 

devletin kurulması ise yalnızca törenin yürürlüğe konulması durumudur. Kağanlığın 

kurucu unsur oluşu boyları uyum içinde bir araya toplayıp örgütlemesinden 

gelmektedir. Bodun ve töre kağanlık yokken de Türk toplum bilincinde yer almaktadır. 

Hukuk tarihinde bir gelişmişlik olarak Romalılara atfedilen egemen ve egemenliğin 
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ayrılması durumu Eski Türklerin devlet anlayışında bulunmaktadır. İl, evrensel bir 

düzen olarak barış devleti idealini içermektedir. Yer ve gök olduğu sürece devletin de 

varlığını sürdürmesine dayanan aşkın devlet düşüncesi vardır. Aileden aileler birliğine 

oradan boya uzanan örgütlenme içinde tüm bodun devletin kaderine ortaktır. Bunun 

nedeni tarım toplumlarında olduğu gibi askerliğin profesyonel bir hizmet değil 

toplumun tümüne yayılmış bir ordu millet anlayışı içinde şekillenmesidir. Böylelikle 

iktisadi üretkenliğin sürdürülmesi ve savaşkanlık arasında devlet aracı bir niteliğe 

bürünmektedir.  Kağanın otoritesinin mutlak olmaması toylar aracılığı ile denetlenebilir 

olması, bu aracı içermeden topyekün yaşayışta sessiz bir huzur sözleşmesinin varlığına 

işaret etmektedir. Kağan toplum tarafından denetlenebilmektedir.  

Yönetsel örgütlenme ordu sistemiyle eşitlendiğinden, hiyerarşi ordudaki onluk 

düzene göre şekillenmektedir. Yön esasına göre örgütlenme esastır. Devlet sol ve sağ 

kanat olmak üzere iki simetrik yönetim birimine ayrılmaktadır. Eski Türklerde ülkenin 

gelişme yönü olan sol kanat hanedanlığın veliahtı tarafından, sağ kanat ise diğer tigin 

tarafından yönetilmektedir. Bu durum bir çifte krallık değil merkezi kağanlık içinde 

örgütlenme esasında ikiye ayrılmadır. Örgütlenmenin temel birimi olan boylar 

hiyerarşik yönetim kademeleri içinde sağ ve sol kanatta yer almaktadır. Eski Türklerde 

yönetim merkezi devlet esasıyla iki taşra birimine ayrılan ve bu birimler içinde de ordu 

sistemine bağlı olarak rütbeler bulunan bir yapıdır. 

 Çalışma iki itiraz noktasını bir araya getirmektedir. İlki uygarlık tarihinin tek 

taraflı yazılmasının yarattığı hatalı ve eksik çıkarımlara ilişkindir. Eski Türklerde 

devletin varlığı ve niteliği, göçebe toplumları insanlık tarihinden uygarlık oluşturamama 

savıyla dışlayan yaklaşımları bertaraf etmektedir. Orta Asya bozkır medeniyeti, dış 

yönüyle yerleşik toplumların tarihini değiştirirerek insanlık tarihine etkisi, iç yönüyle 

ise kendi özgün yapısını kurması açısından önemli bir medeniyet temsilcidir. 

Çalışmanın ikinci itiraz noktası ise bu çalışmanın yürütücüsü olan araştırmacının 
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alanına yönelik bir sorgulamadan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, yönetim biliminin 

yalnızca batının tarihsel aşamalarını izleyerek oluşn modern devletin bilgisini pratik bir 

amaçlılıkla işlevsel bir tarzda ele alan biçimde sınırlandırmasına karşı argümanlar 

üretilmiştir. Yönetim bilimi alanı içinden hem tarihsel olarak eski hem de yerleşik 

olmayan (böylelikle yerleşik gelişim aşama şemalarına uymayan) Eski Türlerin devlet 

yönetiminin çalışılması yönetim bilimine ‘biçilmiş’ dar alanı aşmanın yollarını 

sunmaktadır. 

 Araştırmacıların içinde bulundukları toplumu analiz noktasında onlara gerekli 

açıklama düzlemini sunmayan ve uzak şablonlar yerine eleştirel bir bakış açısı ile var 

olan kuramsal çerçeveyi değerlendirip, içsel dinamiklerin analizi için yeni yöntem ve 

araçlar geliştirmeleri alana özgün bilimsel katkıların artmasını sağlayacaktır. Bu 

çalışmanın daha sonra gelecek araştırmacılarda aktarımcı düzeyde analizler yerine iç 

dinamiklerle analizin mümkün olabileceği yönünde bir fikir uyandırması ve bu analize 

ilişkin yöntemleri sunması açısından literatüre katkı sağlaması umulmaktadır. 
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ÖZET 

Eski Türklerde devlet yönetimi konulu bu tez çalışması, yönetim bilimi alanını 

belirli bir sosyo-ekonomik sisteme ve devlet yönetimine özgüleyen sınırlılığı aşmayı 

amaçlar. Çalışma, literatürde yer alan üç eğilimin -batı devletinin aşamalarının 

evrenselliği kabulü, doğu yerleşik devletinin sınırlı ele alınması ve göçebe devletin 

yokluğu- eleştirisinden hareket eder. Bu eleştiriyle temel sav, modern öncesi tarihte ve 

yerleşiklik dışında bir devlet biçimi ve yönetim yapısı bulunduğudur. Çalışma, savını 

Eski Türklerde göçebe devletin medeniyet sahasını inceleyerek ortaya koymuştur. Hun-

Göktürk-Uygur çizgisinin devlet biçimi ve yönetim örgütlenmesi incelemenin 

somutluğunu oluşturmaktadır. Konunun yönetim bilimi alanında çalışılmasıyla alana 

yöntem ve nesne bakımından genişletici öneride bulunulmaktadır. Böylelikle çalışma 

batılı ve moderne hapsolmuş devlet tanımının dışına çıkmayı işaret ederek literatüre 

katkı sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Bozkır 

Medeniyeti 
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ABSTRACT 

The thesis study about Ancient Turks’ state administration aims to surpass 

boundedness that allocating field of administrative sciences to a specific socio-

economic system and state administration. The study moves from critique of three 

tendencies -assuming universality of western state, examining eastern settled state and 

absence of nomadic state- in the literature. By the critique main thesis is that there is 

type of state and administration that is non-settled and in pre-modern history. The study 

proves its thesis by examining Ancient Turks’ civizilation area of nomadic state. Type 

of state and administration of Huns, Gokturks and Uighurs’ line makes stduys concrete. 

It is proposed broadener perspective in the way of the method and object by studying 

the subject in the field of administrative sciences. So that the study contributes to the 

literature by implying to go out of definition for state that is western and bounded by 

modern. 

Key Words: Ancient Turks, Huns, Gokturks, Uighurs, Steppe Civizilation 


