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KRIMSKIY, Agafangel Efimoviç

ca de le si ne gi riş ti. Ta raf tar la rın ca 1260’ta ka ğan ilân edil dik ten son ra Go bi çö lü yakın la rın da ya pı lan sa vaş ta kar de şi Arık boğa’ yı mağlûp et ti (1261).Ku bi lay Ka ğan tah ta yer leş tik ten son ra Mo ğol İm pa ra tor lu ğu’nun idarî ya pı sı nı ye ni den dü zen le di. Baş şeh ri, Or hon va disin de ki Ka ra ko rum’dan es ki Çin baş şeh ri Yenkin ya kın la rın da kur du ğu Han ba lık 
(ÇinkaynaklarındaTa-tu,bugünküPekin) şeh ri ne ta şı dı. İran’ın ida re si ni Hülâgû’nun oğ lu Aba ka’ya, Cu ci ulu su nun ida re si ni Ba  tu Han’ın to ru nu Men gü Ti mur’a, Ça ğa tay ulu su nun ida re si ni de Ka ra Hülâgû’nun oğ lu Mübârek Şah’a ver di. Ku bi lay Ka ğan, da ha son ra Ça ğa tay hâne da nın dan Ba rak Han’a yar lık ve rip ül ke yi ken di nâibi sı fa tıyla ve Mübârek Şah’la bir lik te yö net me si ni is te di. An cak Ba rak Han mü ca de le ye girdi ği Mübârek Şah’ı mağlûp edip Hu cend’i ele ge çir di (Eylül1266) (EI°[İng.],I,1311). Ku bi lay Ka ğan taht id di asıy la or ta ya çıkan Öge dey’in to ru nu Kay du’yu boz gu na uğ rat tı (1268). Uzun bir mü ca de le nin ardın dan 1276’da Sung hâne da nı na ni ha yet ve rip Çin’in yegâne hâki mi du ru mu na geldi ve Çin ta ri hi nin resmî yir min ci sülâle si olan Yü an hâne da nı nı (1271-1368) kur du. Doğ ru dan ya hut ken di si ne tâbi han lık lar va sı ta sıy la do ğu da Bü yük Ok ya nus’tan batı da Ak de niz’e ve Do ğu Av ru pa’ya ka dar uza nan ge niş bir im pa ra tor luk ta hü küm sür dü.Ta rih te Çin’in ta ma mı na hük me den ilk ya ban cı hü küm dar olan Ku bi lay Ka ğan, Mo ğol İm pa ra tor lu ğu’nu da ha da ge nişlet mek için pek çok se fer dü zen le di. 1277
1287 yıl la rın da Bir man ya’ya (Myanmar) ya pı lan dört se fer ba şa rıy la ne ti ce len di ve Pa gan Kral lı ğı yı kıl dı. Hint Ok ya nu su’ndaki ba zı ada lar hâki mi yet al tı na alın dı. Ancak Ka sım 1274’te yak la şık 900 ge mi ve 15.000 as ker le baş la tı lan Ja pon ya’yı is tilâ te şeb bü sü 1285’te ba şa rı sız lık la so nuç landı. Çin Hin di’ne kar şı 1280 ve Ca va’ya kar şı 
1292 yı lın da ger çek le şen as kerî ha re kâtlar da da cid di bir ba şa rı el de edi le me di.Ku bi lay Ka ğan sal ta na tı bo yun ca ilim, kül tür, sa nat ve ede bi ya tı hi ma ye et ti. Han ba lık’ta iki ra sathâne in şa et tir di. Tibet li la ma Pas sepa’nın icat et ti ği dört kö  şe bir ya zı yı Mo ğol ca’ya uy gu lat tı (DİA,XI,
47). Her ne ka dar ken di si Bu dizm’i ka bul ede rek bu di ni yay ma ya ça lış tıy sa da di ğer din le re kar şı mü sa ma ha lı dav ran dı, an cak İslâmi yet’e şid det le kar şı çık tı. İdarî, malî ve zi raî alan lar da pek çok ye ni dü zen le mede bu lun du. İdarî teş kilâtı ye ni den tan zim ede rek ül ke yi on iki eya le te ayır dı. Ül ke de umu mi bir nü fus sa yı mı yap tır dı. Yolları n 
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23 Ey lül 1215 ta ri hin de doğ du. Cen giz Han’ın en kü çük oğ lu Tu luy ile Bü yük Hatun Sor kak ta ni’nin ikin ci oğ lu dur. Mo ğol ge le ne ği ne gö re bü yü tül me si için ön ce Nay man ve ar dın dan Tan gut ka bi le sin den ka dın ba kı cı la ra ve ril di. Ço cuk lu ğun da iyi bir eği tim al dı. 1225’te ba şa rı lı ge çen ilk avın dan son ra Mo ğol âde tin ce de de si Cengiz Han ta ra fın dan par mak la rı na et ve yağ sü rül dü. Ağa be yi Men gü Ka ğan za ma nında Şansi ve Ho nan eya let le ri nin ida re siyle Sung hâne da nı hâki mi ye tin de ki Çin’in zap tıy la gö rev len di ril di. 1253’te Nançan Dev le ti’ne son ver di. 1259’da Men gü Kağan’ın ve fa tı üze ri ne Sung Dev le ti ile ba rış ya pa rak Mo ğo lis tan’a dön dü ve en kü çük kar de şi Arık bo ğa ile (ArıkBuka) taht mü
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yevîveruhanî,I-III,Moskva1911-1913). 8. 
Tyurkiihmovitaliteraturi.1.Tyurski
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romanlarveöyküler) ad lı mec mua ile (1895) 
PalmovıeVetki(Hurmadalları) ad lı şi ir kita bı (1901-1922) ve AndreyLagovskiy ad lı bir ro man (1905) ka le me al mış tır. Müel li fin bun la rın dı şın da Ha zar lar’la il gi li al tı cilt lik ya yım lan ma mış bir ese ri var dır. Kırım Ta tar di li ve kültü rü üze ri ne de önem li ça lış ma lar ya pan Krıms kiy’nin ya şa yan ve ölü on al tı dil bildi ği söy len mek te dir.
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se sek ban ba şı lı ğa, da ha son ra da ye ni çe ri ağa lı ğı na yük se lir di. An cak sek ban ba şı lar göz den dü şün ce ket hüdânın nü fu zu arttı ve XVII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra iş lev ba kı mın dan onu ge çe rek doğ ru dan ye ni çe ri ağa sı ya pıl dı. Kul ket hüdâsı mutla ka ocak için den ye tiş ti ğin den ku ru mun usul ve ku ral la rı nı çok iyi bi lir, dı şa rı dan ge ti ri len ye ni çe ri ağa sı na bu hu sus ta yardım cı, hat ta ba zan ve kil olur du (Şânîzâde,
I,143). Ye ni çe ri ağa sı ye ni çe ri le rin iş le ri ni kul ket hüdâsı ile gö rü şüp ka ra ra bağ lar dı. Ağa is te me di ği sü re ce pa di şah bi le kethüdâ be yi ko lay ca az le de mez di. Pa di şa ha kar şı da ocak iş le ri nin ve ki li, hat ta temsil ci si du ru mun day dı. Bu nun se be bi bel ki de ocak da hi lin de ye ni çe ri ler üze rin de ki nü fu zu idi. Kul ket hüdâsı or ta ve bö lük kuman dan la rı olan çor ba cı la rın azil ve ta yi nini ağa nın da rı za sı nı ala rak ya pa bi lir di.II. Ba ye zid za ma nı na ka dar pa di şahla bir lik te se fe re gi den kul ket hüdâsı bu pa di şah dö ne min de do nan ma ile se fe re çı kan ye ni çe ri le re ku man da et ti. XVI. yüzyı lın son la rın dan iti ba ren pa di şah se fe re git me se de di ğer ye ni çe ri zâbit le ri gi bi ket hüdâlar da se fe re gi der di. Kul ket hüdâla rı sa vaş lar da ve ka le ku şat ma la rın da yeni çe ri le ri sa vaş ni za mı na so kar, hü cum ve sa vun ma ted bir le ri ni alır, sı nır lar da mu ha fız lık ya pan ocak bö lük le ri ne ge rekli emir le ri ve rir di. Ta şı dı ğı bay rak sa rı ve kır mı zı renk ler de olup ye ni çe ri le rin alay bay rak la rı na ben zer di. Kul ket hüdâsı nın mer kez de ki baş lı ca gö rev le ri ise ocak ta ki di sip li ni sağ la mak ve ya sa la rın uy gu lanma sı na ne za ret et mek ti. Ağa Di va nı’nın ta bii üye si sı fa tıy la ye ni çe ri ağasıy la gö rüşmek is te yen le ri gö rüş tür mek, ocak için deki da va la ra bak mak da onun gö rev le ri arasın day dı. Bir pa di şa hın ölümü ha lin de sara ya çağ rı lan lar ara sında ket hüdâ bey de bu lu nur du. Ye ni çe ri ağa sı ve sekbanba şı ile bir lik te ölen padişahın ce se di ni muaye ne eder, tu tu lan ra po ru im za lar dı. O dö ne min ka ra kol la rı olan kul luk la ra tayin le ri de ket hüdâ bey ya par dı. Bay ram ve are fe teb rik le rin de selîmî ka vuk gi yer, san cakı şe ri fin çı ka rıl ma sın da ha zır bu lunur du. Sek ban ba şı ve ye ni çe ri ağa sı da hil bü tün ocak zâbit le ri as ke ri kış kır ta bi le ce ği en di şe siy le kul ket hüdâsın dan çe ki nir di. Sul tan İbrâhim ve IV. Meh med dö nem lerin de, 1703 Edir ne Vak‘ası’nda İs tan bul’da çı kan ayak lan ma la rın bas tı rıl ma sın da hep baş rol ler de bu lun muş ol ma sı bu hu su sa işa ret eder. Ocak da hi lin de tu tuk la ma ya yet ki li tek gö rev li de kul ket hüdâsı idi.Di ğer ocak zâbit le ri gi bi kul ket hüdâsı da dev let ten al dı ğı ulûfe dı şın da mi ras çı
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Ket hüdâ bey, ocak ket hüdâsı ve kâhya ola rak da anı lır, an cak bu so nun cu su da ha zi ya de gay ri resmî gö rev li ler için kul la nılır dı. Ağa bö lük le ri nin ku ru lu şu na ka dar kul ket hüdâsı nın ocak için de bel li bir oda sı yok tu ve baş ya ya ba şı de ni len zâbi tin odasın da otu rur du. II. Ba ye zid dö ne min de bu bö lük le rin teş ki lin den son ra bi rin ci ağa bö lü ğü nün çor ba cı sı olun ca bu bö lü ğün oda sın da ika met et ti. Ar dın dan kul kethüdâlı ğı Şeh za de ba şı’nda Ace mi oğ lan lar Kış la sı ya nın da ki Es ki Oda lar’ın sol ta ra fı na ta şın dı ve ket hüdâ da ire si de bu ra ya nakle dil di. On al tı oda dan mey da na ge len kethüdâ bö lü ğün de ki ye ni çe ri sa yı sı di ğer le rine oran la çok da ha ka la ba lık olup 700800 ci va rın da idi. Bu du rum kul ket hüdâsı nın yet ki ve nü fu zu nun bir gös ter ge siy di. Ağa bö lü ğü ne men sup ye ni çe ri ler ket hüdâ bölü ğün de bu lun mak la övü nür dü. Kanûnî Sul tan Sü ley man’dan iti ba ren pa di şah la rın oca ğı zi ya ret le ri sı ra sın da pa di şa ha ve ri lecek şer be ti kul ket hüdâsı tu tar, ye ni çe ri ağa sı da su nar dı (Şem‘dânîzâde,I,156). Rüt be yö nün den sek ban ba şı nın al tın da, za ğar cı ba şı nın üs tün de olup ter fi eder

gü ven li ği ni sağ la yıp pos ta teş kilâtı nı yenide n dü zen le di. Çift çi le re to hum ve tarı m alet le ri da ğıt mak, ta hıl am bar la rı in şa etmek ve za man za man ver gi borç la rı nı affet mek su re tiy le zi raî fa ali yet le ri teş vik et ti. Bu sa ye de Mo ğol is tilâsı nın Çin’de yol aç tı ğı tah ri ba tın olum suz iz le ri ni kıs men de ol sa sil me yi ba şar dı.
18 Şu bat 1294 ta ri hin de ölen Ku bi lay Ka ğan’ın yap tı ğı ev li lik ler den kırk ye di oğ  lu ve çok sa yı da kı zı dün ya ya gelmiş ti. Reşîdüd din Faz lullåhı He medânî, oğullarından mu te ber olan on iki si nin adı nı zik re der 

(Câmi£u’ttevârîÅ,II,865-868). Ölü münden son ra tah ta to ru nu Temür Ol cay tu geçti . Ku bi lay Ka ğan çağ daş kay nak lar da ce sur bir sa vaş çı, us ta bir kuman dan ve bil ge bir hü küm dar ola rak zik re di lir. Kış la rı umu miyet le Han ba lık, yaz la rı ise Kaypingfu’da ge çi rir, mart baş la rın dan ma yıs or ta ları na ka dar av la nır, ey lül ayın da ki do ğum gününü de bü yük bir tö ren le kut lar dı. Kud ret ve ihtişa mı onu biz zat gö ren Ve ne dikli sey yah Mar co Po lo ta rafın dan “in san, top rak ve ha zi ne ba kı mın dan dün ya nın en güç lü sü” ve “Âdem’den bugün e ka dar hiç gö rül medik öl çü de güç lü” şeklin de tasvir edilmiş tir (Dün ya nın Hikâ ye Edilişi , I, 
201). Ku bi lay Ka ğan, Mo ğol İm paratorluğu’nun son büyük hü küm da rı dır. Onun ölü mü nün ar dın dan İl han lı ve Al tın Or da hü küm dar la rı nın bü yük ha na olan tâbii yet bağ la rı ya vaş ya vaş kop muş tur. Mo ğol İmpa ra tor lu ğu’nu Çin’den yö net me te şebbü sü, Yü an hâne da nı nın son hü küm da rı To gan Te mür’ün Çin’i ter ket mek zo run da kal ma sıy la 1368 yı lın da son bul muş tur.
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