ARİF ÖZBEYLİ

2.1. İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapının Özellikleri



Türklerin yaşadığı Orta Asya Bölgesi, şiddetli karasal iklimin hüküm sürdüğü ve hayat
şartlarının oldukça elverişsiz olduğu bir coğrafyaydı. Zira kış mevsiminde hava
sıcaklığının bazen eksi elli dereceye kadar düştüğü olurdu. Bu elverişsiz iklim şartlarında
ortaya çıkan konargöçer hayat Türklerin yaşayışını, inancını, örf ve âdetlerini, kısacası

maddi ve manevi bütün hayat tarzını etkilemiştir.

Yaylak


Kışlak

İlk Türk devletlerinde toplum, idare edenler ve idare edilenler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Türk
toplumlarında sınıf ayrımı yapılmadığı ve herkese eşit davranıldığı için yönetenlerle yönetilenler arasında
uyum içinde işleyen bir düzen oluşmuştur. Toplumu idare eden beyler, makam ve mevki için değil,
toplumun huzur ve refahını sağlayıp halkı adaletle yönetmek için çalışmışlardır. Halk da sorumluluğunu
bilmiş, devletine bağlılık göstermiş, vergisini vermiş, gerektiğinde de askere gitmiştir.



Liyakatli, zeki, dürüst ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu açıktı.
Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askerî kadrolarda her zaman yer
bulabilmiştir. MÖ 167 yılında Çin elçisi Hunların geleneklerinden
bahsederken “Savaş geçip de barış gelince herkes mutlu olur ve rahatlığa

kavuşur. Onlar, karşılıklı bir anlaşma içinde oldukları için idareleri zor
değildir. Bütün bir devletin idaresi, âdeta tek bir vücut gibi uyum

hâlindedir.” demiştir.



İlk Türk toplumlarında yardımseverlik
ve dayanışmaya çok büyük önem
verilirdi. Halk arasındaki yardımlaşma
sayesinde toplum daima birlik ve
beraberlik içerisinde hareket eder, herkes
bir aile gibi yaşardı. Bu yüzden

toplumda yoksulluk çeken ve çaresiz
kalan insan sayısı yok denecek kadar
azdı.



Türklerde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın

sağlanmasında bayramlar da önemli bir yere
sahipti. İlk defa Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu

Lugâti’t-Türk adlı eserinde Yengi Kün ismiyle
geçen Bedhrem (bayram), Türk halkı

tarafından Nevruz, Nevruzi Sultani ya da
Bahar Bayramı gibi isimlerle anılmıştır.



Türkler, yaşadıkları coğrafyanın elverişsiz
iklim şartlarından dolayı baharın
gelmesini ve tabiatın yeniden

canlanmasını bayram ve festivallerle
kutlardı. Hun Türklerinin ilkbahar ve

sonbaharda bayram düzenleyip dinî
âdetleri yerine getirmesi ve spor
müsabakaları düzenlemesi buna örnektir.
Toplumun her kesiminin katıldığı bu tür
bayram ve festivaller, Kök Türkler ve
Uygurlarda da devam etmiştir.

Hun, Kök Türk ve Uygurlarda Toplumsal Yapı


Hunlarda halk arasında büyük bir tabakalaşma yoktu. Ailelerin birleşmesiyle kan bağına
dayalı olarak siyasal ve sosyal bir birlik olan boy meydana gelirdi. Halk, disiplinli bir
şekilde törelere uygun yaşardı. Her Hun vatandaşı aynı zamanda bir atlı askerdi. Hunlar
savaş zamanı orduya katılır, barış zamanı normal hayatlarını sürdürürlerdi. Hunlar genel
olarak hayvancılıkla uğraştıkları için sürülerini belirlenmiş bölgelerdeki su kenarları ve

otlaklarda otlatırlardı.



Boy beyleri ve halk, av hayvanları ve
evcil hayvanların etlerini yer, derilerinden
de giysi yapıp giyerlerdi. Günlük hayatta
kullandıkları eşyaları da bir sanat eseri
gibi süsleyen Hunlar, güzel ve güçlü at
yetiştirmeye özen gösterir, at sırtında

güreş yaparlardı. Yarışlarda birinci olan
atın sahibi toplum içinde büyük saygı

görürdü.



Hun kağanı halkın huzur ve refahını her zaman

gözetir, halk için toylar düzenler, halk arasında
birlik ve beraberliği sağlamaya çalışırdı. Hunlar,
hâkim oldukları bölgelerdeki halk için; “Hun
oldu.” sözünü kullanarak halk arasında ayrım
yapmazlardı. Hunlarda halk arasında ayrım
yapılmadığı, Mete Han’ın Çin imparatoruna
yazdığı bir mektuptan da anlaşılmaktadır. Bu

mektupta Mete Han (MÖ 176); “Eli yay tutabilen
kavimlerin hepsi Hun oldu. Hepsi bir aile gibi
birleştiler.” diye yazmıştır.



Mete Han’ın sosyal politikalar izlediği
yine Çin imparatoruna yazdığı başka bir
mektuptan anlaşılmaktadır. Bu mektupta
Mete Han, barıştan yana tavır

sergileyerek şöyle diyordu: “Küçükler,
büyümeleri için gerekli ortamı bulsunlar,

yaşlılar da sessiz ve rahat yaşasınlar.” Bu
mektup, Hun kağanının toplum için nasıl
bir anlayış içerisinde olduğunu
göstermesi açısından önemlidir.



Kök Türkler, yaşam tarzları, askerî ve
sivil teşkilatlanmaları gibi birçok
açıdan Hunlarla benzerlik gösterir.
Kök Türklerde kün (halk), özel

mülkiyete sahip olabilir, ekonomik
açıdan hür bir yaşam sürerdi. Bu

ülkedeki insanlar, hayvancılığın
yanında tarımla da uğraşırdı. Kapgan
Kağan’ın, Çin’den (698) otuz bin
ölçek tohumluk darı istemesi bunun
kanıtıdır.



Kök Türkler, Hunlarda olduğu gibi ata binmeyi ve ok atmayı çok severdi . Halk arasında

sınıf ayrımı yapılmaz, eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Orhun Yazıtları’nda geçen; “Ey
Türk bodunu, devletini ve töreni kim bozabilir?” sözü, Kök Türklerin töreye verdiği önemi

ifade eder. Törenin öneminden Orhun Yazıtları’nda sıkça bahsedilmektedir.



Bu yazıtlarda kağan, halkın refah ve huzuru için yaptıklarını şöyle anlatıyor:
“Çıplak milleti elbiseli kıldım. Yoksul milleti zengin (bay) kıldım. Az milleti çok
kıldım.” Orhun Yazıtları’ndaki bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Kök Türk kağanı
toplum için durmadan çalışmayı kendisine gaye edinmiştir.



Uygur toplumu, Kök Türklerin devamı niteliğinde olmasına rağmen, kabul ettikleri Mani
dininin etkisiyle onlardan bir kısım farklılıklar gösterir. Ancak Mani dininin etkisine
rağmen, Uygurlar eski âdet ve törelerini bütün canlılığıyla korumuşlardır.



Uygurların büyük bir bölümü yerleşik hayata
geçmiş, ancak halkın bir kısmı konargöçer hayatı
tercih ederek at, koyun, sığır ve deve yetiştiriciliği

yapmaya devam etmiştir. Mani dininin inancında et
yemek yasak olmasına rağmen Uygur halkı bu

yasağa pek uymamıştır. Çinli elçi, Uygurları ziyaret
ettiği zaman Uygurlar ile ilgili şu tespitte
bulunmuştur; “Zenginler at eti, fakirler ise koyun eti
ile ördek eti yiyorlardı.” Çinli elçinin bu sözleri,
Uygur halkının eski alışkanlıklarını devam
ettirdiğini göstermektedir.



Uygurlar yerleşik hayata geçince tarıma büyük önem vermişler ve bu konuda çok büyük

ilerleme kaydetmişlerdir. Seyyah Temim İbn Bahr, Uygur ülkesine yaptığı seyahatinde
Karabalgasun’a gider ve burayı anlatırken “Buranın on iki demir kapısı vardır. Nüfusu çok

kalabalıktır ve burada ziraat oldukça gelişmiştir.” der. Arkeologların bu bölgede yaptıkları
kazılarda değirmen taşlarına ve harman tokmaklarına rastlamaları, Seyyah Temim İbni
Bahr’ın bu sözlerini desteklemektedir.



Uygur toplumu ticaret ve tarımın yapıldığı zengin şehirlere
dönüşünce sağlam bir sosyal yapıya da kavuşmuş oldu.
Yerleşik hayatla birlikte bir arada yaşamaya başlayan
Uygurlar, sosyal dayanışmaya önem vermişler ve birbirlerine
yardımcı olmuşlardır. Bu amaçla vakıflar bile kurmuşlardır.
Bu konuyla ilgili olarak Çinli Elçi Wang Yen-te (Weng Yen

Ti) “Uygur ülkesinde fakir insan yoktu. Yiyecekleri
olmayanların imdadına da devlet ve halk koşardı. Birçok
insan böyle sosyal bir yardım düzeni ile yaşardı. Bu sebeple
de genç yaşta ölmüş olanlara pek rastlanmazdı.” diyor.



Uygur hakanları, halkın birlik ve
beraberliği için büyük şölenler
düzenler, bu şölenlerde müzikler

çaldırır, komedi türünde sahne
oyunları sergiletir ve halka ziyafet

verirlerdi. Hakanların bu
uygulamaları, halkın hükümdarlarına
karşı itimat, sevgi ve saygısını
artırmıştır.



Türklerin yaşadığı coğrafya ve o bölgenin özelliklerinden kaynaklanan ağır hayat şartları,

Türklerin inançlarının şekillenmesinde de etkili olmuştur. Yağmur, kar, fırtına ve şimşek gibi
doğa olayları, Türkleri ister istemez hayatlarını etkileyen kudretin kaynağına yöneltmiştir.
Gökyüzünün hayatlarında belirleyici bir rol oynadığını fark eden Türkler, Gök Tanrı inancına
yönelmiş, bu inançta hem maddi bir gökyüzünden hem de yüce bir yaratıcının varlığından
söz etmişlerdir. Türklerde ilk zamanlarda bile tek Tanrı inancı hâkim olmuştur.



Türkler Tanrı’yı eşi benzeri olmayan ve insanlara

hükmeden yüce bir varlık olarak görmüşlerdir.
Çünkü Türkler için Tanrı, aynı zamanda siyasi

iktidarın da meşrutiyet kaynağıydı. Gök Tanrı
inancında din adamları diye ayrı bir sınıf yoktu.
Yalnız mistik güçlerinin olduğuna inanılan ve adına
kam denilen bilge insanlar vardı. Orhun
Yazıtları’nda; “Üstte mavi gök, altta yağız yer
yaratıldığında, ikisi arasında kişioğlu yaratılmış.”
denilmektedir. Bu metne dikkatle bakıldığı zaman

burada bir yaratıcıdan bahsedildiği görülür.
Kam (Şaman)



Simocatt (Simokat) adlı Bizans tarihçisi,
Türklerin inancıyla ilgili olarak “Türkler;

toprağı, suyu, ateşi ve havayı kutsal sayarlar ve
onlara saygı gösterirler. Bununla birlikte
gökyüzü ile yeri yaratan tek bir Tanrı’dan başka
bir şeye tapmazlar. Tanrı için at, sığır ve koyun
kurban ederler.” diyor. Müslüman Seyyah İbni

Fadlan da Türklerle ilgili gördüklerini şöyle
anlatmıştır: “İçlerinden biri zulme uğrar veya
sevmediği bir şey görürse başını semaya kaldırıp
Bir Tengri! der. Bu Türkçede “Allah bir”
demektir.”



Türkler, tabiat olaylarına ve varlıklara birtakım kutsallıklar yüklemişlerdir. Güneş, Ay,
yıldız, ırmak, dağ, büyük kaya, orman (Ötüken Ormanı), ateş, yer, su ve yıldırım gibi canlı
ve cansız varlıkların birer ruh taşıdığına inanmışlar ve devlet reislerinin başkanlığında
belirli günlerde dinî törenler yapmışlar, bu törenlerde Gök Tanrı’ya ve atalarının ruhlarına
kurbanlar adamışlardır. Türk toplumunda dualar da önemli bir yere sahip olmuş, Türkler

sabah kalktıklarında Güneş’i, akşam da Ay’ı selamlamışlardır.



328 yılında Hun kağanı terk edilmiş bir şehri ele geçirdiği zaman, atının üzerinde yüksek
sesle Tanrı’ya şükretmiştir. Uygurlar ibadet ederken ülkelerinde bulunan en yüksek dağa
çıkar, dua eder ve kurban keserlerdi. İlk Türk toplumunda can ve ruh kavramı tin sözüyle

ifade edilmiştir. Ölen kişi iyi biriyse uçmağ’a (cennet) gittiğine, kötü biriyse tamuğ’a
(cehennem) gittiğine inanılırdı. Türklerde cenaze törenlerine yuğ denilirdi. Orhun

Yazıtları’na bakıldığında, Türk toplum yapısının şu terimlerle ifade edildiği görülür. Oguş
(aile), urug (aileler birliği), boy (kabile), bodun (boylar birliği) ve bodunların birleşmesiyle
meydana gelen il (devlet).

Oguş (Aile)


Aile, ilk Türk devletlerinde toplumun temel birimiydi. Akrabalık bağları esas alınarak
kurulmuş bir yapı olan aile, toplumun temel çekirdeğini oluştururdu. İlk Türk

devletlerinde aile, günümüzde olduğu gibi çekirdek aile tipindeydi. Anne, baba,
çocuklar ve torunlardan oluşurdu. Aile; evlenmek, yeni bir ev kurmak anlamına da
gelirdi. Evlenen büyük oğullar paylarına düşen hisselerini alır ve yeni bir ev kurarlardı.
Baba evi ise küçük oğula kalırdı. Ölen kardeşlerin eşleri ve çocukları ortada kalmaz,
diğer kardeşler onlara sahip çıkardı. Türkler, bu köklü aile yapısı sayesinde tarihte hak
ettiği yeri almıştır. Türklerde babaya ata, kang; anneye ana, ög diye hitap edilir, erkek
çocuklara ogul, kız çocuklarına ise kız denilirdi.



Türk ailesinin reisi olan baba, aile içinde yöneticilik
ve koruyuculuk gibi görevleri üstlenmiştir. Türk
halkı, koruyucu olduğu ve halkın refahını sağlamak
amacıyla çalıştığı için devlet ile babayı
özdeşleştirmiş, baba ile aynı görevleri üstlenen

devlete de devlet baba demiştir. Çünkü baba; ailede
hanımı ve çocukları için fedakârlık yapan, onlara
kol kanat geren ve ailenin refahı için çalışan kişi
demekti. Devlet, babalık sıfatıyla halkı için toy ve
şölenler düzenler, onların karnını doyurup giydirir,
aynı zamanda halkını bir baba gibi de korurdu.



Türk ailesinde babada toplanan otorite sevgi ve saygı
çerçevesinde gelişmiştir. Ailenin geçimini sağlayan,
erkek evladını evlendirip kız evladını gelin eden baba,
erkek evladının yetişmesi ile rahata kavuşurdu. O
dönemde söylenen “Tay yetişirse at; oğul yetişirse baba
dinlenir.” atasözü bunun göstergesidir. Öte yandan

Kültigin Yazıtı’nda ad verme töreni ile ilgili şöyle bir
metin yer almaktadır. “Kağan babam öldüğünde küçük
kardeşim Kültigin yedi yaşındaydı... Umay Tanrıçası
gibi olan Hatun annemin de onayıyla yetişkinlik
döneminde ona yeni bir ad verildi.”



Türk aile yapısında babanın yanında
anne de çok önemli bir yere sahipti ve
kız ile erkek çocuklar arasında ayrım
yapılmazdı. Ailenin her türlü
faaliyetlerinde iş bölümüne gidilir; anne,
ailede babadan hemen sonra gelirdi.
Erkek evlatların yetişmesinde baba; kız

evlatların yetişmesinde de anne ön plana
çıkardı. Kadınlar sadece ev işleriyle

uğraşmaz, ailenin bütün faaliyetlerine
katılırdı.



Türklerde erkek çocuk, “Ocağı tüttürecek

kişi” olarak görülürdü. Türk toplumunda
ocağın tütmesi, ailenin soyunun devam

edeceği anlamına gelirdi. Eski Türk
inancına göre aile ocağı ataların mirası
olarak kabul edildiği için aile ocağının
korunmasına özel çaba sarf edilirdi.
Günümüzde de hâlâ baba ocağı deyimi
kullanılmaktadır. Türk atasözünde geçen
ocak kelimesi, hem ev hem de aile

anlamında kullanılmıştır.



Eski Türklerde küçük oğlan, baba ocağını devam ettiren kişiydi. Bu
yüzden küçük çocuğa ocak beyi, ateş prensi anlamına gelen ot-

tegin (od-tigin) denilirdi. Dede Korkut Hikâyeleri’nde; oğlu
olanların ak otağda, kızı olanların kırmızı otağda, çocuğu
olmayanların ise kara otağda ağırlandığı yazılır. Çocuklar hayvan
bakıcılığı, çadır işleri, giysi üretimi, müzik ve spor gibi eğitimleri
ailelerinden alırdı. Çocukların aldığı bu eğitim, Dede Korkut
Hikâyeleri’nde; “Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul atadan
görmeyince sofra kurmaz.”denilerek anlatılmıştır. Yine bir

atasözünde; “Ata oğlu, ataç doğar.” (Babasının oğlu, babasına
benzer.) denilmektedir. Türklerde babanın hakkı sınırsız değildi.
Babaya da evlatlara da ayrı ayrı görevler düşerdi.



Baba, oğlunu evlendirmek zorundaydı. Eğer baba bu görevini yerine getirmezse, evlat
başlık hakkını zorla alabilirdi. Oğlan da evlendikten sonra babasının izni olmadan evden
ayrılamazdı. Kız ise miras hakkını çeyiz olarak koca evine götürürdü. Aile, Türk
toplumunun ve devletinin temeliydi. Türkler evlenmeye; koşulma, dirlik, kavuşma gibi
birlikte yaşama anlamına gelen isimler verirdi. Kadın açısından evlenmek, erlenmek veya

beğlenmek gibi sözcüklerle ifade edilirdi. Evlenecek kıza, kelin (gelin), oğlana ise küdegü
(güvey) denilirdi. Türklerde tek eşlilik esastı ve genellikle akraba dışında biriyle evlilik
tercih edilirdi. Evlenmede kız ile oğlan anlaşmış olsalar bile, arkucu veya savçı denen
aracıların iki tarafı da ikna etmesinden sonra aile kızı isterdi.



Evlilik akitlerinde toplumun ileri gelenleri de bulunurdu ve evlenmede kızın rızası alınırdı.
Bu rıza sembolik olarak kızın mendil vermesinden anlaşılırdı. Kızın rızası alındıktan sonra,
kalın antlaşması ve söz kesimi hediyeleri ile birlikte nişan gerçekleşmiş olurdu. Dede
Korkut Hikâyeleri’nde nişana küçük düğün denmiştir. Gelin alma Türklerde kızın bir göçü
gibi görülmüş, bu durum “Oğlu olan evermiş, kızı olan göçürmüş.” diye dile getirilmiştir.



Türklerde nişandan sonra düğün bir zorunluluktu. Orhun Yazıtları’nda Bilge Kağan “Türgiş
Kağanı’na kızımı fevkâlade büyük bir düğünle verdim. Türgiş Kağanı’nın kızını da
fevkâlade bir düğünle oğluma aldım.” demiştir. Kök Türklerde törün adı verilen düğünlerde
küdün adı verilen düğün yemekleri yenilir, yarışlar yapılır, toy eğlencelerine benzeyen
eğlenceler düzenlenirdi.



Gelin, baba evinden çıkarken en güzel
giysisini (gelinlik) giyer, gelin başlığı
takardı. Ayrıca gelinin yüzüne didek

(duvak) örtülürdü. Gelin evden ayrılırken
baba ocağına saygı gösterir, gelin

indirmede saçı geleneği uygulanırdı. Bu
gelenekte gelinin atının kuyruğuna ve
yelesine kımız serpilir, başına da buğday,
darı ve para saçılırdı. İslamiyet’in kabulü
ile birlikte gelinin üzerinden un serpme
geleneği de başladı.



İlerleyen dönemlerde ise gelin koca evine girdiği

zaman başından para, çörek ve şeker saçılmaya
başlanmış, bu geleneklere gelinin önünde kurban
kesilmesi, gelinin eşiğe basmaması için eşiğe
halı serilmesi gibi yeni gelenekler de
eklenmiştir. Yapılan düğün töreninin ardından

koca evine gelen kız, artık eşine ve eşinin
ailesine bağlanmış olurdu. Türklerde Hunlardan

beri bayram ve festivallere önem verilir bir çok
tören yapılırdı. Bu törenlerde inançla ilgili
adetler yerine getirilir. Hem de Türlü
müsabakalar düzenlenirdi.



Eski Türkler hayvan eti, bitkiler ve tarım ürünleriyle
beslenir, en çok da et tüketirlerdi. Öyle ki etten konserve
yapıp Çin ülkesine ihracat bile yapmışlardır. Yahni ve

tutmaç, Türkler tarafından sevilen yemeklerdendi. Kâşgarlı
Mahmud, tutmaç yemeği için “Tutmaç insanın vücudunu
kuvvetlendirir, yüzüne kan getirir.” ifadesini kullanmıştır.
Kök Türk Yazıtları’nda “Altının sarısını, gümüşün
beyazını, ipekli kumaşın en iyisini, darı tohumunun ekimli
olanını, özlük atın, aygırın, kara samur, gök sincap
kürklerinin en iyilerini milletime kazandırdım.” denilerek
toplumun yeme içme, giyim kuşam kültürü hakkında bilgi
verilmiştir.



Bu yiyeceklerle birlikte; sütlü darı, peynir,
yoğurt, yağ vb. yemekler, konargöçer hayatın
vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alırdı.
Türkler üzümü çok sever, borluk adını
verdikleri bahçelerde üzüm yetiştirirlerdi.
İçecek olarak da kımız tercih edilirdi. İlk Türk

devletlerinde elbiseye, ton (don) denilirdi.
Konargöçer hayatta giyim eşyaları genellikle

kuzu, koyun, sığır ve tilki derisinden
yapılırdı. Giyim eşyaları konusunda koyun,
keçi ve deve yününden de yararlanılırdı.



Türkler ayrıca bez dokur, giyecek için kendir yetiştirir, yünlü kumaş ve keçeden giyecek
yaparlardı. Romalılar keten gömleği ilk defa Avrupa Hunlarında görmüşlerdir. Konargöçer
yaşamda pantolon ve ceket önemli giysilerdendi. Türkler ayaklarına deriden yapılmış çizme
veya çaruk (çarık) giyer, başlarına börk denilen şapka takarlardı.

Urug (Aileler Birliği)



İlk Türklerde aileler birleşerek soy, cins ve nesil gibi anlamlara da gelen ve urug denen
yapıyı oluştururlardı. Bu yapıda yakın akrabalık ilişkileri ön plana çıktığı için aileler
sosyal ve ekonomik hayatlarını dayanışma içerisinde sürdürürlerdi.



Boy (Bod, Kabile)



Vücut, insan ve kabile gibi anlamlara da gelen boy, aileler ve soyların bir araya
gelmesiyle oluşurdu. Boyların başında iç dayanışmayı sağlayan, hak ve adaleti

düzenleyen, gerektiğinde silahlı güç kullanmaya yetkili olan beg (bey) bulunurdu. Boy
beyleri, aile ve soy temsilcilerinden oluşan meclis tarafından seçilir, bey olarak seçilecek
kişinin cesareti ve adaleti ile tanınmasına ve maddi imkânlarının iyi olmasına dikkat
edilirdi. Bu meclis, küçük bir toy özelliği taşırdı. Belirli bir arazisi ve silahlı gücü olan
boylar, bir siyasi birliğe dâhil oldukları zaman ok ismini alırlardı. Her boyun kendine ait
arazisi, yaylağı, kışlağı ve tamgaları vardı. Boylar, devletin oluşmasında ilk siyasi yapıyı
oluşturdukları için devletin hem kurulmasında hem de çözülmesinde önemli rol

oynamışlardır.



Bodun (Millet, Halk)



Boyların birleşmesiyle oluşan yapıya bodun denilirdi. Nüfus çokluğu ve arazinin
büyüklüğüne göre bodunların başında yabgu, şad, ilteber ve erkin gibi unvanlar taşıyan

yöneticiler bulunurdu. Bodunlar, bağımsız oldukları gibi bir devlete de tabi olabilirdi.
Siyasi bir teşkilat olan bodunların birleşmesiyle de il (devlet) oluşurdu. Kağanlar,
bodunları birleştirerek aynı çatı altında toplamaya çalışmışlardır. Örneğin Mete Han, yirmi
altıya yakın bodunu birleştirmiştir. Aynı şekilde Kök Türkler on iki bodunu bir araya
getirmişlerdir.

İl (Devlet)


İlk Türk devletlerinde sosyal yapının en üst kademesini il (devlet) oluştururdu. Türk il’i;
arazisi (uluş), halkı (bodun), bağımsızlığı ve töresi ile siyasi bir kuruluştu. Türkler için

kutsal bir kurum olan devletin başında kağan bulunurdu.

Türk Toplum Yapısında Kadının Üstlendiği Roller



İlk Türk devletlerinde kadınlara her zaman büyük değer verilmiş,
kadınlar siyasi ve idari işlerde üst kademelerde görev almışlardır.
Hun İmparatoru Mete Han’ın eşinin, Çin devleti ile yapılan

anlaşmada devlet adına imza atması ve Mete Han’ın Çin ordusunu
kuşatmış olmasına rağmen eşinin telkinleriyle kuşatmayı kaldırması,
ilk Türk devletlerinde kadının rolünü ifade etmesi açısından
önemlidir. Ayrı sarayları bulunan hatunlar devlet meclislerine katılır,
bazen de yabancı elçileri kabul ederlerdi. Çin elçilerinin kabulünde

Kök Türk hatunları da hazır bulunurdu. Attila’nın hatunu Arıkan,
sarayda çok güzel ve gösterişli bir köşkte oturur, kendisine hediyeler
sunan yabancı elçilerle görüşmelerde bulunurdu.



Orhun Yazıtları’nda; “Yukarıda Türk Tanrı’sı, mukaddes yeri ve suyu öyle tanzim etmiştir.
Türk milleti yok olmasın diye, babam İlteriş Kağan’ı ve annem İlbilge Hatun’u göğün
tepesinden tutup yukarı kaldırmıştır.” denilmektedir. Bu metne göre Tanrı, yeryüzüne
kurtarıcı olarak hem kağanı hem de eşini göndermiştir. Kök Türk ve Uygurlarda kağanların
eşleri de devlet yönetiminde söz sahibiydiler. Buyruklara hem kağan hem de hatun adına

imza atılırdı. Bütün bu yaşananlardan anlaşılacağı gibi Türklerde kadınlar devletin en üst
kademesinde de söz hakkına sahipti.



Türkler, önem verdikleri ve kutsal saydıkları haklara ana hakkı der, kadına çok büyük değer verir
ve saygı gösterirlerdi. Kadınlar, evin reisi savaşa gittiği zaman evin kalan bütün işlerini yaparlardı.
Namus ve iffetine son derece düşkün olan Türk kadını ata biner, ok atar, ava gider, gerektiğinde
savaşa katılırdı. Destanlarda alp geleneğini yansıtan Selcen Hatun ve Banu Çiçek gibi kadın

savaşçılara rastlanmaktadır.

tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.

