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SelQUkiu araştırınaJannid.a, yaygın olaralk Anadolu ve İbn :B1bi
kaosunun içmde kalınmıştır. Halbuki Anadolu Selçulklularının dı
şında ve komşuiannda da, ayrı bir dünya vardır. Bu bakımdan Bizans·, olduikça !işlennniş ve tanınmıştır.
Çi n g iz H .an retHasından sonra yerli kaynaklar bir Moğol
lrorkusu vıe dıo[ayıJs.ıylla nefreti ile dollmuşlardır. Haklı bile olsa bu intiba, modern tarihçileriın'İzde de devam e1lmiştir.
Bunun içindir ki An ad o 1 u S e 1 ç u k 1 u •tarihinde, İlhanlılar
He olan münasebetler, kronolojik lbtr dizi halinde sıralana gelmiştir.
"Çi n g iz Han'ın devlet geleneklerini", bilip tamma<;l.an olay"
!•arı karaıkter1endiri:p, sosyal biT mana ve statü içine oturtmak müm"
kün değildir. Çünkü Çingiz Han'ın ordu gelenekleri, her yerde belirli bir ka1ıp içinde görülmüştür. Özellikle Çingiz Han ça·ğında ve Ögeday Han'ın saltanatının ortalarına 'kadar, bu gelenEJk devam etınilştir.

"Büyük ge n er all er n i ya b eti", Çi n g iz Ha n'ı ordu ve
devlet g1e1eneğinin temelini teşkil eder. Anadolu tarihçileri Çorına
han'ı ve. onun yetiştirdiği Bayçu'yu, birer Moğol generali gibi görürler. Çormahan, kimdi? Yetlı:isi ve meiV'kii ne idi? Bunu anlataibiirnek
için, aynı çağtla Çin'de ve Gü n ey Rusya'da bulunan iki büyük
generalin, yetki ve özelliiklieri üzerinde duralım :

•

Çi n g iz Ha n geleneğinde, akın yönleri çok önemli bir yer tutar. Güney Rusya veya K ıp ç •a k ülkelerine karşı ilik akını. Çingiz
Han'ın büyük oğlu C ö çi başlatmıştı. Cöçi, moğolca misafir demektir. Bunun içindir ki Cöçi için, daha çok türkçe Tüşi-Han denmiştir.
Mar c o Po •l o da Çingiz Han'ın bu oğlunun adının, Kumlay Han'ın
başkenti Han-Balık'ta üürkçeı olarak anıldığmı duymuş ve seyahat"
namesine !Yöyle geçirmiştir.
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·İLHANLIK· anlayışı Çlııgiz Han devletinde böyle başlamıştır.
Çingiz Han'ın büyük oğlu Cöçi bu wkım, Çingiz Han'ın büyük generali, "dört külüg"ü veya "dört köpek"inden ·biri olan, Kubilay No·
yan'ın yanında ve l:ıi:ınayes'inde yapmlştı.

•

Bu gelenek Gü n ey R u .s. ya 'da Çöçi'nin oğlu Bat u ile devam
etmişti. Bat u 'da, yine Çingiz Han'ın Büyük generali, ünlü S ü b ec
d e y 'in himaye ve gözetimine verilmişti. Çingiz Han'ın en büyük torunu olması nedeniyle, İL-HAN, yani "şube hanlığı" ünvanı V'erilmiiş.ti. Çingiz Han deviletinde ük "İ 1 -h a n lı k" uygulaması, böeyle
başlamıştır.

"Büyü k ge n er a 1 n i ya b eti", en açık olarak, Çi n 'de görülrür. Çingiz Han'ın Ç li n 'd'en geri döndüğü zaman sınırların genişlethlmesine, Büyük General M u k a ı i memur edilmişti. Bu, efsane gi;bi bir generaMi~. Ünlü Çin se.yahalt-naanesi Meng .Ta Pei-lu'nun
dediğine ba;k]lırsa, otağmın önüne Çingiz Han gibi !} tuğ dikiyordu.
Yani Çi n 'de'ki M u k a l i, imparatorluk aHimetleri taşıyordu.
ÇinliLer tle "Onu, "devletin kıraJı", yani Kuo-wang adı ile anıyrordu.
BatLdaki veya İra n '!dwki Büyük General Ç or ma ha n da,
-Çi n '•deki M u ka 1 i gibii-, aynı vazife, aynı mevıki ve aynı statüye
sahip ~di. Belki Ç i n 'deki - M u ik a 1i '- karakter ve yaratılışı çok
sert; -Prof. Şpuler'in de !detlik;leri gibi-, İra n 'daki Ç or ma ha n 'm
yaratrlışı daha yumuşak vle esnek idi.
Ç o rm aha n, Korçı, yani Qingiz Han'ın ilmndi eliyle taktığı, okluğu taşıyan bir kimse ünvanını tll!şıyordu. Çorçı'lar başlangıçta,
Çingiz Han'ın en: yakınları ve muhafızları idiler. Hizmet ve sadakai-.
ta kuııur etmemişlerdir. Sonratian bu, büyük memurtyet unvanı olmuştur. Bu uvanı en iyi açıikilayan, Paul Pelliot'dur: !HistDire des
Campagnes de Genghis Khan, s. 20, 75, 300) . Ancak şuna işaret et.mede yarar vardır. Bb'tırçı ve M u !ka 1 i, rütbe ba!kımıırdan, Ç orm a h a n ile diğer krorçılardan daha üııtündürler.
Ü r g e n ç şehrt alındıktan 8onra oğulları, Çingiz Han'ın hakkı
Çingiz Han, oğullarına çok kı2'idı. Çingiz Han'ı yatıştırına;k için hlik önce Büyük generaller Bo'orçu ile Mukali dilekte
bulundular. Ondan sonra da, iiki ~orçı ile Çorınakan ~orçı, Çin<giz
Han'la k!onuştula.r. Bu da bize, Çingiz-Han'ın ordu protokolu Ü2'ierinde bir filkir vermektedir. ÇormaJıan, çok önemli bir kişi idi. Bundan
sonra da Çingiz Han'a iki lmı-çı ile birlikte şöyle diyorlatd1:
nı ayırmamışlardı.

"-Eğer s'en, Tibet lltöpeği 'olan bizleri, düşınan üzerine göntlerirsen; biz, yerin ve göğün inayıetiyle, düşmanın halkını yeneriz ...

•
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Hangi halkları dersen; mesela Batıda, Baktat !Bağdatl halkının
fhük11mdarl Kal i bay- S o It an (Halife Sultanı var, diyorlar. İş
te ona karşı yürüryelbiliriz i" (Moğolların Gizli Tarihi, 2601.

1220-1222 DE, "BÜYÜK GENERAL TAYiNLERi" :
Yukarıda ıda belirttiğimiz

gibi >tayin vevaztfelendirme

gıelenekle·

ri, rastlantı yolu ile olmuyordu. Ç or ma ka n, İra n 'a tayin edilir-

ken; .bir diğer !büyük general de H er at ve M er v 'e doğru gönderiliYIOTdu. Yine ünlü ve Ib üyük genera,l S ü be d e y 'de Güney R u >Sya,
K ıp ç a k üzerine .gönderiliyordu. Bu tayin!er, 1220-1222 yılları arasında •dluyordu. Bunun üzerinde aşağııda duracağız. Ç or ma ha n,
Tür k i s tan'da ve Çingiz Han'ın yanında bulunurken, "sınırları
Bağda t'a doğru genişletmesi vazifesi" ile memur ettik:
" ... Çingiz Han, (oğullarının) durumunu anlwı. Bu sözler üzerine yumuşadı ve onların sÖ'2ll.erini doğru bulldu." Şöyle dedi :
"- İki Korçı ... ve Ç 10 rm aha n'm hizmJetlerine karşılık olarak,
emrediyorum. İki ~orçı.. yammda ka;lacaklardır. Ötöget'li
Ç or ma ha n'ı, Bağ tl at halkına ve Kalibay-Soltan'a fHalife- Su~
tanl karşı göndereceğim!. .. " : !Moğolla:rın Gizli Tarihi, par. 2601 . Arkaya verilen ernkler arasında, S ü b e d e y'in, Gü n ey Rusya'ya
gönderir. Aynı vazife ile. Bun!dan sonra da Çingiz Han, Moğolistan'a
döner.
şunları

"İRAN BÜYÜK GENERALLİGİ"ne Ç or ma ha n, en az 1222 yı
lından

önce, "üstün yetki" He tayin

edilmişti.

1229 TAYİNLERİ :
Çingiz Han geleneklerine göre, lıer yeni hakanın tahta çıkışın
da, veya Büyük Kurultaylard;ı.n sonra, generaller tayin edilir ve devleti g;enişle1imek için, yeni rukınla,r düzenlenirdi. Uzun bir se'ssizlikten sonra, Ç or m a h a n'ın atlı, yeniden tarih sahnesine çıkıyordu.
Böylece, "İra n, Rusya ve Çi n" akuıları, yeniden başlatılmış olu)l!ordu. Emirde, İran için şöyle deniliyordu :

•

"Ö g e d ey, Han seçilip, sarayda vazife görımelklte olan on bin muHe devıe.tin merlkezini ilctaresine aldlik'tan sonra, önce büyük
kardeşi Ç a ğ at a y ile JronuŞitu. Çingiz Han tarafından tamamlanarruyan, Bak ta t'a, Ka I i bay- S o It an !Halife Sultanı a karşı gönderihniş olan Ç or m a an - K orç ı'ya yarldlllllCı olmaları için, !Moğiol generalleri) O k u t u r He M ö n •g g e t ü'yü gönderdi. .. " !Moğol"
hafızı
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ların

re

GiZli Tarihi, par .. 270! . .Adların ya;zılışlarını, P. P e ll i o t'ya gö.
: Histoire Secrete des Mongols, Pari.s, 1949, s. ını.

yapıyoruz

Görülüyor ki İra n'.dwki alkınların yavaş gHıti!klerini, Çingiz
Han'ın oğulları da kafbu:l ediy;orlardı. Moğolların Gizli Tarihine gö·
re Ç or m a h an, bu. ısırada İ r a n'da idi. Değerli mes1ekitaşım Prof.
Dr. Faru/k S ümer ise, "C or ma ğu n, Moğolistan'dan bir yel gibi
geldi", diyordu: lAnadolu'da Moğollar, Selçuklu araJştırınaları der·
gisi, 1970, s. ıJ.

•

Eğer bu emir, .t!l!hta çıkma kurultayında veril:seydi, bu doğru
olurdu. Çünkü kurultaya, Çingiz Han'ın bir yakını olan Ç or nı a·
ha n'm da iştirak etmesi gerekirdi. Dönüşte de böyle bir yel giJbi gel·
miş olabilirdi. Yok emir bir süre smwa verilmiş i.se, Moğollarm Gizli
Tarihi'nin de !dediği gibi, Ç or ma ha n vwzifesi başında bulunu·
yıordu.

B a y c u N oy a n, Moğolistan 'dan mı gelmişti; yoksa Ç or m a·
kenidi maiyetinden birisi midir? Bu da karanlık·
tır. Ayrıca Reşideddin, Moğolların Gizli Tarihi'nde adları geçen ve
yar.d~ma gelen iki büyülk Moğol komutanının daı adlarını anmıyordu.
Bu yeni or'du, C ·el al •e d d i n Har ez m şah .üzerine geliyordu.
Ç or ma han'ın •baş komutan olduğu bu ordu, 4 tümenden oluşu·
yıordu. Bay c u, bu tfu:nenlerden birinin lmmutanı idi. Görülüyor ki
Bay c u, 1128·1231 yılları aırasında, tümen k1omutanı idi.
han'ın yetişıtirdiği

An ad o ı u

kacvnaMarına

göre B a y c u, şôhret kazanmak -için
Kösedağ savaşın yapmıştı. Çingiz Han geleneğine göre, Ç or ma·
ha n sağ iken, bu mümkün değildir. Bay c u'nun bir yemen ettn:ir
alması gerelkir. Zaten 'bunlar, hanedana, İl·Han, yani Bat u'ya bağlı
i:diler. Kösedağ savaşından sonra yapılan anlaşma da, Bat u'nun
tasdrkine sunulmı.rşıtur.
Yine bir söyLentiye göre, Ç or ma ha n 1246 da öldüğünde yeri·
ne Bay c u gıeçmiş:ti. Bazı kaynalklar ise, 1246 d•an sonra Çingiz Han'a
yakınlığı dolayısıy!a, idareyi Qormahan'ın Hatunu İl · Tın a Ha·
ı; u n eLe aLmıştı. Çingiz Han geleneğine göre bu mümkündür. BaY·
c u, ikinci sınıf bir zfu:nredendir. İcraatı, yıine Baycu yapmış otlabilir.
1237 de Göyük Han, Büyük General Sübedey'i Çin'e; Bü·.
yük genıeral E ı c i g i d e y'i ·batıya tayin ıediyıor. İkisi de, aynı rütbec
de görünücvoı:<lar. El c i g i d e y'in daha önce Çi: n büyük generali
olduğu anlaşıhyıor.

Bay c u'nun

başarıları

ile gözleri

kamaşmış.

olan BaM kaynak·

L•
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ları,

onun B ay c u'nun yardımcısı olduğunu yazıyiOrlardı. Çingiz
ünlü Büyük generali S ü b e d e y'in rıitbeısinde olan E 1 c i g id ey, Baycu'nun mitiyatine nwsıl girebilirdi?

Han'ın

Anladığımıza

göre B a y c u, bütün ilıaşarılarına rağmen, bir bölge generali olduğundan, İr an Büyük Generalliğine geçememişti.
N1tekim B atı valisi Argu n - Ak a, Gö yük I:l an'ın emri ile
E I c i g i d ey ile işbirliği yapmış.tı. Bu işbirliği, 1249 daki !:)ir yı.rlı'k
ta veya emirden sıonra olmuştu.
Görillüylor ki, ÇİNGİZ HAN GELENEGİNİ tanımadan, Ana d ol u S e Iç u k I u tarihi üzerinde, güv•enle durmak mümkün değil
dir. M o ğ o I tstilıl!sından sonra ise ÇİNGİZ HAN GELENEGİ, müesseseleri ile geldi. Buııları inceleyeoilmek için, elimizde bası ikıstas,
miyar ve lıiterler olmalıdır. Yoksa Selçuklu ve Çingiz Han gıelenek
lerini birbirine karıştırmış oluruz .

•
•

•

•

