
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
Yeni Dönem. İl: 3, Sayı: 11 (Bahar 2018), ss. 9-22  
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 1هوالکو خان 

 ق دوکتور ج. ارآلپ آلیشی •

ÖZET: Dr. Eralp ALIŞIK, “Hülagü Han”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, 

Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 11 (Bahar 2018/1397), ss. 

9-22 
 

Türk ve Moğol unsurunu, Cengiz Han’ın şahsında ve genel Türk kültür tarihi 

bakımından birbirlerinden tamamıyla ayrı olarak değerlendirmek olmaz. 

Kültür kavramının aslî unsuru “dil”dir. Aynı dili konuşan insanlar birbirleriyle 

akraba olarak kabul edilir. Moğollar da Türkler ve Mançular ile birlikte Ural-

Altay dil ailesinin, Altay grubuna dâhildir. Türkçe ve Moğolca arasındaki 

yakınlık günümüze kadar birçok Türkoloji ve dilbilimine dair araştırmalarda 

ele alınmıştır. Cengiz Han tarihinde (Reşidüddin, Camiü’t-tevarih) geçen 

birçok boy adlarına, onuncu yüzyıldan önce, Moğolistan vakayiine ait 

kayıtlarda rastlanılmaktadır. Ancak hangi boyun Moğol, hangi boyun Türk 

ırkına ait olduğunu tespit etmek çok güçtür. 
 

Açar Sözler: Moğol, Türk, Cengiz Han, Hülagü Han, İlhanlılar. 
 

، دوره دبیات و فرهنگ ترکیوارلیق: فصلنامه زبان، ادکتر ارآلپ آلیشیق، "هالکو خان"،    چکیده:
 9-22(، صص. 1397/2018)بهار  11دوم، شماره 

 

عنصر ترک و مغول را نه تنها در شخصیت چنگیز خان بلکه از نظر تاریخ عمومی فرهنگ ترک  
مفهوم فرهنگ را تشکیل    توان بطور کامل از یکدیگر متمایز ساخت. »زبان«، عنصر اصلینمی
افرادی که به یک زبانمی ها نیز به همراه  آیند. مغولشمار می خانواده بهگویند، همسخن می   دهد. 

نزدیکی میان ترکی و مغولی  باشند.  آلتای می -ی آلتای خانواده اورالها و مانچوها جزو شاخهتورک
شناسی زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری  تا کنون در تحقیقات تورکولوژیستی و زبان

طایفه اسامی  جامعتیرهو  هااز  )رشیدالدین،  خان  چنگیز  تاریخ  در  مذکور  آثار التواریخ(،  های  در 
اما دشوار  ی پیش از سده دهم میالدی نیز به چشم میمربوط به وقایع مغولستان در دوره خورد. 

   هاست.ها و کدام متعلق به مغول است که بتوان مشخص نمود که کدام طایفه متعلق به ترک 
 

   .ل، ترک، چنگیز خان، هالکو خان، ایلخانیانمغو ها:کلیدواژه

شخصینده و گنل تورک کولتور (  1227ین )؟:نگیز خانغول عنصورونو، چوتورک و م
. کولتور مک اولمازبیرلریندن تامامی ایله آیری اوالراق دگرلندیر-تاریخی باخیمیندان بیر

"دیل"دیر.قاورامی عنصورو  اصلی  انسانال  نین  قونوشان  دیلی  بیرعینی  ایله  -ر  بیرلری 

 

 دن آلیناراق عرب الیفباسینا کؤچورولموشدور.  -7، سایی 2003، حزیران )ژوئن( درگیسی تورک یولوبو مقاله،   1
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آلتای  –اورال  دهر و مانچوالر ایله بیرلیک غولالر دا تورکلو اوالراق قبول ائدیلیر. م  قوهوم
داخسیعایله دیل   قوروبونا  آلتای  تورکجهیلدنین،  م  یلر.  یاخینلیق وو  آراسینداکی    غولجا 

بیرچوقد  هگونوموز دیل  خر  و  آراش   تورکولوژی  دایر  آلینیرماالردا  دبیلیمینه  میشدیر.  اله 
التواریخ( گئچن بیر چوخ  بوی آدالرینا، اونونجو جامع،  شیدالدین)ر  خیندهان تارینگیز خچ

ی  سراستالنیلماقدادیر. آنجاق، هان  قیدلرده ده عاید    قایعینهغولیستان ووایلدن اؤنجه، م  یوز
م هانوبویون  تورک  سغول،  بویون  چوخ  ینا  یرقعی  ائتمک  تثبیت  اولدوغونو  عاید 

اوالراقئول تغوگوجدور. م آدی  بیرلیگین  سیاسی  بیر  اورتایا    یوز  جی-12  ریمی،  ایلده 
 یر.  چیخمیشد

اؤن هماوالن    ملیبورادا  تورکجه  هم  بویالرین  بو  م  خصوص؛    دانیشدیقالری غولجا  وده 
روبونا  وبیر اؤرنک وئرمک گرکیرسه، دوغو ق(.  1946:  64-65  ،توغان)  دیریگ گرچ
بویو  بوسمن بایات  م  غولالرو م  ؛اوالن  آراسیتورکل  ،غولوآراسیندا  بویو  ر  تورک  دا  ندا 

پایالشان تورک و    نغرافیایوعینی ج  خدهر، او تاریلاوالراق قبول ائدیلیر. بو دگرلندیرمه
 ، توغاندیر ) ه قدر قایناشدیقالرینی گؤسترمکدهن  ایله  ریبیرل-نین بیر الریعنصورغول  وم

تیگین -ین، بؤریاننگیز خه، چگیلردخینده وئریلن بیلدین تاریشیدال ر(.  2002:  255-235
م  بویونا  کییات(  یؤنون  وب سن)کایات،  اهداولدوغو  بو  میژاور  ثریندیر؛  و وینالی،  غول 

ایل  ندنفی شیالری طرباخاویغور   و  اولجایتوخانلی خاقایاراتیلمیش  اوالراق ویا منی    غولجا 
تورک لدوغو بوی، کؤکب اووسنین مانندا دا چنگیز خالریین قایناقچیر. »قدیم ائدیلمیشدت

دایاندیریلماقدادیر. چنگیز خخاقا قولوندان  بیر    قلی رنین فعینی سوالله ی  کیمان  نلیغینا قدر 
تیمورگل قن  بو  دا  یازیلدیغی   لی-1240کیر.  گر  کگرلندیرمد  پسامدااخانی  ایللرده  

تاریخومن  دوشونول گیزلی  ا  داشییانآدینی    (1948  میر،ت )  یغولالرین  چآنونیم  گیز  نثر، 
باشالماقدفسانه ا  حاقینداسویو    ینخان الرله  باشالنادیر.  اولوشدغثرین  ایجینی  یه   فسانه وران 

خ چنگیز  »یوجهانگؤره  سویو،  بؤرتهقطرفیندن  تانری    ین  یاراتیلمیش  ایله  چینه -وت 
)دور)بوزق ایدی"  اسکی  دان  بور(.  2002:  235-255  ،توغان(  چیخارتیالجاق سونوج، 
یلیش و  چاتان یاراد  ه قدرگونوموز  عتیباران انلیغی دؤنمینداغا تورک قکحاقیندا کؤر  تورکل

اؤرهت ایله  اقنهرگییش  کیمی  خه فسانون  چنگیز  چیخان  لره  صاحیب  و  طرفیندن  یلماسی 
   (.2000:  61-149 ییلدیریم،دیر )ورونماسینین قیجه تورک بیرلیگ بئله

دؤنمده ماو  اغولیستانوکی  یاپیدا  قتنیک  اؤنونهیاریشنین  گؤز  چآلیندیغی  قلیغی  نگیز  ندا، 
م  واؤزونین  خان و  اوالراقوتورک  دوالییسیدیرحاقلیتانیتماسی    غول  گرک  ایله  .   ،

خ آسیا  رکسهگ  ،انچنگیز  چیخاراقاورتا  بویالری  دان  تورک  آسیاداکی  اؤن  و  آسیا   ،
ی تامامیئرلشآراسینا  و  خانالریتورک  ایله  ن  "تورک  ائوالدینی،  چنگیز   والراق ا  " لشن 

قد یوگریه  شبهها  ندونوسو گرلندیرمک  آنجاقرخدوک  اؤنج.  هه ،  ایران لری  و  دا،  ندیستان 
ماو سونرا  دوغو  النهرراء داها  اورتا  یازیقدا  و  نه  گونوموزد  حتی   دههتورکی  هکی 

بؤتاری چوخ یوخچیلرین  بیر  خونلوک  تیمور  اوغولالرینیقدا  و  اوالراق  وم   داان  غول 
-8  بزر،ر )ئییلدیا بیر شئی دقینلیقدان باشقو شاش  طالعسیزلیکوک بیر  یلری بؤدگرلندیرمه

4 :2003 .) 

تاریخچیلریند ب تورک  ائلل  ؛نینعضیلرین  تورک   لرینی صفحهستیال  ارینی  عربلرین، 
ائتمهنومانلیغی هسلم " و  توحات "ف قبول  ائللرینی، ز  میش اوالن تورکلرین، بوتون تورک 
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یورد   بیر  توپالماقآلتی  تک  ایچریسیندهو    عمل   ندا  تغیرتلری  قونشو و    شبوثلرینیکی 
ائتمهرینی  للکهؤا اوالراق"استیال  لرینیفتح  اسالمی گرلندیرمهد  "  تاریخینی  تورک  لری، 

 .  ئییلدیرا بیر شئی دیّتیندن باشقک ن ندا اؤیرتموالر آلتی غدوی

ائدیلنب  خاریدایو  آنجاق یانقف  حث  ائتکی و  بتوحاتین  تاریالری،  اونلو  بیلگینلعضی  ری یخ 
یورومالنمیشد  ژکتیواوب  ده  طرفیندن بیچیمده  بیر  یاخین  بارتویر.  اؤلچولره  گؤره،  و.  لدا 

حو"م چینتیمیّ اکغول  ا ،  و  دونیاسیده  اؤنجهییوزا  جی  -18  نداسالم  هئتاری  لدن  چ  خده 
ا  ینهگؤرولم سیاسی  گم  ستقراربیر  اونالر  یدانا  بیر چیخاری نفعتلریم  اؤزتیرمیش،  نین 

اوالراقگهرگ شی  گحیاتیر  ه،  وئرمیشللیشنین  اؤنم  قونوسونا  زامانییمی  ا ندردیر. 
ن حاکمی  ژرمنلرین اکونومیدن،  تی؛  شهکواپایاپای  قدی  کحیاتیندانر  نومیسینه،  حیاتینا   ند، 

می یئرلشمیش، اسکی سیست  پولگوموش    غولالر دؤنمیندهوحالدا، می  گی گرکتیردیگ گئچم 
راتورلوغو، غول امپوده قورولموشدور. م  ، یئنی شهرلربی ه  قالمایلک تعمیر ائدیلم ر  شهرل

یاخ و  دوغوناوزاق  میلّ   وین  و  عینی  یؤننخاندا  عینیت  بیرلآلتی  یمیت لیغین    . یلدییرشدندا 
غولالری آوروپا دؤلتلرینه ده یاخینالشدیردی. ولرینه قارشی دوشمانلیق، مملوکلومصر م

میسیونرل و  تاجیرلری  آسیاآوروپا  اورتا  کدری،  گئچن  یولالریان  باشقروان  ایران  ندان  ا، 
 یوز وج-13. آوروپادا یداالندیالران دا فاندنیز یولو ن ددنه گئستان و چی یندیندان، هلیمانالری 

م اورتایا چیخان  د  نیّتدایلده  بیر  ائدیلمکدهرجه اینکیشافی،  ایضاح  بونونال  قدر  بو  یه  دیر. 
آالنی دؤنملرده، مدنیّ  ایران  ایران    اؤزللیکلهم،  سالا  لهه  کاوستونلو  ندات  ایدی.  طرفلرینده 

، او دا  ایسه  ر وارؤبولوندوغو بیر د  فیندهاؤن ص  نیندنیّتیم دونیا  خینده  تاری  اؤزنین  یخالق
دؤنوم چوخ  میغولالر  بیر  حالبوکی  ایرا  دیر؛  من بیلگین  مد دا    طرفیندن  غولالرونیّتین 
 دیر. خریب ائدیلدیگی فیکریندهت

لدی؛ بو ایشه بیر  ی یازینین بیر تاریخریحاکمیتی دؤنمینده دونیا میلّتلر  غولالودا من ایرا
ایران بیلگینی و    نئچه  بیر  غول، ایکی چین بیلگینی، بیر کشمیرلی بودیست راهیبی ایلهوم

د  لیافرانسبیر   داخراهیب  ائدیه  ترتیبیل  بونالرین  ادیگ ائت  لدی.  ،  التواریخجامع،  ثری 
قدادیر. آیری بیر یئر توتما  ایله  تامامی  دبیاتینداان دونیا اندیمیباخ  نین گئنیشلیگیسیوهیچرچ

توپالناراق یئرده  بیر  بیلگینلرین  میلّتلردن  مدنی  بوتون  دونیاداکی  اسکی  شکیلده،  ،  بو 
قدر و  ری او زامانا  لگتیرمه  ار روایتلری توپالیاراق، بیر کیتاب حالینیخه دامی تاریعمو

 یر. میشدهؤرولمچ گاوندان سونرا دا هئ

بیلگینل داها  آوروپا  باتی   بئله  لدهیا  یوز  وج-19ری  یالنیزجا  دئنیلدیگینده  تاریخ   عمومی 
ن ندان بیر مسلمان یازارین سؤزلریندیاردیمجیالری   شیدالدین؛ رردیالرینی آنیآوروپا تاریخ 

باشیا  یوز   وج-14  هآنالشیلدیغینا گؤر اندیلین  تاری  عربلرین  عتیباراان  فارسالرین  ،  نهخیو 
تؤکولن   دنیزینه  تاریخی  دونیا  گؤز  چایالرینعمومی  )باخیلمیشد  ایلهو  بیری   ،توغانیر" 

113 :1946.)   

نین ری و فلسفه اثرل  طبچینه عاید  ،  ون بو گؤروشلرینه بیر قاتقی اوالراقولدبارت    توغان
فارسجایل دؤنمینده  تخانلیالر  خئتدیریلمها  رجمهایا  قازان  و  دا  ان سینی  ن  اؤزلریندین 

 اؤز دؤنمیندهینی،  ثرلرینه اؤنم وئریلدیگ یونان بیلیم ا  دا آنجاقاؤن آسیا   کی دؤنملردهاؤنجه
باتیایس یالنیز  آراشده   بیلیمسل  ائدن  اینکیشاف  دا  اوزاق دوغو  دئییل،  اؤز  یرماالردا  یندا 
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بیلگیلندیرم انسانالری  آلتینداکی  انسانلیغا  حاکمیتی  و  اوزره  یخک  ائتمک  رجمه  ت  دمت 
 (.1946: 113، توغانیر ) دیگینی ایفاده ائتمیشدلیرتدیریلدیگینی بائت

یلن ایپک قوماش پارچاالری و  دئی  ول اوالراق کاداکپ  ته؛ کاغیذتیجار  خانلیالر دؤنمیندهایل
ایشل  آلتین  مش(ی)ش  کولچه گوموش  تورکهو  دؤنمیندهوم-دیلیردی،  حاکمیتی  اورتا    غول 
 . ردییلییدئ  یقیاست رهلکولچه بو گوموش دیلنله ایشغرافیادا ودا چوخ گئنیش بیر جآسیا

ایلهخانلیغی  خانلیایل قورولماسی  آسیا  دهبیرلیک   نین  اؤن  اؤنجهبوتون  داها  دا  آسیا  دا، 
اولموشدد  عالیتلریف  یاپیالنما  نگؤرول قونوسو  سؤز  ف ه  بو  بندآراسی  عالیتلرور.  غدادین  ا، 

  دا  یاپیالنماسی  یدنهرین یئنسی و بوتون شتیکیلمه  نینحلّه ا یئنی بیر مندسکی سورو دیشیا
دؤنمدهساییال بو  ده  هئییدهه   خچیتاری  بیلر.  قیدی  بیر  متوغان نین  اذکوین  ثرلرینده  ر 

داها  قاتی    نئچهبیر  تلهنیسب   ینالری زامانینداکخلیفه ، عباسی  غدادب  ؤردهیر؛ "بو دبلیرتیلمیشد
اولموشدمع ) مور  خ  (.1946:  123  ،توغانور"  آباانهوالکو  اوغلو  داها  قین  و  خان  ان 

دؤنمینده  خان  قازان  دا  ج  بوگونکو  سونرا  اوزریندهوعراق    ء نشااکانالالر    غرافیاسی 
وئتدا بساحه   زراعتیئنی    یریلمیش  آچیلمیشدیر.  کوفه جله د   جهئله لری  ر  قد  نجفه و    دن، 

شدیر. بو  ه حیات وئریلمیچؤل  عادتا  زراعت آالنی یاراتیالراقیوک بیر  ده بؤهاوزانان بؤلگ 
سایه بسیندهکانالالر  دوشن  غداددان  ،  دالرقاییقیوال  اوزریند،  ایرماغی  کجله  قدر  یا  ربالن 

بؤلگه و  دؤناوالشابیلمیش  عباسی  ایله ،  بیر   )آباد(  مورمع  قدر   جکیهمهه ائدیل   قایسهم  می 
سایه بئلهیر.  یریلمیشدتگ  دوروما کانال  بو  وئریلن  آدی  ایرماغی  قازان  یوخاری   سینده جه 

 ه تی دندا، دنیز تیجار زامانی  خانلیغی   خانلییر. ایلفیرات و دجله ایرماقالری بیرلشدیریلمیشد
میش و بو دنیز قدر گئنیشلهیا  آسیا  سی ایله اوزاقطهلیمانالر واسیتیکیلن    هین گونئییندایران 

ده باش  تیجارتیندن  سونرا  اوزرهپ  داداها  اولماق  استیفادآوروپالی  رتقاللیالر  دا  ه الر 
 (. 2002: 235-255 ،توغانر )ائتمیشدیل

ایلبؤ خد  خانلییوک  هوالکو  آسیاانؤلتی،  اؤن  گین  ایلیا  یللری  ا  1256-1336  هلیشی 
دؤنمده سورموشد  آراسینداکی  هحؤکوم  خور.  چنگیز  خان،  تولوی  ان والکو  اوغلو،  ین 

 .  سیدیر()نوه تورونودور ین اوغلودور باشقا بیر ایفاده ایلهانخ

مایل  1206 و  تورک  بوتون  قبگلری غول  وینده  یاپیالن  ایله  ایشتیراکی  دا  یورولتانین 
تورکان  خنگیزچ آالراق،  بیرلیوم-عنوانینی  تیموچگیغول  گئچن  باشینا    1227ین  یننین 
  یوز   وج -9یا اوزانان و  دوغو آسیادان، دوغو آوروپا و اؤن آسیا  قدر  کی اؤلومونههلیندای

خ گئنیش  اوالن چو  دهک طرفیندن یؤنتیلمالر  ت و خاندانلیقؤلاکی دایلدن بری کیچیک چاپد
-1260ن  ین اؤلوموندانخنگیز  یر. چه قالمیشدتیمیندؤلتین یؤنک بیر دغرافی آالن توبیر ج
 ور.  وروم اولموشدنین مرکزی، قاراقنلیغیاخاقغول وم-قدر اوالن دؤنمده تورک ایللرهلی 

خ مرکزده ناچنگیز  سونرا  اؤگ  دان  )  ،(1229-1241)    یهدهبولونان  -1246گویوک 

انالرین دؤنمینده خاققارداشی(  یوک  ین بؤانهوالکو خ)  (1252-1259)  نگوو م  (1248
تورکماوروقاراق دوم-،  اوالنتؤلغول  تابع  گلکهؤا  ینه  ائلچی  ساییدا  لمیشدیر، لردن چوخ 
دیپلمیدؤن مرکونین  قاراقزی  ماسی  اوالن  گلوروقونوموندا  زیارته  ائلچما  بو  ردن  یلن 

ک  ین ان کیچیانقالمیشدیر. چنگیز خ  لریاحتنامهس  گرلی التینجهر اوالشان دقد  گونوموزه
  اولوش   یاپیالن  ه  گؤر  سینهتورک تؤره  حیاتدایکنان  ین، چنگیز خان تولوی خ  اوغلو اوالن
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)اوجاقسونوجو  چیگین/تیگین  اود  )نسیپر  ندا،    نلیغی ا خاق  تورککؤک  قارشیالشدیر،( 
ت   دؤنمینده قیگینکول  قاراقونومو(  ین  ایله،  بؤم وروصفتی  ان  قاالراق  یه هصّ حییوک  دا 
سؤز    ؤلتین بؤیوک بؤلوموندهین اوچ اوغلو، دانی خا، تولونداولماسی سونوجو  صاحیب  

ان دا  نه و هوالکو خان، چیوبیالی خقخان مرکزده قالمیش؛  . منگودوالربی اولموشیصاح
 یر.  یا گؤندریلمیشداؤن آسیا 

شب  ایلینده  1258ان،  خهوالکو   فغداد  ائده هرینی  عباسی  رکتح  اورتادان خلیفه،  لیگینی 
سلطانی    کلوملوقاچمیش و م  هریصیم  لریسیندن بعضیعایله   ینخلیفه معتصمیر.  قالدیرمیشد
آرخا  1261و    1260  طرفیندنبایبارس   بو ایا  آرخ  -ایللرینده   ائدیلمیشدیر؛  اعالن  خلیفه 
تح  ف  طرفیندنلیم  صرین عثمانلی پادشاهی یاووز سلطان سی، مسیؤسسهلیک مخلیفه   سؤزده
سوردوره  سینهائدیلمه وارلیغینی  دؤنمدهقدر  بو  هوالکؤنو ک  بیلمیشدیر.  اوالراق  خانا  و  للو 

اوالنالرا   اوالراقؤنوکیر،  یلمیشدیدئ  ایلتابع  بیرلی   للو  ایسهبو  قاتیلمایانالر   ابولغ  گه 
اوالراق"  ائدیلمیشدیرایفاد  عاصی"  خه  هوالکو  تابعا .  بؤیوک  زاما  عینیاوالنالر،    نا  ندا 

ان" یا "ایلخوعیتینده ساییلدیقالری اوچون، هوالکین دا تابانندا اوالن منگو خونوموق  انخاق
، اؤن ی تانیماقنبو سوالله  دیرن وام ائتتینی دمیقدر حاک  ایلینه  1336یر.  عنوانی وئریلمیشد

. تولوی یرد ک دیرن تورک تاریخینی تانیماق دئمائت  واماقدر وارلیغینی د  هدا گونوموز  آسیا
طرفیندن  زیری  و  ین باشانوبیالی و هوالکو، چنگیز خقری اوالن منگو،  ین اوغولال انخ

اعتبیر  ل  اؤز و  اویغ  ایله  نااهتمام  یازیئتیشدیریلمیش،  ادبیاتی  ور  و   ،ریاضیاتایله  یسی 
یندا ری آالنن بیلیملف  بیلگینلردن ده    کیندهر و چیغرافیا و تاریخ  بیلیملرینی اؤیرنمیشلوج

ال له انتیقپرسپکتیویا گئنیش بیر  ان، اؤن آسیا ده هوالکو خوهیدرس آلمیشالردیر. بو چرچ
 (. 1946:  213 ،توغانایدی ) خبردارن سیندکی بیلیم و کولتور سویهدهائتدیگینده بو بؤلگه

ایران   نووالکهو  قارداشی ان؛  گو خنم  انخاقدا مرکزده  بولونان  موروه؛ قاراقگؤر  یهجوینی
لریندن،  لکهؤغول اوم-اؤزونه بوتون تورکمان،  اتح ائتمگه گؤندردیگی زی فنو اؤن آسیا

%وا وئریلمهسی-20ردونون  بویورموشدو.  نین  اتوغانسینی  بو  عسگر  ردونون  و، 
میلیونو  نین بیر  بو سایی  دهبیرلیک   لری ایله عایله ر اولدوغونو و  قد  280.000وجودونون  م

 یهدهگایلچی   ین داان ی خهدهآنجاق، اؤگ  (.1946:  239  ،توغان)   بولدوغونو بیلدیرمیشدیر
اؤنجهنویا داها  ا  نی  %وگئنه  ایله-20ردونون  گؤندردیگ ایرا  سی  نین جوینی  گئنهی  نا 

بلیرتیلدیگینه گؤره آسیا  اثرینده  گلن تورکاؤن  میلیووعنصورغول  وم -یا  ایکی  ان ندنون، 
گؤرولم  نفوسا  ربی  چوخ   اولدوغو  ساییدیدهک صاحیب  بو  بو  ر.  بؤلومو،  بیر  بؤیوک  نین 

بؤلگه و  یئرلشمیش  یوزدهده توپراقالردا  بیر  بلیرلی  نفوسونون  تورک  تشکیل    سینیکی 
بؤلگه مدایه  ائتمیشدیر.  یئرلشن  اوالراق  سورهالعنصورغول  ویمی  بیر  قیسا  دا  ده  ری 

 یر. دشمیشکلرتو

تورک  طرفیندن  شیدالدینر  ایلده  یوز  وج-14 اولونان،  خانالری وم-تصنیف  غول 
وشجره خانالرین  ایؤنتیمینده  ایالریننوغ  سینده  و  وکی  تومن  ( گردان)  مینگلرهردونون، 

ردوالرینی تشکیل  وین اانا خقثرده، هوالکو خان و اوغلو آبایر. بو اآیریلدیغی بلیرتیلمیشد
تومنلردن   بی للیساائدن  باش  گ نین  قآدالری،  تومن  ایله  ایفاده  بیر  ذکر وموتانالری  قا 

چیخاراق یوال  وئریلردن  بو  اایل  کیدهبؤلگه  ائدیلمیشدیر.  یاخوخانلی  ق  الشیردوسونون 
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بلیرته  500،000  اوالراق اردونون  (.  1946:  239  توغان،)  کبیلری اولدوغونو  بو 
بویالری ی-65%  یاخالشیق تورک  اولوشدنین،  مندان  و  نین  الری عنصورغول  ووغو 

بؤلگه دا  سونرا    دهبیرچوخونون  تورک  قداها  ؤلتلرده د  عاید  یناخاندانالروروالن 
ائتاقام  کرشهتورکل اؤنونهت  گؤز  ایلخآلینیر  دیکلری  تورک  خانلیغی  نلیا سا؛  نین، 

 ر.آنالشیال یاخشیداها  میکی اؤنتاریخینده

خ بیرلیکل انهوالکو  اؤنجو  مارت  ین  د  ده  -1253ری،    سا وط،  کرهگئچ  یریانآمو 
ا  دا  سونرا  داها  و  سوردوذهبیم  سماعیلیاوالشمیش  حؤکوم  بؤلگهینین  باتی  لرینه و 

دؤنمده بو  رذهم  عیلیاسما  گیرمیشدیر.  اؤندکنبی،  شاه  گور  بؤیوک  رلیالدین  چوخ  گینده 
کولتور و  بیر  گوجهل  آنجاق،    (.1988:  1120-1124  لوییس،)  صاحیبدی  عسگری 

الدینی  رکن ،  سماعیلی گوجلرینی بوزقونا اوغراتاراقسو اردو وخانلی اایلده  -1257ژانویه  
نگو الدین؛ میالنماق اوزره گؤندرمیش، رکنغحضورونا یارین  انما، منگو خوروده قاراق

 یر. اعدام ائدیلمیشد ایله امریین انخ

ا  دهقزوین اؤندهذهبیم  سماعیلیبولونان  اویقوالما  هد  لنلریگ  نین  م یعینی  عروض ا 
خ  ،ینیجویر.  قالمیشد چنگیزانمنگو  بویروغو،  بو  یاساخین  وئردیگینی  گؤر  سیناان  ه 

ایلهله  گئچیریلمها  نینسیالاقآالموت    (.1968:  365  بویله،یر )بلیرتمیشد   للیکلهاؤز   سی 
)خشخاشی"   دیگییلت اگی  ینبّاحص  حسن فدنلرایشلهاش  خشخ"  سداییل(  آنادولو   لجوقلورین 

دوزنله قارشی  سدیکلبگلرینه  انگیلی  قصدلر وءری  اولدو؛  کسیلمیش   ننایشله  دهجهزده 
assassin  (قاتیل)سوءقصدچی دسؤزجوی  ،  " و  تخشخه  ادمیشرهؤاشی"دن   سماعیلییر. 

ق  لهتامامی  جهئلهب نین  ذهبیم خبیرلیک   هیلا  الدیریلماسیاورتادان  هوالکو  بؤلگهانده،    ده ین 
اتقیدا بولونموش اولدوغو تاریخی قیوک  سینه و کؤک سالماسینا بؤنین گلیشمهذهبیم  سنّی

گرچکد )بیر  خ  (.1988:  1123-1124  لوییس،یر  هدانهوالکو  سونراکی  بیر  فی،  ین 
خخلیفهعباسی    کیغداددا ب هوالکو  اولموشدور.  یوخانلیگی  قیدارین  با  اوالن  غداد  ونو 
ایلههری  ش اوالراقایلگ  فتوحاتی  اور  نا  یلی  و  قایناقیژساغالم  بیرینال   ده یسی  الردان 
نصرتنامه  خاریت ا  گزیده  تورکل آدلی  )ثرا  هجیازما  نصرتنامه،دیر  گزیده  :  3222  تاریخ 

 هجری(.  908

 تی یّ عم  رکرهائلچی گؤند   دفعهاوچ    معتصمه    سیخلیفه ین عباسی  انثرده؛ هوالکو خبو ا
بیس  دهبیرلیک   ایله شاور الحالرینی  تخیب  قصد  جانالرینا    جهبئله  و  سینیائتمه  رکهری 

آنجاقیهائدیلمه بلیرتیلمیشدیر.  جواباولو  نینخلیفه،  جگی  رینه اوز  سیهوئرم  مسوز 
نوق خان؛  اوزریندبایجویندان  ایالر هوالکو  اردبیل  دیا،  گئچمهن  ایرماغینی  سینی جله 

ببویوراراق نوقایالرین  باتی  غدادین،  آدلی  کولو  و  توتار  باالقای،  دا  دوغودان  سینا، 
، مرکزده اؤزو ونوشالندیرمیشق  اوزرینده  قوقسیندا اوالن بیرلیکلری شهرزور و دوموتاق

یر. ایلک ونوشالنمیشدققوموتاسینداکی بیرلیکلر    ات بوقک  طرفینده ده وزیستان  قالمیش و خ
 دهعسگری گوجون چوخ قیسا بیر سورهلیک بیر  نفری یوز  دباغلی یئد  یهخلیفهچاتیشمادا  

اوزرینائدیلمه  احام ای،  هسی  ایله  بیلگینلری  سویهلهربغدادین  دینی  دهی  جماعت کی 
مین   اوچ  اوالن  تشکیل  هینفرتمثیلجیلریندن  بیر  خئلیک  هوالکو  حضورونا ین  انت، 

 یر. دمیشاؤزوندن آمان دیله میش و چیخ
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خ بو  هوالکو  دا  گؤست  حسن    تهئهیان  و  قبول  شهردهرمیش  ساؤزلرینه   حلیالی کی 
ینلرین مهایستهک  بغداددا سوردورماتالرینی  حیا  ندان یاساسی آلتیعسگرلرین و »چنگیز خ

بیلدیرمیشد جه چیخابیلهستیالحالرینی بوراخاراق شهردن سربس   نصیحتی یر. بو  جکلرینی 
 یتی ایلهعم  سی دهخلیفه یر. عباسی  شدائدیلمی  احام  طرفیندناوردوسو    خانلی، ایلینلرمهنلهدی

ت بغدادی  ی  دیگیائتمه  رکبیرلیکده  قویماغا  قارشی  اؤلدورولموشدئو  اوچون  ور  لتندیگی 
   هجری(. 908:  105 گزیده نصرتنامه، تاریخ)

وخونولمادیغی  تخالقا    عصومو م  حسیزالی، سسیندهوهیکملری چرچؤچنگیز خان یاساسی ح
مالالریکیم دئیی  قونوسو  سؤز  دا  یاغماالنماسی  )یلنین   گئنه   (. 1998:  177  ،پائولدیر 

ونو  یگر قد  قّتها دحث ائدیلن باشقب  یلی اوالراقایلگ   تحی ایلهف  بغدادین؛  اثردهلیازما  عینی ا
کیمسه  حرمیندهنین  خلیفه دا   هئچ  باشقا  گؤرمهاؤزوندن  اینین  وئریلمهذسینه  بئش  ین  دیگی 

طرفیندن باغیشالناراق، نوقایالرینا و قوموتانالرینا  ان  ه هوالکو خنین دیوز گنج قیز کؤله
دیر  ورماسیووشدورک، اؤزگورلوکلرینه قین وئرهذاوالراق آلماالرینا ای  یزالری ائشبو ق
 هجری(.  908: 105 تواریخ گزیده نصرتنامه،)

تح  ف  تاریخینده  1258  فوریه  10هری،  ش  آردیندانسی و  حاصرهم  غدادیین، بانخو  هوالک
ایلهائتمه اوالراقایلگ   سی  قایناقالردا سککیزب   یلی  ایکی  یوز  عضی  ایله   اوچ   میلیون  مین 
اؤلدورولدونفر ین  م  یوز شیین  تو،  قم  خریباتاهرین  کعروض  و  یتابخاناالرین  الدیغی 

د مایرماغی ه  جلیاخیلدیغی  کیتابالرین  ایسالنان  قاراهفته نین  ّکبلریرنین  نگده  ر  لرجه 
بلیرتیلمکده )آخدیغی  ق آنجاق  (.2003:  4-8  بزر،دیر  سؤز  ر،  آلیندیغی    قملرینونوسو 

بلیرتیلمه  ینالیژاور قایناقالر  یاده،  ک متاریخی  دا  قایناق  نلییا  اؤزعرب   او  الری  للیکله 
دیر. آیریجا،  بولونان مملوکلو قایناقالری بلیرتیلمکده  اواش حالیندسا  ایله  خانلیالرایل  دؤنمده
تاری ائدیلمهبخده  او  ایفاده  میلیونالرال  نفوسونون  دئیغدادین  مومکون  ده  بو  یلسی  دیر. 
ا  دهوهیچرچ قونوسو  اسؤز  گلیازما  بیر  تاریخی  اوالن  بلیرتیلمیش  دهگ رچثرده  قّت د  ه 

الری آلدی و بیر ی، اورانا اوالشدندارایک، "هوالکو خان، استرآباد و مازرچکمک ایست
قویاراق اورادا  ایرااوغلونو  شالدییؤن  نا،  روم  می.  بؤیوک    و  آلدیقدان سونرا،  ده  ائلینی 
ی. بو سیرادا  لدیؤن  غداد شهرینهوردو و بیر اوردو اولوشدجلو ب ، گوحاضیرلیقالر یاپاراق

شب یارهریغداد  و  یس نین  شهرلینی  چوخری عراق  بیر  سئل نین  بیر  گلن  آنسیزین  ونو 
غداد  ب  ین بؤیوک اوردوسو ایلهان ندان اللی گون سونرا هوالکو خی. بوخراب ائتدینی  باسق

اوالشد خیغی  شهرینه  اوالشدی.  دا  خبری  ائلچیلگله همدانا  ان  برک،  ینه میحاک  غدادرینی 
 هجری(.  908: 104 تواریخ گزیده نصرتنامه،ردی )گؤند

یوخ اؤلچو،  گرکن  آلمامیز  اؤنونه  گؤز  وئریلاربیزیم  اوریدا  چیژن  و  قایناقالر  نگیز  ینال 
سی مهعتیبار ائدیلمه ا  قتل عام و یاغما روایتلرینهونوسو  ه سؤز قد  هدیر، بونا گؤریاساسی
 . دیردهک گرکم 

ودور: خصوص بن  میز گرکبلیرتمها  ندیحاقر  یلی روایتلایلگ   یتابخاناالرین یاخیلماسی ایلهک
سایه   خانلیایل میلّ خانلیغی  تورک  اورتادوغو،  سینده،  بوگونکو  آسیا  تی  اورتا  و  قافقازیا 
تورک ندغرافیاسیوج وارلیغینی  و  ا  یازاراق  اوخویوب  دیر. سوردورمکدهدانیشاراق  جه 

آسیا ایلدااورتا  دؤنمینده  خا ن،  حالیندتلهوکبؤیوک  نلیغی  ج  الر  آسیا  آخان  واؤن  غرافیاسینا 
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دیگیمیز  لیرتلر بفعه لی دنین بؤیوک بؤلومو، یازیمیزدا چئشیدالریورغول عنصوم -تورک
یورد توپراقالردا  بو  تورک    کیمی،  و  چئشیدخاندانالریتوتموش  دنین  قوراراق لی  ؤلتلر 

 یرالمیشالردیر. رینا زمین حاضر آیاقدا قالماالدبوگونه ق

تعبیرینی  (  آتا،  عزیزبی،  یت صاحؤلن" )دندا "ایجیحاقان  قایع نویس آکسارایی، هوالکو خو
گئچ آدی  مقولالنمیشدیر.  خن  هوالکو  م  ینانؤلّیف؛  الناصره  کی،لی حلب  یازدیغی    ملک 

 یر: دهدبئله دئمک ان ندا هوالکو خکتوبو ائتمیشدیر. بو م رجمکتوبونو دا د

نین قیلیجی ایله بوراسینی آلدیق تانری  غداد اوزرینه یورویوبکی، ب  لسینبی  الناصرملک" 
و سوردوق،  غاوندان ایکی سور  ی( یانیمیزا چاغیراراقنخلیفه  یعنیی )و اورانین صاحیبین

وئرمهغسور قارشیلیق  بووالریمیزا  دوالیی  نددی،  تانریمقرآنیان  قومون بیر    چهئ  یزدا 
نالینده اؤزونه  قومونبو    ی،عمتکی  آلماز  اؤز  دئبوزمایینجا،  کیمی؛  اؤزونون ی،  یلدیگی 

نین ان سونرا، تانرینداولدو. بو  ستحقم  غضبیمیزهبیزیم    اوزوندن ر  یاپمیش اولدوغو ایشل
  قوتّی ایله نین  والر. چونکو بیز، تانریلدزاسینی بویالرسا جدبویوردوغو کیمی، هر نه یاپ

ق اونون  و  ایلهوّ قالدیق  اولماقداییمو  تی  و  اولدوق  یوخدقفق  شبهه  هئچ  بیز، .  کی  ور 
یئرتانری ایسته  اؤز؛  یکیعسگری  کیاوزونده  نین  اوغراتماق  کیمسدیگ غضبینه  لرین هی 

گؤنده بیزی  سیزهحادثهریر.  اوزرینه  سیزه  لر،  سؤزوموز  و  اولسون.  ن  عبرت  صیحت 
ائتدنئجه کیمسه آتاسیز بوراخد  ئجهیک، نلری یوخ  اوزونون اوستونو   یق، یئراوشاقالری 

آلتدگیشد و  بیز  -  یردیک  وار،  قاچماق  سیزه  ائتدیک؛  قاچانالری    اوست  ایسه  ده 
ا  یاخاالماق سیزین  هاردا وار،  سیز  یوخدور؛  قورتولماق  قیلیجیمیزدان  بیزیم  وچون 

سیزه اوخالریمیز  بولونون  هیئتی  بولونورسانیز  آتالریمیز  آشیر،  قح  تدان ر  و    اچاریزلی 
د الریماوخ سیپرلری  بوتون  یئرهیز  ائندیگی  قیلیجیمیز  کیمی  یا  لر،  ، ئنرالدیریم 
قدر چوخدور؛ بیزدن آمان  ومالر  دیر، ساییمیز ایسه قی ساغالم ریمیز داغالر کیمیلالاغع

ر" رالر. سیز بیزه "کافندا پئشمان اوالسونو  نلرنین سالمته چاتار، بیزیمله ساواشا یئلتهدیله 
ن تانری  قدیر ائددوین و ت . بیز، بوتون ایشلری تکرییئ" دق "فاسی  زهه سی، بیز دزنیئییرسی د

سیزه   یئرمسلّط  طرفیندن،  الیمیزدهوزونا  ائدیلدیک.  بیزیم  دوغوسو  و  باتی  هئون    چ دیر، 
 (. 1946: 214 ،توغانورتوالمازسینیز" )بیر یئره قاچیپ ق

خ  ؛توغان ائتدیگ انهوالکو  ایفاده  بو  ین  دؤنمدهی  او  مبیلگینل  کیسطیرلرین،   ختلیف رین 
عویضسیز کی تعسگری تدبیرلریندهین  انیئر آلدیغینی بلیرتمیش و هوالکو خ  اثرلرینده ده
و   شهرلردهتوتومو  دؤنمینده  اوزرینده یئرلی    اؤزونون  ائتدیریلت  خالق  وئرگحقّق  ر  یلن 

نهالیامان  سلمسببیله   آسمانیبیر    ظریندهنین  بلیرتمیشدیبوائتکیسی    بالی  ر.  راخدیغینی 
دؤنآلغیالری  تانییانالرین    خیندانیا  اؤزونو  هگؤرا  توغانآنجاق،   باشقادیر.  نین میایسه 

شاعؤب ایران  سییوک  اوالن  خشیر  عدیری  هوالکو  بیر    دیگیه سؤیل  خیطابا  نااازی، 
ک بیر ایشی، کایناتی  جمینّتدار ائدههلینی  بئله دئمیشدیر: "سمانین یئر ا  تلهاؤزسینده  قصیده
ین یازی و  خان دور کی ایلاو  حمتییوک رؤی بیئندیردیگ   نین بو جهان اهلینهریان تاندیارا
اف بویون  یئرگهرمانینا  کسیلم کاوزونده  رک  بویونالر  قورتولموشدک ی   نین همورمع   ور.دن 

ه قیلیجدان گئچمه د  هسیندنون آدلی و گوجو سایهری او لنین ان اوزاق کؤشهریو دنیزل  یئر
قورتوالراقالسیب او سینه گیرمیشدصفحه آمان    ندان  پادشاهی  نا  یر. روم سلطانی و روس 
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سیندوئری  خراج    تلهمینّ  و  هیند  قگه ا  ون بوینا  او   ریله راجحم  ر،  وئرگرک  یسی االن 
 (.1946:  216 توغان،ر" )وئریرل

بیتیکچانهوالکو خ فارس باش  اوزون زاماراسانو)وزیری( خ  یسیین،  ندیر تورک و دا 
اونالررائده   دمت  یخ  اغولالروم قن  ین  ک  بیر  مقبول  بولونان مدونوظرینده  ا 

ی شیرازی عدن سیدا آدی گئچاریه، یوخالدین جوینیشمسوجا  نین اوغلو خینیجوالدینبهاء
و ور  قدر جن، بو دونیادا بو  قلبیمی سئویندیرمزس  یازیق  منیم ن  گر سک؛ "ارخیطاب ائده
 خیطاب   قلبینه  نین(زیرینین )ودیوانی-بیحصا  ینخان اولور؟ ایل  عناسیم  نین نهجفا چکمه

او رمائدی )ایل:  یاساسخاننون  جور    یازیقالرادا  ینین(  تانری، خدیو  مظولو  قارشی  ور. 
مشرقی و  سایل  مغرب  وئرمیشدیر،  )خانا  جوینیشمسن  دالدین  وزونون ا  یئر  ،ه( 

محافیظیسیخزینه و  امینی  )سننین  خ  (.1946:  216  توغان،"  نین چاغیین  انهوالکو 
طرفیندن ری  ا بیلگینل، اؤن آسیخصوصوول اولدوغو  گرکتیردیگی بیلیم دالالری ایله مشغ

 یر. ایید ائدیلمیشد ت ده

دایکن، تانینمیش اؤن   ان اورتا آسیاداها قارداشی هوالکو خ  انخاقنگو  م  شیدالدینه گؤرهر
یلدیرمیش، آنجاق سینی ب ما گؤندرمهوروقاراق  نیوسیط  صیرالدینبیلگینی ن  ریاضیاتآسیا  

خ ایراهوالکو  بولدوراراقف  نیان،  بیلگینی  بو  سونرا  ائتدیکدن  نتح  توسی  یدرال یص،  ن 
ر   داراغا م  وچونا می دؤن  نلی اایلخ  (.1946:  117  توغان،)  تیکدیرمیشدیر  صدخانابیر 

آسیا   صاحیب  هراؤلچول  بژکتیواوچالیشان    اوزرینده اؤن  آدامالری،  تورکبیلیم  گلن  -یا 
اولدوغونو و بو ساغالم کولتور   صاحیب  نین یوکسک بیر کولتورهالریورعنصغول  وم

سایهبیریک  اف  هسیندیمی  ائتدیکلری  سیاسلکه ؤتح  آدامالرلرین  بیلیم  و  دا  یندت  ان 
گؤرمهالنماالریدافا ساقینجا  بیر  بلیرتم یندا  چرچدهک دیکلرینی  بو   عرب   ندلسلوا  هدوهیدیر. 

ین  انده دؤنمین اؤنده گلن بیلیم آدامالری، هوالکو خیک بیرل  العربی ایله   الدینمحیبیلگینی  
بیر آرایا گتیریله قدر متروک قالمیش اوالن بیر   راغا کیمی او گونهک، مرحیمایه سینده 

)ریپکا، یر  گتیریلمیشد  االینیسی ح ن بیرشلیجا بیلیم مرکزلریندهری دونیانین باآذربایجان ش
247 :1968.)   

ده بیرلیک   ایله  اؤزو؛  صفلریلیرگین و ن بتین ای "میلّی" سیاس دیگ ائت  تعقیبین  انهوالکو خ
آسیا تورکاورتا  گلن  فعنصورغول  و م-دان  االرینی،  ائدیلن  گئنیش لرده لکه ؤتح  کی 

جه آنادولو  ئلهسی و بالن ایچینده اسکان ائتدیرمهرام و پللی بیر پروقغرافی آالنالرا، بوج
نین میلّی کولتور الرین تورک توپلولوقر اوالوا  عراقدا وزئی  و آذربایجان ایله بوگونکو ق

  ب یریی اندا و نفوذو آلتی اثیرینین تریلعرب کولتور دایره کی فارس و ندان او دؤنمدهیمیباخ
 دیر.  ل اولماسیلرینه انگ گئتمه

وچون آچیالن یئنی ا  عنصورالرین تورک  دان گلراسان وخری و  فتح ائدیلن یئرلشیم یئرل
آدال تورکجه  مرکزلریندهیوردالرا  اداره  و  یؤنتیم  دؤنمینده  ایلخانلیالر  وئریلمیشدیر.  کی ر 

تورکجه قونوشماالر  اوی  گونلوک  آیریجا  یازغوایدی.  دا  ر  الیفباسی ؤلت  د  سمیریسی 
قورونموشد ایلاوالراق  یؤنؤلد  خانلیور.  یلری ک ایلیش  هایل  خالقیئرلی    طرفیندن  تیمیت 

آدیوروتم ائدیلن فارس مینا  ک  یرنمه مجبوریتی  اؤ  یسینیر یازغوالرا دا اویمورأانتصاب 
)گتیریلمیشد دؤنمده  (.  259:  1946،توغانیر  بؤلگهی  قالخبو  اداری  اوالن    لرده عرب 
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و  یازیالر    سمیر ایراق الخ عربجه  بؤلگهی  اداری  اوالن  ایسهنلی  یازیالر ر  لرده  سمی 
و   یئرلقالخفارسجا  اوالن  تورک  یئرلریندهی  اوی  سمیر  شیم  ایله  ر  غویازیالر  حرفلری 

آنجاق یازیلمیشدیر.  بلگه تورکجه  دیوان  گرکریل،  یازیلماسی  آرخاسینا  "گؤرونین  و"  لدن 
ما دای  ،ا یازیلمیش اولسا دایا دا فارسج  عربجهنالی  ییژرین اورلبلگه  یدلریعباره و ق  ییدأت

ساق" قّدس قانون "یاسا" یا دا "یا، مهگؤر  ناایشدیر. هوالکو خیازیلم  حرفلری ایله ور  اویغ
رفو، اوردو ع  "اوردو    ژونفا  خچیسی د. مورگان بو سؤزجوگو چینجهتاری  ایدی. اینگیلیس

تئدوزه قارشیالشدیرمیشدیر  (ی)اصطالحیمی  رنی"  تئریم  .ایله   هتورکی  گونوموزده  بو 
(.  163-176:  1986،مورگاندیر )نماقداارشیالیمی ایله ق" تئررفی ادارهع  کی " سیندهتورکجه
  سی گمهون اسین کسین بیچیمده بوگرکاسی "یاساقدیر" دئدیگی زامان هغول یاسوم -تورک
ا ائتمهو  گرکطاعت  و    جیبهوبیر  ن  سی  خان  چنگیز  ائدیلمیشدیر.  ختایفاده  ان یمور 

دیلهیاساس "آمان"  قالخیهیندا،  قیلیج  یازی  .مازدینه  بو  قآیریجا  یاغمیا  اوالن؛  ا،  ونو 
سیراسیکیم  چاپولجولوق ساواش  اوالبی  ای حادثهک  جیلهندا  وئریلمهذلرده  چوخ یهین   جگی 

یه غنیمت، تؤرهن  ندا الده ائدیلیاپیالن ساواشالر سونراسی  یندهتؤلغول دوم -دیر. تورکیدینآ
نیسبتینده  ا  ندآراسی  عسگرلربوتون    گؤره اوران  بیر  آسیا یردپایالشیلی  اتا  ذبللی  اؤن  یا . 
امیرشمیئرل و  گلن  توتماغا  یورد  و  ز -گه  اؤننجیریقوموتا  و  نین  مته  تینی،  حیاتی مینی 
  ایللر   ک یوزرایدراک ائده  ا  تیباراعان  ندتورک اوردوسو  نلیهوردوغو ایلک دوزین قانخ

روحو دبویونجا  تورک  ندا  یاساورالریعنصاشییان  داورانماالرقیآیا  نین  ینی یری 
دا او دؤنمده بؤلگهحدوشونمک  دوزکی تسیندهی حاقسیزلیقدیر.  صاحیب  دویا  اور  نلیهک 

یینی أنین منشیغینلانلی خاایلخیالرینی،  غیا اوالن سایانالرین یاسااوالن چنگیز ائوالدی خ
یدان  غری بیر اؤن یارلگرلندیرمهارتماالری و دتلدیرانالرین  ساا  اندن، هوالکو خداها بیلمه

 یلدیر. باشقا بیر شئی دئی

داخاایلخ آنلیالر مملکتینه  و  اوغوزالر  اوالن  قیل  بگلری، چنگیز خق  اسکی  ا ویونلو  نی، 
خ تاریان اوغوز  تک ین  داها  بیر  کیمرّ خده  ایله ی  ورو  ایفاده  بیر  باشقا  ائتمیشلردیر.  تلقّی 

ل  ئااید  نینمانالریمالرین قهروتیح قوافاوالن    بهان، خالیص گؤچه اوغوز خان و چنگیز خ
وام ائتمکده اوالن بیر اد  ایلدن بری  مینلرجهیرالردا  قبول ائدیلمیشدیر. بوتون بوزقری  تیپل

بویالرینی و اوردوالرینی   اؤز   انالر دا خاقی  کیمیمور  نگیز و تتیال، چ، آتؤره واردیر. مته
 ردیر.  تابع گؤرموشلانونالرا رفی قع   بو

گرچایل دؤنمینده  ا  فتوحاتینن  یریل دلشک خانلی  اؤن  اؤن  وچونتورکلوک  بوتون  بوگون  می؛ 
  وار   هیدیر. او دؤنمدائتمیش اولماس  رین وارلیغینی ایفادهندا یاشایان تورکلغرافیاسیوآسیا ج
بؤیوک جاوالن   بو  دگوقاراخانلی تورک حاکیمیتی،  دینی  ی غرافیادا  و  آدالر  اتنیک  شیک 
ائتکولتورل گوجآلتی  یسیکرین  قاپسایاجاق  بویالرینی  تورک  یاشایان  ب   ندا  ده  یوکلوکؤو 

تورکیدئی بیر  بؤیوک  دؤنمینده  خان  چنگیز  د غووم -لدی.  قتیؤلل  ایلنین  ه  ورولماسی 
آسیادهبیرلیک  اورتا  م  ،  ائتودا  کولتورو  قآلتی  یسیکغول  باتیندا  بویالر،  بوتون  یا  االن 

سینه گیرمیشلردیر. تورک و اسالم کولتورو دایره   تورک  جداال ائتمیش و سونودوغرو انتق
ک  ینی گؤرمؤیوک چاپدا گرچکلشدیگ ر بقد   غول بویالری آراسینداکی قایناشمانین نهوو م
نوگونوموزد  وچونا بؤغه  کیمی  باشقورد  و  قازاق  اؤزبک،  بویالریای،  تورک  ندا یوک 

موجود  هامیسیندان  هم آدال  اورتاقالشا  بوی  آلت  باخماق اوالن  آدالرینا  سوالله  یا  و  رینا 
اوالجاقد آسیایئترلی  اؤن  تورکیر.  حاکمی وم-داکی  سونراکی  تیغول  داها  بو نین  ایللرده 
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دعثم  دهبؤلگه حتیؤلانلی  یاپی  بیر  ساغالم  دا  قورولوشونا  ب ضیانین  و  جه  ئلهرالدیغی 
گیره توپراقالرینا  روسیا  و  آوروپا  اولماالری  تورکلرین،  بعضی ،  خصوصوبیلمیش 

 (. 1920، براونیر )ائدیلمیشد یاد افسوسال ده  طرفیندنر قلمستشرآوروپالی 
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اینجیتهین روحونهوالکو خا تاریمنو  و ائتمیش    جادله م  وچونا  قاسی ون بگتورکلو  خدهز، 
  ، آنجاق ین روحوانآدالری سانالری اونوتولموش نئجه تورک خانالری کیمی، هوالکو خ

ینی آلداتماجا و شاشیرتماجاالرا قانماالری  ور سیاسی و دندان اوالنالرین بو ط ییرقاؤز ع
 ر. یاینجی  حالینده

ا بو  توپراقلکهؤبوگون  بو  تورکلر،  یاشایان  اوالراقالری  ده  یورد  جانالری   اؤزلرینه 
ب  آتاالریوراخباهاسینا  اوالن  اینجیتم میش  روحونو  اونالرانین  یانا،  بیر   ی سیخسیم  ک 

ی ایله یئره دیز وورماقال غسای   هاؤنوند  لریخاطیره  وتلوقک و  اؤیرتمره  ینلساریلماق؛ بیلمه
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