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la tı lan dev let mec li si “toy”un de va mı ni teli ğin de dir. MoğollarınGizliTarihi’nde ki kay da gö re ça dır lar da ya şa yan halk la rı birleş ti ren Cen giz Han, Türk dev let kuru mu mec li si ni ya ni to yu ken di ne ör nek al mış tır. As ya Hun la rı’nda mec li sin var lı ğı ve fonksi yo nu bi lin mek te dir. İlk ba har da ya pı lan top lan tı ya baş ta Ch’anyü (Şanyü), ha tun, te gin, di ğer seç kin üye ler ve hüküm dar ai le si nin bü tün men sup ları, di ğer boyla rın bey le ri, ya ban cı tâbi ler ka tıl mak zorundaydı. Top lan tı ya ka tıl ma mak devle te is yan sa yı lır dı. Bu mec lis hü küm darlı ğı onay lama, ge rek ti ğin de ka ğan seç me ve tö re yap ma yet ki le riy le bir tür ya sa ma kuru lu ni te li ğin dey di. Oğuz des ta nın da bu kurul “toy” di ye anıl mış tır. To ya Dîvânülugå
ti’tTürk’te ve KutadguBilig’de “toplan tı, resmî gö rüş me için bir ara ya gelme” an la mı ve ril mek te dir. İbn Battûta da toy sö zü nü Mo ğol ca ku rul tay ye ri ne kul lan mış tır. Yak la şık 2000 yıl Türk çe’de kulla nı lan toy XII. yüz yıl dan iti ba ren ye ri ni Mo ğol ca ku rul ta ya bı rak mış tır. Kurul tay ke li me si, Mo ğol bey le ri nin özel lik le han se çi mi ve önem li ko nu la rı gö rüş mek için bir ara ya gel dik le ri top lan tı nın adı ola rak za man la öne çık tı. Ün lü sey yah J. de Pla no Car pi ni, Han gay dağ la rın da Mo ğol Ha nı Gü yük’ün (Göyük) bü yük han se çil di ği ve tah ta çık tı ğı ku rul ta ya ka tıl mış tı. Onun bu ka tı lı mı ve hâtı ra la rın da bun dan söz et me si ku rul ta yın ta nın ma sın da rol oyna mış tır.Cen giz Han, 1206 ilk ba ha rın da Onon ır ma ğı kay na ğın da da ha ön ce ken di si ne bağ la nan bü tün Mo ğol ve Türk boy la rı nı bü yük ku rul tay da bir ara ya ge tir di. Ku rultay da Te mu çin, Cen giz Han un va nı nı al dı. Böy le ce Mo ğo lis tan boz kır la rı nın tek hâkimi nin Cen giz Han ol du ğu bü tün ka bi leler ta ra fın dan onay la nı yor du. Onun al dı ğı un va nın “bü yük ka ğan” ol ma sı Ju anju an, Gök türk ve Uy gur gi bi boz kı rın ken di sinden ön ce ki bü yük im pa ra tor luk la rı nın gele ne ği nin de va mı an la mı na ge lir. Moğol
larınGizliTarihi’nde onun ka ğan un vanı nı al dı ğı bil di ril mek te dir. Bun dan son ra Mo ğol İm pa ra tor lu ğu adı bir ba kı ma tes cil edi li yor du. Şa man Kök çü “ulu gök ten gri”nin Cen giz Han’a kâina tın ka ğan lı ğı nı ver di ği ni ilân et ti. Mo ğol İm pa ra tor lu ğu bu ku rul tay la bir lik te ye ni den teş kilâtlandı. İl gi çe ki ci bir ay rın tı da 1206’da ka rı sı Bör te ile bir lik te ya nı na alıp bü yüt tü ğü Ta tar Şi gi Ku tu ku’ya bü yük yar gıç gö re vi ni ver me si dir. O da mah ke me ka rar la rı nı ve Mo ğol asil le ri ara sın da çe şit li ka bi le le rin da ğı lı mı nı “ma vi def ter”e (köködepter) ya za rak bir ka nun lar düs tu ru mey da na 

Efen di’ nin AtvârıSeb‘a ad lı ri sâ le si yanlış lık la Kurd Efen di’ye nis bet edil miş tir.
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Mo ğol ca’dan ge len ke li me, Cen giz Han’ın 1206 yı lın da bü yük ku rul ta yı topla ma sın dan son ra Mo ğol ve Türk ta ri hin de bir te rim ola rak yay gın laş mış ka bul edi lir. Ke li me nin kö kü kurıl (huril) olup Kıp çak
ça’da ku rul ta, Ça ğa tay ca’da ku rul tay ve 
ku ril tay şek lin de kul la nıl mış tır. Çağ daş Türk leh çe le rin den Kır gız ca ve Uy gur ca’da 
ku rul tay, Ka zak ça’da kurıltay ve korıltay, Ta tar ca’da korılday, Baş kırt ça’da ko rol

tay, Âzerî ve Türk men ce’de gu rul tay olarak var lı ğı nı sür dür mek te dir. Es ki Ana dolu Türk çe si’ne ke li me ku rul tay bi çi miy le geç miş tir. Çağ daş Mo ğol ca’da hu ral şekliy le “top lan ma, kon gre, mi ting, mec lis, otu rum” an la mın da hâlâ ya şa mak ta dır. Gü nü müz Türk çe’sin de, bir ku ru mun temel ko nu lar üze rin de ge rek ti ği za man ve ya be lir le nen bir za man da gö rüş me yap mak için dü zen le di ği ge nel top lan tı yı ifa de eder.Ku rul tay Bü yük Hun İm pa ra tor lu ğu, Gök türk dev let le ri ve Uy gur ka ğan lı ğın da gö rü len, Do ğu Av ru pa’da ku rul muş Türk dev let ve boy la rıy la il gi li kay nak lar da an

Efendi,nr.93:Fâtih,nr.1513,1532;Ha-
sanHüsnüPaşa,nr.526). 5.Tercemei
Şâfiye. İb nü’lHâcib’in sar fa da ir ese ri nin Türk çe ter cü me si olup bi li nen tek nüs ha sı Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si’nde dir (Bağdat-
lıVehbiEfendi,nr.1840). Ah med b. Ali b. Mes‘ûd’un Merâ¼u’lervâ¼ ad lı sarf kita bı nın muh ta sar Türk çe şer hi olan Rey
hânü’lervâhfîşerhiMerâhi’lervâh, Bağ dat lı İsmâil Pa şa ta ra fın dan yan lış lık la Kurd Efen di’nin eser le ri ara sın da zik re dilmiş tir. Ni te kim baş ka bir yaz ma nüs hasın dan (SüleymaniyeKtp.,ReşidEfendi,
nr.933,vr.128a) ese rin 943’te (1537) te lif edil di ği an la şıl mak ta dır. Ki ta bın mü el lifi Kâtib Çe le bi’ nin zik ret ti ği gi bi İbn Kemal ol ma lı dır. 6. Tercemei Fevâidi
Ziyâiyye. Mol la Câ mî’ nin İb nü’lHâcib’e ait elKâfiye üze ri ne yaz dı ğı şer hin Türkçe çe vi ri si dir. elKâfiye’ nin met ni Arap ça ve ri lir ken Mol la Câ mî’ nin şer hi ter cü me edil miş tir. Ki ta bın bi li nen tek nüs ha sı Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır 
(Nâfiz Paşa, nr. 1390). 7. Şerhi Mu
kaddimeiCezeriyye. İb nü’lCe zerî’nin tec vi de da ir man zu me si nin çok ay rın tı lı Türk çe şer hi dir (SüleymaniyeKtp.,Kılıç
AliPaşa,nr.25;İzmirMillîKtp.,TY,nr.
1255/3,1842/1). 8.TecvîdRisâlesi. Bir ön ce ki ese rin da ha iyi an la şıl ma sı için ona mu kad di me şek lin de te lif edil miş tir. Muhte me len, ese rin gi riş kıs mın da İb nü’lCeze rî’ den bah se dil me si ve “mu kad di me” ke li me si nin geç me sin den do la yı eser ba zı ka ta log lar da yan lış lık la ŞerhuMukaddi
meti’lCezerî(SüleymaniyeKtp.,Mugla
HocaMustafaEfendi,125/2),Terceme
tüMukaddimeti’lCezerî(Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.65/7) ve TercemeiKasi
deiMukaddimeiCezerî(KonyaKoyu-
noğluMüzesiKtp.,TY,nr.11070) ad la rıy la kay de dil miş tir. 9.RisâleiEdebiyye.Ri
sâlefi’tta½avvuf ola rak da bi li nen ve üç bab dan olu şan ese rin bi rin ci ba bı mür şidin lü zu mu na ve ev sa fı na da ir olup ikin ci ba bı mü ri din de va mı ve se ba tı, üçün cü ba bı mü rid ve sâlik le rin âdâbıy la il gi li dir 
(SüleymaniyeKtp.,İzmir,nr.795/7;Sütlü-
ceDergâhı,nr.127/2;HâşimPaşa,nr.15). 
10.Ta‘bîrnâme. Ta sav vuf eği ti miy le il gi li bu risâle, ki şi nin rü ya la rın dan ha re ket le ta sav vuf ta ki ye di ne fis mer te be sin den han gi sin de bu lun du ğu nu öğ ren me si için ya zıl mış tır (BeyazıtDevletKtp.,Veliyyüd-
dinEfendi,nr.3604;İstanbulBelediyesi
AtatürkKitaplığı,OsmanNuriErgin,TY,
nr.321/18). Ba zı kü tüp ha ne ka yıt la rın da 
(BeyazıtDevletKtp.,Bayezid,nr.7886;
İstanbulBelediyesiAtatürkKitaplığı,Os-
manNuriErgin,TY,nr.136/2) Sof ya lı Bâ lî 
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ka tıl dı. Da ha son ra dil ku rul tay la rı sü rek li dü zen len me ye de vam et miş tir. Bu ku rultay la ra kon gre de de nil mek te dir.
1917 Ekim Dev ri mi’nden son ra Hârizm Halk Sov yet Cum hu ri ye ti’nde ve Bu ha ra Halk Sov yet Cum hu ri ye ti’nde ül ke yi ida re eden yük sek or gan ku rul tay adıy la ad landı rıl dı. Hârizm Sov yet Sos ya list Cum huri ye ti’nin 23 Ekim 1923’te ki dör dün cü ku rul ta yın da ka bul edi len ana ya sa sın da hü kü me tin üst or ga nı ku rul tay ola rak belir len di. Bu ra da ku rul tay il çe sov yet kon gre le ri nin ve kil le rin den mey da na ge li yor du ve ku rul tay yıl da bir de fa top la nı yor du. 

1924’te Or ta As ya’da Öz bek, Türk men ve Ta cik Sov yet cum hu ri yet le ri ku rul duk tan son ra ku rul tay ke li me si kul la nım dan kalkmış tır.
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İs tan bul’da İm ra hor sem tin de doğ du. Ba ba sı as len Is par ta’nın Bür cüz kö yün den as kerî ta bip ve Mev levî ta ri ka tı mün te si bi İsmâil Bey, an ne si İm ra hor Sün bülî Tek ke

nı ba şa ge çir me dü şün ce si Ba tu Han’ın ağır lı ğı nı koy ma sı üze ri ne ger çek leş me di. Ba tu Han’ın tek li fiy le ku rul tay 1250’de Isık Göl’ün ku ze yin de Alak mak ad lı yer de toplan dı ve Cen giz’in kü çük oğ lu Tu luy’un oğ  lu Möng ke’yi (Mengü) han seç ti. Bu ku rulta yı pro tes to eden Öge dey ve Ça ğa tay’ın tem sil ci le ri gel me miş ya da se çim so nu cu bel li olun ca Alak mak’ı ter ket miş, ku rulta yın mer ke ze uzak yer de top lan ma sı nı ile ri sü re rek ye ni ka ğa nı onay la ma dık la rı nı bil dir miş ler di. Bu nun üze ri ne Ba tu Han, Ke rü lenOnon ır mak la rı üze rin de ye ni bir ku rul tay top lan ma sı nı tek lif et tiy se de bu pek iti bar gör me di. Ba tu’nun kar de şi Ber ke, Ke rü len ır ma ğı üze ri ne Kö de gearal ad lı yer de bir ku rul tay da ha top la dı, Möng ke’yi ye ni den bü yük ka ğan seç tir di. Bu ku rul tay la bü yük ka ğan lık ar tık ke sin bir şe kil de Tu luy’un oğul la rı nın eli ne geçmiş ol du. Möng ke 1256’da tek rar bir kurul tay da ha top la ya rak do ğu ya doğ ru ye ni sa vaş ka rar ları al dı. Möng ke’nin 1259’da ölü mün den son ra kar deş le ri Arık Bö ke ile Ku bi lay ara sında taht mü ca de le si ve uzun sü ren savaşlar mey da na gel di. Kara ko rum’u elin de tu tan Arık Bö ke’ye karşı hü cu ma ge çen Ku bilay, or du su nu Wuch’ang’dan ku ze ye ge ti rerek K’aiping’de Shangtu ad lı yer de 4 Ha zi ran 1260 tarihin de ken di ta raf tar la rı na kendi ni bü yük ka ğan ilân et tir di. Bu olay la bir lik te Mo ğol ge le ne ği ne gö re bü yük ku rul tay la rı topla yıp bü yük ka ğa nı seç mek ta ri he ka rış tı. 
1250’de Möng ke’nin büyük ka ğan se çi mi için bir ara ya ge lin me si ger çek an lam da son ku rul tay ol muş tur de ne bi lir.Ku rul tay ke li me si, Os man lı kay nak la rı için de Ya zı cızâde Ali’nin İbn Bîbî’den yap tığı Selçuknâme ter cü me sin de ge çer. İbn Bîbî’nin asıl met ni ne Ya zı cızâde’nin ek le diği kı sım da Oğuz boy la rı nın tö re ge re ği büyük ku rul tay top la ya rak Os man Bey’i han seç tik le ri be lir ti lir (Sel çuknâme,vr.424a). Bu du rum, Os man lı Bey li ği’nin Türk men ve Mo ğol lar ara sın da ki meşrû ye ri ne işaret et me ama cı nı ta şır. Bu nun dı şın da keli me ye di ğer Os man lı kay nakla rın da nâ diren rast la nır. Da ha son ra Cumhu riyet döne min de ye ni den kul la nıl ma ya baş lan dı. Mus ta fa Ke mal’in ön der li ğin de 12 Temmuz 1932’de Türk Di li Ted kik Ce mi ye ti kurul duk tan son ra dil için yet ki li kim se le rin ve hal kın ka tı la ca ğı ge niş öl çü de bir ku rulta yın top lan ma sı ka rar laş tı rıl dı. 26 Ey lül 
1932’de Dol ma bah çe Sa ra yı’nda I. Türk Di li Ku rul ta yı açıl dı. Bu ku rul ta ya Ata türk, Ba kan lar Ku ru lu üye le ri, mil let ve kil le ri, üni ver si te öğ re tim üye le ri, öğ ret men ler, ya zar lar, dil se ver ler ve halk tem sil ci le ri 

ge tir di. Cen giz ya sa la rı bu ku rul tay so nucun da ilk tas la ğı na ka vuş tu, ile ri de ki Moğol dev let le ri nin te me li de atıl dı.Cen giz Han’ın ölü mün den son ra kü çük oğ lu Tu luy ye ni ka ğa nın se çi mi ne ka dar sal ta nat nâib li ği yap tı (1227-1229). 1229 ilk ba ha rın da Ke ru len ır ma ğı ke narında top la nan ku rul tay da Cen giz Han’ın vasiye ti doğ rul tu sun da üçün cü oğ lu Ögedey bü yük han se çil di. Öge dey da ha sonra mer ke zi ni Ka ra ko rum’a (günümüzdeHarhorin) nakle din ce im pa ra tor lu ğun mer ke zi bu böl ge ol du. Bu ra nın 50 km. ku ze yin de es ki den Gök türk ler’in mer kezi, 4850 km. ku zeyba tı sın da ise Uy gur lar’ın mer ke zi Ka raba la sa gun bu lu nu yor du. 1234’te Ka ra korum’da bir şe hir in şa edil di ve ku rul tay la rın mer ke zi de bu ra sı oldu. Öge dey 1236’da ku rul ta yı ikin ci de fa ça ğır dı. Emlâk ve gelir ver gi si gi bi malî ko nu lar da gi ri şim ler de bu lun du. Do ğu Av ru pa se fe ri ka ra rı da bu ku rul tay da alın dı. Öge dey Han’ın 11 Ara lık 
1241’de ölü mü üze ri ne nâib lik dul eşi Töre ge ne (Turakina) Ha tun’a geç ti. Tö re ge ne 
1246’ya ka dar ik ti da rı elin de tu ta rak oğ lu Gü yük’ü han seç tir mek is ti yor du. Bu sebep le ha nın se çi le ce ği ku rul ta yı ge cik tirdi. Bu ara da Gü yük’ün Av ru pa se fe rin den dö nü şü onu ra hat lat tı. Bu de fa da Cen giz Han’ın to ru nu Ba tu Han onun se çi mi ni önle mek için ku rul ta yı ge cik tir me ye ça lış tı. Ku rul tay 1246 ilk ba ha rı ve ya zın da Ka rako rum’dan uzak ol ma yan Or hon ır ma ğının Kö ke nor (GökGöl) ya kı nın da top lan dı. “Sı raor do” de ni len ça dır lar dan bir şe hir ku rul du. Ba tu Han’ın dı şın da Cen giz ai lesin den ge len bü tün bey ler, eya let va li le ri, tâbi kral lar ha zır bu lun du. Mâverâün ne hir Va li si Me sud Ya la vaç, İran Va li si Ar gun, Rus Kne zi Ya ros lav, Gür cü tah tı nın iki vârisi, Ki lik ya Er me ni kra lı nın kar de şi, Tür ki ye Sel çuk lu Sul ta nı IV. Kı lı cars lan, Kir man, Fars ve Mu sul ata beg le ri nin el çi le ri, hatta Bağ dat ha li fe si nin tem sil ci si var dı. Töre ge ne Ha tun’un is te ği ne uy gun ola rak ku rul tay Öge dey’in oğ lu Gü yük’ü ka ğan seç ti ve 24 Ağus tos 1246 ta ri hin de Gü yük tah ta otur du. Tö ren es na sın da Mo ğol beyle ri börk le ri ni çı ka rıp ke mer le ri ni çöz müş, Gü yük’ü al tın dan bir taht üze ri ne oturtmuş tu. Ku rul ta ya ka tı lan lar, sa yı sı 2000’i bu lan be yaz ça dır la ra yer leş miş ti. Ku rultay üye le ri do kuz de fa ye re ka pa na rak ye  ni hü küm da ra say gı la rı nı bil dir miş, ova ya ya yıl mış olan ka la ba lık, tâbi hü küm dar lar, ya ban cı el çi ler ay nı za man da yüz le ri ye re ge le cek şe kil de eğil miş ti.Gü yük’ün iki yıl sü ren sal ta na tı 1248’de ölü müy le son ra er di. Dul eşi Oğul Kay mış nâib li ği dev ral dı. Onun ken di oğul la rı


