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"Orun, ve "Üiüş, meselesr 
Abdülkadir 

Türkiyat Enstitüsü asistanlanndan 

I - Mevki - Orun hukuku 

Türklerin kabile teşkilatında en mühim roloymyan esasioar
·dan biri kabHelerin ve ona göre kabHelere mensup şahısların 
gerek büyük içtimalarda ve gerek alelAde ziyafet meclislerinde· 
işgal edecekleri "orun-mevki, meselesidir. Bunun içindir ki göçebe· 
imparatorluk ananelerini muhafaza etmiş olan Türk haniıkiarında 
hanın sarayında ve kurultaylarda kabilelerio işgal edecek yerlerr. 
(mevki-orunları) kat'i surette muayyen kaidelere rabtedilmişti. 

Ananeye göre bu "orun-mevki , meselesi Oğuz yahut Çingiz· 
gibi, ersanevi yahut tarihi, büyük hakanlar tarafından hallectilmiş · 

addolunur ve değişmez bir esas olarak telakki edilirdi. 
Oğuz boylarının (Türkmenlerin) an anesine göre içtimalarda 

her boyun oturacak (işgal edecek) yeri, "damga,sı, "ongun,u ve 
·. hatta ziyafet . için kesilecek hayvanın etinden alacak pay(ülüş)' 

ları da "'Gün)Ian, tarafından tayin edilınişti ( ~ .J ~·A ~~ r", 
)~ı;.....:..~ •:·.!.~ ~..i .:...!..f'jı r '-~ı· ı rı~ x;.) ~ JiJ .....:..~ ..s_,ı, .Ö._sl, ,;~ 
JJ. ı~~~ ._,.. ..s_,L. ..:..i!J . .;.;.!.~ .Ö.sllA.J .;_YJ~) (1] . Bu ananeniu 
XVII inci asırda Orta Asya Türkmenleri arasında muhafaza edilen 
şekli Eb.ülgttzt Baharlur Hanın ".$"~,/ ! ..~':'~, [2] adlı eserinde tesbit 
edilmiştir : 

" ...... şimdi biz 12 çadırda kimlerin "mevki, işgal ettiklerini, 
kimiri ne gibi "i'ı.lüş, ( kesilen hayvanın etinden pay ) aldığını, 

, kimin et doğradığını ve kimin atlar yanında lmlctığmı ( seyislik 
· söyliyelim : 
Altın çadırda, en şerafli yerde ("tür,de) Gün I-Ian oturmuştu . 

·· •. · Milletin en meşhur olanları, bUtUn kavmın ittifakı üzere, koyunun 
[l ) Berezin tarafından neşredilen "tr_ .ıl i.\:..!. ı t .Jı~:Jıe~" metni, sah. 31 (Trndy V osB. 

Otd. İ. .R. 'Arclı. Oh. VII). 
[21 Bu eserin ııüslıalarından biri Ta~keııt Umııınl kütüphanesinele nıalıfııulm (Kal 

katologu N. 80). Eaer bu güne kadar ne§redilmemiştir. Ttımanski tnrnfııı clan yııpılan rusça· 
tercümesi · 1897 de Aşkahatta hnsılmı§tır. 
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:başını, sağrısını"Gün'Han,a takdim ettiler ve dediler ki, kim han 
-olursa bu onun "ülüş,üdür ( payıdır) . Kapı yanında Irqıl-Hoca 

-oturmuştu; ona koyunun döşünü takdim ettiler ki, kim vezir olursa 
bu onun hakkıdır. 

Sağ taraftaki birinci çadıra "Gün-Han,ın büyük oğlu "Kay,ı 
oturttular. Ona sağ ayağın uyluk kemiğiı:i verdiler;"Bayat,et doğra
-dı; "Sorki, atlara baktı. İkinci çadıra "Alka-Evli,yi oturttular. Ona 
5n sağ ayak kemiğini verdiler. "Kara-Evli, doğradı, "Lllle, atlara 
b aletı. Üçüncü çadıra "Ay Han , ın büyük oğlu "Yazır ,ı oturttular. 
·Ona sağ tarafın kalça kemiğini verdiler. "Yasır, doğradı,"Koıni,at
:ıara baktı. Dördüncü çadu·a ''Dodurga, otmdu. Ona ..... verdiler. 
"Döker,et doğradı, "Merdeşöy,atlara baktı. Beşinci çadıra"Yıldız 
Han,ın oğlu "Avşar" oturdu. Ona but kemiğini verdiler. "Kızılr" 

-doğradı,"Turumcu,atlara baktı. Altıncı çadıra"Bekder,oturdu. Ona 
sağ· taraftaki kürek kemiğini verdiler. "Karkın, doğradı, "Kara-· 
:şık" [1] atlara bakh. 

Sol tarafta birinci çadıra"Gôl{ Han,ın oğlu "Bayandır, oturdu. 
·Ona sol but keıniğini verdiler. "Becne" doğradı, "Kazığurt, atlara 
baktı. lleinci çadıra "Çavuldur" oturdu, buna sol kalça keıniğini 
verdiler. "Çepni,-- dog-radı, "Kaı;ılı" atlara baktı. Üçüncü çadıra 

. ~Dağ Han, ın oğlu "Salın·" olurdu, ona aşıklı but kemiğini verdiler. 
J'İnıur, doğradı, "Kalaç" atlara baktı. Dördüncü çadıra "Alayuntlu" 
.oturdu. Ona ............ verdiler. "Ürker" doğradı, "Teken" at-
lara balrtı. Beşinci çadıra "Deniz Han, oğlu "İğdır"ı otmttular, 
.ona kol kemiğini verdiler. "Böğdüz" doğradı, .. Karluq" atıara baktı: 
Altıncı çadıra "Ava" oturdu, ona sol taraf kürek kemiğini ver
diler. "Kanık" doğradı, "Qıpçaq" atlara baktı [2],. 

Bu rivayete göre Oğuz boylannın ınevki(orun)leri aşağıda gös
terildiği gibidir : 

[1] Gazi-Ayintap vilayetinde ve Sunyede .. Karaşıxh M denilen Türkmenler vardır. 

Buıılnr Oğu• boylarının "beğdili, (bekdili) boyuna mensuplurlar. Dekmeta~~ı Ukaş Ağanın· 
söylediğine göı·e eskiden bu "Kara§ıxJı '! kelimesi .. Karaçıklı" telaffuz edilirmiş. Galiba bu 
ııube kendi adını Sır-deryadaki uKaraçık" dağından nlıruştır. 

(2] Ehiilgaıi · Tumanski, salı. 31-32. Eb'iilgazi Oğuz kabileleı:inin umumt·Jistesinde 
,,Beğdili,. yi zikrettiJji halde ( sab. 34 ) çadırlarila bunu göstermiyor. Bu mütercim yahut 
ıniistensih hatası değilse o zam3n Oı·ta Asyada"Beğdili.leriu ehemmiyetsiz olduğUnu gösterir. · 
Faka t benim not aldı~un yeni bir ~{ IJ ·~ nüslıasında sağdaki altıncı çadırda "j~., 
oturduğu yazılınıştır ki, Turnanski bunu".>..O:::, okumuş olsa gerek. Bu yeni nüslıada "Ala- · 
yutlıı,.nun payı "~_,1 JJ"'n dir, ki Tu manski terciimesindc açık •bırakılmıştır. 
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O) Gün Hanla veziri lrkıl-Hoca; 1) Kay ve Bayat, *Soı·ki; 
1

~) 
r,-{:0 . .All<a-Evli ve Kara-Evli,*LAle; 3) Yazır ve Yasır,*Komi, 4) Dodurga ve 

1. ·>i.. Döker,*Merdeşöy; 5) Avşar ve Kızıl~,*'furumcu; 6) Bel{der ve Kaı:
~····· ··. ·· · kın,*Karaçık; 7) Bayandır ve Becne,'-·Kazığuıt; 8) Çavuldur ve Çepnı, 
~t;: ·:. '·*Kaı.ılı, 9) Salur ve ~ur,~'Kalaç; 10) Alayuntlu ve Ürker,*Teken; 
_.;· 11) Iğdır ve Böğdl\z,''Karlık; 12) Ava ve Kınık,*Kıpçak. 
i .. , . XV inci asırda Anadoluda tesbit edilen ananeye göre (Tavfi

ı~f\[·. · ·riX-i Al-i Selcuq,III,Houtsına neşri, sab. 204-205)da Oğuz boylarının 
,~'i' '_ ·mevkileri muayyendi. Bu anane aşağı yukarı Ebülgazt H anın 
-~i. . tesbit ettiği ananeye yakındır. Her halde bu anane"Raşid ed-din', 
~1~:~·: -den de alınmakla beraber, Anadoludaki Oğuz boyları içinde o za
~:~. · man bile yaşıyan şifah! ananenin "Jdtaba uydurulan, şekli ol
~~~·· -duğunda şüphe yoktur. Kabilelerden kimin kimle oturması, "türe 
·:ı!. ·ve yol ve ağırlamak dahi işbu tertip üıre"olması"Raşid ad-din,de · 
~,· > ·(hatta mufassal olan zeyli "--'' Jb.., j_,<:Jı t_ . .>ı.-" kısmında bile [1]) tam 

.~['-:_ i lm şekijde değildir. Bilhassa 'Alfi'ad-dtn Keyqubfid .)l~•f .J . ..ılı")l,ın 
,pr,; ··. ·şöleni(sah. 214-215)yalnız "Raşid !ld-din, den mülhem olarak uydu
.. ~~ ·-•. rulma_sı ~abii ~eğildir. Umuıniyetle"Yazıcı o~lu 'Ali,nin rivayetleri 
. r··· · •Calib-1 dıkkattır. 
!ik;. , ' . ' :!J J J•j J l o;)\ ._,,;; _,-.!.\ 
{ 'i.ı ... ,·, • • • 

· ~I , . . !ş bu tertib üzre oturm_aq gerek 
f~'. :' :!JJ .. J·J_,l. }>;y .... _)s'_, ı 

J~--~.· .. :.:,: .- '- . ÖIJlerinde .~üçel~r ~urm~q gerek 
. ·;r·,··;, <~~:ıı .1 ~ .... ıJ.,_, r:, 

:_.. ,.,. · Qımız ü Qomranda bu tertibile 
ıt .; 

. ~i.(, . ' · 4:f1 o..l:.-1_;1 .$_1 J -.iT 
'?· Ağa (ve) ini arasında içile 

··ıt :· rı ı ···= .. :::~:!:· :2.~:?.:·~~ ~- .... .. ,. , n ••• , 
·~· !lbrahim Pa§& 909), di~er nüslıası da Paris Milli kiitüphanesindeclir(Farisi ı•azmalar N. 1364). 

/~·. : .. 

t> 
rJ{?-0': 
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..J.;:,J •J)\ ..:~.>~ ~ t_JJI 
Uruğ ü suyuna göre virile ... (sah. 205) . 

Eski fidetleri bu derecede canlı bir surette ifade etmek için 
müellifin Adet ve ananeleri yalnız kitaptan değil, yaşıyan ana
nelerden de sezmesi ve anlaması lazımdır. Ri vayeti yalnız ki
taptan öğrenen Raşid ad-dtn ve hatta Zıya Gök Alp Beyin bu 
meseleye dair söyledikleri, 'Ali ve Ebülg!lzi rivayetlerine nazac 
ran, ne kadar sönüktür . . .. 

"'Ali, nin rivayetindeki "*_, .. ,,kelimesi de şayan-ı dikkattir. 
Bu kelime"Raşid ad-dln,in rivayetinde yoktur. XVinci asır<la Ana
doluda mevzubahs olan hukuk! ananenin yaşamış olduğuna'"Ali,

nin bu kelimeyi istimal etmesi de bir delil teşkil eder. O vakit 
Anadoluda bu kelimeyi, ' yalnız hayatı: bir kıymeti olan anane 
yaşatabilirdi. "Ebülgazi , de olduğu gibi, bu rivayette de-eğer müs
tensih hatası değilse -"Raşid ad-d'i:n,de ismi geçmiyen mahalli· 
kabile zikrediliyor(" .h~.~ , ) . 

"Raşid ad-dtn,e göre Oğuz boylarının mevki tertibi bu şekilde 
olur: · 

Hakan 

• ·~ 1 tt 2 

., 
•• 4 •• 

5 •• 
3 6 

1) Kayi, Bayat, Alka-Evli, Kara-Evli; 2) Yazır, Döker, Dodurga~ 

Cayırlı; 3) Avşar, Kırık, Beğdili, Karkın; 4) Bayandır, Becne, Ca
vuldur, Çepni; 5) Salur, İmur, Alayuntlu, Ürker; 6) Bikdir, Bög-. 
düz, Yava, Kınık . 

Görülüyor ki "Raşid ad-din,in rivayetinde Ebülgazi rivayetin
deki tafsiH\t yoktur. Bununla beraber"Raşid ad-din,in bu meseleyi 
"Ebülgfizi, kadar anlıyamıyacağı malürodur . 

"Ebülgfizi, rivayetinin daha bir hususiyeti vardır ki, O~uz he
yetine sonradan karışan di~er kabiielerin XVII inci asırdakL 
mevkilerini gösteriyor . Yirmi dört Oğuz boyu arasında ismi 
geçmiyen bu kabileler şunlardır: Kene, GUne, Türbetlü, Keraylu, 
Sultanlu, Oklu, Geldi, Soçlu, Hurasanlı, Yurçu, Camçı, Turumçu, 
Komi, Sorlö, Koı·cik, Suracık, Karaçık, I{azğurt, Kırgız, Teken, 
LUle, Merdeşöy, Sayir. Bunlar, ananeye göre, "Oğuz Han,ın oda" 
lıklarındnn doğmuşhırclır. Onun içindir ki bunlardan sekiz kabileyi 
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·· · '· çadırların dışarısında atlar yanında görüyoruz . Bunlardan başka 
Kıpçak, Kalaç, Kaı;ıh ve Karlık kabileleri Id, Raşid ad-din rivayeti
nin ayni olmakla beraber (Oğuz Han bunları yoldan bulmuştur), 

·· •· bunlar da at yı:.nında kalıyorlar . 
. ·.. . . Mahmud Kilşgari tarafından (.:!l;l ı.:..l.ol .:, ly_> I, 56-57) nakledilen 
· ·· .· . Oğuz kabilelerinin listesine göre, eğer burada"mevki-orun,tertibi 

· · nazar-ı dikkate alınmış ise, Raşid ad-din ve Ebülgllzi zamanlarına 
·· kadar "mevki meselesi, mühim tebeddülat geçirmiş olduğu anla
. şılıyor. "M. Kaşgart,nin Oğuz boylarının asıl ve birinci kabilesi 
sıfatıyla zikrettiği "Kınıkı_;~; ,Iar Raşid ad-din ve "Ebülgaz!,de sol-

·• · daki altıncı mevkide (Ebülgılziye göre "et doğrıyan,) dir. Diğer 
kabileler de bu suretle "mevki, değiştirmiş oluyorlar. Bununla 
beraber ilcinci olarak zikrettiği "Kayığ b;, ve üçüncü olarak zikr
ettiği "Bayandur, lar yerlerini değiştirmiyorlar . Çünkü M. Kaş-

.. gari zamanında "Kınık, merkezdeki hakan çadırını işgal etmiş 
· ·olursa "Kayığ, sağdaki. birinci mevlüi ve "Bayandur, da soldaki 

· •> 'oirinci mevkii işgal etmeleri Hlzımdır lü "Raşid ad-din, ve "Ebül
•· ga.zı, deki ananenin ayni demektir. 

· Şüphe yoktur ki "mevki,hulmku sülA.lelerin değişmesiyle yahut 
_ ayni sülfile azası olan bir hakanın siyast hadiselerden dolayı 
·. mevki itibarile dun olan kabHelere is tinat etmek mecburiyeti 
. hasıl olmasıyla mühim tebeddUlfit geçiriyordu. Bununla beraber 

böyle "değişme,leri meşru göstermelc için yine eski ananevt ri-
.. · : vayetlere istinat mecburiyeti olduğu anlaşılıyor. 

XV inci asırda"Altm Orda,da yükselen "Mangıt, kabilesi bey
lerinden "Edige Bey, Türk ve Mogol türesine istinat eden Çingİ

karşı isiılın kisvesine bürünen"Baba 'l'ükH1s 'Aziz ı..r'%"} ~~ 
. .? , m~nkıbelerine istinat etmişti. XIX uncu asır bi dayetlerinde 

· yükselen HArezm Kougrat sUlalesinin saray müverrihi olan"Munis,, 
KolJgratlarm diğer Özbek kabilelerinden mevki itibarile yüksek ol

. duıiunu isbat için bunlara ait rivayetleri toplamıştı(" J~i':llı..r .P ),) . 
· Anadoluda Osman-oğullarının mensup olduğu kabilenin yük

· .... selmesini de, galiba, Oğuz türesiyle tevafuk ettirmek ınecburiyeti 
· olmuştur ("Qorqut Ata eyitti : ahir zamand hanlık geri Kayye 
değe .. .... bu dediği Osman neslidir, Dedem Korkut). Oğuz 

:.·ananesinin Orta Asya Türkmen rivayetlerinde de "Gl'ın Han,ın 
. :jağ· tarafındaki birinci çadırda büyük oğlu "Kay ,ın mevl{ii ol

.. duğıi söyleniyor (Ebülgazi-'rumanski sah 31 ). [1] 

1 l] Bu anan e Osman h tarihlerine de girmiştir (Lı\tG paşa lar:ilı iy.l e mııkııy.,se ~edi· 

: İstnnbul, 1341, sah . 21-22 . l 
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Her. halde bu"mevki hukuku,, meselesini hanlar kendi keyif
lerine göre değiştirernemiş oldukları malümdur. Yalnız bazı mevki
orunları han kendi arzusuyla değiştire bilirdi. Mesela XVII inci 
asıı·da Özbek hanları yalnız jc.l ve e.rt; lerden aşağı olan "mevki" 
lere istedikleri kabileleri oturta bilirierdi [1] . 

Türk imparatorluklarında kabHelerin içtimalarda oturacak 
mevki(orun)leri meselesi Türklerin kabile Wı devlet teşkilAtı 
tarihiyle ve örft hulmklarıyla iştigal edenler için tetkika değer bir 
mevzudur. Fakat bu mevıua ait tarihi malzemeler muhtelif eski 
membalarda dağınık bir halde olduğu gibi, Türk imparatorlukları

nın kuruluş ve dağılışında ınühim roloynıyan kabHelerin bu 
. mevzua dair şifaht ananeleri de tesbit edilmemiştir . 

Eski Türk ve Mogol kabilelerinin halitasından ibaret olan Ka
zak-Kırgızlarm örft hukukianna ait maddeler Rus müsteşrikleri ve 
bulmlwuları tarafından toplanmış ve hatta bunlar bir kaç mecelle 
halinde tedvin edilmiş ise de "mevki-orun" meselesine lüzumu.nca 
eherrımiyet verilmemiştir. Bu sahada da klasik bir eser olan"Gro
dekof,unasır-derya vlll'lyeti Kırgızları. Hukuki: hayat, adlı[2] kita
bında da bu "orun, meselesine ait malümat pel{ azdır. 

Eski Oğuz enkazı olan Orta Asya Türkmenlerinin hukuk-ı ör
fiyelerini toplıyan müellifler de (meselA A. Lomakin "Türkmen 
hukuku örfisi, Aşkabad 1897. ) bu meseleye Imt'iyen ehemmiyet 
vermemişler ve hukuku şer'iye ile hukuku örf:i:yeyi yekdiğ·eriyle 
karıştırmışlardır . Bunun sebebi de mevki hukuku meselelerinin 
satht bakışta bariz bir smette yabancıların gözine çarpmaınasıdır. 
Şunu da kaydetmek lfizımdır ki Ruslar örfl hukukun bilhassa pıra
tik ıneselelere (cinayet, ceza, aile meseleleri gibi maddelere) taal-
10]{ eden kısmına ehemrniyet vermişlerdir . Halbuki "orun, mese
lesi Kırgızlar da bile gtindelil{ hayattaki eski ehemıniyetini lcay
betrnek üzeredir . Bununla beraber kabile ve göçebe devlet teş
kilatında mühim roloynryan bu "orun, hukuku ananelerinin bazı 
izleri Anadolu Türklerinde bile yaşadığı anlaşılıyor (kaynata evi
nin yukarı başına güveyinin geçmemesi gibi). Bu gibi Mat ve ana-

[ll "'V;''l:ı;- .1-'~ .SIJ.J rlı'"ol.Oo~ ,.siJ!! ~~t • • .SIJ'. ,f_,'-' <,.kc 0'_1 ~\..j ~ .::.-i 1 rl.<l• 0' • .J> J>-1..1 

.,;,ı,<.r~J:iı.; ;ıJ.JJI .:ı-_ ı 0,ll_,.c u;,• !.,. V.Barlholdun "XVII inci asırda Özbek hanları saı:ayında 
merasim, unvanlı makalesinde .>l:i>-'il.,->•~ ı).;\J'~'J J". dau nakledilmiştir (Zap. Rııs. Geog
raL Ob. XXXIV Petersb. 1909 salı. 297.) 

[2] N. l, Grodekof. Kirgizi i knra-kirgizi Sır-Daryinekoi oh. Ta§kent 1.889. 
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neler toptanır ve tesbit edilirse Türk lmknku ve devlet teşkilatı 

tarihi için mühim maddeler eldeedilmiş olurdu . 
Göçebe Türk ananelerini muhafaza eden ve hukuk ıneselele-· 

rinin çoğu "türe,, "zalJ 1ıı.;" ve "yol, [1..1 ile tayin edilen Kazak
Kırgız Türklerinde "orun=mevlü, meselesine çok ehemmi.yet ve-·· 
rilir . Bu cihet yalnız büyük içtimalarda ve kurultaylarda değil7 
kabile ve oymakların yaylalarda, obaların derecelerinde ve aba
larda çadırların kurulmasında da riayet eelilir. 

Yaylada obaların mevkileri: 

••• ~IP ~~ 

·~ 2 ~~ 

'~ • o c• 
• l • 

4lı- • ~· 
1) Büyük babanın ol1ası; 2) bUyük oğulun obası ; 3) küçük 

oğlun obası . 
Bir obada çadırların dizili şi : 

12 

t~ 
@!~ ~~ ~~ 1 ~~ diU) 

'<!\Ili' 2 6 'qj 

Cl~ 3 7 11iil 
4 8 

- ~L . Ad~ .11~ 
· ~ .. , ' 'f<!W lllfA Ql!Pll' 

t"fi: ' 5 ~~ ~ 10 
. ;~ 9 

.~:rL:' . 1) Obanm sahibi olan büyük babanın çadırı (biz onu vefat 

I
!A · · etmiş · baba farzedelim. Bu çadırda onun en küçük oğlu oba. 
r,:~ .. sahibidir), 2) büyük ev sahibinin büyük oğlu, B) büy lik ev sahibi-

ı''·:· . . [ l)Kaıak-K.ırgızlarda şeriat ve Rus kanuniarına mukabil olan örfi lıııknk """mg", " tü
ff:;> r~" yahut "yol, kelimeleriyle ifade edilir . .. Yol" kelimesi bittUn Tilrklenle" usul, ve ukaide" 
~,· < ·'~_; ~anns ım ifade eder. "Yaııcı~oğlı.ı 'Ali, nin rivayetinde de HYol"o.yni mnnacla kullanıhm~tır~ 

~~-N.>:.·:· Xaıılnr atas: Oğ.tı< Xa~- söyledi 
l!~<:i:> tP.ıl.ı.,- .,~;.._;~~~.,...u ı Jıl.:. 

· ıtt;(': Böyle türe ü eı-kiln eyledi 
1~·1ft:,::·:ı\: .. · . ~~Ll ~\s"'.; l_., ~.)j 4ı_,ı, 
~!{ :' .:_ ;' Işbtı resmile vasiyet qıldı ol 

~{~U;:· J ,ı .s ..ı~> ;;;.,..- ~ ..ı.:.~ ... r,ı 
~i}.i/.:, Ta ola oğlanlarına türe yol. 
~'iıh : : · JY. •.J.i ~_),ıi.~\ ~A- (Tav~rix-i Al-i Sei.III, 204). 
[';~:;;. 
li"ei 
~j:, t 

~J: 

f 
~:; . 
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:nin büyük kardeşinin (yani müteveffa babanın büyük oğlunun) 
büytik oğ'lu, 4) büyük ev sahibinin büyük kardeşi, 5) onun küçük 
,oğlu, 6) büyük ev sahibinin kilçUk oğlu, 7) büyük ev sahibinin 
.ortanca kardeşi, 8-9) obanm fakir alcrabası, 10) at sürüsüne bakan 
,çoban (yılkıcı), 11) koyun çobanı, 12) misafir için. 

Umumi içtimalarda ( meseH1 "aş, merasiminde) içtimaı toplı
yan kabile misafire karşı ev sahibi ve ona kardeş olan kabileler 
.de ev salıibinin yakın aluabaları vaziyeünde bulunurlar. 

Büyük Jçtimalarda hazırlanan çadırlarm vaziyeti : 

Garp 

... ~ ~~ 4r. 
15 14 16 

~~ 
~~ ı c~ • 2 3 fj~ 

~Ceıuıp ~~ 4 5 e~ Ş imal 

• 6 7 

~· ~· 
8 

~:: " 9 @t) 
" 

""l~~ 

·~ 
lO c~\"' 'd~ ll 

·~ 12 ~:~ " 13 ,, 
~':: .. ~Q~ 

Şnrk 

1-13 rakamlı çadırlar kabilelerin"mevki,lerine göre oturacak 
yerleridir (:rakamlar dereceyi gösterir) . 14, 15, 16 rakamlı ça
.dırlar hocalar, seyitler ve hanların ahfadına mahsustur. Yıldızla 
gösterilen çadırlar içtimaı toplıyan ("aş veren,) kabilenin oturma
-sına mahsustur. Burası mutfal{ vazifesini görür. 

içtimalarda toplanan her hangi kabilenin hangi "mevki,i al
ması içtima sahibi olan kabilenin büyükleri tarafından bütün ka
bile azalarına bilhassa "yasavul, ve "bökevul vazifelerini gören
lerine [1] tenbih .edilir. Yasavul ve bökevulların cüz':i: ihmallerin
den dolayı birer kabile "yol mucibince hakkı, olan mevkiden 
.aşağı kalırsa kavga eder, tarziye verilmezse buna sebep olan ka
.bileye karşı düşman olarak derhal içtimaı terkeder. 

Kazak-Kı;rgız şairlerinden "Yusuf-Bek,in" Ayman-Çolpan, des-

[1] Biiyük "aş·yoğ,, merasim!ıetinde ·ve diğer .içti.mal~Tda {'yasavulı, ve ''bökevul11lar 
:tayin edilir. Bımların vazifesi gelenleri mevkilerine yer-leştir-mek ıı,re nıevkilm·ine göre ye· 
meklerini tevzi ve tertip etmektir. Bu Jnısıısta bir nta.lar söxü ~e val'rln; "Az a~ka yasavt;ı 
,bulm~, köp aşka hökevul bulma", 

-~ 
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· .~• tanına mevzu .olan ·"Çlkli Kötübar, ile "Tama Maman, muhare
. besi (19 mcı asırda) "Çmnekey, kabilesinin yaptığı bir "aş-yoğ, 

merasim i esnasında"onm-mevlü, meselesi neticesi olmuştur. "Çildi, 
·· .. · kabilesinin hakkı olan mevki-çadır " Tama , kabilesi taratından 

.. 1şgal edilmişti. "Çumekey,ler pek zengin olan '"l'ama, reisi "Ma· 
man,ı , fakir olan"Çikli,reisine tercih e1nıişlerdi. "Tama,reisi "Kö
tubar, bunu yutmadı,"yol,a göre hakkını talep etti: 

"Mağan berseı;ı Maruan'nın evin apir
Kiremin 11lJOl, ga karap izimminen, 

1915 senesinde bu gibi"mevki,kavgasına bizzat şahit alımış
·. hım."Kıpçalc, kabilesi tarafından yapılan büyük bir "aş-yoğ, ıne

rasimine bir çok kabileler toplanmıştı . Her kabile asker kıt'atı 

.ltibi, yasavul ve bökevulların göstermesiyle, mevlölerine göre ça

. dırları işgal ediyorlardı. "Nayman, kabilesi de kendi mevkii olan 
.çadırları işgal etti. Derken bunun şubeleri olan "Baganalı, ve 
"Baltalı, oymakları arasmda mevki için kavga çı!{tı. Kavgayı hal-

.lettirmek için "Kıpçak, ve" Arg·ın, beylerine müracaat ettiler ("yü
ğü.ndiler,). Her iki taraf "yol mucibince kendi oymagının bityük 

. elduğunu, is b ata çalışıyordu . 
· Baganalılara göre: Sarı Arka bozkıdarındaki bütün Naym<ın-

. ları derip toplayıp eletmek (teşkil .etmek) şerefi"Baganalı,Şuştan 
· aittır. Baltah ise"Baganalı,nın bir baltaya satın ald1ğı ağ

olmuştur. 
Baltahya .göre : Baganalı elinde "baka,n ( sırıle) taşıyan ve 

.. ,, ·:u<u•,u.uı.ıuı çadırını kurmalda geçinen bir yiğ·it olmuştur. 
Hai{em olan Kıpçak ve Argın Beyleri babalarmdan intikal eden 

göre Baganalıyı haklı buldular ve "orun, onların lehine 
.·.· .u~•ııvuıı•.u. - Arıaney.e göre "Baganahlar büyük hanların çadırlarını 
. idar~ etmişler, Baltah ise hanların aşhanesine odun taşımalcia mü
. :Iı;ellef. olmuştur . Binaenaleyh Bagımaimm mevkii. yüksektir . , 

· · Kazak-Kırgızların ananelerine göre "Ulu Yüz, heyetindeki en 
(büyük) kabilesinden ve "Orta Yüz, kabilesinin en aşağı 

kabilesi "Kiçi Yüz,ün en büyük kabilesinden büyük(yımi mev
kijtibarile yüksek) addolunur . Biraderzade, yaş itibarile amea-

.. büyük olsa bile, "yol, u küçlll{ sayılır. 
Şayan-ı dil{kattir ki kabile yahut şube (oymak) reisinin dini 

sıfatıyla yükselmesinden dolayı bunun mensup olduğu ka
de yükselmek_isterse diğer kabile yahut oymaklar buna mani 

·. ·Mensu,p olduğu kabilenin işgal ettiği mevkie nazaran 
·çok yükselen .bıı gibi reislere hocalar, .seyitler ve hanların abf'.a-

9 - Hukuk ve iktisat 
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dına mahsus sırada mevki vermekle hallolmmr. Isterse l{abilesi de 
oraya "muvakkat olarak, yerieşe bilirler. 

1920 senesinde "Ulutag-, da N ayınan- Bagaı:ıalı kabilesinde . 
böyle bir vak'anın şahidi olmuştun: Baganalıların" Aktaz,şubesine ·· 
mensup olan Uraıaya oğlu Ahmet lşıı.n bütlln Baganalıların din~ 
reisi derecesine kadar yükselmiş olan bir adamdı. Mensup olduğu 
"Tiney" oyınağı ise sekiz oymağın 4-5 inci derecedeki bir oymağı 
idi. "Aktaz,ın kendi dahilinde icra edilen bir "aş, merasiminde 
"Tiney, oymağı, reisierinin şahsi mevkiine istinaden, 3 üncü. 
derecedeki mevkii işgal etmek istedi. Diğer oyınal<lar buna itiraz. 
ettiler. Nihayet mesele Ahmet 1şanı ve oymağını .. hocalara mah
sus, olım çadırıara yerleştirmekle halledildL Bununla da "Tiney,. 
lerin yükseleceğini iddia ederek itiraz edenlere beylerden biri"bu 
çadırlar Kazak ornu imes, Sart ornu, dedi. 

* * * 
"Mevki" meselesi Anadolu Türkmenlerinde de son zamanlara 

!<adar yaşadığı anlaşılıyor. a ·azi-Ayintap villiyetinde ve Suriyede 
bulunan"Elbeyli,Ierin beyi Mehmet Beyin verdiği malüroata göre[ll 
Türkmen aşiretlerinde her oymağın işgal edeceği mevki ve ınel{fu:ı 
muayyendir. Yalnız içtimalarda değil, bir alay olarak bir yere 
giderken yine her oymalc kendi yerini bilmelidir. Aşiret beyi alayıru · 
öntinde gider . Beyin sa~ tarafında ilctnci reis ve solunda üçüncü. 
bey bulunur. Kalan her oymak ise alayda kendi derecesine gör~: . : 
mevki alır. 

Türkmen aşiretleı·ine dair mühiın etnografik maddeler toplıyan ·' 
Ali Rıza (Ayintap) Beyin "Torosda 'fürk Aşiretleri, nam eseri:: , 
için hazırladı(,rı notıaı·da "Gi\vurdag-ı "nda bulunan Aydın aşireti 
obalarının kw·uluşu şu şekildedir :: · 

c~rp 

Gen up 
Şim al 

Ct 
8 

Şark --------------------
[1] Cenubi Anadoluda seyafıatım esnasında (Keınendepe 2.6 tenıımız 1930) tesbit 

etıııi~tim. 
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.,Orun., ve uÜit151, meselesi 131. 

1) Ağanın selamlık çadırı (mutfak vazifesini de görür) ; 2) 
· ağanın çocuklan ve gelini, 3) ağanın çadnı, 4-7) akraba ve taal
' IC\kab, 8) obanın en fakir adamı . 

lL "Ülüş, 

. uÜlüş" [1] (''Raşid ad-dtn"in tabirince " ..:-.!..f;.ı...~~· ı,) meselesi de 
(· "orun" hukuku meselesiyle alllkadardır. Yukarıda naklettiğimiz 
r: . 'İ'ürkmen ri vayetinden de görüldüğü veçhile, heı: mevkiin kendine 
Ç, mahsus "ülüş,ti vardır. Bir kabilenin muayyen bir mevlcte otur
b··~ası kesilen hayvanın ınuayyen bir veya bir kaç azasında onun 
~( hakkını göstermiş olur. Bu hak yalnız kabilenin değil, bir aile 
~. aıalarına karşı bile riayet edilir (mesela babası barhayat olanlar 
~· kendi evlerinde ,baş kemiğini bile ellerine alınazlar, ananeye gö
~:.: re, gl\den (bağu·sak) ve boyun çobanın baklndır. Çoban bonn ta
~·· lep edebilir) . 
~r:·. . ,Orun" mephasında zikrettiğiıniz veçhile "müçe, (ülüş) ana
~j.c. nesi XV inci asırda Anadoluda yaşamıştır. 'Ala' ad-din Keyqubad 
~ · ~W" .J:..ılı.)l~ devrinde ise bu ananenin bir kanun ( Oğnz türesi) 
t sıfatı ile tatbik edildiği o zamanda rivayet olunmuştur (Tavarix-i 
~:- -Al-i Selcüq, Houtsma lll, 21.4-215 , 217) . Yukarda zilo:ettiğiıniz 
~~ bu rivayetteki umüçeler" kelimesi şüphe yoktur ki Kırgız-Kazak 
m~ ve B&şk,urtlarda istimal edilen "m üçe" ıstılabmm ayni olup ve 
~;·ayni .. hisse" ve "Ulüş" manalarında kullanılmıştır. . 
~~- .. 

4Raşid ad-dtn"in Oğuz menkıbesinde zilnettiği "..:..:.. § ... l"ı...~ı ı ,meselesi 
~f'hakkında merhum Zıya Gök Alp Bey lnsmen tetlük tecrll.beleri yap
~ı<·niıŞtı (-Milli Tetebbüler Mecmuası III, 414-424, "Küçük Mecmua , 
P..lr·.!l'{7,sah.7-l0 ve-diğer makaleleri).Merhumun bu tetkiklerinde "Ebül-
H~. ; gllıt,nin"S"I_; :_r.-!-,si ve bugün yaşıyan bazı ananelerden istii'ade 

l
f_edilmemiştir. Bununla beraber bu merasimin sırf dini ve mistik 
r bir mahiyet arzettiği ileri sürülmüştür. Yine ayni ınesele 1860 

l
i .. l·:.· senesinde "N. İ. !lminski, taraf.ınd.an ı:ıevzubahs edilmiştir ( İ_zv. 
~:· Rus. Arch. Obş. I, 5) . Gerek llmınskı, gerek onun makalesıne 

~qıavetenyazan Lama Galsan Gamboyef bu meselenin izahma yardım 
~~. iÇlıı bugünkü Türk ve Mogol kavımlerının bazı fidellerini tesbit 
~Mr'~tmişlerdir. Falcat bunların yazdıkları da husus1 ziyafet meclislerine 
f% ait olduğundan meseleyi teınamile tenvir ve izahtan uzal(tır. Bu
rt~nnla beraber llminski, pek haklı olarak, bu lldetin"pel< esiöden i·· . [l] .. Malınıild Kuşgn.-i"de de bu kelime vardıı~ r_,.ıı ~! ~ı~l ::.;_,.;; J• . ~,:.ll . ..,.~-:ll .;J ı 

·~·"· 601 Bo•ı•o'd•o bUioci•l kdlm"l" ı;,.,ı m•"• oıop, w~;,; ""ı'M m'"'"' oı,. '~·•· 

~( .' 
.. t , . 
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dini -felsefi bir mahiyeti olmakla beraber lmbilelerin cemiyetteki 
mevkilerini g·österdiğini, kaydetmiştir. . 

Kazak-Kırgızlarda kesilen hayvanın azalarından on iki azası . 
(on iki mt'ıçe) esas addedilir [1] . Yani bir hayvan eti on iki ·. • 
gurup olaral{ oturan misafirlere-işğ"al ettikleri mevkie göre-veri- · 
lebilir. 

Bu on ilö aza bunlardır: I-iki kalça kemiği, II-iki aşıklı ke- ... . 
rnjlc)ll-uyl.uk kemiği, IV-iki kürek kemiği, V-ild bazu kemiği;·' 
VI-kfı'bere kemikleri (cemen on iki kemik). 
I - inci mevld hakkı: kalça kemigi, üç kaburga, kuyı:ukyağı ve ' 

ciğer parçaları , baş (kesilen hayvan at 
olursa sağrı ve uma kemiği 1'Uça, ) 

II -nci . . (ayni azalar, yalnız baş yoktur). 
III - üncü . . . " aşıldı kemik,,iki kabuı:ga, piğer ve kuyru·k. ··. ·• 
IV - üncü .... : (ayni azalar). 
V-VI-ncı . . . . uyluk leemilderi .. . .. . .. . . . 
VTI-VIU-inci . . . : kürek kemikleri . .. . . . 
IX-X-uncu . . . . : Tokınaklı (bazu) kemikler .... , 
1..'1-XII-nci . . . . : KO.'bere kemikleri . . . . . . . 

Bundan başka udöş" güveyinin yahut gelinin, kuyruk keiniği 
lnzların, bağırsaklaı: kadınların , güden ve boyun çobanların .• 
hald{]dır. · 

"Lama Gaıuboyef,in verdiği malumata göre(İzv. V os. Otd. R. A. · .· 
O., I, 5 sabife 129-130) Mogolların ( buretlerin) kemik taksimleri · 
Türk kabilelerinin taksimlerine nazaran az çok farklıdır. Mogollar .. ·. 
kürek kemiğini I~amalara takdim ederler. Hayvan yedi esas ·· 
ayrılır: dört ayak, döş, uma kemiği kısım ve belkemikleri."Gamboy"' ·· 
ef,in kaydettiği bu Adet, eger bütün Mogol kavımlerfnda "'""""'"""' '··'' 
ise, Oğuz boylarının "ülüş, hakkındaki ananeleri 
ananelerine daha yakın olduğu anlaşılıyor. 

Oğuz menkıbesinde zikredilen "_,\Ail, (aşıklıl(emik) ve 
- Kırgızların "müçe"lerinde "kalça, ( canbas ) dan sonra 
"asıldı cilik" 'fürk kabilelerinde ayrıca bir ehemmiyeti haizdir · 

[l) .. Mü~.e" on iki aza manasma olduğu gibi bir şahsın müşterek mal üzerincieki 
hakkı mannsmda da kullanılır. Başkurtlarda ise bu kelime düjlün için kesilen hayvanın 
paı·çalan iizerindeki hakkı ifade için kullanılır ( .. sübe kiyev ıııilsehi, töş kilin müsehi, yilik··. 
yiğeıı ınlisehi,) . Bu kelime Radloff Lilgatında "müşü" (Kazak telaffuzuna göre) maddesinde ·,. 
şu sııretle izah ol unuyor: 1) sekiz aza, 2) ikraıniye ve mükiifat, 3) düğün hediyeler i, ki ka: ·.· 
bilenin biiyiiklerine verilir (IV, 2227). "!Vlelioranski"ye göre .. ~~_,., kelimesi VIII inci ·asra . 
ait olduğu farzeelilen bir kadehdeki Yen;sey yazısında cla"düjlUn hediyesi.,manası~da . . 
nilmı~br (Z.W.O. XVI 021-022) . ' 



n Ortlll, ve "Ül ii~,, meselesi 1.33 

1-Kırgız-Kazaklardan biri bir çocuğu evHitlığa l<abul ederek 
merasim yaparken "asıktı cilik, kemiğini kendi elile çocuğun 
eline verir. Bu merasim yapıldığı gibi "evlatlık, k(mdi evlildı hu
kukuna malik olur. Bu "asıktı cilik, (aşıklı ilik) merasinıi yapıl

. · · mazsa evlatlık aile azası hukukuna malik olamaz. 
. 2 - Sabıl{ hanlarm ahfadı "al<söyek: akkemik" (aristoluasi) 
addolundukları halde bunlara "baş, verilmez, "aşıklı kemik, 
verilir . 
. 3 - Davayı sulhla halletmek istiyen bir Yakut merasim i.çin 
.mutlaka bir hayvan keser; çünkü sulhetnıel< için "kınlmamış bir 

· : aşıklı kemik H\zımdır, [1]. 
· · Kırgız-Kazak kabilelerinin "orun-mevki, ve "ülüş" (et parç:ası) 

için kavga ve gürültü yapmaları nıeselenin iç yüzünü anlamıyanlar 
· nazarında pek iptidatlik ve kabile inatçılığı yahut oburluk teUlkki. 
. edilebilir. Meselenin iç yüzü ise kabilenin haiz olduğu hukuk 
meselesidir . 

"Orun, ve "Ülüş" her kabilenin ve her oymağın kavım ve 
.cemiyet içinde bir çok şeyler üzerindeki hukuklarını gösteren 
delildir, müessesedir. Yayla, av, l1arp ganimetieri taksim edilirken 
her kabilenin "orun"u ve "tllüş,ü nazar-ı itibara alınarak ona göre 
,"pay, verilir. Mühim içtimalardan birinde "orun~ ve .. ülüş"üntı 
bir defa kaybeden kabile yahut oymak yayla, mer'a; av ve sair 
şeyler üzerindeki hukukunu dakaybetmek tehlikesine maruz kalır . 

. Onun içindir ki her kabile bu "Orun, ve "Ülüş, haklarına ehem
miyet vermek mecburiyetindedir. 

[1] V. Seroşcvski, "Yakutı", Petı·esb. 1896, s.ıh. 4-38. 
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