KRIMSKIY, Agafangel Efimoviç

turi (Türkiyetarihiveedebiyatı,Moskva
1910,1916). 7.İstoriyaAraboviArabs
koyLiteraturı:SvetskoyiDuhovnoy
(Araplar’ıntarihiveArapedebiyatı:Dünyevîveruhanî,I-III,Moskva1911-1913). 8.
Tyurkiihmovitaliteraturi.1.Tyurski
movi (Türkler’indiliveedebiyatı,1.Türk
dili, Kiev1924,1927,1930). 9.Vstupdo
İstoriiTureççini (Türkiyetarihinegiriş,
Kiyiv1926). 10.StudiyizKrimu (Kırım
araştırmaları,Kiyiv1930). 11.İstoriyaNo
voyArabskoyLiteraturı:XIXnaçala
XXveka(YeniArapedebiyatıtarihi:XIX.
yüzyıl-XX.yüzyılınbaşları,Moskva1971).
12.PismaizLivana(18961898) (Lübnan
mektupları[1896-1898],Moskva1975). 13.
NizamiiyegoSovremenniki (Nizâmî
veçağdaşları,Bakü1981). 14.Literatura
KrımskihTatar (KırımTatarları’nınedebiyatı,Akmescid2003).
İran tarihi ve edebiyatıyla ilgili inceleme
leri: Şagname,AboİranskaKnigaTsa
riv(Şahnâme:İrankrallarınınkitabı,Lvov
1896);Arşakidi,SasanidıiZavoevanie
İranaArabami (Arşakîler,Sâsânîlerve
Araplar’ınİran’ıfethi,Moskva1900,1905);
İstoriyaPersii,yeyeLiteraturıiDervi
şeskoyTeosofii(İrantarihiveedebiyatı,
dervişteosofisi,Moskva1914-1917);İsto
riyaPersiitayiyiPismenstva(İrantarihi
veedebiyatı,Kiyiv1923). Slav dili ve tarihi
üzerindeki çalışmaları da şöylece sıralana
bilir: FilologiyaiPogodinskayaGipo
teza (FilolojivePogodinhipotezi,Kiev
1904);KriteriydlyaDiyalektologiçnoy
KlasifikatsiyStaroruskihRukopisiv(Es
kiRusyazmalarınındiyalektolojiktasnifi
içinkriterler,Lvov1905);Drevnekievskiy
Govor(EskiKievağzı,SPb.1907);Ukra
inskayaGrammatikadlyaUçenikov
VısşihKlassovGimnaziiiSeminarniy
Pridneprovya (GimnazyumveDinyeper
okullarıüstsınıföğrencileriiçinUkraynacagrameri,Moskva1907). Krımskiy’nin
tercüme çalışmaları sayesinde Firdevsî,
Hâfızı Şîrâzî, Sa‘dîi Şîrâzî, Molla Câmî,
Ömer Hayyâm, Maarrî gibi Doğu klasik
leriyle Heinrich Heine, Friedrich Rückert,
George Gordon Byron gibi Batı düşünürle
rinin eserleri Rus ve Ukrayna dillerine ak
tarılmıştır. AyrıcaPovestiiRasskazı(Kısa
romanlarveöyküler) adlı mecmua ile (1895)
PalmovıeVetki(Hurmadalları) adlı şiir ki
tabı (1901-1922) ve AndreyLagovskiy
adlı bir roman (1905) kaleme almıştır. Mü
ellifin bunların dışında Hazarlar’la ilgili altı
ciltlik yayımlanmamış bir eseri vardır. Kı
rım Tatar dili ve kültürü üzerine de önemli
çalışmalar yapan Krımskiy’nin yaşayan ve
ölü on altı dil bildiği söylenmektedir.
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23 Eylül 1215 tarihinde doğdu. Cengiz
Han’ın en küçük oğlu Tuluy ile Büyük Ha
tun Sorkaktani’nin ikinci oğludur. Moğol
geleneğine göre büyütülmesi için önce
Nayman ve ardından Tangut kabilesinden
kadın bakıcılara verildi. Çocukluğunda iyi
bir eğitim aldı. 1225’te başarılı geçen ilk
avından sonra Moğol âdetince dedesi Cen
giz Han tarafından parmaklarına et ve yağ
sürüldü. Ağabeyi Mengü Kağan zamanın
da Şansi ve Honan eyaletlerinin idaresiy
le Sung hânedanı hâkimiyetindeki Çin’in
zaptıyla görevlendirildi. 1253’te Nançan
Devleti’ne son verdi. 1259’da Mengü Ka
ğan’ın vefatı üzerine Sung Devleti ile barış
yaparak Moğolistan’a döndü ve en küçük
kardeşi Arıkboğa ile (ArıkBuka) taht mü

Kubilay
Kağan’ı
tasvir eden
yağlı boya
resim
(Taipei
National
Palace
Museum)

cadelesine girişti. Taraftarlarınca 1260’ta
kağan ilân edildikten sonra Gobi çölü ya
kınlarında yapılan savaşta kardeşi Arıkbo
ğa’yı mağlûp etti (1261).

Kubilay Kağan tahta yerleştikten sonra
Moğol İmparatorluğu’nun idarî yapısını
yeniden düzenledi. Başşehri, Orhon vadi
sindeki Karakorum’dan eski Çin başşehri
Yenkin yakınlarında kurduğu Hanbalık
(ÇinkaynaklarındaTa-tu,bugünküPekin)
şehrine taşıdı. İran’ın idaresini Hülâgû’nun
oğlu Abaka’ya, Cuci ulusunun idaresini Ba
tu Han’ın torunu Mengü Timur’a, Çağatay
ulusunun idaresini de Kara Hülâgû’nun
oğlu Mübârek Şah’a verdi. Kubilay Kağan,
daha sonra Çağatay hânedanından Barak
Han’a yarlık verip ülkeyi kendi nâibi sıfatıy
la ve Mübârek Şah’la birlikte yönetmesini
istedi. Ancak Barak Han mücadeleye gir
diği Mübârek Şah’ı mağlûp edip Hucend’i
ele geçirdi (Eylül1266) (EI°[İng.],I,1311).
Kubilay Kağan taht iddiasıyla ortaya çı
kan Ögedey’in torunu Kaydu’yu bozguna
uğrattı (1268). Uzun bir mücadelenin ar
dından 1276’da Sung hânedanına nihayet
verip Çin’in yegâne hâkimi durumuna gel
di ve Çin tarihinin resmî yirminci sülâlesi
olan Yüan hânedanını (1271-1368) kurdu.
Doğrudan yahut kendisine tâbi hanlıklar
vasıtasıyla doğuda Büyük Okyanus’tan ba
tıda Akdeniz’e ve Doğu Avrupa’ya kadar
uzanan geniş bir imparatorlukta hüküm
sürdü.
Tarihte Çin’in tamamına hükmeden ilk
yabancı hükümdar olan Kubilay Kağan,
Moğol İmparatorluğu’nu daha da geniş
letmek için pek çok sefer düzenledi. 1277
1287 yıllarında Birmanya’ya (Myanmar)
yapılan dört sefer başarıyla neticelendi ve
Pagan Krallığı yıkıldı. Hint Okyanusu’nda
ki bazı adalar hâkimiyet altına alındı. An
cak Kasım 1274’te yaklaşık 900 gemi ve
15.000 askerle başlatılan Japonya’yı istilâ
teşebbüsü 1285’te başarısızlıkla sonuçlan
dı. Çin Hindi’ne karşı 1280 ve Cava’ya karşı
1292 yılında gerçekleşen askerî harekât
larda da ciddi bir başarı elde edilemedi.
Kubilay Kağan saltanatı boyunca ilim,
kültür, sanat ve edebiyatı himaye etti.
Hanbalık’ta iki rasathâne inşa ettirdi. Ti
betli lama Passepa’nın icat ettiği dört kö
şe bir yazıyı Moğolca’ya uygulattı (DİA,XI,
47). Her ne kadar kendisi Budizm’i kabul
ederek bu dini yaymaya çalıştıysa da diğer
dinlere karşı müsamahalı davrandı, ancak
İslâmiyet’e şiddetle karşı çıktı. İdarî, malî
ve ziraî alanlarda pek çok yeni düzenleme
de bulundu. İdarî teşkilâtı yeniden tanzim
ederek ülkeyi on iki eyalete ayırdı. Ülkede
umumi bir nüfus sayımı yaptırdı. Yolların

güvenliğini sağlayıp posta teşkilâtını ye
niden düzenledi. Çiftçilere tohum ve tarım
aletleri dağıtmak, tahıl ambarları inşa et
mek ve zaman zaman vergi borçlarını af
fetmek suretiyle ziraî faaliyetleri teşvik
etti. Bu sayede Moğol istilâsının Çin’de yol
açtığı tahribatın olumsuz izlerini kısmen
de olsa silmeyi başardı.

18 Şubat 1294 tarihinde ölen Kubilay
Kağan’ın yaptığı evliliklerden kırk yedi oğ
lu ve çok sayıda kızı dünyaya gelmişti. Re
şîdüddin Fazlullåhı Hemedânî, oğulların
dan muteber olan on ikisinin adını zikreder
(Câmi£u’ttevârîÅ,II,865-868). Ölümünden
sonra tahta torunu Temür Olcaytu geçti.
Kubilay Kağan çağdaş kaynaklarda cesur
bir savaşçı, usta bir kumandan ve bilge bir
hükümdar olarak zikredilir. Kışları umumi
yetle Hanbalık, yazları ise Kaypingfu’da
geçirir, mart başlarından mayıs ortalarına
kadar avlanır, eylül ayındaki doğum günü
nü de büyük bir törenle kutlardı. Kudret
ve ihtişamı onu bizzat gören Venedikli
seyyah Marco Polo tarafından “insan,
toprak ve hazine bakımından dünyanın
en güçlüsü” ve “Âdem’den bugüne kadar
hiç görülmedik ölçüde güçlü” şeklinde tas
vir edilmiştir (Dünyanın Hikâye Edilişi, I,
201). Kubilay Kağan, Moğol İmparatorlu
ğu’nun son büyük hükümdarıdır. Onun
ölümünün ardından İlhanlı ve Altın Orda
hükümdarlarının büyük hana olan tâbiiyet
bağları yavaş yavaş kopmuştur. Moğol İm
paratorluğu’nu Çin’den yönetme teşeb
büsü, Yüan hânedanının son hükümdarı
Togan Temür’ün Çin’i terketmek zorunda
kalmasıyla 1368 yılında son bulmuştur.
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Kethüdâ bey, ocak kethüdâsı ve kâhya
olarak da anılır, ancak bu sonuncusu daha
ziyade gayri resmî görevliler için kullanı
lırdı. Ağa bölüklerinin kuruluşuna kadar
kul kethüdâsının ocak içinde belli bir odası
yoktu ve başyayabaşı denilen zâbitin oda
sında otururdu. II. Bayezid döneminde bu
bölüklerin teşkilinden sonra birinci ağa
bölüğünün çorbacısı olunca bu bölüğün
odasında ikamet etti. Ardından kul ket
hüdâlığı Şehzadebaşı’nda Acemioğlanlar
Kışlası yanındaki Eski Odalar’ın sol tarafına
taşındı ve kethüdâ dairesi de buraya nak
ledildi. On altı odadan meydana gelen ket
hüdâ bölüğündeki yeniçeri sayısı diğerleri
ne oranla çok daha kalabalık olup 700800
civarında idi. Bu durum kul kethüdâsının
yetki ve nüfuzunun bir göstergesiydi. Ağa
bölüğüne mensup yeniçeriler kethüdâ bö
lüğünde bulunmakla övünürdü. Kanûnî
Sultan Süleyman’dan itibaren padişahların
ocağı ziyaretleri sırasında padişaha verile
cek şerbeti kul kethüdâsı tutar, yeniçeri
ağası da sunardı (Şem‘dânîzâde,I,156).
Rütbe yönünden sekbanbaşının altında,
zağarcıbaşının üstünde olup terfi eder

Kul kethüdâsı
merasim
kıyafetiyle
(Mahmud
Şevket Paşa,

Osmanlı
Teşkilât
ve Kıyâfeti
Askeriyyesi,
İÜ Ktp.,
TY, nr. 9391,
ek tablo,
rs. 9)

se sekbanbaşılığa, daha sonra da yeniçeri
ağalığına yükselirdi. Ancak sekbanbaşılar
gözden düşünce kethüdânın nüfuzu art
tı ve XVII. yüzyılın ikinci yarısından sonra
işlev bakımından onu geçerek doğrudan
yeniçeri ağası yapıldı. Kul kethüdâsı mut
laka ocak içinden yetiştiğinden kurumun
usul ve kurallarını çok iyi bilir, dışarıdan
getirilen yeniçeri ağasına bu hususta yar
dımcı, hatta bazan vekil olurdu (Şânîzâde,
I,143). Yeniçeri ağası yeniçerilerin işlerini
kul kethüdâsı ile görüşüp karara bağlardı.
Ağa istemediği sürece padişah bile ket
hüdâ beyi kolayca azledemezdi. Padişaha
karşı da ocak işlerinin vekili, hatta tem
silcisi durumundaydı. Bunun sebebi belki
de ocak dahilinde yeniçeriler üzerindeki
nüfuzu idi. Kul kethüdâsı orta ve bölük ku
mandanları olan çorbacıların azil ve tayini
ni ağanın da rızasını alarak yapabilirdi.
II. Bayezid zamanına kadar padişah
la birlikte sefere giden kul kethüdâsı bu
padişah döneminde donanma ile sefere
çıkan yeniçerilere kumanda etti. XVI. yüz
yılın sonlarından itibaren padişah sefere
gitmese de diğer yeniçeri zâbitleri gibi
kethüdâlar da sefere giderdi. Kul kethüdâ
ları savaşlarda ve kale kuşatmalarında ye
niçerileri savaş nizamına sokar, hücum
ve savunma tedbirlerini alır, sınırlarda
muhafızlık yapan ocak bölüklerine gerek
li emirleri verirdi. Taşıdığı bayrak sarı ve
kırmızı renklerde olup yeniçerilerin alay
bayraklarına benzerdi. Kul kethüdâsının
merkezdeki başlıca görevleri ise ocaktaki
disiplini sağlamak ve yasaların uygulan
masına nezaret etmekti. Ağa Divanı’nın
tabii üyesi sıfatıyla yeniçeri ağasıyla görüş
mek isteyenleri görüştürmek, ocak içinde
ki davalara bakmak da onun görevleri ara
sındaydı. Bir padişahın ölümü halinde sa
raya çağrılanlar arasında kethüdâ bey de
bulunurdu. Yeniçeri ağası ve sekbanbaşı
ile birlikte ölen padişahın cesedini mu
ayene eder, tutulan raporu imzalardı. O
dönemin karakolları olan kulluklara ta
yinleri de kethüdâ bey yapardı. Bayram
ve arefe tebriklerinde selîmî kavuk giyer,
sancakı şerifin çıkarılmasında hazır bulu
nurdu. Sekbanbaşı ve yeniçeri ağası dahil
bütün ocak zâbitleri askeri kışkırtabileceği
endişesiyle kul kethüdâsından çekinirdi.
Sultan İbrâhim ve IV. Mehmed dönemle
rinde, 1703 Edirne Vak‘ası’nda İstanbul’da
çıkan ayaklanmaların bastırılmasında hep
başrollerde bulunmuş olması bu hususa
işaret eder. Ocak dahilinde tutuklamaya
yetkili tek görevli de kul kethüdâsı idi.
Diğer ocak zâbitleri gibi kul kethüdâsı
da devletten aldığı ulûfe dışında mirasçı
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