AKKOYUNLJ] ORDUSUNU OLUŞTURAN
INSAN UNSURU
Arş.Cör.İlhan Erdem(x)
Ordu, tarih boyunca Türklerin çok ehemmiyet verdiği müesseselerden biriydi. Ona verilen kıymet her şeyin üstündeydi. Hun çağından itibaren ordu kelimesinin ifade ettiği anlam hiç değişmemiştir. Yaşamları ve geleceklerinin
güvencesi durumundaki bu
müessese, Türklerin tarih sahnesindeki başanlannda büyük rol oynamış, diğer sahalarda da ona rehberlik etmiştir. Bu sebeple Türkler ordulanna büyük önem verirler ve onu çok iyi korurlardı. Aynca Dünya milletlerinin pek çoğu "Türk Ordu Sistemirınden çok, şey
öğrenmiştir(l). Türklere ilk dönemlerinden itibaren bir disiplin ve-o
ren ve teşkilatlanmasında büyük tesiri olan ordu, Türk kavimlerinin
bir çatı altında toplanmasına vesile olmuş, bu itibarla onlann başka
unsurlar içerisinde erimesini önleyerek bir millet olma yolunda yardımcı olmuştur(2).
Göktürk Devleti'nin batı bölümünü oluşturan On-Ok Türkleri,
yukanda bahsettiğimiz türden bir askeri organizasyon sonucu meydana çıkmışlardır.Bu ortam içinden Türgiş, Karluk ve Kimek gibi
Türk tarihinde önemli roller oynamış boylar oluşmuştur. Keza Türkiye Selçuklulun da Türkleri Anadolu'ya yerleştirirken böyle bir
.yol tutmuştur{3).
Oğuz Türklerinden Bayındır boyu tarafından kurulan Akkoyunlular'da da (1403-1502) ordu, bu görevi yerine getirmiş Anadolu'nun doğu bölgesinde gelişi güzel dolaşan bir çok kabileyi bir ara(Li:)
(i)

(2)
(3)

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı. (A.Ü.D.T.C.F. Tarih Bölümü)
Rasonyı, Laszlo: Tarihte Türklük, II. baskı, Ankara 1988, s. 62-63.
Bahaeddin Ögcl. Türkler'de Devlet Anlayışı, Ankara 1982, s.62
Bahaeddin Ögel. Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağlar., III. Baskı. İstanbul 1988, s. 30 I.
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ya getirerek yeni teşekküller oluşmasını sağlamıştır<4). Bu makalede biz Akkoyunlu ordusunu oluşturan insan unsurunu araştıracağız;
1) Başkumandan

(Aynı zamanda hükümdar)

Ak-Koyunlular'da başkumandan her zaman yani savaşta ve banşta ordunun başındaydı. Savaşlarda orduyu bizzat idare ederdi.
Başkumandan yani hükümdar iyi birer savaşçı olmak zorundaydı.
Aksi hallerde tahtını kaybederdieS).
Bir akına çıkılacağı veya düşman saldınsı anında. ülkedeki bütün mevcut kuvvetler hükümdann emrine girerdi. Hükümdann sadece kendi kuvvetleriyle de sefere çıktiğı olurdu. Savaşa g,irmeden
önce hükümdarın
ümeraya danışması
adettendi().
AkKoyunlular'ın imparatorIuğa yüksf':ldikleri devrede hükümdann nüfuz ve yetkisi tabi olarak ö~cekine nazaran büyük ölçüde artmıştı ..
Bu ordu içinde geçerIiydi. Ilk zamanlarda ordu içinde tam bir düzen yoktu. Fakat kaynaklar. Uzun Hasan Bey devrinde orduda tam
bir disiplin. sadakat ve sessizliğin hüküm sürdüğünden bahsetmektedirler (7) •
Hükümdarlann yanlannda daima has sa kuvvetleri bulunurdu.
Hassa kuvvetleri hükümdarlarla birlikte hareket ederlerdi. Hükümdar diğer Türk devletlerinde olduğu gibi savaşlarda or'!unun merkezine kumanda ederdi. Bütün askeri işlerde yegane mecri hükümdardı(8). _

II) Şehzadeler
Ordunun üst seviyesinde ve komuta kademesinde hükümdardan sonra gelen şehzadeler. aynı zamanda da eyalet valileri idiler .
Bunlann da maiyetlerinde de devamlı bir hassa kuvveti bulunurdu.
Şehzadeler kendileri adına ordu toplama hakkına sahip değildi.
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkiltına Medhal, III. baskı, Ankara 1984, s.
284-35; ı.Woods, The Aqqoyunlu, Clan, Confederaıe and Empire, Minnepolis
1976, s. 197 vd.
Osman Bey aşirel reisliğini bu yolla kazanmıştı. Bak. Müneccimbaşı Ahmed Dede,
Sahaifü'I-Ahbar, İstanbul 1285, C. m, s. 159.
Ebü Bekr-i Tihrani, Kitab-ı Diyarbekriyye (Yay. F. Sümer-N. Lügal, Ankara 196264, s. 111, 173, ı75.
Waller Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd (Türkçe çev. Tevfik Bıyıkoğlu), Ankara
1948,s.58
'
Hinz, a.g.e.,s.9 ı-92.

Uzun Hasan Bey'den sonraki dönemde şeh.zadelerin kendi başlanna
herhangi bir sefere çıktıklannı görmüyoruz(9). Şehzadeler genellikle hükümdarlarla
birlikte savaşlara katı lırl ar ve savaşlarda ordunun
kanatlanna, bazen de öncü kuvvetlerine kumanda ederlerdi(lO). Ak
KoyunluIann
ilk zamanlannda
şehzadelerin de komşu ülkeler serbestçe akınlar düzenleyebildiklerini
görüyoruz. Bu zamanda onlann fethettikleri topraklar yine kendilerine Suyurgal veya ihsan olarak veriliyordu.
Ancak Ak-Koyunlu
Devleti merkezileştikçe
bu
usül kalkmış, şehzade1erin atanma yoluyla görevlendirilmesine
gidilmiştir. Bu sebepten Ak-Koyunlular'da
Kara-Koyunlular'da
olduğu gibi babasına karşı saltanat davasına kalkmış bir şehzade yoktur.
Şehzadeler aynı zamanda atandıkları eyaletin hem yöneticisi hem
de komutanı olurlardı. Şehzadeler saltanatın güvencesi oldukları
için çok iyi yetiştirilirlerdi.
Ak-Koyunlular'da
.şehzadeler arasından
tahta kimin geçeceği hakkında kesin bir kuralolmamakla
beraber
öncelikle yaş ardından da kabiliyet ve üstünbeceri aranırdı(II).

III) Emirler
Ak-Koyun iu askeri teşkilatında emirler yetki ve nüfuz bakımından hükümdar ve şehzadelerden sonra gelmektedirler.
Hanedan
azası emirlerin yanında hanedan dışında da emirler mevcuttu. Emirler, barış zamanlarında hükümdar adına eyaletIerde yöneticilik yapıyorlardı. Eğer o eyalete bir şehzade tayin edilirse, emirler onun
maiyetinde çalışırlardı (12).
Savaş zamanlarında
ise valisi olduğu yerin ordusuyla hükümdar~ katılırlardı.
Savaş esnasında da hükümdar veya şehzadenin
emrinde savaşırlardı. Ak-Koyunlu emirleri umumiyetle birer kabile
reisiydi ve aid oldukları kabilenin ismiyle anılırlardl(13) .
!tendi aralannda da Büyük Emir (Emir-i Buzurg) ve Emir-i
Azam gibi derecelere ayrılırlardı. Hatta kaynağa göre bir Moğol
ünvanı olan Noyan deyimide bazı emirler tarafından kullanılıyordu
(9)
(10)

(ll)
(12)

(13)

Bu konudaTihrani,s. 43-47,66;Hinz,s.92.
OtlukbelisavaşındaZeynelBey sağda,UğurluMehmedde sol taraftayer almıştı
(Tihram,s. 573-74);İ. HakkıUzunçarşılı,OsmanlıDevletiTeşkilatınaMedhal, III.
Baskı,Ankara, 1984:s.287.
.
Hinz,s.45-46.
İsfehani,Tarih-iAlamara-yıEmini,FatihKütb.nr:4431(Ing.Tercüme.V. Minorskuy)LoRdon.1957,s.28
.
Mesela,MansurbeyPiimek,Piimek;İbrahimBeyMusul1u,Musul1uaşiretinemensuptu.(Minorsky,A Civil and MilitaryReviewin Fars in 1474,BSOAS,London,
1939,C.LO,s.174-76).
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(14). Emirlerin her birinin kendine ait hassa kuvvetleri vardı. Bunun
sayısı genellikle en az 100, en çok da 500 olabiliyordu. Bu emirler,
aynı zamanda devlet teşkilatında en yüksek mevkileri ellerinde tu~
tuyorlardı. Diyebiliriz ki, vezirlik ve mali işler dışında önemli görevler bu emirlere veriliyordu(l5).
,_
Ak-Koyunlular'ın
ilk zamanlannda, onlann müttefik aşiret reisleri, kendi kabilesinin kuvvetleriyle
savaşa katılırlardı ve bunlar
emir olarak adlandınlıyorlardı.
Bu sebepten bu dönemlerdeki emirler ileriki dönemlere göre biraz daha bağımsızdırlar ve kendilerine
ait kuvvetleri 'vardı. Ancak devlet merkezileştikçe
blJnlar da birer
devlet görevlisi haline geldiler. Yine de bunlann kabileleri ile olan
bağlan kopmamıştı(l6). Aynca bunun yanında şunu da belirtmekte
yarar vardır: Ak-Koyunlu Devleti 'nde emirler sahip olduklan kuyvetler üzerinde tam bir hakimiyete sahiptirler. Bu sebepten AkKoyunlu tarihinde bilhassa hükümdarlann
taht kavgalannda
tayin
edici roller oynamışlardır(l7). Emirlerin büyük çoğunluğu Türk asıllıydı. Bilhassa devletin kilit noktalannı işgal etmiş emirlerde yabancıya rastlamak mümkün değildi (Sözgelimi Yakub'un başkomu.:.
tanı Bayındır
boyundan;
daha sonra Sufi Halil Musullu'dan
Mansur, Pümek boyundan idiler). Ak-Koyunlular'da
"Gulamlık"
sistemi ve gulam emirleri olduğu hakkında kaynaklarda bigi yoktur<18).

IV) Tavacılar
Bunlar meslekten asker olmamakla birlikte askeri işleri tanzim
eden kişilerdi. Askeri silsile-i meratibde bunlan dördüncü sıraya
koyabiliriz. Bunlann yaptıklan iş savaş zamanı askerin silah altına
çağınıması,
askerin toplanması, toplanma yerinin tayini, ordunun
iaşe ve bakımının sağlanması ve nizamının korunmasıdır<19). Tavacılann başında bulunan kimseye "Tavacı Emiri" denilmekte idi.
Aynca tavacılar "Tavacı Defteri" denilen bir çeşit kütük tutarlardı.

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

C. ))evvani,Anname,M.T.M,s.5,İstanbul,1913,s.298-99.
SözgelimiemirlerdenEbu- Bekir,EmirDivan'ındagörevliydi.(Devvani,s. 298)..
Bukonudabak.Hinz,s.73.
'
SultanYakub'u'BayındırBeytahtaçıkarmıştı(İsfehani,s.32-38).
Kaynaklardabu konuda herhangibir kayıt yoktur. Aynca 1.HakkıUzunçarşılı,
Medhal,s. 285.
(19) C.Devvani,s.295;1.HakkıUzunçarşılı,AnadoluBeyliklerive Ak - Koyunlu,Kara
_KoyunluDevletleri,ın. baskı,Ankara,1984,s.206.
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Bu defterlerde her'askerin adı, sınıfı ve derecesi yazılı idi. Bu sayede ordunun durumu hakkında sağlam ve günü gününe bilgi alınabiliyordu. Tavacılann bir görevi de orduda teftiş ve yoklama yapmaktaydı (20).
1474 yılında, fars valisi Sultan Halilorduya geçit resmi yaptırdığı sırada, şehzade ordunun geçide başlamasını isteyince, tavacılar
bunu yüksek sesle bildirmişlerdi (21).Bir bakıma tavacılan hükümdar tarafından atanan ordu danışmanlanna benzetebiliriz. Bu tavacı
teşkilatının Uzun Hasan Bey zamanında kurulduğu sanılmaktadır
(21).Daha önceleri düzenli bir ordu olmadığı için bu teşkilata gerek
olmazdı. Herkes o an hazırlanan kuvvetlerle savaşa çıkıyordu. Bir
bakıma tavacılık teşkilatı Ak-Koyunlular'da düzenli bir orduya geçildiğinin belirtisidir. Daha önceleri genellikle yağma ve akınlar
yoluyla iaşesini sağlayan ordu, sonralan kendilerine verilmiş tımar
(Tiyul) arazilerin gelirleriyle düzenli bir gelire kavuştular (22).
V) Hassa Kuvvetleri (Nökerler)
Ak- Koyunlu ordusunun çekirdeğini oluşturan Nökerler onlann
ilk devirlerinden itibaren mevcutturlar. Ak-koyunlu devri kaynakIannda "Nökeran-ı Hassa" olarak geçmektedirler. Nöker, kelime olarak "arkadaş" anlamına gelir. Kelimenin aslı Uygurcadır(23). Tarih
boyunca nökerleri, Hanlar'ın ve kabile reisIerinin çevresinde görüyoruz. Bunlar bağlı bulunduklan kişinin silah arkadaşı oluyorlardı
ve hizmet ettikleri kişiyi kendileri seçiyorlardı(24). Bunun yanında
bunlar bir devletin teşekkül devrinden önce çok önemli vazifeler
görüyorlardı. Nökerler Ak-Koyuiılular'da da kendi boy ve kabilelerinden meydana geliyordu. Nökerler savaşta ve banşta efendilerinin
yanında bulunurlardı. Bunlar silahşörlüklerinin yanında bağlı bulunduğu kişinin ev işlerine de bakıyorlardı. Efendileriyle beraber
yiyip içerler ve şenliklere katılırlardı. Bunlann ilk zamanlannda
efendileri
için
saray hizmeti yaptıkları
anlaşılıyor.
AkKoyunlular'ın ilk devirlerinden itibaren hem kabile reisinin hem de
şehzadelerin emrinde Nökerler olduğunu görüyoruz. Bunlann sayıIannın ne kadar olduğunu pek bilmiyoruz. Ancak 600 ile 2000 ara(20)
(21)
(22)
(23)

v. Minorsky, Review, s. 163
Devvani, s.293.
W. Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, s.92.
Uzunçarşılı, Medhal, s. 291. n2'

(24)" B.Y.Vladimirtsov, Moğoııann
Ankara, 1987, s. 133-37.

İçtimai Teşkilatı, çev. Abdülkadir İnan,

n.

Baskı,
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sında olduğu tahmin edilmektediJ<25). Daha sonralan ise Uzun Hasan Beı döneminde padişahın hassa askerlerinin sayısı32 bine ulaşmıştı(2 .>. Bu zamanda şehzadelerin ve emirlerinde
"has sa nökerleti" vardı. 1474'de Fars valisi Sultan Halilordusuna
geçit resmi
yaptırdığında hassa askerlerinin adedi dörtbin kişi civannda idi. Yine bu dönemde emirlerin 50 ile 500 arasında hassa akseri bulunuyordu(27). Ak-Koyunlular'da
hassa askerlerine "Boy Nökerleri" de
. deniyordu. Bunun sebebi her halde nökerlerin boylardan seçilmiş
olmasındandı. Nökerler maaşlanm Divan'dan alırlardl(28). Nökerler
her şeyden önce devletin değil şahsın askerleridir. Onlann devlete
karşı herhangi bir hizmet sorumluluğu yoktu. Onlar her zaman savaşa hazırdılar ve iyi ve kötü gününde efendisinin yanında bulunmakla sorumluydular.
Ayrıca bir nökerin efendisini terk etmesi iyi
sayllmazdl(29). Ak-Koyunlular'da
nökerler. b~zen emir olarak bir
kuvvetin başına geçebiliyordu.
Hüküm<,Jarlann da nökerlere karşı
vazifeleri vardı. Hükümdar,
herşeyden önce nökerlerinin iaşesini
sağlamak,
korumak ve iyi vakit geçirmesini sağlamakla vazifeliydi(30).
.
l

Hassa ordusunun içinde bir de "İnaklar" vardı. Bunlar da hükümdar refakatçıları idile!. Ayrıca bunlar özel ulak ve elçi vazifeleri de görüyorlardı.
Bu "Inaklar" aynı zamanda ordu komutanı da
oluyorlardı. Sayılan bQy nökerlerininki kadardıOl). Hassa kuvvetlerini gördükleri hizmete göre de üç gruba ayırabiliriz:
1- Puşandar

(zırhlı birlikler)

: Tepeden

tırnağa zırhla kaplıydı-

lar.
. 2- Okçular
lardı.

: Birliğin en -önemli ve vurucu kısmını oluşturuyor-

3- Hizmetçiler : Bunlar
sultanın hassa kuvveti içinde onun
özel hizmetlerine bakarlardı. Ayrıca başka işlerde de kullanılırlardı.
Ak-Koyunlular'da
hükümdarların maiyetindeki hizmetçiler (kullukçu) şunlardı: Yasavullar, Bukavullar, Kuşcular, Parsçılar, Piyadeler, Azaplar, Rikadbar, Yamçılar, Meşaleciler, mutfak Personeli,
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
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OsmanBey,Kadı'danaynıdığızamanyanında600nökerivardı(Tihrani,s.44-45)
Hinz,s. 93;Minorsky,Review,s.167-8;UzunÇarŞılı,
Beylikler,s.205
[)evvani,s.301.8
I-linz,s. 93; Uzunçarşılı,Beylikler,s.207.
Tjhrani,s. 187-89
Tihrani,s.67,204.
Minarsky,Review,s. 165-66;İnaklarBoynökerlerindenseçilenözelgörevlilerdi.

Ahır Hizmetçileri, Çobanlar, Kütüphane Personeli ve Sanatkarlar.
Bunlardan Yasavul ve Bukavullar hükümdann hususi ve çok önemli işlerini yerine getirmekle yükümlüydüler. Bir keresinde Sultan.
Yakub, Irak ve Fars e~aletlerindeki Suyurgallan ilga etme görevini
Bukavullar'a vennişti( 2). Kuşçular, Sultan'ın av zamanı kullanacağı
av kuşlannı yetiştirmek ve bakmakla görevliydi. Piyadeler, sultanın
ayak işlerine bakarlar, Azaplar ~ haberci vazifesini görüyorlardı.
Yine Rikabdarlar at koşumlanyla, Yamçılar postacılıkla, Ahır Hizmetçileri de ahır işleriyle vazifeliydiler. Onlar arasında gece bekçileri manasında Kutuvallar da bulunuyordu(33).
.
VI) Eyalet Kuvvetleri
İlk zamanlarda, askere ihtiyaç olduğu zaman, Ak-Koyunlular
kendi kuvvetlerinin yanında, hakim olduklan şehir ahalisinden de
kuvvet toplamışlardır. Bunlann ne kadar yekun tuttuklannı bilmi:'
yoruz(34). Daha sonralan, devlet nizamı kurulunca buna paralel ola- .
rak tımarlı eyalet kuvvetleri oluşturuldu. Bunlann bakım ve iaşeleri
sahip olduklantımann
geliriyle sağlanıyordu. Bu tımarlara AkKoyunlular'da "Tiyul" denirdi. Her eyalet kuvvetinin başında bir
şehzade veya büyük emir bulunuyordu. Eyalet kuvvetleri AkKoyunlular'ın imparatorluk devrinden itibaren ordunun en kalabaalık ve önemli kısmını oluşturmuşlardır. Sadece Fars eyaletinde şehzade Halil'in ~omuta ettiği asker sayısı 30 bini aşmıştı (35). Fars gibi
Ak-Koyunlu Imparatorluğunda en az LO tane daha eyalet olduğunu
düşünürsek bu kuvvetler hakkanda bir fikir sahibi olabiliriz. Eyalet
askerlerinin hangi etnik gruba mensup olduklannı, kaynaklara bakarak kolayca çözmek zordur. Ancak Türklerin askere kendileri dışında pek kimseyi almadıklannı düşünürsek Ak-Koyunlular'da da
bunun böyle. olduğuna karar verebiliiiz(36). Eyal,et kuvvetleri de
doğrudan hükümdara sulh zamanlannda da eyaletlerinde ikamet
ederdi (37).
VII) Devlete Tabi Kuvvetler
Bu kuvvetler hakkında kaynaklardan kısıtlı bilgiler elde edebiliyoruz. Devlete tabi kuvvetler denince akla önce bölgedeki Ak(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

a,g,e" s, i7 I,

Devvani, s.303; Minorsky, Review, s,159-163,
Tihrani, s,72, SI
Devvani, s.302-6; Minbrsky, Review, s.165-6,
Minorsky, Review, s, 167,
Hinz, Uzun Hasan, s,92,
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i

Koyunlu olmayan Türk aşiretleri ve bunlann ilk sırasında da Dögerler gelir. Bu aşiret zaman zaman müt~efik veya tabi kuvvet olarak Ak-KoyUnlular'ın hizmetinde bulunmuştur. Yine bu aşiret bazen düşman saflannda çarpışarak Ak-Koyunlular'ın hezimetlerinde
rol oynamıştır(3S). Bunladan başka tabi kuvvet olarak Güreü ve
Kürtler gelir. Güremer, 1473 yılında Uzun Hasan Bey'in Fatih SultfUl Mehmed'e karşı yaptığı sefere katılmışlar, Otlukbeli'nde AkKoyunlu ordusunun solunda savaşmışlardı. Bundan başka hangi seferlere kaldıklannı bilmiyoruz. Kürtlere gelince Ak-Koyunlular tarafından umumiyede mahalli milis kuvvetleri olarak kullanıldıklannı görüyoruz.
Bundan başka herhangi bir sefere katılıp
katılmadıklan hakkında bir bilgiye sahip değiliz (39).

(38)
(39)

92

Tihrani.5.77-78.
Uzunçarşılı, Beylikler. 5.208.

