
yılında yapılan ara seçimlere bağımsız aday 
olarak katıldıysa da seçilemedi. Daha son
raki yıllarda siyasetten uzak kaldı ve 16 
Temmuz 1964 tarihinde öldü. Hatıraları 
iki cilt halinde yayımlanmıştır (Cehennem 

Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, istanbul 
1993 ). 
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Türk ve Moğol diller inde birkaç 
göçebe kabilenin bir hanın 

hakimiyeti altında birleşmesini 

ifade eden kelime; 
düzenli olmayan insan topluluğu . 
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Orta Asya Türk lehçelerinde "han karar
gahı, han sarayı , merkez, ocak, zengin ça
dır"; Azerice ve Türkiye Türkçesi'nde "ordu" 
anlamında kullanılan kelime Ukrayna dilin
de arda. Beyaz Rusya'da arda, Bulgarca'
da ôrda, Sırpça ve Hırvatça'da ôrdija, Çek
çe ve Lehçe'de horda şeklinde geçer. Rus
ça'da XIII. yüzyıldan itibaren Altın Orda ye
rine kullanılır ; XVI. yüzyıldan itibaren ise 
"karargah, ordu, göçebeler, kalabalık" an
lamlarında ve mecazi olarak "sürü. eşkıya" 
manasında kullanılmıştır. Lev Gumilev, bu 
kelimenin "düzen" anlamına gelen Latin
ce'deki ordo ile örtüştüğünü ifade eder. 
Orda kelimesi Batı Avrupa dillerinde hor
da, larda biçiminde geçmekte, Fransızca, 
Almanca ve ingilizce'de horde, italyanca'
da ordo şeklinde kullanılmaktadır ve gö
çebe halkı belirtmektedir. Divanü lugii
ti ' t-Türk'te orda kelimesinin an lamı "ha
kanın oturduğu şehir" diye verilmiştir. Ni-

tekim Kaşgar şehri "Ordukent" olarak ni
telenir. Aynı şekilde Balasagun yakınların
da Ordu adında bir şehrin olduğu ve Bala
sagun'a da "Koz Ordu" denildiği ifade edil
mektedir. Çağdaş Moğolca'da ord( on)- "sa
ray" manasındadır; Çince'de bu kavram 
van-thin kelimesiyle karşılanmaktadır. Cen
giz Han'ın torunlarından birinin adı da Or
da idi. Nikita Yakovleviç Biçurin, göçebe 
başşehirlerini yerleşik halkların başşehir

lerinden ayırt etmek için "ordo" kelimesi
ni kullandığım belirtmiştir. 

Bumin Kağan 'ın kurduğu Büyük Türk 
Kağanlığı'nın sosyopolitik sisteminin mer
kezinde orda vardı. Zira ordalar asker dı
şında askerlerin ailelerini de içine alan ha
nın karargahı idi. ileri gelen her kişi subay 
ve askerleriyle birlikte kendi ordasma sa
hipti. Hepsi birlikte Karabudun veya Türk 
beyler budun (Türk beyleri ve halk) etnesu
nu oluştururdu. Ayrıca arda "sağ (doğu) ve 
sol ( batı ) kanatları olan düzenli ordu" ma
nası taşırdı ; doğu kanadına "tolos", batı 
kanadına "tarduş" adı verilirdi. Ortaçağ gö
çebe topluluklarında "hanın atağı ve ça
dır" anlamına gelen orda kelimesi, daha 
eski dönemlerde Türk toplulukları arasın
da "askeri ve idari teşkilat" manasında 
han karargahı ve göçebelerin çadır kurdu
ğu yer olarak kullanılmıştır. Buna örnek 
olarak Batu Han'ın 1241 yılında idil'in aşa
ğı bölgesinde kurmuş olduğu Orda gös
terilebilir ki bu Altın Orda Devleti idi. XIII. 
yüzyılda Moğoi-Kıpçak savaşı sırasında nü
fusun azaldığı dönemde Volga bozkırları
nın Altın Orda veya Büyük Orda, Aral de
niziyle Tümen arasındaki t opraklar Mavi 
Orda, Tarbagatay ve irtiş 'in yukarı bölge
leri ise Ak Orda olmak üzere üçe ayrıldığı 
bilinmektedir. Kazak tarihçisi Levşin arda 
kelimesinin Kazaklar'da "cüz" kelimesiyle 
ifade edildiğini belirtir. Göçebe Kazak top
lumu Büyük, Orta ve Küçük Cüz olmak 
üzere üçe ayrılırdı . 
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Sözlükte "hakanın oturduğu şehir, ota
ğının kurulduğu yer" anlamına gelen (Di

vanü Lugati 't-Türk Tercümesi, ı. 12 4) Türk
çe ordu (orda) kelimesinin karşılığı Arap
ça'da ceyş, cünd, asker, hamis ve Fars
ça'da leşkerdir. Bunlardan cünd ve ceyş 
"savaşmak için bir araya gelen insan top
luluğu ve yardımcıları", asker kelimesi de 
"bir araya gelmek, toplanmak" demektir; 
bundan türeyen muasker "ordugah, aske
ri üs" anlamındadır. Beş kısma ayrılması 
dolayısıyla verilen hamls ismi aynı zaman
da ordunun seyrüsefer halindeki düzeni
ni ifade eder. Araplar'da bu beşli düzen
de ordunun merkezinde başkumandaola 
onun muhafız kıtası bulunur ve bu kısma 
kalbü' l-ceyş , merkezin sağında yer alan 
biriikiere meym ene, solundaki biriikiere 
meysere, önde bulunan zırhlı süvarilerden 
oluşan biriikiere talia, mukaddeme, ne
zire, pişdar ; arkadaki biriikiere sakatü'l
ceyş ve muahhira adları verilirdi. Hz. Pey
gamber bu düzeni korumakla birlikte as
kerlerin savaş anında saflar halinde sıra
lanması usulünü getirmiş, asker sayısının 
arttığı Hulefa-yi Raşidln döneminde bun
lara bölük, tabur (kürdOs) sistemi eklen
miştir. 

İslam Ordusunun Kuruluşu . islam önce
sinde Arabistan'da ordu kavramına uygun 
düzenli ve sürekli bir askeri güç bulun
muyordu. Kabileler arasında savaş çıktı
ğında silah kullanabilen erkeklerin t ama
mı savaşa katılırdı. Yaya veya süvari olarak 
savaşan Araplar kılıç , kalkan, ok ve mızrak 
gibi klasik silahları kullanırlardı. Kuman
danlık ( kıyade) görevi kabile reisi tarafın
dan yürütülürdü. Kabilenin sancak veya 
bayrağı da (liva, raye) kabile reisi yahut 
naibi tarafından taşınırdı. 

islam ordusunun kuruluşu , Medine'ye 
hicretin ardından Mekke müşriklerine kar
şı cihada izin verilmesiyle başlar. Savaş du
rumuyla sınırlı olsa da orduyu belli bir dü
zene göre kurmak. silahı bulunmayanlara 
silah temin etmek, sahabileri savaş tek
nikleri hususunda yetiştirmek için ted-
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