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Cengiz Han’ın İki Valisi, Mahmut Yalavaç ve 
Yeh-Lu Ch’u-Ts’ai: Devlet İdare Anlayışları ve 

Uygulamaları 

Ganizhamal KUSHENOVA∗ 

Özet: Cengiz’in müşavirleri ve aynı zamanda valileri olan Mahmut 
Yalavaç ve Yeh-lu Ch’u-ts’ai, devlet erkanı arasında çok önemli bir yer 
tutarlar. Mahmut Yalavaç’ın vergi prensibini onaylaması, Cengiz’in 
nezdinde önemini arttırır. İki maliyeci arasında rekabet oluşmaya baş-
lar. Ögedey Kaan döneminde Yeh-lu Ch’u-ts’ai, en yüksek makama 
çıkar, rakibi Mahmut Yalavaç’ı merkezden uzaklaştırır. Yeh-lu Ch’u-
ts’ai, iktidardaki yetkisini Çin’in gelişmesi için kullanır. Devlet idaresin-
de, bürokratik yönetimi daha doğru bulur. Askeri aristokrasiyi sarsmak 
için uygulanan reformlar netice verir. Maliye işleri, devlet yönetiminde 
muhalefete yol açar. 1240’lı yıllara doğru devlet bünyesinde belirgin 
şekilde farklı gruplar ortaya çıkar. Yeh-lu Ch’u-ts’ai politikasında başa-
rılı olur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ögedey Kaan, Mahmut Yalavaç, Yeh-lu Ch’u-
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Giriş 
1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulan devlet, 1227 yılına kadar Avrupa 
ve Asya kıtalarında birçok ülkeyi itaati altına almıştır. Cengiz Han, sadece Mo-
ğollara ait olmayıp, devlet dahilindeki ülkelere uygulanması gereken ünlü Ya-
sa’sını çıkarır. Devletin bütün işlerinde reformlar gerçekleştirir ve mutlak haki-
miyet düzenini sağlar. Kendisi hayattayken, Kongurat soyundan gelen ilk karısı 
Börte’den doğan 4 oğluna devleti taksim eder ve üçüncü oğlu Ögedey’i halefi 
seçer. Ögedey, ‘Büyük Kaan’ sıfatıyla 1229 yılında tahta oturur. Kaan, babası 
tarafından tasdik edilen maliye ve iletişim sistemindeki reformları tekrar ele alır. 
Bu dönemde devletin sınırları, Doğu Avrupa’dan Asya’da Hindistan’a kadar 
uzanır. Buna rağmen devletin iç siyasetinde parçalanmalar meydana gelir. Vali 
Mahmut Yalavaç’ın çıkardığı vergi reformu değiştirilerek, sadece Çin’e ayrıcalık 
tanınır. Ögedey Kaan’ın kişiliği nedeniyle devlet, Çinli baş vezir Yeh-lu Ch’u-
ts’ai’in doğrudan etkisi altında yönetilmiştir.  
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1. İki Moğol Valisi 
Mahmut Yalavaç: Cengiz ve Ögedey Kaan dönemlerinden 1254’e kadar 
Moğol yönetiminde görev alan en ünlü Türk sivil idareci Mahmut Yalavaç’tır 
(Ögel 2002: 214; Bretschneider 1910: 11; Togan 1981: 263-264). Mahmut 
Yalavaç hakkındaki tarihi kayıtlar şu şekildedir: Alış-veriş yapmak amacıyla 
Harezmşah Muhammed’in ülkesinden gelen üç tüccar, memleketine döne-
cekleri sırada, Cengiz Han, emrindekilere, bu tüccarlarla birlikte Sultan’ın 
ülkesine gidip orada ticaret yapabilecek adamlar seçmelerini ve seçilenlere 
gerekli sermayeyi vermelerini emretmiştir. Bu kervan, Reşidüddin ve 
Cüveynî’nin kayıtlarında, 450 Müslüman’dan oluşmuştur (Howorth 1970: 
26). Kervanda bizzat Cengiz Han tarafından elçi heyeti olarak gönderilen 
Harezmli Mahmut Yalavaç, Buharalı Ali Hoca, Otrarlı Yusuf Gemrga 
(Kenka) vardır (Barthold 1963: 463). Bu hadiseden sonra Mahmut, Moğol 
Devleti’nde umumî vali statüsüne kadar yükselmiştir. Fakat belirtmemiz ge-
reken nokta şu ki, Moğolların Gizli Tarihi’ne göre Mahmut Yalavaç, Müslü-
manların memleketini tamamen işgal ettikten sonra ortaya çıkmıştır. 
“Urunggeçi şehrinin Hurumşi ailesinden baba Yalavaçi’yi (Cengiz Han) ya-
nında alıkoydu ve sonra da Kitanların şehri olan Cung-du’ya vali yaptı” 
denilmiştir (Moğolların Gizli Tarihi: 1995: 185). Bu arada B.Ögel, vali teri-
mine şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Valilik, pek açık olmayan bir mü-
essesedir, darugaçi (hakim) ise her şeye muktedir olan bir kimsedir. Valiler 
bile darugaçi emrindedir” (Ögel 2002: 215). 

Yalavaç’ın, Cengiz Han’ın hizmetinde -Harezm’e elçi olarak gönderilmesin-
den- daha önce bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Cengiz’e sadık hizmetçi ve 
üstelik Harezmli olduğu için yukarıda söz edilen elçilerle gönderildiği belli 
olmaktadır. Cengiz Han, Mahmut ve Mesud Yalavaçlar’a şehir işlerinde çok 
tecrübeli olduklarından, Kitan halkının idare ve mahkeme işlerini yüklemiş 
(Spuler 1972: 43), Mahmut, Pekin vilayetinin valisi (darugaçi) olmuştur. 
Kültürlü insanları devletine çekebilen Cengiz Han’ın yabancı müşavirlerinin 
arasında, zamanla maliye konusunda ilk akla gelen isim Mahmut Yalavaç 
olmuştur (Yuvalı 1997: 124). Koruma işleri de darugaçinin görevlerinden biri 
olmasına rağmen Mahmut Yalavaç ile oğlu Mesud Yalavaç’ın görevleri, daha 
ziyade maliye işlerine yöneliktir. Ögedey Kaan’ın ilk tayinleri sırasında- Bü-
yük Kaan adına Türkistan ve Maveraünnehir halkının idaresine gönderilen- 
Mahmut Yalavaç Harezmî ile Yeh-lu Ch’u-ts’ai birlikte yer almıştır. Mahmut, 
bu bölgeye tayin edildikten sonra Hocend’e yerleşmiştir (Ögel 2002: 209, 
Grousset: 1980: 315, Trever vd.1950: 327, Kafalı 2002: 345). 

Ögedey’in saltanat yıllarında Mahmut Yalavaç’ın durumu pek belirgin değildir. 
Fakat bu dönem için Yalavaç’ın Hocend’de oturarak vilayetin ekonomik, idarî 
ve siyasî işlerini denetlediği ve idarî teşkilâta baskak sistemini getirdiği söylenir. 
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M.Kafalı’ya göre bütün Türkistan şehirlerini idare eden Mahmut Yalavaç’ın 
yanında, ulus sahibi Çağatay’ın bu ülkedeki hakimiyeti etkisizdir (Kafalı 2002: 
345). Ayrıca, 1238 yılında Maveraünnehir’de ortaya çıkan Tarabî isyanında, 
Mahmut Yalavaç ile tekrar karşılaşmaktayız. Kaynaklarda Buhara halkını Mo-
ğolların büyük bir katliamından kurtaran kişinin Mahmut Yalavaç olduğu ve bu 
hadiseden sonra Maveraünnehr’i terk ettiğinden bahsedilmiştir. Bu arada 
Mahmut’un o bölgeden kendi isteğiyle çıkmadığını, Çağatay ile arasındaki 
çarpışma nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtmemizde yarar 
vardır. Mahmut’un ondan sonraki durumunu Cüveynî şöyle zikretmiştir: 
“Ögedey, Mahmut Yalavaç’ı Hıtay’ın hükümdarlığına, Mesud Beyi de Ceyhun 
sahiline kadar Maveraünnehir, Uygur, Hoten ve Kaşgar beldelerinin hüküm-
darlığına tayin etti” (Cüveynî 1999: 137). Hayatının sonuna kadar bu görevin-
de kalan Moğol döneminin ünlü Türk idarecisi Mahmut Yalavaç, 1254 yılında 
Pekin’de vefat etmiştir (Trever vd. 1950: 333). 

Yeh-lu Ch’u-ts’ai: Yeh-lu Ch’u-ts’ai, 1190 yılında Yan memleketinde doğ-
muştur (Howorth 1970: 117). O, Curçenler tarafından yıkılmış olan Kidan 
hükümdar evi üyesiydi. Hıtay kökenli, eski Liao hanedanının soyundan geli-
yordu (Marshall 1995: 42). Grousset ise Hıtayların Moğolca konuştuklarını ve 
Yeh-lu Ch’u-ts’ai’ın Çinlileşmiş Moğol ırkından olduğunu ileri sürmektedir 
(Grousset 1980: 224). Yeh-lu Ch’u-ts’ai, Konfüçyus felsefesi üzerinde eğitim 
almış ve Curçen hükümetinin devlet memuru idi (Gumilev 1992: 147). 
Grousset’e göre Çin şehri, Pekin’in alınmasından sonra elde edilen esirler veya 
Moğol hizmetine girenler arasından Cengiz Han’ın hoşuna giden Kin prensi 
Yeh-lu Ch’u-ts’ai’dı (Grousset 1980: 227). Yeh-lu Ch’u-ts’ai, Moğol hizmetinde 
Cengiz Han’ın danışmanı olarak göreve başlamıştır. O, Müslüman sistemini 
anlatan ‘Mathapa’ adında tablo yazmıştır. Yeh-lu Ch’u-ts’ai, yetenekli bir ast-
ronomdu. Bunun yanı sıra coğrafya ve aritmetik konularında da bilgili birisiydi 
(Howorth 117). Cengiz Han döneminde Moğolların hizmetine geçen Yeh-lu 
Ch’u-ts’ai, Cengiz Han’ın sadık görevlilerinden, yakın müşavir ve maliyecile-
rinden biri olmuştur. O, Cengiz Han’ın 1219-1224 yılları arasında Batı ülkele-
rine yaptığı sefere katılmış ve bu seferi “Batı Seyahatinin Raporu”1 adlı eserine 
kaydetmiştir (Bretschneider 1910: 9).  

Cengiz Han’ın halefi Ögedey tahta oturduktan sonra Yeh-lu Ch’u-ts’ai, dev-
lette çok itibar kazanmıştır. Cengiz’in yetenekli müşavir maliyecilerinden biri 
olan Yeh-lu, Ögedey Kaan tarafından 1231 yılında chung-shu-ling olarak 
tayin edilmiş (Gumilev 2002: 206) ve ona devletin bütün işlerini (maliye, 
adliye, idare) yürütme görevi verilmiştir. Devleti istediği gibi yönetmeye baş-
layan Yeh-lu Ch’u-ts’ai, politikasını tamamen Çin’in iç politikasına göre dü-
zenlemiştir. O bütün gayretini, devlet yönetiminde bürokrasiyi kurmaya sarf 
etmiştir. Ögedey Kaan’ın güvenini kazanan Yeh-lu Ch’u-ts’ai, devlette en 
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yetkili memur olmuştur. Mahmut Yalavaç ile Yeh-lu Ch’u-ts’ai arasında eski-
den temeli atılan rekabetçilik (Yuvalı 1997: 124) duygusu nedeniyle Yeh-lu 
Ch’u-ts’ai’nin gayretiyle Mahmut, devlet merkezinden uzaklaştırılmış olabilir. 
Çünkü bu dönemde Mahmut Yalavaç’ın merkezden uzaklaştırıldığını gör-
mekteyiz. Bu dönemde Mahmut, Maveraünnehir’in valisi olarak tayin edil-
mişken, Yeh-lu Ch’u-ts’ai ise Moğol Devleti’nin merkezinde yani Kaan’ın 
yanında baş vezir görevini yapmıştır. Böylece Yeh-lu, rakibinin Çin’den ve 
merkezden uzaklaşmasını sağlamış olsa gerekir. İki maliyecinin rekabeti, Yeh-
lu’nun ölümüne kadar devam etmiştir. Çünkü 1240 yıllarına doğru gerginlik 
tekrar ortaya çıkmıştır.  

2. Devlet Anlayışları 
Cengiz Han dönemini kısaca değerlendirelim: Devlet bütçesini, idaresi altın-
daki toprakların gelirleri ve fetih ganimetleri oluşturmuştur. Bu nedenle mali-
ye ve iletişim sistemlerinde iyi bir reform gerçekleştirilmiştir. Genel olarak 
şunları söyleyebiliriz: İşgal edilen ülkeler, askeri bölüklere ayrılır ve bu ülke-
ler, devletin gelir ve askerî deposuna dönüştürülür. Oraya da asker ve vergi 
düzenini denetleyen Moğol veya Türklerden görevliler baskak2, tangmaşi3 
gönderilir. Merkeze haberlerin ve gelirlerin daha hızlı ve daha güvenli ulaş-
ması için posta menzilleri4 teşkilatlandırılır. Kervan yolları da güvence altına 
alınır.  

Ögedey Kaan, bazı reformları dışında Cengiz’in siyasetini takip etmiştir. O, 
ilk önce kendi muhafızlarını düzenler ve devlet sınırlarındaki kontrolü tekrar 
güçlendirir. Moğol Kanunu Yasa’yı5 değiştirmediği gibi devletin bütün top-
raklarında uygulanmaya devam edilmesini emreder.  

Ögedey, devlet yönetim organlarının gelişmesine ve devletin dış ve iç siyaset-
te iktidarının güçlenmesine çaba harcamıştır. Bütün önemli işler büyük kar-
deşi Çağatay’ın tasdikinden sonra icra edilmiştir. Tabii bu konularda Çinli 
baş vezir Yeh-lu Ch’u-ts’ai başta olmak üzere Uygur vezir Çinkay ve Müslü-
man tüccar Mahmut Yalavaç’a danışıyordu (Vernadskiy 1997: 54). Ögedey 
Kaan’ın, saltanatı sırasında iletişim sisteminin tekrar güçlendirilmesi konu-
sunda ön planda yer almışsa da adliye, maliye işlerinde ikinci planda yer 
aldığını görmekteyiz.  

Yeh-lu Ch’u-ts’ai’nin düşündüğü bürokrasizmin gerçekleşmesine, devletin 
dayandığı askeri aristokrasi tabakası en büyük engeldi. Bürokrasizm için 
önce devletin dayandığı askeri aristokrasi tabakası zayıflatılmalıydı. Elbette 
bu siyasetinde onu destekleyen kendi ekibine de gereksinim vardı. Bunları iyi 
anlayan Yeh-lu Ch’u-ts’ai, hedefine ulaşmak için önce Kaan’ın güvenini 
kazandı. Böylece siyasetinin alt yapısını temin ettikten sonra harekete geçti. 
Devletin dayandığı askeri aristokrasi tabakasını sarsan türlü sınırlamalar ge-
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tirdi, reformlar gerçekleştirdi. Devlet dairelerine, sınavları kazanan Çin asıllı, 
kültürlü 4030 kişi getirdi. Onun (bilhassa askeri aristokrasiye zarar vermek 
doğrultusunda konulan) maliye reformu, beklendiği gibi kısa bir süre içeri-
sinde ordunun muhalefetine yol açarak devlette iki siyasi kampın oluşmasına 
neden oldu. Bu iki kamp aralarında ilk anlaşmazlık, 1233’de Sübetay’ın 
önderliğinde gerçekleşmiştir. İkincisi ise 1235’de Otçigin-noyan önderliğinde 
yapılan entrikada görülmüştür. Ögedey Kaan’ın saltanatı sırasında ortaya 
çıkan birbirine karşı hizibler şunlardır: (Esenberlin 2001: 182) 1) Eski askerî 
monarşi sistemini korumak isteyenler. 2) Askerî monarşi sistemini bürokratik 
sisteme dönüştürmeye çalışanlar.  

Aslında baş vezirin devlet erkanında çok etkili ve yetkili olmasına Kaan’ın 
kendisi müsaade etmiştir. Bu arada B.Ögel de Ögedey Kaan’ın Yeh-lu Ch’u-
ts’ai’a karşı şahsi bir saygısı olduğunu belirtmiştir. Yeh-lu Ch’u-ts’ai’ın etkili 
olduğunu şu olay da ispatlamaktadır. Yeh-lu Ch’u-ts’ai’nin yürüttüğü siyase-
te itiraz eden askeri aristokrasi üyeleri, 1235 yılında ona karşı entrikada bu-
lunmuşlardı. Entrika önderlerinden biri de Cengiz Han’ın kardeşi Otçigin-
noyan’dı. Ögedey Kaan durumu öğrenmesine rağmen, han kardeşini ceza-
landırma hakkını baş vezire vermiştir.  

3. Uygulamaları 
Vergi sistemi: Cengiz Han döneminde Mahmut Yalavaç devlet içerisindeki 
herkesten vergi alma yani şahıs “Dink” prensibini, Yeh-lu Ch’u-ts’ai ise tüten 
her bacadan yani aile “Hu”den vergi alma görüşünü savunur. Bu iki maliye-
cinin görüşlerinden birincisi imparatorluk hazinesi için daha yüksek gelir 
sağladığından Mahmut Yalavaç’ın prensibi uygulamaya konulur, Ch’u-
ts’ai’ın prensibi ise onaylanmaz. Bu konuda A.Yuvalı “Mahmut Yalavaç’ın 
Cengiz Han ve oğulları yanındaki asıl kıymeti, getirdiği vergiler ve tahsil etme 
biçimindendir” fikrindedir (Yuvalı 1997: 124).   

Ögedey zamanında Yeh-lu Ch’u-ts’ai’yin meydana getirdiği vergi reformu ile 
devlet, bir nevi sabit bütçeye geçmiştir (Grousset 1980: 251). Vergilemede 
Moğol ve Müslümanlara nispeten Çinliler’e imtiyazlı davranılmış; bu uygula-
ma da görüş ayrıcalıklarına yol açmıştır. Çin’de Moğolların yeni yönetim 
aşaması, finans reformları yıllarında (1234-1236) nüfus sayımı6, ev işlerini 
kayda geçirmek ve vergileri düzene koymakla başlamıştır (Schurmann 1956: 
365). Bilhassa Yeh-lu Ch’u-ts’ai tarafından Çin’e uygulanan vergi reformu, 
Çin’i düzensiz vergi toplamadan kurtarmıştır. 1236 yılında konulan vergi 
kategorileri şunlardır: 1) toprak vergisi mülkiyete dayandı. 2) baş vergisi, 
bireylerin kategorisine göre tahılla alındı. 3) Ev (hane)vergisi, ipekle alındı.  

Çin’de hane başından alınan vergi, Moğol ve Müslümanlarda şahsa göre 
uygulanmıştır (Gumilev 2002: 208). V.Barthold’a göre, Çin’de devlet hazi-
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nesine her iki aile 1 top Çin ipeğini, feodaller payına ise her beş aile 1 top 
Çin ipeğini getirmiştir (Barthold 1963: 536). Vergi, her bir aileden alınmış ve 
miktarı toprağın verimliliğine bağlı olmuştur: 111.48 m2 topraktan 6.6 kilo-
dan 13.12 kiloya kadar alınmıştır. Ticaret mallarından değerine göre 1/30 
oranında vergi alınmıştır. Bununla birlikte tuzdan (40 chinden 28.4 gram 
gümüş) alınmıştır. Her bir insana ipek vergisi (gümüşle ödenmiş) ve tohum 
(Schurmann 1956: 364) vergileri de konulmuştur. Yine Barthold’a göre 
“Targu” ve ticaret vergileri, sadece Çin kaynaklarında kaydedilmiştir ama bu 
kuralın tüm imparatorluk topraklarında uygulanıp uygulanmadığı belli değil-
dir (Barthold 1963: 534-535). Tohum vergisi, devletin batı topraklarından 
da alınmıştır.  

Moğolların durumu şöyle idi: Cengiz Han zamanında Moğollar, herhangi bir 
vergi ödememeliydi (Vernadskiy 134). 1231 yılından itibaren Moğollara %1’lik 
vergi konulmuştur; yüz attan bir at alınmıştır. Yanı sıra yüz koyundan bir yaşın-
daki bir kuzu han sofrasına ve yüz koyundan bir koyun yardım vakfına alınmış-
tır (Vladimirstov: 2002: 410). J.Roux’ta, vergi tutarının Ögedey tarafından 
kararlaştırıldığını, Gizli Tarih’te et vergisi, süt vergisi, malzeme ve pirinç deposu, 
otlak yer ve suların bakımı, kuyu kazılması, posta teşkilatı hepsi önce büyük 
kardeşleri Çağatay’a sunuluyor ve ancak onun tasdikinden sonra icra ediliyor 
denilmektedir (Moğolların Gizli Tarihi 1995: 244).  

1236 yılından itibaren ithal mallardan 1/30, şaraptan ise lüks mal olduğu için 
1/10 satış fiyatına göre vergiler alınmıştır (Gumilev 2002: 208). Hayvan 
yetiştiricileri için hayvanların 1/100-i7 zirai ürünün 1/10-i, toprağın verimlili-
ğine göre değişen bir toprak vergisi de konuldu ve lüks ürünler dışındaki 
mallara değerinin 1/30 oranındaki vergiyi kaldırdığını belirtmiştir. Kaynaklara 
göre sarayın masrafları için her yıl halkın sürülerinden iki yaşlı birer koyun 
alınması ve o bölgenin fakirleri için her yüz koyundan bir koyun, her on 
tagar tahıldan bir tagar tahıl verilmesi emredilmiştir. 

1236 yılındaki finans reformunun Orta Asya ve Batı’yı biraz etkilediği bilin-
mektedir. M.Kafalı’ya göre “vergilerin içinde yalnızca kopçur Çağatay ulusu 
şartlarına uymaktadır. Çünkü diğer vergiler şehir şartlarının vergileridir. Yal-
nız galle adı ile orduya erzak ve hayvan temini gayesiyle aynî olarak tahsil 
olunan vergi vardır ki bu verginin de Çağatay ulusunda tatbik olunduğu 
düşünülebilir” (Kafalı 2002: 352). M.Kafalı, Çağatay ulusundan bahsederken 
belki göçebelerden söz etmiş olabilir. Fakat Çağatay ulusunun sadece kırsal 
kesimleri değil aynı zamanda şehirlerin yoğunlaştığı bölgeleri de kapsadığını 
unutmamalıyız. Bu arada vergi konusunda Alaaddin mufti Buharî “Hairat al-
fukaha va hacalat al-fuzala” (XIII.yy) adlı eserinde, Moğol hükümdarlarının 
Müslüman danışmanları yüksek vergi (harac, kopçur, tamga) ödemeye mec-
bur ettiğini ve bundan dolayı onların hepsi eğitim, öğretimlerini bıraktığını ve 
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geçinimini karşılamak için mesleğini değiştirdiğini kaydetmiştir (Çehoviç 
1980: 227). E.Davidoviç, yukarıda söz edilen vergilerin dışında da birçok 
düzensiz “ihracat” ve “iltimasat” gibi vergilerin de olduğunu söylemiştir 
(Davidoviç 1980: 34). P.Carpini de Müslüman zanaatçılarının Moğollara 
haraç ödediklerini kaydetmiştir (Trever vd.1950: 328). Bunu dikkate alma-
mız gerekir. Moğol Devleti’nde sadece ruhanî sınıf üyeleri vergilerden muaf 
tutulmuştur. 

A.Kurat’a göre Rusların Moğollara ödemeğe mecbur tutuldukları vergi ve 
mükellefiyetlerin cinsi ve miktarı da her zaman değişmiştir (Kurat 1948: 81). 
Rusya’dan alınan vergiler şunlardır: 1. vichod (harac); 2. arazi ürünü ve 
hayvan vergisi % 10; 3. damga yani gümrük ve ticaret vergisi; 4. kılan 
(poşlina); 5. sapanlık (poplujnoye); 6. yam (posta); 7. ulak (podvodı); 8. 
süsün (korm); 9.baç (mıt); 10 köprü parası, 11. kura efradı (parası); 12. ordu 
parası; 13. han avına yardım; 14. hediyeler, takdime (koltka); 15. elçilerin 
ağırlanması; 

H.F. Schurmann, Yeh-lu Ch’u-ts’ai’ın meslektaşı Mahmut Yalavaç’ın sonraki 
dönemlerde Orta Asya’nın finans sistemine bazı düzeltmeler yapmaya çalıştı-
ğını söylemiştir (Schurmann 1956: 369). Fakat bu konuda kaynaklarda böy-
le bir açıklamalar bulunmamaktadır.  

Posta Teşkilatı: Moğol devletinde mesafelerin son derece uzaması, posta 
teşkilatının ehemmiyetini bir kat daha arttırmıştır. Çünkü devlet topraklarında 
herhangi bir haberi ulaştırmada hep gecikmeler olmuştur. O zamana kadar 
habercilerin, devlet işleriyle gidenlerin gereksinimleri yol üzerindeki ahaliden 
temin edilmiştir. Genellikle Yam teşkilatının haberleşme için kurulduğu söy-
lenmişse de bu yolla gelirlerin de merkeze ulaşıldığını tahmin edebiliriz. Bu 
yüzden Yeh-lu Ch’u-ts’ai’ın baş vezirliği sırasında Kaanlık hazinesinin doldu-
rulmasını sağlayan önemli reformların biri de posta teşkilatının yeniden ku-
rulması idi. 

1235 yılında toplanan Kurultay’da Moğolistan’ın kuzeyinden devletin diğer 
bölgelerine giden posta durakları yani yam8 şebekesi kurulmasına karar ve-
rildi. Yamları kurmaya Kaan’dan bitikçi9 Kuriday, Çağatay’dan İmkolçin, 
Tayçutay, Batu’dan Suku-Mulçitay, Tuliy’dan Sorkaktani-beki’nin emriyle 
İlcay gönderilmiştir (Reşidüddin 1960: 36). 

Posta hizmetlerini denetleyen Yam dairesi devletteki idareyi iyi organize 
(Vernadskiy 1997: 133) etmek, işlerin gecikmesini önlemek, uzak ülkeler 
hakkında bilgi toplamak ve devlet işleri ile gitmekte olan şahısların halka 
baskısını gidermek için kurulmuştu. Robert Marshall’a göre “Karakurum, 
Asya’nın merkezi bir kent olmuştu. Bunun böyle olması için imparatorluğun 
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tüm uçlarını merkeze bağlayan bir iletişim sistemi olan Yam sistemi kurulma-
sı gerekirdi” (Marshall 1996: 45-46).  

Karakurum’un bütün ihtiyaçlarını Çin karşılardı (Barthold 1963: 537). 
Karakurum’dan Çin’e kadar birbirinden 5 fersah uzaklıkta 37 yam, her 
yamda ise 1000 kişilik asker birliği nakledilmiştir. Her gün Karakurum’a 500 
at arabasıyla yiyecekler getirilmiştir. V.Barthold posta konusunda: “Asya 
yerleşik devletlerine göre göçebelerin posta iletişim kurulu bambaşka örgüt-
lendi ve posta sadece elçiler ve habercileri taşımaya tahsis edildi” diye bah-
setmiştir (Barthold 1963: 536).  

Yam için tüm ihtiyaçlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Tüm bunlar, her iki 
tümen bir yama ikmal yapacak biçimde, tümenler arasında paylaştırılmıştır 
(Chaliand 2001: 137-138). Her bir binlikten bir adam, bir at alınmıştır ve 
bunlar her zaman değiştirilmiştir. Yamlarda at ve koyun, seyahatçilerin içe-
ceklerini (kımız) ve yiyeceklerini (et) temin etmek için beslenmiştir. Menzilden 
geçen görevlilerin atlılarına yiyecek, kendilerine yatacak yer ve yeni atlar 
temin edilmiştir. Habercilere, kimin emriyle yolculuk yaptıklarını belirten 
kimlik belgesi payza10 verildi. Önemli payza taşıyanlar, küçük payzalılara 
göre daha çok at kullanabilirdi. Yabancı elçilerin de at kullanma hakkı vardı 
(Vernadskiy 1997: 133). 

Tüccarların yam hizmetlerinden bedava yararlanmaları Mönke Han zama-
nından itibaren yasaklanmıştır. Mahalli yönetimler ise yolcuların (payza taşı-
yanların) gerek duydukları anda yardımda bulunmalıydı. Yamlar her yıl teftiş 
edilmiştir. Posta sisteminde düzenli disiplin sağlanması için her tarafta tü-
menlerden istasyonları denetlemeye yamçı (yamcı) ve atlı postacılar (ulakçı-
lar) nakledilmiştir. Basit bir postaya bayat (veya tıyan- nayat), başkente 
mahsus postaya da narıt veya barın denilmiştir (Barthold 1963: 537).  

Ayrıca posta dışında devlette iletişimi kolaylaştırmak için kuyuların kazılması 
işi ele alınmıştır. Kervan yollarının daha gelişmiş bir nitelik kazanması için su 
ihtiyacının karşılanması büyük önem taşımaktadır. Ögedey, önemli yollarda 
kuyu açmakla görevli iki yüksek memur atamıştır. Moğol-Çin yıllığı 
Ögedey’in Müslüman ve Çin tarihçilerinin bahsetmediği bir faaliyetini daha 
zikretmiştir: O, halkı göçebelik yapmaları için otlaklara götürmeyi kararlaş-
tırmış, bu işe Çinay ve Uyurtay’ı görevlendirmişti. Onların stepleri gözden 
geçirerek yerleşmeye uygun yer bulmaları ve kuyu kazdırmaları gerekirdi. 
Bazen halkın eskiden gelişmiş tarımsal bölgelere de götürüldükleri söylen-
mektedir (Barthold 1963: 538).  

Ögedey zamanında maliye ve ulaşım işlerinin Çağatay Hanlığında nasıl yü-
rütüldüğüne dair bilgiler yok denecek kadar az olsa da bu işlemler bütün 
İmparatorluk topraklarında aynı vaziyette gelişmiştir. 
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Sonuç 
Sosyal tabakalar arasında siyasi çizgiler oluşturan Ögedey Kaan dönemi, 
sonraki dönemlerin büyük mücadelelerine ana kaynak olmuştur. Çin’in iç 
politikasına göre tanzim edilen maddeler yukarıda söz edildiği gibi 
bürokrasizme yönelikti ve savaştan sonraki Çin devletinin çabuk toparlanma-
sını sağlamıştı. Çok sayıda Çinli’nin devlet memuru olarak alınması devlette 
bürokratizmin gücünü arttırmaya yönelik siyasetin bir parçasıydı. Artık devlet 
bünyesinde farklı hizbler oluşmaya başlamıştı. Onları şöyle özetleyebiliriz: 
Temuge-otçigin’in taraftarları olan gaziler, (kendi istekleriyle Cengiz Han’a 
katılanlar. Yani Cengiz Han’ın Tangut, Tatar, Kerait, Naymanlara karşı sefer-
lerindeki askerleri). Ordu safları yabancı mağluplardan oluşanlar. Yeh-lu 
Ch’u-ts’ai’ın taraftarları yani bürokrasizm yanlıları. Daha aşağı rütbedeki 
Kerayit, Nayman, Kara-kıtay soyundan gelen askerler. Bunlar, Tuluy’un dul 
karısı Sorkaktani-beki ve oğullarına taraftar Nesturiler. Halk. Buarada Mah-
mut ve Mesut Yalavaçlar’ın hangi hizipte yer aldıklarından kaynaklarda bah-
sedilmemiştir. 

Moğollar mağlup ettikleri ülkeleri, ilk baştan çok ağır vergilere bağlamıştır. 
Her Moğol idaresi altına alınan ülke önce yılda bir defa harac ardından da 
diğer vergileri ödemekle yükümlüydü. Kaynaklar vergi çeşidini sosyal-
ekonomik kategoriye göre esas üç gruba ayırmaktadır. Bunlar: şehir halkın-
dan (tüccar ve zanaatçılardan) alınan tamga ve baç vergisi, göçebelerden 
alınan kopçur vergisi, ziraatçılardan alınan kalan (kılan) vergisidir. Bu vergi-
lerin yanı sıra birçok özel vergi de alınmıştır. Son zamanlarda araştırmacılar 
Moğol Devleti’nde vergilerin 20’den fazla olduğunu düşünmektedir. Vergi 
miktarının ne kadar alınacağına dair maddelerin kararlaştırılmasına rağmen 
onun dışında bir çok vergiler de alınmıştır. Ayrıca işgal edilenlerin hizmet 
etmek (angarya) zorunluluğu da vardı.  

Posta teşkilatı, her ne kadar düzenli, önceden iyi planlanmış olsa da Ögedey 
Kaan zamanında başarılı sonuca ulaşamamıştı. Posta teşkilatı sadece iletişimi 
kolaylaştırmak amacıyla değil devlet görevlilerinin halka baskısını önlemek 
için de kurulmuştu. Ancak posta iletişiminden sadece Moğol komutanları, 
noyanları değil tüccarlar da (kendi işleri ile yolculuk yapan) yararlanmıştır. 
Sonuçta bu sistem, halka faydasından daha çok zarar vermiştir. Posta teşkila-
tının örgütlenmesi hakkındaki kurallar verilecek at sayısına dair belli bir hü-
küm içermemekteydi. Bununla birlikte gönderilenler (haberci, elçi v.b.) çok 
yüksek taleplerde bulunmuşlardır. En çaresiz duruma düştüklerinde göçebe 
ve yerleşik ahaliye varmak maddesini çoğu menfaatine kullanmış ve istediği 
anda ahaliyi rahatsız etmiştir. Bunları önlemek için çıkartılmış yasa, buyruk 
ve emirlere de uyulmamıştır. Posta teşkilatının ancak Mönke Han zamanında 
iyi bir sonuca ulaşılabildiği görülmektedir.  
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Açıklamalar 
1. Eserin tam metini henüz bulunmamaktadır. E.Bretscheider, Çin kaynakları ara-

sında bu seyahatnamenin sadece bir kısmını bulduğunu söylemiştir 
(Bretschneider: 1910: 9). 

2. Buskak daha çok Han’ın temsilcisidir. Bu sözcüğün anlamı biraz belirsizdir (Jean 
Paul Roux: 2001: 270). 

3. Memur unvanı diye tercüme edilmiş. Kozin, Palladius’a dayanarak Tangmaçin’i 
yabancı askerlerden kurulan kıtaların Moğol komutanı şeklinde tanımlamaktadır 
(Moğolların Gizli Tarihi 1995: 195). 

4. Cengiz göçebe kabileleri itaate aldıktan sonra kervan güzergahlarındaki önemli 
mahâllere “korakçi” denilen muhafız tayin ederek geçen her tacirin selametle yola 
devamını sağlamalarını emretmiştir (Kafesoğlu 1956: 232).  

5. Cengiz Han’ın hakimiyeti sırasında Moğol örf, adetlerini, inançlarını ve hanın 
kararları ve uygulamalarını içeren hukuk kitabı “Yasa-name” yazılmıştır. Bu Yasa-
name’nin yazıldığı kaynaklarda belirtilmişse de henüz metnin asıl nüshası bulun-
mamıştır. Fakat araştırmalarda Yasa-name’nin içeriği Arap, İran ve Ermeni tarihçi-
lerine ve Moğolların Gizli Tarihi’ne dayanarak kısmen aydınlığa kavuşmaktadır. 
Yasa hakkında bilgi veren önemli kaynaklar şunlardır: A.Cüveyni, “Tarih-i Cihan 
Güşa”, Reşidüddin, “Cami at Tevarih”, “İbn Batuta’nın Seyahatnamesi”, 
Mirhond’un “Ravzat al-Dafa” adlı dünya tarihine ait eserinin beşinci cildi, Markizi 
“Kitab al Muvaiz v’al-İtibar” (Alınge 1967: 34-35). 

6. Çin tarihi Ganmu’da 1236 yılında Çin’de halk nüfusunu çıkarırken bütün memur-
lar her reşit adamı bir ev olarak sayılmasını istemişler. Çünkü batıda ve kendi ül-
kelerinde böyle sayılmıştır. Yeh-lu Ch’u-ts’ai, bu usule itirazda bulunmuş ve Kaan 
baş vezirin sözlerini kabul etmiştir. Böylece Çin’de 1.040.000 ev ortaya çıkmış 
(Nasonov 1940: 14). 

7. Kopçur bedeli hayvan sürüsünün 1/100-i olarak tespit edilmiştir (Reşidüddin 
1960: 36). 

8. Moğollarda postaya ulag denilmiştir (Barthold 1963: 537); Türk dilinde “yam”, 
Moğol yazılarında “cam”, Çince “çjan”-dan (posta istasyonu) gelmiş (Reşidüddin 
1960: 36).  

9. bitigçi, defterdardır. 
10. Payza, adıyla bilinen kimlik belgesi genelde tahtadan yapılmıştır. Yüksek mevki-

lerdeki kişileri tanımlayanları gümüş ya da altın olmuştur. Ayrıca üzerindeki kap-
lan ya da atmaca gibi oymalar payzayı taşıyan kişinin rütbesini ilân ediyordu. Üç 
gümüş ve bir demir payza Petersburg’da Ermitaj’da bulunmaktadır. 
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Два советника Чингизхана , Махмут Ялавач и Йех-Лу 
Ч’у-Тс’аи:Администрация государства и понятие и 

применение 

Ганижамал Кушенова∗ 

Резюме: Государство монголов при Чингижане было государством, 
опирающимся на военную аристократию. Все государственные дела 
приводились в исполнение с решения правителя. Советники 
Чингизхана и в то же время его администраторы Махмут Ялавач и 
Йех-Лу Ч’у-Тс’аи занимали очень важное место в государственном 
управлении. Подтверждение принципов налога Махмутом Ялавачем 
перед Чингизханом повысило его роль еще на одну ступень. По этой 
причине между двумя финансистами началась конкуренция.Во 
время правления Угедей Каана Йех-Лу Ч’у-Тс’аи восходит на самую 
высокую должность, оттесняет своего соперника Махмута Ялавача 
от центра и становится первым человеком в государственном 
центре. Йех-Лу Ч’у-Тс’аи применяет свою власть для развития 
Китая. Для управления государством считает бюрократическое 
управление наиболее верным. Реформы, применяемые сотрясения 
военной аристократии дали результаты.Финансовые дела открыли 
дорогу оппозиции в государственном управлении. К 1240м годам в 
государственной структуре более явно начали проявляться 
различные группы. Йех-Лу Ч’у-Тс’аи стал удачливым в своей 
политике. 
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