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ÖÇ 

(bk. İNTİKAM). 

ÖDÜNÇ 

(bk . KARZ). 

ÖFKE 

(bk. GAZAP). 

ÖGEDEVHAN 
(ö. 639/ 1241) 

Cengiz Han'ın yerini a lan 
Moğol büyük ham 

(1229-1241). 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Muhtemelen 1186 yılında doğdu. Reşl
düddin Fazlullah-ı Hemedanl onun asıl is
minin Ögedey (Ögödey, Ogaday, Oktay) ol
madığını, "yükseliş" anlamına gelen bu is
mi sonradan aldığını söyler (Gimi'u 't-teva
ril], ı . 618) . Cengiz Han'ın üçüncü oğlu olup 
Cuci ve Çağatay'ın küçük kardeşi. Tuluy'un 
ağabeyi dir. Gençlik yıllarından itibaren Cen
giz Han'ın çeşitli seferlerine katıldı. 1220 
yılı başlarında Otrar kuşatmasını yürüttü 
ve yaklaşık beş ay sonra Kayır Han'ın mu
kavemetini kırarak şehri ele geçirdi. Ma
veraünnehir'in kontrol altına alınmasının 
ardından Çağatay'la birlikte Harizm üze
rine gönderildi, daha sonra Her at ve çev
resindeki harekatı yönetti. 1221 'de Gaz
ne'yi zaptetti. Babasının sağlığında ülke
nin iç işlerinden de sorumlu idi. Cengiz 
Han, ölümünden önce imparatorluğu Mo
ğol veraset kurallarına göre oğulları ara
sında paylaştırırken Balkaş'ın doğu ve ku
zeydoğusunu, lmıl ve Tarbagatay dağları
nı , Kara İrtiş nehrini ve Urungu bölgesini 
Ögedey'e bıraktı ve mülayim karakteri, 
şefkatli tutumuyla ön plana çıkan bu oğ

lunu veliaht tayin etti. Cengiz Han'ın ölü
münün ( 1227) ardından töre gereği bu ta
yinin kurultayca onayianmasına kadar dev
leti Tuluy yönetti. Ögedey ancak 1229 yılı 
ilkbaharında , Kelüren (Kerülen) nehrindeki 
Kodege adasında toplanan büyük kurul
taydan sonra ağabeyi Çağatay ile amcası 
Otçigin Noyan tarafından görkemli bir cü-
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IGs töreninin ardından "büyük han" unva
nıyla tahta oturtuldu. 

Genel af ilan eden Ögedey pek çok ih
sanda bulundu. İç yönetimi yeniden dü
zenledikten sonra uzun zamandır durak
layan seferleri tekrar başlattı. Cengiz Han 
zamanında planlanan Yakındoğu seferi için 
1231 yılında Curmagun Noyan'ı İran'a gön
derirken kendisi Çin'e yürüdü. Curmagun 
Noyan, Yassıçimen'de ı. Alaeddin Keyku
bad' ın karşısında hezimete uğrayıp eski 
gücünü kaybeden Celaleddin Harizmşah' ı 

yendi, böylece Yakındoğu'da Moğol haki
miyetinin önünü açtı. Mugan ve Arran'a 
yerleşen Curmagun Diyarbekir ve Mardin 'i, 
1232'de Gürcistan 'ı, 1235'te Gence'yi ve 
ardından ikinci defa Gürcistan'ı ele geçir
di. Aynı yıl Ögedey de Kuzey Çin'de bulu
nan Kin Devleti 'nin başşehri Kai-fong-fu'
yu uzun bir kuşatmadan sonra zaptetti, 
ardından Song Devleti'ne karşı üç ayrı or
dudan oluşan yeni kuwetler gönderdi. Bu 
kuwetlerin önemli başarılar elde etmesi
ne rağmen Çin'in istilası onun zamanında 
tamamlanamadı. Diğer bir ordu Kore'nin 
tamamını Moğol hakimiyeti altına aldı. 
ögedey, doğuda ve batıda kazanılan bu 
başarıların ardından 1236'da Anadolu Sel
çuklu Hükümdan ı. Alaeddin Keykubad'a 
bir yarlık göndererek kendisine tabi olması
nı istedi ve görünüşe göre bu teklif kabul 
edildi (İbn Blb!, 1, 448-451) Aynı yı l Öge
dey üçüncü cepheyi Deştikıpçak'ta açtı. 

Kendi oğulları Güyük ve Kadaan başta ol
mak üzere pek çok Moğol şehzadesinin 
katıldığı ve Cuci'nin oğlu Batu kumanda
sında yolladığı güçlü ordu hiçbir ciddi di
renişle karşılaşmadan buradan Avrupa'
ya girip Viyana önlerine kadar Avrupa' nın 

önemli bir kısmın ı istila etti. Dördüncü 
cephe ise Tair Sahadır'ın görev aldığı GGr, 
Gazne ve Afganistan'dı; Herat, Sistan ve 
Lahor dahil bütün bölge ele geçirildi ( 1241-

1242). 

ögedey, kılıçla fethedilen ve harabeye 
çevrilen geniş ülkelerde iç yönetimin dü
zenlenmesini Çin ve Türkistan'da Mahmud 

ÖGEDEV HAN 

Yalavaç ve oğlu Mesud, İran 'da Cintimur 
ve Körköz gibi bürokratlar vasıtasıyla yap
tı. Mahmud Tarabi'nin Buhara'daki tehli
keli isyanı bir tarafa bırakılırsa bu geniş 
topraklarda Moğol hakimiyetini tehdit ede
bilecek ciddi bir muhalefet hareketi orta
ya çıkımadı. Bu durum, Cengiz Han zama
nında başlayan ve nisbeten azalmakla bir
likte Ögedey döneminde de yaşanan kat
liam ve tahribatın yaralarının bir derece
ye kadar sarılmasını sağladı. İçeride ve dı
şarıda ciddi bir problemle karşılaşmayan 
ögedey'in dahili siyasetteki en önemli ic
raatı maliye, haberleşme ve posta işleri
nin teşkilatlandırılmasıdır. O da Cengiz Han 
gibi imparatorlukta iç istikrarın kurulma
sının vergi işlerinin düzenlenmesine ve 
merkezle taşra arasında sıkı bir irtibatın 
tesisine bağlı olduğunu biliyordu. Ayrıca 
göçebe hayat tarzının rahatlıkla devam 
ettirilebilmesi için tedbirler aldı . 

Yaklaşık on iki yıllı k icraatının genel bir 
değerlendirmesini yaptığı 1240 yılı.~ın ye
dinci ayındaki kurultayın ardından Ogedey 
Han 11 Aralık 1241 tarihinde alkol korna
sına girerek öldü. Cesedi Yukarı İrtiş'teki 
karlı Buldak-Kasir dağına gömüldü (Reş!
düddin Fazlullah-ı Hemedanl, I, 674) . Öge
dey önce üçüncü oğlu Küçü'yü (Koşi), Kü
çü'nün genç yaşta ölümünden sonra onun 
büyük oğlu Şiremün'ü veliaht tayin et
mişti. Fakat ölümünün ardından birinci eşi 
Töregene (Turakina) Hatun kurultayın top
lanarak yeni ham seçmesine kadar yaklaşık 
beş yıl idareye hakim oldu ve Şiremün 'ün 

yerine kendi oğlu Güyük'ü seçtirmeyi ba
şardı ( 1246) 

ögedey Han çağdaş İslam kaynakları
nın da belirttiği gibi m utedil, cömert ve 
şefkatli bir hükümdardı ( CQ~can!, ll.'. I 5 l-
153; Cüveyn!, s. 193-196) lmara onem 
vermiştir. Eski Ordubalık yakınlarında Ka
rakorum'un kurulması ve çeşitli yerlerde 
su kuyularının açılması onun dönemine 
rastlar. Ögedey aile üyelerinin idareye ak
tif katılımına dayanan bir siyaset takip et
miş, ortak yönetim geleneklerine sadık ~al

dığı gibi önemli kararlarda özellikle aga
beyi Çağatay'a başvurmuş, zaman zaman 
düzenlediği büyük kurultaylarda icraatı 
hakkında açıklamalar yapmıştır. Kaynaklar
da onun İslam'a ilgisinden ve müslüman
lara karşı yakınlığından bahsedilmektedir. 
Ancak Moğol hükümdarlarının pek çoğu 
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gibi o da içkiye aşırı düşkündü. Dört ha
nımı, altmış kadar cariyesi ve beşi Töre
gene Hatun'dan olmak üzere yedi oğlu var
dı. Güyük'ün ölümünden sonra büyük han
lık her ne kadar Batu'nun nüfuzu ile Tuluy 
soyuna geçmişse de Ögedey'in neslinden 
gelen hanlar Kabil ve Kuzey Hindistan'da 
bir süre hükümdarlık yapmışlardır. 
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Iii! ÜSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ 

ÖGEL, Bahaeddin 
(1924-1989) 

Türk kültür tarihçisi. 
_j 

Elazığ'ın Çarşı mahallesinde doğdu . Ba
bası Harput eşrafından Mehmed Şemsed
din Bey, annesi Nadire Hanım'dır. İlk ve 
orta okulu Elazığ'da, liseyi Malatya'da oku
du. 1941 yılında girdiği Ankara Üniversite-
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si Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bö
lümü'nden mezun olduğu yıl Erzurum Li
sesi'ne öğretmen olarak tayin edildi (ı 945). 

Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Sana
tmm İzleri adlı ilk kitabıyla Ülkü Mec
muası'nda yayımlanan "Erzurum Tavan 
İşleri" ve "Erzurum Evleri" adlı makalele
rini burada kaleme aldı. IV. Türk Tarih 
Kongresi'ne sunduğu "İslam 'dan önceki 
Türk Devletlerinde Tirnar Sistemi" başlık
lı tebliğini beğenen M. Fuad Köprülü'nün 
aracılığı ile 4 Kasım 1947 tarihinde Anka
ra Hasanoğlan Köy Enstitüsü tarih öğret
menliğine tayin ediidiyse de enstitünün 
bazı bölümlerinin kapatılması yüzünden 
kararnamesi dokuz gün sonra iptal edildi. 
Bunun üzerine görevinden istifa etti (ı 7 

Kasım 194 7) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi'nde Alman Sinalog W. Eberhard'ın da
nışmanlığında hazırladığı Uygur Devleti'
nin Kuruluşu adlı doktora tezini tamam
lamasının ( 1948) ardından mezun olduğu 
bölüme asistan tayin edildi (27 Ekim 1948). 

Askerlik görevinden sonra 1953'te gittiği 
İran'da Türk İslam tarihi açısından önemli 
şehirlerde dört ay boyunca araştırma ve 
incelemeler yaptı. Yurda dönünce kazan
mış olduğu bursla bir yıllığına Almanya'
ya gitti. 1953-1954 yıllarında Hamburg 
Üniversitesi'nde B. Spuler, O. Franke, A. 
von Gabain gibi Türk tarihi uzmanlarının 
yanında çalıştı. 18 Kasım 1955'te "Liao 
Devrinden önceki Kitanlar" konulu teziyle 
doçent unvanını aldı. 1959-1961 yıllarında 
Almanya'da ilmi araştırmalarda bulundu. 
Tayvan hükümetinin bursuyla 1962-1963'
te Taipei'deki National Cheng-Chi Üniver
sitesi'nde çalışma yaptı. Temmuz 1963'
te Japonya'ya geçti. Orta Asya uzmanı Ja
pon tarihçileriyle tanıştı. Taipei'de bulun
duğu sırada hazırlayıp profesörlük takdim 
tezi olarak sunduğu Sino-Turcica adlı 
eseriyle 27 Ocak 1965 tarihinde profesör 
oldu. Ankara Üniversitesi'ndeki görevinin 
yanı sıra Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor 
Akademisi, Kara Harp Okulu ve Türk İnkı
lap Tarihi Enstitüsü'nde, Gazi, Selçuk ve 
Fırat üniversitelerinde Türk kültür tarihi 
ve siyasi tarih konularında dersler verdi. 
22 Ekim 1984'te tayin edildiği Tarih Bölü
mü başkanlığından 7 Mayıs 1986'da istifa 
etti. Türk Tarih Kurumu'nun asiT üyesi olan 
Bahaeddin Öge! 7 Mart 1989'da Ankara'
da vefat etti. Cenazesi 9 Mart'ta Kocatepe 
Camii'nde kılınan namazdan sonra Karşı
yaka Mezarlığı'na defnedildi. 

Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça, 
Çince, Moğolca ve Rusça bilen Bahaeddin 
Öge!, İslamiyet öncesi Türk siyaSı ve özel
likle kültür tarihi üzerinde yaptığı çalışma-

Bahaeddin 
Ögel 

larla tanınır. Öge!, kültür tarihi çalışmala
rında Türk kültürünü zaman ve mekan 
açısından bütün derinlik ve genişliğiyle ele 
almış, bir bütün olarak gördüğü bu kül
türün köklerinin Orta Asya'da olduğunu , 

dallarının ise Avrasya'ya yayıldığını belirte
rek köklerle dallar arasındaki bağların or
taya konulması gerektiğini vurgulamıştır. 

Onun yaptığı ilmi çalışmalarda Orta Asya, 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet çizgisini 
esas aldığı görülmektedir. Yirmi cilt halin
de planlayıp ancak dokuz cildini tamam
Iayabildiği Türk Kültür Tarihine Giriş 
adlı eserinde Türkler'de köy ve şehir ha
yatını, ziraat ve yemek kültürünü, tuğ, 
bayrak, ordu, mehter, aile ve halk mOsi
kisi aletleri gibi konuları bütün ayrıntıla
rıyla inceleyen Öge!, Türk kültür tarihiyle 
ilgili araştırmaların XIX. yüzyılın sonların
da sinologlar, diğer yabancı tarihçiler ve 
filologlar tarafından başiatılmasını bir ta
lihsizlik olarak nitelemiş, yabancı araştır
macıların Türk kültürünün özelliklerinden 
habersiz oldukları için tesbit ve değerlen
dirmelerinde hata yapabildiklerini, bu se
beple Türk tarihi araştırmalarının Türk bi
lim adamlarınca yapılmasının gerekliliğini 
her fırsatta dile getirmiştir. 

Eserleri. Erzurum Anıtlarında Altay
Türk Sanatının İzleri (Erzurum 1947); 

İslamiyet'ten Önce Türk Kültür Tarihi: 
Orta Asya Kaynak ve Buluntulanna 
Göre (Ankara 1962); Sino-Turcica Çin
giz Han ve Çin'deki Hanedanının Türk 
Müşavirleri (Taipei 1 964); Türk Kültü 
rünün Gelişme Çağları (İstanbul 1971 ); 

Türk Mitolojisi (HI, Ankara 1971 - 1 989); 

Türk Kültür Tarihine Giriş (I-IX, Ankara 
1978-1987); Büyük Hun İmparatorluğu 
Tarihi (I-III , Ankara 1981 ); Türklerde 
Devlet Anlayışı: 13. Yüzyıl Sonlarına 
Kadar (Ankara ı 982). Bahaeddin Ögel'
in Türk Tarih Kurumu Belleten'i ile Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
Türk Dünyası Tarih Dergisi, Vakıflar, 

Türk Kültürü ve Milli Kültür dergilerin-


