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 زؤاؤن س ن: دهن هکؤچوٍر
 

انی ـآسی دوغوی و ـنئگوٍ، الرتوپراقاق باسدیغیمیز ـستونه آیاوٍ، بیلیرسینیز      
چوخ استراتژیک  داشیماقال اؤزللیگینی یاپیشدیرما آفریقایا و دوغو ورتاا ،اوروپایا

جونون دؤورون سوپئرگوٍ هر بري دن اسکی ده زدناوٍ بو ائله دیر. صاحیب نوماقو بیر
 اویقارلیق گتیردیگی اَله یوایللر بو نین مین خالقی ,باسقینالرینا معروض قالمیش

تیملرین  گئچیجی یؤنه و تاپداالنمیش )… و ماد ،آالن ،رارتووا ،لوبیلو ،تیگو ،(ماننا
 -خالقی دییشدیر اؤز آنجاق دا لوبدورسااو ائتگیلی سینده ائتمه اینکیشاف دانوقو هر

» Heart land«جا  نیادا حاقلیایسه بو بؤلگه دوٍ یه چالیشیلمیشدیر. ایندي یلمه
آنجاق بیر عدالتلی  یاشاییر. ایاالریندؤر جلرینگوٍ یوكؤب بیرلیکده آنیلماقال آدییال

، آلیب سنو ائتدیگیمیز خالق بیر داها دا نفسینده سؤزوٍ تیم کؤلگه و اسالمی یؤنه
 دن تاپماقدادیر. نو یئنیاؤزوٍ
گؤره  نادوغواول ایلگیلی ایله تاریخی میزین اؤلکه کیتاب بو اوالن الینیزده      

وٍمالی و اوٍوخاوبیر اثردیر. یر یه ده ل ائتمهستونده تأم 
غوزو سئرگئی قریقورئویچ آقاجانوسینده اورتایا  و سلجوقلوالر تاریخی ساحه او

تئز ـ تئز  آدیندان و تانینمیش عالمینده ناسلیقشوٍ چالیشماالرییال تاریخ دوغوقوی
سووئت  بیرلیکده ایستالینله ر.ـلردندی یـتاریخچ رکمنیستانلیوٍـت گئچن ؤزـس

وون آقاجانو، بوراخساق کنارا بیر نییآچیس باخیش لچولوقسو نسینَ لیگینه تاریخچی
ییک. اونون اثرلري آراسیندا ان چوخ  لی چالیشماالري کامیل بیر اثرلردیر دئمه

 آراسیندا ایللر زیوٍ 9-13«اؤنمی داشییان یازارین ایلک اثري اوالراق یایینالنان 

غوز آسیا رتااودیر.  کیتاب کی الینیزده ،»آراشدیرماالر دعایی تاریخینه رکمنلرینینتوٍ و  او
نیب یازیالن  اَله ،دارانیب یازیتالردان داش و لر بلگه تاریخی ،اثر قایناق .800 تقریباً
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موزون قاباغیندا ایشیق سوندا گؤزوٍقونوالرین آز بیلینن تاریخی اوغوز، بو اثر
 بیر یول آچیر.

ایله  مک مقصدي یامیزا خیدمت ائلهناؤز یازیلی تاریخ بیلیم دوٍ، من ایسه      
نیانین بیر چوخ تاریخچیسی طرفیندن تأیید اولونان بو اهمیتی دوٍ، آقاجانووون

ستوندن کؤچورمه جسارتینی گؤزه سینه چئویریسی اوٍ ایستانبول تورکجه، اثرینی
یش ـچمـه گئـی جهـتورک (روسجادان دیل چیخان قارشیما آراسیندا کؤچورو آلدیم.

 آپارماغا ر آرادان الیمدن گلدیگی قده، ملر) چتینلیکلريـیـر و دئیاصطیالحال

 -کلواؤز بؤیوٍ نودوغواول یانلیشلیقالرین سیرا بیر یئنه "موسلّما آنجاق چالیشدیم.
آددیمالردا  ایلک هله یازماقدا دیلیمیزده اؤز بلکه و نیزي گئچمه نوزجهگوٍ
 م.موز حئسابینا قویماغینیزي آرزي ائدیردوغواول
ا اؤزگه دیللردن آلینما ـی آغیر و یـدا بعضـسین کیتابین ایستانبول باسقی      

اؤز دیلیمیزین  و موشالتمایایو نلوغونوخوچو بیر گؤرکملی ده  ایسه ديیوار لر کلمه
ده وارلیغی  لرینین متن ده بعضی  یه چالیشمیشام. آنجاق یئنه دئییملرییله یئتیرمه

» كزلوٍؤس«نوندا دا ابین سوـدیر و کیت ر بیر سببلره گؤرهـانیرام) یئـآیدین و (س
  لونوب.چون تقدیم اوده راحاتلیغینیز اوٍ  باشلیغینی داشییان نئچه صحیفه

ی ـسین لی اوخوجونون حوصله ایقیـس، الر ده قاالن خطا  بونالردان بئله یئنه      
بوٍ، زاجاقساپودیر. روملولوق بیزیمتون سو 

ن ؤرمک اَـی گـجگین بیله سینده ایشیق ساال ی ساحهـرك تاریخن توٍـریبو اث      
 الجاقدیر.میز او ك تسلّییوٍؤب

 1382ساراي) ایسفند  رسول داغسر (داغ              ن : هکؤچوٍر
 

 
 
 

3 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

 
 
 
 
 

 ؤزساؤن 
 

اورتا  یوز ایللرده جوٍ. 9-13، جویا تقدیم اولونان بو چالیشماخوداآسیا او 
دیر.  دهـمک له هـنی اینجـیـین تاریخـرکمن بویالرینو توٍ اوغوزن  وارلیق گؤستره

عرب و ، ود قایناقالردان فایداالناراق حاضیرالنمیشدیر. چالیشمامیزـوجوم، رـاث
سیندن  الراق ذیکر ائدیلمهآدینین ایلک دفعه او اوغوزندا ـناقالریـفارس قای
آسیا اورتا الراق ج اونراسیندا سیاسی بیر گوٍی سوـالسـل استیموغو، باشالیاراق

 لور.شامیل او هچن دؤنمـر گئ سینه قده سیندن سیلینمه صحنه
ی ـخـتاری اوروپاداکی دوغو و آسیا اورتا ،ایلده زیوٍ جو .10-9

سی  بویالرینین چوخ بؤیوك ائتگی اوغوزسینده  ز وئرمهلرین اوٍ هـحادیث
نین حایاتا  سلجوقلو دوولتی، الریندااورتا .جی یوز ایلین 11اولموشدور. 

نیاسیندا ایسالم دوٍ دوغوتون بوٍ اتقریب، لر نـرکموٍـالر و تاوغوز، سییله گئچمه
 اورتا ،رولوشوقو نین دوولتی سلجوقلو ل اوینامایا باشالدیالر.ر روـبی  یـاؤنمل

 فئودال آسیاداکی کیچیٍک سینده و تهاؤ قافقاز، دادوغو اورتا  و یاخین ،آسیادا

، ملی اواليـو اؤنـلی اولدو. بـسینده چوخ ائتگی ایلیشگیلرین اینکیشاف ائتمه
دا  یـالرینـجوـنگؤزه ووران سو ،ريـسیندان تاریخین آی لري آچی اؤلکه دوغو
 چؤک آنادولویا و سی اؤته قافقاز زایللر آراسیندا. جو یو9ٍ-13یله گتیردي. یاؤزو

 لونونآنادو و زللیکله آذربایجانؤا، بویالري رکمنتوٍ و اوغوز ئدنا
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و افغانیستان سرحدلري ایچینده  ایران ،آسیا  اورتا ساغالدیالر. سینی رکلشمهتوٍ

سینه چوخ  لمه زهرکمن توپلومونون دوٍکی توٍبورادابویالري ایسه  اوغوزقاالن 
 ،قاراقالپاق ،اؤزبک، ده قازاخ ؤلوموتلی بیر بالرین اهمیاوغوزیاردیم ائتدیلر. 

 سووئت ،سی مسأله اوغوز ،اسیـسساجـقی قاریشدیالر. تاتارالرا و باشقورد

پلومالرین تاریخییله ده تو دانیشان رکجهتوٍ لرینده لکهؤا دوغو ر قده خالقالري
اؤن  ،لدئیی اـآسی اورتا  جه ساده، سی بلئمین حلّ ائتمهدیر. بو پرو لی یاخیندان عالقه

 لندیریر. یاخیندان ایلگی ده تاریخینی آسیا کیچیک و
آسیادا چوخ گئنیش بیر  اورتا ز ایللرده جو یوٍ 9-10، آدي» اوغوز«
الرین اوغوز ،سی گئچمه حایاتا آدین بو ،دیر بللی رکی قده او یه یاییلمیشدي. ساحه

یابقو  اؤز ندهسی حوضه دریا سیر ،چؤکدوروب دیزه فئدراسیونونو نک قبیله چهئپ
، الراوغوزز ایل سونوندا .جو یو9ٍلتینی قورماالرییال گئرچکلشمیشدي. ؤود

ه ـایل اورالرك  یوك ضربه اندیرهؤنکلره بیر آیري ب ده پئچهـکـرلیـه بیـخزرلرل
الري اللرینه گئچیردیلر. بو تاریخدن توپراقنداکی ـآراسی ]لـایتی[ایدیل 

انین ـآسی ا ـاورت، ر دهـالرینا ق اـاورتز ایل وٍـی یـ. ج11باشالیاراق 
 . خاقانالرینین الینده اولموشدو اوغوزی ایقتیدار ـبوزقیرالریندا سیاس

گئنل آنالمدا بیر چوخ ، ان ائتنیک قوروپالريشرکجه دانیآسیانین توٍ اورتا 
سیردریانین آشاغیالري و آرال ، سی یؤره –خزر یان ، کؤچر بویالر -قونار

، یالرین چوخوبو بو آدالنیردیالر. دییه »اوغوز« پلولوقالرتو توراناو دهسین چئوره
تیمی  نین یؤنه کنت اوالن یابقو دوولتی باشکنتی یئنگی، ز ایللرده. جی یو11-10ٍ

چري یاشام ؤزللیکله ده کؤچري و یاري کؤا، الراوغوزآلتیندا پناه توتوردوالر. 
یلو) چوخلولوقدایدي. سو (موغول تیپ لوییدنقومو ،آراسیندا الراوغوز ردورنسوٍ
طرفیندن آسیمیله  اوروپایی) –(هیند  خالقالري دیللی ایران آسیانین اورتا  ،بئله ها

رکمن آدینی رکمن آدییال آنیالردي. توٍمو توٍلوٍؤجه بیر ب الرین سادهاوغوزائدیلن 
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الچ (خلج) و الشمیش ائتنیک قوروپالر اوالن خا تخمینیمیزجه یابانجی، بیرده
 قارلوق بویالري قولالنارمیشالر.

ایلیشگیلر  اخینـی رلرییلهـبی رـبی داـاغـچا ـاورت لرـرکمنوٍـت الر واوغوز
یرلندیریله  زر توپلولوقالر کیمی دهـرینه بنـبی رـا تام اوالراق بییدیلر؛ آم ایچینده

الري قبول زاوغوالراق پلومونون آتاالري اورکمن توبیلمزلر. چاغداش توٍ
 هیند اسکی رکلشمیشتوٍ صحراالرینداکی سی اؤته خزر ،نکوز دئییل. چوٍمک دوٍ ائله

ده   گینی تشکیل وئریرلر. یینه رکمنلرین آنا چردهتوٍ، قالري -پلولواوروپا تو ـ
 ینامیشدیر.وا لرو بیر نملیؤا چوخ سینده لمه زهدوٍ ونونتوپلوم رکمنتوٍ ،الراوغوز

و  اوغوز، جینده رهآسیانین تاریخ سوٍ اورتا ز ایللرده یوٍ . جو9ٍ-13، بو اثرده
 -ي سیستئمینبوج ،رك نه له اینجه لري صحیفه داغیلیم و اینکیشاف یالرینینبو رکمنتوٍ
یه  یرلندیرمه بیر ده قاورتا  آچیدان سالتوپلوم و سیاسال ،ريعونصورل آنا کی ده

بیزیم موضوعدان  بو کی-،ایسه سینی مسأله لیم زهدوٍ نین میلّتی رکمنتوٍ آلیناجاقدیر.
 یک.ی هج یه سل چالیشمادا ایشله باشقا بیر بیلیم -، خاریجدیر

رکمن توٍ و اوغوز اوالن حاکیم آسیادا  اورتا ایللرده زیوٍ جوٍ .13-9
 دن شئی هر قارشیالشدیق. چتینلیکلرله يجید آراشدیرارکن بویالرینین تاریخینی

قالرین دورومو و موضوعون اوصولدان خاریج و قایداسیز قاینا، اؤنجه
 جوٍ .9-13 زللیکلهؤا نوردو.روٍؤگ اؤنوموزده اوالراق رونسو سی اساس لنمه اینجه

نین آیدینالتیلماسی  ن بویالرینین تاریخیـمـرکو توٍ اوغوززایللر آراسیندا یوٍ
 کی دیر طبیعی ور.محدودد آچیدان جوغرافیاسال و دورقونو بیر اولدوقجا چتین

لی  دؤنمده ایندیکی ائتنیک و سیاسی سینیرالر هله ایجاد اولمامیشدي. دئمه او
، نرکن له اینجه تاریخی رکمنلرینتوٍ و اوغوز ایللر زیوٍ جوٍ .9-13 لیکله بئله

 حاکیم آنادولودا سی و تهؤا قافقاز ،عراق ،سوریه ،ایران قاالن موضوعدان ائشیکده

 سینده سایه دولوژيمئتو بو قویولموشدور. اؤنونه گؤز زللیکلرؤا اوالن شراییط و
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و  اوغوزاو دؤنمده راییج اوالن ، لی تاریخ اوصولوندان فایداالناراق و موقاییسه

آچیغا  یاپیالري حوقوقی اکونومیک ـ سالتوپلوم ـ پولیتیک ق اورتارکمنلرین توٍ
، سال دئییملرله باشقا دئییملرچیخاریلدي. کیتابدا قولالنیالن اؤزل و جوغرافیا

لره معروض توتولمادان وئریلمیش؛  فونئتیک دییشمه، سل ندنلره گؤره تکنیک
رکجه یایینالر روس دیلینه فارسجا و توٍ، یعنی عربجه، یازما اثرلرین آدالري

 چئوریلمیشدیر.
تاریخ  باتیروو شاجا آکادئمیاسی بیلیملر TSSC اوالراق سؤزجسون

لیک  مخصوصاً اؤیرنجی بیلیرم. بورج روتشکّوٍ مسلکداشالریما انستیتوسونداکی
ین  الرین تاریخی قونوسوندا چالیشماالریمدا منی هیدایت ائیلهاوغوزایللریمده 

دلرینه گوره ا مینّتدارام. چالیشماالریم سیراسیندا فایدالی اؤیوٍ»آ. آ. روسلیاکوو«
»SSCB BA LOJNA «رسئآراشدیرما پس.گ. «، »رومودینو. آ. «نئلیندن و

کرانالریمی ا سونسوز شوٍ»او. گ. بولشاکوو«و » ك.ن. یوزباشیان«، »کلیاشتورنیی
نورام.سو 

SSCB BA JHA غوساخالنان .دای ــاسـرافیـوغـی و جـخـتاری دو
ین  مه یاردیمالرینی اسیرگه ییمده تیرمهگ اَله لیستینی نـشماالریـچالی ایلگیلی ایله

ه یاخشی »او. ف. آکیموشکین«و » د. میکلوهو ماکالي.  ه«، »و.اي. بئلیایئو«
چون تشکّورلر.تلري اوٍنی 

 
 ی قریقورئویچ آقاجانووئسئرگ

 1969آباد)/  آشکابات (عشق
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 قایناقالردان فایداالناراق قونویا تاریخی باخیش
 

رکمن و توٍ اوغوزآسیا  اورتا ، هله اولدوقجا تئز ساییالبیله جک دؤنملرده     
جوغرافیاچی و دیل ، گزگین، چاغ کرونیک یازاري نین اورتا بویالري بیر سیرا 

لو تاریخچیلري دوغوزرینه چکمگی باشالمیشدیالر. نین دیقّتینی اوٍ بیلیمچی
اؤزللیکله خاچلی سفرلري نین نتیجه سیله باتیلی مولّیفلرین ، نین ایلگی سینی

 ،آراسیندا عرب قایناقالر اوالن مربوط ویاقون ائتمیشدیر. تعقیب سی عالقه یوغون
اؤنم داشیماقدادیرالر. بو  بؤیوك اثرلر آلینمیش قلمه دیللرینده ركتوٍ و فارس

، »آ.آ.روماسکویچ-و.اي.بلیایئو«، »و.و.بارتولد«قایناقالرین بؤیوك بیر قیسمی 
رك نشر  دیلهائ تحقیق و تدقیق یئنیدن طرفیندن»ك.کاهن«و  »یو.کراچکووسکی«

ب.اسکولر  و ف.روزِنتال ،ه.گیب ،ك.ایستورئی ،لمانك.بروک ائدیلمیشدیر.
 چالیشماالریندا ایسالم تاریخچی لیگینه گئنیش یئر وئرمیشدیر. 
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 -بیچیمده اینجه آیرینتیلی قایناغی هر بیزي ،اولماسی چوخ چوخ قایناقالرین     

اؤنملی قایناقالر  رادابوائلییه بیلدیگیمیزجه ، رهؤنا گدوغوله مکدن محروم قوی
مگه آالجاغیق.  له اینجه قیسیمالرینی ایلگیلی قونوموزال ،رك ائده زتمرکوٍ زریندهاوٍ

قونوم اعتیباریال بیر چوخ دالالرا آیریلیرالر. بیز گئنل ، آراشدیردیغیمیز قایناقالر
للیکلی اؤز سل بؤلگه ،اثرلر یازیلمیش سینده ساحه جوغرافیا و تاریخ بونالري آنالمدا

زرینه قلمه آلینمیش آنسیکلوپدیک اؤزللیکلی چالیشماالر و دیل اوٍ، ایللیکلر
 قایناقالر شکلینده سیراالمایا قویوروق.   

        
 

ز ایللره عایید تاریخ و جوغرافیا .جو یو10-9ٍ
 اثرلري

 
یال ییالرورکمن بو توٍ اوغوز، چاغ عرب و فارس تاریخچی لیگینده اورتا      

ز ایللرده یازیلمیش اثرلرده راستالنیلیر. او .جو یو9ٍ-10، لگیلی ایلک بیلگیلرهای
لتورل سلمان اؤلکه لري فرقلی ساحه لرده بیلیمسل و کوٍنون موٍدوغونلرده گوٍ
سینده بؤیوك  ساحه وجوغرافیا تاریخ اؤزللیکله دیرلر. نمکدهگؤروٍ اینکیشافدا بیر

ده ایچینده یئر وئرن ائییتیم مرکزلري  کلريیئرل اؤزللی، اوغورالرا ال آتیلمیش
 لرین اؤلکه آلتینداکی حاکمیتی ،سی گئتمه آرادان نین خالفتی عباسی آچیلمیشدي.

ل آچمیشدي. اکونومیک آچیدان دا یوـاینکیشافین نـنی لتورلريکوٍ اؤزل ینهراؤزل
 یلیمسلب لرینده اؤلکه اـآسی ا ـاورت و رانـای ،میصر ،عیراق رنـؤستـگ حرکت

 ق کومونیکاسیوناورتا قارلیغین یاو یئنی گلن مئیدانا اولموشدور. ایجاد قورومالر
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 هـدي. عربجـای جک رهوٍـس رـعصی نئچه بیر دوروم بو و ایدي عربجه دیلی
نان ـآلی مهـقل حاقّیندا الرـخالق چئشیدلی کلهـنللیـگئ آراشدیرماالري تاریخ آغیرلیقلی

 ،لیـایران و ادبیاتیندان وخبر حدیث ،خلریندنتاری شجره عرب ریوایتلردن
 تشکّول ائدیردي. لریندن عنعنه اپیک سونّتی خالقالرین دیگر و لی سوریه

اؤزللیکله عربجه نین قولالنیلدیغی جوغرافیا ، ز ایللردهوٍـیجو .10-9       
زیروه سینده  پارالق ان نین دؤنمی و تاپمیشدي ال اوغورالرا بؤیوك لیغی یازیچی

ساختاردا (قورقودا)  یمال و وئرگی سونوجو اوغورالر قازاندیغی عربلرین دوروردو.
کسک نیسبتلرده منفعته ال ق و دنیز تیجارتینده یوٍقورولو، پراتیک دگیشمه لر

میشدیر. خاریجی اوینار رول ـالدیجی بیـدینـبو قونودا آی، ول الريـتاپما اوص
قونشو خالقالر ، و یاییلما حرکتلري تبشیر، نلیگین ساغالنماسی ضروريوگوٍ

آسیادا یاشایان  اورتا حاقّیندا بیلگی توپالنماسینی تشویق ائدیري. بو باغالمدا 
بؤلگه لر  بو گئرچکدن ،آنالملیدیر غایت دویولماسی خالقالرا ایلگی دیللی ركتوٍ

 .جو9ایسالم سینیرالریندا گؤزله ین تهدید نوقطه لري اوالراق دیقّت چکیردي. 
، ایسه خوراسان کانونوندا ایلگی نین وجوغرافیاچیالري تاریخچی عرب ایلین زیوٍ

 الر یئر آلیردي.اوغوزماوراءالنّهر و خارزم حودودوندا گوجله نن 
ابن جابرالبالزوري ، الر حاقّیندا ایلک بیلگیلراوغوزعرب تاریخچی لیگینده      
، آدلی اثري» ب فتوح البلدانکتا«) اثرلرینده گؤرولمکده دیر. 892. (اؤل نین

سیراسینا » گزي راپورالري اوزرینه قورولموش کیتابالر«قونوسو اعتیباریله 
سیرا قیسالتماالرا  بیر قدر گونوموزه ،اثري تاریخی بو نین بالزوري دیر. گیرمکده

اؤزوندن اؤنجه یازیلمیش اثرلره چوخ آز باش ، معروض قالمیشدیر. بالزوري
قایناقالردان  سیرا بیر چاتمایان گلیب دك نوموزهگوٍ ،باخمایاراق اولماسینا وورموش

 دا یارارالنمایی اهمال ائتمه میشدیر. 
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، یالیاوالیالري سیراسینا گؤره قئیده آلماس، ین مولّیفی» کتاب فتوح البلدان«      

ر. باشقاالریندان آیریلی یاخینالشماسیندا قونوالرا و سئچیمینده قایناقالرین اوریژینال
نیا تاریخچی لیگینده بیر هم ده دوٍ، اونون بو اثري گئنل اوالراق هم سووئت

 قایناق اوالراق گؤزه آلینیر. 
نین  جوغرافیاچیالري عرب ایل زیوٍ .جو9 دیگر ،حاقّیندا بویالري اوغوز     

المسالک  کتاب« )820-912( ین خردادبه ابن وئریلیر. بیلگیلر ده اثرلرینده
یله جوغرافیا یی اثري بونالردان بیریدیر. بو اثرده قونوسو اعتیبارآدل» والممالک

» حاقّیندا ودؤولتلر گوذرگاهالر:« لّیفموٍ ،ستوندهاوٍ آدي گیریر. تانیتدیرماسینا اثرلري
 بیلگی وئرمکده دیر.

) وخدامۀ بن 892ین اثریله عئینی اؤزللیگی پایالشان یعقوبی ( ابن خردادبه     
جوغرافیاچی  جه ساده ،یعقوبی چکیجیدیر. دیقّت ده لري) اثر992( جعفرین

عئینی زاماندا پراقماتیک آنالمدا اوالیالرین سببلرینی و شرطلرینی ، دئییل
 جوغرافیا اونون ،لندیرن ایلگی بیزي آنجاق ده. ایدي تاریخچی آراشدیران بیر

نان اثرین ایلینده یازیم ایشلري تامامال 891 اوالجاقدیر.» کتاب البلدان«کیتابی 
 بیلگیلر توپالدیغی سونوجوندا گزیلر گئتدیگی رهسوٍ زوناو یازارین، آنا محورینی

 یلهریبیلگیل اتنوقرافیا و تاریخ گئنیش ،اثري نین تشکیل ائدیر. یعقوبی

 بالطبع و رکلرتوٍ ،بیلگیلر وئردیگی قایناقدیر. بیر سلنمیش (زینتلنمیش) قیمتلیسوٍ

 الر حاقّیندا بیلگیلریمیزي آرتیریر. اوغوزلمیش رد سایو آسیادا اورتا 
ي دا » کتاب اخبارالبلدان«آراشدیردیغیمیز قایناقالر آراسیندا ابن الفقیه ین      

  گینده چره ایلک نـایلی زوٍـی یـ.ج11 ،یازیلمیش ایلینده 903 اثر اولموشدور.
 قیسالتیلمیش کیتابین گئچیریلمیشدیر. گؤزدن یئنیدن توتوالراق قیسالتماالرا تابیع

نوموزه قدر حالیله بیرلیکده مشهدده اوالن ایلک اوریژینال یازماسی دا گوٍ
 قورونموشدور.   
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جوغرافیاسال تصویرلر  قولالناراق اوسلوب ادبی بیر ایلگینج اثرینده ،الفقیه ابن     
 اباشق سیستئمسیز قورقوسو و، ایرائه ائتمیشدیر. بو اثرین باشقاالریندان فرقی

ین اثرینه کؤلگه  الفقیه ابن ،نالربو تونبوٍ آلینتیالریندادیر. گئنیش دا قایناقالردان
، هم تاریخ تاپیلمایان قایناقالردا باشقا ،اثر آدلی » اخبارالبلدان کتاب« سالماقدادیر.

نین یاشام  بویالري ركتوٍ ائدیر. احتیوا بیلگیلر اؤنملی قونوسوندا جوغرافیا ده هم
، ردیر. نه یازیق کیه و رسملري ایله ایلگیلی قیسیمالر دیقّته دیعنعن، طرزي

 -چیخاریااورتا  اوالراق تام ده هله لّیفیلريموٍ گئرچک قایناقالرین یاپدیغی آلینتیالر
، آنالتدیغی ریوایتلر حاقّیندا داشی) (یاغمور »داشی یادا« ین الفقیه ابن یلمامیشدیر.

نملیدیر. ابن الفقیه بو ریوایتلري ابوالعباس قونوموز آچیسیندان سون درجه اؤ
علی البادغوسی  بن داوود والیسی خوراسان و دن المروزي عیسی بن محمد بن عیسی

 امیري اسماعیل سامانی ،سونونجوسو گؤره یازماسینا مشهد بیلدیریر. دن ائشیتدیگینی

بیر بو ریوایتی  ده مروزي ابولعباس چاغداشیدي. )892-907( ین احمد بن
 اصیلزاده سی اوالن بئلقیقین آغزیندان نقل ائدیر. ابن الفقیه دن سونرا بو اوغوز

ز ایل) یوٍ .جی16( نین رازي امین و ایل) زیوٍ .جی12( الهمدانی نجیب ریوایت
و  »المخلوقات عجایب« ایلگیلی یالیقونو ،آنجاق ائدیلیر. ذیکر ده اثرلرینده

ده اکلنمیشدیر.  دا بیر سیرا تفصیللر، »ر البلدانکتاب اخبا«اثرلرینه » هفت اقلیم«
تقدیم ائدن  بیلگیلر گئنیش داها ،رازي امین و الهمدانی نجیب ،میزجه عقیده بیزیم

ایلک یازماسی  نین اثري ین الفقیه ابن ،عیبارتله باشقا یارارالنمیشدیرالر. قایناقالردان
 وئرمیر.  بیلگی چوخ ق داهااوالرا عالوه ،نه ائدیله ذیکر سی نوسخه مشهد ،اوالن
باشالریندا یازیلدیغی  ایلین زیوٍ .جو10 تقریباً دؤنمده عئینی اثریله ین الفقیه ابن     

بیلینن ابن روستانین آنسیکلوپدیک اثري گلیر. آنجاق بو بؤیوك اثرین ساده جه  
بؤلوملري وجوغرافیاسال  ایلگیلی تاریخله ،قیسمی گیریش حاقّینداکی آسترونومی
اوالشا بیلمیشدیر.  نوموزهگوٍ .جیلدي بیر اوالن شامیل ده تصویرلرینی ایقلیملرین
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سونرا بیتیرمیشدیر.  حال در ایلیندن 903 اثرینی آدلی »النفسیه عالئق کتاب« روستا ابن

آنجاق بو ، دیگر قایناقالردان یارارالنیالراق یازیلمیشدیر، اثرین هارادانسا تامامی
چوخ دیرلی ، بؤیوك بیر اهتیماال، میر(آزالتمیر). ابن روستااونون دیرینی اکسیلت

آرایا گتیرمگی  بیر اثرلرینی سیاحالرین و جوغرافیاچیالرین چئشیدلی ،بیلگیلري
تورکجه دانیشان بؤیالر و یاشادیقالري بؤلگه لر حاقّیندا ، باشارمیشدیر. اونون

 بؤیوك اؤنم داشییر.، وئردیگی بیلگیلر
 -آراسیندا جوغرافیا بیلیملري ایسالم نیاسیندادوٍ دوغو سلمانموٍ ،ایل زیوٍ .جو10     
خریطه تثبیتی  اؤزللیکله بیلینیر. اوالراق دؤنم کسلدیگییوٍ یه درجه ستاوٍ ان نین

اسکی ایران ، غورالر قازانیلمیشو جوغرافیاسال تصویر ساحه سینده بؤیوك او
اطلسی حاضیرالنمیشدي. گئنیش  عنعنه وي متودالریندان فایداالناراق ایسالم

آچیقالماالر احتیوا ائدن بو خریطه لر حاقّیندا ایلک بیلگینی ابو زید البلخی نین 
بو جوغرافیا ، روك. بلخیایلینده تامامالدیغی اثرینده گؤروٍ 920) 934-850(

یئنیدن  هایللریند 933 و 930 ،فایداالناراق بیلگیلردن یئنی ،چالیشماسینی
 تصنیف یئنیدن کیتابینی نین بلخی ،االستخري اسحاق ابو یشدیر.گؤزدن گئچیرم

اثرینه  بو نین استخري وئرمیشدیر. آدینی »الممالک و المسالک کتاب« ائده رك اثره
داها  ذئیل بیر طرفیندن حوقل بن ابوالقاسم  باشالیاراق ایلدن زیوٍ .جو10سیراسیال 

 هامدانیلر ،سینی نوسخه لکای اثرین بو حاضیرالدیغی حوقل اکلنمیشدیر. ابن

 نموشدور.) سو967خاندانیندان سوریه حاکیمی سیف الدوله یه(اؤل.
ده ایتالیانین  (مدیترانه سیسیلیا ایلینده 977 تامامی نین قیسمی ایکینجی اثرین     

ه.کرامرسین آراشدیرماالرینا  اي. و گوژ دو حاضیرالنمیشدیر. دا آدا) بیر نئییندهوٍگ
لدن ایلک اَ ،دئییلده اثرینی قیسالتیلمیش سونرادان نین استخري ،وقلح ابن ،گؤره

عربجه اصلیندن چئوریلمیش ، یازماسینی قولالنمیشدیر.بو اثرین بیر نوسخه سی
 نموشدور. رونوموزه قدر قوتاجیک اوریژینالی گوٍ-فارس
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سینده  دریا جیواریندا وشاش بؤلگه-الن سیرموزا مربوط اوقونواثرده بیزیم      
غوزتوران اواو یرلی بیلگیلر وار.قوروپالري حاقّیندا د 

ز ایلده یازیالن جوغرافیا اثرلري آراسیندا اؤزللیکله گزگینلرین .جو یو10ٍ     
بیلدیرمک گرکلیدیر.  اؤنمله آنالتیمالري اولدوقالري گوواه الناو کسین ائتگیسی

بو جهتدن ، للیکلریله سئچیلیرلراؤز دوغوبو تیپ اثرلر جوغرافیا تصویرلري اول
اؤلکه تاریخچی ، ده آنا قایناق اؤزللیگینده دیرلر. بونالر آراسیندا ان آدلیمی

، آدلی اثریدیر. یازار» سیاحتنامه«احمد بن فدالنین ، لیگینده بؤیوك اؤنم داشیانی
ایللرینده خلیفه المقتدر طرفیندن ایتیل بولقار دؤولتینه گؤندریلن  922-921
ی لیک هئیأتینده یئر آلمیشدیر. ابن الفدالنین دا قاتیلدیغی بو دیپلوماسی ائلچ

 هئیأتی نین باشیندا سوسنُ الراسی یئر آلیردي.   
شخصًا ، هئیأتین بغدادا دؤنوشونده ابن فدالن طرفیندن حاضیرالنان راپور     

 ،وراسانااوزریندن خ ایران گوذرگاهی نین گزي اثرده اولونموشدور. تقدیم یه خلیفه
(قاما) بولقاریستانی دییه  کاما اوزریندن خارزم دا اورادان و ماوراءالنّهره اورادان

 گؤستریلمیشدیر.
     خارزمدن حرکتله بولقار اؤلکه سینه ، سن الرّاسی باشلیغینداکی هئیأتسو

یئتیشیب و ایندیکی باتی قازاخیستان ساحه سینده کؤچري بیر یاشام سوردورن 
نلوك یاشامینا الرین گوٍاوغوز، یوردوندان گئچمیشدیر. ابن فدالن الریناوغوز

مربوط اوالن چوخ اینجه و بؤیوك فداکارلیق ایسته ین ایزله نیملرینی و 
آدلی اثرینه اینتیقال وئرمیشدیر. هم ده اونون راپوروندا » سیاحتنامه«بیلگیلرینی 

سیاسال ، موقونوسال متوپلوبویالري نین  اوغوزز ایله قدر کؤچري .جو یو10ٍ
ه ده رقوسو و حایاتا دؤنوك مشغولیتلري حاقّیندا موٍقول ساییالجاق سویکم

 بیلگیلر سیراالنمیشدیر.
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     ت بیر موٍ، فلَابن فدالنال عئینی دؤنمده یاشامیش شاعیر وگزگین ابودد

ایلی  942.جی احمدین خیدمتینده اولموشدور. 2 سامانی حوکومداري نصر بن
ف چین و لَچون ماوراءالنّهردن چیخان ابوددودوندا سیاحت ائتمک اوٍحو

بوخارایا  نچین ائلچیلیک هئیأتی نی، هیندیستانی دوالندي. احتیماال گؤره گزي
ابودلف دؤنوشده بو سیفارت کاروانینا ، گلمه سیله باغالنتیلی ایدي. آنالشیالن

پئچه نک ، قارلوق، اوغوزالن زرینده اولو اوٍیو، همراهلیق ائتمیشدي. گزگینیمیز
تالر یازمیشدیر.و باشقا تورکجه دانیشان بویالرال ایلگیلی بیر سیرا نو 

بهه سینه شوٍ» رساله«تاریخ لیتراتوروندا ابودلفین ، ز ایلدن بو یانا.جو یو19ٍ     
سینی باشقاالریندان » رساله«، ایله باخیلمیشدیر. و.و.قریقوریئوه گؤره گزگین

ابودلفین رساله ده بللی ائتدیگی ، لرینه گؤره حاضیرالمیشدیر. یازارائشیتدیک
سوندا قارشیالشمایاجاغینی ایدیعا ائدیر و دوغوالرال بوخارانین اوغوز، کیمی

رومون باشقا عرب جوغرافیاچیالري نین بیلگیسی ایله تناقوضلو بو دو
قاچیردیغی بیر  و.و.قریقوریئوین گؤزدن، نو مودافیعه ائدیر. آنجاقدوغواول

 قوروپون بیر بویالریندان اوغوز ایلده زیوٍ جو .10 دا او ،خوصوص داها وار

 یاشایان الرداتوپراق بو ،ابودلف دور.دوغواول  سو جیواریندا اوتورماقدا یئددي

 زیارت ائتدیکدن سونرا بوخارادان چینه دوغرو حرکت ائتمیشدیر.  الرياوغوز
» ابوالحسن المسعودي«ساغالم گزگینلریندن بیري ده  ز ایلین ان.جو یو10ٍ     

نرا سو داها ،ایرانی چاغالریندا جاوانلیق گؤستریلیر. اوالراق )956(اؤل.
رولمادان سوریه و میصري یو، خوراسان، سئیالن (سریالنکا)، هیندیستان

لوشان ن اودجیلد 30ایلینده  944، ریش دوالنمیشدي. مسعودياق -ریشاق
 بیر آنسیکلوپدیک اوالن شامیل بیلگیلره جوغرافیا و آدلی تاریخ» ماناخبارالزّ«

 ال ایکینجی قیسالتیلمیش قدر نوموزهگوٍ ،اثرین بو میشدیر.کولیات حاضیرال

ایلینده بیر  950ایلینده بیتن و  947گلیب چاتمیشدیر. بونالرا  سی نوسخه
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خیلدیر. اؤلومونه آز بیر ده دا» مروج الذّهب«سیرا عالوه لرله یئنیدن ایشله نیلن 
 داشیان راؤزللیکل آنالیتیک الجاقاو دت قاال اسکی چالیشماالرینا ضمیمهموٍ

 ،نیملري ایزله اؤز قایناقالرینی نین قلمه آلمیشدیر. مسعودي اثرینی »التنبیه کتاب«
 ائدیردي. تشکیل اثرلر یازیلی و گزي راپورالري ،آنالتدیقالري تاجیرلرین

 ائتنیک و تاریخی ریژینالاو ایلگیلی ایله یالريبو اوغوز آسیاداکی رتا او ،اثرلرینده

بیلگیلر اوالن مربوط رقویاقو میشدي. -رقوالنوو نوایلیشگین بیلگیلري یاقو ،
ایللرینده ایرانا و خوراسانا یاپدیغی گزیلري سیراسیندا  915-914

 اثنادا بو و یولچولوغوندا دنیز قدر طبریستانا آبسکوندان ،توپالمیشدي. مسعودي

 ال بیلگیلره قونوالردا چئشیدلی صاحیبلریندن گمی و تاجیرلردن دوغوتانیش اول

 تاپدیغینی بیلدیریر.  
) اثرینه رنگ قاتان یازارین شخصی 947-1000ابوعبداهللا المقدسی نین (     

گؤز ، یلرسوندا نقل ائتدیگی بیلگقونوهم ده جوغرافیا ، هم تاریخ، ایزله نیملري
، نواو، آردي ائدیلمه یه جک نؤعدندیر. اوزاق اؤلکه لري اؤیرنمک آرزیسی

احسن «ایلینده  986، اوجالرینا قدر گؤتورموشدو. مقدیسی دوغوایسالمین 
. یازماالرینی تامامالمیشدي ایلک نین اثري باشلیقلی »االقالیم معرفت فی التقاسیم

زنله یه رك میصر فاطیمی ئنیدن دوٍچ ایل ظرفینده اثري یآرادان گئچن اوٍ
ین اؤن سؤزونده »التّقاسیم احسن« ،مولّیف ائتدي. تقدیم بیرینه حوکومداالریندان

اؤزوندن اؤنجه کیلرین اثرلرینه تردیدله باخمیش و اونالرین ، زرهبیلدیردیگی اوٍ
سیاحتلرینده توپالدیغی  اؤز مقدیسی چالیشمیشدیر. ائتمگه تصحیح ایشتیباهالرینی

ساراي آرشیولرینده « و معلوماتالري وئردیگی خبرچیلرین سیرا بیر ساوایی بیلگیلردن
 اورتا  یازیلمیش عربجه ،اثري نین مقدیسی لالنمیشدي.قو یدا »اوالن قایناقالر

بیزیم  اثرینده نین مقدیسی،النیدیراو دیرلی ناَ آراسیندا کیتابالري افیارچاغ جوغ
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قایناقالریندا  سلمانموٍ دفعه ایلک ،ایسه خوصوص اؤنملی ناَ اوالن ایلگیمیزه مظهر

 آدي نین ذیکر ائدیلمه سیدیر.» رکمنتوٍ«
کیتابالر  فارسجا بعضی ده بیر یانیندا اثرلر عربجه عایید ایله زیوٍ .جو10     

نرا نیشابور سو  دانتباغدا ،کوفه ،بصره اوالن مونداقونو مرکزلري بیلیم نور.گؤروٍ
حالینا گلدیلر.  واسییو بیر علمین سی هره شهرلرده کیمی رگنجاو نهکؤه ،بوخارا

مه عربحه دن اینتیقال تاپان ترجوٍ، یازیالن ایلک فارسجا و تاجیکجه اثرلر
قلمه آلینمیش  فارسجا سونرا دتموٍ قیسا ،آنجاق تاپیردیالر. تشکیل کیتابالریندان

ن ایشیغینا چیخمایا گوٍ، اثرلرآنسیکلوپدیک ، اوریژینال و جوغرافیا کیتابالریال
یندان نصربن احمدین وزیرینه رز ایل سامانی حوکمدارال.جو یو10ٍباشالدي. 

وزیر ، آدلی بیر چالیشما یاپیلمیشدي. آما» کتاب المسالیک و الممالیک«عایید 
ریجعتی (گئري  بوکیتاب آندا بو و میش ائتمه رحم ،ایللر زیوٍ ،اثرینه نین یهانیئج

وزیرین ، کلمانا گؤرهلوشدور. برولمایان گئچمیشین قارانلیغینا گؤموٍدؤنوش) او
تام  بیزه کی ،اولمالیدیر تامامالنمیش آراسیندا ایللري 907 ایله 892 اثري

 یهانیئج ،.کراچکووسکی اي.یو و و.و.بارتولد بیلمیر. اوال اوالراق ایناندیریجی

 مقدیسی ائدیرلر. ایدیعا جگینی یه بیلمه تامامالیا اؤنجه ایلیندن 922نین اثرینی 

ئج، الق وئریرسکنین سؤزلرینه قوري نیرالیهانی ماوراءالنهر و خوراسانال سی
یابانجی ،وزیر ائتمیشدي. الده معلومات گئنیش حاقّیندا الن دؤولتلر و خاقانالراو 

 تیجارت و لري اؤلکه اونالردان چاغیراراق ضوراو تاجیرلري شخصاًحو ائلچی

، حاقّیندا بیلگیلر آلیردي. مقدیسی نین گوواهینی قبول ائدیرسک يیولالر
ردورنلر ردا یاشام سوٍاوراالده ان اوزاق و آز بیلینن یئرلر و ناثری، یهانیئج

 وریلیبقی تکلریندناَ داغ ،یولالري کاروان، حاقّیندا بیلگیلر وئریر. اؤزللیکله

 ،یئنه آنالدیلمیشدیر. بیچیمده لیو چایالر آیرینتی لر تپه  ،داغالر ،یولالر گئچن
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آیریجا بو  ، تدیراثري یئددي جیلددن عیبار نین انییهئج ،گؤره یه مقدیسی
 لموشدور.ده او تیاؤزیال بیر یآد» کتاب المسالیک و الممالیک«قاپساملی اثرین 

 -اثریندن یارارالن داشیان آدي عئینی ین به خرداد ابن اثرینده ،یهانیئج احتیماالً     
چاغ  اورتا اؤزوندن سونراکی ، میشدیر. جئهانی نین اثریندن آلینان آلینتیالرا

اثرلرینده  ، مروزي وادریسی، مولّیفلري نین کیتابالریندا راستالنیلیر. گردیزي
دن فایداالنماقالرینی گیزلتمیرلر. جِیهانی نین » کتاب المسالیک و الممالیک«

ایلینده یازیلدیغی تخمین ائدیلن آنونیم  982، جوغرافیا اوزرینه یازدیغی بو اثر
ه ده ملزه مه اولموشدور. و.و. بارتولدون و و.مینورسکی نین »حدودالعالم«

یازار بیر نئچه آنا قایناغین یاردیمینا باش وورموشدور. ، آراشدیرماالرینا گؤره
استخري نین و ابن روستانین ائتگیسی دویولور. ، یئر بلخی نین -اثرده یئر

، آسیا دا کی تورکلر حاقّیندا وئردیگی بیلگیلر اورتا یازاري نین » دالعالمحدو«
 یا قویور. اورتا جِیهانی نین مفقود اثریندن یارارالندیغینی 

یایقین  ایسالمین ،اؤزللیگی قاورتا  اثرلرین دیگیمیز له اینجه یوخاریدا     
عربجه  ،قایدا ایستاتیک بو .لماسیدیراو یازیلمیش لرده لر و بؤلگه اؤلکه دوغواول

جوغرافیا یازارالري نین آلدیغی کالسیک ائییتیمین باخیش آچیسینی عکس 
ائتمکده دیر. بو رتا رومون دواوغوزاثرلرینده ، لومسوزلوقیا چیخاردیغی اوو  او

ال بیلدیگیجه آز بیلگی ایله ایکتیفا ائتدیکلریدیر. یالري حاقّیندا اورکمن بوتوٍ
دان ساوایی اثرلرينالربو ،احالرین راپوسیرالري اوشدورور. اؤزللیکلهلو ،
غوز، نالردان ابن فدالنین چالیشماسیبوزرینه زنگین الرین یاشام طرزلري اوٍاو

کیملیکلی  سلمانموٍ گئنلده ،ایسه آنالتدیقالري یازارالرین دیگر لودور.دو لرله بیلگی
نلور. ایسالم دوٍخالقالرال محدود اولولوقالر سؤزپیاسیندان ائشیکده قاالن تو- 

نوغوسو اولقوندادو، غوزالرا نکی بواو چکن دیقّت ،یالري دا داخیلدیربو 

، لموشدور. بو آرادامسأله او اساس آپارماق دینینی ایسالم لره اؤلکه بو ،خوصوص
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ندا ماوراءالنّهر و خوراسان سینیرالری، قطه لري خارزماؤزللیکله تیجارت نو

غوز، قالرقارلوالر و باشقا توٍاورك بوالن عسگري یالري ایله حادیث او
روما گلدیگیندن قایناقالردا گئنیش اینعیکاس تهدید ائدیجی بیر دو، چاتیشماالر

نشو توٍتاپمیشدیر. بونالرا قوکؤچري ، یالري حاقّیندا کی بیلگیلره گلینجهرك بو
پالشمیشدیر.بو ایلگی تو، رهؤوعدونا گجلرین یاراتدیغی ایلیشگی لرین بگوٍ

الردا اؤز نظرلریندن آرتیق قونوبیلیمسل ، کی او -یهانی نین اثري ئباخیمدان ج
خ اؤنملی بیر قایناق چو -باشقاالري نین وئردیگی بیلگیلري اساس آلیردي

سامانی وزیري ، لورساقوه نه جک اودئمکدیر. مقدیسی نین شاهیدلیگینه گوٍ
چالیشماداکی آنا آماجی نین بو ،نشو خالقالر و اؤلکه لر حاقّیندا بیلگیلر قو

توراالري ایشغال ائتمک ایدي.پالیاراق بو 
 
 
 
 

 ز ایل قزنه تاریخچی لیگی.جی یو11ٍ
 

اؤزللیکله قزنه لی و ، ایران و افغانیستان تاریخی قایناقالري، آسیا اورتا      
راي آدامالري نین باخیش آچیسینی عکس سا، قلو دؤنملرینده یازیالنالرسلجو

یونجا گئنل تاریخ یازارالریندان تاریخ بو، ائدیر. خانیدان تاریخینی یازان مولّیفلر
داها چوتله اؤز نظرلرینی بیلدیرمکدن و ، لموشدوالر. تاریخچیلرخ اوعومومی

اویندا نالر آراسالیالري طرفسیز بیر شکیلده آچیقالماقدان قاچینمیشدیالر. بو
کی هر نه ائتمیش ، رقوالمامیز گرَکیرابوالفضل بیهقی نین آدینی اؤزللیکله وو

20 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

اولرینی ویجهه پیس تونبوٍ نین خانیدانی لی قزنه ،رسالو نوتدورمایی باشاراو- 

بعضاً ده ، ستونو اؤرته ركالیالرین اوٍاثرینده بیر چوخ او، میشدیر. تاریخچی
 لی بیر اوسلوبال قلمه آلمیشدیر. اونالري آماجینی آشان موبالیغه

     رك گی سیندن اولمالیدیر کی توٍرتودوکسیاسی نین آشیکار ائتایسالم او
اوتوریته سینه تام اوالراق دستک چیخمیشدیر. ساراي » دیندار«خانیدانین 
خ زامان گئرچگی گیزله ین ساختا چو، خانیدان تاریخی یازارکن، یازارالري

 ناغیلالر سرگیلرلر.
دونون آراشدیردیغیمیز دؤنمده تاریخ متو، نالرا باخمایاراقتون بوآنجاق بوٍ     

اینکیشاف ائتدیگی گؤزدن قاچماییر. فارس و تاجیک دیللري نین یازیلی ادبیاتا 
یوالن ایلگی گئنیش ساحه لرده ائییتیم صاحیبی اینسانالرا دو، یلهیس یئرلشمه

رتا راق دا نون بیر گتیریسی اوالآرتمیشدیر. بورکجه دانیشان آسیادا کی توٍ او
خالقالرین اینجه له مه سینده تاریخی و ائتنیک قوالن بیلگیلرین رقویا مربوط او

ساحه سی اؤنملی اؤلچوده گئنیشله میشدي. یئنی بیلیمسل فعالیتلر و گزیلر 
عنعنه لر و سونّتلرله، کؤچري یاشامی نین اؤزللیکلري، رکلرتوٍ، نوجونداسو 

دؤنمه مربوط اوالن قایناقالردا  یا چیخاریلدي. بواورتا ایلیشگین بیلگیلر 
حاقّیندا  -رکمنلرده داخیلدیرالر و توٍاوغوزنالرا بو -رکجه دانیشان بویالرتوٍ
ریژینال بیلگیلر واردیر.او 

 ایالررك دیللی بوایسالم تاریخینده توٍ دوغوز ایللرده .جی یو12-11ٍ     
، قزنه لیلر نایمئداننیا رکلرین دوٍتوٍ، رومدو قه گؤستریلمیشدیر. بوبؤیوك عال

لونور. آدي گئچن ر اوسلجوقلوالر و خارزمشاهالرال چیخدیغینا گؤره تصووٍ
ایراندا ، آسیادا اورتا  ، کسلمه سیسیاسال تشکیالتالردا ائییتیم نیسبتی نین یوٍ

رتا ي نین لتور مرکزلررا یئنی کوٍوافغانیستاندا بیر سییا چیخماسینا ایمکان او
زاق قاالن قزنهیاراتمیشدیر. اسکی دن بري سیاسی بیر کانون اولماقدان او ،
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سورتا ) 997-1030دون (لطان ماحموییا چیخماساولوب یال دانیشمندلر له دو

داشمایا باشالدي. بونالر آراسیندا سارایین اؤزل تاریخچی سی ابونصراالوتبی 
ایلینده  1021آدلی اثرین یازمایی » کتاب الیمینی«دي. ابونصراالوتبی ده یئر آلیر

کسلیشینی آنالتماق د سولطانین یوٍتامامالمیشدیر. مولّیفین اصل آماجی ماحمو
عادیل  لیلرین قزنه شکیلده بیر غروتماماً دو  الیالرداائتدیگی او نقل ،ایکن

بی اثرینیلمادیقالرینی دا نقد ائتمیشدي.  ابونصراالوتاو ،رقوسو ردیف قو
خ چتین بیر اوسلوبدا یازمیشدیر. آنالشیلماسی چو، اولمایان شعرسل بیر طرزده

ز ایلدن باشالیاراق تاریخ یازیچی لیغیندا قولالنیلمایا یوٍ .جو13ٍزدن اوٍ بو
خ ن چوسو قبول ائدیلیر. آنجاق اَباشالیان اؤزل بیر دیل آخیمی نین اؤنجوٍ

ایلینده  1206ز ایلده احمد بن علی المنینی قازانمیشدیر. وٍ.جی ی18، شؤهرتی
تاجیک دیلینه چئوریلمیشدیر. » کتاب الیمینی«ابوشرف الجربادگانی طرفیندن 

ز ایلین .جی یو11ٍیال یز ایلین ایکینجی یاریس.جو یو10ٍ، االوتبی نین قایناغینی
ر. ـریـاثرلر تشکیل وئدا یازیلمیش ـاقّینـی حـاریخـا تـآسی  اـاورت ك هرچایلک 

یالري نین قارا خانلیالرال سامانیلرین آراسیندا گئچن بو اوغوزاؤزللیکله 
 ماوراءالنّهر ساواشینا قاتیلماالري حاقّیندا کی ریوایتلري بؤیوك اؤنمه مالیکدیر.

زین «) امریله 1049-1053ایللرینده قزنه سولطانی عبدالرّشیدین ( 1050     
ر تاریخ اثري یازیلمیشدیر. یازاري گردیزي اوالن بو اثرده آدلی بی» االخبار

یالر رك دیللی بوقیماقالر (کیماکالر) و باشقا توٍ، یاغماالر، الراوغوز، قارلوقالر
 ابن، حاقّیندا بؤلوملر یئر آلیر. ابوسعید گردیزي بو اثري نین قایناغینی ابن المقّنع

 چالیشمایا دایاندیریر. گردیزي آنونیم بیرآدلی » توادع الدنیا« یهانی وئج ،خردادبه

یال یحاقّیندا یازدیقالر رکلرتوٍ نین یازارالري چاغ اورتا  باشقا نظرلري نین
طابیقدیر.مو 
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گردیزي نین اثري ، لدون دا بللی ائتدیگی کیمیدابلیو.بارتو، گئرچکدن     
یر. بو لیسته آدلی اثرلرله یاخینلیغی وارد» معجم التّواریخ«و » حدودالعالم«

شبانقارایی و شکراهللا ین آدالرینی دا اکله یه بیله ریک. آدالري گئچن ، مروزي
لّیفلرین عئینی قایناغی موٍ، یال ایلگیلی بیلگی بنزرلیگیییالررك بوقایناقالردا توٍ

يرمو قزنه سولطانالین بیر بؤلوٍ» زین االخبار«لالنماسیندان ایره لی گلیر. قو- 
مودود ، یریلمیشدیر. گردیزي نین اثرینده یئر آالن تاریخ بیلگیلرينین تاریخینه آ

) بیتیر. گردیزي نین اثرینده یئر آالن ایلک 1042-1048بن مسعود دؤنمینده (
» زین االخبار«لدوقجا ایلگی چکیجیدیر. او، قزنه لی تماسالري  -سلجوقلو

الرینا گئنیش یئر ی ساواشقزنه ل -یللر مشغول ائدن سلجوقلوزون اخوراسانی او
لموش ؛ آنجاق الیالرین شاهیدي اواو شخصاً بو، آییریر. گردیزي
آنالتماقالرینی اوتموشدور. بعضاً ده سؤیله دیکلري گئرچکلري لدوقجا قیسا تو

 عکس ائتمکده دیر.  
کمل رکمن تاریخی حاقّیندا ابولفضل بیهقی نین اثري موٍز ایل توٍ.جی یو11ٍ     

 دوغواوالراق قبول ائدیلیر. بو راوي تاریخچی نین یازمیش اولبیر قایناق 
چاغداش تاریخی ادبیات ساحه سینده شؤهرتلی  ، آدلی اثري» تاریخ مسعودي«

ك.بوسوورد  و آ.ك.آرندزین ، س.نفیسی، الراق بیلینیر. م.مینوويبیر چالیشما او
، ر. بیلیندیگی کیمیرافیسی و اثرلري آیدینالدیلیگیال بیهقی نین بیویچالیشماالر

نوموزه قدر گلیب چاتمامیشدیر. ابوالفضل بیهقی نین اثري نین کامیل متنی گوٍ
بیهقی نین ، ز ایل).جی یو15ٍابرو ( -ز ایل) و حافیظیوٍ .جو13ٍجوزجانی (

بیهقی نی قایناق ، اثري نین ایتن قیسیمالریندان یارارالنمیشدیالر. جوزجانی
 -سلجوقلو، آدلی اثري نین گیریش قیسمیندا» تاریخ ناصري«آالراق یازدیغی 

 ن گئنیش آلینتیالر یاپمیشدیر. بوراداقزنه لی ایلشگی لرینی آنالدیرکن 
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، دیگر چالیشماالري دایانان لره قئید رسمی نیملره و ایزله شخصی نین بیهقی     

دیر.  ائتمکده تشکیل تاریخینی )1030-1041( دؤنمی مسعود سولطان
نی بیر چوخ عرب و فارس تاریخچی سیندن آییران تمل  یابوالفضل بیهق

اؤز دؤنمینه مربوط اوالن اوالیالري بوتون جهتلریله ایدراك ائتمه ، اؤزللیک
، نا گؤره دهنون ساحه سینی آییرماسیدیر. اوقونوسی و آچیق بیر اوسلوبال 

ن ان رکمن و سلجوقلو تاریخی باخیمینداز ایل توٍ.جی یو11ٍ، بیهقی نین اثري
 نومونده دیر.قیمتلی و دیرلی بیر قایناق گؤروٍ

 

 یال ایلگیلی اثرلرییالررك بوتوٍ
 

سلجلوقلو ایمپیراتورلوغونون ، الریندان باشالیاراقاورتا ز ایلین .جی یو11ٍ     
پلولوقالرال ایلگیلی دیللی تو ركتوٍرتا آسیادا یاشایان نرا اوشوندان سوقورولو

ابن حصول  ابوالعال بیري اثرلردن بو باشالدي. چیخمایا ورتایاا چالیشماالر اؤزل
رکلرین توٍ«دیر. » کتاب تفضیل االَتراك«) طرفیندن یازیالن 1058(اؤل.

اَلهسلجوقالرین باغدادي ، آدینی داشیان بو کیتاب» جالیغی حاقّیندا کیتاباو 
(کندري) ندوري کوٍ وزیريگئچیرمه سیندن سونرا یازیلمیش و طوغرول بگین 

لونموشدور.یه تقدیم او 
ابو عثمان ، رکلر حاقّیندا کی وئریلن بیلگیلردا توٍ» کتاب تفضیل االتراك«     

ك اؤلچوده ) نقل ائتدیگی بیلگیلرله بؤیو869ٍهیزین (اؤل.اامر بن بحرالج
بنزرلیگی واردیر. جاهیزین قلمی بیر چونالردان خ اثره ایمضا آتمیش و بو

رکلره ایتحاف ائتمیشدیر. بو دانیشمند و عالیم الراق توٍاؤزل او بیردنه سینی ده
، ستونلوکلرینیساواشداکی اوٍ، کلرینییالري نین یئته نَرك بواثرینده توٍ، شخص
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عباسی ، ائدرکن لرینی دیرلندیرمه بیلیمسل اؤز آنالتماقدادیر. نّتلرینیسوٍ عنعنه و
، یاغما، قالراق شؤهرتلی قارلوي اوالمالررك قوخیدمتینده فعالیت گؤسترن توٍ

دانیشان خالقالرال  رکجهتوٍ ،جاهیز تموشدور.تو پالندا اؤن الرياوغوز و چیگیل
 ایلگیلی تک طرفلی خبرلر وئرمکدن اؤزللیکله قاچینمیشدیر.

، الراق تاریخچی لرياؤزوندن اؤنجه کی یازارالردان فرقلی او، ابن حصول     
یندا طرفسیز حق شوناسلیغا دعوت ائدیر. اثري نین قیسا یالري حاقّرك بوتوٍ

دنلرینی  نه نین مووفَّقیتلري ،اؤزللیکلرینی کاراکتریستیک رکلرینتوٍ ،ندهسؤزوٍ اؤن
تفضیل  کتاب«دیگینی بللی ائدیر.  ر داورانیشالرینی آنالتماق ایستهو جسو
سی یئر آلیر.  شجرهده  یونون بیررك بوآدلی اثرده بحثی گئچن هر توٍ» االتراك

یالري آشان بو سینیرالرینی رتا آسیانیناو دؤنمینده اؤز ده غالیب وجه حصول ابن
 دوغولچاغداش او، ین مولّیفی »جالیغی حاقّیندا کیتاباو رکلرینتوٍ«آنالدیر. 

، عکس تقدیرده ییر. بنزه نه ائده الده بیلگی اطرافلی ایلگیلی رکمنلرلهتوٍ و اوغوز
الن بیلگیلر رقوالرینا مربوط اوولون اثرینده اونالرین کاراکتریستیک قوحص ابن 

جوب ائتمک اویک هرگَلماماسینا تعنولماسی ردي. کیتابین سلجوقلو وزیرینه سو
یرینی اؤنه چیخاریر.دا اونون د 
     رك کیملیکلی رتا آسیانین توٍشرف الزّمان طاهیر مروزي نین اثرینده ده او

غالحئیوانالرین «مروزي نین اثري   ایلگیلی بیلگیلره راستالنیریق.یالیالربودو 
یالر و ی بوـچئشیدل، آد داشیسا دا رـی بیـب ائدیجی تعجوٍـکیم» لري یزهغر
رادا واردیر. بیلگیلر حالیندا ملربؤلوٍ ایلگیلی پلولوقالرالتوغوز بورکمنلرله و توٍ او

  نمیشدیر.ده سیراالایلگیلی اؤنملی بیلگیلر 
سی اوالراق ملیکشاه دؤنمینده  غا بیلمجیبیر طبیب و دو، شرف الزّمان     

-1157نه(وٍدؤور رانجاس االًـاحتیم ائتمیش و خیدمت )سارایدا1092-1072(
اثرینی چئشیدلی قایناقالرین ، ) قدر بو ایشینه داوام وئرمیشدیر. مروزي1118
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ده یئر آلیر.  نین اثري یهانیئندا جاضیرالمیش و بونالرین آراسیائشلیگینده ح

گردیزي و ، خوالیالرین چورکلرله ایلگیلی آنالدیالن اومروزي نین کیتابیندا توٍ
 ده یئر آالن بیلگیلرله عئینیدیر.» حدودالعالم«

     بونالرین ، لالنمیشدیر کیمروزي نین اثرینی اؤزوندن سونراکیالر دا قو
، بیلیمجی لري دوغون دؤنم ایل) گلیر. سوز .جو یو13ٍباشیندا محمد عوفی (

ز ایللر .جی یو14ٍ-15، رکلرله ایلگیلی وئردیگی بیلگیلرینمروزي نین توٍ
نا دیقّت دوغومولّیفلریندن شبانقرایی و شکراهللا ین نقل ائتدیگلریله عئینی اول

 چکمیشدیلر.

 ز ایللر سلجوقلو تاریخچی لیگی.جی یو12-11ٍ
رکلر حاقّیندا وئریلن عومومی اؤزللیکده اثرلرله ایید توٍز ایله ع.جی یو11ٍ     

رتایا چیخمایا یله ایلگیلی ایلک تاریخ اثرلري ده اویس سلجوقلو سوالله، بیرلیکده
ز ایلده .جی یو11ٍآما ، لمایانیازاري بللی او، ده باشالدي. بو اثرلردن بیري

ایلک سولطان ، ریخینیسلجوقلو تا، دیر.اثر» ملکنامه«الن یازیلدیغی قطعی او
ماندان ) چاغداش و اقرباسی اوالن تانینمیش کو1038-1063طوغرول بگین (

نون آغزیندان آنالدیلیر. عربجه یازیالن اثرین اوریژینال متنی بایقواینانج 
ز .جو یو13ٍنا باخمایاراق ابن االثیر (رونا بیلمه میشدیر. بونوموزه قدر قوگوٍ

ز ایل) و باشقاالري نین .جی یو16ٍمیرخوند (، ز ایل)یوٍ.جو 13ابوالفرج (، ایل)
، نین اوریژینالیندان فایداالندیقالري بللیدیر. هم ده ابن حصولون» ملکنامه«

ز .جی یو15ٍمحمد نشري نین (، ز ایل).جی یو12ٍصدرالدین حسینی نین (
ائتگیسی ز ایل) اثرلرینده بو قایناغین .جی یو16ٍایل) و مصلح الدین الري نین (

 نور. گؤروٍ
یله ایلگیلی جالیب ی.جی یوز ایللرده سلجوقلو سفرلر10-11، ده» ملکنامه«     

سلجوقلوالرین فعالیتلرینی موبالیغه لی یازما بیر ، بیلگیلر یئر آلماقدادیر. اثرده
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نین  تیجیلري یؤنه زئیدوٍ ستاوٍ نین سوالله ،باسقی بیر جور بو حاکیمدیر. طرز
ایلک سلجوقلو حاکیمیتلري نین ، سیندن اولمالیدیر. میثال اوچونهیدایت ائتمه 

ر  خئییرسئوه، لره صاحیب اولدوقالري یر اینسانی دهجه وگوٍ بؤیوك بیر
یعاالري تبلیغ ائدیلیرداورانیشالردا اویازار ، قیساجاسی. لماقالري کیمی اید »

 میشدیر . بیلمه  سینده سولطانالري سیتاییش ائتمکله بیتیره »ملکنامه 
تیجیلري  دوٍزئی فئودال یؤنه خانیدانالري تاریخینده اوٍست دوغواورتاچاغ 

بونالرین . تام گؤزه باتمایان بیر اوالیدیر، تاریخلري حیمایتینده ساختا شجره
الري آراسیندان سیوریلیب توپلومسی ـ کی کندلی دئیلم  لرین شجره بوئیخی

، مسکویه ابن. شورلواو آدالریندان يسو ینسولطانالر اسکی تقریباً ـ ،چیخمیشدیر
ي یازارالري ایرایه وئردیکلري انون کیمی بیر سیرا سارابورئیحان بیرونی و بو

 . تاریخسل باخیشالرال موعاصیرلرییله هاردانسا تمسخور ائتمیشدیلر
ن اؤنملی اَ ایلیشگین دؤنمینه سلجوقلو ،اثري آدلی » سیاستنامه « نکولالموٍ نیظام

 . دیر یناق حوٍکموندهقا
ـ  1092(و ملیکشاهین  )1063ـ  1072(آرسالن  لطان آلپسو ,الموٍلک نیظام
 ایدي . وزیرلیگینی ائتمیش اؤنملی بیر شخص )1072

رقوسونا سال قوتوپلومرلوغونون سیاسی و قلو ایمپیراتوسلجو، ده»سیاستنامه«
مربوتوٍرکمن,لرله بیرلیکده الن اؤنملی بیلگیط او لر  یالري حاقیندا دا بیگیبو

رتاچاغالرا عایید او، اثرین فارسجا اوریژینال متنی یانیندا,الیمیزده. یئر آلیر
 توٍرکجه بیر چئویریسی واردیر .

آدلی بیر » وصایا «   ایله ایلگیلی ندان ساوایی دؤولت هئیأتیالموٍلکون بو نیظام
لرین  و باشقا تاریخچی .جی یوٍزایل)16غفّاري ( احمد. اثري داها واردي

. میشدیرلر قایناقدان ایستیفاده ائله اونالر بو ,اثرلریندن آنالشیالن بودورکی
 سودور .قونورین اؤزو طرفیندن یازیلدیغی شوٍبهه ـرین وزیـاث، اقـآنج
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چیخمیشدیر  ایشیغینا گوٍن اثر چوخ بیر رینهاوٍز تاریخی قلوسلجو زایلیوٍ .جی12

. 
. طرفیندن یازیلمیشدیر )1139. (اؤلوم کاشانی خلید بن انوشیروان ده بیري بونالردان

یه  فارسجادان توٍرکجه طرفیندن )1120 ـ 1201اصفهانی( عمادالدین نراسو داها ،اثر
امامالیاراق ـدا ت یـشماالرینـشیروانین چالیانو، موٍلّیف. ترجوٍمه ائدیلمیشدیر

ر ایتّیفاق دوٍشن اوالیالرین  ایلینه قده 1194، له لتدیگی بیر ذئیل تابا ایضافهـکی
ایلینده ابوالفتح بونداري آدلی  1226. میشدیر همال ائتمهئدا ا تاریخینی یازمایی

سوز و یئنی آچیقالماالر عالوه  کیتابا بیر اؤن، رك اثري خوالصه ائده، بیر آدام
ده گوٍندمده  دنطرفین اصفهانی ،شانلواو سینده سایه فعالیتی نین کاشانی .ائتمیشدیر

اوٍزرینه یازیلمیش  تاریخی سیاسی لوالرینـجوقـسل ،اثر بو چالیشیالن تولمایاتو
 .ن قیمتلی قایناقدیراَ

1126 دي اَ، آدلی اثر» التواریخ والقصص  مجمل« نیم ایلینده یازیالن آنون جی
 و دؤنمی تاریخی اوٍزرینه یازیلمیشلسلجوق، کیتاب. دیر نوموندهقایناق گؤروٍ

ین »التّواریخ والقصص مجمل«. ایلگینچ اثرلردن بیري اوالراق قبول ائدیلیر
 بیر چوخ اثرلردن فایداالنمیشدیر .، یازاري

می اؤزللیکلر نین بو حمدانی، نین قولالندیغی قایناقالر آراسیندا اصفهانی
عت ائتدیگی قایناقالر داشییان ایللیگی و باشقا اثرلر واردیر . یازارین موٍراجی

سولطان «. آدلی بیر اثرده یئر آلیر» رانجار و فتوح سلطان سیس«آراسیندا 
.جی 12 ,آدلی بو اثرین یازاري» سی و ظفرلري سانجارین حایات حیکایه
 دیر.» معزّي نیشابوري« یوٍزایلین مشهور شاعیري 

لر لی ریوایت توٍرکجه دانیشان بویالرال ایلگی، دیگیمیز قایناقالر آراسیندا له اینجه
حماسی قهرمانی ، ایسه سی  ذیکر ائدن اثرلرده واردیر .بونالر آراسیندا ان اؤنملی

نین عئینی  گردیزي، یئر آالن ریوایتلر بوراداخانی مطرح ائدن اثردیر. اوغوز

28 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

یازارینین » خبار اال کیتاب ـ زین« . دیر الیالري آنالدان اثریندن نیسبتاً فرقلیاو
التّواریخ و  مجمل«ریوایتلرین ان یاخشی آنالتیمینی  بو، یه گؤره وئردیگی بیلیگی

 ین یازاري گئرچکلشدیرمیشدي .»القصص
اثرینین » سلجوقنامه « نین  زارالریندان ظهیرالدین نیشابوري .جی یٍوزایل یا12

ایلینده تهراندا یایینالندي 1953، مودالر کسیلمیشکنوارلیغییال ایلگیلی تام او .
ایلینده  1202ابراهیم طرفیندن  ابوحمیدمحمدبن، ه بیرلیکدهین اثرییل ظهیرالدین

 ده نشر اولدو .» ذئیل « اثره عالوه ائدیلن 
الن اساس متنه اَتهراندا چاپ اوالراق ایکی یازما اثر داها عالوه ك او

نین  قزوینی .جوٍ یوٍزایل یازارالریندان حمداهللا14، نالردان ایلکیائدیلمیشدیر ؛ بو
» التّواریخ ةزبد« یوٍزایل) .جی16( نین کاشانی ایسه باشقاسی  ،سینده »دهگزی تاریخ «

الن یازماالردیر .آدلی اثرینده یئر آلمیش او 
نین  شخصاً ظهیرالدین نیشابوري ،یازما ایکی بو ،گؤره یایینچیالرینا » سلجوقنامه «

 یایینالرکنی ـاثرین نـی نـدالدیـرشی .رـلردی کوپی آلینمیش دنـاثرین اوریژینال
. لالنمیشدیالریازماسینی قو ین ظهیرالدین چوخ ـ آز ،یایینالیانالر یی »سلجوقنامه«

الن تهران چاپیندا او، یا ایلیشگین بیر مقاله یایینالیان احمد آتشقونوآردیندان 
جوغرافیا و ، نون اؤزل آدالردااو. دیرشییه چالیشم رمهخطاالري آرادان گؤتوٍ

ائتدیگی ایصالحالر کسگیني آدالریندا بو آنجاق. دیر غرو و یئریندهلیکله دو ،
تی آشیرتاریخچی هئچ لودیلمایان تخمینلرینده جیزومو او .الن احمد چاپدا او

آدلی اثرین یایینالنماسی » سلجوقنامه « ده  یینه، آتشجه یانلیشلیقالرا باخمایاراق
الیدیر .اؤنملی بیر او 

   ر قده بو حاقیندا »سلجوقنامه« اولمایان یرلی ده خچو باخیمیندان قایناق
 سونراکی یازارالر اؤزوندن سینده ساحه تاریخی سلجوقلو ،او کی:  بیلریک دییه

ین  موشدور. ظهیرالدینرسینی سوٍردو لی آنا قایناق اولما وظیفه اوٍچون بیر درجه
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یندن محمد راوندي لر .جوٍ یوٍزایلین تاریخچی13،  لالنان یازاراثرینی ایلک قو

یازار کیتابیندا ، میشدیرکی ایستیفاده ائله دا اهللا رشیدالدین فضل، اولموشدو. اثردن
جی 14ـ 15نین اثریندن  ظهیرالدین نیشابوري. رومایا چالیشمدیرآنا متنی قو.

الدین  مصلح، حمداهللا مستوفی قزوینی، لریندن حافظ ـ ابرو یوٍزایللر تاریخچی
لالندیغی ن قوـی نـرالدیـظهی. دا فایداالنمیشدیالر اراییـآقس ودـمحم و الري

اثرلرین  دوغوروو  باش، دیر ؛چوٍنکو یازار قایناقالري بللی ائتمک چوخ چتین
نین اثرینین آدي  جه بیر یئرده ابوطاهر خاتونی ساده. آدالریندان بحث ائتمیر

) 1152ـ  1159اهین(ملیکش آدي گئچن آدام دا سولطان محمدبن، گئچیر. اساساً
 رویدو .ساراي مأمو یئتیشن بیر خانیمی جووهر خاتونون مالی ایشلرینه

دؤنملري حاقیندا  ایلک سلجوقلوالرین ،اثري بو نین نیشابوري ظهیرالدین
ه لیلر لیدئرلرینین قزنه يبو توٍرکمن آراسیندا بیلگیلر بو .مالیکدیر بیلگیلره یرلی ده

قلو و سلجو سیستئملري وئرگی ،رقوالريقو مالی ، رائتدیکلري ساواشال قارشی
سلجوقنامه«، رقوسونا ایلیشگین اؤنملی آیرینتیالرایمپراتورلوغونون دؤولت قو« 

غوییازارینین گؤز اؤنونه قوخوصوصالردي . دو 
 

.جوٍ یوٍزایل باشالري 13.جی یوٍزایل و 12
 لیگی خارزمشاه تاریخچی

 
12اورتا آسیانین بیلیم ، .جوٍ یوٍزایلین باشالریندا13نالري و.جی یوٍزایلین سو

غو. الراق قبول ائدیلیرديو عیرفان مرکزي خارزم اونین سلجوقلو دؤولتی دو  
، لیک نا چاتماسییال فارسجا تاریخچیسلجوقلو ایمپراتورلوغو } سو بؤیوٍك{ 
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. ردوردورادا سوٍسینی او خارزمشاهالرین سارایینا داشینیالراق اینکیشاف ائتمه
. راخمامیشدیرشئی بو بیر چوخ ائله بیزه دؤنمدن او ،ایستیالسی غولمو وارکی نه

ین  رتوالنالر آراسیندا خارزمشاه تکیشقو )نویقویقوندان (موغول سوسو بؤیوٍك
نین اثرینی بیلدیرمک  للوغوندا اولموش صدرالدین حسینی) قو1172ـ  1200(

، ده مامینی سلجوقلو دؤنمی تاریخی تشکیل وئرسهنین اثرینین تا حسینی. کیر گره
. تصویري وئریلمیشدیر گئنل دا الیالریناو وئرمیش اوٍز نونداسو یوٍزایلین .جی12

دؤنمه مربوط اوالن قایناقالرین آزلیغینا  او، ملرين بؤلوٍاثرین سو، اؤزللیکله
 ییر. گؤره ایستیثنایی بیر اؤنم داشی

آراسیندا فخرالدین  تاریخچیلري دؤنمینین تکیش هخارزمشا ،یوٍزایلده .جی12
نین  رازي. ك ائده ذیکر دا و » العلوم جمع « اثري یرلی و ده  )1159ـ  1210( رازي
حقیقتاً  ،گؤره ایچردیگینه بیلیگیلر اوالن مربوط الراقونو چئشیدلی اثري

ینین ایکی نین اثر . فخرالدین رازيدیر نوموندهآنسیکلوپئدیک بیر قایناق گؤروٍ
یازماسی قوسی نیسبتاً داها گئنیشدیر. نموشدور و ایکینجیرو 

 

سل اؤزللیگینده  .جی یوٍزایله عایید بلگه12
 ایللیکلر .

 
 ,اثرلردن ساوایی ایلیشگین دؤنمینه خارزمشاهالر و ایمپیراتورلوغو سلجوقلو

. ك ائده للیب گتیریلدیگینی آرایا بیر دا وراقالریناو لر و رسمی نامه موٍختلیف
بدیعی طرفیندن  الدین منتجب موٍلّیفلریندن یوٍزایل .جی12 ده بیري اثرلردن جوٍربو

) 1118 ـ 1153( دؤنمینده سنجر سولطان ،شخص بو. حاضیرالنمیشدیر
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یا ریاست »دیوان ـ انشاء « نو ساییالن دیپلوماتیک و رسمی یازیشماالرین کانو

 میشدیر . ائله
، سی و مکتوبالري حاضیرالمیش ولت قرارنامهچوخ ساییدا دؤ، بدیعی

آدییال بیر یئره توپالمیشدیر» الکتبه ۀبکتاب اتا«دا  نالرین بیر قیسمینیبو .
لی  یوخاري روٍتبه، لر آراسیندا وئرگی مأمورالرینین منصوب اولماالري بلگه

ن گگوٍر. نورشهر و ایالت والیلري حاقیندا وئریلمیش فرمانالر دا گؤروٍ، مقامالر
سی  نین اؤزل بیر شیهنه ایداره سیستئمینه وئریلمه و دهیستان توٍرکمنلري

 رلیدیر .یسون درجه د، حاقینداکی بلگه
خاري نین یو سارایی خارزمشاهالر شاعیر و ،موعاصیري نین بدیعی الدین منتجب

 -آدي بیلدیر )1089 ـ 1178( دا ین وطواط رشیدالدین مقامالریندان لی روٍتبه
) سیراسیندا 1127ـ  1156تیمی ( آتسیزین یؤنه، زون بیر دؤنماو، او. لیدیر هیلم

، ایللري آراسیندا 1172ایله  1157، وطواط. دیوان ـ انشاء ریاستینی ائتمیشدي
اؤزل ، ایللیکده. یازیلمیش مکتوب و اووراقالردان بیر ایللیک حاضیرالمیشدیر

لریندن  قرارنامه و امرنامهچئشیدلی دؤولت ، لریندن ورسمی ایش گؤروشمه
الرین سانجارا قارشی آیاغا قالخماالري اوغوزایلینده  1153. اؤرنکلر یئر آلیر

 بؤیوٍكاؤزللیکله ، حوٍکومدارینا گؤندردیگی مکتوب اوغوزرینه آتسیزین  اوٍزه
یالري آراسیندا بو اوغوز.جی یوٍزایل 12لرده  بلگه. اهمیته صاحیبدیر

ساواش اورگانیزاسیونالري حاقیندا جالیب ، لیغا داییر وانچیلیک و حئی اکینچی
 لرده یئر آلماقدادیر . بیلگی

 

 .جی یوٍزایل تاریخ و جوغرافیا اثرلري11ـ 12
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اورتا آسیانین توٍرکجه ، و باتی تاریخچی لیگینده دوغو.جی یوٍزایل 11ـ  12
رلرینه ده موٍنعکیس جوغرافیا اث، عالقه بؤیوٍكدانیشان توپلولوقالرینا گؤستریلن 

عالیملریندن ابورئیحان  بؤیوٍك.جی یوٍزایلین 11بونالرین آراسیندا . لموشدوراو
اییر نومی و جوغرافیایا دآسترو. نین اثرلري اؤزللیکله آچیقالنمالیدیر بیرونی
بو اثرینده ، بیرونی. ایلینده تامامالمیشدیر 1025ي  »تحدید نهایت االماکن«اثري 

رتا آسیا اوتوپلولوقالرینین اولر و بعضی یئرلرین اوٍز  قالري بؤلگهتوردو
، جوغرافیایی بیلگیلري نین بیرونی .وئریر لر بیلگی ایلگیلی (مساحت) مویلهاؤلچوٍ

اولرینه دایاندیغی اوٍچون  نومی چالیشماالري و تجروٍبهنون شخصاً اؤز آسترو
جوٍرجان ایله توٍرك ـ . یرلیدیر خ داها دهچولري آراسیندا یئر آالن  اؤلکه غوزاو

سینا  رتا آسیا جوغرافیانین او بیرونی لرده ده بو جوٍر اؤلچوملر یاییلمیشدیر. بؤلگه
تولموش ماتئماتیک ـ جوغرافی اساسالرا گؤره تو، داییر وئردیگی موٍختّصاتالر

ن درجه خالیص ایطّیالعاتدیر .سو 
ـ  1034احتیماالً ، آدلی اثرینی» تّنجیم ال التّفهیم الوایل صنعت کتاب« ، بیرونی

جوغرافیا و ، نومیآسترو، ماتئماتیک، اثر. ایللري آراسیندا تامامالمیشدیر 1029
تینده لوژيآسترورادا. دیر یه داییر بیلیمسل بیر آنسیکلوپئدي هویبیزي داها ، بو

ییال ایلگیلی دوٍنیانین یئددي ایقلیمینده اینسانالرین یاشادیغ، لندیرن چوخ ایلگی
اثرده توٍرکمن ائلیندن ده بحث ائدیر و اونالري ، بیرونی. وئریلن بیلگیلردیر

 دیر . آلتینجی ایقلیمه یئرلشدیرمکده
. نرا تامامالمیشديسو ایلیندن 1030 اثرینی آدلی »المسعودي قانون« ،ابورئیحان

ایقلیملر ، مداگئنل آنال، بو اثرده. بو اثرله حاقالدیغی شؤهرتی یاخاالدي، بیرونی
اؤزل اوالراق . لر وئرمیشدیر و بو ایقلیملرین ساکینلري حاقیندا قیسسا بیلگی

ده  اؤلچوملري و توٍرکمن ایالتلرینین اوٍز اوغوز، حاضیرالنان بیر تابلودا
 . گؤستریلمیشدیر
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آدلی » الجواهیر معرفت فی الجماهیر کتاب« ،ایلینی ناو نسو حایاتینین ،بیرونی

لرله ایلگیلی چئشیدلی  اثر معدنی ماده. تامامالنماسینا حصر ائتمیشدیر اثرینین
. تاریخ و جوغرافیایا داییر معلوماتا دا شامیلدیر، لره صاحیب اولسادا بیلگی
سینین  کلمه» توٍرکمن « اؤنم داشییان  بؤیوٍكبیزیم اوٍچون ده ، بیرونی، بورادا

نین ائتیمولوژیک آنالمینی  کلمه، انابورئیح. سینه ایشیق سالمیشدیر ائتیمولوژي
 آچیقالیان ایلک موٍسلمان یازاردیر .

قایناقالردان  کی دیللرده چئشیدلی نین بیرونی ابورئیحان چالیشماالریندا
اؤز ، یازیلی قایناقالرال بیرلیکده، بیرونی. لونورفایداالندیغی موٍشاهیده او

. میشدیر لرینده ایستیفاده ائلهثرلري ده ا گتیردیگی بیلگی اَلهو نیملرینی  ایزله
[ قیتان ]  یه دیپلوماتیک زیارته گلن کیدان . جی یوٍز ایلده قزنه11، یین اؤرنه

حاقیندا  لري اؤلکه دوغو اوزاق ،بیرونی شدوکدهگؤروٍ هئیأتییله ائلچیلیک
 اونالردان بیلگی آلماغا چالیشمیشدیر .

ایلک موٍسلمان  وئرن لر بیلگی ینداحاق سیبریا دوغو و جیواري بایکال ،احتیماالً
ومالرین کؤچري قو ،دؤنم یاشادیغی نین بیرونی .شدورلمواو بیرونی جوغرافیاچی

 کؤچ حرکتلرییله اؤنم قازانیر . بؤیوٍكآسیایا ائتدیکلري  دوغومرکزي آسیادان 
12ـ  1166دریسی (. جی یوٍزایلین اورتاالریندا ابوعبدا... محمد بن محمد اال
آدلی » کتاب روجار«و یا » لمشتاق فی ادراك اآلفاقا هۀنز«) طرفیندن 1100

ـ  1164. جی روجئرزه (2اثر سیسیلیا شاهی . جوغرافیا اثرلري یازیلدي بؤیوٍك
تایی ، شهرلري و قاالالري حاقیندا، ائلی اوغوز، اثر. ) عطف ائدیلمیشدیر1154

نین بو آنسیکلوپئدیک  ادریسی، یآما نه یازیق ک. لر وئریر زنگین بیلگی، آز اوالن
بو آراشدیرمادا  .میشدیر ائدیلمه ترتیب چاپی بیر تحقیقلی ده هله اثرینین جوغرافیا

    .اساس آلینمیشدیر سی ترجوٍمه فرانسیزجا آ.ژوبئرتین یازماالري و موٍختلیف اثرین
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 -ارالنایار دا  قایناقالریندان دوغو نین ادریسی سیراسیندا حاضیرالنماسی کیتابی
دا  و ـ شئدرین کیتابخاناسیندا اوالن یازماسیندانراق یازدیغی اثرینین سالتیکو

 فایداالندیق .
ایللرینده تهراندان  لی90.جوٍیوٍزایلین19یازما بو، یه گؤره یو .یاکوبووسکی. اي

 .گتیریلمیشدي
بیر نین ایمضاسینی داشییان کیتابین  ادریسی، بیر احتیمال ایله بؤیوٍك، یازما 

 گؤزل بیر مغریب (مغرب ـ مراکش) خطّی ایله یازیلمیشدیر .، لوبسی او کوپی
ین روسجا »جار کتاب رو«  ،ائلی حاقینداکی قیسیمالر اوغوزیازمادا یئر آالن 

داغ و چاي ، ده بعضی یئر آنجاق ترجوٍمه. لنمیشدیر نین داوامینا ایضافه چئوریسی
غرو یازیلیشینی بللی ائتمک آدالرین دو. آدالري یانلیش تلفّوظ ائدیلمیشدیر

. لرینی گتیرتدیک فیلمده اوالن یازماسینین میکرو فیهنین صو اوٍچوٍن ادریسی
نین یایینالدیغی جوغرافیا  محمد بهجت االثري و جواد علی، میللئرین، آیریجا
سی  مه له لرین اینجه داکی بیلگی» المشتاقهۀنز «. ردوقده باش وو لرینه خریطه

ابن ، )1273ـ  1331ابوالفدا (، )1214ـ  1327یراسیندا ابن سعیدالمغربی (س
ـ  1524) و ابن ایاسین (1446ابن البردي (اؤلوم .، )1332ـ  1406خلدون(

آدي گئچن عرب . لموشدوریوده گؤز اؤنونده قو ) قیمتلی اثرلري1448
نین  الراق ادریسیغرودان و یا غیر ـ موٍستقیم اودو، جوغرافیاچیالرینین هامیسی
ین »کتاب روجار«الیمیزده اوالن ، بو یازارالر. اثرلریندن فایداالنمیشدیرالر

بو دا اونالرین . مووجود یازماالریندا یئر آلمایان بعضی بیلیگیلر ده نقل ائدیرلر
 سعید ابن، یین اؤرنه .گؤستریر فایداالندیقالرینی اثرلریندن موٍختلیف نین ادریسی
 -لالاثرینی قو »النفس هۀنز و االنس روحنه« نین ادریسی ،ایاس بنا و، ابوالفدا

ن ایللرینی سارایدا حایاتینین سو، آدي گئچن بو جوغرافیا اثري. نمیشدیرالر
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) 1164ـ  1166جی ویلهئلمه (. گئچیرن ادریسی طرفیندن سیسیلیا شاهی ا

 ایتحاف ائدیلمیشدیر .
 نالریناو، لر بیلگی آالن یئر دا»المشتاق هۀنز« حاقیندا ومالرقو دانیشان توٍرکجه

اولی ایلگی اؤزللیکلرییله ایقلیم لرین بؤلگه ردوقالريتو و حوقل ابن، لوباو 
لرینی  اؤن سؤزونده بیلگی اثرینین ،ادریسی .آلینیر اساس ایطّیالعاتی نین جئیهانی

دیسی و دیگر مق، خردادبه ابن، جئیهانی، حوقل پایالشدیغی یازارالر آراسیندا ابن
لرینین آدالرینی ذیکر ائدر رتاچاغ جوغرافیا و تاریخچیاو . 

ائلی حاقیندا یئر  اوغوزدا » کتاب روجار«، پریتساکا گؤره. وولین و او. ل. س
ن نین اَ ده ادریسی گئرچکدن. نین اثریندن آلینمیشدیر جئیهانی، لر آالن بیلگی

نین گاهدان  ادریسی، آنجاق. ئریرنین اثري تشکیل و اؤنملی قایناغینی جئیهانی
(هردن) آنا قایناق اولره باش  لین اثرینده یئر آالن گئرچک بیلگیقَالراق ابن حو

غورووخارزم ، ادریسی، بارتولدون آراشدیرماسینا گؤره. دابلیو. دا بیلینیر دو
، لري تیکرارالییب بیلگی آالن یئر اثرینده حوقلین ابن چکرکن تصویرینی گؤلونون

لیقالري دا اؤز اثرینه نقل  راخیالن یانلیشحتّی عئینی یئرده و عئینی شکیلده بو
 ائتمیشدیر .

له  عومومیت، ادریسی، لرین یئر آلدیغی اثرینده ائلی حاقیندا بیلگی اوغوز
آدلی اثرین » المشتاق هۀنز« .اؤلچوده فایداالنمیشدیر بؤیوٍكنین اثریندن  جئیهانی

ایله  ائلی اوغوز، ادریسی. یه یئتیشیریک جوندا بو عقیدهنوسی سو لنمه اینجه
شاهالرینین  اوغوزبیزي زیارت ائدن «مون گیریشینده بئله دئییر: لی بؤلوٍ ایلگی

.» دیر مایل 300ن اطرافی (موٍحیطی) خارزم گؤلونو، بیان و ریوایتلرینه گؤره
رتا آسیا و پالئرمو او، زاقاو، خاقانالرینین اوغوزنو ائتدیگی نین سؤزوٍ ادریسی

. جی ویهئلمین سارایینا گلدیکلرینی 1فیلََ. جی راجئرز و یا خ2َسیندن اؤلکه
اها آرال گؤلوندن سؤز ادریسی اثرینین بیر یئرینده د. دیر دوٍشونمک چوخ چتین
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. جی یوٍز 12،کیمی دوغولبللی او. آدینی ذیکر ائدیر» خاقانینین اوغوز«رکن  ائده
رتاالایلین اونالر ریندا آرال جیواریندا قیبچاق خانالري حوٍکوم سوٍروردولر و او

، لمالیدیر کینا گؤره اوبو. میشدیلر یابقوالرینی مغلوب ائله اوغوزایلینده  1050
 دوغوللري او ین موٍلّیفی قولالندیغی قایناقالردا یئر آالن بیلگی»المشتاق هۀنز«

رتاچاغ لرینی قولالنما مئتودونا او یلگیباشقاسینین ب. میشدیر کیمی نقل ائله
آنالشیالن بو . لیغیندا دال با دال راستالنیلیر ایسالم تاریخ ـ جوغرافیاچی

. نموشدولوگزگین و ائلچیلرینین آغزیندان نقل او اوغوز، لري لرین بعضی بیلگی
ثرین ا، نین جئیهانی، نین بیلدیردیگی کیمی مقدیسی، الراقعاغال ایلک او بورادا
جئیهانی . فیکري گلیر دوغوللریندن یارارالناراق یازمیش او لرین بیلگی اؤزگه
لوغوندا نشویولالرین و سامانیلرین قو، دنیزلرین، چایالرین، داغالرین، اثرینده

آدلی اثرینده ده بو » کتاب روجار«. لرین تصویرینی چکمکده دیر الن بؤلگهاو
نالرین خاریجینده دا بو»المشتاق هۀنز«. نووع جوغرافیایی بیلگیلر واردیر

بو ، یوالن مالالردان دا بحث ائدیلیر کیالرال ائدیلن تیجارتده عالقه دواوغوز
نین اثرلرینین تمل  ادریسی. دیر لماسی حتمیبیلگیلر تاجیرلردن آلینمیش او

لر  یغرو بیلگلر حاقیندا کامیل و دو بؤلگه دوغولتیجارتین یایقین او، اؤزللیگی
قاالالریندان و ساواشالرینداکی  اوغوز، ده دا هم»کتاب روجار«. سیدیر نقل ائتمه

ین جئیهانی حاقیندا ن مقدیسی، بوٍتون بونالر. اؤنچو بیرلیکلردن ده سؤز ائدیلیر
پالنماسینداکی اساس لر تو لر حاقیندا بیلگی نشو اؤلکهنون قواو«دیگی  سؤیله
 سؤزلرینی عاغال گتیریر.» ل ائتمکدیرالري ایشغاتوپراقی بو آماج

غوزداکی »کتاب روجار«، الچیخاراقآنالدیالنالردان یولر  ائلینه داییر بیلگی او
الراق قایناق او آنا دانغرودو ادریسی یئرلرده بعضی حاقیندا جئیهانی ،سینده سایه

لالنمیشدیرابن حوقلی قو. 
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جوٍ یوٍز ایله 10نین اثرینین  انیجئیه، ننلري دیقّته آالراق خاریدا سؤیلهیو .

 نو قبول ائده بیلریک.دوغوعایید اول
طرفیندن حاضیرالنان  اونون نهیئ ،اثري جوغرافیا آنسیکلوپئدیک بو نین ادریسی

لري  و دوٍنیانین آنا قایناقالرینی گؤسترن گوٍموش ائلیپسی و موٍختلیف خریطه
1154 ،سی رکن دؤنم خریطهئن انی ادریسی. روموندادیرایچینده آنا قایناق دو 

اثرین چئشیدلی  آدلی »المشتاق هۀنز«. ییر آدینی داشی» االرض صورت«ایلینی و 
 ده گؤستریلیمیشدیر.  لري یی خریطهسینین جوغرافیا رهوٍیئر ک ،یازماالري آراسیندا

ییب و  چو بیلمهغرولرینی دو نین خریطه ادریسی ،بعضی آراشدیرماچیالر
. رلرسی گؤروٍ پیلرینین بیر پیس کو لئمایوسون خریطهسینی پتو اونالرین هره

باشقا اورتاچاغ موٍسلمان ، طرح و هندسه آچیدان، لري نین خریطه ادریسی
نین  ادریسی، کراچووسکی. یو. اي. یغون اؤزللیکلره صاحیبدیرلرینه او خریطه

لرینده  ن خریطهاونو. سینده بیر آددیم گئریده قالدیغینی آچیقالییر خریطه بیلگی
رکن دؤنم موٍسلمان جوغرافیاچیالري طرفیندن رد ائدیلن دوٍنیا ئداها ا
 لرینی یئددي ایقلیمه آییرماق کیمی پتولئمایوس قایداالري یئر آلیر . دؤولت

لرینین قارشیالشدیریلماسی  بیلگی متن و لرین خریطه وئریلن دا»روجار کتاب«
سوینین خریطه بیلگ ادریسی، جوندانو یهیوسینین س رتایا چیخاریریقسینی او .

لري  لالندیغی قایناقالرداکی بیلگینین هر زاماندا قو ادریسی، قارشیالشدیرماالر
دیگینی گؤستریر الراق عکس ائتمهتام او .دا یئر آالن »المشتاقهۀنز«خ یئرده چو

یر دئییلدیر؛ موٍقص ادریسی جه ساده ندابو .واردیر تناقوٍض آراسیندا خریطه له متن
پی ائدن کاتیبلرین ده پایی واردیراثري کو .ادریسی ایلک ، خ احتیماال گؤرهچو
 میشدیر . الراق بیتیره بیلمهسینی تام او خریطه

دنیز و چایالرین آدالري موٍشخّص  بؤیوٍكشهرلرین و حتّی ، داغالرین
اوداها آنجاق .نمامیشدیرلو ایلی خریطه 1154 اؤزللیکله ،لرده خریطه نراکیسو- 
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 نین ادریسی، بونالر بوٍتون .تامامالنمیشدیر یئرلر راخیالنبو اسگیک ،سینده 
لیقالرینی تثبیت ائدیر و  لیگینی و یانلیش چالیشماالرینین جوغرافیاسال گئرچک

 آراشدیرماچییا چتینلیک چیخاریر .
نین  ادریسیسیندان  هم ده جوغرافیا بیلیمی آچی، هم تاریخ، نا باخمایاراقبو

دا ان چوخ دیقّتی چکن »کتاب روجار«. سودورقونوایلگی  بؤیوٍكاثرلري 
 . سیدیر سینین خریطه رهیئر کوٍ، خوصوص ایسه

جوغرافیاسال آدالرین ، لمادیغینا گؤرهین تحقیقی بیر چاپی او»المشتاق هۀنز«
اون یازماالرینی نی ده ادریسی نهیئ. چتینلیکلرله قارشیالشیریق بؤیوٍكنماسیندا خو

 چیخارماق رتایااو گئرچگی،رك پالئوقرافی باخیمیندان یاخشی تحلیل ائده
یازماالرینین اؤز یازیم » کتاب روجار«بیزیم قولالندیغیمیز  .موٍمکوندور

ندا و باشیندا گلن لئنینقراد و صوفیه یازماالریندا کلمه سو. اؤزللیکلري واردیر
آنجاق دیقّتله باخیالندا بو حرفلرین یازیم . یرعئینی گؤستریل» غین«ایله » نون«

داها آز اَیري » غین«ده  ال موقاییسه»نون«یازماالردا . لیکلري آچیغا چیخیر فرقلی
لوباو ،نوقطه حرفین اوزادیلمیش سونون اَنوایسه » نون« ،سینده شهن ساغ گو

دیر رتاسیندا گؤستریلمکدهتام او. مغریب ،لريلونان یازیم اؤزللیکبللی او 
لمالیدیر.) لئنینقراد و صوفیه یازماالري (او.لماسی الزیمدیررالالري اوطّینین قوخ

 .اؤلچوده مشهد یازماسییال بنزرلیک ائدیر بؤیوٍك
یوٍزایلده عربجه یازان تاریخچی و  جو. 9ـ  10، نین اثرلري ادریسی

رتا آسیاداکی او دا دانباخیمین یاپماسی کیتابالریندان الناو خیو جوغرافیاچیالرین
 -کتاب« .قایناقدیر بیر قیمتلی آراشدیریلماسیندا ومالرینقو دانیشان توٍرکجه
نالرا لر و بو ردوقالري بؤلگهتوومالرین اوجه بو قو ساده، یین اؤنم»روجار

لی گلیر ؛ترسینه  سیندن ایره لر نقل ائتمه قاالالر حاقّیندا بیلگی و عایید شهر
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رومونا کوٍلتورل دو و یاشام ،حئیوانچیلیق و کینچیاَ نالریناو ،ثرلريا نین ادریسی

 لور .ده شامیل او هداییر بیلگیلر
 

 لیگی جوٍ یوٍزایللر اؤن آسیا تاریخچی. 11ـ  13
 

گوٍرجو و ، . جوٍ یوٍزایله عایید ائرمنی11ـ  13، سینده سلجوقلو ظفرلري سایه
لره  یالري حاقیندا بیلگیبو اوغوزمن و سوریانی (سوري) قایناقالریندا دا توٍرک

آریسداکوس  باشیندا قایناقالرینین تاریخ ائرمنی .موٍمکوندور راستالنماق
و ایروانلی  ). جی یوٍزایل12(اورفالی ماتئوس . ). جی یوٍزایل11دیوئرد ( دئالس

 آدي گئچن موٍلّیفلرین اثرلرینده. کرونیکلري گلیر ). جوٍ یوٍزایل13ین ( تارمیخی
بونالردان . لو سفرلریندن بحث ائدیلیرسی و آنادو سلجوقلوالرین قافقازاؤته

مربوط اوالن   ینه لی ساواشالري و سلجوقلوالرین منشاء ـ قزنهساوایی توٍرکمن 
، حاقینداکی نظرلري یالريبو سلجوقلو تاریخچیلرینین ائرمنی .واردیر لرده بیلگی

. ان یوهاننا سارکاواقانین اثرلرینه دایانیر. جی یوٍزایل یازارالریند12گئنللیکله 
، . جوٍ یوٍزایل یازارالریندان واردان بئرد زئبئرتس و کیروکاس قانزاکئتس13
آدلی اثریندن بحث ائدیرلر.» توٍرکلرین سفرلرینه و تاریخینه گیریش « نون او 

گوٍرجو ایللیکلرینده ده ایلگینچ بیلگیلره ، سلجوقلو بویالري حاقیندا
.جی یوٍزایل) سلجوقلوالرین گوٍرجوستانا 11دا (»ماتیانه کارتلیسا « . نیلیرراستال

لر  گئتدیکلري ایلک سفرلر و سولطان آلپ آرسالن ایله ملیکشاه حاقیندا بیلگی
، ایسه قایناغیندا گوٍرجو باشقا بیر آلینان قلمه یوٍزایلده .جی12. واردیر

 لري آنالتیلیر. هسینی ایشغال ائتم سلجوقلوالرین قافقاز ـ اؤته
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توٍرك دیللی اورتا آسیا قورتاچاغ تاریخی حاقینداکی اؤنملی ومالرینین او
.جی 12. ییک لی ده بیلدیرمه لی میکاییلین ایللیگینی ریهسو، قایناقالر آراسیندا

، سی یوٍزایلین سوریه یازارالریندان اوالن بو شخصین اثرینده توٍرکلرین اؤلکه
لري حاقّیندا اؤزل بیر بؤلوم واردیر.  رزلري و تؤرهیاشام ط، مشغولیتلري

ایران و یاخین ، رتا آسیاآسیادان او سلجوقلوالرین مرکزي، لی میکاییل سوریه
 لرینه ائتدیکلري کؤچلره چوخ اؤنم وئرمیشدیر . اؤلکه دوغو

. قیبچاق وسلجوقلو سفرلرییله ایلگیلی جالیب ریوایتلر ده یئر آلیر، ایللیکده
اؤزللیکله ، ) اثري1226ـ  1286ایناقالري آراسیندا ابوالفرجین (سوریه ق

. ییر بیر دوٍنیا تاریخی اؤزللیگینی داشی، ابوالفرجین اثري. یردیر یه ده بیلدیریلمه
نین اورتایا چیخیش و تاریخی ایله ایلگیلی بؤلوملرده  سلجوقلو دؤولتی، اثرده

 واردیر .
 
 
 
 

 د قایناقالرسینه عایی موغول ایستیالسی اؤنجه
 

13ردوالر. جوٍ یوٍزایلین باشالریندا چنگیز خانا تابیع او ،رتا آسیادا او
ن اولدوالر هالرا ند رخونج قتل ـ عامقو .خارزمشاه ، الیالرابو قورخونج او

. لور) سیالح آرخاداشی محمد نَسوي ده شاهید او1231. الدینین (اؤل جالل
ده خارزمشاهین » الدین منقوبردي جالل السلطان ةسیر«نسوي اؤزل اثري 

ن  موغلالرال اٍوز وئره، حوٍکومدارلیق ایللري و سفرلرینین تاریخی یانیندا
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 -موٍسلمان تاریخچی رتاچاغاو ،اثري نین نسوي .آنالتمیشدیر دا ساواشالري

 ،یرلی چالیشمادا بو ده. تایی آز اوالن ادبی بیر اوسلوبدا قلمه آلینمیشدیر، لیگینده 
سون دؤنم خارزمشاهالر تاریخی و چنگیزخانین اورتا آسیا ایستیالسی حاقّیندا 

نین آنالتدیقالري آراسیندا بیزیم اوٍچون آیري  نسوي. لر واردیر ایلگینچ بیلگی
خوراسان توٍرکمن بویالرینین ایشغالچیالرا ، بیر اؤنم داشییان قیسیمالري

 . لردیر قارشی گؤستردیکلري موجادیله
غول ایستیالسینین )ده مو1160ـ  1234االثیر ( سی ابن عرب تاریخچی بؤیوٍك

نین  آدلی چوخ جیلدلی بیر دوٍنیا تاریخی» الکامل تاریخ«، او. موعاصیرلریندندیر
ین ایللیکلري  ر گلیب چاتا بیلمه گوٍنوموزه قده، اثرینین یازیلماسیندا، یازارییدي

. لالنمیشدیرگیلی قایناقالري قوده خوراسان تاریخییله ایل هم، و کیتابالري
بیر جسارت و  بؤیوٍك، رکن پالییب تحقیق ائدهلري تو گئرچک بیلگی، االثیر ابن

نون تاریخه ایختیصاص تاپمیش اثرینده او. یموشدورماییشه قوواضوٍع نوتَ
الر و اسکی قونویاشاما داییر چئشیدلی ، الیالر دئییلجه سیاسی او ساده

و توٍرکمن   اوغوز. حایاتینا داییر خوصوصالر دا یئر آلمیشدیردؤنملرین مدنی 
. جوٍ یوٍزایل باشالري 13. جی یوٍزایل و 11، تاریخی باخیمندان اؤزللیکله

تاریخ الکامل « . یرلی بیر قایناقدیر االثیرین اثري ده آراسی دؤنملر اوٍچون ابن
«ن قیسیمالريین سو ،الیالر یانیندا چنگیز خاندیگر او اوسونون اورتا ردو

 . سینده ایجاد ائتدیگی وحشتلر ده آنالدیلیر ایران  و قافقاز ـ اؤته، آسیا
ده موغول  آدلی اثرینده» ناصريطبقات «نین  لدین جوزجانیا منهاج

اثرینی هیندیستاندا ، جوزجانی. لرینه راستالماق موٍمکوندور ایستیالسینین ائتگی
) 1259ـ  1256الدین محمود شاها ( ناصر یازمیش و دئهلی سولطانالریندان

افغانیستان و قوزئی هیندیستاندا حوٍکوم ، ایران، اورتا آسیا، اثر. نموشدورسو
سوٍرموش اوتورالن خانیدانالرین تاریخینه ایشیق تو .ن قیسیمالرياثرین سو ،
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نون حاقّیندا منفی چنگیزخانین عسگري سفرلرینه تخصیص ائدیلمیش و او
اؤزللیکله اثرین ، سیندان بیزیم آراشدیرمامیز آچی. یاندیریلمیشدیراوذهنیت 

اؤنم  بؤیوٍك، سلجوقلوالر و خارزمشاهالر حاقّینداکی قیسیمالري، لیلر قزنه
ر  گوٍنوموزه قده، بو قیسیمالرین حاضیرالنماسیندا جوزجانی. ییر داشی

 النمیشدي .رین قایناقالردان یارا یئتیشمه
، عومومی تاریخ اثرلري یانیندا، لیگینده فارس تاریخچی . جوٍ یوٍزایل13
یه قئید ائتمیشدي (ال تاپمیشدي)  مه لیله ایره بؤیوٍكسل تاریخ اثرلري ده  بؤلگه

اؤنم  بؤیوٍكسینه  نیلمه ایالت و ویالیتلرین تاریخینین اؤیره بؤیوٍك، .شهرلرین
» تاریخ طبرستان « ان ایلینده تامامالن 1217ابن اسفندیار طرفیندن . وئریلیردي

خوراسان ، ابن اسفندیارین بو اثري. بو نووع چالیشماالرا بیر اؤرنکدیر، آدلی اثر
 بؤیوٍكسی باخیمیندان دا  نیلمه لري تاریخینین اؤیره و قونشو اورتا آسیا اؤلکه

. جی یوٍزایل 11، میزي ایسه داها چوخ بیزیم عالقه. دیر اؤنم موٍنعکیس ائتمکده
 فیتنه (شوریش)سی آدي وئریلن بؤلوملر چکیر . اوغوزرلري و سلجوقلو ظف

 
 

 لیگی ایلخانلی دؤنمی فارس تاریخچی
لرین  بو اؤلکه، سی ایرانین موغولالر طرفیندن ضبط ائدیلمه رتا آسیا واو

آنجاق بو تنزّوٍل بیر نئچه اون ایل سونرا . ضربه ووردو بؤیوٍكکوٍلتورل یاشامینا 
سیرا اینکیشافالر  بیر لرده ساحه بیلیمسل سینده بؤلگه ایران اتیب و گوٍنئی ،رموشدو

نین دا یاردیمی  ایلخانلی سارایی، . جوٍ یوٍزایلده13ـ  14. ساغالنمیشدیر
مئدیترانه ـ  ، یه چیخمیشدیر .اؤزللیکله لیگی ذیروه فارس تاریخچی، سینده سایه

 ده اکونومیک ساحه ،سینده فئودال روابیطین اینکیشافی آسیا تیجارتی نتیجه
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یاشامینین جانالنماسیندا اؤنملی  ل کوٍلتوره دؤنمین ،لیش یوٍکسه نانلواو موشاهیده

بیر عامیل اوشدولمو .سی لمه موغول ایمپیراتورلوغونون دوٍزه، نونال بیرلیکدهبو 

، موغول خانالري. آچدي فوقونواو لرینین تاریخچی فارس ،سفرلري خاچلی و
سینه حدسیز عالقه گؤستریر و بو اوٍزدن ده تاریخچی و  کسلدیلمهآدالرینین یوٍ

 شاعیرلره یاردیم ائدیردیلر .
کی  اؤنجه، لیگی جوٍ یوٍز ایللر اورتا آسیا و فارس تاریخچی. 13ـ  14

سیرا  اؤزونه مخصوص بیر، دؤنملرین اوسلوبوندا اولماسینا باخمایاراق
نین تامامییله اورتادان  ادبی دیلیبو دؤنمده عرب . ده ساغالمیشدي لیکلر یئنی

ل تاریخ  بونون یئرینه فارس و تاجیک دیللري اساس اوالراق یئره، قالخدیغینی
محدود ساییدا اوالن ساراي . روكاوخولالرینین اورتایا چیخدیغینی گؤروٍ

زامانال یئرینی عومومی ، لیگی و خاندان مرکزي تاریخ یازما فعالیتلري تاریخچی
روما وي (یئرینه دوٍشموش) بیر دو بو طرزین عنعنه. رینا وئرديتاریخ کیتابال

سینین  دؤنه دوٍنیا تاریخی ساحه لیگینده ایلک تاریخچی دوغو، سی گلمه
 . جالندينوسییله سو لمه دوٍزه

موغول ، آدلی اثري» تاریخ جهانگشا« )1226ـ  1283نین ( ینیوئعطاملک جوٍ
موٍلّیف. ک تاریخ اثرلریندندیرنراسیندا یازیالن ایلایستیالسی سو ،زون ایللر او

باغداد شهري  ایللرینی نسو حایاتینین و لموشاو خیدمتینده خانالرینین موغول
الراق گئچیرمیشدیر .حاکیمی او 
چنگیز خانین ایلک سفرلریندن ، ایلینده تامامالیان جوینی 1260اثرینی 
نین »جهانگشا  تاریخ« باخمایاراق نابو .یازیر کیتابیندا ده تاریخینی موغول باشالیاراق

، جوینی. سلجوقلو و خارزمشاهالر تاریخی ده یئر آلیر .موندهبیر چوخ بؤلوٍ
غولمقامینا گؤره اودا قولالناراق یازدیغی دؤنمین گئرچک  ایختیارالرینی دو

بو اثر. بیلمیشدیر فوذ ائدهاوالیالرینا نو ،او رومونون و دؤنمین گئنل دو
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نوجالرینین سینین سو لالر طرفیندن ایشغال ائدیلمهوکمنیستانین موغتوٍر
 العاده اؤنملیدیر . سی باخیمیندان فووق نیلمه اؤیره
ایلخانلی دؤنمی ایرانیندا ، لیگی .جوٍ یوٍز ایل فارس و تاجیک تاریخچی14

ل من موٍکَلیگینین اَ تاریخچی دوغورتاچاغ او. تاپدي لتلره اَوفّقییموٍ بؤیوٍك
بو دؤنمین باشالریندا قلمه آلینمیشدیر و دوٍنیا » التّواریخ جامع«الن اثرلریندن او

) 1274ـ  1318رشیدالدین ( اهللا لیگینده بو قیمتلی اثرین یازاري فضل تاریخچی
لیگینده ائتگین اوالن دوٍنیا  ایسالم تاریخچی، موٍفّقیتی بؤیوٍكاثرین قطعاً ان . دیر

لري  کار ـ سوٍنّتی) دوٍشونجه کی و گئریچی (موحافیظهتاریخی حاقّیندا اس
، دنیزینده بؤیوٍكاینسانلیق تاریخینین «، یندا»ایللیکلر کوٍلّیات «. ییخماسیدیر

ایدیعاسی اینجه » جه بیر چاي اوالراق قالماقدادیر ساده، فارس و عرب تاریخی
زاق او، ی اثردهآدل» التّواریخ جامع«بو سببله . و قیرمیزي بیر خط کیمی گئچیر

ر بوٍتون خالقالرین تاریخینه اؤنم  روپا یاخاسینا قدهدان باشالیاراق باتی اودوغو
ره موغول ـ توٍرك  لماق اوٍزهدا داخیل او یالريبو اوغوز، اثرین گئنلینده. وئریلیر

ین بعضی یازماالري »التّواریخ جامع«. لوسالرینین تاریخی اساس آلینمیشدیراو
خان  اوغوزوي  افسانه. آدلی اؤزل بیر بؤلوم یئر آلیر» اوغوزتاریخِ ـ «، آراسیندا

یازیق کی هله ده عئلمی آراشدیرماالرا شامیل  نه، نین تام متنی ریوایتلري
ینین آنالتدیقالرییال موقاییسه ، ده هم. لماییبدیراوبو ریوایتلري رشیدالد

ریوایتین . یزودالرا راستالنیلیرجالیب تاریخی و ائتنوقرافیک ائپ، ائتدیگیمیزده
لریندن سالیربابا  یخچی. جوٍ یوٍزایل توٍرکمن تار14، داها گئنیش بیر وئرسیونو

 سینده واردیر . ین جاغاتایجا ترجوٍمه»التواریخ جامع«طرفیندن 
 -و ریوایتچی تاریخچی آنونیم ،سؤزونده اؤن نین »یتاریخ اوغوز« ،رشیدالدین

، یازار، آنالشیالن. میشدیر رکن قایناق گؤسترمه بیلدیرهلردن فایداالندیغینی 
، رادلوفا گؤره. دابلیو. تاریخ اثرلریندن و شیفاهی ادبیاتدان فایداالنمیشدیر
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ین اویغور وئرسیونو و »خاقان حاقّیندا ریوایتلر اوغوز«رشیدالدین قایناغینی 

لواویغور ، میز نوٍسخهیغیدآراشدیر، آنجاق. شدورورتوٍرکمن خالق ریوایتلري او
رتودوکسیاسینین تأثیري آلتینا گیرمیشدیروئرسیونوندان داها چوخ ایسالم او .

نین ایفراطی مودافیعلري اوالراق  ایسالم دینی، یونون سوو او اوغوز بورادا
دییشیمه  بؤیوٍكنین زامانال  تاریخی ریوایتلري اوغوزبو دا اسکی . تانیدیلیر

 -سون دییشیک نین »نامه اوغوز« ،گؤره بارتولدا .دابیلو .ریرگؤست اوغرادیغینی
و     » الخبار زین«رشیدالدینین ، بو نظر. موغول دؤنمینده یاپیلمیشدیر، لیکلري 

ون اوغوزبو قایناقالردا . نیر لرله دستکله دن الده ائتدیگی بیلگی »التّواریخ مجمل«
ون اوغوزترسینه . لگی یوخدورسینه داییر هئچ بیر بی ایسالمی قبول ائتمه

پرست اینانجالرال  سیحیرلی داش و یاغمور یاغدیران بوت، وي آتاسی افسانه
 موخاطبدیر .

ینده تاریخی و حماسی نین تمل »تاریخی اوغوز«رشیدالدینین ، تخمینیمیزجه
ین  ابوبکر بن عبداهللا بن آیبک. وئرسیونالري یاتماقدادیر» نامهاوغوز«خاراکترلی 

»جوٍ یوٍزایلیلن 14. جوٍ یوٍزایلین سونالرییال 13، آدلی اثرینده» التّیجان در .
الردا چوخ یایقین اوغوزآدي وئریلن بیر اثرین » نامه اوغوز« ، باشالري آراسیندا

گؤز آدي وئریلن بیریندن بحث  بو اثرده تپه، اونا گؤره. ندان بحث ائدیردوغواول
ناغیلیندا دا مطرح » ده قورقود  ده« ، لوبک شاهی اونالرین ایلاو، بو، ائدیلیرکن

اوغوز«. نورلونین بیر نوٍسخه »تاریخی او سی ده توٍرکمن بویالریندان آغ قونلو یو
ماحمود  . جی یوٍزایل عوثمانلی یازارالریندان15. نوردورولري طرفیندن قو بی

، اثرلري ده» ریخِ ـ تراکمهتا«و » تاریخِ ـ آلِ ـ سلجوق«نین  اوغلو حسن بایاتلی
نوغوز«اعتیبارییال  قویه دایانماقدادیر »نامهاو . 

لرینین  هم ده باشقا اورتاچاغ تاریخچی، نده »تاریخی اوغوز«هم رشیدالدینین 
اؤزللیکله . لر یئر آلیر وي حیکایه یه ایلیشگین اثرلرینده بیر چوخ افسانه نامهاوغوز
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، سییله ایلگیلی آنالتیالنالر لمه لیق چاغی ایسالما یؤنهخانین هله اوشاقاوغوز، ده
لالنیالن سوسیال و بنزري آیریجا بو یازماالردا قو. چوخ یئکه بیر خیال دئمکدیر

بو . سینی گؤستریرلر سیز اؤز دؤنملرینین مودئرن باخیش آچی شوٍبهه، دئییملر
سل اوالراق اسکی  یکمیکان، نده یازیالنالرین هامیسینی »تاریخی اوغوز«، سببله

یا بیلمهاوغوز« یغیمیزیردآراشد. ریک الیالرال بیر یئرده قوري وئرسیونال» نامهاو
کلی گؤرونن  واجیب و گره، صیفتینده اولوب» لري تاریخ حیکایه«سی بیر  هره

آدلی » تاریخی اوغوز«. لر ده یئر آلماقدادیر یئرلرینده بیر سیرا تاریخی بیلگی
سلجوقلو فوتوحاتی و ، ن قیسیمالرین باشیندا چوخ جلب ائدهاثرده نظري ان 

غوز ردریاسیتینه یابقوالرینین اوکرونولوژیک . گلیر آنالتیالنالر ایلیشگین حاکیمی
رشیدالدینین ، تاریخله گئرچکلشدیگی اوالیالرین ،رساقلواو جک دوٍشونه اوالراق

الرین اوغوز، آنجاق. واردیر ایل فاصیله 250اثري قلمه آلدیغی تاریخ آراسیندا 
دیکلري روال داییر اسکی دؤنمه مربوط اوالن  سینده سرگیله تاریخ صحنه

» نامهاوغوز«. میشدیر سیندن سیلینمه خالقین حافیظه، آنالشیالن، لر خاطیره
بونالري ، لري مئتودیک اوالراق آنالیز ائتمک اوٍچون ریوایتلرییله ایلگیلی شاییعه

لرله قیاسالیاراق تنقید ائتمک  قالریندا یئر آالن دؤنمه عایید بیلگیاورتاچاغ قاینا
او دؤنمه عایید ، ریوایتلرینی اوغوزتاریخ قایناقالریندا بحث ائدیلن . کیر گره

داها ایلگینچ و موٍحتوالی اوریژینال . ووراراق تأیید ائدیریک لره باش حیکایه
 ل بیر حاال گتیریلمکده دیر .رقو باخیمیندان گؤرسقو، خالق ریوایتلري ایسه

آسیا توٍرك ـ موغول  دوغو، لیگی .جوٍ یوٍزایللر فارس تاریخچی13ـ  14
سینه اؤنملی بیر عالقه  نیلمه نین اؤیره نی نین تاریخ و ائتنیک دوٍزه میلّتلري

دوٍنیا ، لوسالرین تاریخینهبو او، سینده سایه» التّواریخ  جامع« . گؤسترمکده ایدیلر
و  اوغوز، اثرده. نین بیر پارچاسی اوالراق باخماق ایمکانی ساغالنمیشدیرتاریخی

اؤنم  بؤیوٍكشجره سیستئمینه و ائتنیک کیملیگینه  ـ يتوٍرکمنلرین بو
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رتا آسیا توٍرك و نراسیندا ایلک دؤنه مرکزي و اویوٍزایللر سو. وئریلمیشدیر

ئکتیف ایچینده لوسالرینین اسکی تاریخینه عومومی بیر پرسپموغول او
یالرین حماسی بو، قایناقالرداکی ریوایتلرین. باخیلماسی تجروٍبه اولونموشدور
لرینین بیر آرادا ایلک تئوریسل  خالق حیکایه و آنالتیما دایالی سوي کؤتوکلرینین

سیز اکسیز اوال  بیر پروژه شوٍبهه بؤیوٍكر  بو قده. ترکیبی ایله چالیشیلمیشدیر
آچیقالما و تنقید ائتمه ، ا اکلئکتیزم عالمتلر آرایا قویوبسیر بیلمزدي ؛ بیر

رتا آسیا او، لیکلر آنجاق بو اسگیک. جک ایدي نو گؤسترهلیگی اؤزوٍ اسگیک
آددیمالر آتان تاریخ  بؤیوٍكتوٍرك خالقالرینین تاریخینین آراشدیریلماسیندا 

لیگی بیلدیرمک  گیکجه بیر اس ساده بورادا. ییر لتمه بیلیمی اؤنونده مانئع دوٍزه
و توٍرکمن  اوغوز. جوٍ یوٍزایل فارس قایناقالریندا یئر آالن اسکی 14کیر :  گره

نراسیندا موغول ایستیالسی سو، لره باخمایاراق تاریخییله ایلگیلی زنگین بیلگی
اوسه چوخ آز بیلگی وئریلمیشدیر . ن هرومونا مربوط اوالن ندنالرین دو 

 

لیگی تاریخچی کلو دؤنمی میصرمملو 
 

کوٍلتورونو میصر مملوکالري ایله  دوغو. جوٍ یوٍزایللرده موٍسلمان 13ـ  14
مملوکلو حوٍکومدارالري  دؤنم نسو ،اؤزللیکله .ائدیردیلر تمثیل ایلخانلیالري ایران

، میصر. ل تاپیلديغورالرا اَاو بؤیوٍكسینده  دؤنمینده تاریخ بیلیمی ساحه
الدین  جالل، )1469. ابن تاقریبردي (اؤل، )1442. اؤلالدین المکریزي ( تقی

نین  مشهور تاریخچی ساییدا چوخ چاغداشی بیربیرلرینین کیمی )1505( السیوطی
اورتایا چیخدیغی بیر اؤلکه اولریندن  اورتاچاغ ان آدلیم تاریخچی. شدورلمو

و بیر زون موٍدت میصرده یاشامیش ) او1332ـ  1406اوالن ابن خلدون دا (
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 1382دن اؤنجه  یه کؤچ ائتمه سینی قاهیره »مقدمه « مشهور . چوخ اثر یازمیشدیر
تاریخه داییر اکلرینی میصرده ، ایلینده مغریبده بیتیرمیش اولماسینا باخمایاراق

لندیرمیشدیر و  میصر تاریخچیلرینی دریندن ائتگی، ابن خلدون. تامامالمیشدیر
حقیقتاً مکریزي اواوالراق قبول ائدیر .ستاد نو او 

الرینین بیر ترکیبی قونوفلسفه و حوقوق ، تاریخ اسکی، اثري، نخلدو ابن
لیگینده یئنی بیر تشکّوٍله ندن  موٍحتوالی اوالراق عرب تاریخچی، اولوب

اوشدورلمو. پلوم ده گئرچکدن ،اونین اینکیشافیندا  دوٍشونجه آنایاسال و الرینتو
. موشدورولوژي سینین تمللرینی قورسیتاریخ سو، لمینعامیل ساییالن بیر عئ

سل بیر باخیش آچیسیندان  الرین تاریخسل اینکیشافینا مادهتوپلوم، ابن خلدون
ابن ، هم ده باتی اورتاچاغ تاریخ بیلیمی، دوغوهم . یاخینالشماغی سینامیشدي

بیر قایناق یرده باشقا  یه ائشیت ده »مقدمه « خلدونون تاریخ و فلسفی اثري 
و ج رتاچاغ توٍرکمن یاشامیندا اکینچیاو، خلدونون اثري ابن. تانیماییر

سی باخیمیندان سون درجه اؤنملی بیر  نیلمه مونون اؤیرهقونولیغین  حئیوانچی
نار ـ کؤچر یاشامدان کی قو ده عرب و کوٍردلرده»مقدمه«، بو باخیمدان. قایناقدیر

ده جالیب ـ  لر لیغینا داییر وئریلن بیلگی نچیتوٍرکمن حئیوا، رکنیبحث ائدیل
، نودوغولنار ـ کؤچرلرده طبقاتی بیر آییریمین اوقو، خلدون ابن. توجوٍهدور

ن  سل بیر دوٍزه سوییهیالرین لوگونه گؤره بوبؤیوٍکیعنی حئیوان سوٍرولرینین 
الرال توپلوم اولموش) (ساکین شیک یئرله ده »مقدمه« .بیلدیریر ائتدیکلرینی ایجاد

 .نورلولره ده توجوٍه او کؤچمنلر آراسینداکی ایلیشگی
  

 . جوٍ یوٍز ایللره عایید فیلولوژي اثرلري13ـ  14
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ل تاریخ  یینه ده یئره، دیگی موفّقّیتلره باخمایاراق سرگیله، میصر تاریخ اوخولو

یناقالریندا بو ندنله مملوکلو دؤنمی قا. قونوالرینی یازییا آلماقال محدود ایدي
آراشدیردیغیمیز . راستالنیلیر یه بیلگی آز خچو ایلگیلی توپلولوقالرال اؤلکه و دیگر
نومیصر و ، سیندان سی آچی رینده اؤنه چیخان پروبلئملرین حلّ ائدیلمه اوٍزه قو

اؤزللیکله ، ده یازیلمیش عربجه ـ توٍرکجه تفصیللی سؤزلوکلرین اؤنمی سوریه
، اورتا آسیا، .جوٍ یوٍزایللره اورتایا چیخان بو سؤزلوکلر13ـ  14. لیدیر بیلدیریلمه

اوروپادا بوي گؤسترن توٍرك ـ مملوکالرین بو  دوغوسی و  قافقاز ـ اؤته
 دیغینی ایثبات ائدیرلر .اوینارول  بؤیوٍكدؤولتین تاریخینده ده 

من قیبچاق و توٍرک، . جوٍ یوٍزایل مملوکلو بحري خاندانلیغی دؤنمینده13
. رتایا چیخديلرینی اساس آالن ایلک عربجه ـ توٍرکجه سؤزلوك او لهجه

کتاب « سینده کیتابین آدي  گون ایلک صحیفهیازاري بللی اولمایان بو سؤزلوٍ
. الراق قئید ائدیلمیشدیراو» مجمع ترجمان توٍرکی و عجمی و مغولی و فارسی 

گون سؤزلوٍ. لینه عاییددیرای 1245وئریلن رقمه گؤره ، اثرین یازیلدیغی تاریخ
رك اونالرین قیبچاق و باشقا  خ یئرده توٍرکمن سؤزلرینی بیلدیرهچو، موٍلّیفی

 یه چالیشمیشدیر. کی فرقینی گؤسترمه لرده شیوه
ده عربجه و توٍرکجه قارشیالشدیرمالی  ریهجی یوٍزایللرده میصر و سو.14ـ15

یازیلمیشدیر شوٍناسلیق اثرلري الراق بیر سیرا یئنی لوغتاو .ندا نالرین آراسیبو
اثري اؤزللیکله » االتراك لّسانالکتاب االدراك ) «1256ـ  1345ین ( ابوحیوان

» التّورکیه الّغه فی الزّکیه تحفه« یازیالن ده سوریه یا و ده میصرایلین 1423 .لیدیر دئمه
لینماسینا سی اساس آ کده قیبچاق لهجهبو سؤزلوٍ. ییک لی آدلی اثري ده بیلدیرمه

قارشیلیق توٍرکمن دیلی آراسینداکی فرقلر ده مطرح اوشدور .لمو 
دیللري  اوغوزشوٍناسلیق اثرلري آراسیندا توٍرکمن و  آراشدیردیغیمیز دیل

الرین اوغوزسینده  لر سایه یرلی بیلگی سی باخیمیندان ده حاقّیندا دیل بیلگی
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مالرینی قونودي و معنوي کوٍلتور ما، اکین و حئیوانچیلیق، نی سال دوٍزهتوپلوم
و  اوغوزلر  کلرده یئر آالن بیلگیسؤزلوٍ. یرلندیرمه فوٍرصتی الیمیزه گلیر ده

سینده اؤنملی بیر  نیلمه لرینین اؤیره جههویسوندا سوسیال و دیگر قونوتوٍرکمن 
ایلینده حاضیرالنان توٍرك  1074کاشغارلی ماحمود طرفیندن . دستک ساغالییر

. ل آچیرلی تحلیلینه اهمیتلی بیر یو گو بو اثرلرین موقاییسهلري سؤزلوٍدیل
 اوغوز. جی یوٍزایل 11، آدلی اثري» ركدیوان لغات التّوٍ«کاشغارلی ماحمودون 

رقوسونون آنالشیلماسیندا ان اؤنملی قایناق نین و ائتنیک قو و تٍورکمن تاریخی
ل ،آنجاق .روموندادیردوبوموٍکم یاخشی بیلیندیگینه  چوخ چالیشماسی يلوژفیلو

 رولمایاجاقدیر .رینده دو ردا اوٍزهبو، گؤره
ین  لودا یازیالن سلجوقلو اثرلري آراسیندا جاللبونالردان ساوایی آنادوالد

بوٍتون بو . یر یه ده لري ده قئید ائتمه ین توٍرکجه مثنوي سولطان ولَد و رومی
سال توپلومیالرینین بو توٍرکمن و اوغوز جوندانوسو آرشدیریلماسی قایناقالرین

نومونو و بنزر یؤنلرینی آچیغا چیخارتمامیز موٍمکون اولور .قو 
سی  کلرینین دیل بیلگیجی یوٍز ایللرده یازیالن عرب ـ توٍرك سؤزلوٍ.14ـ15
اساساً . رماقدادیرموزدان ائشیکده دوقونو بورادا، سی لنمه سیندان اینجه آچی
   ،لماییبلی قایناقالر او سیندان دا بو اثرلر بیرینجی درجه موز آچیقونوم بیزی
و حئیوانچیلیق  اکین ،رقوسونونقو مسالپلوتو توٍرکمن و اوغوز ایل یوٍز .جو13ٍ

 نورالر .لر سو سیندان فرعی بیلگی سی آچی نیلمه یاشامینین اؤیره
 

 لیگی عوثمانلی دؤنمی توٍرکیه تاریخچی
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نین  و توٍرکمن تاریخی اوغوزلیگینده  . جی یوٍز ایللر ایسالم تاریخچی15ـ16
نین  عوثمانلی دؤولتی. شدورتوٍرکیه قایناقالریندا دا عالقه گؤرموٍ، سی نیلمه اؤیره

رولماسیندانقو ده اوزللیکله ،تاریخلرینه اؤز توٍرکلرین نراسو رومالائتنیک دو- 
لودا یازیالن یه باشالندي آنادو اهمیت وئریلمه بؤیوٍكسینه  نیلمه نین اؤیره ري

. فارسجا تاریخ اثرلرینین یئرینی سلجوقالرال بیرلیکده تاریخ کیتابالري آلدي
نین  غلو علیرکن دؤنم اثرلرینین باشیندا یازیچی اوئلیگینین ا عوثمانلی تاریخچی

رادا موII .ایلینده سولطان  1423، اثر. سی گلیر »سلجوقنامه«و » نامهاوغوز«
اثرده . مدن عیبارتدیرالراق یازیلمیشدیر و بئش بؤلوٍ) خیطاب او1421ـ  1451(

سی  نین اثرلرینین ائتگی نديوابی و ر بی ابن، »ر کوٍلّیاتیایللیکل«رشیدالدینین 
ریوایتلریندن و  اوغوزاثرینی یازارکن تاریخی ، غلو علییازیچی او. لورگؤروٍ
. جی یوٍز ایل عوثمانلی 15. نوندان یارارالنمیشدیرر وئرسیویغونین او نامهاوغوز

غوزده  بایاتلی طرفیندن غلو حسنیازارالریندان ماحمود اوخاقانالرییال  او
یئرده راستالنمایان  بیر هئچ باشقا ،اثرینده موٍلّیف .حاضیرالنمیشدیر اثر بیر ایلگیلی
یازید بII . ،اثري بو نین بایاتلی .ییرآچیقال آدالرینی خاقانالرینین اوغوز وي افسانه
آدلی » نما  کتاب جهان« نین یازارالریندان محمد نشري طرفیندن یازیالن  دؤنمی

اثره قایناق اوغوزمو اثرین بیر بؤلوٍ. شدورلموخانا او ،اونون سونا و توٍرکلرین یو
نشري بو اثرین ، ف.آراکا گؤره. سینه ایختیصاص تاپمیشدیر ل ائتمهایسالمی قبو
. دن فایداالنمیشدیر»تراکمه شجرة« ده  بیر ساوایی اثریندن نین لیبایات یازیلماسیندا

نین یارانماسیندا یازیچی  »نما جهان کتاب«الن ر اومحصو ناینداوخانیسلجوقل
لو  غلو علیاونشري. دوربؤیوٍکنین اثرینین رو ،روج اثرین یازیلماسیندا او
 ده فایداالنمیشدیر . نین و دیگر موٍلّیفلرین اثرلریندنآشیق پاشا، یین بی

ده  آراسیندا ده یالريو توٍرکمن بو اوغوزداکی لونمینده آنادو عوثمانلیالر دؤنه
ده قورقود  ده. خ راییج ایديقورقود حاقّیندا آنالتیالن حماسی ریوایتلر چو
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جی یوٍز  11ـ  12، خینجاچی رتایارتا آسیادا اونین ایلک وئرسیونالري او ناغیلی
 لویا یاییلمیشدیر .آذربایجان و آنادو، ایللرده سلجوقلو آخینالرییال قافقاز

یالري و توٍرکمن بو اوغوزرتا و کوٍچوك آسیاداکی او، عوثمانلی قایناقالري
ي نالرین بواو، قایناقالردا. دیر سینه چوخ یاردیم ائتمکده نیلمه نین اؤیره تاریخی

. اهمیت گؤستریلمیشدیر بؤیوٍك موناقونو ائتنیک ،روسومونا و آداب ،ناتشکیالتی
وي  تدوقالري افسانهتو قونوعوثمانلی یازارالرینین اثرلرینه  بورادا، طبیعی کی

یله باخمادیقالرینی و موخالیف نظرلري دیقّته ریوایتلرینه تنقید گؤزوٍ اوغوز
، نین اثرینده یازیچی اوغلو علی، اؤزللیکلربو . ییک لی دا بیلدیرمه آلمادیقالرینی

ندان یوبو 24توٍرکلرینین  اوغوز، نین گلدیگی کایی (= قایی عوثمانلی خاندانی
یو حاقّیندا آنالتدیغی ریوایتلرده داها چوخ نظري جلب ائدیر .بیري) بو 

 
 
 

 لیگی رتا آسیا تاریخچی. جی یوٍز ایللر او16ـ  18
 

16شئیبانی خاندانیندان خیوه و  اؤزبک کؤکلوٍ، رتا آسیا. جی یوٍز ایلده او
رتایا بو فئودال دؤولتلرین او. سی آلتیندایدي بوخارا خانلیقالرینین ایداره

نین  لوقالرا قارشی ایلگیپلولیکده توٍرکجه دانیشان تو ل تاریخچی یئره، چیخیشی
لدوآرتماسیندا ائتگیلی او .سی سیراسیندا  دارهرگنج حاکیمی علی سولطانین ایاو

، ایلینده 1556نده سالیر بابا آدلی بیر آدام نون امري یؤنوٍ) شخصاً او1565. (اؤل
ل  لیکله توٍرکجه دانیشان یئره بئله. ي فارسجادان ترجوٍمه ائتدي »التّواریخ امعج«

تودوٍنیا تاریخی، لوقالرین تاریخی گئچمیشیپلو الراق نین بیر پارچاسی او
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آدلی اثرده توٍرك و موغول » ایللیکلر کوٍلّیاتی«. یه باشالندي لمهایدراك ائدی

یالري دا گؤستریلمیشدیر ـ وتوٍرکمن بو اوغوزنالر آراسیندا نین ـ بو میلّتلري
 تاریخی اساس آلینمیشدیر .

) 1646ـ  1663بهادورخان ( سی ابوالقازي . جی یوٍز ایلده خیوه تاریخچی17
دان رشیدالدینین غرودو یا و موٍستقیم غیري »تراکمه شجرة«طرفیندن حاضیرالنان 

-اثرین حاضیرال ،ابوالقازي .یازیلمیشدیر یارارالناراق قایناقالردان قولالندیغی
 . ده فایداالنمیشدیر ریوایتلریندن يبو توٍرکمن مشهور آدییال »نامهاوغوز« نماسیندا
یازیلی قایناقالردا  ،پالمیشتو ریوایتلرینی خالق توٍرکمن ،ابوالقازي دؤنه ایلک

. میشدیر یی تجروٍبه ائله رك بیر آرایا گتیرمه یه لرله ده دستکله یئر آالن بیلگی
یازارین یازیلی قایناقالرال توٍرکمن خالق ، آنجاق. الیالرا تنقیدله یاناشمیشدیراو

دا  خسی ساغالماغا چالیشدیغی چو ترکیب ائتمه بیر تجروٍبه، ریوایتلري آراسیندا
اوسینده دوٍنیا  توٍرکمن تاریخی ساحه، نین اثري ابوالقازي. لمامیشدیرغورلو او

، کی یازیق نه. قازانمیشدیر دیر الراقاو قایناق بیر اؤزل نولموشسو لیگینه تاریخچی
ر گلیب  موزه قدهنین یازماالري گوٍنوٍ »نامهاوغوز«لالندیغی نین قو ابوالقازي

لماقدان رهبر او بیر تاریخی یی»تراکمه شجره« بورادا ،ده ؤرهنا گبو. چاتمامیشدیر
الراق ن بیر قایناق او یالري حاقّیندا ریوایتلر احتیوا ائدهبو اوغوز، داها چوخ

لالناجاغیق .قو 
 

 لیگی باتی اوروپا و روسیا تاریخچی
 

 ،کهبل ، دا یوخدوغوجه  و تٍورکمن تاریخییله ایلگیلی اوالراق ساده  اوغوز
. دا آراشدیرماالر باشالنمیشدیر . جی یوٍز ایلدن باشالیاراق باتی اوروپادا17
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الراق زمانی (موٍتخصیص) اونون ایلک اوقونواوروپالی بیلگینلر آراسیندا بو 
آدلی اثرینده  »کیتابخاناسی دوغو« .ائدیلیر قبول هئربئلوت شوٍناس شرق لی فرانسه

و توٍرکمنلرین منشأیی و  اوغوزیندا گئچن عرب و فارس قایناقالر، یازار
. یه چالیشمیشدي یرلندیرمه تاریخییله ایلگیلی نظرلري بیلیمسل آنالمدا ده

هئربئلوغوزنرا تدان سوالرین ائتنیک و سیاسی تاریخینه مربوط اوالن او
نون او. دو ژون سوٍردورموشدو. . جی یوٍز ایل مئدیئوالیست ژ18. چالیشماالري

»آدلی اثرینده سلجوقلو » موغولالرین عومومی تاریخی، توٍرکلرین، ریننالهو
ن سینده اَ لمه نین دوٍزه تاریخینه گئنیش بیر یئر آیریلمیش ؛ سلجوقلو دؤولتی

غوزلو اؤنملی رواو ینانین  یالريو توٍرکمن بودیقالري قئید ائدیلمیشدیر .او 
و توٍرکمن  اوغوز، ندهلیگی سی روس تاریخچی بولشئویک اینقیالبی اؤنجه

بو . . جی یوٍز ایلده باشالنمیشدیر18سینه ایلک دؤنه  نیلمه نین اؤیره تاریخی
. آردیندان دا م.ن.کارامزین آتمیشدیالر، ده ایلک آددیمالري و.ن. تاتیشئو ساحه

نین آراشدیریلماسی سیراسیندا  اوروپا خالقالري تاریخی دوغو، و.ن تاتیشئو
توٍرك دیللرینه یاخیندان . لموشدورلري او ا دا بیر نئچه ایشارهسوندقونو اوغوز

 اوغوزنین  چالیشماالریندا گئنللیکله ابوالقازي، واقیف بیري اوالن و.ن تاتیشئو
بویالري حاقّیندا توروس . لالنمایی ترجیح بیلمیشديپالدیغی مأخذلري قو

امزینین اثرلرینده ده بو نین آتاسی اوالراق قبول ائدیلن م.ن. کار تاریخ عئلمی
نوقوغوم.ن. کارامزین روسیانین . تولمایا چالیشیلمیشدیرالرا ایشیق تودو 

نین تاریخی اهمیتینه  یالريبو اوغوزسرحدلرینده حوٍکوم سوٍرموش توٍرك ـ 
 دیر . ن ایلک آراشدیرماچیالردان ایشارت ائده

، ک جیدي آراشدیرماالریا مربوط اوالن ایلقونولیگینده  سووئت تاریخچی
اورتاچاغ ، شوٍناسین اثرلري شرق بؤیوٍكبو . بارتولدال بیرلیکده باشالییر. دابیلو

بارتولدون . دابیلو. دیر سینده ان ساغالم قایناق هویتینده توٍرکمن تاریخی ساحه
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. رینه چالیشماسی بیزیم اوٍچون اؤزل بیر قایناقدیر اسکی توٍرکمن تاریخی اوٍزه

ده  بارتولدون اثرلرینده کیمی دوغونلواو بللی ده سووئت لیتئراتورونده، کی قیازی نه
سی  بونالرا باخمایاراق بارتولدون اثرلري هره. لیکلر واردیر بیر سیرا اسگیک

ر بیلیمسل  گوٍنوموزه قده، لوبگئرچک بیر قایناق اؤزللیگینده چالیشماالر او
 یریندن هئچ بیر شئی آزالمامیشدیر . ده

رد لئوسکی نراکی دؤنم سووئت تاریخچیسوآ.یو. ، لري آراسیندا و.آ. قو
ب.ن. زاهودئر و آ.آ روسلیاکوفون آدالرینی ، س.پ. تولستوف، یاکوبووسکی

 بیلریک . دییه
گوٍنئی توٍرکمنیستان  و )HAEE( انیستیتوسو ائتنوقرافی و آرکئولوژي خارزم

سیندان چوخ  موز آچیقونولرده  گیپالدیغی بیلنین تو هیأتی قازيآرکئولوژیک 
جوندا سیردریا نوراپورالري سو قازينین  HAEE، اؤزللیکله. دیر اؤنملی
قّیندا لري حا الرا عایید اسکی شهر خرابهاوغوزنین آشاغی آخیمالریندا  نهري

 دیر . تقدیرلر شایانی  وئریلن بیلگی
، موٍنظّم ایمکانات داییر یخینهتار توٍرکمن الناو مربوط یاقونو آراشدیردیغیمیز

  »/ آراشدیرماالراوچئرکی«نالر آراسیندا ایلک اوالراق بو. ییر آیري بیر اؤنم داشی
بو گئنل مؤحتوالی . بیلریک نی گؤستره » تاریخی TSSR«و ایکی جیلدلیک 

 بؤیوٍكسینده  نیلمه نین اؤیره لیگی اثرلرین یایینالنماسی جومهوریت تاریخچی
نین ایلک جیلدینده توٍرکمنیستانین اسکی و  »تاریخی TSSR«. یبدیراؤنمه صاح

سینده ساحه تاریخی رتاچاغاو عئلمی  سوٍردورولن بري ایللردن زوناو
، و قیسیمالري بؤلوم ایلگیلی اثرین .یایینالنمیشدي جالرينوسو آراشدیرماالرین

ل و اکونومیک نین سوسیا و توٍرکمن تاریخی اوغوز. جوٍ یوٍز ایللر 9ـ  13
تورجهتلرینه ایشیق تو. 
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و توٍرکمن  اوغوز. جوٍ یوٍز ایللر 9ـ  13
 نین پروبلئملري تاریخی

 
 -نین آراشدیر و توٍرکمن تاریخی اوغوزرتاچاغ او، ایل ظرفینده یوٍز سون اوٍچ

لري آراشدیرماچیالري  اؤلکه دوغوروسیا و یابانجی ، یلماسیندا باتی اوروپا
دن بري سوٍردورولن  اسکی، آنجاق. تاپمیشدیالر لره ال مه لیله هایر بؤیوٍك

 لر ین مسأله گؤزله آچیقالما و لی موٍناقیشه سیرا بیر هنوز ،آراشدیرماالرا باخمایاراق

شو قورولونین  سلجوقلو دؤولتی، لردن ساوایی لی مسأله بو موباحیثه. ده واردیر
الراق هانسی لرین تام او وقالري بؤلگهردتونین او یالريبو اوغوزسینده  اؤنجه

 لیکده سووئت و خاریجی تاریخچی. رلومطرح او دوغوجوغرافیایا شامیل اول

قوبو آراشدیرماالر آراسیندا .ائدیلمیشدیر آراشدیرماالر چئشیدلی ایلیشگین یانو ،
 یرماالرآراشد داییر یانوقو. شدورلموده او تماماً موٍتناقیض نظرلرین مودافئعلري

 جوٍر بو .کیر چالیشماالرینی بیلدیرمک گره خریطه لیکله اؤنجه ،آراسیندا

 و اوروپا تاریخی -دوغوو  آسیا اورتا نین ایسپونئرمئنکه باشیندا آراشدیرماالرین
لرده آرال  خریطه حاضیرالدیغی نوناو .گلیر چالیشماسی رینه اوٍزه جوغرافیاسی

ساحیلینده یئر آالن  دوغوجیواري و خزرین  لاورا، آشاغی پووولژه، اطرافی
. ائلی اوالراق گؤستریلمیشدي اوغوز، الن ساحهر او گوٍرکن نهرینه قده

ن بیر  جی یوٍز ایللر موٍسلمان دوٍنیاسینی گؤستره 10ـ  11نین  ایسپونئرمئنکه
، نهیرلري آراسینی اورالالرین (اوزالرین) وولقا و اوغوزسینده  باشقا خریطه

نیسا ، ساحیللرینی دوغوخزر دنیزینین ، دونون آشاغی آخیمالرینی، زاقیآ
خاچلی سفرلري . تدوقالري آنالشیلیررکنتی تودارقان و قو، ابیورد، جیوارینی
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الر ایلک اوغوز، ده ایسه سیراسیندا اوروپا و آسیایی گؤسترن بیر باشقا خریطه

 سینده نتیجه ایستیالسی قیبچاق ؤنمدهد بو .گؤستریلیرلر لرده بؤلگه ائتدیگیمیز بللی

جوغرافیاسال نالریناو قوییشیک بؤیوٍك دا موندانود لیکلر اوشدو .لمو 
دا  لریندن ك.میللئرین تاریخ و ائتنوقرافیک چالیشماسی باتی اوروپا تاریخچی

لرینی اساس آالن  اثرینده عرب جوغرافیا خریطه. یرلی اثرلر آراسیندادیر ده
سینی  لرینین خریطه ساحه شیم یئرله اوغوز قازاخیستانداکی و آسیا اورتا ،ك.میللئر

داغ و دنیزلرینه داییر ، چاي، نین شهر ادریسی بوراداك.میللئر . چیخارمیشدیر
دان آلینمیش بیر  »المشتاق هۀنز«، اثرده. لردن یارارالنمیشدیر نقل ائتدیگی بیلگی

رتایا او، آنجاق یازار. ئر وئریلمیشدیرسیرا جالیب جوغرافیاسال آچیقالماالرا ی
غویقویعاالرینی دولر ایشیغیندا ثابیت  تاریخسل و آرکئولوژیک بیلگی، نظر و اید

جک  نین اثرینه موٍتضاد دوٍشه چوخ واختالر ادریسی، دیگینه گؤره یه بیلمه ائله
آچیقالماالرا دا سبب اوشدورلمو . 

غوزرتاچاغ تاریخ و جوغرافی لیتئراتؤرونده اواو نین یاییلدیقالري  یالريبو
.جی  9ـ  11، بونالردان م.رئینود. موٍختلیف شکیللرده گؤستریلمیشدیر، لر ساحه

سیندا  قوزئی و قوزئی باتی، دوغوالرین آرال گؤلونون اوغوزیوٍز ایللر آراسیندا 
یانین گئنیش رتا آساو، یالريبو اوغوز، رئینودا گؤره. ییر اوتوردوقالرینی سؤیله

اوروپاداکی  دوغوسو ایله  الرین یاشادیغی یئدديقارلوقنین یعنی  صحراالري
ل ناقالري قبوجه قو لرین ساده نین سینیرالري آراسینداکی بؤلگه خزر خاقانلیغی

آزاق جیوارینداکی ، یالريبو اوغوزروپ بیر قو، نا گؤرهنه اویئ. بیلر ائدیله
 اوغوزقایناقالریندا  دوغو. جی یوٍز ایللر 10ـ  11. رر گلمیشدیل صحراالرا قده

ین »حدودالعالم«و.ف. مینورسکی طرفیندن ، لر ائلی حاقّیندا یئر آالن بیلگی
و.ف. . سینین آچیقالماالر قیسمیندا بیر آرایا گتیریلمیشدیر اینگیلیزجه ترجوٍمه

، الریناوغوزجه اؤن چیخیشیندان اورتایا ایمپیراتورلوغونون سلجوقلو ،مینورسکی
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لرده  خزر دنیزي ایله ماورأالنّهر آراسیندا قاالن بؤلگه، ر قده یادن وولقا ایرتیش
غوز. توردوقالرینی قئید ائدیراولري آرال جیواري شیم ساحه الرین یئرلهاو ،

نین باتی  سیردریانین آشاغیالري و ائمبا نهري، رداوٍست یو، قوزئی خزر اطرافی
 ردو .لووالن اراضیلري شامیل اور ا یاخاسینا قده

لرین جوغرافیاسال  ردوقالري بؤلگهتوالرین اواوغوزدیگیمیز دؤنمده  له اینجه
سینی  ده عالقه لرین دیگر بیر سیرا تاریخچی، رومونا مربوط اوالن پروبلئملردو

س.پ.تولستوو ، آ.یو. یاکوبووسکی، دابیلو.بارتولد، و.و.قریقوریئو. چکمیشدي
سینده  ش اؤنجهقورولونین  ن چالیشماالریندا سلجوقلو دؤولتیووکوروسلیاو آ.آ.
، خزر جیواري، الرین سیردریانین آشاغی و اورتا آخیمالري جیواریندااوغوز

الردا حوٍکوم توپراقزانان نجا اویوسی بو نین باتی آرال اطرافی و پووولژه
لرییله  زیراعت ساحه النّهراماور و خوراسان ،الراوغوز .ائدیلیر ذیکر سوٍردوکلري

ر  کنت شهرینه قده رینده اوالن چین نین آشاغی آخیمالري اوٍزه گوٍرکن چایی
زانان ساحهاو یه قونشو اود. شدوالرلمو،تون آراشدیرماالریندان بري هئربلو

ن  نین اطرافی پریشان ائده یالريو توٍرکمن بو اوغوزاورتاچاغ ، لر تاریخچی
نین  نین اثري مروزي، و.ف.مینورسکی. میشدیلر یتلرینه ایشاره ائلهکؤچ فعال

 اوغوز.جی یٍوز ایللر آراسیندا دالقاالنان 9ـ  11، چاپینا یازدیغی آچیقالماسیندا
نین  و توٍرکمن کؤچلري اوغوز. لر وئرمیشدیر کؤچلرینه ایلیشگین گئنیش بیلگی

. جی 11. کتلري گؤستریلیرسی و سلجوقلو حر سببلري آراسیندا قیبچاق باسقی
دان دوغو، بویالري اوغوزسینده ساکین اوالن  یوٍز ایلده سیردریا و آرال چئوره
ردالرینی ترك ائتمک جوندا یونوسی) سو گلن قیبچاق تضییقی (باسقی

رینه  پچاقالر) اوٍزه(=قی مانالرکو، اي.مارکو آرت. مجبوریتینده قالمیشدیالر
 اوغوزقیپچاق ـ ، لردن فرقلی اوالراق شقا تاریخچیبا، آراشدیرماالریندا

رك روشماالرینا ایشارت ائدهوو ،بو ساواشالر سوغوزجوندا نوالرین گوٍنئی او
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. رقوالییروو سیغیندیقالرینی بالکانالرا رك گئچه زقیرالریندانبو روس

وپایا اور دوغوزئی چیندن بو کؤچلرین سببلرینی قیپچاقالرین قو، اي.مارکوآرت
، آنجاق. ر یئتیشن حرکتلرینده آختارماقال موٍستدلّ بیر قرارا گلمیشدیر قده

. جوٍ یوٍز ایلده دشتی ـ قیپچاق 13نین  صحراسی آدي اوغوز، اي.مارکو آرت
دابیلو. ، او حالدا کی. اوالراق دییشدیگینی دوٍشونمکله ایشتیباه ائتمیشدیر

وٍز ایلده گئرچکلشدیگینی ایثبات . جی ی11لیگین داها  بارتولد بو دییشیک
 ائتمیشدیر .

. جی یٍوز ایلین اورتاالریندا اوٍز وئرن 11، لیکده سووئت و یابانجی تاریخچی
نین تاریخی چوخ آز  یالريبو اوغوزاورتا آسیا ، قیپچاق ایستیالسی سونراسیندا

 ودوغبیر سیرا چالیشماالردا اونالرین اوتور، جه ساده. تدقیق ائدیلمیشدي
ایلگی  تثبیتینه نین آدالري گئرچک و دییشدیگینه نین آدي لرین بؤلگه

رینه اؤزل  الر اوٍزهاوغوزبونالر آراسیندا ت.بانقو اوغلونون . گؤستریلمیشدي
 اوغوز. جو یوٍز ایلده 10، غلونا گؤرهاو ت.بانقو. دیر چالیشماسی داها جاذیب

لرده  قا آراسیندا قاالن بؤلگهایرتیش و وول، اوٍست یورد، بویالري سیردریا
الري اوغوز، سیندا ایسه قیپچاقالر . جی یوٍز ایلین ایلک یاري11. اوتوروردوالر

قوروپالري دا  اوغوزبعضی . ایمیشلر یه مجبور ائتمیش باتی آرال جیوارینا گئتمه
سیردریانین اورتا آخیمالرینا و ، سویا بالخاش ایله آرال ساحیللرینده ساري

      سیندا . جی یوٍز ایلین ایکینجی یاري11. داغی اتکلرینه چکیلمیشدیرقاراتاو
سینی شامیل  سیردریا چایی چئوره، اوالراق تعریف ائدیلن بؤلگه» ائلی اوغوز«

اوردو .لو 
نین اوتوردوقالري جوغرافیایا  بویالري اوغوز. جوٍ یوٍز ایللر آراسیندا 9ـ  13

مووجود تاریخ و . سی چوخ چوخدور رین ساییل میش مسأله داییر حلّ ائدیلمه
کی  سینده کؤچلري اؤنجه قیپچاق و سلجوقلو الریناوغوز ،قایناقالریندا جوغرافیا
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چالیشماالردا . لر واردیر لرییله ایلگیلی صحیح بیلگی بؤلگه بؤیوٍكان یاخشی و 
کی  هائلیند اوغوزنین  توٍرکمن قوروپالري، لیک ایسه اسگیک بؤیوٍكگؤرولن ان 

دیر لرین یئر آلماسی فوسو حاقّیندا بیلگینو .جه  ساده، خوتاریخچیلرین چو
سینی  جوغرافیا اوغوز، لره دایاناراق نین وئردیگی جوغرافیاسال بیلگی ادریسی

جوندا نوسی سو مه له اینجه ین »المشتاق هۀنز« ،ایسه او .ائتمیشدیلر ایقدام آچیقالمایا
 اورال دوغونین بالخاش جیواریندان  کؤچریلري وزاوغ. جوٍ یوٍز ایلده 10

ایلده  یوٍز جوٍ.10 الرياوغوز .روكگؤروٍ یاییلدیقالرینی ر قده سینه بؤلگه
چوخ ، تماقلوتاو داغی اتکلرینه محدود توسی ایله او سو نهري حوضه ساري

ک یچیرایا قیماقالرال یاخشی گئچینن کبو، آنالشیالن. نودورلی بیر قو موباحیثه
مرکزي ، آرکئولوژیک آراشدیرماالر. روپو کؤچ ائتمیشدیرقو اوغوزبیر 

. جوٍ یوٍز ایللره عایید 9ـ  13له گئچیریلن قازاخیستانین صحرا کمربندینده اَ
هئیکللرین قیماق و قیپچاق بولیالرینا مخصوص اونو گؤستریر .غودو 

 

نینه داییر  و توٍرکمنلرین توپلومسال دوٍزه اوغوز
 پروبلئملر

 
تلی سواهمیغوز. جوٍ یوٍز ایللر 9ـ  13، نالر آراسینداروو توٍرکمن  او

لرین حلّ  نه مربوط اوالن مسأله لیق و توپلومسال دوٍزه یالریندا حئیوانچیبو
و  اوغوز، شوٍناسالر اوروپالی شرق. ده اؤنملی بیر یئر توتماقدادیر سی ائتمه

وه ائلهـ اکونومیک سیوتوٍرکمنلرین سوییبلر تاریخینی آراشدیرمایا چوخ آز توج .
قولري ده داها  نون بیلیمسل یؤندن آراشدیریلماسیندا سووئت تاریخچینو
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   ،آ.آ.روسلیاکوو، آ.یو.یاکوبووسکی، و.آ. قوردلئوسکی. میشدیلر جیدي ایشله

کؤچري نین  نین آنامشغولیتلري یالريو توٍرکمن بو اوغوز.جی یوٍز ایللرده 9ـ11
آرال  سیردریا و ،س.پ.تولستوو .رقوالییرالروو نودوغواول لیق حئیوانچی

 - لیغا باخماالري حئیوانچی نین روپالريقو اوغوز رانتوده او بؤلگه جیوارینداکی
، لیقدان ساوایی زیراعت حئیوانچی، یالريبو اوغوز. نین آلتینی ایمضاالییرالر

دابیلو. ، س.پ.تولستوو. لنمیشدیلر ده ایلگی ارتلهال صنعتلري و تیج، لیق بالیقچی
. جی 11. جوٍ یوٍز ایل و 10، نین نظرلرینه قارشیلیق بارتولد و آ.یو.یاکوبووسکی

نین  فوسونون اؤنملی بیر قیسمیسی شهر نو یوٍز ایل باشالریندا سیردریا بؤلگه
جند و دیگر  ،کنت یئنگی، اونا گؤره. الردان تشکیل تاپماسینی آچیقالییراوغوز

پلومو تو اوغوزل  یئره، تجموعاتی دئییل» موٍسلمان«سینی  شهرلرین اهالی
اوشدوروردو .لو 

بویالري قبیله ـ  اوغوز. جوٍ یوٍز ایللرده 9ـ  13، سووئت تاریخچیلرینه گؤره
نینه دوٍزه يبو یغوناو بو و تاپمیشدیالر تشکیل الراقاو پلومسال تشکیالتالنما تو

. جوٍ یوٍز ایل 10. ییردي الراق کالسیک بیر اؤزللیک داشیموٍحتوالی او، میبیچی
لرین اینکیشاف ائتدیگینه ایلک  پلومسال ایلیشگییالري آراسیندا توبو اوغوز

جی یوٍز 10ـ  11، آ.یو. یاکوبووسکی. لموشدوردیقّت وئرن و.آ.قوردلئوسکی او.
الن ایلکل نکیشاف حالیندا اوای، نین و توٍرکمن بویالري اوغوزایللرده 

 س.پ. .ائدیر بللی اولدوقالرینی لرینده مرحله ایلک نین نی دوٍزه توپلومسال
تولستوغوز ،گؤره آچیقالماسینا  نووحئیوان سوٍرولري بؤیوٍك آراسیندا الراو  
اوغوز، آ.آ. روسلیاکوو. لر واریدي یالن وارلیقلی باو بورقوسوندا آتا ارکیل ي قو

نین سوٍرعتله آرادان گئتمه ي زنجیريسو سینی و بورقونون نون یئرینه فئودال قو
غولایجاد اوغوز. نو بیلدیریردوو توٍرکمن آریستوکراسیسی او ،یوزامان بو ،

یعا  زهیالرین موٍشترك ساحه ساییالن مرتع و سو قایناقالري اوٍبورینده حاق اید

62 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

ک یچیرتده کتدریجی صو، لري یب اوغوزلشن  زنگین. یه باشالمیشدي ائتمه
 . حئیوان سوٍرولرینه صاحیب آزاد اینسانالري ایطاعت آلتینا آلدیالر

و توٍرکمن  اوغوزسؤزونو ائتدیگیمیز دؤنمده  ,ترتیب ائدیلن چالیشماالر
توپلورقونون تدقیقینه اؤنملی یاردیمالر لوقالري آراسینداکی توپلومسال قو

یالر آراسینداکی توپلومسال بو، نجاق مووجود لیتئراتوردهآ. ساغالماقدادیر
قوما ایلیشگین هئچ بیر بیلگی یوخدورنو .رغوالرین باشیندا ایسهان اؤنملی سو ،

می یوخسا ایلکل  یالري آراسیندا فئودال سیستئمین ایلکل آنالییشیبو اوغوز
نی پلوم دوٍزهفئودال تو سووئت تاریخچی. رغوسو گلیرمی راییج ایدي (؟) سو- 

. جوٍ یوٍز ایللر 9ـ  13، نو ایسهنین آراشدیرمایا یاناشمادیقالري باشقا بیر قو لري 
نینده اورتایا چیخان  و درجه دوٍزه سوییهپلونون و توٍرکمن تو اوغوزآراسیندا 
. لردیر لري کیمی مسأله ك عامیلی و ایلکهنین تحرّوٍ نی پلوم دوٍزهتو، دییشیملر

یابقوالرینا عایید سیردریانین  اوغوز، الردان بیري دهنویثه یارادان قوموباح
 نین هانسی ائتنیک اؤزللیکلر آشاغی آخیمالریندا یئر آالن شهر توپلومالري

نین  روپالريقو اوغوز میش منیمسه طرزینی یاشام مسکون .دیر داشیدیغی
 نمور .لوتأیید اوعرب جوغرافیاچیالري طرفیندن ، نا داییر نظرلردوغواول

 

 نورونین تشکّوٍلو سو دؤولتی اوغوزسیردریا 
 

لو نین تشکّوٍ نین تاریخینده سیردریا یابقو دؤولتی یالريبو اوغوزاورتا آسیا 
آنجاق. توراؤنملی بیر یئر تو ،بو قوهم، رد ایچینودا هم یو رد ائشیگی ده یو

ر  بیر الین بارماقالري قده، سی لیکده ترتیب ائدیلن آراشدیرما سایی تاریخچی
 -نینده تشکیالتال دوٍزه دؤولت بیر نین بویالري اوغوز اورتاچاغ .دئییلدیر بئله
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نماسینا داییر قورینده اؤنه چیخان پروبلئملرین اؤنملی بیر قیسمی نون اوٍزهنو ،

برطرف ائدیلمیش  جوندانوسو آراشدیرماالري نین لري تاریخچی سووئت
ایلده سیردریانین  یوٍز جوٍ .10 هله ،آراشدیرماالریندا بارتولدون دابلیو. .دیر کیمی

سینده ییغیشماالرینا  بیر گوٍج دؤوره الرین سیاسیاوغوزآشاغی آخیمالریندا 
 ده کنت یابقوالري قیشی یئنگی اوغوز، نا گؤرهاو. ایشارت ائدیلمیشدیر

ده گوٍجلو دئییلدي و  رجهآما بو یابقوالرین حاکیمیتی کافی د. گئچیریردیلر
ساغالم بیر تمله اوردولمامیشدي .تو 

الرین اوغوزگؤره  نظره بو .وار نظرده بیر ایلیشگین یاونقو لیتئراتؤرونده تاریخ
یه  آ.یو. یاکوبووسکی آالن یئر آراسیندا مودافئعلرینین نظرین بو .لمامیشدياو دؤولتی

رینده گئرچک آنالمدا هئچ بیر  یالري اوٍزهبو اوغوزنین  گؤره سیردریا یابقوالري
گوٍجونون ان  اوغوز. جوٍ یوٍز ایلده ضعیف 10. ایقتیداردان بحث ائدیله بیلمز

، آ.یو. یاکوبووسکی .غودورخلویو ایتّیفاقین بیر آراسیندا یالربو ،اؤزللیگی اؤنملی
سی یالري آرسینداکی سیابو اوغوزسلجوقلو ایمپیراتورلوغوندان اؤنجه 

ونماسینا لیی طرفیندن ایداره اوبیون اؤز الراق هر بونین تملی او تشکیالتی
غوزاورتاچاغ . تأیید ائدیر نی الن دوٍشونجهمربوط اووارلیغینا نین دؤولتی او 

 مطرح آ.آ. روسلیاکوون آراشدیرماالریندا و س.پ.تولستوو ،پروبلئملر ایلیشگین

غوزایلده  یوٍز جوٍ .10 ،س.پ.تولستوو .لموشدواوالرین اؤز ایلکل دؤولتلرینی او
غوز. ردوقالرینی بیلدیریرقون  جی یوٍز ایلده آرادان گئده. 8، دؤولتی او

نین سیاسال بیرلشیمینده  یالريبو اوغوز. سیدیر نین قالینتی توٍرك خاقانلیغی گؤك
داخیلی توینال پلومسال و اکونومیک عامیللرده اؤنملی روگوٍنلوك .میشدياو 

تیجاري آنالمدا ، لیغین ن حئیوانچی ائده تشکیل قایناغینی بؤیوٍك ناَ حایاتین
زنگین . سینی ساغالدي لمه سینین دوٍزه زقیر آریستوکراسیسی بو اینکیشاف ائتمه

گو نین قایناغی اوالراق گؤردوٍ لیغی اؤز معاشالري حئیوانچی، لري یب اوغوز
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مو اؤز پلوتوران توسیردریا شهرلرینده او اینسانالري ایله اوغوزاوٍچون 
سینده  نین یاییلماسی اؤنجه فئودال ایلیشگیلر زهري. لري آلتینا آلدیالر ایداره
. جوٍ یوٍز ایلین ایکینجی یاریسی 10، نین ان پارالق دؤنمی دؤولتی اوغوز

ت بؤلگه بو تاریخلرده سیردریا یابقوالري. الراق گؤستریلیراویس نین حاکمی ،
دریا ایله  وانگوٍنئیده کو، دا ایندیکی جامبول و تاشکنت ویالیتلرینهدوغوگوٍنئی 

 -ایسه اوٍست باتیدا ،ایرقیزا و ئلقاراچ ،سو ساري زئیدهقو ،لرینه حوضه دریا جان
 یورالالن ردون یوخاریسیندا اوداغی اتکلرینه قده او الشیردير او . 

لمایان شکیلده او فئودالی ایلده یوٍز جوٍ.10 نین ريیالبو اوغوز ,کوو روسلیا آ.آ.
 اوغوز، سیردریا یابقو دؤولتی. لشدیگینی دوٍشونور سینده بیر بیر دؤولت چرچیوه

لرین بیر آریا  یالرین و آزاد کیمسهنین سیاسال تشکیالتییال باغیمسیز بو لري بی
توپالنماسییال او10. شموشدورلوجوٍ یوٍز ایلین سو.جی یوٍز ایلین .11ال ینو

کند حاکیملري ایله  باشالریندا دؤولت ایچینده ایقتیداري اللرینه ساالن یئنگی
روپالري اؤز سیاسی ائتگیکؤچري قو سی آلتیندا توتان وارلیقلی بولري  یي ب
سیردریا یابقوالرینا قارشی . لیتیک بیر آنالشمازلیق آریا گلمیشديآراسیندا پو

یونون اؤنده قینیک(= قینیق) بو اوغوزسلجوقلوالرین آتاالري ، نلر عوٍصیان ائده
 گلنلرییدي .

مونا مربوط اوالن نونین سیاسال قو یالريبو اوغوزاورتاچاغداکی اورتا آسیا 
پروبلئملر قوسیردریا ، اونا گؤره. سی واردیر سوندا او. پریستاکین دا بیر مقالهنو
، کی سیاسی فاکتورالر عامیل اولموشدو ایچریده، نین ییخیلماسیندا یابقو دؤولتی
نین  توٍرك خاقانلیغی لو ایله باتی گؤكنین تشکّوٍ دؤولتی اوغوز، ده پریستاك هم
ایلی  766، پریستاکا گؤره. شو آراسیندا بیر باغالنتی آختاریردیزه چؤکوٍ

اؤز اورتا آسیاداکی ، الراوغوزن  گئچیره اَلهسینی  حودودینده سیردریا بؤلگه
نین مرکزي  دؤولتی اوغوز، پریستاك. رموشدوالرنین تمللرینی قو دؤولتلري
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. نو دوٍشونوردوغولاو زقیرالربو تانتو سینی یؤره ـ یان آرال و سیردریا سینی بؤلگه

. حدود تشکیل وئریرديخزر خاقانلیغی ایله ، هسدؤولتین باتی سینیرالري ای
. ائمبا نهري بیلیندیریردي، سینیريدؤولتلري آراسینداکی  اوغوزخزر و 

الري ایسه خارزم ایله نشوگوٍنئی قو، الري قیماقالرنشوالرین قوزئی قواوغوز
ترار دا اودوغو، نین سینیرالري دؤولتی اوغوز. ایدي ماورأ النّهر سامانیلر دؤولتی

الرین پراقتو دوغولنین ائتگین او سیردریا یابقوالري. زانیردير او و تارازا قده
بیرینجی ، بو رقم. کیلومئتیر اوالراق حساب ائدیلیردي 800ایله  600،سی چئوره

 ر ایدي . سینده آلمانیانین تامامی قده دوٍنیا ساواشی اؤنجه
نین دؤولت  بویالري اوغوز. جی یوٍز ایل 10ـ  11، لیکده چاغداش تاریخچی 

ایکی موٍتقابیل  سینده رولمهگؤتوٍ انآراد پروبلئملرین ایلگیلی سییله لتمه مسأله دوٍزه
سلجوقلو ایمپیراتورلوغونا ، بیر قیسیم آراشدیرماجیالرا گؤره. نظر مووجوددور

گئري قاالن داها . الرین اؤزلرینه خاص بیر دؤولتی اولمامیشدیراوغوزر  قده
بئله بیر دؤولتین سیردریا و آرال ، بیر تاریخچی قوروپو ایسه بؤیوٍك
ـ  11، غرایانالرلره او منفی دوٍشونجه. نو قبول ائدیرلردوغوار اولسینده و چئوره

الر آراسیندا خان و خاقان کیمی یوٍکسک اوغوز. جی یوٍز ایل باشالریندا 10
ساغالم بیر دلیل اوالراق ، بیزجه بو نظر. عونوانالرین اولمادیغینی بللی ائدیرلر

ومدارالري چئشیدلی عونوان و چوٍنکو اورتاچاغ توٍرك حوٍک. قبول ائدیله بیلمز
آتا ارکیل فئودال ، عونوانالر آراسینداکی درجه فرقی. آدالر داشیمیشدیالر

 . جی یوٍز ایللرده10ـ  11. نین اینکیشافینا گوٍواه دیر نی سیلسیله ـ مراتیب دوٍزه

لرینین وارلیغی بو  یب يبو گوٍجلو و شلریندؤیوٍ آراسینداکی بویالري اوغوز
، لري یي بو ائتگیلی بو بؤیوٍك. دیر لري برطرف ائتمکده شونجهمنفی دوٍ

. لموشدوالررینده هرزامان سؤز صاحیبی او اورتاچاغ کؤچري دؤولتلري اوٍزه
زقیردا چوخ واختالر بو، خالماسینین چو سایی باخیمیندان حئیوان سوٍرولري
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ل آچیرديفالکتلره یو .کؤچري بونوجوندا ایجاد نین ایتّیفاقی سو لري یي ب
اوالن عسگري قولونون ایلک دؤولت تشکّوٍ، ي شجره سیستئمیروم و بو

 شدور .لموسینده ائتگیلی او مرحله
نین  توٍرك خاقانلیغی باتی گؤك، صوصآچیقالمایا قابیل بیر باشقا خو بورادا
آرال ساحیل ، جی یوٍز ایلده. 8یعنی ، نراسینداشونون بیالفاصیله سوچؤکوٍ

شویال قورولونین  لن یابقو دؤولتی سینده دوٍزه خزر چئوره سی و قوزئی هبؤلگ
یالري بو اوغوزاورتا آسیا ، مووجود قایناقالردا. دیر لی پروبلئم ایلگیلی موباحیثه

ده  ن کافی درجه تاریخینده حادیث اوالن اوالیالرین کسگین تاریخینی بللی ائده
، یابقو دؤولتی اوغوزوغرو بیلگیلره گؤره کی و داها د اؤنجه. خدورلر یو بیلگی

9جوٍ یوٍز ایلین سو .10یال نوسیردریا . رولموشدور. جوٍ یوٍز ایلین باشالریندا قو
ان پارالق دؤنم اوالراق گؤستریلن ، الشدیغی سینیرالریننین او دؤولتی اوغوز

8..جی یوٍز ایلین سو10یال نو.سیردریا . شدوررولموجو یوٍز ایلین باشالریندا قو
     ان پارالق دؤنم اوالراق گؤستریلن ، الشدیغی سینیرالریننین او دؤولتی اوغوز

 سی ایمکانسیزدیر . سینا تقابول ائتمه جی یوٍز ایلین ایکینجی یاري. 8
نین  دؤولتی اوغوز. جی یوٍز ایللر آراسیندا 9ـ  11، روندهتاریخ لیتئراتوٍ

قورقوسونا و توپلومسال قوبو . مونا ایلیشگین هئچ بیر بیلگی یوخدورنو
نین فئوداللیقدان  دؤولتی اوغوز ،ایلکی .سوٍرولموشدور لی ایره نظر ایکی ده ساحه

جک  بیله ایلکل فئودال دئییله، سی ایسه ؛ ایکینجی دوغوآیري بیر اؤزللیکده اول
بیر قوغولرقویا صاحیب اونده نظر ری سیردریا یابقو دؤولتی اوٍزه. دوردو
نین  آنجاق بو مسأله. الریدیر چکیلن قایناق سیخینتی ,نین سببی لیکلري فرقلی

رتاچاغ اثرلري لرله او سی اوٍچون مووجود قایناقالردا یئر آالن بیلگی حلّ ائتمه
 اوغوز ,لی بیر آنالیز ترتیب وئریلیرسه وتاریخی ریوایتلر آراسیندا موقاییسه
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رقویا رقودان تدریجاً ایلکل فئودال قوسی قو هنین فئودال دؤنم اؤنج دؤولتی

 جکدیر . لهگئچدیگی گؤروٍ
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 بیرینجی بؤلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جی یوٍز ایللر تاریخی ـ . 10ـ  11نین  ائلی اوغوز
 جوغرافیایی اؤزللیکلري

 
ن نی یالريبو اوغوزسینده قاالبالیق  شو اؤنجهقورولوسلجوقلو ایمپیراتورلوغو 

اوتاریخ آراشدیرماالریندا ,ردوقالري جوغرافیاتو 
اورتاچاغ  ,دنینون باشلیجا نَبو. الرین باشیندا گلیرنون قو ن آز ایلگی گؤرهاَ

بو . لماسیدیرلرین تیکه ـ پارچا او ائلی حاقّیندا وئریلن بیلگی اوغوزقایناقالریندا 
جوغرافیاسال  حاقّیندا یائل اوغوز نین ادریسی تک قایناقالر آراسیندا بیر

خ خ چونین اثرینی تحلیل ائتمک چو وضینه ادریسیع. دیر چالیشماالري موٍنظّم
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مئتوددان فایداالنماق  آنالوژیک اوٍچون آنالشیلماسی بیلگیلرین کی اثرده .دیر چتین

بو یؤنده . یولورصورتییله یاپیالجاق یاخشی بیر آنالیزه و سنتئزه احتیاج دو
نین  رتاچاغ یازارالريباشقا او، بیلگیلري دوغوننین سو ادریسی، رك حرکت ائده

 ییک . جه ائلی ایله ایلگیلی نقل ائتدیکلري بیلگیلرله موقاییسه ائده اوغوز
نین  موٍستقیم ادریسی غیرـ ویا موٍستقیم ,»روجار کتاب« اثرلردن آراشدیردیغیمیز

 اوغوزنین   ادریسی ,بیزیم ,بو. ائدیر اثرلرینده یئر آالن بیلگیلرله بنزرلیک ایحتیوا
و کسگین  يگیمیز ائلی حاقیندا وئردیگی بیلگیلر ایشیغیندا تفصیل ائده بیلمه

، داها آیرینتیلی تنقید و تحقیق اوٍچون اورتا آسیا. تاپمامیزي ساغالییر بیلگییه ال
ا رومونا ایلیشگین جوغرافیین تاریخی و فیزیکی دواورالپووولژه و گوٍنئی 

دیگی جوغرافیایی  نله نین دوٍزه ادریسی ,بو آماجال. راجاغیقمتنلرینه باش وو
سوندا یئر آالن بؤلگه و یئر آدالرینی چاغداش جوغرافیا مأخذلري آدالر تابلو

لی  بیر اوسلوب ایره بئله. ایشیغیندا بیر به بیر قارشیالشدیرماق گرکلی اوالجاقدیر
کی خریطه  نین اثرلرینده شقا اورتاچاغ یازارالريو با» المشتاق  هۀنز« تماقدا تو

دا »کتاب روجار«. کیر رقوالماق گرهده وو نین ساغالیاجاغی دستکلري بیلگیلري
، جک تضادالري بیله چیخا قارشیمیزا آراسیندا بیلگیلري خریطه بیلگیلرله آالن یئر

یقلداشلیغیندا آرادان آپارماغا چالیشاجاغداها مؤعتبر قایناقالر یو .رتایا او
 -خریطه چالیشما نین ادریسی ایله ترتیبی اولویت قارشیالشدیرماالردا چیخاجاق

نین  ایلینده حاضیرالدیغی آنالشیالن اطلسی 1154الري آراسیندا یئر آالن و 
                 ،اريـن اعتیبـبیلگیلری ریلنـوئ ردهـل اطلس وـب .ك هرـبیلدی دا یـاغینـاجـانینـت

نین متن تفسیري اوٍچون  نین اثري ادریسی. آدلی اثره باغلیدیر» لمشتاقا هۀنز«
 نالردان عیبارتدیر .لر سیخجا بو اساس آلینماسی الزیم گلن تمل مئتودیک ایلکه

 

 ائلی اوغوزیه گؤره  ادریسی
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الرا اوغوزرانین بو ،آنالدارکن تقسیمینی سککیزینجی ایقلیمین بئشینجی ،ادریسی

دئمک او ، یالريبو اوغوز، اونا گؤره. نو تصریح ائدیردوغولالر اوقتوپراعایید 
          .روردوالرتواطرافیندا او دئییلن آرال گؤلوٍ دؤنمده خارزم ویا جند گؤلوٍ

بو . ن اطرافیندا داغالرین یئر آلدیغی بللی ائدیلیردا بو گؤلوٍ»المشتاق  هۀنز« 
مذکور داغین جافراقون ، و س.ل. وولینژوبئرت . آ، ال چیخاراقدن یو بیلگی

غولاوقناعتینه گلمیشدیلر دو .کتاب روجار « بیزیم یارارالندیغیمیز ، ایسه او «
 آنالشیلیر . دوغواول اوغوزو یا جاقرا اوغوزیازماالریندا آدي گئچن داغین چاقرا

راق ز باغالیایون بوسو« داغی اتکلرینده  اوغوزدا چاقرا»المشتاق هۀنز« 
، صوصنین دیله گتیردیگی بو خو ادریسی. یازیلمیشدیر»  دوغودون ،بوٍتون یاي

ده  نین اثرینده اؤته یاندان استخري. سیدیر نین عئینی ابن حوقلین نقل ائتدیکلري
ر  زالرین یایا قدهو بو دوغونیون قیشدا دوالن سواتکلرینده او اوغوزچاقرا

رو منظو، جوندانویلن بیلگیلرین آراشدیرماسی سووئر. قالدیغی عیبارتی یئر آلیر
، گئرچکدن. آنالشیلیر دوغولرلو گؤل و یا باتالغین اولیکله اؤتوٍ قمیش بورادا

نا دوغوللیکلرله باسیلی او نین قمیش اتکلري اوغوزچاقرا، استخري و ابن حوقل
کاییناتین  ینن الویردي ابن ،اوالراق عالوه بیلگیلره وئریلن .چکیرلر دیقّت

. یئر وئریلمیشدیر بیلگیلره ایلگینچ ،اثرینده ن ائده مطرح رقوسونوقو آسترونومیک
آدي وئریلن  اوغوزن ساحیلینده چاقراگؤلوٍ، نو آنالدیرکنخارزم گؤلوٍ، یازار

غولداغین اونو بیلدیریردو .داغ اتکلرینده، نا گؤرهاو کی سو نور و قیشدا دو
 ز چیخاریردي .ن دوابورادبؤلگه خالقی 
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 و سولطان اووئیس داغالري اوغوزچاقرا
 

ون خارزم گؤلو اوغوزچاقرا ,ادریسی و عربجه یازان باشقا جوغرافیاچیالر
، حوقلین بیلگیلري ابن و استخري .دیرلر موٍتّفیق صوصونداخو دوغواول جیواریندا

تأیید  اولدوغونون ؤلوٍلیکله باسیلی بیر باتالق و یا گ بو داغین اتکلرینده قمیش
 بؤیوٍكاتکلرینده  اوغوزچاقرا، بیلگیلر ایشیغیندا دوغوننین سو الویردي ابن. ائدیر

غونون اولز گؤلوٍدونظري دوغروالییر دو .عرض اونان بوٍتون بو بیلگیلرلو ،
  .ییر اؤنم داشی بؤیوٍكسینده  نین تحلیل ائدیلمه نین آراشدیردیغیمیز اثري ادریسی
لیکلرله باسیلی گؤللر  سینده بول میقداردا قمیش ده آرال گؤلو چئوره ایندي

 كبؤیوٍداها . ز چیخاریلیرندان یوٍکسک نیسبتده دوخونالرین بیر چوبو. واردیر
ز یاتاقالري آرال گؤلوٍدوغوزئی نون قوتوٍبه : جوانساحیلینده یئر آلیر دو ،

 قیلیچ . انقیلیچ و جام جاقسی، لکو چامیش، ساپاق
نون گوٍنئی آرال گؤلوٍ، موبؤلوٍ بؤیوٍكاراضیلرین  )لم یزرع(راق گؤل و چو

و داغ اتکلري یاخاسیندا دنیز  دوغوردون اوٍست یو. یاخاسیندا یئر آلیر دوغو
وییه یوسوآشاغیدا سیندن س ساییدا چوخ الناو خورالرچو دریانین آمو

سوندا سولطان دوغو، وغون قوزئیینده آرالخورلچو. ییر الرینی انگلله چیخینتی
، وااو. لري یئر آلیر م تپهگوٍنئیده قاراقو، م صحراسیقو اووئیس اتکلرییله قیزیل

باتیدا اورتا چاغین اوقمیش گؤلوٍ ساري بؤیوٍكجاقسیز جسوز ـ بوالشاراق نه او
دانسا هار، ز باتالقالريگؤل و دو. خورونا آچیلیرقمیش چو ایندیکی ساري

. سیراالنمیشدیر حالیندان گوٍنئی ساحیلیندن باشالیاراق بیر زنجیر آرالین اَ
ن بؤیوٍنالرین اَبوگو اولقینالن ای رشو ،نه قمیش گؤلوٍ الرینی موٍرتّباً ساريسو

برك و یئمکلرده ، قمیش گؤلوٍ الن سارير یاخینیندا اوشو لقینای. اینتیقال وئریر
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مایا موساعللالنیقوآرالین گوٍنئی ساحیلی آچیقالریندا و . دورزویال مشهورید دو
غوردون اوٍست یودو اویئرلی خالق. یئر آلیر ز گؤلوٍجو سیراسیندا آشاباش دو ،

زونون بو گؤلده ن یاخشی دوسینین اَ کئیفیت باخیمیندان خارزم حوضه
قیسیمالریندا آنجاق رتا رویور و اوالري قویایدا گؤل سو. ییر سؤیله اولدوغونو

یئمکلرده قوسی آچیغا چیخیر . ز الیهلالنیلیر برك دو 
دریانین آشاغی آخیمالري وآم، زسوز گؤللرهوزلو و دوقمیشلرله باسیلمیش د

یبوسی  نین آرتماسییال باتالق ساحه لري قمیشلیک مئشه. نجا دا راستالنیلیرو
سینده چوخ  لري ساحه بو قمیش مئشه. رر یاییلمیشدی تاو بئلینه قدهبؤرلوٍ، زئیهوق

نین  یوٍز سیراداغالري لطانوس. ناوارالر یاشاییرالراز و جدوغوساییدا وحشی 
. خورو واردیروؤل چـر گـبی وٍكـؤیـبده ـسین قطهوـج نونین ا اسیـاتی یاخـب

نالردان ون بتدقیق ائتدیگیمیز قایناقالردا آدي گئچن گؤلوٍ، آنالشیالجاغی کیمی
 کیر . بیري اولماسی گره

کسگین ، یئر دوغونین اول داغالري اوغوزیازماالریندا چاقرا» کتاب روجار « 
نین اثرینده راست  بو جوٍر بیر آچیقالمایا ادریسی. میشدیر بللی ائدیلمه اوالراق
سونا دوغوگوٍنئی  گؤلونون آرال ،ولقو باتی داغین ,گؤره یه ادریسی .اوالر گلمک
یازماسینداکی بیلگیلرله » المشتاق  هۀنز« ، وئریلن خریطه بیلگیلري. ائدیرتقابول 

ساحیلینده  گؤلوٍ خارزم ،داغالري اوغوزچاقرا ،بورادا .ییر ائله طابیقتوم
سینده گؤستریلن  خریطه نین ادریسی ،آالراق اؤنونه گؤز نالريوب بوٍتون .گؤستریلیر

لره اینانماق اوٍچون ایستیداللالریمیز جالرینا ایلیشگین بیلگیوداغین باتی ا
داغالرینی  اوغوزچاقرا، سینه صادیق قالیرساق نین خریطه بیلگی ادریسی. واردیر

 . جکدیر که یالریندا آختارماق گرهدریانین آشاغی آخیمی بووآم
سیرا داغالر  لر و سوندان باشالیاراق تپهدوغوآرالین گوٍنئی ، ایندي ده

بو . زانماقدادیروا ونین درینلیکلرینه دوغر م صحراسیوق لباشالماقدا و قیزی
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لطان اووئیس والن سمئتیر او. 485لر آراسیندا یوٍکسکلیگی  داغالر و تپه

لري باتیدا  قطهون اؤنملی یوٍکسک نبو داغین اَ. لري تئز سئچیلیر سیلسیله
سولطان اووئیس داغی. رتاو و طاقِ ـ آتش دیرجومی ،ئیخ جلیل و دریایا شآمو

غونین  داغی اووئیس سولطان .یئتیشیر آشاراق لیکلرینی یوٍکسک یانجیققوسونا دو
جانباز ، آیاز قاال(لر  زانماقدا اوالن داغینیق تپهریندن او م صحراسی اوٍزهقو قیزیل

ژئولوژیک سیرانیشالري باخیمدان اساساً بیر تک  )کؤکچه و باشقاالري، قاال
اتاو و قاراتاو داغالرینی آشیب تیئن ـ شان یوٍکسک داغ رریندن نو خط اوٍزه
، لورساقطرفداري او نین بیلگیلري نین ادریسی هنوز ،اگر .قوووشور لرینه سیلسیله

. جکدیر که میز گره دوٍشونمه اوالراق داغی اووئیس سولطان داغالرینی  اوغوزچاقرا
جی یوٍز ایللره عایید . 14ـ  16ین بیر گئرچک داها وار :  بو نظري دستکله

الدین  شهاب. ییردي چاقرا آدینی داشی، قایناقالردا سولطان اووئیس داغی
 جورجانی ایسه خارزم گؤلوٍ، نون اورتاسیناچاقرا داغالرینی آرال گؤلوٍ، ريمؤع

ساحیلینه اوالنبو داغا مربوط . ردورتوجی . 16بیر باشقا ایلگینچ معلوماتا  او
اثرین . آدلی اثرده راست گلیریک» دیکوونیکی ایستوریا « یوز ایله عایید 

نون او. سینده یئر آلیر چاقرا داغالري جئیهون ایله خارزم بؤلگه، یازارینا گؤره
سی  داغ سیلسیله بؤیوٍكزانان بو ر او دریادان چینه قدهآمو، آنالتدیغینا باخیلیرسا

یندا عئینی نووعده بیر باشقا چاقرا داغالري حاقّ. لمالیدیرتوٍرکیستاندا او دوغو
دا بئله » الصفا                                                روحنه« . دیر نین ذئیلینده میرخوندون جوغرافیا اثري، بیلگی

جئیهونون . چاقرا داغالري خارزمین جئیهون سینیرالریندادیر« یازیلیر : 
راداالري سون گئچرکن بیر چوخ یئرده بوبو بو . نیر لالري طرفیندن انگللهداغ قو

خیوه . ». بیر داغدیر بؤیوٍكزانان ر او نین سینیرالرینا قده داغالر چین دؤولتی
یا.ق. . ده اثرینده بو داغال ایلگیلی بیلگیلر وئرمیشدیر» بیانی « سی  تاریخچی

قوبیانی، ولیامو نین آلت چاقرا داغالري، تاراقنین بیلگیلرینی اساس تو 
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، بو نظر. الجاغینی تخمین ائتمیشدیرنین او طرفلرینده سولطان اووئیس داغالري
ز ایللرین جوغرافیاچیالري طرفیندن جی یوٍ. 14ـ  16یوخاریدا آدي گئچن 

نین  دیکلري چاقرا داغالري اصلینده قایناقالرین آنالتماق ایسته. دیر دستکلنمکده
آمودریانین آنا سولیا موٍلحق اوغویخینتیالري یاخینیندا چ غودولدونهیر . دور او
ده سولطان  بیر دفعه، ندیگی نظري نین چاقرا داغالري طرفیندن انگلله الريسو

 یا چیخاریر .اورتا اولدوغونونیلن داغین عئنی  اووئیس داغ ایله آنالتیلماق ایسته
قایناقالر  روك :صوصو بیلدیرمکده فایدا گؤروٍاؤزللیکله بیر خو بوراداآنجاق 

. زاندیغینی مودافیعه ائدیرلرر او رك بو داغین چینه قده آشیکار بیر خطایا دوٍشه
لري آراسیندا یئر آلیر . نین خریطه بیلگی نا بنزر بیر یانلیشلیق دا ادریسیبو 

ون اوغوزچاقرا، خاریدا دا بللی ائتدیگیمیز کیمییو، آدلی اثرده» کتاب روجار«
سینده بو  نین خریطه ادریسی، آما. بیلدیریلیر اولدوغولینده نون ساحیخارزم گؤلوٍ

الراق )موطابیق، مووازي(ندن سیردریایا پارالئل لالري آرال گؤلوٍداغین قواو 
غوزاق اودویا دوبللی ائدیلن داغالرین سیراسی خفیفجه اَیري . زانیرغرو او
اوسیندان گوٍنئی  گوٍنئی باتی نونخارزم گؤلوٍ، لوبزون بیر زنجیر بیچیمینده او

، داغالري اوغوزنین اطلسینده چاقرا ادریسی. دیر لمکده غرو یؤنهسونا دودوغو
 دوغوبو داغین . الشماقدادیرر او لرینه قده ایسفیجاب و تاراز بؤلگه، شاش

نین  داغالري قاراتاو جیوارینداکی سیردریا نی دوٍزه هندسی نین لالريقو
ال نین اثریندن یو ده ادریسی نون بیلگیلريخلدو ابن. ادیل گلیردوٍزولوشویله موع

داغالري بئشینجی ایقلیمین  اوغوزچاقرا، نا گؤرهاو. چیخاراق یازیلمیشدیر
ایچ آخیمالري  دوغو گونئی نین نهري سیردریا ،باشالییب تقسیمیندن سککیزینجی

بوبو ایقلیمین آنا قیسمینی گئچد. ییر لیله ندا ایرهیونرایکدن سو ،لالريداغ قو 

داغالري  اوغوزچاقرا نهیرله.ائدیر رمحصو سینی چئوره سینین بؤلگه شاش سانکی
نین  جوغرافیا موٍلّیفلري ایللر یوٍز جی .14 ـ 16.آلیر یئر سی بؤلگه فاراب آراسیندا
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ن بورادانظري » قدادیر اوزانمار  چاقرا داغالري چینه قده« ، بللی ائتدیگی کیمی

 قایناقالنیر .
نین  ادریسی،لري راوزانان داغ سیلسیله ـ شانا قدهندن تیئن گؤلوٍآرال 

. بیر چیزگی ایله گؤستریلمیشدیر اوزونسیز و  لیغا کسینتی سینده یانلیش خریطه
ایندیکی سیردریا قارتاو ایله اووئیس داغالرینی ، چیخاراق یوالن بورادا، یازار

سل عئینی  توماتیکاو، گلن موٍسلمان یازارالردا اسونر اوندان، بیرلشدیرمیش
جی یوٍز ایلده سولطان اووئیس داغین . 16حتّی.خطایی تیکرارالمیشدیرالر

دا وار  اوزاندیغینیر  قده سینیرینا دا چیندوغوسیندن باشالیاراق  جئیهون بولگه
 گرـدی و یـادریس ،ساقتـوتـور گهــمزلی گؤرمه یانلیشی بو .دیرالر سایمیش

ون آلت اوغوزلداشلیغیندا چاقرا نین بیلگیلري یو جوغرافیاچیالري اغـچاورتا
الزیم  دوٍشونمک آلدیغینی یئر نین داغی اووئیس سولطان قیسیمالریندا

  .اوالجاقدیر
 

 مارقیز ـ ایرقیز نهري
 

نهیرلر آراسیندا  بؤیوٍك لنتؤکوٍ نهگؤلوٍ خارزم آنالدیرکن ائلینی اوغوز ، ادریسی
 دوغرونالردان ساوایی بو. شاش و باراك و یا پاراکی گؤستریر، جئیهون

اوخوزا ومارقا آدالرینی داشییان ایکی نهرین داها ندوقالري صورتده رو
لرینده  نین خریطه ادریسی و یازماالردا دیغیمیزقولالن بیزیم .خاطیرالدیر اولدوغونو

زامانال دییشمیشدیر ـ چئشیدلی  سیز بو آدالر بو نهیرلرین آدالري ـ شوٍبهه
آدي گئچن ایکینجی نهر اوٍچون بو طرزده آدالر قئید . شکیللرده یازیلمیشدیر

آدي گئچن جوغرافی  ،ك.میللئر.ماقرا و مارقز، مارقا، ائدیلمیشدیر : مارا
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نین  بو آدالر آراسیندا ایرقیز نهري آدي، یه چالیشارکن لري تدقیق ائتمه بؤلگه
، اگر بو خوصوصو اساس آلیرساق. لی سوٍرموشدور ایره غونواولدوگیزلی 

نین اثرینده  محمد نسوي. تامامییله قبول ائدیله بیلر، لی سوٍرولن آچیقالما ایره
خارزمشاه . دیر نوٍکته بیر یر ده دیقّته ،چیخیرکی قارشیمیزا اوالراق مارقز آدي ایرقیز
 -نله ایلینده دوٍزه .1212 قارشی اکومدارینحو خانلیغی توٍرك محمدین الدین عالء

 )؟؟(دیگی سفریندن بحث ائدیلرکن ماآرقز نهریندن سؤز ائدیلیر  
 اولدوغونونین گیزلی  نین آدي بو آدالر آراسیندا ایرقیز نهري، و.ف.مینورسکی

سیندن آنالشیالجاغی  فدالنین رساله ابن. کسگین بیلگیلرله ایثبات ائتمیشدیر
، بوٍتون بونالر. جو یوٍز ایلده هله ایرقیز آدییال مشهورایدي. 10بو نهر ، اوٍزره

و یا داها (نین آنالتمایا چالیشدیغی مارقا  ك.میللئرین توضیحییله ادریسی
. نین تام آنالمییال گوٍنوموزده ایرقیزا تقابول ائدیر کلمه، نهري )سو ماایرقیزدوغرو

، ایرقیزین سوالري آرتیر، دهایلین معین مئوسیملرین، نین سؤزلرینه گؤره ادریسی
ا آردیندان سوٍرعتله قودا دا بللی ائدیلدیگی کیمی »المشتاق هۀنز«. رویورآم ،

جیکلري  نه یشدیغی قیسیمالردا خالیص قیزیل دهیا قارنهرین آنا سو
الرین چکیلدیگی سیرادا ـ الزوریت دیبیندن ایسه ـ احتیماالً سو،تاپیلمیش

 . داشالري چیخاریلمیشدي
زقیر ایرقیز و باتی قازاخیستانین دیگر بو، باهار مئوسیملرینده سو داشقینالري

چوخ ، باهاردا اوٍز وئرن نهیر داشقینالري. ایدي رومنهرلرینه مخصوص بیر دو
ده  اؤزللیکله، رعتله آزالیرالري سوٍدا ایرقیزین سو ده یاي هم. داواملی اولماز

. سو ایتیریمی اولور اوالراقبادال  جا دالنیوو آشاغی مجراسی بو اورتانهرین 
. شدورورلوآخینتی و سو یاتاقالري او، بللی یئرلرده گؤلجوکلر، نهر چؤلو

 ،احتیماال گؤره. قیزیال راستالنیلمیر نه ده تؤکمه، ایرقیزدا نه معدن، آنجاق
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 نین بیرییله یا اور نهیرلري ماق ورك ایرقیزي قو بیر خطا داها ائده  ادریسی

 .قاریشدیرمیشدیر
بو نهیرلر ایرقیز کیمی سوغوجاردان آلیرالرالرینی مو .خدور احتیمالی چو

ین یوخ کی اورالبو نهیرلري ، دیغی قایناقالرین موٍلّیفلريقولالننین  ادریسی، کی
الراقلالري ایرقیزین قودوٍشونموشدور . او 

نین  موغوجار داغالري والناایله ژنتیک باغی  اورالگوٍنئی  ،ایرقیز قایناغینی
جیکلرینه فقط گوٍنئی  نه هنا باخمایاراق قیزیل دبو. لالریندان باشالدیرقو دوغو
قیزیل یاتاقالریندان  بؤیوٍكبورانین ان . یاماجالریندا راستالنیلیر دوغوین اورال

پراققیزیل . شکار معدن اوجاقالریدیربیري قوایره« بؤیوٍكالر تو لم«و لین قو
غال خالیص ـ یاتاقالري قیزیل .دیر سینده چئوره نهري تارقانتاشقوالن دوالري او
الري توپراق قیزیل. آلیرالر یئر سینده بؤلگه راو نشوقو داغالرینا موغوجار ـ داخیل

باتی قازاخیستانین  ساوایی ندانبو .یاییلمیشدیر لالریناقو نرواو دامارالري معدن و
لرینده ده قیزیل معدنلري زقیر بؤلگهبو قیزیل یاتاقالري . بیلینیر غودولنین او

آنا . الیه داش بیر خطده یئر آلیرالر ماق نهرینه قدر الیهدان قوزئیه قو قایراقتی
م  . 100نه چیلیکساي چوخورونون گوٍنئی ,نین مرکزین اسکی استیحصال یئري

قارشیمیزا سپیلی و یاتاق  دهنین هر طرفین بولگه. لوربللی او غودوده اول فاصیله
یوندوکون سو، سیندا خاريماقین یولري قو قیزیل طبقه. قیزیل چیخیر حالیندا

سول قوسییله آیدیرلی و  کاییندي حوضه، سینده روس ـ کیسکن حوضهلو او
ك نهیرلري آراسیندا یئر آلیرالر .بایتو 

ده  لرینده حوضه رون آشاغی آخیمالریندا کیلگیلدي نهريسپیلی قیزیال او
نین خالیص قیزیل یاتاقالرینی تشکیل  سی رسک بؤلگهاو. راستالماق موٍمکوندور

دن بري صنعتچی و قیزیل آختارانالرین دیقّت  لري اسکی خاري الیهائدن یو
 بؤیوٍكاؤزللیکله چؤللرین ، نین هر طرفینده بؤلگه. مرکزینده اولموشدور
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خورالرینداچو ،یاماجالریندا و اوسپیلی  ،نین گئچیتلرینده لالرير نهري قو
، مارکازیت، پیریت نن کسیدلهاو طرفینده هر نین لگهؤب .لوراو گلمک راست قیزیال
وارس ـ آپاتیت و کو، خالیص قیزیل. میس معدنلري واردیر میس و یاشیل گؤي

غدادیگر کانالالردا بو رآراشدی. مووجوددور انین قیرینتیالري حالیند لري نهد-     
سینده  بؤلگه اورالجی یوٍز ایللر آراسیندا گوٍنئی . 8ـ  12داها ، ماچیالرا گؤره

 قیزیل چیخاریلدیغی معلوم دور . )رسوبی(سو آخینتیالریندا گلیب قویالنمیش 
. یالریندا الزوریت داشی چیخاریلیرديدا ایرقیز نهري بو»المشتاقهۀنز«

ل ـیـره شامـل ادهـی مـق معدنــ قاریشی قات طبیعتده آز راستالنان و، الزوریت
 توپراقلرینده و کربوناتلی  دازه پوٍسگورتمهایی گوـتده قلیـّومیـعوم ،اوالن
سینده  لگهؤك یاتاقالرینا بدفشان بیوٍؤنین ب دن بو کانی اسکی. لوردولرینده او الیه

لرینه  اؤلکه وغودزئی خوراسان و باشقا گلن الزوریت قو اَلهن بوراداراستالنیر و 
 آپاریلیردي .

البیس ـ الزور  پسودومورفوز احتیماالً ،الزوریته ولتلریندهؤد موٍسلمان چاغاورتا
الزوریتین مینئرال ایله ، یه گؤره ابورئیحان بیرونی. الهیت دئییلردياآزوریت و م

کربونات میسینه ، بو. قاریشان فیسدیق یاشیلی رنگینده بیر نووعو داها واریدي
الهیت و یا ام، سینایا گؤره ایسه ابن. نا اؤز اؤزللیکلرینی وئریردياریشاراق اوق

 » .البیس ـ الزوردان بیر شئیلر احتیوا ائدیردي«ائرمنی داشی دا دئییلن بو ماده 
رنگ باخیمیندان ، ین قاریشیمیماالهیتمیس و یا آزوریتله  گؤي، اؤزللیکله

یا چیخان چوخ تضادالر ـ دییه اورتایندا الزوریت حاقّ« . ییردي الزوریته بنزه
بیلدیریر آکادئمیسین آ.ائ. فئرسمان ـ بو داشال ایلگیلی بیر چوخ یانلیش 

میسین موٍختلیف فرعی ترکیباتی  ,چوٍنکو الزوریت. بیلگدن قایناقالنیر
آالي  بونون، اساساً چوخ واخت. ایله قاریشتیریلیر )یالی آزوریتبو، کوواس(

. ریوخدونده چیخاریالن سودالیتدن هئچ بیر فرقی زرافشان چؤلوٍنین  داغالري
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قایناق یئرلرینده راستالنیالن میس ، سی اهالیسی ؤلچه بؤلگهگسو و  یئددي

غونول میقداردا الزوریتین اوکسیدلریندن منشاء آالراق بولدوییرلر سؤیله او.« 
وییه دوٍنیا ،مینئراللره بنزر نابوالزوریت  و هیتماال مشهور سینده س

یاشیلی  گؤیو و میس میس. ین هر طرفینده راستالنیلیراورال اولدوغونین  یاتاقالري
دا اورال گوٍنئی ده بعضاً .دور مووجود ده لرینده لگهؤموغوجار داغلیق ب، یاتاقالر

ا بونالربوٍتون . چیخاریالن خالیص قیزیل آراسیندا پیریت و آزوریته راستالنیر
نین البیس ـ  ماده اوالننین آراشدیردیغیمیز کیتابیندا مطرح  ادریسی، دایاناراق
و  اورالدیلن و گوٍنئی  نوشو باخیمیندان الزوریته بنزهگؤروٍ، ییباولماالزور 

 اولدوغو ماالهیتلریندن چیخاریالن آزوریت و   بؤلگهموغوجار داغلیق 
 لیدیر . دوٍشونولمه

. اوزانیرئشه بیتگیلري منجا بویوایرقیز ساحیل خطّی ، گؤره»ا المشتاق  هۀ                            نز« 
ندوز بو قو، ادریسی. ندوزالر واردیرو قو توٍلکوقیزیل ساریسی رنگینده  بورادا

و بیزانس ایله ائرمنیستانا آپاریلدیغینی قئید  اولدوغونونین چوخ کیفیتلی  دریلري
ده  دریلرینه توٍلکواشایان قیزیل ساریسی رنگینده لرینده ی ایرقیز مئشه. ائدیر

نین  او اؤلکه«جه  لن پالتارالري ساده بو دریلردن دوٍزه. قیمتلر بیچیلردي بؤیوٍك
نین دیگر  دریلري توٍلکوبو سببله . »نین گییمه حاقالري واریدي حوٍکومدارالري

 ایدي . لره آپاریلماسی یاساق اؤلکه
کی حئیوان و بیتگی نووعلري حاقّیندا  ندهوٍین ایرقیز چؤل»کتاب روجار«

سو حاقّینداکی نین حئیوان وبیتگی اؤرتوٍ گوٍنوموزده بؤلگه ,آنالتدیغی بیلگیلر
راسیا او اولدوغوندوزالرین چاغالردا قو اورتا، آنجاق. بیلگیلرله موطابیق دئییل

داها . شدیرچکیلمی دوغرولیک خطّی گوٍنوموزده آشیکار اؤلچوده گوٍنئیه  مئشه
ر  آخیمالرینا قده اورتاین اورالنین امبا و  سی یاخین بیر گئچمیشده مئشه ساحه

تئمیر و دیگر نهیرلرین اوٍست قیسیمالریندا ، ایلک، راو. دیر اوزاندیغی بللی
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 اولدوغونین  قارا و آغ قاواق آغاجالري، ك قاواق تیتره، مئشه آغاجی هنوز آغ
 )انبوه(نجا یئر به یئر توم بویونهیرلرین ساحیلی . قدادیرلیک ساحه یئر آلما مئشه

مجراالرینداکی  یوخاري ایرقیزین و اور سی ساحه مئشه .راستالنیر لرینه مئشه سؤیود
 ر یاییلمیشدیر . تپه باشالرینا قده

تمایان مئشه اراضیلري گئچمیشده گئنیش بیر گوٍنوموزده چوخ بیر یئر تو
ندوزالرین یاشادیغی تخمین نهیر کنارالریندا قو، قالرینداننی ایچینه آلدی ساحه
سیندا یاییق شهري جیواریندا و  جی یٍوز ایلین ایکینجی یاري. 18. بیلیر ائدیله

لو قو اونونامبا و ، ندوزالراقو. ندوزالر یاشاییردیالرلرینده قو نهیر بؤلگه الاور
 ایدي . گلمک موٍمکون تمیر نهري آغیزالریندا دا راست

لري گئنیش  مئشه آغاج بیاض و قاواق سینده بؤلگه موغوجار ایلده یوٍز جی.18
لیک  مئشه غودوشدورلواو آغاجالرین بیاض و قاواق .دواولور شامیل یه ساحه بیر

رساق ساییدا کو چوخ الردابورا .واردیر اتکلرینده داغ و دره جه ساده ایندي لر ساحه
 جی یوٍز ایل.20 نویالجو یوٍز ایل سو. 19. شیرالرلري دوالتوٍلکوو قاراقان 

لر گوٍنئی  لیک ساحه وندا مئشهسونوجبادال مصرف و استیحصال  باشالریندا دال
 . طرفلرینه چکیلمیشدیر الاور

 اؤلچوده بؤیوٍك گؤره والنماالرااو دیقّتسیز ،سویو نین حئیوانالري دري و شیکار

 اوالن ردیستان وتاتاریستانداباشقو ،قازاخیستان للردهیوٍزای نسو .گئتمیشدیر آرادان
ندوز نووعلريقو ساییسی بیر نئچه یوٍزو . والنمیشدیرنین هاردانسا تامامی او

، لرینده و باتی سیبریانین خلوت مئشه الاور تااورآنجاق ، الراقوندوزین  گئچمه
 . اوالرسینده بلکه راستالماق  سوسوا ایله کوندا نهیرلري حوضه

نین توم  سی بیر زامانالر موغوجار داغی چئوره، ق.ي. قروم ـ قرژیمایلو
کسگین ، او ایسه ل.س.بئرگ. بیلدیریر اولدوغونوالرین قوندوزلرینده  مئشه

 ،ا دایاناراقبونالر. رك بو نظري رد ائدیر لی سوٍره دیغینی ایرهاولمادلیللرین 
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حاقّیندا آنالتدیغی  آخیمالري یوخاري نین نهري ایرقیز نین یازاري »روجار کتاب«

 -الوورقونین  ادریسی ،آنالشیالن .بیلریک دییه اولدوغونو یانلیشالرین بیلگیلرده
نین  نهیرلري الاورلري امبا ایله  مئشه ساحه اولدوغوالرین قوندوز، دیغی

خاری. لالري اوٍزرینده آختارمالیدیرقودن  اسکی، کیمی دا دا بللی ائدیلدیگییو
. لرییدي کی مئشه ساحه ساحیلینده الاورردو تمیر و نین آنا یو سوٍرولري قوندوز
کی  شکلینده» .ایرقیز نهریندن خالیص قیزیل و الزوریت چیخاریلیر«نین  ادریسی
دیغی قایناقالردا قولالننین  ادریسی، آنالشیالن. ییر بو نظرلري دستکله، ریوایتی
لی  ایره بوندان. ایدي بیلگیلر یوخ یسیمالري حاقّیندا کسگینق یوخارينهرین 

موغوجاردان گئچن و امبا ایله ، ین یازاري»کتاب روجار « ،کی اوالجاقگلمیش 
دا »کتاب روجار«.گؤسترمیشدیر اقاوالر لالريقو ایرقیزین نهیرلري قاریشان آراال

رقاي نهرییله وزده ایسه توگوٍنوم. لدوگو یازیلیدیرنه تؤکوٍگؤلوٍمارقیزین خارزم 
باتی . نه آخیتماقدادیرگؤلوٍزلو چالخار ـ تنگیز دو بولالرینی سو، بیرلشن ایرقیز

ن نئچه یوٍزایلده صرف ائدیلن آسیاداکی گؤللرین آراشدیریلماسی اوٍچون سو
اوغرادیقالري بیر دؤنم  )سی دییشیمی سوییه سو(یه  گؤللرین چکیلمه، تالشالر
، نین آرتماسی و آزالماسی رطوبت نیسبتی. یا چیخارمیشدیرتااوررینی ل گئچیرمه

 . دواولورسینه سبب  مه سینه و گئریله مه گئنیشله اقاوالرکلی  ن سوٍرهگؤلوٍ
سوندا قونوسی  سی و مساحه سوییهده بیر چوخ دفعه سو گؤلوٍچالخار ـ تنگیز 

ییشیکلیگه اوغرامیشدیرد .یون سوآخدیغی م لبورقایین ئوسیملرده ایرقیز و تو
تلی داشماالر موٍشاهیده آشاغی بونیالریندا شیدلو18، گین اؤرنه. موشدوراو .

ر  فرسخه قده 200ن اوٍز اؤلچومو گؤلوٍسیندا  جی یوز ایلین ایلک یاري
ي سوالرچالخار ـ تنگیزین  سونرازایل گئچدیکن آما بیر یوٍ. میشدي گئنیشله

کلري سو گؤلجوٍ زنجیربیچیمینده کناالریندا گؤل ،باشالمیش یه چکیلمه سورعتله
 لمیشدیر . دوٍزه
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نین یوٍکسک  رطوبت نیسبتی، آسیانین تااورز ایللر آراسیندا جی یوٍ. 8ـ  12
. کیر ماماق گرهاونوتایقلیم شراییطینه صاحیب بیر دؤنم گئچیردیگینی  اولدوغو

لدوگونو آچیقالماسینا تؤکوٍ نهگؤلوٍ خارزم نین نهري ایرقیز نین ادریسی ،دوروم بو
ننین رطوبت نیسبتلرینده موٍشاهیده  بو دؤنمده بؤلگه. لموشدورندن اولوان او
سینه  مه له گئنیشلهسوٍرعتنین  سی سوییهاحتیماالً چالخار ـ تنگیز سو ، لیش یوٍکسه
ایرقیز و  زاناناور  سینه قده بیر زامانالر تا سیردریا حوضه. خمیشدیربوراائتگی 

ر  یاخین تاریخه قده، یا آخدیغینا ایلیشگین ریوایتلر رقاي نهیرلرین سیردریاتو
طبیعی کی بوٍتون بو دلیللرین . نین آراسیندا مووجود ایدي رقاي قازاخالريتو

ده  لدوگو حاقّیندا بیلگیلرینینه تؤکوٍگؤلوٍنین ایرقیزین خارزم  ایشیغیندا ادریسی
 کیر . آراشدیرماق گره

 

 الاورموزقار ـ گوٍنئی 
 

                                                   .آلیر داغالردان کسکیوٍ و بؤیوٍك قایناغینی ،ایرقیز گؤره یه ادریسی

 ییشیک بیلدیریلمیشدیرنین آدي د سی یازماسیندا بو داغ سیلسیله» المشتاق هۀ                                    نز«
رقا: مو ،زقارمو ،بولآنالشیالن ان چوخ ق. رقابمو بو آدا. زقار دیرائدیلنی مو ،

1154 ایلینده حاضیرالنان اطلسین ك.میللئر اوداالثخوري ایله اماسیندا و محم
 سینده راستالنیلیر . نین خریطه جواد علی طرفیندن یایینالنان ادریسی

بیچیمینده  )ناواري ،خطّی( شریدي داغ اوزون زقارمو سینده خریطه نین ادریسی
ین موٍلّیفینه گؤره »المشتاق هۀنز«. ستریلمیشديؤزئیینده گنین قو خزر دنیزي

، بیزه، بو. لودورز و قارالرال اؤرتوٍنین باشی هر زامان بو زقار داغالريمو، ایسه
یه  ادریسی. خاطیرالدیر سینی بیلگی گلیر آنالمینا »داغی قار« زقارمو نونخلدو ابن
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لري آراسینداکی  لکهؤ] اردباشقو[ ایله باشقیر اوغوززقار داغالري مو، رهؤگ

ردوقالري توباشقیرالرین او، بیر باشقا یئرده ایسه یازار. سینیري تشکیل ائدیر
، غاریستان یاخینالریندالبوروپو ین بیر قوبونالرجوغرافیایی ایکی قیسما آییریر : 

 ییله سینیرداشدیر .ائل اوغوزباشقاسی 
کی  نوموزدهداغالري گوٍموزقار  ،ك.میللئرین آچیقالمارینا توجوٍه ائدیرسک

. دوامینی تشکیل ائدیر دوغروین گوٍنئیه الاورسیدیر و  آدییال موغوجارین عئینی
بیر قیسمی  لرین بیلگی آالن یئر دا»روجار کتاب« ،ائدیرسک بولق اساس تثبیتی بو

ین باشالري هر موزقار، ادریسی، بللی ائتدیگیمیز کیمی. اقدیرآنالشیلماز قاالج
بو موغوجار اوٍچون ، او ایسه. دیر لودور دئمکدهزالرال اؤرتوٍزامان قار و بو

 800ین موزقار، نین آنالتدیقالري آراسیندا آیریجا ادریسی. گئچرلی دئییلدیر
الما بیر حسابال  تاراو. دیرایدیعاسی دا جالیب اولدوغولوغوندا اوزون )مایل(میل 

کیلومئتیر ائدیر کی  1200بو،ائدیرسک بولق اولدوغونوکیلومئتیر  5/1مایلین 1
 دیر . کیلومئتیرین چوخ داها اوٍزرینده 400 اوالنلوغو اوزونین اؤز موزقار

، کی ایدیعاسی شکلینده اولدوغوین موغوجارال عئینی موزقارك.میللئرین 
دان موزقارقایناغینی  ،گؤره »اروجار کتاب« .روردو دوامیندا نین رياث نین ادریسی

 . ال آیریلمیشدیرلمک اوٍزره بیر چوخ قونه تؤکوٍگؤلوٍخارزم ، آالن ایرقیز نهري
آیریلیرالر» لریندن داغ ذیروه یوٍکسک«ر ایرقیزین ساحیللرینده قاالن لالبو قو .
 دن آلماقدادیر .اؤز قایناغینی بو داغالرین بیرین، ایرقیز

 بؤیوٍكسینده چوخ  نین خریطه ادریسی، داغالر» اوالنلري  ذیروه یوٍکسک«
 دوغرو یادوغو زئیقو باتیدان گوٍنئی بیچیمینده داغالر سیرا یاناولما

ساحیلی ایستیقامتینده  باتی نونگؤلوٍ آرال ،لوقو باتی داغالرین بو .ستریلمیشدیرؤگ
، یاماجالریندان گئچن چوخ ساییداکی نهیر دوغوداغین . بللی ائدیلمیشدیر

، وقرافیک و هیدروقرافیک بیلگیلره گؤرهراومووجود . دیر مکدهتؤکوٍلایرقیزا 
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، دورومبو . سیدیر نین آنالتمایا چالیشدیغی داغالر موغوجارین عئینی ادریسی
 ادیر .یا چیخارتماقدتااوریاجاغینی اولمانین موغوجار  داغی موزقارآدي گئچن 

. یرقولالنین باشی قارلیدیر عیبارتی موزقار،  کیمی ادریسی اولدوغوبللی 
النلو ز و قارالرال  اؤرتوٍگوٍنوموزده اوٍستو هر زامان بوجه قوطب  ساده ،داغ او

نستانتینوو یعنی کو ,مونین مرکز بؤلوٍ یالاورقوطب . داغالریدیر الاور قوزئی و
قیسیمالر بوٍتون یاي  اوالنو نرئیکا داغالرینا قدر  )چقیلی(داشیندان سابلیا 

یودا نجابو را .ودوراؤرتوٍل  قارالرال و زبوسانتیقراد 56 ـ دابو غوقلوق اوٍزرینده سو
. لوغوندادیراوزونموٍربع  کیلومئتیر 15 اراضی باغالمیش زبو ایسه گوٍنوموزده ،اولور

ـ  1600لیگی یوٍکسکلوب ی اوالاور قیسیمالري قوطب یوٍکسکن ین اَالاور
و اؤرتوٍلز و قارالرال  نین بو سی ی ذیروهالاورقوطب ، نه وار کی. مئتیر دیر 1500

چوٍنکو وئریلن  ,ییر سی چوخ موٍمکون گؤزوکمه نین بیلمه ادریسی اولدوغونو
لورداها منطیقلی . ن دؤنملرده آچیغا چیخاریلمیشدیربیلگیلر سواو ،ساقاو ،

داغالرینی منظور ائتمیش  الاورداغالري ایله قوطبو دئییل ده گوٍنئی  وزقارم
سینده  ین ذیروهالاور گوٍنئی دؤنملرده دیگییوٍکسل نین نیسبتی رطوبت .لیدیراولما

جی یوٍز ایله عایید بیر بیلگییه گؤره . 18. قارالرین قالماسی دیقّت چکیجیدیر
داغالري  موزقار، دورومبو . ویدواؤرتوٍلرال  تاوین باشالري قا یایالري دا یامان

ییر  بو نظري دستکله. اولورمیزه اساس  داغالرینی دوٍشونمه الاورگوٍنئی  اقاوالر
ائلی آراسینداکی  اوغوزباشقیر ایله ، داغالري موزقار«نین  ادریسی، صیفتده

لوـ 10 ، حقیقتاً. یردا تمل آلینمالید کی آچیقالماسی شکیلینده» شدورورسینیري او
 بوٍتون. دوالراوتورورسینده   بؤلگه الاورگوٍنئی ، ز ایللرده باشقیرالرجو یوٍ. 9

میزي  داغالرینی دوٍشونمه الاورآدییال گوٍنئی » موزقار« ،ا دایاناراقبونالر
 بیلریک . دییه
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ر اوگؤلوٍییل نهري و آرالسو 
 

. اتکلرینده ایکی قاال شهري واردیرنین  داغی موغوجار، گؤره»ا کتاب روجار«
ایکی  فاصیله آراالرینداکی ،اولوب باداگاه نوٍجاه و آدالري قاالالرین بو

 گوٍنلوکدور .
بیر نهرین آخدیغینی و چوخ لیغ بیر  بؤیوٍكنده ن باتی یؤنوٍدابورا،  ادریسی

  الناوسیندا  آشاغی بونون. خاطیرالدیر اولدوغونوسینده یوخ  باتالق ساحه
نین اوٍزري سو  بؤلگه. مایلدیر 50نون گئنیشلیگی ایسه گؤلوٍسو  )شیرین(دادلی 

دا »کتاب روجار.«تارارالرودور و توٍرکلر سوٍرولرینی یایدا اواؤرتوٍلچاییرالرییال 
 موزقار. قدادیراولماده  ینه آلتی گوٍنلوك فاصیلهقوزئینون گؤلوٍخارزم ، بو بؤلگه

بو داغالرین و آدي . زاقلیقدا ایدين بئش گوٍنلوك اودابورا ،لالرينین قو داغی
 اولدوغوتالقالر نین توٍرکلره مخصوص او گئچن نهیرلرین آشاغی آخیمالري

 اوالنینده قوزئین لوٍؤك گیوٍبؤ، یالن یازماالرداقولالنآ.ژوبئرت طرفیندن . بیلینیر
ین موزقار ،لالریو اوزانان دوغرو هقوزئی لدنؤگ .ائدیلیر بحث باتالقالردان

لالري تَقووطویویسخورالرا  دوٍشوب قالخیرديله چوخ دیک ـ چو . 

ندن بحث لوٍؤین بللی ائدیلن قیسیمالریندا ایرقیز گ» المشتاق هۀنز«، ك.میللئر
. ا بیلمزاولون بولغورلو قآچیقالماسی او اونون، آنجاق. ائدیلدیگینی آچیقالییر

 اوزاقسینا  باتی قوزئینون گؤلوٍخارزم ، لؤبو گ، سینه گؤره طهنین خری ادریسی
 اولدوغولیقدا اوزاق گوٍن آلتی آراال نینبورا ایسه دا»روجار کتاب« .دیر ده مسافه بیر

گئریلمیش بیضی شکلینده ، گؤلایلی اطلسینده آدي گئچن  1154. قئید ائدیلیر
آراسیندا موٍشکول  موغوجاررال مایان داغالاولونستریلمکده و آدي بللی ؤگ

ک بیر نوت یچیگؤستریلن قیسیمدا بیر ده ک. ایجاد ائتدیگی آچیقالنماقدادیر
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صوفیه یازماسیندا یئر آالن . »ردونین یو یالريبو اوغوزتوٍرکلردن : «واردیر
، آنالدیغیمیز قدرله. »دادلی سو: «ا ایسه بئله بیر آچیقالما واردیرنین آلتیند خریطه

لري  داغ سیلسیله بؤیوٍك باشقا بیر آراسیندا داغالر گئچن آدي ایله گؤل ده یطهخر
بیر  بؤیوٍكسمتیندن  دوغوگؤله گوٍنئی ، سینه گؤره نین خریطه ادریسی. واردیر
داغالردان  اولدوغونین  بو نهیر قایناغینی نوٍجاه و باداگاه قاالالري. اوزانیرنهیر 
 بورا، رهؤغالرین باتی یاماجالریندان آلدیغینا گین بو داسوالر، نهیر. آلیر

نین آنالتدیغی دادلی سو  ادریسی. ا موطابیق دوٍشورموغوجارگوٍنوموزده کی 
نهرین  بؤیوٍك آخان یاخاسیندان باتی نین داغالري موغوجار ،نونگؤلوٍ

سینده نهرین آخیش  ایلی خریطه 1154. آچیغا چیخیر اولدوغوسیندا  آشاغی
باتی  قوزئیرك  دوٍزلده )یاي شکلینده(وس ک بیر اَیرییله قویچیک ،بویو

 . یدي یؤنونده
نده ده عئینی نین آخیش یؤنوٍ ییل نهريآالن او، دانموغوجارـ  الاورقایناغینی 

سی  ساحه اوتالقدن یاخشی  نهرین ساحیللري اسکی. لوربنزرلیک گؤروٍ
ینا راستالیان جوغرافیایا داییر مشهور سونالرچاغین تااور. مشهور ایدي اقاوالر

سینده بئله دئییلیر س حیکایهبیر رو» :نین قارشیسی و »ز تپه دو»ون »قنقورلوسو
اوٍست قیسیمالري اوبو یئرلر ، ییل نهرینه قایناقلیق ائدیرکیییل نهري و پاال او

دان نالربو. واردیر گؤلیز گگنهرین آغزیندا ایسه س. یاییق نهرینه قدر یئتیشمز
 50گئنیشلیگی ، پ.اي. ریچکوو. بیزه گؤره قارا دنیزدیر، اولوببیري قاراگؤل 

. دئییر، دیر اوییلده  ن نهیرلردن بیريتؤکوٍلنهرینه  گؤلتازقان ـ قارا اوالنفرسخ 
لرین گؤلبو . و گؤللر یئر آلیراؤرتوٍلسیندا چوخ ساییدا قمیشلرله  ین آشاغیاوییل

نین حئیوان سوٍرولرینه برکتلی  يبویالرقازاخ  اوالنتابیع دایا راوساحیللري 
 خیدمت ائتمیشدیر . اقاوالریئري  اوتالق
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 اولوشان ونداسونوج )سئیالب(باسقینالري سو بؤیوٍك، نهري اوییل، گوٍنوموزده

نهرین آشاغی قیسیمالریندا . یردقدااولماسو گیاهالري آراسیندا یوخ  الرباتالق
. آرالسور یئر آلیر اوالنلریندن گؤلك یوٍؤبن  خورلوغونون اَسی چو اؤته خزر

. شدوروردولونتو اونلی بیر گؤروٍنال بیچیمینده اَ اوزاناننده یؤنوٍ دوغو، آرالسور
ن گؤلوٍسینده  نین نتیجه)مد(ك سو قابارماالري یوٍؤبلن  یاز دؤنملرینده دوٍزه

گئنلده  قیسیمالري آنا نین نهري وییلا .قالیردي آلتیندا سوالر سی چئوره
ییشن آخینتیلی بیر  کیلومئتیر آراسیندا ده 5ـ  6گئنیشلیگی ایسه ، 3لوغواوزون

دا گوٍنلوك یاشامدا  زالنمیشسادو سوالربو قیسیمالردا . زنجیر تشکیل ائدیردي
 ،لوباوصاحیب  تراکوٍمونه سو بؤیوٍكنهري  اوییلز ایلده جو یوٍ.19. یلیرقولالن

 . الماسینی باشارمیشديالرین سوتوپراقاطراف 
گؤللره قدر  اوالنباتی یاخاسیندا  گونئی، سوالرنهرین داشیدیغی  بویوزامان 

 یدي . ایله بیرلشمکده الاوریئتیشمکده و 
یان ایکی اولما بؤیوٍكداغالري اتگینده چوخ  موزقارائلینی آنالدیرکن اوغوز

آ.ژوبئرت ، ك.میللئر ،دایاناراق بیلگیلرینه نین ادریسی بیلدیرن آلدیغینی یئر شهرین
الر و س.ل.وولین بو آدالري داراندا و دارکواقاو اویازماالردا و . موشدورالرخو

بیچیمینده  دارراندا و دارموDarnuh ( ،(سینده دارنوه  نین خریطه ادریسی
 نین اثرلرینده ابوالفدا و سعید ناب رهبیلگیل ایلیشیگین قاالالرا بو .راستالنیلیر قئیدلره

هر ایکی ، اقاوالریر بیر خوصوص  یه ده قئید ائتمه. ده راستالماق موٍمکوندور
 آچیقالماالریدیر . اقاوالریازارین دا ایلک شهرین آدینی دئندئرا 

 سی آراسینداکی ایکی و اولدوغو سیندا باتی نوندارکو داراندانین دا»روجاردا کتاب«

یئر آلدیقالري بؤلگه  .ائدیلمیشدیر قئید اولدوغو گوٍنلوك اوٍچ ایسه نین یلهفاص
النغوق شراییطییله ایقلیمی سرت و سونهر ایکی شهرین ایشغال  اولوماسی او

 فیروزه ،یاقوت نجابویوداغالردا و نهیرلرین مجراسی . هاردانسا ایمکانسیزیدي
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 گوٍنلوك دؤرت دوغرویا دوغوشهریندن  دارکو .واریدي داشالر یرلی ده باشقا و

نر گئدیلدیکدن لیوقایناغینا یئتیشیلیردي . نین نهري ایرقیز اسو 
. ده واردیر ابوالفدانین اثرلرینده داندئرا و دارکو حاقّیندا بیلگیلر. سعید ابن
یئددینجی ایقلیم ، لریندهیوٍکسکنین  آسکارون داغالري، قاالالر، سعیده گؤره ابن

ین سوالرن تؤکوٍلآسکاروندان ایتیل نهرینه ، ده سعید ابن. نده یئر آلیرالرتقسیمی
گئنیش بیر ، اوالنیئددینجی ایقلیم تقسیمینی شامیل ، بو. باشالدیغینی بیلدیریر

لالرینی ین قوالاورآسکارون آدییال چوخ احتیمالال گوٍنئی  ،دابورا. نهیردیر
 الاور قایناقالریندا جوغرافیا چاغتاراو ،ك.میللئر .میشدیر ایسته بیلدیرمک
بو . یا چیخارمیشدیرتااورنین موختلیف آدالرال ذیکر ائدیلدیگینی  داغالري

ینی سوالرباشالنقیچ ، یه گؤره ایتیل  ادریسی ،اولوبآدالردان بیري ده آسکاستا 
 ،آسکارون ،بو دور کی سونوجبیلگیلردن چیخاریالجاق  بوٍتون. ن آلیردابورا

 . دیر دا بحثی گئچن آسکاستا داغییال عئینی »کتاب روجار«
نین اثرینه ایلگینج اؤلچوده اك  ادریسی، آراشدیریالن جوغرافیاسال بیلگیلر

 اوغوز« ،دارکو ،گؤره ابوالفدایا و سعید ابن .دیر گلمکده اقاوالر بیلگیلر
. »دیرديسینی موحافیظه ائ اؤز خزینه دابوراحوٍکومدارینا عایید ایدي و 

دا  آشاغیدا. ده سالدیردیالر لره اؤلکه قونشورتاسیا ودیگر ن بودابوراالر اوغوز
 اَلهبیزیم ، لوققونشورتاسالر آراسینداکی الرال بواوغوز، جگیمیز کیمی گؤره
 دوراجاقدیر .اولوشلیگینده دلیل  لرین طرفلی جگیمیز نتیجه گتیره

ال کی کوٍچوك قاال ائمبا یاخینالریندا اونون اسداراندا و دارکو، ك.میللئر
نین خریطه و  بو احتیمال ادریسی، آما. رورجگی احتیمالی اوٍزرینده دو بیله

سعید و ابوالفدانین آنالتدیقالري دا بو احتیمالی رد  ابن. اثرلرینین ترسینه دیر
ت داغالري اوٍس موزقار، سینده داراندا و دارکو ایلی خریطه 1154. ائدیر

 موزقار، سینده دارکو نین ایلک خریطه ادریسی. یاماجالریندا گؤستریلمیشدیر
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یاخینلیغیندا  نین قیسیمالري یوخاري نهرین بؤیوٍك چیخان داغالریندان

ایندیکی جوغرافیاسال بیلگیلریمیزه ، سیندا قاالنین گوٍنئی باتی. یلمیشدیرگؤستر
دان چیخان و موغوجاراالسی ایسه داراندا ق، داغالري یئر آلیر موغوجار، گؤره

 الاورنئی گوٍ ،داراندا و یا دئندئرا، ظاهیراً. سوندادوغوعئینی آدي داشییان نهرین 
 ،شهري ایسه دارکو.قدادياولماسوندا دوغونین  نهري الاور، یاخینالریندا

آراسیندا  الاوریاخاسییال گوٍنئی  دوغو قوزئیین موغوجاراحتیماال گؤره 
ردواوال بیلر .تو 

 نهري الاورداراندا و یا 
 

بیچیمینده داغالرین  حرفی »ن« عربجه یندهقوزئی نین دنیزي خزر ،»المشتاق هۀ                               نز«
بیر  بؤیوٍكکی داغالرین یاخینیندا  بو هاله بیچیمینده. ییر یئر آلدیغینی سؤیله

رولري نین حئیوان سوٍ يبویالر توٍرك چريؤک، قیراقالري گؤل. واردیر گؤل
بیر  اوالنآخماقدا  دوغرون گونئیینه گؤلوٍ. یرديقولالن اقاوالر اوتالقاوٍچون 

 . اوزانیرلالرینا قدر نین قو ي داراندا نهريسوالر ,کانال آچیلیر کی
 الاورلرینده داراندانین اوٍست قیسیمالریندا  نین بعضی خریطه ادریسی، ك.میللئر
داراندایی ایندیکی امبا ، نا باخمایاراق اوبو. نین باشالدیلدیغینی بیلدیریر داغالري

تماقدادیرنهرییله بیر تو .الر، یسا امبااورینی سوداغالریندان دئییل الاو ،
داراندا ، سینه گؤره نین خریطه ادریسی. ین باتی یاماجالریندان آلیرموغوجار

نهرین  ،سی خریطه ایلی 1154 .ائدیر بولتقا نهنهری الاور ،دئییل امبایا
روق یاتاغا روق بوبو، داراندا نهري. گؤستریر اقاوالر موزقارباشالنقیجینی 
، سعید ابن. ورتؤکوٍلآخیر و خزره  دوغرودان باتییا دوغو قوزئیصاحیبدیر ؛ 

 ،عیدس ابن. آدالندیریر اقاوالربو نهري دندراب  اقاوالردن فرقلی  ادریسی
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ردورتاسالرین جوغرافیا اطلسینده بو نهري بوتوپراق غواوالر آراسیندا تو
نین توپونیمی  نهري الاوریاخین گئچمیشه قدر ، دندرانین آدي. گؤستریر

 دوغالدندرانین ، لري ز ایل روس بلگهجی یوٍ .18. نموشدوروقو اقاوالر
، گؤره»ا فالک« آکادئمیسین .رسم ائدیرلر اقاوالرنهري  الاورسینیرالرینی 
داراندا و ، بونالر بوٍتون. شدولمونون قازاخجا آدي دییودئر اوگؤلوٍایندئرسکی 
 ایثبات ائتمکده دیرلر . اولدوغونونهري  الاوریا دندرانین 

 

یا تیئن ـ شان داغالري ز وآسکارو 
 

. حث ائدیرز آدلی داغالردان بائلینی آنالدیرکن آسکارو اوغوز،  ادریسی
یا دوغو قوزئیگونئیدن  ،کی داغالر لوکدهبؤیوٍکبو موٍعظّم « بئله دئییر :   ادریسی
مانالردا اورلیک اراضیلر یئر آلیر و بو  نجا مئشهبویوداغ اتکلري . اوزانیر دوغرو

 ». چوخ ساییدا شیکاري حئیوانالر واردیر
دا تک باشینا تیکیلیب ایله ساریسو آراسین تورقاينون آسکارو ،ك.میللئر

دوجگینی بیلدیریر لوتاو داغییال عئینی اوال بیلهران او .نین  ادریسی ،یسااو
ییر؛ چوٍنکو  مه بو یئره هئچ بنزه اوالنمرکزي قازاخیستاندا  ،نو ائتدیگی داغسؤزوٍ
ز نین وئردیگی آسکارو ادریسی. ن آلیردابورایونو سو نهري ده سو ساري

وقرافیک اؤزللیکلري ده قازاخیستانین قیوریملی جوغرافیاسال راونین  داغالري
حتّی . زاولماالردا قار بوراهر شئیدن اؤنجه . ییر یغون دوٍشمهنینه او دوٍزه

یار و چنگیزتاو دا  قیزیل، لوتاواو ناواللري  داغ ذیروه یوٍکسک اَنقازاخیستانین 
زون آسکارو، لرینه قارشیلیقك.میللئرین دئدیک. زاولماقار  انبئله هئچ زام

ز آسکارو، سینه گؤره نین خریطه ادریسی. الدیرآنیشی دا بیزه گئرچگی نسیراال
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 انگونئی باتید، بیر یئردن باشالییب اوزاقنه گؤلوٍلالري خارزم نین قو داغالري

                           . یراناوز قدر سینه اؤلکه آزقیشالرین و یبنسیراال دوغرو یادوغو قوزئی
سوندا دوغو گونئی نین داغالري زآسکارو ،آزقیشالر گؤره سینه خریطه ایلی. 1154

نین جوغرافیا  ادریسی، ونداسونوجخریطه بیلگیلري  نآراشدیریال. دوالراوتورور
موٍلّیفه . یا چیخیرتااوریه گلدیگی  دا عئینی عقیده ین  ایاس ابن نانقولالاثرینی 

سیندا یئر  نین باتی سی لر آزقیش اؤلکه قالري بؤلگهاوتوردوالرین غوزاو، گؤره
 آلیردي .

تی نآراسیندا بیر باغال انآسکاروز ایله قازاخیست ،وئریلن بیلگیلره باخیلیرسا
زسینه قدر  لکهؤآسکاروز داغالري آزقیش ا«نین  ادریسی. روال بیلمزقوديیراناو «

     ،يبویالرآزقیش  انیشانجه دتوٍرک. دیرجاقاوالیازدیغیدا بو نظرین ترسینه 
نئی نون گوٍگؤلوٍیاخینالریندا و ایسسیک  انز ایللر آراسیندا زایسجو یوٍ.8ـ  10

یئددیسوداکی ، نین ایقامتگاهی آزقیش حوٍکومداري. دوالراوتورورسیندا  باتی
نین  یادریس، دهك.میللئرین اؤزوٍ. ایکا شهرییدي ناوالنده ایلی نهري چؤلوٍ
 اولدوغونوجیواریندا  گؤلوٍنین ایندیکی بالخاش  سی لکهؤاثرینده آزقیش ا

نین  لوتاو داغالرياو انده ایصرارال آسکاروزو مرکزي قازاخیست یینه. آچیقالییر
 واز گئچه بیلمیر . انرتماقدتویه او بؤلگه اولدوغو

لوکده بؤیوٍکعظّم موٍ ،داغالري زآسکارو ،گؤره سینه خریطه و اثرینه نین ادریسی
المشتاق هۀنز«. داغالرییال عئینی دیر انتیئن ـ ش لوتوٍرري قارالرال اؤو اوٍز«، 

 دیغینیاناوزکی یاي شکلینده انسدوغرویا دوغو قوزئینئیدن آسکاروزون گوٍ
 قوزئی انددوغو گوٍنئی ،سینده بللی ائدیلن داغ یؤنو نین خریطه ادریسی. دئییر
 گلیر . اویغونیشینا نین سیراالانتیئن ـ ش اناناوزباتییا 

آسکاروز اتکلرینده ، سینده بیزیم تئزیمیزي تأیید ائدر کیمی عقیده، ادریسی
داغ اتکلرینده  بؤیوٍكین انتیئن ـ ش. دئییر دیغینیاناوزنین  لیک بیر اراضی مئشه
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شاق بیتگیلري و گئرچکدن ده دیک تارچا ـ کوستاال. الر واردیرانمراو، 
، الدن، لالریندا آغ چام آغاجالريتئرسکئی ـ آالتاو داغ قو، نقئیکو، قیرقیز
 ماقدادیر .نقئیسی و آلما آغاجالري سیراال، داقبو دیش، قاواق
لريـبیتگی انـمراو اماجالرینی ـی نـنی داغالري الـاتقـچ و مسیسکئپ ،امـقاو

الرین انلی ساییدا حئیوسو چئشیدین بیتگی اؤرتوٍانتیئن ـ ش. دیر اؤرتمکده
ین ایگنه یاپراق و اورمان. ده الوئریشلیدیر سیغینماسی و یاشاماسی اوٍچون

، گئییکلر ،قاراسارالر ،زالردوغو وحشی قیسیمالریندا واؤرتوٍل یالراللیاپراق
               انـندیستـده هی  ؤلگهـب داـایـی .رالرـالشیدو کلرـنجیـگلی و اقیمالرـق ،ارالالرـم

 . نورلرش چئشیدلري گؤروٍآسماالري و دیگر قو ي  سار
گئنیش اراضیلري ، الرياورمان انسینده تیئن ـ ش نجهؤهله یوٍزلرجه ایل ا

       ،الراورمانوحشی آلمالی ، قئیسیلی، آقچا آغاجلی، ویزلیج. قاپساییردي
 ديیراناوزنا قدر جالریاو قوزئینون ه چؤلوٍانز ایللر آراسیندا فرقجو یوٍ. 8ـ  10

.رمان» آالتاو زاییلی«ایکی عصیرده نسولی بیر بیچیمده یوخ سوٍرعتنین  الرياو
الرال اورمانتکلري آسکاروز اَ«نین  ادریسی، ده نتیجه. وقراولوائدیلدیگینه شاهید 

 لوغونو ایثبات ائدیر .دوغروآچیقالماسی » موشدور اؤرتوٍل
غونونین عئینی  داغالري انئن ـ شز ایله تیقایناقالردا آسکارولدوایثبات  او

 ناَآسکاروز داغالري حاقّیندا . ائدیجی داها بیر سیرا بیلگیلره ده راست گلیریک
لئنینقراد دا  اثرین بو .روكگؤروٍ اثرینده »جوغرافیا« سعیدین ابن بیلگیلري جالیب

 انهر زام رياوٍز نین يلر سیلسیله داغ اوزون و یوٍکسک زآسکارو ،یازماسیندا ناوال

شکلینده بیر »ماقدادیرانوارالرینا دایدو کاالس یوجوقورو دهگوٍنئی ،اولوب قارلی
 انسیند ین سالدیريبویالر انیشانجه دتوٍرک، وارالربو دو. رـر آلیـآچیقالما یئ

نین چاپ  اثري، سعید ابن. الر طرفیندن تیکیلمیشديانرونماق اوٍچون موٍسلمقو
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سیندا باسقی وشلماو، انسیردریاد وارالریندو رویحیی داغالرینا  بن نفضال ،تاوو

 بیلدیریر . دیغینیاناوزقدر 
 -طرفیندن تیکیلد عربلر زقیرالریندابو کئلئس ،نین وارالريدو کاالس ،سعید ابن

چیرچیق . بیلدیریر دیغینیاناوزنهرینه قدر  سیردریا انیگینی و سایلیق داغالریند
ده   وارالرین قالینتیالرینا بوگوٍنباتی سینیرالرینا تیکیلن دو قوزئینین   سی  هبؤلگ

یا قدر  سیردریا انچاتقال داغالریند، وارالريکاالس دو. راستالماق موٍمکوندور
بئله  اـه .الردووراوتور يویالرـب وٍركـت یـدلـچئشی ده  ؤلگهـب بو .ديیراناوز

وارالري نما دوبو ساوو. دیغی بیلینیرانزشتا قدر اونین را یحیی گیریشی بن فضل
ونه ـاؤن نـنی لري حمله لرینه لکهؤا ایسالم نین يالرـویـب وٍركـت ندهـسی هـایـس

 . چیخیلمیشدیر
ال ـقـاتـچ نین داغالري زآسکارو ،ایشیغیندا بیلگیلر لنـریـبیلدی دااریـوخـی

سوندا یئر دوغو قوزئینین  آخیمی تااورین انینده و سیردریقوزئینین  داغالري
زقیري و کئلئس بو، ینده چیرچیق چؤلوگوٍنئیبو داغالرین . الشیلیرنآآلدیقالري 

 )سوٍرکلی(لري موٍداویم یوٍکسک، اندبورا. قاراتگین داغالري یئر آلماقدادیر
 دوغوـاولداغالري  انش ـ زون اصلیـنـده تیئنآسکارو ناوالو اؤرتوٍلارال ـق
الیزي ده بیزیم یئتیشدیگیمیز نآین »آلپامیش«اسکی اؤزبک ناغیلی . الشیلیرنآ

 اقاوالرنین آدي آالتاو  آستارداغ داغی، ناغیلدا. دیر و تأیید ائتمکدهسونوج
نون »آالتو «  ناوالنین قیرقیزجا آدي  داغی انبو آد تیئن ـ ش. گلمیشدیر

 المداشیدیر .نآ
و » آالتااو«، »آالتاق«لوقالري آراسیندا پلوتو انشیانجه دتوٍرکین انآسی تااور

. المینا گلیرنآ» و و یا دیک کمرلی داغ اؤرتوٍلسوٍرکلی قارال « دئییملري » آالتو«
قارال  اونون، بحث ائدیلرکن انآراشدیرماسی ائدیلن قایناقالردا آسکاروزد

، اقاوالرونا باغلی ب. الدیلماسی جالیب ـ توجوٍهدورنآ اقاوالرو بیر داغ اؤرتوٍل
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غوق داغ آسکاروزون سو، سی جوغرافیا اثرلرینده موغول ایستیالسی اؤنجه
ز ده  آسکارو »قالیم ر االوص«  اندبونالر. ایقلیم مداریندا یئر آلدیغی بیلدیریلیر

غوقالرا سرت سو ده  بؤلگه .یازیلیر اولدوغو واؤرتوٍل قارال رکلیسوٍ نین لري ذیروه
قیشدا آلتی آي ، خالقی  بؤلگه. الر یاشاییرالرانمیش وحشی حئیو لهعادت ائ

 انغوقالردسرت سو، نالراو. اوتورورن ائولرده ـن سوٍرکلی ایستیله، اـنجبویو
قورانین ایچینده بیر یئر قازاراق  نماق اوٍچون ائولريرود ی دابودیریرمیشالراناو .

. یردينعاییقلیگی ساغال ایستی ،رتییلهصو تیکیلمک وارالردو سینه چئوره ائولرین
نجا بویوقیش  ،خالق .ایدي صاحیب رولرینهسوٍ یونقو بؤیوٍك خالقی نین  بؤلگه بو

سینده  تاردي سیجاق یئمک سایهالرینی سوٍرکلی اودون اوٍزرینده توانیئمک قاز
الرموحافیظه  انو آیازد انغوقدسودیالر .او 

داغالرییال  اننین تیئن ـ ش آسکاروز داغالري، قالريچاغ قایناتااور، جه بئله
ائلینه  اوغوزداکی »کتاب روجار«،بیزه بو دا .ادت ائدیرلرـنا شهاولدوغوعئینی 

 المامیزي ساغالماقدادیر .نآمربوط وئریلن بیلگیلري 
 

رونهري زا و یا چو 
 

 داغودوزا نهري آخاراق لریندن رویوٍکسکز آسکارو، یه گؤره ادریسی 
رك  گئچه انسیلدیریم قایالیقالرد، روزا نهري بؤیوٍك. ورتؤکوٍلنه گؤلوٍخارزم  

ن تؤکوٍلنه گؤلوٍخارزم ، سینده نین ایلک خریطه ادریسی. وردوتؤکوٍلنه گؤلوٍآرال 
بحث ائدیلیر . زا نهریندنرو 
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. یلیرلدوگو بیلدیرکوٍؤنه تگؤلوٍین آرال انزدیغی یازماالردا رونقولالآ.ژوبئرتین 

یسااو ،لدوگونه داییرکوٍؤنه تگؤلوٍ ین خارزمانزصوفیه ولئنینقراد یازماالرینا رو 
 یلماییر .نراستال قطعی بیر بیلگییه

اوال  دوغروآما بو نظر . دیر سو نهري عئینی زا ایله ساريرو، ك.میللئره گؤره
اثرینده گلن نین  ادریسی، نظري اولدوغوسونون عئینی  زا ایله ساريرو. بیلمز

ینی آسکاروز سوالر ،نهري زارو گؤره »االمشتاقهۀ          نز« .دوٍشور ترسینه بیلگیلرین
                   ،لـدئیی انلوتاوداو ینیوالرـس نهري زارو .رـآلی ندنـلریوٍکسکـی نـنی داغالري

 اقاوالرهري ن سو ساري ،نواو ده نتیجه ،اوٍچون آلدیغی لریندنیوٍکسک انش ـ تیئن
 نآال اندانقایناغینی تیئن ـ ش انداناؤته ی. ریوخدومیز اوٍچون بیر ندن  دوٍشونمه

ایله نهري چو غو عئینی نین نهري زارولدوبیلیر دوٍشونوله او. نهري چو  
نین  داغالري جومقولتاو ایله آالتاو ـ تئرسکئی واؤرتوٍل قارال سوٍرکلی، ینیسوالر

غازینی دلیب گئچدیکدن نقئی ـ آالتاوین بوآم بوکو، آالراق انیاماجالریند
آشاغی آخیمالرینا  ینانسیردری ، چو .آچیلیر چؤله بیر ین گئنیشله گئتدیکجه سونرا

 اولدوغولرین گؤل زلودو يسوالر کیمی کول ـ انسایم و کول ـ آشی دن یئتیشمه
 نا چاتیر .لرده سو  بؤلگه

لونو دا تاالس تشکیل نون بیر قودن چو اسکی، را گؤرهژئولوژیک تاپینتیال
سیردریایا قدر  رك بیرلشه ایله سو ساري ،نهیر ایسه قیسیمالریندا آشاغی .ائدیردي

لرجه  سو نهیرلري دفعه ساري و تاریخین چئشیدلی دؤنملرینده چو. ديیراناوز
ل کو ودینده تلهایلی حود 1898. ینی سیردریایا قدر آپارمیشدیالرسوالرداشاراق 

قارا ـ کمیر ، ي سیردریایا قدر چاتمیشسوالر انن آرت] نوٍ گؤلوٍ[ تؤلئس  گؤلوٍ
دؤنمین  .ائتمیشدي دوام لونایو قوپاراراق شئیی هر انچیخ نهاؤنوٍ نجابویو
بو بیلگیلر بوٍتون، بت نیسبتی موٍرتفع ایقلیم شراییطینی ده حسابا قاتارساقرطو ،
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» لورکوٍؤـت نهؤلوٍـگ ارزمـخ ،زارو« نآال رـیئ ازماداـی دیغینقولال نـآ.ژوبئرتی
 دیریر .انآچیقالماسینا آیدینلیق قاز

ین بیر اننین سیردری محتمیالً چو نهري، دیغی قایناقالردانقولالنین  ادریسی
الر لوقودا شاش»المشتاق هۀنز« ،کی نئجه .واردیر بیلگیسی لدوگوکوٍؤت آراال اقاو 
 ،نو دا بیلدیرك کیبو آرادا بو. نه آخدیغی بیلدیریلیرگؤلوٍخارزم پاراکین  و

. نه آخمامیشدیرگؤلوٍ آرال دؤنمده بیر هئچ چیرچیق ناوال لوقو بیر ینانسیردری
، بو دا. نهیرلري دیقّته آلمیشدیر اننه آخگؤلوٍفقط آرال ،  ادریسی، نالشیالنآ

نه وٍـؤلـگ ارزمـخ ینانزرو نولندوٍشو اقاوالر لوقو رـبی شاشین نـنی یـادریس
 الییر .دوغروسینی  کی بیلگی لدوگو شکلیندهکوٍؤت

 بؤیوٍكچوخ  سونرا انآسکاروز داغالرینی آشدیقد، سینده نین خریطه ادریسی
 گوٍنئی، یبنیاي بیچیمینده سیراال، بو داغالر. روزا داغالري یئر آلیر انیاولما
. سینده خییام قاالسی واریدي داغین تپه. ديیراناوزنه یؤنوٍ دوغو قوزئی انباتید

ایکی آدسیز  انچیخ انداغالریند موزقار، سینده خییام قاالسی ایلی خریطه 1154
، دا خییام»المشتاق هۀنز«، ینهـعکس بونون. رـدیـلمیشـیگؤسترنهیر آراسیندا 

 یلیر .گؤسترینده قوزئی، سوندا دئییل دهدوغو گؤلوٍخارزم 
ک داغالرین ـیچـیک ،االسیـق امـخیی سینده خریطه اـاشقـب رـبی ننی یـادریس

ده  آدالري خریطه داغین و نهرین .لوراوتوردو ینهگوٍنئی نهرین انآخ انیاماجالریند
سی  لکهؤینده قیماقالرین اقوزئیخییامین ، یه گؤره خریطه. میشدیر بللی ائدیلمه

روزا ایله ایرقیزین ، ده خییام قاالسی خریطه نصوفیه یازماسیندا یئر آال. یئر آلیر
، ده خریطه ناوال یازماسیندا لئنینقراد .لوراوتوردو سونادوغو گوٍنئی یئرین اولدوغو

یندا ایسه خییام انسیندن آلیر و تام ی نین ذیروه داغالري موزقارینی سوالر، نهیر
 یلیر .گؤسترداغ  اولدوغونین  قاالسی
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سوندا دوغو قوزئینهرین ، روزا، سینده ادریسی خریطه ناوالباغداددا چاپ 

اَیري ، خییام قاالسی. سیندا ایسه خیروات شهري یئر آلیر یلیر ؛ آشاغیگؤستر
لرین بیرینده خییامین جوغرافیاسال  بو خریطه. رورلرینده دویوٍکسکخطلی داغ 

نویغوسینه  ایلی خریطه 1154، مونا ایلیشگین وئریلن بیلگیلرقوجاق نآ. گلیر ناو
داغی آراسیندا  موزقار ایله یاتاقالري سو ناوال یاخینالریندا خییام ده خریطه باشقا

سینی  موقاییسه نـنی لري خریطه نین یـادریس اگر .روخدوـی تیناغالـب رـبی چـهئ
بو . بیر تناقوضال قارشیالشاریق بؤیوٍكسوندا قونوخییامین یئري ، ائدیرسک

. روالجاقدیرآدلی اثره باش وو» المشتاق هۀنز« ناوالنملی  وهخوصوصدا داها گوٍ
 دوغروباتییا  انددوغو» رك ائلیندن گئچه اوغوز«روزا نهري ، یه گؤره ادریسی

 آخماقدادیر .
سینده  بو داغالرین تپه. بیلدیریر اولدوغونوروزا کناریندا داغالرین ، ادریسی

سیلدیریم قایالیقالر  یوٍکسککی  یندهقوزئیین انروز، قاال. خییام قاالسی یئر آلیر
 اوٍزرینه یئرلشمشدیر .

. مرکزییدي نونبویو اوغوز انـداشیی آدینی ][ قینداق  داكانـخ ،امـخیی
 غوق ایقلیمهشیدتلی سو، سوندادوغونون گؤلوٍسی آرال  لکهؤداقالرین اانخ

لوتاو داغلیق او ،قاالسی امخیی رهؤگ ك.میللئره .توردوتو یئر ده  بؤلگه بیر صاحیب
 دو .اولورسینده   بؤلگه

نین اثرینده آدي گئچن  ادریسی، رهؤبیر نظره گ نتاریخ لیتئراتؤرونده یئر آال
 ناوالبللی  اقاوالر» کییام«و یا قازاخجا آدییال » خییام«، سی شیم ساحه یئرله

داغ ، دا تپه دئییل ده»المشتاق هۀ              نز«، آما. یلیرگؤسترلرین اوٍزرینده  تپه یوٍکسک
 لموشدور .قئید او اقاوالر

مه اً ترجوٍـعئین ـ االدیرـق رـلرده بیوٍرکـت، اولوبر کلمه ـام ـ عربجه بیـخیی
نقل ائتدیگی  ایاسین ابن ،آچیقالمایی بو .اولور المیندانآ »چادیرالر« ائتدیگیمیزده
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سیندن   بؤلگهسو  ایندیکی یئددي، یاسابن ا. مک موٍمکوندور بیلگیلرله دستکله
سؤز  انفوسوندنو توٍرك انتورچادیرالردا او دابورا و انخییامد ،بحث ائدیرکن

 ائدیر .
اؤنملی  ناَنین  يبویالرداك [ قینداق ] انـخ اوغوزام ـؤره خییـیه گ ادریسی
سیغیناق  سی بیر تهلیکه سیراسینداانقاال هر ه، الق وئریرسکنا قواو. مرکزیدیر

 ا قرارگاهنآخییامین بیر ، ي حسابا آلدیقدابونالر بوٍتون. یردينقولالدا  اقاوالر
چاغالردا تااور. ا یئتیشیریکـونسونوجالیت گؤستردیگی ـفع اقاوالرزي ـرکـم
      وسالري آراسیندا بو نووع قرارگاه و یا کمپ مرکزلرینه ـلـ موغول او وٍركـت

 »دا راو« ، »راو و » دو »راو آدي وئریلیردي» دو .بو آدال حوٍکومدارالرا ، نالراو
 بؤیوٍكسوٍسلنمیش  قالیالرال و اشیاالر قیمتلی ،گوٍموش ،قیزیل و ناوال مخصوص

 چادیرالري قصد ائدردیلر .
تده بو قرارگاهالر داییره بیچیمینده قود(کئچه  نروالعومومیانچادیرالرد )نَم 

نین  تیجی دوٍزئی یؤنه یا اوٍست و حوٍکومدارین مرکزینده قرارگاهین. لیردي دوٍزه
ل کناریندا ین سوانزوکبو، آ.ن. بئرنشتاما گؤره. لیردي کسهدئوآسا چادیري یوٍ

 و کارناق ،الینتیالري اوٍزریندهـایرام شهر قـس، لرینده ی شهر خرابهـاسک ناوال
نین  لري یئرلشیم ساحه اوغوزاراق اندایتاپینتیالرا  گلن اَلهدیگر یئرلشیم مرکزینده 

الماسی تشکیل نپال انتمل اؤزللیگینی کؤچري کمپلرین چوخ آماجلی ایسک
 ائدیردي .

قرارگاهالري  اوغوزلموش وارالرال  ایحاطه اواطرافی ساغالم دو، قایناقالردا
 اندبونالر اثرلرینده نین الجوزي ابن و یاناصفه عمادالدین .واردیر بیلگیلر حاقّیندا

غوزز ایله عایید جی یوٍ. 12، نالرا گؤرهسؤز ائدیلیر و اونین اطرافی  قاالالري او
بوارالرال چئوریلی دولوایچینده چادیر شهر یئر آلیردي .، او 
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 چو، یعنی. ر آلیرديـینده یئقوزئیین انزرو، خییام قاالسی، رهؤـیه گ یـادریس

، داکی قاالیال ایلگیلی بیلگیلر» المشتاق هۀنز« .دواولورنین ساغ طرفینده  نهري
اقّیندا ـاالسی حـدو قراو» چـادیري«من وٍرکـتز ایلده جو یوٍ. 10نین  یـمقدیس

شهرییله عئینی  اوردواحتیماال گؤره ، خییام قاالسی. ییر التدیغی بیلگیلره بنزهنآ
 چو نهري چؤلونده یئر آلیردي .، اولوب

 خییامین ائشیگینده ،ائدیلرکن ائلیندن بحث اوغوز اثردهآدلی » المشتاق هۀنز«
ده  بیلگیلر ناوال مربوط نااولدوغو شهرلرین آدلی باریکت تاراز و »لرده  بؤلگه ایچ«

. یرگؤسترنین سینیرالري ایچینده  سی  بؤلگهارازي شاش ـت، یـادریس. رـریلیـوئ
شهرلریندن  بؤیوٍك ناَنون لوٍسی سینیرالري ایچینه تاراز چؤ  بؤلگهشاش ، جه بئله

ن جوغرافیا ـز ایلیجو یوٍ. 10، یـنین بیلگیلرین یـادریس. ده داخیل ائدیلیر بیري
نین سینیرالري تارازا  سی  بؤلگهشاش ، بو قایناقالرا گؤره. ییر یازیالري دا دستکله

 قدر چاتیردي .
ري ایچینده ی ده شاشین سینیرالـاریکت شهرینـارازال بیرلیکده بـت،  یـادریس
. اقّیندا قطعی بیلگیلر وئریلمیرـر حـیئ اولدوغون ـا بو شهریـآم. میشدیرگؤستر
چاغ یازارالري دا ادریسی کیمی باریکتی شاش سینیرالري ایچینده تااوربعضی 
، احتیماال گؤره. آچیقالمیشدیرالر اقاوالرلري ایسه ایالك  بعضی. یرلرگؤستر

 آسیا اوٍزریندن تااورباشالییب  انیندانکیا ائرمنیستایلینده کیلی 1253، باریکت
 )پارکند(کیمی بارکند بیلدیردیگی  دا هتومون جی. 1 ا سیاحت ائدنانموغولیست

ندن اراز چؤلوٍـت ,ردهـسیندا بیر یئ ارازین باتیـت ,شهر. لیدیراولماایله عئینی شهر 
 نده یئر آلیردي .لو اوٍزرییو انگئچیب قارتاو داغالري اتگیندن گئدن کارو

ده  نلوك بیر فاصیلهشهرینه دؤرت گوٍ نداهال، گؤره باریکتا »المشتاق هۀ                              نز«
الینده . باشیندا بیر رییس واریدي اولوبساغالم بیر قاال شهري  بورا. یئر آلیردي

باریکت  و ارازت تئز ـ تئز ،کومداريحوٍ نداهال ناوال گوٍجو عسگري ساییدا چوخ
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 الدیرکننآلو باریکته گئدن یو اندنداهال، ادریسی. نلردي لر دوٍزه زرینه حملهاوٍ
»قاریشیقلیق چیخارما ده بعضاً ،گئچینر کیمی دوست واختالر بعضی نالراو- 

 دییه آچیقالییر .» ییردیالر
ایله  نلالر ندنییله داهالین داغالر و پیس یو بیر بیرینی ایزله، دا»کتاب روجار«

، نا باخمایاراقبو .بحث ائدیلیر انسیزلیغیندانباریکت آراسیندا گئچیشین ایمک
سینده  خریطه 1154. یرگؤسترسوندا دوغو گوٍنئیین انزی رونداهال، ادریسی

سینده و یا  داغین تپه ناوالده زوناوٍ انسونا باخدوغو قوزئیشاشین ، نداهال
، راس داغالري داـسوندوغو وزئیـق یننداهال .رـیلمیشدیؤسترـگ دهـاتکلرین

ی نداهال، سینده خریطه ایلی 1192 .آلیر یئر  ردویو  آزقیشالرین ایسه یاخینالریندا
» االرض  تصور« .روكگؤروٍ اتکلرینده داغالرین اناناوز دوغرو باتییا انددوغو

نا گؤره وب. یلمیشدیرگؤسترسوندا دوغو قوزئیشاشین ، نآدلی اثرده ایسه داهال
ز ایسه آسکارو یندهقوزئی ،اولور آراسیندا داغالري راس ایله اوغوز چاقرا ،نداهال

ین باتی انتیئن ـ ش، ننین متن و اطلسینه گؤره داهال ادریسی. یراناوزداغالري 
اریکت کیمی ـب. دواولوررده ـر یئـارتاو داغالري آراسیندا بیـله قـلالري ایوـق

وٍمکون ـم اقاوالرام ـک تـلی ی ائتمک هلهـبلل دوغونوـاولارادا ـدا ه  نـینداهال
 . ییر نمهگؤروٍ

 اناربیـق لیقدااوزاق نلوكوٍـگ شـبئ اندنداهال ,ؤرهـگ سؤزلرینه نـنی یـادریس
اجیرلر, ـت. وٍموش معدنلري واریديـلیقدا گاوزاقایل ـدا اوٍچ م اندبورا. واریدي

 گوٍموشله موٍعاوضه نچیخاریال اجیواریند شهر رك یه کلهیوٍ لره دوه مالالرینی اؤز
نین اثرینه  ادریسی. لوق ائدردیلرلچوا دواملی یوانقاربی اناوٍچون شاشد ائتمک

ی ـایل 1154 .اقدایديـآلم رـیئ سوندادوغو وزئیـق نـینداهال ،اناربیـق ؤرهـگ
 انقاربی. آلیر یئر دهلرینیوٍکسک نین آسکاروز داغالري، انسینه گؤره قاربی خریطه
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 بوٍتون. روزا و باشقا نهیرلر آخیر نآال انقایناغینی بو داغد، یاخینالریندا ایسه

 سینده یئرلشدیگینی دییه بیلریک .  بؤلگه انین تیئن  ـ شانقاربی، اراقانا دایبونالر
 چوخ سینده  بؤلگه آالتاو تاالس آراسیندا ایللر یوٍزجی  .9 ـ 11 ،قایناقالر

 )چئشمه(شالجی  دؤنمده بو .ائدیر شهادت نااولدوغو نین معدنی گوٍموش اسایید
 و )ابـافراسی( شـکئ ،الجیـش .واریدي مرکزي دنـمع وٍموشـگ وارینداـجی

کی  ده گئنیش ساحه اناناوزسینه قدر  لکهؤدا قیرقیز ادوغوسمرقنددن باشالییب 
ین انانسروشرك  او یله بیرلشهتتام ابو داغالر بو. داغ سیراسی ایچینده یئر آلیر

، الردابورا. شالجی ایله تارازا یئتیشیردي سونرا انه طرفلرینی دوالشدیقدانفرق
کیمی  اولدوغوشالجیده ، لالرینداال بیرلشن قواونونا قیسیمالریندا و نآداغین 
. گوٍموش چیخاریالردي اندبورا ایلده یوٍز جو .10 .یلیرنراستال معدنلره و چئشمه
سینه گئدیله   بؤلگهشالجیدن ایسفیجاب  ناواللیقدا اوزاقدؤرت فرسخ  انتارازد

سینه  یئرلشیم ساحه انرقنین سادیر ـ کو شالجی، آرکئولوژیک تاپینتیالر. بیلردي
 ایللر یوٍز جی. 9ـ  11. ایثبات ائدیر اولدوغونوباغلی کیرووسک کندینده 

سیندن چوخ وئریمله گوٍموش   بؤلگهجی آالتاوینا باغلی شال تاالس آراسیندا
 چیخاریالردي .

قرئن نآ بورا. سیم ایدي ده کوه سی  بؤلگهبیر باشقا معدن  نگوٍموش چیخاریال
. زرینده یئر آلیرديلو اوٍیو انزریندن گئچن کاروندن نیشباشساي نهري اوٍچؤلوٍ

نجا بویولشگرك و لویاك  ناواللالري موش معدنلري بو نهرین قواسکی گوٍ
موش معدنلري کی گوٍ سینده  بؤلگهایللرده شاش  یوٍزجو . 8ـ  9. قورولموشدو

 ناوالحاکیمیتینده  یلرانسام موقابیلینده بونون آما ،دیلردي ایشله وئریمله یوٍکسک
سیم معدنلري اؤنمین الدن وئرمیشدي . کوه 

و  اناتی تیئن ـ شب، ینانچیخاراق قاربی یوالتاریخ و جوغرافیا مأخذلریندن 
. دوٍشونه بیلریک اولدوغونوموش معدنلري یاخینیندا ده تاالس آالتاوي گوٍ بلکه
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بو . تیلیدیرننین آدییال باغال بو گوٍموش معدنلریندن بیري، اناحتیماال گؤره قاربی
نوآدینی  )گیزلی(معدنلر آراسیندا قاراب «ر : ـله دئییـرونی بئـبی انـدا ابوریحقو
 ».بو آدي آلمیشدیر اننداولدوغوجاقالر گیزلی بو او. معدن واردیر بیر انداشیی
 

 گؤلوٍگؤرگوٍز و یا بالخاش 
 

سینده  ورهـچئ ؤلوٍـگ زوٍـؤرگـگ يویالرـب اوغوز ،ؤرهــگ »ا اقـالمشت  هۀنز «
 . دوالراوتورور

ین یه یاخ ییرمی نآال انیاماجالریند قوزئیینی آسکاروزون سوالر،  ادریسی
نین  داغالري ارـموزق ایناغینیـق ،ؤلهـگ .رـریـبیلدی آخدیغینی زهوٍـؤرگـگ نـنهری

مایل  یوٍزموٍحیطی دؤرت ، رگوزؤگ. ده آخیردي  رـاخین نهیـی اللییه لتدیگی دوٍزه
، ینده ایسهگوٍنئیزون رگوٍؤگ. دورگؤلوٍن سو ـریـر شیـبی وٍكـؤیـبلیگینده  گئنیش

 . داغالر یئر آلیر انیاولمایتگی یاماجالریندا هئچ نووع ب
. ا بحث ائدیلمیشدیرـاجـؤلدن قیسـده بو گـخلدونون اثرلرین اس و ابنـای ابن

زئیبئشینجی ایقلیمین ، رگوزؤنونجوسونا گؤره گسوغو قویعنی ، سینده تیکه دو
چوخ  انآخ انداغالریند» رقارمو«، ا گؤرهـناو. رـر آلیـمده یئـی تقسیـیئددینج

ائلینده  اوغوز، گؤره»ا االزها  نقش« . ییرالر ه داشیگؤلینی بو سوالر، دا نهیرسایی
زرینده بیتگیلر ینده ایسه اوٍگوٍنئی. واردیر گؤل بیر بؤیوٍك نیالنآز آدییال رگوٍؤگ

نین  رگوز قاالسیؤـآدي گئچن داغالردا  گ، ابن ایاس. داغالر یئر آلیر انیاولما
 اقاوالردن فرقلی  ادریسی. الدیرنآآلدیغینی  اندبورای ن آدینگؤلوٍو  اولدوغونو
 . نو یازیرغواوتوردوالدینین  شئیخی شهاب اوغوزبو قاالدا ، ابن ایاس
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، آما او. دیر ایرقیز و یا چالکارال عئینی، گؤلوٍرگوز ؤگ، ك.اي.میللئره گؤره

آسکاروغونونین عئینی  لوتاو داغالريز ایله اولدواه ـا قاتاراق ایشتیبـسابئح او
سی اولما گؤلوٍ تنگیز ـ چالکار رگوزونؤگ اثري نین ادریسی ،کی نئجه .ائتمیشدیر

رگوزون ؤگ ،یازاري ین»المشتاق هۀنز« .یرگؤستر دیغینیاولما سبب بیر هئچ اوٍچون
رگوزون ایشغال ائتدیگی ؤگ«،ادریسی .ائدیر قئید اولدوغونو گؤلوٍ سو شیرین
وس اناوقی«رگوزهؤگ ییر: اکله و دئییر »دوربؤیوٍک داها انآرالد ،ساباخیلیر یه ساحه

 میشدیر . آدي بوشونا وئریلمه» گؤل بؤیوٍكکیمی چوخ 
، گؤل بؤیوٍكداکی هئچ بیر انچالکار ـ تنگیز و یا  مرکزي یا دا باتی قازاخیست

نین  ادریسی. تاپمامیشدیر لاَ یه ساحه گئنیش قدر بو سینده ایچري دؤنم تاریخسل
ینی سوالر، چوخ ساییدا نهیر انآخ انیاماجالریند قوزئیآسکاروزون ، اثرینده

نین ترسینه  ك.اي.میللئرین تثبیتی، کی آچیقالما ییردي شکلینده رگوزه داشیؤگ
 )مورقار( موزقار، ره ایسهؤبیر گئرچگه گ ندا یئر آال»المشتاق هۀنز«. دیر

. خیرديبوراه گؤلینی بو سوالرده  ین نهیراللییه یاخ نقایناغینی آال انداغالریند
مطرح  داغالري ارـموغوج یاخود و الاور یـوٍنئـگ داـدوروم وـب ،نالـالشینآ

ر دلیل ـچ بیـزه هئـامیز اوٍچون بیـالمنآیو بو طرزده قونو،  یـادریس. اییرـماولون
 گتیرمیر .

ن دؤنمه سو. شونولموشدودوٍ اقاوالر گؤلوٍ بالخاش، رگوزؤدا گ»المشتاق هۀنز«
ده  بو خریطه ،آ.ژوبئرت .ییر دستکله نوبو ده  بیلگیلر کی لرینده خریطه اینگیلیز عایید
. خاطیرالدیر اولدوغونو نونگؤلوٍ ][خورتوز کؤرگؤس سوندادوغو نونگؤلوٍ آرال

 75قیرینویچه گؤره ایسه ، لمناَ 51ایله  46نین جوغرافیاسال موٍختصاتینی   بؤلگه
ی ـس حووضه ؤلوٍـگالخاش ـب، کؤرگؤس آدي. میشديؤسترـگ اقاوالرویالم ـب

 انلالریندن قوـنی ی نهريـایل. نموشدوررودر قوـنوموزه قسینده  گوٍ هیدرونومی
ایلی . ینی آلیرسوالر انبیژینتاو و بوروهورو داغالریند، ؤرگؤسـک ناوالري ـبی
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 اقاوالررگوس ؤالیق دا کـندن آلمـغ شهرلریچااـتاور ناوالؤلونده ـنهري چ
 . ینیرديانـت

ا بیر ندنه یینه ـنا ایلیشگین باشقاولدوغو گؤلرگوزون عئینی ؤاش ایله گـبالخ
. بیر شیرین سو قایناغیدیر بؤیوٍك، گؤلنا گؤره او. یرننین اثرینده راستال ادریسی

چؤلده بئله «، رهؤرگه گل.س.بئ. یو تایسیزدیرنون سوگؤلوٍگئرچکدن ده بالخاش 
اسکی دؤنمه عایید تارچا » .سی جوغرافیاسال بیر تضاددیراولمان گؤلوٍبیر 

نی ایشغال ائتدیگینه گوٍواه دیر  بیر ساحه بؤیوٍكن گئچمیشده داها گؤلوٍ، ایزلري
. 

ا کیمی ـآقسو و لئپس، الـقارات، یـسینه ایل اش حووضهـبالخ اندانتیئن ـ ش
، نقئی آالتاوکو، بو نهیرلر قایناغینی زاییلی آالتاوي. قدادیرنهیرلر آخما بؤیوٍك

بالخاشا  انددوغو قوزئی. آلماقدادیر انو جونقار آالتاویند انکئتمن داغالریند
، تارباقاتاي. یراناوزز نهري آیاقو نآال انقایناغینی باتی تارباقاتایین یاماجالریند

 ناَو بو داغین دا  یراناوزداغالرینا قدر  اورسا یوٍکسکو اؤرتوٍلدا قارالرال دوغو
 تشکیل ائدیر . )بوزداغی(زتاق سینی مو ذیروه یوٍکسک

ن ـنهیرلری انـآخ انداغالریند ارـموزق ،لداشلیغیندایو بیلگیلر اییـجوغرافی بو
لیکله  آچیقالماالر بئله ننین اثرینده یئر آال لدوگونه داییر ادریسیکوٍؤه تگؤرگوٍز

ین موزقار، ین یازاري»المشتاق هۀ                                 نز«، نالشیالنآ. و آیدینلیغا چیخیر خالیصلیگه
 اوراـس و ايـاتـتارباق وـوٍلـاؤرت زالرالبو و ارــق ريزاوٍ قیسمالریندا اغیـآش

ن ائلیند اوغوز اثرینده نین ادریسی ،جه بئله .دوٍشونموشدو اولدوغونو نین داغالري
ی آد آلتیندا ـره عئینؤـا گـدوروموقرافیک راوال و ـجوغرافیاس، بحث ائدیلرکن

، )الاور یـگوٍنئ(اتیدا ـایلکی ب اندبونالر. رـبحث ائدیلی انی داغدـی فرقلـایک
، دوروم بو .رـدی )الاوراـس ايــاتـتارباق( دادوغو اوزاق سهـای یـس یـایکینج

 اــجوغرافی و اریخـت ،وـوٍنکـچ .الیدیرـا سالمامـاهـیی ایشتیب اجیـآراشدیرم
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 اقاوالرایقین ـتوپونومیکاسیندا بنزر آدالرین ی توٍركآسیا  تااور انقایناقالریند

 یلدیغینی بیلیریک .نقولال
عئینی شئی  ایله بالخاش اونون، دن بحث ائدیرکنگؤرگوٍز، »المشتاق هۀنز«

میقداردا  بولسینده  چئوره گؤرگوٍز، رهؤیه گ ادریسی. نا ایشارت ائدیراولدوغو
 گوٍنئیبالخاشین ، گئرچکدن ده. لر واریدي و ساحهاؤرتوٍلو چاییرالرال   اوتالق

نین  ایلی نهري .قدادیرمااناوز خط بیر واؤرتوٍل قمیشلیکله توم و اوزون ساحیلینده
دن  غزي اسکیآ نهیر .باسمیشدیر بیتگیلري چاییر و قمیشلیک آخیمالرینی آشاغی

 احیبـص امیل بیر وضعیتهـچیلیق اوٍچون کاناییز و قیش مئوسیملرینده حئیوـپ

  ، نین ادریسی، انمو باخیمیندقونو جوغرافیا گوٍنکوبو بالخاش یوخاري .ایدي
 ناوالینده گوٍنئی گؤلوٍ گؤرگوٍزابن ایاس و ابن خلدونون توصیف ائتدیکلري 

اتی ـب یـگوٍنئاشین ـبالخ، یـاراض. دیر گلمکده وناویغسینه  داشلیق داغ اراضی
سو بیتگی اؤرتوٍ .قدادیرمااناوز قدر داغالرینا ایلی ـ چو باشالیاراق لریندنیوٍکسک

 نانین گؤبگینده سیراالانیی تیئن ـ ش  بؤلگه، اراضی ناوالچوخ فقیر  انباخیمیند
، نین یاماجالري داغالري ایلی ـ چو .آییرماقدادیر بیچیمده بیر کسگین انداغالرد
زقیر بیتگیلرییله بو مئوسیملیک یازدا جه ساده ،اولوب محروم سوندناؤرتوٍ اورمان
 یر .نیاشیلال

نین وئردیکلري جوغرافیایی بیلگیلر  چاغ یازارالريتااورادریسی و باشقا 
 اولدوغونوله عئینی  نوموزده بالخاش دئییلن گؤلون گوٍگؤرگوٍز، سینده سایه

      ,ی ایسهـس احهـداشلیق داغ س نر آالـینده یئوٍنئیـگون ؤرگوٍزـگ. نمیریک رهـؤیا
االسی بو داغلیق ـق ؤرگوٍزـگ، نالشیالنآ. رـائدی بولاـا تقــ ایلی داغالرین چو

 ده یئر آلیردي .  بؤلگه
 

 نین یئرلشیمی يبویالر اوغوزایلده  یوٍزجو . 10
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ایلده  یوٍز جو. 10 ،و جوغرافیایا داییر بیلگیلرتاریخ  ندا یئر آال»کتاب روجار«
ن ـنی یـادریس. اغالییرـس انایمک میزه ائتمه یـبلل سینیرالرینی نـنی یـائل اوغوز

ین آشاغی انبالخاش ساحیلیندن وولق گوٍنئی، يبویالر اوغوز، یازدیقالرینا گؤره
. دوالراوتورورینده زقیر شریدا بوـآسی تاراوایندیکی  اناناوزآخیمالرینا قدر 

و آرالسور  اوییل، امبا، الاور، نین مسکونالشما یئرلري ایرقیز کؤچمنلري اوغوز
، ا چؤلوـسیردری، واريـآرال جی، ده هم. رـیلیگؤستر اقاوالرساحیللري  گؤلوٍ

ري ـی نهـاوي ایله ایلـاالس آالتـت، ؤلوٍـچ چو، نین اتکلري ا قارتاويـسیردری
ا و ـباالریناو اوغوزالردا بورا. لري واریدي یئرلشیم ساحه اوغوزدا سیندا  آشاغی
یندا سیغیناق انهر بیر تهلیکه زام. یلیرنقاالالرا دا راستال انیاولما بؤیوٍكچوخ 

 قرارگاهی ایدي . نین لري بی اوغوز، قاالالر بو نیالنقولال اقاوالر
 اوغوزنلوغو غوفوسون چوسیندا نو بو گئنیش اراضیلرین هامی، طبیعی کی

 خزر قوزئی، جیوارینی آرال غالیب وجهده، نالراو. بیلمز دئییله اقاوالري بویالر
سودا  یئددي. تموشدوالرین آشاغی آخیمالرینی مسکن توانسیردری و سی چئوره

غوزبعضی  انتوراواو ایل یوٍزجو . 10، روپالري ایسهقو توٍرك الرینداتاراو 
سودا  یئددي انـا آلینـاعت آلتینـدن ایطـنـطرفی الرارلوقـق الیسیـاه یـدیلل

 اوغوز انبالخاش جیواریندا و چو نهري ساحیللرینده یاشای گوٍنئی. یاشاییردیالر
 لرینه تابئع ایدیلر . یي بي ایسه باغیمسیز ایدیلر و اؤز بوبویالر
نین  ایلی نهري، ريسینیرال دوغونین  چریلريؤک اوغوزایلده  یوٍزجو . 10

 انالرا عایید بو قاالالرداوغوز، رهؤاحتیماال گ. ديیراناوزآشاغی ساحیللرینه قدر 
ساواشچی جهتلرییله  .آلیردي یئر ساحیلینده گوٍنئی بالخاشین ،گؤرگوٍز ناوال بیري

 آدییال مشهور ایدیلر .» قا کیشیانخ«ي بویالر اوغوزیئرلی  نینیالانت
آرکئولوژیک  نیاپیال چؤللرینده قارتال و سو کؤك ،آخیمالریندا آشاغی نین ایلی

ایللر آراسیندا یئرلشیک و یاري  یوٍزجو . 8ـ  10ده  بو بؤلگه، آراشدیرماالر
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رلشیم ـیئ وـب .دیر مکدهؤسترـگ اولدوغونو مووجود نـشهرلری یـتیپل رلشیکـیئ

. لر تشکیل ائدیردیلررکتوٍفوسون اؤنملی بیر قیسمینی نو انتورلرینده او ساحه
گئریده چوخ ساییدا مزارالر  اقاوالرنین دلیلی  قالرياوتوردوده   بؤلگه، لرتوٍرک

 خمیشدیالر .بوراوقبیرلر 
نین  احتیماالً ادریسی، الراننو ائتدیگی اینسسینده سؤزوٍ» رساله«ابودلف 

 ـماوراالنّهر يالراوغوز اونون .روپالریدیرقو اوغوز دوغوقاکیشی دئدیگی انه
 تأیید دا الدوروم مووجود ،یـس رلشدیرمهـیئ اوٍزرینه وـلوـی نـچی دهـنـسی اؤته

 انسینده یاشای  بؤلگه انبوگوٍنکو قازاخیست، الراوغوز چوٍنکو بو .دیر ائدیلمکده
 )الراوغوزققوز دو( زالرقو ـ زکوتو ناوال ائتمیش کؤچ اانیستتوٍرک دوغو قیماقالرال

ال انهیندیست چین و الریناوغوز انباخیمد بو ،ابودلفین .راسیندا یاشاییردیالرآ
نالرین او، ده»رساله«. التدیقالري ایلگی چکیجیدیرنآتیجارت ائتدیکلرینه داییر 

. قئید ائدیلیر اولدوغوبیر شهرلري  انیاولمات  آما ایچینده بو، ناوالعیبادتگاهی 
نین  حوکومداري اوغوزمحلّی بیر  انپالیخراج ] توسیندن وئرگی [  تبعه، شهر

و قمیشدن  انآغاجد، انکی ائولرین داشد شهرده، ابو دلف. قرارگاهی ایدي
، تفصیللري گئچیریلن ؤزدنـگ یـردیگـوئ نـدلفی ابو .رـدیـائ ذیکر تیکیلدیگینی

ی نیسبتاً وساییل آرکئولوژیک گئچیریلن اَله سینده  بؤلگه انقیرقیزیست و انقازاخیست
ـ قیپچاقالرا  قیماق نچیخاریال یاتاراو داانقازاخیست مرکزي ،اؤزللیکله .آیدینالدیر

نین چوخ قالین  خرابه. دیرانچوخ دیقّته شای، سی عایید اسکی بیر شهر خرابه
 )باغالر(لر  چیمن و قمیشلردن کمره، کرپیچ، وارالريموٍستحکم دو انیاولما

، جه ساغالملیق ساغالماق آماجییال دئییل اغالر سادهاحتیماالً بو ب. آتیلمیشدي
نده ایستیحکامالرین اؤنوٍ. ایشلنمیشدي اقاوالردا موٍدافیعه مقصدلی انعئینی زام

. لو خندقلر یئر آلیرديال دوسوالرایکی مئتیر و یا داها چوخ گئنیشلیکده 
ائولر دن تیکیلمیش  لرده چادیر و کئچه آچیق ساحه ناوالشهرین ایچینده 
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بو جوٍر ایستیحکامالرین داها گلیشمیش اؤرنکلرینه تاالسین ساغ . واریدي
 قوزئیکیلومئتیر  45ون تقریباً بولجام. یلیرنلر ده راستال خرابه ناوالکناریندا 

غویماکنت  نآال یئر سوندادوبؤیوٍكتیکیلمیش  کرپیچدن ساغالم ،ایستیحکامی تو 
ار طرفینده ایچ ینن خرابه .ایدي صاحیب وارالرادواوٍچون تخصیص  چادیرالر سی

ریندا بو نووع یئرلشیم چاغ قایناقالاورتا. واردیر اندـر مئیـائدیلمیش آچیق بی
 انسینی قمیش باغالرد بو چادیرشهرلرین چئوره. آدي وئریلیر» ريکو«مرکزینه 

ابودلفین ، آرکئولوژیک تاپینتیالر، قیساجاسی. وار ایحاطه ائدیرديلن بیر دو دوٍزه
 دیر . التدیقالرینی تأیید ائتمکدهنآ

تاالس آالتاوي و چو ، ینا منسوب بیر قولبویالر اوغوز، ایلده یوٍزجو . 10
 انتورنده اوچؤلوٍ چو ،ادریسی. سوٍردوروردو حایات بیر کؤچري ندهچؤلوٍ نهري
سیزلیغییال شوٍجاعتی و باغیم، بو قبیله. آدینی وئریر» داكانخ«ینا بویالر اوغوز

خییام  ناغ ساحیلینده یئر آالـنین س نهري چو، »حوٍکومداري«. مشهور ایدي
ن ـنی الرياوغوزداك ـانـخ دا»اقـالمشت هۀنز« .رديـدیـائ امتـایق داـاالسینـق

، لرین بو قبیله. لره تئز ـ تئز حمله ائتدیکلرینه مربوط بیلگیلر وئریلیر سیمیرئیخی
 قیسیمالریندا یاشادیقالري دیقّت چیکیجیدیر . »ایچ « نین  ائلی اوغوز
 اورتاسیردریا قاراتاو اتکلري ایله سیردریا ، يبویالر اوغوزایلده  یوٍزجو . 10

 اندبویالرشهري بو  نداهال، مؤحتیمالً. رموشدوالرتویندا اوبویالرآخیمالري 
یا اوردوبیر  یوٍكبؤ اونوندا »المشتاق هۀنز«.عایید ایدي» رییسلرینه«نین  بیري

 ،ساواشالر .الدیلیرنآدیگی  نله و تاراز شهرینه سالدیریالر دوٍزه اولدوغوصاحیب 
. اردينالسونوجنین تیجارته آچیلماسی قارشیلیغیندا باریشال  لري بؤلگه سرحد

 ,سیز شوٍبهه. و دوه آلماغا گلردیلر انیا حئیوبورا، تاجیرلر انشاشلی موٍسلم
معدنلریندن گوٍموش ده ساتین  انقارب ناوالائلینده  اوغوزتاجیرلري  ماوراالنّهر
 . آالردیالر
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ین انالرین سیردریاوغوز، دا ایله عایید باشقا عرب قایناقالري یوٍزجو . 10
شاش ، ابن حوقل. ییرلر نجا یئرلشدیکلري تئزینی دستکلهبویوآخیمالري  اورتا
قالرینا اوتوردوالرین اوغوز چؤلده دیگیگئچ انالریندتوپراق اننین سابر نهري

یئرلشیم واحیدلري حاقّیندا  اوغوز نه یئر آالدسین  بؤلگهسیردریا  .ایشارت ائدیر
شاش «سینده بیلگیلرین بیرینده بئله دئییلیر: نین فارسجا چئوري نین اثري استخري

یاخینالریندا  نهرین دارویه دابورا، سینیرالرینا چاتدیغی دؤنمده اننین سابر نهري
زالرین ائولري یئر آلیرديقو . 

نین  شهري انیستتوٍرک، ین ساغ کنارینداانسیردری، انسابر، کیمی اولدوغوبللی 
ی انسابر، مقدیسی. ائلی سینیریندا یئر آلیر اناورسینداکی سا کیلومئتیر باتی 48

 اقاوالر قاال ربی بؤیوٍكلی  وارال ایحاطهدو توپراق اندن تشکیل تاپ یئددي طبقه
ینا قارشی سرحد بویالرو قیماق  اوغوز قونشو انسالدیرق، شهر .توصیف ائدیر

 اوغوزقیسیمالریندا  اورتاین انبیر دفعه داها سیردری، بو دا. ایستیحکامی ایدي
 قالرینی ایثبات ائدیر .اوتوردونین  يبویالر
نین  يبویالر اوغوزؤچري ک ،ایله عایید عربجه جوغرافیا اثرلري یوٍز جو. 10

سوبو . رماالرینا ایلیشگین بیلگیلر نقل ائدیرلرل ساحیللرینه ده چادیرالرینی قو
چري ؤک، نا گؤرهاو. ییر بیلگیلرده دستکله ننین اثرینده یئر آال نظري استخري

ایله سرحد  ماوراالنهرکنت شهري  سوٍت اولدوغونین  چادیرالري اوغوزـ  توٍرك
 ائدیردي .تشکیل 
 گؤلوٍنین کاراکول  قالینتیالري کنت سوٍت ،دؤنم بیر اوزون ،لیتئراتؤرونده تاریخ

، جاقنآ. جگی نظري حاکیم ایدي البیلهیندا اوانل یین سوانسیردری، یاخینالریندا
نین  سی ایکی شهر خرابه، ونداسونوجالر قازیدا آرکئولوژي انقازاخیست گوٍنئی

سیردریا نهري  ،کنت تسوٍ بیرینجی .ائدیلدي تثبیت یدیغیداش آدینی کنت تسوٍ
ایکینجی . رديـر آلیـل سینیریندا یئدر آچیغیندا کاراکوـکیلومئتیر ق 2نین  یاتاغی
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ی ـدیکـاین، لیقدااوزاقر ـکیلومئتی2دن ـسین یـرینجـبی، شهرین قالینتیالري ایسه
آرکئولوژي . زرینده یئر آلیرالر اوٍتوپراق اولدوغونین  سی کنت دؤولتی زمی سوٍت

ی ـدر وارلیغینـایللره ق یوٍز 15ـ  16، کنت جی سوٍت. 1، ؤرهـریلرینه گـوئ
قوموشدوررو . 

سینه داخیل ایدي  ایللر آراسیندا فاراب بؤلگه یوٍزجی . 10ـ  12، کنت سوٍت
لیغین مرکزییدي چیاناینکیشاف گؤسترن حئیو بؤیوٍكزقیریندا و کئلئس بو .

دوگو یئرین هر ایکی یاخاسینی تؤکوٍلین سیردریایا »آریس « ، سی  بؤلگه فاراب
تیمورمنزیلی  نآال یئر ساحیلینده ساغ ینانسیردری ،شهري فاراب .آلیردي ایچینه دا

 دیر . ائتمکده بوللرینه تقا یاخینینداکی اوترار خرابه
اکی سیردریا فاراب ایله کنجئح آراسیند، روپینا عایید بیر قوبویالر اوغوز

آریسین ، سی بؤلگه )و یا کنجیده(کنجئح . شدوالرلموسینده موٍستقّر او  بؤلگه
ین »یکنت انبسو«  ناوالا شهري نآنین   بؤلگه. یندا یئر آلیرديبویالرآخیمی  اورتا

. لرییله موعادیلدیر شهر خرابه ـ تبه اسکی انجوو، کی قالینتیالري گوٍنوموزده
 دابوراایلده  یوٍزجو . 10، ائدیلن آرکئولوژي چالیشماالريده ترتیب  کنجیده

 دابورا. یرگؤسترقالرینی اوتوردونین  يبویالر توٍركچري و یاري یئرلشیک ؤک
ینا عایید بویالر اوغوزـ  قارلوق انتورنجا اوبویوآخیمالري  اورتاین انسیردری

ي بویالر توٍرك انتورده او  بؤلگه، گلن بیلگیلر اَله. سرامیکلر چیخاریلمیشدي
 دیر . جگی احتیمالینی گوٍجلندیرمکده البیلهدا وار او الریناوغوزآراسیندا 
 اوغوزچري ؤک، دا تدقیق ائدیلن تاریخ و جوغرافیا چالیشماالريیوخاری

و  انچای ،بوگن اشالییبـب دنـاتکلرین یـداغ اراتاوـق یـوٍنئـگ نـنی چادیرالري
 ,گؤره احتیماال .ائدیر ایثبات دیغینیاناوز قدر سینیرالرینا نتچیمک  اندـآریس

 دوغو نـنی یـصحراس مقو ـ اکولـآلک لدئردنااوـش يبویالر اوغوز چريؤـک
غوز ،آیریجا .یاییلمیشدي قدر جالرینااواو روپالريقو زئیین انانسروشاوباتی  قو

111 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
ریندا دا ـزقیوـب [قولودنوي] ؤلـچرزاـمی ینانـردریـسی نآال رـیئ داـرالرینـسینی

 دوالر .اوتورور
الرین اوغوزسی سینیرالریندا   بؤلگهایلده شاش و ایسفیجاب  یوٍزجو . 10

 روپقو بیر انالرداوغوز ،رهؤگ حوقله ابن .قالرینا داییربیلگیلرواردیراوتوردو
وندا نوجسوآراشدیرماالري  آرکئولوژي. بیسکنت شهرینه یئرلشمیشدي شاشین
 بولتقا )pskent(ایندیکی پسکنته  ناوالري چؤلونده ـن نهـقرئانن ـبیسکنتی

 ائدن بولایسالمی ق دابورا«ابن حوقل بئله دئییر : . موشدوراولونائتدیگی بللی 
نین فارسجا  نین اثري استخري .»اوتوروري بویالر اوغوزـ  توٍرك و قارلوق
    بیسکنت شهري «. ر آچیقالما واردیرـن بیـی دستکله یـی سینده بو بیلگی ترجوٍمه

دیگر  انو جهاد عشقییله ساواش انالردقارلوق، انزالردیر ـ قونـ اثرده بئله آدال
» .موٍتشکیل اهالی ایله مسکون ایدي انالردانالر کیمی چئشیدلی اینسانموٍسلم

ول زا گئدن یدن ایسفیجاب و تارا»نکتتو« شاشین باشکنتی، عئینی چئویریده
. بحث ائدیلیر اننداولدوغونین  کندلري اوغوزو  انفارنآده  کئلئس، الدیالرکننآ

یئتیشیردي و تاراز  )پاتاق کنت(کندلردن گئچیب ایسفیجاب و بادوخکته ، لیو
ت ـ تاراز آراسیندا کبادوخ. دواولورلیقدا  اوزاقایکی گوٍنلوك  اندبوراشهري 

 . ریوخدونده هئچ بیر شهر و کند ریزل اوٍیو اناناوز
، زقیریندابو کئلئس ،نونبویو اوغوز روپقو بیر ایلده یوٍز جو.10 ،بیلگیلر وئریلن
آراسینداکی  داغالري اوقام ایله اتکلري داغی چاتقال ،ندهچؤلوٍ قرئننآ و چیرچیق

، يبویالر اوغوز کی ده  بؤلگه بو .یورقو یااورتا ونوسونوج یاشادیقالري لرده  بؤلگه
 بولق ایسالمی .دوالراوتورور روپالرییال بیرلیکدهقو وٍركـتاشقا ـالر و بارلوقـق

ده  نین شهر و کندلرینه سی  بؤلگهایسفیجاب  و شاش قیسمی رـبی، بویالرائدن بو 
 یاییلمیشدیالر .
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آشاغی  ،قیسیمالریندا دئییل اورتاجه  نین ساده سیردریا نهري، يبویالر اوغوز
کنت و هارا  یئنگی، نالرا عایید جنداو دابورا. ده مسکون ایدیلر قیسمتلرینده

ین آشاغی آخیمالري انسیردری، چاغدا جند اورتا. شهرلري یئر آلیردي )خارا(
کنتین  یئنگی. رديـدیـائ بولاـلرینه تق اال خرابهـق انـی جـایندیک ناوالندا بویو

ل ین سوانسیردری، یندهگوٍنئی )kazalinsk(ازالینسک ک، قالینتیالري ایسه بوگوٍن
در ـا قـالریناورتا نـایلی یوٍز جی. 18 .قدادیراولما کنتده انج ناوال یاخاسیندا

وارالرال  دو داش ناالـق ريـگئ )کنت یـیئنگ( ردنـشه یـاسک هله ،کنت انـج
قوجی ـس لهحم »نایال« نـکنتی انـج آراسیندا القـخ یـرلـیئ .نوردورونووندا سو

 یـبلل اقاوالر امـت رـیئ اولدوغو ینانارـخ .ديـای جـرایی یـریوایت یـداغیلدیغ
 دیر . قطعی اولدوغوشهرین سیردریا نهري آغزیندا ، ماماسینا باخمایاراقاولون
رحد ـس اـانخوراس و ماوراالنهر ،خارزم ،يبویالر اوغوز ایلده یوٍز جو.10

خارزمدن ایسفیجاب  ،سینیرالري ماوراالنهر بوٍتون«استخري:  .یلرائدیرد تشکیل
جالرینا ه اوانفرق انایسفیجابد، زالرینـ قو توٍركلر   بؤلگه اناناوزجیوارینا قدر 

» .سی ایدي الرین عسگري فعالیت ساحهقارلوقـ  توٍركیئرلر ایسه  ناوالقدر 
الشدیغینی او قدر سینیرالرینا تاراز داودوغ نین الريتوپراق اوغوز ،آیریجا استخري
خارزم و ، سمرقند سوغدو، کنتسبی، فَراوا اندبورا، سینیرالري اوغوز. بیلدیریر

 دي .یراناوزنه قدر گؤلوٍرك آرال  بیر قووس چکه نبوخارایی ایچینه آال

 نین باشالدیغی موٍدافیعه خطّی، سینی تینسینیرالرییال باغال اوغوزین انخوراس
، سرحدي ناوالال  انالرین جوٍرجاوغوز. سو ساغالییرديعسگري ساخلو فَراوا
رباطینا  اندئهیست )موقونوجک کاراکول  گله( ناوالسینده  ج نوٍقطهاو ناَن چؤلوٍ
 ایلین یوٍزجو . 10، یـی کیمـحوقلین ایفاده ائتدیگ ابن، جاقنآ. ديیراناوزقدر 

ده  ر حملهـبی، ییباـاولمده گوٍجلو  افی درجهـک«، قاال سیندا بو یاري ایکینجی
 . »دایدي دورومییخیالجاق 
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بیر  بؤیوٍك، نین ایلکی قاالالري انجورج، انرویسرحدینی قو اوغوزخارزمین 

الري آراسیندا توپراق اوغوزخارزم سینیرییال . ده یئر آلیردي»گینباراتَ« ناوالکند 
چؤلده قورولموش جیت شهري سرحد  نر آالسیندا یئ باتی قوزئیگنجین اور

زقیرالرینا بو اوغوز اندبورا. وارالرال چئوریلی ایديشهر دو. تشکیل ائدیردي
ردونا ایلده باتیدا خزر یو یوٍزجو . 10. لو گئچیرديیو انکارو نآچیال دوغرو

ده »العالمحدود« . چؤلو دئییلیردي اوغوزخارزم و یا ، زقیرالرابو بو اناناوزقدر 
یؤنده  گوٍنئیا قدر ؛ انجئیه اننده مرو سینیریندیؤنوٍ دوغو« ، بئله یازیلیر : چؤل

دودالرینا قدر ندن ایتیل حوگؤلوٍایله خزر  انیا و دئهیستفَراوا، نیسا، دراوایسه ب
، گؤلوٍخارزم ، ینده جئیهون نهريقوزئی، سیندا ایتیل نهري ن باتیچؤلوٍ. یراناوز
و سی اؤلکه زقو جئیهونون ، باشالییب سیندن  بؤلگه بلخ ،صحرا سینیرالري غارلبو

یئرلرینده  یـبعض ینانرـصح .رـیاناوز قدر نهگؤلوٍ ارزمـخ رك گئچه یندنگوٍنئی
 بعضاً بو یئددییه قدر قالخیر .، کناوالرجه بیر گئچیش خطّی  ساده

 اوغوزمرکزي ، یـاحیللرینـزر سـخ یـقوزئنون چؤلوٍ اوغوز، بو بیلگیلردن
زقیرالرینی م بوآرالین قیزیل قو یوخاريم و اراقوـق دوغو یـگوٍنئ، سینی  بؤلگه

 ایچینه آلدیغینی دوٍشونه بیلریک .
سینی  چئوره گؤلوٍآرال و خزر ، يبویالر اوغوزایلده قاالبالیق  یوٍزجو . 10

خزر ، رهؤیه گ سعوديم. چري بیر یاشام سوٍروردولرؤزقیرالردا کایحاطه ائدن بو
چادیرالري  اوغوزکؤچمن . چریلري واریديؤز کسینده قاالبالیق قو چئوره گؤلوٍ

ایله  یوٍزجو . 10. سینا یاییلمیشدي نون باتیگؤلوٍآرال ، و عسگري قرارگاهالري
سونا دوغوو  قوزئی نـنی دنیزي زرـخ الرياوغوز ،اطلسلري اـجوغرافی دـاییـع

باشالییب  انو استرآبادد اننین سینیرالري جوٍرج الريتوپراق زاوغو. یئرلشدیریر
زدر ـردونا قباتیدا خزر یوزئی گؤلوٍزر ـخ، لرده خریطه. ديیراناوینده سیاهکوه قو

ین بویالر انتورده سیاهکوهدا او»العالم حدود«. رـبیلدیریلی اولدوغون ـنی داغی
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 ناوال داغالریندا سیاهکوه .الدیلیرنآ غواولدو »روپوقو توٍركبیر  انالرداوغوز«
 یلمیشدي .گؤسترسینده ده  نین خریطه ادریسی» ایستیحکامالري« اوغوز

 اولدوغونین دوٍشونولموش   بؤلگهسی انسیاهکوه آدییال ه، تاریخ لیتئراتورونده
نوـسوندا تنقوقیشالقانم سیاهکوهو ،آراشدیرماچیالر یـبعض .واردیر ضالراقو 
 آداسییال اوخشاتماقدادیرالر . میاری

. اوالر موٍمکون ائتمک ولـبق ريـنظ وـب تصحیحلرله یـبعض ،میزجه عقیده
ساحیلینده  قوزئینین  سیاهکوهو خزر دنیزي، سی نین جوغرافیا خریطه ادریسی

نین  سیاهکوه داغالري ایسه ستارو ابن .یرگؤستر اقاوالر داغ بیر کیچیک نآال یئر
 بعضی ن دؤنمینوـس. ر آلدیغینی بیلدیریرـنون باتی ساحیلینده یئگؤلوٍخارزم 

جگی  ساحیلینده اوالبیله قوزئینین  خزر دنیزي سیاهکوهون ،آراشدیرماچیالري
زئیبو داغالرین ، راراقاحتیمالی اوٍزرینده دوغرودن باتییا قودیغینی نسیراال دو

، ین شهادتینه باخیلیرساانوستسینه و ابن ر نین خریطه استخري. الییرالروورقو
 دیک یاماجالري ردونیو اوٍست ،دئییل گؤلوٍ قیشالقانم جه ساده ایلدهیوٍز جو.10

، آدي» قاراداغ«ائدیرم اسکی  انگوٍم. دیریلیر کیمی دیرنآدال اقاوالرسیاهکوه  دا
 . قیشالق قاراتاو آدي ایچینده موحافیظه ائدیلمیشديانم

و  الاور گوٍنئی، نین باتی سرحدلري با و قاالالرياو اوغوزایلده یوٍزجو . 10
، اتکلرینده موغوجار، یندابویالرایرقیز ، الراوغوز. ديیراناوزیه  آشاغی پووولژه

چري حالدا ؤک جیواریندا اوییل آرال ساحیللرینده و، داالاور، لرینده امبا تگره
 .یاشاییردیالر

 اوغوزده  نوٍجاه و باداگاه آدلی   بؤلگهغی نین یئر آلدی سیراداغالري موغوجار 
 لالريقو الاور گوٍنئیاتکلرییله  دوغو قوزئیین موغوجار. قاالالري واریدي

، دارکو شهري. و دارکو قاالالري یئر آلیردي )دندئرا(دا انک داریچیآراسیندا ک
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یجارت و شهرده ت، جاقنآ. یایلیق قرارگاهی ایدي» نین یانخاق« اوغوزاحتیماالً 

 یاشاییردیالر . اقاوالرالردا داییمی اناینس ناوالصنعتله مشغول 
ده  نین بیلگیلري مسعودي قالرینیاوتوردو سینده  بؤلگه الاور و امبا الریناوغوز

. خزر دنیزینه آغ و قارا ایرتیش آدینا ایکی نهیر آخیردي، نا گؤرهاو. تأیید ائدیر
 و زادا قواورن گوٍنلوکدور؛ او، لآراسینداکی یو لرنهیر«مسعودي بئله دوام ائدیر 

نین آغ و قارا  مسعودي» .ديوارنین قیشالق و یایالقالري  کؤچمنلري قیماق
 لیدیرالر .اولماو امبا  الاورایرتیش دئدیگی نهیرلر 

                 رـدایی هـئچیردیکلرینگ اتـایـح رـبی چريؤـک داـاطرافین الاور نـالریاوغوز

ش ایتیله آرتو ،گؤره قایناغا .وئریلمیشدیر آچیقالماالر سیرا بیر ده ده»حدودالعالم«
 االاوربو نهرین اصلینده ایندیکی ، و.ف.مینورسکی. آدلی بیر نهیر قاریشیردي

موٍستقیل  ایکی ،سی بیرلشمه لقایالوو ینالاور .ائتمیشدیر ایثبات ائتدیگینی بولتقا
رزده ـط رـبی شـلیانـی دهـشکلین یـاریشدیغـق بیربیرینه نـنی سی آخینتی رـنهی

 . یردينآچیقال
چري ؤده ک ریندهزلالري اوٍین بعضی قوالاوري بویالر اوغوزایلده یوٍزجو . 10

ده  کی بیلگی ده» حدودالعالم«راس آدلی نهیردن بحث ائدن . حالدا یاشاییردیالر
لو نین ساغ قو نهري الاور، یئر ایسه ناوالبو آدال منظور . ییر بو نظري دستکله

 ایلَک دیر .
ین آشاغی آخیمالرینا انوولق اندالاورایلده یوٍزجو . 10، الراوغوزکؤچمن 

 آتیله یندهقوزئی دنیزي خزر الریناوغوز، ده»حدودالعالم«.قدر داغیلمیشدیالر
ز یسیمالري قوق دوغونین  سی  بؤلگهز قو«[ایتیل] قدر یئتیشدیکلري یازیلیدیر : 

ز دا یینه بو قو قیسیمالري گوٍنئیآما . دور قونشوشهرلرییله  ماوراالنهرچؤلو و 
، خزر دنیزي الريانی دیگر لرین  بؤلگه بو .سینیرداشدیر یئرلرییله بعضی نونچؤلوٍ
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ین آشاغی قیسیمالریندا انالرین وولقاوغوز» .ایسه آتیل نهریدیر قوزئیو  گوٍنئی
 . ده قئید ائدیلیر حوقلین جوغرافیا اثرلرینده استخري و ابن، الريقاوتوردو

آخیمالري  یوخارينین  آتیل نهري، یازارالري انچاغ موٍسلماورتا، جاقنآ
قیرقیز  ,ره وولقاؤنالرا گاو. ییرلر ده ایضاحات وئره بیلمه حاقّیندا کافی درجه

سیندن  یـن اراضـنی لري اؤلکه ارـقلبوو  اوغوز، اقـقیم، ردوغو انالریندتوپراق
رك دنیزه  رتاسی گئچهقار و بولبو، سرو، یا بورولوبدوغو سونراگئچیر ؛ داها 

غویا  نین  گو جوغرافیاچیالري ایل عرب و فارسیوٍزجو .10.الشیردياوانددو ،
دوگو تؤکوٍلگئچن نهرین آتیله  انزاغیندنین او الريتوپراققیماق و قیرقیزالرین 

ا ـنوـب .ایدي خطا بیر بؤیوٍك یـس ائدیلمه ادـایستین تخمینلرینه یـک دهـلینشک
چري حالدا ؤک ده لژهوپوو آشاغی الریناوغوز ،قایناقالر ناوال مطرح ،باخمایاراق

 ل آچیر .مامیزا یوانیاشادیقالري نظرینه این
ي حالدا چرؤل کناریندا کین سوانندا و وولقبویو الاورایلده یوٍزجو . 10
، الريتوپراق اوغوز. ایدیلر قونشورتاسالرال  وـر و بـاشقیـب، الراوغوز انـیاشای

 نین جه ادریسی ساده.ائدیردیلر تشکیل دودحو باشقیرالرال اتکلرینده الاور گوٍنئی
نی  ده بو نتیجه نین اثرلري چاغ جوغرافیاچیالرياورتارکن دؤنم ئا، دئییل اثري

 انا باخیمیندـرالرین جوغرافیـاشقیـب، ستارو ابن، ال اوٍچونـمیث .الییرالردوغرو
ال سرحد »روم « ، روپی قوـبیرینج. ا آیریلدیقالرینی بیلدیریرـروپی قوـایک

قاریاسی لبولقا وو روپ ایسه,ایکینجی قو. ایدي قونشو نکلرله تشکیل ائدن پئچه
قار لبودن ـاسی جهتـقیسمی سی دوغورالرین ـاشقیـب. دواوتوروریاخینالریندا 

نا گؤره بو. یلیرنده ده راستال»العالم اشکال«بنزر بیلگیلره . حوٍکومدارینا باغلییدي
» رفیندهـا طـآرخ نـنی یـس اؤلکه ارـقلبو ،داـسینیرالرین یـائل زوـق« ،رالرـاشقیـب

 یاشاییردیالر .
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دئییلن » ایچ باشقیرالر« نین باتی سینیرالریندا ائلی اوغوز ایلدهیوٍزجو . 10

باشقیرالرین احتیماالً بوگوٍنکو یاویندي نهرینه ، نابن فدال. دواوتورور بویالر
موٍلّیف هم . نین آرخاسیندا قالدیقالرینی قئید ائدیر ائدن باغنادي نهري بولتقا
سینه گئدن  قار اؤلکهبولگئچیب ایتیل  انالریندتوپراق اوغوز، باشقیرالرین، ده

ایندیکی ، نکیمی ابن فدال اولدوغوبللی . الرا حمله ائتدیکلرینی بیلدیریرناکرو
 انآراسیند لريـؤچمنـک اوغوز دنـائ الـایشغ زقیرالرینیبو انـقازاخیست اتیـب

نین  چادیرالري اوغوزایلده کؤچمن یوٍزجو . 10، نتیجه اعتیبارییال. گئچمیشدي
. ر گئرچکدیرـال سرحد تشکیل ائتدیگی بیالرییتوپراقر ـاشقیـدا بالاور گوٍنئی
ایللره عایید یوٍزجو . 9ـ  10سینده  نهري حووضه الاورو  انباشقوردیست گوٍنئی

 الییرالر .دوغرواشیاالر دا بو بیلگیلري  نقبیرلردن چیخاریال
زرلر و ـخ، لـاده باشقیرالرال  دئییـس، يبویالر اوغوزاتی ـایلده بیوٍزجو . 10

نشودا  الرتاسالربوغوز، ؤرهـا گـیازارین» حدودالعالم«. یدوالرقوالراو ،رتاس بو
ا ـلقسیندا وو اتیـب نین سی اؤلکه رتاسبو .دوالراوتورور یندهگوٍنئی نین سی اؤلکه

ن نوٍ»چؤلوٍ زقو« ،قایناقدا بو نهئی .آلیردي یئر نکلر پئچه ایسه دهقوزئی ،نهري [ایتیل]
ا ـلقووـا قـقاریاسینلبویتن بیلگیلرینـی»حدودالعالم«. رـی بیلدیریلیندیغانزدر او ،

          و ـروپوـر قـرتاسالرین بیبو، ؤرهـا گـناو. رـالییروـدوغده  ريـن اثـنی ريـاستخ
»ـآراشدیردیغیمیز دؤنم» .ده یاشاییرـن بیتیمینـنی یـس ز اؤلکهقورتاسالرینده بو    
رتاس ی بوـا بعضـآم. دواوتوروردا ـرلري آراسینـا نهیـاوکوولقـا ـ ، بویوا ـنآ

رت نـایتیلی نـنی روپالريقوغو یـوٍنئـگ نین آخیمالري اـاوچکیلدیکلري  اـسوندو
، ن ایشیغینداـنی ا بیلگیلريـاریخ و جوغرافیـائدیلن ت ذیکر .وراولونده ـموشاهی
و سونوجلدوقالري او قونشورتاسالرال بو انتورده او لژهالرین پووواوغوز
 یا چیخیر .اورتا
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 فوسومن نوتوٍرکنین  ائلی اوغوزایلده یوٍزجو . 10
، بیلگیلر یـاریخـت وئریلن حاقّیندا فوسونو نـموٍرکـت انتوراو ائلینده اوغوز

اوـقجلدونی ـده بلل ا اؤنجهـداه .ددورا محدولورت ،یـکیم دوغواوآسیاداکی اـاو 
و  اوغوزر قیسیم ـبی اننالرییال قایناشرون توـنی الیـوپایی اهاور ـ هیند یـاسک

نین اؤزو ایسه اساساً  آدي» منتوٍرک«. آدي وئریلمیشدي» منتوٍرک«لره وٍرکـت
ایلده یوٍزجو . 10. یلمیشدينقولالچون الر اوٍاوغوزائدن  بولایسالم دینینی ق

 .یلیرننین اثرینده راستال مقدیسی ،هبیلگیلر ایلک وئریلن حاقیندا منلرتوٍرک
باالج و ، الدارکننآسینی   بؤلگهآدلی اثرینده ایسفیجاب » اسیمالتّق احسن«،یازار 
ایسفیجابین ، نـنی ایلکی انبو قاالالرد. رـکت آدلی ایکی شهردن بحث ائدیبارو

. دیرانشای دیقّته سی یلمهگؤستر آراسیندا مرکزلري یئرلشیم ناوال سوندادوغو قوزئی
 مقدیسی بئله دئییر:

. بیر شهردیر انیاولما بؤیوٍكییخیلمیش چوخ  انخدوارالري چودو، باالج« 
 ».سیندادیراورتامسجیدي بازارین  بؤیوٍكشهرین 

لدوقجا اراق باالج و باروکتین یئرینی بللی ائتمک اواننین اثرینه دای مقدیسی
. نظرلر واردیر سیرا بیر داییر نااولدوغوا دسو یئددي نالریناو ،ده گلسه نظره چتین

 اندانراخ و شاقیلجرار ـ زتو، اناوراـس، کتاروـاالج و بـده ب»قاسیمالتّ احسن«
ر ـبی بؤیوٍك اقاوالرفرقلی  انباروکتین باالجد، مقدیسی. ذیکر ائدیلیر سونرا
منلره توٍرکائدن  لبوایسالمیتی ق، باالج و باروکت. دا قئید ائدیر اولدوغونوشهر 

 یلیردي .نقولال اقاوالرقارشی سرحد قاالالري 
بحث  انداوردو ناوالسوندا دوغونین  مرکه، بو شهرلرله بیرلیکده مقدیسی

 بولیه تقا مرکه ناوالمرکزي   بؤلگه بولین جامانبوگوٍنکو قازاخیست، مرکه. ائدیر
 لویال دوسو وارالري ودو مودافیعه نین اردو قاالسی، رهؤیه گ ادریسی. ائدیر
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 ناوالنین ایقامتگاهی  من حوکومداريتوٍرکشهرین مرکزینده . واریدي خندقلري

 قاال یئر آلیردي . ایچ
زاغیندا کیلومئتیر او .30 نین شهري [بیشکک] نزهفرو ،دوراو ،گؤره بئرنشتاما آ.ن.

بو  .دئییلدیر اسیـشقاـب لردن خرابه یاخینالرینداکی نـنی کندي ايـچ قیزیل ناوال
ل ساحیلینه سو نین نهري چو و لمیشدي دوٍزه طرزده بیر قاریشیق لدوقجااو ،قصبه

. قاال بینا ائدیلمیشدي لیک قیسیمدا ایچ تپه ناوالسوندا دوغو یـگوٍنئ. دوٍشوردو
موٍربع ـ موٍستطیل ، سینه اتی گوشهـلنمیش ؛ ب وارالرا ایحاطهایکی سیرا دو، االـق
 اکلنمیشدي . )بارو(رامپارت  توپراقر بی

زئیو  انقازاخیست گوٍنئی، لري ن ایللرده سووئت تاریخچیسوانقیرقیزیست قو 
 صرف چاباالر بؤیوٍك ماسیندانحاضیرال نین لري خریطه قازيآرکئولوژي 
حاقّیندا  لري ساحه یئرلشیم تاالسداکی و چو ،قایناقالریندا چاغاورتا .ائتمیشدیرلر

لر  اسکی یئرلشیم واحیدلرینه عایید خرابه نیا چیخاریالاورتا، یلن بیلگیلرلهوئر
لر  مه له بو اینجه .وئریلمیشدیر ترتیب لر مه له اینجه دن یئنی قوراراق تینباغال آراسیندا

کی  شکیلینده اولدوغونین عئینی یئر  لري چاي خرابه ایله قیزیل اوردو، ایشیغیندا
 لدوقجا چتیندیر .تمک اوائ بولایدیعایی ق

کاستک  نکی چؤلده یئر آال نین ساغ ساحیلینده نهري چو، شهرینی اوردو
دیریجی و اساسلی انبیزه داها این، سینا یئرلشدیرن آچیقالما نین قارشی گئچیدي

ز قونونین قارا  یانسینه باغلی قوردآي شهریست  بؤلگه بولجام دابورا. نورگؤروٍ
دا انو قازاخیست آسیا تاراو ،خرابه .واردیر سی خرابه شهر بیر اسکی ینداانی سی قصبه

ومالرینا مخصوص بیر یئرلشیم مرکزي طرحینده تیکیلمیش  توٍرك انتوراوقو
قالري اوتوردولوقالرین پلوتو یئرلشیک یاري و کؤچمنلرین .یرگؤستر اولدوغونو
نین بورجالر  اطرافالري، ريالاولما بؤیوٍكچوخ ، اؤنملی اؤزللیگی ناَیئرلرین 
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بو  .سیدیراولماایحاطه  وارالرالسو خندقلرییله تحکیم ائدیلمیش کرپیچ دو و
 . یلیردينقولال اقاوالر قرارگاهالري یایلیق لرین یب یا و انخ ایستیحکامالر نووع

نین سؤزونو  مقدیسی، شهر خاراباالري نر آالـز کندي یاخینیندا یئقونوقارا 
 بیر خوصوصا .گلیر اویغون داها قاالسینا دوراو سونداکیدوغو نین مرکه یگیائتد

چاي کیمی  قیزیل، یننکیمی قاال اولدوغواو دا بللی ، کیرکی دا دیقّت ائتمک گره
نین  ادریسی، بو. دوراولدوغوساغ طرفینده ، ل جیناحیندا دئییلنین سو چو نهري

دا  اندبورا.ائدیر بولخییام شهرینه تقا ناوالین ساغ ساحیلینده انزالتدیغی رونآ
 خییام ایدي . نو ائتدیگینین سؤزوٍ ادریسی، قاالسی اوردوالشیلیر کی نآ

 اقاوالرر شهر ـا چوخ موٍستحکم بیـآم، کیچیک اندا خییامد»کتاب روجار«
وارالرال و خندقلرله قاالسی دو اوردو، نین مقدیسی، بو بیلگی. بحث ائدیلیر

سؤزو ائدیلن ایکی . دوٍشور اویغوندئدیگینه » ک بیر شهردیریچیک«ریلی چئو
، یـادریس. رـکی الماق گرهوورقوده  یـر باشقا تفصیلـچکن بی شهر حاقّیندا دیقّتی

، یسا مقدیسیاو، سؤز ائدیر اقاوالر» اؤنملی بیر یئرلشیم مرکزي «  انخییامد
راوالر ایقامتگاهی »انخ« یودوبیرینجی ،فرق بو .یررگؤست اقاو الیالرین قایناقدا او
منلرین وٍرکـتسینده ایسه  ایکینجی، یـس بحث ائدیلمه انالرداوغوزسینده  ريـگئ

 . یرنقایناقال انچیخاریلماسیند )اولویت(ا ناؤن پال
ی بیلگیلرین فرقلی ـاریخـگلن ت اَله، یـلیکلرین سبب یـاحتیماالً بو جوٍر فرقل

ده اؤنملی   بؤلگهندا بویو انـزام، ده بلکه. سیدیراولمامیش نالساغ انقایناقالرد
 لموشدو .لیکلر او دییشیک

ایسالمی ، دیللی یئرلی اهالی توٍركا گتیردیگی انالرین مئیداوغوزآغیرلیغینی 
ره بو ؤاحتیماال گ، خییام ناوالداکالرین مرکزي اندن خ اسکی. ائتمیشدي بولق

. ا گیرمیشديـی آلتینـس اسی ائتگیـن سیـنی یلر دؤولتیناسام ماوراالنّهردؤنمده 
 اولدوغوتیمینه باغیملی  نین ایسفیجاب یؤنه دو حاکیمیراو، ده»التّقاسیم احسن«
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لر  ی امیرلرینه هیدیهانموٍتوالیاً سام» بیی « من توٍرک انتوردا اواوردو. یرنالوورقو
لرینده   بؤلگهنون بعضی سو تی جئتییلرین باانسام ,بو آچیقالماالر. ریردي گؤنده

ت قوانایر. یرگؤسترردوقالرینی حاکیمیو ایسالمی  انپلولوقالرال  قایناشلی تو
ا ـیلمایانت آدییال »نـموٍرکـت« دهـدؤنم بو ،نالشیالنآ ,الراوغوز دنـائ ولـبق

 باشالمیشدیالر .
لیغینی انموٍسلممنلرین توٍرککت یاخینالریندا یئرلشن باالج و بارو، مقدیسی

» انموٍسلم« دن وـائ ولـبایسالمی ق، ده بو آرادا بیرونی. ائتدیگینی یازیر بولق
 سؤز ائدیر : انمن آدینی آلدیقالریندتوٍرکالرین اوغوز انتوپلولوقالرال قایناش

 اوغوزبیر  انالرال قایناشاندن و موٍسلمـائ ولـباسکی دؤنملرده ایسالمیتی ق« 
ائدندن  بولزالر ایسالمی ققو. دياوالرینا دا بو یولدا تشویقچی باشقاالر، وتوٍرک

نالر الر ایسه اوانموٍسلم. ردیلر دییه» لدون اوـموٍرکـت«نالرا اؤبورلر او راـونـس
، و آدـب» .ییرلر سؤیله اولدوغونوده  نـینلری ه بنزهوٍرکـتی ـی یعنانمتوٍرکآراسیندا 

لر توٍرکدن ـائ ولـبو ایسالمی ق اناشدا یاشایاب و شـایسفیج، سو اتی یئدديـب
چن ـگئ آدي .البیلراو شـمیریلـوئ دا روپالراوـق الشمیش جیانیاب یـداکـآراسین

» باریش طرفداري«ات سوٍردورن ـایـرلشمیش حـیئ اريـؤچمن و یـده ک  ؤلگهـب
و ـب .ورمووجودد ده بیلگیلر رـا داییـناولدوغوین ویالرـب انـوٍسلمــ م وٍركـت

نین احتیاجینی تأمین ائتمک اوٍچون وئریملی  الريانحئیو، بیري انروپالردقو
 دابورا. دواوتورورنجیده و شاش آراسیندا کَ، ارابـر آلدیغی فـالرین یئاوتالق

تقریباً  انیاولماو هئچ بیر بیناالري  انتورچادیرالردا او، ائتمیش بولایسالمی ق
» ر سئوه باریش« دا سینیرالریندا کنت سوٍت .تموشدوتو کنمس سی عاییله توٍرك مین

 وٍركـتو ـب ،رهؤـگ یه یـادریس .رـبیلدیریلی غواوتوردو نـنی روپالريقو وٍركـت
غوزروپالري آراسیندا قواوالر چونلوغو تشکیل ائدیردیلر .غو 
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 قارلوقو  اوغوز ائتمیش بولق لیغیانموٍسلم کی سینده  بؤلگه ایسفیجاب و شاش
 ،بونالر. یاشاییردیالر» غازیلر« انلوندا ساواشجالري یواني آراسیندا اینبویالر

. میشدیرلر منیمسه حایاتی یئرلشیک قایناشاراق خالقال یئرلی الانزام رهؤگ احتیماال
ز کندلریندن زقیرالرینداکی قوکئلئس بو، سینده نین فارسجا ترجوٍمه استخري

مزارالریندا  توٍرك نسینده یئر آال  بؤلگهچیمکنت . یرسی جالیبد بحث ائدیلمه
دیقّته آلماق  اناسکی بشریته عایید تاپینتیالري بو باخیمد نیا چیخاریالاورتا
ساسیق ـ  نندا یئر آالبویوآخیمالري  تاراوین انسیردری، آ.ن. بئرنشتام. کیر گره
غوزقدا البوردا  مزارالر. اپمیشديـد مزارالر تـالرا عاییاوی و مونقولویید ـوپایاو
 بوٍتون .گئچیریلمیشدي اَله کاساالري باش اوزون اناؤزللیکلر داشیی )موغولی(

 انتورنجا اوبویوسی  حووضه تاراونین  سیردریا نهري سو و یئددي باتی ،بونالر
تیک نائائتمیش باشقا  بولنین و ایسالمی ق روپالريقو اوغوزالشمیش  جیانیاب
میزه  داشیدیقالرینی دوٍشونمه یـآدین»نـموٍرکـت«ایلده یوٍزجو  .10 رینروپالقو
 دیر . ل تشکیل ائتمکدهمتَ

 

 
 
 
 
 
 

123 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 

 ایکینجی بؤلوٍم
 
 
 
 
 
 

رکمن وٍو ت اوغوزایللر آراسیندا یوٍزجو . 10ـ  13
 نی زهسیال دوٍنین سو يبویالر

 
کی  نن دؤنمده له اینجه ,ودوروم قایناقالرین مووجود داییر یاقونو نآراشدیریال

. چون یئترلی دئییلدیرسی اوٍ نیلمه نین اؤیره نی زهپلومسال دوٍرکمن تووٍوت اوغوز
نین  زهکی آتا ارکیل ـ فئودال دوٍ منلردهتوٍرکو  اوغوزالبتّه تاریخ لیتئراتورونده 

ی نه قطعئآما ی. مه قئید ائدیلمیشدیر لیله بیر ایره بؤیوٍكسینده  تحلیل ائدیلمه
 -سیرا خاراکتر بیر ایلیشگین نه زهدوٍ اکونومیک ,چوناوٍ ائتمک الده الرسونوج

 ,احتیماالً. جکدیر لیکلرین یئرینی و وضعیتینی بللی ائتمک گرکه یستیک فرقلی
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میش  منلر آراسیندا داها چوخ یئرلشیک یاشامی منیمسهتوٍرکالرا نیسبت اوغوز
الجاق بو تملدن نآ. فوس مووجود ایدينوغوزچیخاراق  یومنلر توٍرکالرال او

    . بیلر رادوغولیشلیقالر انی بؤیوٍك ,اح ائتمکـلیکلري ایض یـداکی فرقلـآراسین
آرکئولوژیک  نن نله لرینده دوٍزه ایللره عایید یئرلشیم ساحهیوٍزجی . 10ـ  11

 ویاري ین آشاغی آخیمالریندا چوخ ساییدا یئرلشیکانآراشدیرماالر, سیردری
ا ـی آچیغـرچگینـگئ اولدوغو داـیاشاماق نـنی الريـروپقو اوغوز کـرلشیـیئ

 چیخارماقدادیر.
الر حاقّیندا الده ائدیلن اوغوزمن و توٍرکر  لونه قدهنین تشکّوٍ سلجوقلو دؤولتی

ایللر یوٍزجو . 11ـ  13. لیک چوخ آزدیر هله ,تاریخی و آرکئولوژیک تاپینتیالر
ینین سوسیو ـ بویالرک آسیادا یاشامیش سلجوقلو یچیؤن و کا ,تاراوآراسیندا 

 ,يبونالر ,جاقنآ. ویال ایلگیلی بیر سیرا بیلگیلر مووجود دوردوروماکونومیک 
قایناقالر اینعیکاس ائدن  ,چوٍنکو. دیر لدوقجا چتیندؤنملره گؤره آییرماق او

. ؤستریرـلیکلر گ یـفرقل لر اؤزـمنلره داییتوٍرکده  بعضاً ,اوغوزبعضاً  ,بیلگیلر
لرده   بؤلگهکیمی  خارزم و ماوراالنهر ,انخوراس ایلدهیوٍز جو.13 ،کی باخمایاراق

. بحث ائدیلرکن بیر سیرا آییریمالریاپیلمیشدیر انالرداوغوزمن و توٍرک انیاشای
نومیک حایاتین ن و اکو پلومسال دوٍزهنالرداکی تواو ,الیزينآلرین  آما بو بلگه

ن و ـموٍرکـت ,بو سببله. روردوغوونو سونوج اولدوغوی ـده عئینوٍـاؤلچ یوٍكبؤ
یاجاق یا قواورتالیکلري  ا فرقلینآکی  نینده الرین سوسیو ـ اکونومیک دوٍزهاوغوز

 ر .یوخدوایضافه بیلگیلریمیز 
 منلرینتوٍرکو  اوغوز ,تدقیق ائتدیگیمیز دؤنمله ایلگیلی تاریخ لیتئراتورونده

دا یوخاری. سوسیو ـ اکونومیک یاشامی حاقّیندا چئشیدلی نظرلر مووجود دور
ؤچري ـن عومومیتده کـالریاوغوز، ی تاریخچیلرـبعض ,یـکیم اولدوغوی ـبلل

نالرین او ,غراشدیقالرینی دوٍشونموشدورلر ؛ باشقاالري ایسهچیلیقال اوانحئیو
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ام ـر یاشـنومیک بیالی اکوـچیلیغا دای یندا بالیقانـچیلیق یانک و حئیوـلی اکینچی

 اوغوزچري ؤک ,هر شئیه راغماً. لی سوٍرموشدورلر ایره اولدوغونونین  بیچیملري
سینی آغیرلیقلی  نلوغونون اساس اکونومیک مشغلهخوچو بؤیوٍكمنلرین توٍرکو 

چاغ  ورتاا جه ساده ,میزه یئتیشمه اسونوج بو .دوروردواولوش چیلیقانحئیو اقاوالر
نین تشکّولو سیراسیندا  سلجوقلو دؤولتی ,لـبیلگیلر دئیی نآال رـقایناقالریندا یئ

منلرین توٍرکـ  اوغوز ,دیر کی طبیعی. شدورلمولر ده موٍثّیر او بلگه انیا چیخاورتا
 پلولوقالر دا واریدي .تو انغراشچیلیق ایله او لیک و جالیق سینده اکینچی چئوره

ینین یئرلشیک بویالرمن توٍرکو  اوغوزنار ـ کؤچر و یاري کؤچري قو ,جاقنآ
و یاري یئرلشیک توغوز.دیر اوٍستونلوگو مطرحجمالر اوٍزرینده آشیکار بیرپلواو 

چیلیق ایله انحئیو ,دن بیرینیینزللیکلرؤواضیح ا ناَسینین  من اکونومیتوٍرکو 
رماسی تشکیل تی قونباغال خسی چیلیقال چوخ لیک و بالیق اکینچی ,اووچولوغون

عومومیتده یایالري گئچیرن  ,يبویالرمن توٍرک و اوغوزچري ؤیاري ک. ائدیر
 لیک یاشامینا اؤزگه دئییلدیرلر . مئوسیملیک اکینچی

 

سی :  ا مشغلهنآینین بویالرمن توٍرکو  اوغوز
 چیلیقانحئیو

 
اوٍچ اؤنملی نووعو سینین  چري اکونومیؤدن بري ک زقیرالریندا اسکیآسیا بو

ا ـآردیج الرینانحئیو نـنی قبیله اـی و نبویو بوٍتون ,یـایلک اندبونالر .واریدي
تالق مئوسیملیک داویمموحایات  چريؤـک گچیردیگی, واخت آختارماقال او

ی ـنملؤا ناَن ـطرزینی وـلیغین ب چیانحئیو. رـدیله بیلـتعریف ائ اقاوالرطرزي 
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الرین ـیایالق و یـگئنیشلیگ نـنی احهـس دیغینولالـق نـریؤچمنلـک ی,ـزللیگؤا
 نیالنقولال اقاوالرباالردا و گئچیجی قیشی او. لوگو ایديبؤیوٍکجوغرافیاسال 

 سو ,رزيـام طـارواچی یاشـؤچري و چـاري کـی انـارشیالیـالردا قاناؤزل مک
م ـ, دایی)چیلیقانئیوح(چارواچیلیق . سوٍردورولوردو اقاوالرقایناقالرینا باغلی 

 یردي .انمئوسیملیک کؤچلره دای انیاولمایئرلشیک و قالیجی 
. من کؤچمنلرینه مخصوص ایديوٍرکـتو  اوغوز ,رزيـو طـچیلیغین بانحئیو

داها اؤنجه ده . یردينراستال )گوٍزه(ره یایا و پاییزا ؤاحتیماال گ ,چ حرکتلريؤک
الرین اوغوزسینده  ا ایرتیش چئورهآغ و قار ,مسعودي ,بللی ائتدیگیمیز کیمی

غوز ,بو نهیرلرین ساحیللري. تراق ائتدیکلریندن بحث ائدیراوالر طرفیندن او
 انـقازاخیست اتیـب یـایندیک ,یـادریس .یلیردينولالـق اقاوالر یـاراض قیشلیق
سؤز  انردالریندالرین یایلیق و قیشلیق یواوغوزچمن ؤک انتورالریندا اوتوپراق

لرینه سینیرداش  ارزم واحهـر و خاءالنّهـماورالر, اوغوزره ؤـیه گ زيروم. رـائدی
غوز ,ی ایسهـبیرون. الدا یاشاییردیالرـچري حؤـزقیرالردا کصحرا و بوالرین او

 دوغروندا خارزم سینیرالرینا نوپاییزین سو حالیندا )الرانکرو(لر  قافیله بؤیوٍك
آشاغی آخیمالرینداکی  ینانسیردری ,بونالر احتیماالً .دیرقئید ائ ائتدیکلرینی چؤک

 الر ایدي .اوغوزقیشالقالرینا دؤنن 
 و قیشالق دا یاخاسیندا یـایک رـه نـریـالرین نهاوغوز ,ی یازماالرداـتاریخ

خوصوص داها دیقّتی چکیر:  بیر. ریوخدونا داییر بیلگیلر اولدوغویایالقالرینین 
    ن ـرالدیـفخ. دواوتورورکنتده  یـجه قیشالري یئنگ ادهـس »حوکومداري«اوغوز

یئر آلدیغی  دا الریناوغوز قارا و اوغوز آراالریندا ,ایلدهیوٍز جی.12 نین رودي مرو
و باغالمدا ـده ب ی نقل ائتدیکلريـسییله ایلگیل ن اکونومیـلری ی قبیلهـدیلل توٍرك

لرین توٍرکالدارکن انو ساکینلرینی  انیستتوٍرک ,مرو رودي. ییر اؤنم داشی بؤیوٍك
الرین انبو اینس .ائدیر قئید یاشادیقالرینی بوزقیردا و چؤلده ,الردااورمان ,داغالردا
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اؤبورلري ایسه . میشدي ر حایاتینی منیمسهـرلشیک شهـر قیسمی یئـجه بی ادهـس

 دیلر .ك و بوغا ساخالماقال گئچینیر اینه ,یونقو ,وه ده ,بوزقیرالردا آت
 اندانآیر و تاَ ,رودقو ,غورتیو یئدیگی چمنلرینؤک انغراشاو چیلیقالانحئیو

 ,ؤللريـارین آز یاغدیغی چـگئنلده ق اقاوالرچمنلر قیشالق ـؤک. عیبارت ایدي
زقیردا سیار چول و بو. ایسه سیجاق بوزقیري ترجیح ائدیردیلر اقاوالریایالق 

رلـچمنؤـک انـرتالریندا یاشاییو, غوو اؤرتوٍلارال ـن قـزقیرالریبولدوقیش  او
 عئینی یئرده قالمایی سئومزدیلر . ,مئوسیملریندن ساوایی

ي بو انچیلیقال اوغراشانچري و حئیوؤالر آراسیندا یاري کاوغوز ,بو بیلگیلر
. 11. وئریر انمیزه ایمک نلوغو تشکیل ائتدیگینی دوٍشونمهخولرین چو و قبیله

تراق و کؤچله ایلگیلی او نیالنلاللرینده قو لهجه اوغوزمن و توٍرکایل یوٍزجی 
 ,بنزر دئییملر آراسیندا. دیر دا بو نظري تأیید ائتمکده اولدوغونین  بیر چوخ کلمه

لالـقالمیندا نآري ـیئ تراقاونیالنو »سؤزجوگونو ذیکر ائتمک » رـراسی یئتو
 ,سی کلمه» یورت«منلرین دیلینده توٍرک و اوغوزایللر یوٍزجو . 11ـ  13. کیر گره

 یلیردي .نقولالالمیندا نآ» مسکن« ,»گلینن یئر« ,»دوراق« ,»م یئريدوغو«اکثراً 
سییله ایلگیلی تطبیقی  اکونومی ؤچريـکینین یاري بویالر اوغوزا ـآسی اـاورت

ا ـینبویالر نک ـ پئچه وٍركـتوپاداکی اور دوغو ,سونداقونوبیلگیلرین اعتیباري 
قبیر و  نقاال اناونالرد. جکدیر که عایید آرکئولوژیک اشیاالرا باش وورماق گره

دیغی نولالـقن ـده تثبیت ائدیلمیش گوٍذرگاهالریـر شکیلـواسواسی بی ,مزارالر
ینین بویالرنک  پئچه و توٍرك چمنؤک .ائدیر داللت حایاتینا چريؤک مئوسیملیک

 انو ایسکـب. قیشالقالري واریدي انـاولوشسکنلردن ی مـو داییم انالرددروـی
مرکزلر  )اکین(زیراعی  رك چیلیقال بیرلشهانچري حئیوؤال یاري کانزام ,یئرلري

دا سوٍرولرییله بیرلیکده  انآردیند ,یازدا مکه و بنزري اکینلر اکیلیر، حالینه گلدي
یوخسولالر . چیخیردیالر الرقاوتال داکیاوزاق نیسبتاً و لره  بؤلگه یاخین ر قده پاییزا
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فقیرلر  انیاولما )آت و ...(ی انو یئترلی ساییدا سوٍروسو و اوزللیکله مینک حئیو
 نجا بو یئرلشیم مرکزلرینده قالیردیالر .بویوایل  بوٍتون، ایسه
منزیللی کؤچلر  اوزون ,ي آراسیندابویالر اوغوزایللر یوٍزجو . 10ـ  13

. توردوروپالري دا اؤنملی بیر یئر توچمن قوؤک )مونهنو(ترتیب ائدن تیپیک 
یایالق و  اویغون الردا واوتالقن ـالریاوغوز«ایـل قـایناقالرینـدا  وٍزـیو ـج.10

غوز ,وديـمسع. رـدیلمیشدیـقئید ائ» الشدیقالريقیشالقالردا دوالرین قیشدا او
. ی یازیرـرکت ائتدیکلرینـزقیرالرا حی بوـوارینداکـایلخی سوٍرولرییله دون جی

 اوغوزچمن ؤجیوارینداکی ک گؤلوٍر کوانم ناوالسینده  لکهؤقیماق ا ,بیرونی
غوزره ؤـاحتیماال گ. رـدیـبحث ائ انروپالریندقور قیسمی یایالري ـالرین بیاو

زقیرالرین بو. چ ائدیردیلرؤالرا کاوتالقکی سوالق  لوتاو اتکلریندهسو و او ساري
. دا واریدي منلر آراسینداوٍرکـت ,الرـویـبدن ـچ ائؤـر ک دهـلرینه ق ج نوقطهاو ناَ

چلر سیراسیندا تکرلی چادیر ؤالرین کاوغوز ,گؤزدن قاچیلماز بیر گئرچک ده
زقیرالرین گئنیش بو ,لر ار کوٍلبهـو تیپ سیـب. دیقالریدیرنولالـققا] انآراباالر [ک

 نار ـ کؤچرلره مخصوصدور .تیپیک قو انالشبیر پارچاسیندا دو بؤیوٍك
اکونومیک  یاشامینین نـموٍرکـت و اوغوز ,یـکیم زـبیلدیردیگیمی دا دااریـیوخ
سوٍرولرین  نانساخال .واریدي سببی چوخ بیر ماسینیننباغال چیلیغاانحئیو انآچید
 ,رن اکونومیک و جوغرافیاسال فاکتورالرـکدی سینی گرهاولماالر انحئیو لـائوجی

 اورتاده و  گئنلده گئنیش بیر ساحه ,يبویالر اوغوز. بو سببلرین باشیندا یئر آلیر
. چري بیر یاشام سوٍردوروردولرؤکی داغ اتکلرینده ک زقیر شریدیندهین بوانآسی

یاغیش میقدارینین  اقاوالر تاي نابو و دگیشیملر سرت ینداکیانراو ایستی ایللیک
زقیردا یایالري شیرین بو. شرطلرینی تعیین ائدیردي سی محلّی ایلقیم مه بیلینمه

لمایون آز سودیرديابیر چوخ چتینلیکلر یار انسیند چیلیق آچیانحئیو ,سیاو .
ی ـییغیشدیغ نـینیسوالر اغمورـی و رداالیووـق نـدری اقـجنآ ,وـس لدهؤـچ
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ؤـخورالردا تاپیال بیلیردي .چچوسو ی اؤرتوٍـزقیرالرین بیتگل و بولدوقجا او

لرینین یئر آلدیغی  م تپهقو. محدود ایدي و بیتگی نووعلري ده چوخ دئییلدي
ین »تیپچاق«زقیردا ایسه اق ؛ بوانالرین قیداسینی گئنلده سول یانللرده حئیوؤچ

ی و ـن تیپینـسوٍرولری ,)زار رهشو(و چوراقلیق ـب. دوروردوـاولوشدلري ـچئشی
غو بللی .ائتمیشدي بللی ده نیشکلی مانفایداال اننالرداولدوواالر اوآت ,کیمی او 
داها  اندـسین اسی آچیـتارمن اوـیونالریوه و قو ده ,رولریندن چوخاینک سوٍ و

 ,اراضیلر اویغون ناَچون سی اوٍ الرین بیر آرادا بسلنمهانائوجیل حئیو. دوراویغون
وه  ده و آت ,گئنلده .رـریدیالاوتالق ایالقـی نآال رـیئ لریندهوٍکسکـی داغالرین
یمادیقالري احتیاج دو الرااوتالق گئنیش ,بویالر کؤچمن ناوال مشغول باخیمییال

تارماسی سیراسیندا او الرینانحئیو باش بؤیوٍك ده زللیکلهؤا ,یونالرینقو مودتده
 دوالشمایی ترجیح ائدردیلر . اسوٍرو حالیند

رولرین سوٍ بؤیوٍك ناوالمنلرین الینده وٍرکتو  اوغوز ,چاغ یازارالري اورتا
 دوغونوـاول ارتـعیب انالردـانحئیو یـکیم وه ده و آت ,ونـیوـق اقاوالر گئنل

دیکلرینی بیلدیرن قایناقالر دا مووجود  نالرین اینک و اؤکوٍز بسلهاو. بیلدیریرلر
منلر طرفیندن چؤک ,ر اؤکوزلر هرنه قده ,الرانباش حئیو بؤیوٍكاحتیماالً . دور

ک ـرلشیـده یئـالیب وجهـغ ,دا اـیلیرسنقولالچون ی اوٍـس الرین چکیلمه اغنیـق
غوز ,قایناقالردا .ایدیلر الینده روپالرینقواؤکوز  و اینک جینس سیانه الریناو

چاغ  تاراوخارزمین . دیر مکده سوندا هئچ بیر بیلگی وئریلمهقونودیکلري  بسله
ی ـس لنمه ن اینجهـساییلیگئچیریلن اوستئولوژیک و اَلهده ـنیلر احهـم سـرلشیـیئ

دیغی اولماچوخ فرقلی  انالریند»زبو «  اننن اینکلرین خوراس بسله ,ونداسونوج
     و » انرتو« ,الراناش حئیوـب بؤیوٍكدیکلري  ن بسلهـمنلریوٍرکـت. ا چیخیرـیاورتا

 ,ینینبویالرمن توٍرکدا  اندبورا .ییردي زللیکلرینی داشیؤجینسلرینین ا» زبو«
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ن ـی جینسیـرلـی ایله یئـجینس انحئیو اشـب بؤیوٍك انـادا یاشایـزي آسیـرکـم
 الشیلماقدادیر .نآتدیکلري  هراوٍیئنی بیر جینس  انقاریشیمیند

. ییردیلر وه بسله آت و ده ,یونقو اقاوالرگئنل  ,چمنلريؤمن کتوٍرکو  اوغوز
اؤنملی  ناَ تیمی هراوٍ سوٍت و تاَ ,سینده اکونومی دایالی یلیغاچانحئیو چمنلرینؤک

چالرین قو یون والرین یئتیشدیردیکلري قواوغوز ,نفضال ابن. خوصوص ایدي
و  انائلیندن خوراس اوغوز ,ایلدهیوٍزجو . 10. بیلدیریر اولدوغونوچوخ یاغلی 

بو جینسین . ائدیلردي بولق قااوالریاخشیسی  ناَ ,یونالره گتیریلن قوماوراالنهر
 ,ایللره عایید قایناقالردایوٍزجی . 9ـ  12. آشیکاردیر اولدوغونووعو »  انقارام« 
 وٍركـت ,الفقیه ابن. رديـلـدئیی» ـی وٍرکـت«  اقاوالرون جینسینه گئنل ـیوـو قـب

غونو ایري چوخ یونالرینینقولدوو او یازیر سوٍروندوگونو یئرده یروقالرینینقو .
داها گئچ . یلیردينسینده راستال ایلده بلخ بؤلگهیوٍزجی . 12چالرا ی قوتوٍرک

یونالرین یروقلو قوقووارالق و یاغلی یندا یوبویالرمن توٍرکیونلو نمده آغ قوؤد
 انمنلرین قارامتوٍرک و اوغوز ,بیلگیلردن ننوالسو .ائدیلیر بحث اننداولدوغو وار

رتادیکلري  بسلهیونالر نووعو قویا چیخماقدادیر .او 
جینسی  »قاراکول«احتیماال گوره  ,منلرتوٍرکو اوغوزه دایللریوٍزجو  10ـ  13

الزل دریلري ؤدا گانیستتوٍرک ,حوقل ابن. رولرینه صاحیب ایدیلریون سوٍقوناو 
غونویونالرین مووجود قولدوزللیکلهؤا. یازیر او, قیرمیزي و ,زوالرین قاراقو 

 سینده خارزم چئوره ایلدهیوٍز جو.10 .وئریلیردي یر ده چوخ دریلرینه قیرمیزي توٍت
آرکئولوژیک . رولموشدوتوٍؤی گـدریس زوقو اییداـس ردن چوخردکَ نآال رـیئ

ي بویالر اوغوزخالقی ایله   بؤلگهایللرده یوٍزجی . 10 ـ 11 ,آراشدیرماالر
ایثبات  اولدوغونولرین  درین ایلیشگی انلتورل باخیمدآراسیندا ائتنیک و کوٍ

الرا اوغوزچمن ؤـزو دریلرینین کرولن قوتوٍؤردن گردکَ ،اندبورا. رـدی ائتمکده
 تخمین ائده بیلیریک . اولدوغونوعایید 
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. نملی بیر یئر ایشغال ائدیرديؤچري یاشامیندا اؤمن کتوٍرکو  اوغوز، آت

وار  نـرولرینیوٍـس ایلخی بؤیوٍك الرینوزاوغ ایلده وٍزـی وـج .10 ,نفضال ابن
احیب ـص نـلریـمنوٍرکـت ایلده وٍزـی یـج .11 ,ده بیهقی .رـبیلدیری اولدوغونو

غوز. رـرولرینه دیقّت چکیوٍـایلخی س بؤیوٍكلدوقالري اون ـچمنلرینیؤـک او
نین  سیآت جین بو .ایدي جینسی زقیربو یلوبو قیسسا احتیماالً ,تالرآ دیکلري بسله

. یلیرنقبیر و مزارالریندا راستال توٍرك نیا چیخاریالتاراوآسیادا  تاراو ,ایزلرینه
 ,ایري باشلی ,لی زقیرالریندا ایري گؤودهبو انایلده اعتیباراً قازاخیستیوٍز.جی 7

ت ,داولیـجی ,یلوقیسسا بوزونا و ـپویو اون بسلندیگی ـرولرینیوٍـنلو آت سبو
یئرل ایقلیم شرطلرینه یاخشی موطابیقت ائدیردي  ,آتالري توٍرك. دیر بیلینمکده

. ایدي اویغونیه  الردا بسلنمهتوپراق اوتالقنجا هر نووع بویوایل  بوٍتونو 
آتالرینین  توٍركزقیر بولمازنگین  انات و یاغ باخیمیند ,سوٍتلو لبوسی او

یون آت اتینی قو، لررکتوٍچمن ؤک ,نا گؤرهبو. لی بیر خوصوصدور توجوه ائتمه
 قلی یقلیاندای ,ساده اقاوالریاپی  ,آتالري توٍرك. ردیلر و اینک اتینه ترجیح وئره

زللیکلرییله دیقّت ؤله قاچماسی کیمی اسوٍرعتلره  مسافه اوزاقایسه  انباخیمیند
ا قارشی غغوق و سیجاسو ,آتالرینی آچیق هاوادا ساخالر ,لرتوٍرک. چکیردي

قولالـقساواشالردا و شیکاردا  ,الرداـالدیریـس ,الرـآت. الرـازدیـمرویلیردينو .
 زللیکلره صاحیب ایدیلر .ؤدا بو ا آتالري اوغوز» زقیر جینسیبو« ,رهؤاحتیماال گ

زل جینس ؤچمنلري ظریف و گؤمن کتوٍرکو  اوغوز ,تدقیق ائدیلن دؤنمده
رکن ئا ,اینجه باجاقلی آتالريک باشلی و یچیک ,یلوبو اوزون. دا بسلردیلر آتالر

ن ـنووع آت ایسکلئتلرینی بـو. وروكـا دوٍشـباش انالریندانکورق وٍركـتنم ؤد
. توجوٍهدور انی شایـاسـچیخم انن مزارالریندـن اشرافیـی زنگیـدیلل وٍركـت
 »هوتتئل جینسی«یندا بویالرن ـموٍرکـتایل  وٍزـیی ـ.ج11کرونیکلره  یـاریخـت

 ,نوموظاهیري گؤروٍ زلؤگ ,آتالر بو .واردیر بیلگیلر داییر یردیگینهیئتیشد آتالرین
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لرده هوتتئل  هانـتاریخی افس ر.ـچکی دیقّت قاچماالرییال لیسوٍرعت ظرافتلري و
 ,بو اسکی ریوایتلر. الدیلیرنآجینسیندن گلدیگی » وحشی دنیز آیقین«آتالرینین 

 ماقدادیر .قورو یئرینی لالرینداناغی خالق لرینده و حیکایه حماسی منتوٍرک ده هله
دیقالري مینک نقولالینین بویالرایل قایناقالریندا سلجوقلو یوٍز. جو 11ـ  13

سلجوقلو  ,رهؤبو قایناقالرین ریوایتلرینه گ. آتالري حاقّیندا بیلگیلر یئر آلیر
لی سوٍرعتقارتال کیمی چئویک و  انچاو ,سرت دیرناقالري ,ساواش آتالري

یوغروق «بو آتالرا  ,منلرتوٍرکو  اوغوز. لیق یاراداردیالرانایله حئیرحرکتلري 
فرقلی  انجوٍثّه و جینس باخیمیند ,من آتالريتوٍرک. ردیلر دییه» چاپار«ویا » آت
اندیو نمیؤسلجوقلو د. قیمته ساتیالردیالر یوٍکسکچوخ  ,چونلدوقالري اوٍاو 

ایل یوٍز. جی 12. لموشدواو قونو لره شؤهرتی مدحیه آتالرین بو شئعرینده
کیمی » ماسیندنیز دالغاال«و » یسوٍرعتیئل «بو آتالرین قاچیشینی  ,شاعیرلري

 تصویرلرله شئعرلرینده نقل ائتمیشدیلر .
 ,بیهقی. یردي ده بسله وه بیر قیسمی ده بؤیوٍكمنلرین توٍرکو  اوغوزن ـچمؤـک

ایللره یوٍزجی  .10 ـ 12 .ائدیر حثب دییه »الريانبچو وه ده« منلردنتوٍرک ,اثرینده
لر  وه ري دهـوٍت هؤرگوٍچلو ایـن جـمنلریوٍرکـتو  اوغوز ,اقالرـاینـد قـعایی

  نالري او ,نفضال دن ابنـلرله سیاحت ائ وه بو ده. بئجرتدیکلریندن سؤز ائدیرلر
لریندن  وه دهخزر  اولوب یلوبو قیسسا ,لري وه ده اوغوز .دیریرنآدال اقاوالر »یتوٍرک«

      ه یازیلی اثرلرده ـربجـع ,لري وه وٍت هؤرگوٍچلو سلجوقلو دهـج. آیریلیردیالر
زللیکله ؤلره ا وه ده جینس بو نن بسله ایلدهیوٍز جی.12 .گلمیشدیر اقاوالر »بوحتو«

وه  ده اقاوالرفرقلی  اننچولوقدیوآتچیلیق و قو. یلیرنسینده راستال  بؤلگهسرخس 
وه دیگر  ده ده هم ,دوراولوزقیر ایقلیمییله محدود ل و بوؤرو چقو ,قساخالما

تیمینده موٍطلقاً  هراوٍلرین  وه ده. خاالرداها یاواش چو ,الرا نیسبتانائوجیل حئیو
 اوتالقوه باالالرینین  ده. یولوراج دوـا احتیـمینتاراورو ایقلیم اق و قوـسیج
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اراضیلرده سوو روطوبتد انقدغون قورديـکی اسی گرهـنمرو .ره ـؤا گـنبوتاراو 

لرینه واراجاق  ج نوقطهاکثراً چؤلون او ,روپالريمن قوتوٍرکین  وه بسله چاغدا ده
 ؤچلرله یاشامالرینی گئچیریردیلر. لی ک  مسافه اوزونشکیلده 
 یندا گئچیانوه ساخالماغینین ی آت و ده ,یونقو ,يبویالرمنلر توٍرکو  اوغوز

 اوغوز ,ی ماحمودـارلـابودلف و کاشغ. دوالرـشوـلمول اوـده مشغ مکله بسله
آما بو ائوجیل . مطرح ائدیرلر اولدوغونوینا عایید گئچی سوٍرولرینین بویالر
 اولدوغولر  لیق ساحهاورماناحتیماالً  ,سی نیم ساحه الرین عومومیتده بسلهانحئیو

. سینده چوخ یئر ایشغال ائتمزدي اکونومی وغوزاچیلیغا دایالی انحئیو، اوٍچون
د گئچی ـا عاییـینبویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز ,چاغ قایناقالري اـتراو ,کی ائله

 . میرلر سوٍرولري حاقّیندا بیر چوخ شئی سؤیله
       ,رـی بیلگیلـک ده نا درجهثر سیرا موٍستـبی نر آالـاغ قایناقالریندا یئـچ اـاورت

ده ـسین ن اکونومیـلریـمنوٍرکـتو  اوغوزدا ـر آراسینـایلل وٍزـیی ـج .10ـ  12
. یارادیرالر انیمامیزا ایمکیا قواورتاچیلیغین رولو حاقّیندا آیدین نظرلر انحئیو

گوٍدمه  ,چريؤیاري ک اقاوالرگئنل  ,منلرین چارواچیلیق صنعتیتوٍرکو  اوغوز
 ,ایل قایناقالريیوٍز. جو 10. ديزللیکلره صاحیب ایؤآغیرلیقلی ا کؤچريو 

الردا اوتراق ائتدیکلرینی و قیش اوتالقالرینین باشیندا انالرین حئیواوغوز
گئچیردیکلري حاقّیندا بیلگیلر  )لرده طؤوله(آغیلالردا  غودونروالرین قوانحئیو

من توٍرک و اوغوز کؤچري یاري آراسیندا ایللریوٍز جی .11 ـ 12 ,آنجاق .وئریرلر
چون ماق اوٍرواؤزل جینسلري قو ناوالسوٍرولري آراسیندا  انحئیو ,روپالريوق

گونده کاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ. سی حاصارلی آخیرالر تیکمیشدیلر چئوره
 انیند»آخیرالري یونقو چئوریلی ایله چپر اطرافی« دئییلن »آغول یونقو« جااوغوز

یاري  ,سی کلمه» آغول«و یا » آغیل«ي الرسونراداها  ,نالشیالنآ. بحث ائدیلیر
ایله عایید یوٍز. جو 13. شدورلمویاشاما گئچیشده ایلک پیلله او کؤچري
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منجه توٍرکغتلرده لو»و دا ـب. المینا گلیرنآ» عئینی کنددن«گو سؤزجوٍ» لداشآغو
یاشام طرزي  کؤچري یاري ایله سی موحافیظه الرینانحئیو گوٍدمه ,کی گؤستریر
 ا بیر ایلیشگی مووجود ایدي .آراسیند

 ,یونالريقو »لاراکوـق« و »انـارمـق« گئنلده ,چمنلريؤـک نـموٍرکـت و اوغوز
غوز. لر بئجریرمیشلر وه چلو دهرگوٍؤت هبیر و یا جوٍ ,زقیر جینسی آتالربوو  او

 ,چیلیغا دایالی چارواچیلیق صنعتیانو گوٍدمه حئیو کؤچريمنلرین یاري توٍرک
 یوٍنلو ,تیکیشینده کئچه ,یوٍن .ایدي لیک یؤنه یه ائتمه لدهاَ یوٍن و سوٍت ,تاَ گئنلده

 ,ونلريراوٍباغلی  چیلیغاانحئیو .یلیردينقولال  مصنوعالردا باشقا و قالی ,پالتار
لتوسوندا دا دوغروتیجاري آماجالر  ,چون دئییلجه اؤز احتیاجالري اوٍ ساده

 اوغوز ,ایل قایناقالريیوٍز. جو 10. وشدولرشدورورلمر گتیرییه دؤنوٍـاؤنملی بی
 ,دئمک کی. رولدوگونو قئید ائدیرلریون اتینین گؤتوٍمیقداردا قو بؤیوٍكائلیندن 

 توردو .نملی بیر یئر توؤونلري اراوٍچیلیق انسینده حئیو اکونومی اوغوز

 منلرده اووچیلیقتوٍرکو  اوغوز
 

وچولوقال دا مشغول او ,قال بیرلیکدهچیلیانحئیو ,يبویالرمن توٍرکو  اوغوز
اوالرگئنل  ,بو ایلگی. شدوالرلموالشیکار  اقاوانحئیو ناونالیوین اتینه دو 

. وندایديدورومسی  ا مشغلهنآلرین کؤچریو یاري  کؤچريیندا انراواحتیاج 
بیزي بئله بیر  ,سی لنمه لرین اینجه چاغ قایناقالرینین وئردیگی بیلگی اورتا

لرده ـ توٍرکچمن ؤک بوٍتون ,ایل مولّیفلریندن یعقوبییوٍز. جو 9. یه یئتیریر جهنتی
اتینه  انوحشی حئیو ,دن چوخ هر شئی«الردا یئر آلیر ـ  اوغوزآراسیندا  بونالر
ایلده یوٍز. جو 9 ,جاهیزین اثرینده. دییه یازاجاغیدي ,»یولوردوایلگی دو بؤیوٍك

نا او. اوسلوبالرییال ایلگیلی جالیب بیلگیلر وئریلیر والمادیغی اونقولاللرین توٍرک

135 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
نالر او. ردیلر وچولوغو چوخ سئوهساواش اثناسیندا بئله او ,لرتوٍرک ,رهؤگ

دوق آت و قیرساق آپاراراق اووا چیخاردیالراؤزلرییله قو .اگر او گوٍن  ,وچواو
. و یا آتی کسردي اولورلسایدي قیرساق سوٍتو ایله تغذیه نونده اوسسیز گوٍانش

ال  شو اوخهر نووع قو ,الري تعقیب ائدیرانزرینده وحشی حئیولر آت اوٍتوٍرک
انماینآت اتیندن حاضیرال ,لرتوٍرک. راردیالروو مازدیالر .نشالیئمکدن خو 

غراشدیقالري وچولوقال اوالرین اواوغوز ,ایل قایناقالریندایوٍز. جی 10ـ  11
قارقا  و انآالدوغ خالقالرینین زقیربو دیللی توٍرك ,وديمسع .دیر ائدیلمکده قئید

یئدیکلرینی و اولماباشقا بیر مشغولیتلري  انودنالرین اودیغینی بیلدیریراو . 
 انحئیو وي آراسیندا کوٍرکلبویالر اوغوزایل یوٍز. جو 10 ,نین اثرینده ادریسی

اویاییک. رـؤز ائدیلیـس انلوغوندوچو, ر یـگوٍنئمبا و اداغی اتکلرلینده  الاو
غوز انتوراوندوز ,الراوو قو لريتوٍلکو زقیربو باهالی دریسی  چوخ .والردیالراو

 وچوالرین آختاردیقالرییدي .معموالً او ,لرتوٍلکوقیرمیزي  ناوال
 بویالرکؤچري  اندوراولوشسلجوقلو بیرلیگینی  ,چاغ قایناقالري اورتا

ول  ابن. وا ائدیرلرـر بیلگیلر احتیـداییوالمایا آراسیندا اوایلده یوٍزی ـ. ج11حص
تینی چوخ سئودیکلریندن دور ـ شیکار اَ سلجوقلوالر منظور دابورالرین ـ وٍرکـت

ملو ن درجه دؤزوٍشیکار اثناسیندا سو ,وچوسواو توٍركچمن ؤک. بحث ائدیر
درکن ـی تعقیب ائـرینیشالاناوری و دـده شیکارینین حرکتلرین زللیکلهؤایدي و ا

 انحئیو وحشی و شقو ,يبویالر سلجوقلو .یارديقو ماییشهنو یقلیقاندای بؤیوٍك
لالقارتال و شیکاري ایتلر  ,والماسیندا شاهیناوشیکاري شاهینلر . اردیالرنقو

          ا ـو ی» انباالب« نیالنولالـقدن ـرفینـوچوالري طن اوـموٍرکـتده  هله ,داـآراسین
 بیلینیردي . اقاوالریقلیسی اندای ناَ» ایتئلگی«

و  اوغوز ,ایللر آراسیندایوٍز. جو 10ـ  13 ,وچولوقالشیالجاغی کیمی اونآ
کؤچري و یاري  ,سینده اؤز باشینا بیر ساحه ایشغال ائتمیردي من اکونومیتوٍرک

136 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

خزر  ,احتیماال گؤره. غراشمیشدیالروچولوقال اواو ,يبویالر اوغوزکؤچري 
 انپلیک ,وچوسوروپ دنیز اوکؤکنلی بیر قو اوغوز ,ساحیللرینده دوغودنیزینین 

زللیکلهؤا. ایلگیلنمیشدیلر انوچولوق ائتمکله یاخیندو شاهینله او, خسول یو
 ییردي . اؤنم داشی بؤیوٍكوچولوق منلر آراسیندا اوتوٍرکو  اوغوز

 

اري ینین یئرلشیک و یبویالرمن توٍرکو  اوغوز
روپالريیئرلشیک قو 
 

 انیاشاما آلیش کؤچري آراسیندا يبویالر منتوٍرک و اوغوز ایلیوٍز .جو10ـ13
میش  یئرلشیک و یاري یئرلشیک یاشام طرزینی منیمسه ,ساوایی انروپالردقو

رلرده ـشه نر آالـن آشاغیالریندا یئـیانـسیردری. یلیرنرا دا راستالقوروپال ناوال
 اوغوزخالقالر آراسیندا  انتورده او  بؤلگه ,کئولوژیک چالیشماالرسوٍردورولن آر

ینین بویالر اوغوز یئرل .دیرماقدادیرانیاو قناعتینی اولدوغو دا رینقوروپال نلیکؤکَ
 1959ـ 1960. چیلیق تشکیل ائدیرديانی بالیقچیلیق و حئیوـنلوك مشغولیتینگوٍ
        ده ـسین ا حووضهـردریـسی ,أتیـا هئیـمارزم آرکئولوژي آراشدیرـده خـرینـایلل
قیرقاال شهر انتامقاال و ز الرا عایید سیرلیاوغوز انایللرده یاشاییوٍز. جو 10ـ  13

ک یچیسی ده اسکی و ک هر ایکی یئرلشیم ساحه. خاراباالرینی آچیغا چیخاردي
نده  ص بیر دوٍزهاؤزلرینه خا ,زرینده یئر آلیبالر اوٍتوپراق نواریالالالرال سوانک

غوز ,آرکئولوژي تاپینتیالري. رولموشدوالرقوـردریـسی ,داـالر آراسیناوا یابقو 
ر ـیئ ینبویالر رلشیکـیئ اییداـس یـاؤنمل رنـگی یناانمئید حاکیمیتی نین دؤولتی
قایناقالریندا  لـای وٍزـی وـج.10 ,خوصوصو وـب .دیر ائتمکده ادتـشه اـآلدیغین
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ریلن ـیندا وئاقّـي حبویالر اوغوز انتوراغی قیسیمالریندا اوـآش ینانـردریـسی

سینده یئرلشن   بؤلگهاحیل ـآرال س ,وديـمسع اندبونالر. ییرلر ده دستکله بیلگیلر
. ا آیریلدیقالرینی بیلدیریرپروایکی قو اقاوالرالرین کؤچري و یئرلشیک اوغوز

ناَر آراسیندا لتوٍرک ,یئرلشیک حایات طرزي« ,ا گؤرهـناو زالر طرفیندن چوخ قو
 » .را آیریلیرالر قوروپالکؤچري و یئرلشیک  ,نالراو. نمیشدي منیمسه

دیگرلرینین  ,قاالالردا و شهر نین قیسمی بیر لرینتوٍرک اثرینده باشقا بیر مسعودي
زقیردا و داغالردا یاشادیغینی خاطیرالدیرایسه بو .نین و  زيبنزري بیلگیلره مرو

یئرلشیک حایاتی  ,نجوسونوسو .یلیرنراستال ده اثرلرینده نین ديرو روم خرالدینف
ی ـردوقالرینی و باغچیلیق ائتدیکلرینقو انـبوست ,اـن باغچـلریتوٍرکین  منیمسه

ن ـموٍرکـت و اوغوز کـرلشیـیئ دهـدؤنم نالـریـآراشدی ,ودوروم وـب .رـیی اکله
 بیلریک . ائده بولق اقاوالری وضعیتی نین گئنل اکونوم ريقوروپال

 ,ري حاقیندا وئریلن بیلگیلردن ساواییقوروپال اوغوز انغراشلیکله او اکینچی
الر آراسیندا اوغوز ,گؤره»ا کتاب ـ روجار«. و تأیید ائدیردورومادریسی ده بو 

غراشلیکله  و اکینچی انتورشهر و قاالالردا اوـرلشیـیئ اناوک تور ـالر یئلوقپلو
دا و اندار ,داـرلر آراسینـبو شه ناوالا قاالالري ـنمی بیر ساووـس هره. آلیردي
ـرلریـبو شه. نون آدالري گئچیردارکوچیلیقدا اناحتیماال گؤره حئیو ,فوسون نو

ري ـؤچـرمیش کـگه گیـلی یـو اکینچ )شوـلمورشیکست او(ایفالس ائتمیش 
ی و ـبیرون. اپیرديـتشکیل ت انتئمارچیالردو ائشیکدن گلن ایس انردقوروپال

چادیرالري  اوغوز چمنؤک کی زریندهاوٍ نهري )سیردریا( بناکت ,ماحمود کاشغارلی
یئرلشیم  غواوتوردو الریناوغوز ,ماحمود کاشغارلی .ائدیرلر بحث شهرلریندن و

. ییرآچیقال اقاوالرفاراب و سیغناق  ,کنت سوٍت ,واحیدلرینین آدالرینی قارناق
ال ایلگیلی تاریخ و ائتنوقرافی بیلگیلرییله »جاتاقالر« قازاخالرداکی ,بو بیلگیلري

ثابیت یئرلشیم  و قیشالق ,قازاخالر دؤنملرده سی اؤنجه دئوریم .بیلریک قیاسالیا
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 انحئیو ,اچیالرـآراشدیرم. رـی وئریردیلـآدین» جاتاق«الرا انتورلرینده او ساحه
کؤچمنلرین  انلرینی الدن وئریب فاغیرالش وه ده آت و ده اوزللیکله ,سوٍرولرینی

دییه  »جـاتـاق« رك یه منیمسه امیـیاش کـرلشیـیئ ,اناسیندـلماآز نـوٍجلرینیـگ
چیلیقال باغالرینی انحئیو ,الرناوال جاتاق ,آنجاق .ائدیرلر سؤز انیلدیقالریندنآدال

و محدود ساییدا دا مینک  الريانباش حئیو بؤیوٍك ,جاتاقالر. تماماً کسمیردیلر
ک تشکیل ـلی یـی اکینچـولیتینـا مشغـنآده جاتاقالرین  نهئی. ی بسلردیلرانحئیو

 ائدیردي .
. دوالراوتورورده  کندلرده ,لـرلرده دئییـجه شه ادهـس ,»الريـقوـاتـی« اوغوز

ندن سی ر نئچه کندین بیرلشمهـد بیـالرا عاییاوغوزن ـکنتی« ,ی ماحمودـارلـکاشغ
 انکندلرده یاشای ,کلمه بو لوغتلرده عایید ایله یوٍز جو.13 .ربیلدیری »نودوغواولوش

 دیر . ده ایشارت ائتمکده همنلرتوٍرکیئرلشیک 
نین معنی  کلمه. دئییلیردي» چی غتاری« جوٍتچولرینه  اوغوز ,ایلدهیوٍز. جی 11

. گؤستریر اولدوغونوی کی قارشیلیغ دیللرینده اوغوزنین »داري« بونون ,تعبیري
الر اوغوزآما فقط  ,رلر دییه» غتاری«غدایا لر بوتوٍرک« ,ؤرهـی ماحمودا گـکاشغارل

دا  یمیانکی ت تاریخده نین کلمه گلن المینانآ »اکینچی / جوٍتچو« .»ر دییه داري نااو
 -اريـی بیرلشدیرن جوٍتچولوگو چیلیقالانحئیو بري دن اسکی .الشیلیرنآ تماماً

دا جوٍتچولرین انیستتوٍرک« ,یعقوبی. عومومیتده داري اکردیلر بویالرري ـؤچـک
. رـدیـؤز ائـس» دیکلرینـدن باشقـا بیـر شئـی اکمه انی جاوارسدـیعن ,اندارید

قصد ائدیلدیگی  ین»بورچاق« یا و »داري« ,ال»جاوارس« ,گؤره یه و.ف.مینورسکی
» چیغتاری« )لره اکینچی( تچولرهجوٍ دن نه نالریاوغوز دا اندبورا .الشیلمالیدیرنآ

 الشیلیر .نآدئدیکلري 
دیغی بعضی دئییملردن سؤز ائدیر : نقولالالرین اوغوز ,کاشغارلی ماحمود

سینده  نین تمیزلنمه ن ـ دارينَتاریق آریتقو ,خومتو نقی ـ آریتیالتو، اکیم ـ اکین
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لی  هانا دـو باشق» خومتو« ,»غدابو«ده »توٍركال  لغات اندیو«. آراچ نیالنقولال

ائششک یونجاسی  ,)تاریق( داري وئریلمیشدیر: موعادیللري جااوغوز بیلگیلرین
هؤووج  ,)آلما(آلما  ,)آشلیق(غداي بو ,)ريیاق آقو(کوٍنجود  ,)یورینجا(
 . )کشور(

له دیقالري زیراعتنقولالمنلرین توٍرک ,کلرایللره عایید سؤزلوٍ یوٍز. جو 12ـ14
 ,لر آراسیندا میوه آغاجالرینین بو کلمه ,دیرلر ایلگیلی چوخ لوغتلر نقل ائتمکده

  . موٍختلیف باغ و باغچا بیتگیلرینین آدالري داها چوخ بیر یئر ایشغال ائدیر
اریک  ,)آرمود(آرموت  ,قاییسی ـ ساري اریک ,ایله عایید لوغتلردهیوٍز. جو 13

جه آدالري ـمنوٍرکـتین انو هئیو )ارـان(ار ـن ,و زردآلو انـقافتالی ـ کوـو ش
لیکله  اکینچی نیالنقولال دیلینده منتوٍرک ایللردهیوٍز جو .13ـ14 .بیلدیریلمیشدي

 ,)لبی لب(خود نو ,)قاوون(قوهون  ,)بوقداي(غداي بو ,لر آراسیندا ایلگیلی کلمه
ر ـی یه ده رمهـدا بیلدی)قوالب ,وارد(چیچک آدالري  ,)ارچیماقـم(مرجیمک 

خرمن ـ خرمن  ,انستـ بو انبوست ,کلرده باغ ـ باغنن سؤزلوٍ له اینجه. دیر ده درجه
ر ـلر ده یئ کلمه نیالنولالـقده ـسین جهتوٍرکی گوٍنوموز ـري کیمـا خرمن یئـو ی

 آلماقدادیر .
 ي آراسیندابویالرمن توٍرکبللی ائدیلن دؤنمده  ,ائتیمولوژیک بیلگیلر 

 ,چاغ قایناقالري اورتا .ائدیر شهادت ائتدیگینه اینکیشاف لهسوٍرعت ینلیگ اکینچی
ی ـن نووعونون یئتیشدیریلدیگینوـهوـلن قـدئیی» بـاالق«بئیهق یـاخینالرینـدا 

نونون اؤزل بیر نووعو هومن قوتوٍرکسینده یئتیشن   بؤلگهمرو  ,بو. الییرالروورقو
ـ شکر« ناوالین بیر چئشیدي »انمرخاوا«مشهور  دابورا ,چوخ احتیمالال. ایدي
 دیر . سؤز ائدیلمکده اند» پاالق
الرین جوٍتچولوکله مشغول اولدوقالرینا اوغوزایل قایناقالریندا یوٍز. جی 12
 انالرین خوراساوغوز ,یانکرم الدین افضل .یلیرنراستال ده هبیلگیلر انددوغروداییر 
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ال ـامی و سوسیـن اکونومیک یاشـنالریوا ,الدارکننآی ـایستیالسین انـو کیرم
نوالمونا مربوط قویر بیلگیلر وئریر را دیقّته دهـسی رـبی ناو .غوزنا گؤره اوالراو, 

رك  دهـا ائـي بین»گرمسیـر« راـونـسلریندن  گئچیرمه اَلهی ـی ده اؤلکهـایلین 1176
 ,یانالدین کرم افضل .مایا باشالدیالراوغراشجیروفت ایله نرماشیرده زیراعتله 

غوزنا باخمایاراق بوانالرین یاشامیندا حئیواونو غودوتچیلیغین اؤنملی بیر یئر تو
 اناحتیماالً حئیو ,يبویالر اوغوزنن بو  لیکله ایلگیله اکینچی. الییروورقودا 

بیر سیرا . تشکّول ائدیردي انردقوروپالفاغیر  انیاولماسوٍروسو و مال وارلیغی 
الرین یئرلشیک یاشامی و اوغوزرولرینی الدن وئرن فاغیر سوٍ انحئیو ,گیلربیل

 دیکلرینی ایثبات ائدیر . جوٍتچولوگو  منیمسه
 ,تچولوکدن ساواییي آراسیندا جوٍبویالر اوغوزیئرلشیک و یاري یئرلشیک 

الرین آمودریا اوغوز ,استخري. ر واریديقوروپال اناوغراشلیقال دا  بالیقچی
. لیقال ایلگیلندیکلرینی خبر وئریر اراضیلرده بالقیچی ني آغزیندا خلیج دئییلنهر

زرینده وٍاسی اـن دئلتـرینیـا نهـده و آمودریـزي ساحیلینـآرال دنی ,بالیقچیالرین
 ,کندینین یاخینالریندا گینباراتَ ,خلیج .واریدي الريانمک ائتمه توراقاو گئچیجی

بیر قیسمی  بؤیوٍكفوسونون خلیج نو. یئر آلیردي ائلی سینیرالري ایچینده اوغوز
ین دیگر انـآسی اـاورتخارزم و یقالري بالتدوقالري تو ,یباوغراشلیقال  بالیقچی

 انتوراحیللرینده اوـس یـقوزئو  دوغوخزرین  ,لرینه آپاریردیالر .احتیماالً  بؤلگه
. اغالییردیالرـدن سـیلیکزچـاشالرینی بالیقچیلیق و دنیــدا مع يویالرـب اوغوز

ي آراسیندا بالیقچیالرا بویالر اوغوز انتورساحیلینده او گوٍنئینون گؤلوٍبالخاش 
رلی خالقین اساس ـبالیقالرین یئ نتوالده توگؤرگوٍز ,ادریسی. یرديندا راستال

 نسینده چیخاریال  بؤلگهبالخاش  گوٍنئی. گینی تشکیل ائتدیگینی قئید ائدیر یئمه
لره عایید توٍرکده   ؤلگهـب. دیر مکده ري دستکلهـو نظـدا ب لوژیک تاپینتیالرآرکئو
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 اناوغراشچیلیقال انلیک و حئیو لو اکینچیسو ,و بالیقچیلیق نالشیالنآ اولدوغو

 یئري تاپیلمیشدیر . انیئرلشیک و یاري یئرلشیک چوخ ساییدا ایسک
یخینتیالرین وئردیگی کلرین و آرکئولوژیک چسؤزلوٍ ,یازیلی قایناقالرین

 ,ینین کؤچريبویالرمن توٍرکو  اوغوزایللر آراسیندا یوٍز. جو 10ـ  13 ,نتیجه
میزه  ونا یئتیشمهسونوج آیریلدیغی داغابو اوٍچ اقاوالر یئرلشیک و کؤچري یاري

غوز .آچیر لیویالر منتوٍرک و اوروپالیئرلشیک  یاري و یئرلشیک ینینبوريقو, 
خیل ده داري و دیگر تا اؤزللیکله ,تاراقی مشغله توـلیگ دا اکینچیالمنآگئنل 

ایللر آراسیندا یوٍز. جی 9ـ   11. میشدیالراوغراشلیگییله  اکینچی محصولالري
ده باشاریلی  الرین کافی درجهاوغوز انزیراعت تکنیگی و فایدالیلیغی باخیمیند

 ,ن دیلیندهـموٍرکـتو  اوغوزه ایلد یوٍز. جی 11. الشیلماقدادیرنآدیقالري اولما
ر چوخ جوٍت و ـز بیـجگیمی ا بیلهـدیغینی وارساینقولالرین قوروپالیئرلشیک 

ایللرده یوٍزجو  .12ـ13 ,نالشیالنآ .گلیریک راست آدینا آراچالرینین لیک اکینچی
ن کوٍلتوروندن بحث ائتمک ـر اکیـسینده گلیشمیش بی من چئورهوٍرکـتو  اوغوز

لرییله  ساحه انستبو و باغ نلوغویالخوچو ,الراوغوز دؤنملرده بو .ديوالرا لیشانی
 اَلهلر  سوندا بیر سیرا تجروبهقونووارما سو )مصنوعی(صوٍنعی  ,اقاوالرمشغول 

 گتیرمیشدیلر .
 -چیانایله حئیو جوٍتچولوك بعضاً ,يبویالر اوغوز یئرلشیک یاري و یئرلشیک

ن ـنی یانالدین کرم ابو دولف و افضل ,یـک  جهـنئ. موشدولرلیغی بیرلیکده یوٍروت 
سو دا  یئدي ,سینه گؤره»رساله«ابو دولفین . ییرلر بو نظري دستکله ,یازدیقاالري

ٍورولري ـس یـگئچ و ونـیوـق ,دهـاکمک داـغوـب ريقوروپال اوغوز انـیاشای
 ,لرینه راغماً مه منیمسه ییاشام یئرلشیک ,يبویالر اوغوز انکیرم .یدیلر مکده بسله

 . خراج آلمایا داوام ائدیردیلر انلالرددا چئشیدلی یو انخالقیند  بؤلگه
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 اوغوز اناوغراش جوٍتچولوکله ,لتوسوندادوغرو شرطلر بیرسیرا ائدن اینکیشاف
 انقداولمالیک اساس مشغولیت  اکینچی ,سینده ینین اکونومیبویالرمن توٍرکو 

نالرین احتیاج اؤلچولرینین او ,یش و الده ائدیلن حاصیلقالم اوزاقچوخ 
ایللر آراسیندا قلمه آلینمیش  وٍزـیو ـ. ج10ـ  13. میشدي ا بیلمهـزرینه چیخوٍا

سی حاقیندا هئچ  الردا اکین حاصیلالرینین ساتیشی و یا موٍبادیلهاوغوز ,اثرلرده
الرین اوغوز ,الرداـاقـاینـق بوٍتون مووجود ,هـرسینـت .ردوـوخـی یـبیلگ رـبی

ات ـدا و حبوبـغوـه بـرینـکنت شه یـاشدا یئنگـب ناَ ,قالري مرکزلرهاوتوردو
بعضی  انلره سات لکهؤا قونشوونلرینی راوٍ. نده خبرلر یئر آلیرداشیدیلدیغی یؤنوٍ

 جوتچولردن آیریلیردیالر . ,الر ایسهاوغوزبالیقچی 
 ,منلرتوٍرکو  اوغوزو یاري یئرلشیک  یئرلشیک ناواللیکله مشغول  اکینچی

اکونومیک  ـ پلومسالتو چئشیدلی .یاشاییردیالر ده کندلرده ,دئییل شهرلرده جه ساده
ري ـؤچـک اريـی و ريـؤچـک موٍداویم ,رلريـشه و کند اوغوز ,گؤره سببلره

 نین طبقاتی یاپی. موندا قالمیشدیالرقونولالري رین حرکت ائتدیگی یوقوروپال
الرین انحئیو ,خسوللوقیو انیا چیخاورتاسینده  ساواشالر نتیجه ,سیاولماایجاد 

بو  ,ماسیاولمالرین یئترلی  ساحه اوتالقسی و اولمالر حالیندا تلف  بعضاً کوٍتله
 ,تماسیز تولالرین بوشیدتلی قیش مئوسیملرینده یو. سببلرین باشلیجاالریدیر

 مرضلر )ائدن سیرایت(سالقین  ,کؤچمنلر .بیلیردي الاو سبب مونهاؤلوٍ سوٍرونون

ر قایناقالرینین بو ـگلی .وئریردیلر لدناَ سوٍرولرینی دا ونداسونوج لیکلر خسته و
ا ـامـک یاشـرلشیـاري یئـنالرین یئرلشیک و یاو ,اسیـالخمـق انداورتاشکیلده 
دن ـائ عـترفی اـماـیاش کـرلشیـیئ لیکدن ريـؤچـک .دوراولو سبب سینه گئچمه

ده  صنعتله ,ییباـاولمتچولوك جه جوٍ ادهـس ,ولیتلريـرین تمل مشغالـوروپـق
 لموشدو .الري اواناوغراش
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 منلرده صناعتتوٍرکو  اوغوز
 

صناعتین  ,لیقال بیرلیکده اکین و بالیقچی ,قچیلیانحئیو ,منلرتوٍرکو   اوغوز
دا  االراوغوزایلده یوٍز  . جی11 ,عقوبیی. میشدیالراوغراشادالرییال انچئشیدلی ق

خالرین جلو اویوٍن پالتار و سوٍموك او ,لرین کئچهتوٍرک اقاوالرشامیل 
ایله عایید یوٍز. جو 11ـ  13. دیر قالرینی خبر وئرمکدهلدوستا اوتیمینده او هراوٍ

یب کی صوٍنعی تولیدلرینه داییر چوخ جال منلردهتوٍرکو  اوغوز ,قایناقالردا
دا و دارکو خالقینین موٍکمل بیر اندار ,ادریسی اندبونالر. بیلگیلر مووجود دور

 لدوقالرینی بیلدیریر .ده ال مهارتینه صاحیب او سوییه
منلرین توٍرکو  اوغوز ,ك چالیشماالرینداایللره عایید سؤزلوٍیوٍز. جو 11ـ  13
کاشغارلی . میشدیرنقالخونون آدالري آچیلرینین چواوٍروندیغی صناعت نقولال

گوودوش و  ,انچاپ ,پالتار ,قابی لر آراسیندا آیاقاوٍرونتیلن  هراوٍ ,ماحمود
 ,االريـستن اوـموٍرکـتو  اوغوز. رـدیـبحث ائ انچئشیدلی زینت اشیاالریند

لردن اوٍرونا ـو باشق انماشالردقو انـکت ,یوٍندن ,چه و دریدنـکئ ,چاریقالري
دیغی آراچالرین آدالري نقولالستاالرین ده او»توٍركال  لغات اندیو«. تیکیردیلر

دیغی آراچالر نقولالستاالرینین من اوتوٍرکایل یوٍز. جو 13. بیلدیریلمیشدیر
ی ـبلل اولدوغو» یخارـرن آیاق چـیی اؤز اه«آدي وئریلن و » چـاریق«آراسیندا 

ایلده قلمه یوٍز. جی 12 .سی چوخ جالیبدیر مونهایلکل بیر ماشین نو اناولون
ولالر ـمحص یـدلـچئشی داـآراسین ,صنعتکارالر نـموٍرکـت ,کدهسؤزلوٍ انـآلین

. ؤز ائدیلیرـس اننداولدوغواالرین ـستن اورـؤستـگارتی ـایستیحصال ائتمه مه
توخوجولوق  ,»کوموشیجی«ستـاالرا دن اوـلیگی ائ موش ایشچیکده گوٍسؤزلوٍ

 . دئییلمکده دیر» جوالخچی«ا ایسه الرناوالایشینده 
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 انمن اوستاالرینین الیندن چیختوٍرکو  اوغوزایللر آراسیندا یوٍز. جو 11ـ  13
و اینجه توخومالی  )یوللوق(کیلیم  ,)کیگیز(لر  اؤزللیکله کئچه ,لردناوٍرون

زلرینین ئچادیر ب ,کاشغارلی ماحمودا گؤره. چوخ مشهور ایدي )خالی(قالیالر 
ایلده یوٍز. جو 13. نماسیندا عومومیتده قادینالر و قیزالر چالیشاردیالرتوخو

. یوردوالرالیالر توخوـریف قـؤزل قالین کیلیملر و ظـادینالري گـن قـموٍرکـت
چادیرالرین  ,)ارـافس(الري اوٍچون قوشوم انآت و  مینک حئیو ,لر سیالح کیشی

 لدیردیلر . لري دوٍزه نا بنزر شئیبو سی و آغاج چرچیوه نیالنقولالسینده  دوٍزلمه
نین  صنعتکارلیغی اوغوز دا تاپینتیالر آرکئولوژي ,دئییل قایناقالر یازیلی جه ساده

 اوغوز ناوال یندابویالر آشاغی ینانسیردری .یورالرقو یااورتا دلیللر داییر وارلیغینا
نین  ی صنعتیـچین سودوغروداها  ,دا صنعتینانی زامـلري عئین یئرلشیم ساحه

سینین  مه ی ایشلهـکنت و دیگر شهرلرده چین یئنگی ,جند. وندایديدوروممرکزي 
 یلیر .ناؤرنکلرینه راستال

من صناعتی توٍرکو  اوغوزکی  دؤنمده نآراشدیریال ,آرکئولوژي تاپینتیالري
صناعت  نسینده تاپیال الر نتیجهقازی. ل وئریرمیزه یو مه له ده اینجه نهئحاقیندا ی

 ,لیق چیانحئیو کؤچري ,اولوب عیبارت اناشیاالریند ائو چوخ داها ,محصولالري
من توٍرکو  اوغوز. تیلی ایدينلیق یاشامییال سیخ باغال تچولوك و بالیقچیجوٍ

نلوك یاشامین احتیاجالري داغینا آیریلمامیش و گوٍتیم بو هراوٍاؤزل بیر  ,صناعتی
 نگونده یئر آالکاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ. ديسونده اینکیشاف ائتمیشاؤلچوٍ

نلوك حایاتیندا ن اکونومیک یاشامدا و گوٍـمنلریوٍرکـتو  اوغوز ,ی بیلگیلرـبعض
 یر .گؤسترتدیگینی  هراوٍضروري آراچ و مایحتاجینی اؤزلرینین 

 ,سی نین کؤکلشمه دوٍزه یئرلشیک آراسیندا منلرتوٍرک و اوغوز ,بیرلیکده البونون
ا انربابینین مئیداي صنعتکارلیق اَ حرفه ,ونداسونوجن و تیجارتین اینکیشافی اکی

یین  به سلجوق ,قایناقالري لـای وٍزـی یـج .12 .ییک لی بیلدیرمه ده یـگیردیگین
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ایلده یوٍزجو  .13 .ائدیرلر بحث اننداولدوغو سی ایشچی چادیر ستااو لرینین ده ده

 انشن صنعتکارالرد له اي اسیندا حرفهـخوماش توـمو قو )لر مه سوٍسله(ات ـتزیین
 سؤز ائدیلمکده دیر .

 انچیخ انللري آلتیندستاالرینین اَن اوـموٍرکـتو  اوغوزایلده یوٍز. جو 13
اؤزللیکله گؤز . الري دا واریديناوالمصنوعالر آراسیندا تیجاري اؤنمه حاییز 

مالی قالیالرین صادیر خوواینجه ت اننوازیش ائدن گؤزللیگییله شؤهرت تاپ
ائو  ,بونالر بوٍتونده  نهئی. و ساتیلدیغینا داییر بیلگیلریمیز واردیر غودواولون
 نومونو دییشتیرمز .صنعتین گئنل گؤروٍ ناوالمیندا گلیشمکده اورتا
 
 
 

 منلرده تیجارتتوٍرکو  اوغوز
 

 ,ومیک حایاتینداینین اکونبویالرن ـموٍرکـتو  اوغوزایل یوٍزجو  10ـ  13
یئرلشیک  ,يبویالر اوغوز کؤچمن. توردواؤنملی یئر تو ,موعاویضه و تیجارت

الیندایدیالرـاط حـالرال سیخی ایرتیبـپلومتو .غوززقیر بوک ـرلشیـالرییال یئاو
توارتین گتیردیگی باریشچی ـی تیجـرینـساواشالرین یئ« ,سی مالرین رابیطهپلو
خارزم  ,سو الرین یئدياوغوز. شکلینده توصیف اوالبیلر» ناسیبتلرین آلماسیوم
کی  ندهسیردریا چؤلوٍ ایل یوٍز جی .10 ـ 11 ,تیجارتده ائتدیکلري ایله رلنّهـا اماور و

ینال شهرلر اؤنملی روکنت گلیر بو شهرلرین باشیندا ایسه یئنگی. میشدیراو .
. الر گلیرديانکرو وکلغدا یوٍا بویبورا انلدیو اناناوزنجا بویوخارزمدن سیردریا 
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الرین اوغوز«ایلده  وٍزـیو ـ. ج10ري ـ ـات شهـدي ـ کییـاشکنـارزمین بـخ
 . وردواولونذیکر  اقاوالر» قاپیسی انوستتوٍرک
 اورتاین انمونداکی سیردریقونودیغی یئر نپالایلده تاجیرلرین تویوٍز.جو 10

اؤنملی  ناَالرال ائدیلن تیجارتده اوغوز ,يرـشه انساپر نر آالـآخارالریندا یئ
ا انالرین تیجارت اوٍچون ساپراوغوزباریش دؤنملرینده  ,حوقل ابن. مرکز ایدي

 ,تیجاري ایلیشگیلرده ناوال منلرلهتوٍرک ایلدهیوٍز جو .10 .وئریر خبر گلدیکلرینی
 ,یـسیدمق. میشدیراوینال رو بؤیوٍكکت ایسفیجاب و بارو ,احتیماالً باالچ

سینین  نیلوتاجیرلرین کو لیانایر نلیکؤکَ اناصفه باالچدا کی سرحدده منلرلهتوٍرک
ایسفیجاب  ناوالمنلرینین سرحدینده توٍرکیئدي سو . سؤز ائدیر اننداولدوغو

ایسفیجابا  ,تاجیرلر. تیجارت مرکزلریندن ایدي بؤیوٍك ناَنین   بؤلگه ,شهري
 ,شهرین بازارالري. لریندن مالالر گتیریردي  لگهبؤ بوٍتوننون دوغو انموٍسلم

 ,یئرلی مالالر آراسیندا یوٍن. لوب داشیرديگتیریلن مالالرال دو اندانوستتوٍرک
نهیدایت  ابازار. ایدیلر پاي صاحیبی بؤیوٍكصادیراتدا  ,یونالرکئچه و قولواناو 

لریندن توٍرک قارلوقو  اوغوزگئنلده کؤچري  ,لرياوٍرونو دیگر ات  انحئیو
 آلینیردي .

دٍوزلتدیکلري صناعت محصولالرینین  ,ستاالريایلده شاش اویوٍز. جو 10
 اننالرداو ,دابورا. کی معدنلریندن تداروك ائدیردیلر ده سینی چئوره خام ماده

گوٍموش ایسه  ,انشهره گلن گئچن یوٍنو تارازد. نیردي لر ایشله خام ماده انآلین
 ,اوخ قینالري ,هرلر شاشدا آت دریسیندن یه. سیندن ایدي کنت چئوره سالچی

ماشالر لر و چئشیدلی قو قئیچی ,چادیرالر ,یاغمورلوقالر ,ساخسی قاپ قاشیق
امبوق ـپ اناق اوٍچون شاشدـاتمـا سـینبویالر وٍركـت قونشو. ال ائدیلیرديـاعم

قیرمیزي  دئییلن »مامارچیل« ,اشـمقو زردوز داـآراسین لروٍرکـت .رولوردوؤتوٍـگ
انماشالري و کترنگلی سمرقند قو لورطالیبلري  بؤیوٍكماشالر قودو .او 
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ال سیخی اکونومیک انخارزم و خوراس ,ائلی اوغوزایلده شاشین یوٍز. جو 10

وره ـچئ ,ن قایناغینیـنی لیگی خارزملیلرین زنگین ,ريـاستخ. باغالري واریدي
گنج بازار اور ,سییمقد. ائتدیگینی بیلدیریرتیجارتین تشکیل  ناواللرله  لکهؤا

تیجارتینده اؤنملی بیر قایناق تشکیل   بؤلگهالرین انالرینا گتیریلن حئیوانمئید
 اوغوزگنجین اور ,نین اثرینین فارسجا وئرسیونوندا استخري. ائتدیگینی یازیر

 ,انخوراس نادبوراالر انتیجاري کرو. وراولوننقل  اولدوغومالالرینین آمباري 
د ـعایی هایللر وٍزـی یـج .10ـ  12 .رديـآلی لیو دوغرو یه خـزریه و گوٍرگن

 نلرینیاوٍرون انحئیو چوخ داها تیجارتده ائدیلن منلرلهتوٍرک و اوغوز ,انقایناقالرد
 نین گئرچکلشدیگینه دیقّت چکیلیر . ساتیشی

 بؤیوٍكخارزمده  و رنّهلااراوم ,انخوراس الرانحئیو انآلین کؤچمنلریندن اوغوز
الرین انحئیو نایچ بازارالردا ساتیال ,چاغ قایناقالري اورتا. رغبت گؤروردو

جه  ساده ,تیجارتی انحئیو. نقل ائدیرلر اولدوغونوینا عایید بویالرمن توٍرک
و سرحد خالقالرینین دا  انخوراس ,ینین دئییلبویالرمن توٍرکو  اوغوزکؤچري 

ر سلجوقلو ـد بیـایله عایی یوٍزی ـ. ج12. دیرديـینی تشکیل ائاغـج قاینانازـق
تیجارتدن بحث  اناولونلرله ـؤچمنـک انتورو سرحدده او انخوراس ,سینده بلگه

 )کؤچمنلرین( نالریناو« ینداانفرم جارینانس انسولط .دیر جالیب چوخ سی ائدیلمه
خوشنودلوغونا و  ,لیغینا تخالقینین خوشباخ  بؤلگه ,لري تیجاري مالالري و ماده

جالري انقاز بؤیوٍك تیجارتدن بو خالقین ساده و لرین یب .اولور سبب سئوینجینه
 دئییلیر .» ,اولور

جه  ساده ,لر رابیطه تیجاري قوردوقالري خالقالرال قونشو منلرینتوٍرک و اوغوز
. جو 10. دولوراودا شامیل  اچئشیدلی تیجاري مالالر ,لرینه دئییلاوٍرون انحئیو
ین ماالهیت و آزوریتین معدن  یته بنزهرا الزوانائلیندن خوراس اوغوزایلده یوٍز
 ناریالـچیخ انالریندـیاتاق انـغربی ,اجیرلرـت شاشلی .رولوردووٍـؤتـگ الريـداش
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و  انـائرمنیست ,يبویالر اوغوزاتی ـب. ییردیلر لالر خرجلهپو بؤیوٍكگوٍموشه 
ارتی ایله ـی تیجـدریس وندوزـق ناوالی ـس وٍتلهـی کـآلیچ كوٍـؤیـبسدا انزـبی

ایلده تئز تئز یوٍز. جو 10 ,الر بو دریلرياوغوزسو دوغروداها . یردیالراوغراش
زر و ـخ ناوالی ـاحیبـؤز صـده تیجارتده س زللیکلهؤا ,لرینه لکهؤا دوغو بوٍتون

بو  ,دریلري قوندوز اناتین آلینائلیندن س اوغوز. قار تاجیرلرینه ساتاردیالربول
 لو بازارالرینا یئتیشدیریلردي .ادونآسی و  سییله قافقاز اؤته تاجیرلر واسیطه

و  اوغوزایللرده یوٍز. جو 10ـ  13 ,بیلگیلره باخیلیرسا نقایناقالردا یئر آال
ا نآنین  کؤله تیجارتی. منلر آراسیندا کؤله تیجارتی چوخ یایقین ایمیشتوٍرک
رلر ـگئچن اسی اَلهندا وـنوـس اواشالريـزقیر سین بو اغینی دینجلمک بیلمهـقاین

لرین  اؤلکه قونشو ,رلريـاواش اسیـؤله وضعیتینه دوٍشن سـک. تشکیل ائدیردي
غوز. وق وئریلیرديبازارالرینا سوال انـمنلرله دوٍشموٍرکـتو  اوناو ومالردا قو

ایلده یوٍز. جو 9. ساتاردیالر اقاوالرله ی کؤـرلرینـاواش اسیـیاخاالدیقالري س
 ناوالمین  سینین سارایینا ساییسی ایکی هر ایل باغداد خلیفه ,لري یب انخوراس
لرینین  کؤله توٍركخزر و  ,ایلده اسالویوٍز. جو 10. لالردیالرسی یو کؤله اوغوز

ونترول زیت گئچیشین کانتر ,بازارالري هو خارزم کؤل ماوراالنهرگتیریلدیگی 
ؤله ـن کـموٍرکـتو  اوغوزنالرین آراسیندا او ,ؤرهـاال گـاحتیم. مرکزلرییدي

 ,ایللره عایید قایناقالردایوٍز. جو 11ـ  13 ,اؤزللیکله. ده یئر آلیردي تاجیرلري
الرؤله ـی کـرلرینـاواش اسیـنالرین ساور چوخ ساییدا ـاتدیقالرینا داییـس اقاو

 معلومات وئریلیر .
یال لواویضه یوـگئنلده موع ,ارتیـینین مرزي تیجبویالرن ـموٍرکـتو  وزاوغ

ي آراسیندا تیجاري بویالر اوغوز انشاش تاجیرلري ایله غربی. شیردي گئرچکله
 انشاشد ,ادریسی. نا داییر قایناقالردا بیلگیلر واردیرغودوروللرین قو رابیطه
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لرله موعاویضه ائتدیکلرینی نقل  وه همالالرینی د دابوراا گلن تاجیرلرین انغربی

 . ائدیر
Wilhelm of tyros, 12 منلرین توٍرکایلده  یوٍز. جی»لویال موعاویضه یو

 ,بیل ادریسی ائله. قئید ائدیر» احتیاجالرینی قارشیالدیقالرینی بوٍتون ناوالالزیم 
مکده  الرینی شاشلی تاجیرلرله موعاویضه ائتدیگینی سؤیلهانالرین حئیواوغوز

مه  رینه گئچن تمل اؤدهـپول یئ ,انموعاویضه تیجارتینده حئیو. اقلی ایديـح
الرین اوغوزایلده یوٍز. جی 11 ,ر خوصوص ایسهـیر بی دیقّته ده. سییدي وسیله
. جی 1ـ 12. سییله قارشیالماالریدیر کلمه» تاوار«لیکلري  و باشقا زنگین انحئیو
ارتله ـدیلن تیجـائ لویالیو موعاویضه ده لرـمنوٍرکـت و اوغوز آراسیندا ایللریوٍز

ایلده یوٍز. جو 10 ,نفضال ابن. ده اینکیشاف ائتمیشدي سی بیرلیکده پول موبادیله
دیغینی نقولالسایئبی دینارالرینین مو« الر آراسیندا اوغوزکؤچري 
و  انخوراس ,منلري آراسیندا خارزمتوٍرکو  اوغوزآسیا  اورتا. دیر بیلدیرمکده

. بیلینمکده دیر اولدوغوپولالرین راییج  نحوکومدارالري آدینا باسیال ماوراالنهر
«  ,»آقري « من دیلینده پوال توٍرکو  اوغوزایللر آراسیندا یوٍز. جی 11ـ  14

لر توٍرکالمیندا اسکی نآپول  ,ن ایکی کلمهسو. دئییلیرمیش» آقچا « و » یارماق 
پولالرال بیرلیکده  نیالنقولالیندا بویالر اوغوز. يیلمیش ایدنقولالطرفیندن ده 

ایلده بلخ یوٍز. جی 12 ,گوٍموش آقچاالر. گوٍموش آقچاالردا راییج ایدي
 الري آراسیندا چوخ یایقین ایدي .اوغوزسی  بؤلگه
ین اؤزونه بویالر ,الرین ایقتیصادي حایاتیاوغوزایللرده یوٍز. جی 10ـ  11

ال آلمیشديـر حـی بیـالییشییال داها دا رنگلنآیک رل ناق سئوهمخصوص قو .
 اقاوالرناقالر سایقین قو ,تاجیرلر انکؤچمنلرینی زیارت ائدن موٍسلم اوغوز

آیریلمیش چادیریندا و یا  اقاوالرهر تاجیر اؤزونه اؤزل . ائدیلردیلر بولق
 ,ناغینقو. ردي توراق ائدهاو» ست ائویندهدو« نانکلی احتیاجالري قارشیال گره
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گلن . سی عادتدن ایدي لر گتیرمه ائو صاحیبینه و آروادینا چئشیدلی هدیه
. یردیالرنفایداال انحاقالریند ناقلیققو وئریلن اهمیت آراسیندا الراوغوز ,تاجیرلر

تیجاري اکونومیک و دیپلوماتیک  ناوالاسکی دؤنملرده گئچرلی  ,بو عنعنه
 لسا گؤزلریمیزین اؤنونه گتیریر .دا او اندزاقاوایلیشگیلرین موٍثبت یؤنلرینی 

ینین بویالرن ـموٍرکـتو  اوغوزل ـای وٍزـیو ـ. ج13 ,چاغ قایناقالري اـاورت
ن اؤزللیکله آلتینی اولدوغونوبیر اؤنمه صاحیب  بؤیوٍكسینده تیجارتین  اکونومی

ین اکینه انآسی رتااو ,لرینیاوٍرون انحئیو بویالربو  ,المدانآگئنل . ایمضاالرالر
. ردیلر غدا و موختلیف مالالرال موعاویضه ائدهلریندن گتیریلن بو دایالی اؤلکه

نشو ,نالراوقو تویرلی مالالر  کوٍرکلري و بعضی ده انلوقالرا توٍکلو حئیوپلو
تیجاري . منلرده کؤله تیجارتی ده یایقین ایمیشتوٍرکو  اوغوز. ردیلر تأمین ائده
وي  نالرین عنعنهاو ,یشالرانراود رلیک سئوه ناققو گؤستریلن تاجیرلره ایشلرینده
لرله  اؤلکه قونشوینین بویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز. یورا قوـیاورتای ـچئشیدلرین

مالین آلیم گوٍجونو  ,موعاویضه و پول ,لرده تأسیس ائتدیکلري تیجاري رابیطه
رده و ـاکونومیک ایلیشگیل نوروالـقلرله  الی اؤلکهـه دایـنـاکی ,بیلدیریردي

لسال وندا پوسونوجاحتیاج  نالیوازارا دوـب ,الی اکونومیدهـا دایـلیغ یـچانحئیو
 ده اینکیشاف ائتمیشدي . یرلر ده

 

 ن منلرده سوسیال دوٍزهتوٍرکو  اوغوز
 

 ناي ـ قبیله اؤزللیکلري داشییمو بوپلومن توتوٍرکـ  اوغوزایلین یوٍز. جی 11
ال ـپلومسوـت یـنالرداکاو .ديـای احیبـص نینه دوٍزه پلوموـت ودالـفئ نـرکـائ

ا ارکیل قبیله قالیبی ایله ـایلکل آت ,شوقورولو )طبقاتی(نین صینیف  مه نله دوٍزه
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ي بو بؤیوٍكبیر نئچه  ,ومالريقو اوغوزایللرده  یوٍز. جو 10ـ  13. وردواؤرتوٍل
لردن تشّکول  تیره یکلیچیلو کبؤیوٍکچوخ ساییدا  نئر آالنالرین ترکیبینده یو او

. نو خبر وئریردوغواولوش انیدبو 24الرین اوغوز ,کاشغارلی ماحمود. ائدیردي
 اندیو« . آیریلمیشدي اننالرداو بویوالري خاالچالرین ایکی سونراداها  ,آنجاق
نین  خالقی اوغوزا سیند ایلین ایکینجی یاريیوٍز. جی 11 ,ده» توٍركال لغات

 ,قایی ,میشدیر : قینیقنین آدالري بو شکیلده آچیقالبویالر نترکیبینده یئر آال
 ,یازیر ,بایات ,بک دوٍز )بی دیلی(بک دیلی  ,آوشار ,سالیر ,ییوا ,بایوندور

 ,ر دؤیه ,نتلوآالیو ,تورقاتو ,گیر یوٍره ,ایغدیر، قالبوآلقا  ,قالبوقارا  ,ائیموٍر
 ق .چارو ,لدورچاوو ,نک پئچه ,چئپنی

چاغ  اورتارشیدالدین و گئچ دؤنم  ,بو آدالرین چوخو فخرالدین مرورودي
ینین بویالر اوغوز آراسیندا قایناقالر ,آنجاق .لموشدوراو قونو اثرلرینه موٍلّیفلرینین

 ,ارلی ماحمودو رشیدالدینـکاشغ. ر آیریلیغی واردیرـسوندا فیکیقونواییسی ـس
 اقاوالري بو 12مروزي  ,ایدیعا ائدرکن اولدوغونوایجاد  انیدبو 24نالرین وا

یا اورتاسیندن  الرین ایکی قوال بؤلونمهاوغوز ,بو فیکیر آیریلیغینی. گؤستریر
 یه بیلریک . رك اؤنله یه چیخدیغینی سؤیله

ال ی قوـایک اقاوالرخ او الر بوزاوخ و اوٍچاوغوز ,ؤرهـه گ»التواریخ جامع «
الر ایسه خوا چاوٍ ,اديانالر ساغ قخوازبو ,رشیدالدینه گؤره. آیریلمیشدیالر

ده  االثیر ابن انل یازارالریندـای وٍزـیی ـ. ج12. ادي تشکیل ائدیردیلرـانـل قسو
 ,رشیدالدین. رـد ائدیـآیریلدیغینی قئی اقاوالراوخ  چاوٍ زاوخ والرین بواوغوز

بوچخ و اوٍزاو الل ـداخی اخالراویـب ناور : ـین آدالرینی بئله آچیقالییالرـو
د ,ر دؤیه ,یازیر ,قارا ائولی ,آلقا ائولی ,بایات ,الر ـ قاییخوازبودوباییرلو ,رقاو, 

 ,)نک پئچه(نه  بیچه ,خالر ـ بایوندوراو چقارقین ؛ اوٍ، بک دیلی ,ققازی ,آوشار
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چئپنی ,لدورچاوو, موٍرائی ,رسالو, نتلوآالیو, زقوزاو, ییوا ,بک دوٍز ,قبایقو, 
 قینیق .

 اقاوالراوخ  زاوخ و اوٍچالرین بواوغوز ,چاغ یازارالري اورتالو دوغو
 ,ؤرهـگ ریوایتلره .باغالییرالر اـآدین ینانـخاوغوز وي هانـافس ,یـاسینـآیریلم
اوٍچ  انخاوغوز. یالرخ تاپمیشدغولالري اوٍچ یاي و اوٍچ اوین اوانخاوغوز

اییـا یـغلوناو, ـغلوناوٍچ اوغوز. ديـرمیشـخالري وئا دا اونایی آالـی ,او 
جک یه ؤرهـت اندـغولالریناو نالرالاو بوديـر ائتمیشـام یـسین دئییلمه خزاو .
بواو بو آدي یایین سینماسینا گؤره . المی ـ پارچاالرا آییرماق ایدينآخون زاو
 اونونا و ـغلونی بو اوٍچ اوـسین سونون ادارهاوردواد ـاناغ قـو سرمیش ـوئ
راغولالرینا اوغوز. خمیشديبوـاغ و سـس« ,انخاوتالق بوٍتونادین انل قواو 

 ,تاختی و حاکیمیتی ,اوغوز. غولالري آراسیندا تقسیم ائتمیشدياو» اراضیلرینی
 خمیشدي .رابونالرین سویونا غولالرینا و اواو بؤیوٍك

اسیندا سینین اس بؤلونمه اقاوالراوخ  الرین بوزاوخ و اوٍچاوغوز ,هاوستما. ت
 وٍركـتی ـاسک ,یـنئجه ک. اریرـوارلیغینی آخت» نـعسگري ـ سیاسی سیستئمی«

نینده بو نووع دوآلیست  ي دوٍزهدؤولت و بوماقدادیرنیزاسیونالرا راستالانقراو .
ن بو نی نی ي ـ قبیله دوٍزهبونوالمونا مربوط قوغوزبنزر بیلگیلري  ناوالرا عایید او

 ,بیر ریوایته گؤره نده یئر آال»تراکمه هشجر«. ریوایتلرده ده گؤرمک موٍمکوندور
بو چادیرالردا . چادیر قورولماسینی امر ائتمیشدي 12سینده  بیر دفعه انخ گوٍن

نیکاحسیز . دواوتورورنو تورو 24 انغلریندن دو ین نیکاحلی زوجهانخاوغوز
 ,يبو 24اؤبور  ني آراسینا قاتیالبویالر توٍركـ  اوغوزو  انغلریندن دو زوجه
نالرین بیر قیسمی آتالرا او. اعتیبارا صاحیب دئییلدیلر یوٍکسکقدر  بونالر

تورونالرینین ضیافت « ,»انق صاف«ین انخاوغوزباشقا قیسمی ایسه  ,باخارکن
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اتلري کسدیلر و  ,ینلر یدا گؤزلهپاـق. یوردوالراغی قوروـتی اوردیگـترتیب وئ

 .»لرینه آپاردیالر ین نیکاحلی زوجهوي آتاسین هانالرین افساوغوز
ر ـیئ رهـنظ یـایک اقّینداـح وٍـؤکـک نـخالریاو اوٍچ و خبوزاو ,دهـریوایت وـب
ی ائشیت قیسما ـیکاپیب و اـتشکیل ت اندـیوـب 24 ,الراوغوز. رـریلمیشدیـوئ

خالر او اوٍچ ,» بؤیوٍك« بوزاوخالر  ,تاریخی ریوایتلره گؤره آنجاق. آیریلیردیالر
 ,ادي تمثیل ائدن بوزاوخالرانساغ ق. ي تشکیل ائدیرديبویالر» ک یچیک« ایسه 
 ,ؤرهـگ دالدینهـرشی .رـایدیل احیبیـص ازـامتی چوخ اـداه نیسبت اوخالرا اوٍچ

سئچیله  اندـجه بوزاوخالر آراسین ادهـلري س یمقاملی ب وٍکسکـیالرین اوغوز
 بیلردي .

بیر  ,ایکییه آیریلماسیندا اقاوالراوخ  الرین بوزاوخ و اوٍچاوغوزاحتیماال گؤره 
سونون هر اوردو اوغوز. شدورلمولو اوسل نیظامی اؤزللیکلرین رو سیرا بؤلگه

بوزاوخ و . الر و اراضیلر واریديالقـاوتش ده گئنیـلینن دا اَـادینیـانی قـایک
 اقاوالرسل  بؤلگه ,الریناوغوزایچ و ائشیک  ناوالدا شامیل  اخالراو اوٍچ

الق ـن خـموٍرکـت و یـتوپونوم داـاقّینـح یـسیستئم دوآلیست الريـآیریلدیق
 قایناقالریندا چوخ چوخ بیلگی واردیر .

وق واحیدلرینه اوري و ومالرینداکی بومن قوتوٍرکو  اوغوزایل یوٍز. جی 11
»يبو«, »و دیگر قایناقالرا » توٍركال  لغات اندیو«. دئییلردي» کؤك/گؤك«و » بااو
ا ـالمیننآ» يبو«کـی  نوموزدهگوٍ ,»يبو«منـلریـن دیلینده وٍرکـتو  اوغوز ,ؤرهـگ

ملرینی له بؤلوٍاحتیماالً قبی ,ایصطیالحالري» کؤك / گؤك«و » بااو«. دیر گلمکده
» گؤك«جا اوغوزسینین قیپچاقجا و  کلمه» کؤك«ی ماحمود کاشغارل. گؤستریر

دن  شئی هر قارشیالشدیقالریندا بیربیرلرییله ,الراوغوز .بیلدیریر گلدیگینی المینانآ
لدوقالرینی د اوـیه عایی»رهـتی«سی کؤکه و انـدا ه انآردیند ,اـیسی بوانـاول ه

سوکؤك« ,»دال«ـ » کؤك« ,ایللره عایید قایناقالردایوٍزجو .12ـ13 .شاردیالررو« ،
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موغولجا  اقاوالر ائتیمولوژیک سی کلمه »بااو« .ماقدادیرنآچیقال اقاوالر »توخوم«
 -ب.یا.والدیمیر ,»قبواو«موغولجا  اسکی .دیر تیلینباغال ال»واقاو« ,»اوبوق«

» ه مخصوص بیرلیگینـیوننین اؤز لیغیباغلی انـق« ,یـن بیلدیردیگی کیموووتس
اس ـایدیعاسینی اس انـامئل ائولیلیگی و قـف ,باغی انـق» بوقاو«. ردياساس آلی

پلولوغون تو ,یایالقالر و اوتالق عایید بایااو ,تملینده ون»بوقاو« موغولجا .آلیردي
پلومسال ه توون ایچیند»بوقاو«ال انزام آنجاق. ائدیلیردي بولق موٍلکیتی قاورتا

سوٍرولري اؤزرینده اؤزل مولکیتلر  انغا باشالدي ؛ حئیواولماآیریلیقالر ایجاد 
 اولدوغوآتاالرینین عئینی  ,باسیاو اوغوزلري  ایلک اؤنجه. یا چیخدياورتا
 اوغوز ,کاشغارلی ماحمود. یرديانچیلیگینه دای لفامئ انق انلردن تشکیل تاپ اوٍیه

. اس آلیرـاس» لریـن اسکـی آتـاالرینین آدالرینی هو قبیلـب«الردا ینیـن آدالرـویـب
 انـق ,اـباو ,داـونسونوجو ـومـاولوشن ـاالریـاتیشمـچ )اتیـطبق(ال ـصینیفس

. ن ائشیگینه چیخمایا باشالمیشديـنی پلومسال بیرلیگینین ایلکل تو لیگی فامئل
وي  هانافس ,ا چوخـدن داه شجرهي گئرچک بویالر اوغوز ,دهـنن دؤنم له اینجه
ا ائتنیک ـلر آراسینـمنوٍرکـتو  اوغوز ,کاشغارلی ماحمود. اغلییدیالرـیه ب شجره

 لرجه آلتینی ایمضاالمیشدیر . نین دفعه رین قاتیلدیغیقوروپال
لرینده  لونون بعضی بؤلگهادونآگوٍنوموزده  ,یا»بااو«المینا گلن نآقبیله بیرلیگی 

اویلیرنلري آراسیندا راستالـمنوٍرکـتك وٍرؤی انرتو .ر آرادا ـقیشالقدا بی« ,اـباو
سینی  آرایا گلمه بیر نین عاییله نئچه بیر »آماجییال ائتمک کؤچ بیرلیکده و قیاشاما

کی  ده یهتوٍرک. ا صاحیب بیر رییسی واریديانین بللی عوٍنوانبهر او. ایفاده ائدیر
المینا شامیل نآق اولماپلولوق و دستک تو ,»با او« ي آراسیندا بویالرمن توٍرک

االردا ـریلمـآی )الراـاقـآیم( الرا»یمـاقاو« آراسینـدا منـلروٍرکـت وـب .دوورـاول
سی آلتیندا بیر آرایا گلن چئشیدلی  چرچیوه» با او«  ,یماقالراو. شیردي گئرچکله

بو آیریلماالر  ,نالشیالنآ. موتشکّیل ایدي انریندقوروپاللردن و یا قبیله  تیره

155 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
الرین »آیماق «  ناوالیندا مووجود بویالرمن توٍرکو  اوغوز ,چاغالردا اورتا

 ,تاریخی ریوایتلري اوغوزاسکی . ییردي نین ایزلرینی داشی دوآلیست سیستئمی
یماق او 12ي بویالرمن توٍرکاسکیدن  ,یه گؤره ابوالغازي. ییرلر بو نظري دستکله

ین نیکاحلی انـخاوغوزوي  هانـافس ,الرـونـب. دواولورتشکیل  انقدواور 24و 
قاریشیق  ,یماقالراو .ائتدیریردیلر دوام نویوسو غلونوناو آلتی انغدو لریندن زوجه

غولالرینین او انغلریندن دو ین نیکاحسیز زوجهانخاوغوزده  بلکه ,انردقوروپال
تورونالرینین سوغوز. ردیلرنو تمثیل ائدییوتوٍرکو  اوجوغرافی  ,یماقالريمن او

پلومالري کؤچري و یاري یئرلشیک تو ناوالیزه انقراولتوسوندا دوغروشرطلر 
 تمثیل ائدیردیلر .

ینین بویالرچاغ موغول  اورتا ,»یماق سیستئمی او« کی  منلردهتوٍرکو  اوغوز
یراطیرالدـی خـنین ال دوٍزهـپلومستو .سل کؤچري  بللی بؤلگه ,اغیـیمموغول او

چئشیدلی  انـنولالـق قاـاورت یـسین احهـس اوتالق ینانراو ,رك وٍرهـس امـیاش
لوکلره یوٍزن ـلریـمنوٍرکـتو  اوغوز. دوراولواد ـسیندن ایج رین بیرلشمهقوروپال
ن خاراکتریستیک ـنی یزاسیون سیستئمیانـقراوي وـري ـ بـعسگ ,یـس بؤلونمه

سینده   اینقیالبی اؤنجه 1917 ,بو سیستئمین ایزلرینه. ییردي للیکلرینی داشیاؤز
 یلیردي .نراستال» اونلوقالریندا « من توٍرک
الرا آیریلدیقالري »وقاور«ینین بویالرمن توٍرکو  اوغوزایللر یوٍزجو .11ـ13

» لري نمهوٍلؤبقبیله «دئییمی » وقاور« انومالریندقو توٍركچاغ  اورتا. دا بیلینیر
آریستوکرات  انجونو الینده توتتیم گوٍ نهؤی ,داانعئینی زام. اوٍچون گئچرلی ایدي

من توٍرکو  اوغوز. یردينآدال اقاوالر» وق اور« دا  دالريآ سویالرین سوي
رالدین ـظهی. اغلییدیالرـه ب»سوٍموکلر«ري قوروپالر قبیله ـوقالري و دیگاور

گلدیگینی » موگوندنسوٍ قینیق« و »انوقتاور« دینینآ يسو سلجوقلو ,نیشابورینین
آسیا  اورتامرکزي و  ,آیریلماق» موکلرهسوٍ«. ییر بو نظري دستکله ,سی نقل ائتمه
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و نووع ـب ,عومومیتده. ی ایديـر اؤزللیگـن بیـلوسالرینیـ موغول او وٍركـت
        و » ك یهوٍس« ,»كنووـس«ي بیـرلیـکلرینـه رن بو هـلیقالر ایچ اغلیـال بـتوپلومس

»كسئو «)Seok( توٍرك. دئییلیردي لري  لوسالري آراسیندا اصیلزادهـ موغول او
. آییریردي» موکلر سوٍ«  ناواللري  بیر بیریندن چئشیدلی درجه» قارا خالقی « و 

ده  ي اوٍچونبویالرن ـموٍرکـتو  اوغوزاغ ـچ اـاورت ,ر تقسیمـبئله بی ,احتیماالً
 . گئچرلییدي

 )وقالرياور و یماقاو / آیماق ,بااو ,يبو( دا يبویالر ـ قبیله منتوٍرک و اوغوز
دا  المینانآالق ـخ ,و جوٍر بیرلیکلرهـب. دورماقدایدياولوشي بویالر بؤیوٍكداها 
ائللرین «کلرینده سؤزلوٍ توٍركچاغ  اورتا. دئییلیردي» دؤولت«یعنی  »ئلا«گلن 

و  اوغوز. رـبیلدیریلی» اولدوغواد ـایج انیماقالرداو نوقالرا آیریالاورو ي وـب
 الر و ایلباشالري واریدي .انایلخ ,من ائللرینین باشالریندا ایلیگلرتوٍرک

ي ـ قبیله لرده بوـمنوٍرکـتو  اوغوز ,آچیقالماالر ناوالالرا موٍنعکیس ـاقـقاین
 اقاوالر» ائـل « لر  ي و قبیلهوـب. دیر گوواه اـناولدوغون مووجود ـنی یـسیستئم

ي بویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز. بیرلیگه داخیل ایدیلر بؤیوٍكداها  ندیریالنآدال
. آیریلماالر مووجود ایدي» لره ك یهوٍس« ,»ساده«و » اصیل«احتیماالً  ,آراسیندا

 ,)قزوبو( لربؤیوٍک ابویالر صاحیبی امتیاز بؤیوٍك الردااوغوز ,کیمی الشیالجاغینآ
اوٍ(کلر یچیلره ایسه ک ي و قبیلهداها آز امتیاز صاحیبی بودئییلیردي )قچو . 

ی ـرن ایک ی ایچهـح اؤزللیگینـلونون واضیي دوآلیست تشکّوٍبویالر اوغوز
          ,لر ي و قبیلهوـب ناوالبو سیستئمه داخیل . دواولوراد ـایج اندـروپوـق بؤیوٍك

» نقاتیال«الرا اوغوزده  رـبی ,اند»الرانـغلردن دو نیکاحسیز زوجه«و » للراصی«
 ,یـاغی کیمـالشیالجنآ دا اندبورا .ایدي لـتشکّیموٍ اندـرینالـوروپـق وٍركـت

نین تیپیک بیر  نی زهپلوم دوٍائرکن تو ,یزاسیونوانقراوي ـ قبیله الرین بواوغوز
اؤزلرینده  ,منلرتوٍرکو  اوغوز. لمیشدي ینه دوٍزهباغی اوٍزر انق ناوالاؤزللیگی 
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روما آماجییال کؤچري و یاري کؤچري ي ـ قبیله چکیردهاسکی بوگینی قو, 

پلولوقالر آیریلیردیالر .یئرلشیک و یاري یئرلشیک تو 
 

 نی ینین آتا ارکیل دوٍزهبویالرمن توٍرکو  اوغوز
 

پلومسال حایاتی چوخ کلره دایالی تون ا ارکیل گلهـن آتـلریـمنوٍرکـتو  اوغوز
زرینده ده آیدینالدیجی اؤزللیگه صاحیب وٍاکونومیک یاشامی ا ,اولوبیؤنلو 
 ,آچیسی غایت آچیق ؛ موٍلکیتین تمل قایناغی شباخی ناوالبیزه تقدیم . ایدي
. ومونا باغلی قالماقدیراولوشپلوم ي ـ تونی ایچینده بو بو ن قبیله دوٍزهیبؤیوٍ

ي ـ قبیله بو ,الرانائدیلن حئیو بولق اقاوالرلرین شخصی موٍلکیتی  عاییله وغوزا
 اوغوز ,ی ماحمودـارلـکاشغ. وردواولونی ـایله بلل» ا ـتامق« ده ـنی ایچین دوٍزه

الرینا و اناؤز حئیو ,ایشارتلري بوٍتون«  ,سؤز ائدرکن انینین تامقاالریندبویالر
ر قبیله بو ـه ,داـاریشدیغینـالر قـانحئیو. االر ایديـامغردوقالري دا ووـآتالرین

. جی 12. دئییر» . ییا بیلرديانو آتالرینی ت اناؤز حئیو )اندامغاالرد(ایشارتلردن 
لرینین دامغالی آتالري حاقّیندا نقل ائتدیکلري  یایل شاعیرلرینین سلجوقلو بیوٍز

خور داغالما و اؤزل چو ,ایشی مانالرین دامغاالانحئیو. ده بیر چوخ ایلگینچ دیر
اؤزللیکله  ,دامغا نقیزقین دمیرله باسیال. جام تاپیرديانسییله  آچما واسیطه

 ,لرده ایسه یون و گئچیقو. رولوردولره و آتالرا وو وه ده ,الراانباش حئیو بؤیوٍك
ان« و یا خود » این « جه توٍرکالقالرینا قو  «اق شکلینده ـیمدئییلن داغ قو

 چکلشدیریلیردي .گئر
یاخین  ,ي ـ قبیله دامغاالرینین مووجودیتیالري بللی ائدن بوانحئیو

. الشیلماقدادیرنآدا  اناؤزل دامغاالرد ناوالمنلر آراسیندا توٍرکگئچمیشه قدر 
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گئنلده یا  ,اوغرو ناندا یاخاالنانو یا اشیا اوغروال انحئیو انقبیله دامغاسی داشیی
دیغیندا نالغرواو انحئیو دامغالی لاؤز .یئتیشردي جزایا بیر آغیر دا یا ,ائدیلر اعدام
دا        دورومو ـب. رديـدیلمیـدن تعقیب ائـرفینـله طـا قبیـي و یوـرو بـغاو ,ایسه

اراق نقولالالرینی انجونو و ایمکاؤز گوٍ ,مال صاحیبی جزایی اؤزو بللی ائدر«
يرد وئره )جزاسینی(غرونون حاقّینی او. « 

و  اوغوزی ـک ایللرده یوٍزو ـ. ج11ـ  13 ,لرین ایزلرینه ل قبیله عنعنهـا ارکیـآت
 آنجاق. یلیردينلرینده ده راستال نین باشقا ساحه پلومسال حایاتیمنلرین توتوٍرک

نی ایچدن  آیریلما و اؤزل موٍلکیتین اینکیشافی ایلکل دوٍزه )طبقاتی(صینیفسال 
لر  موٍداویم بؤلونمه انخمادبورارفا تاثیر تی کیملیک و عودیگینه گؤره سوٍنّ چئینه

پلوم ائل ـ تو ,سینده نین پوزولما نوقطه نی ي ـ قبیله دوٍزهاسکی بو. اوٍز وئردي
لو ایدیعاسینین اؤنملی بیر رو انق ناوالسینین آیریلماز اؤزللیگی  ایلیشگی
ایدیعاسینین  اني آراسیندا قربویال اوغوزایل یوٍز. جو 10 ,قایناقالر. واریدي
نین  یولداشی انموٍسلم ,)اوغوز( توٍرك اگر« ,نفضال ابن .ائدیرلر شهادت نااولدوغو

 اناو زام ,سویولسا انکرو اولدوغونین  یولداشی اونونیندا اؤلورسه [ و اگر ] انی
رورلرنو اؤلدوٍاو .ه ائدیرلر : ـو جوٍر توجیـی بـنالر بو ایشلریناو »ا ـاننو زینداو

. »او اؤلمز ایدي ,ا سالماسایدینـاننو زینداگر سن او ,ردونسالماقال سن اؤلدوٍ
 انوارددا دودوروما و او بو ـلسرال ایچیرمیش اونو زواو ,ی شکیلده اگر اوـعئین

اـلسدوٍشموش او, نوننالر اوـرینـیئ اوـنه اودا انر کروـاگ. رـروردولاؤلدوٍ و
بویلو  اوزون ناَداکیالر آراسیندا انکرو انقالري آدام تاپیلمازسا او زامآختاردی

 دییه نقل ائدیر .» .روردولرینی اؤلدوٍناوال
. دییشدیریردي یئرینی سییله دیه لپو الانزام ,داعواسی انق آراسینداکی الراوغوز

ا چایی مسی حاکیمی کو الري بلخ بؤلگهاوغوزائدن  انایلده عوٍصییوٍز. جی 12
ظهیرالدین نیشابوري . لی بیر اؤرنک دیر فیکیر وئرمه انبو باخیمد ,لري اؤلدورمه
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الرین اوغوزی اوٍچون انامیرین ق سونرا انالیدبو او ,چاغ موٍلّیفلري اورتاو باشقا 

 . میقداردا فدیه تکلیف ائتدیکلرینی یازیرالر بؤیوٍكجارا انس
 بؤیوٍكده  نگی رلیک گله ناق سئوها ارکیل قوپلومونداکی آتمن توتوٍرکـ  اوغوز

 ,نی ایچینده اینکیشاف ائدن بو عنعنه پلوم دوٍزهائرکن تو. غرامیشديییشیمه او ده
  ,ودورومبو . یه باشالمیشدي ایلده ایلکل اؤزللیکلرینی الدن وئرمهیوٍز. جی 11
ده  بیلگیلر اناولونقل ادبیاتیندا ن الرین سؤزلوٍاوغوزکی  ده» توٍركال  لغات اندیو« 

       نو بئله آچیقالییر : ا سؤزوٍـآت اوغوزر ـبی ,ی ماحمودـارلـکاشغ. ات ائدیرلرـایثب
الر سراب و نقاال. میشدیالراننو باخت و خئییر سنلر او ناغی گؤرهقو ,گئدیب« 
 یـائولرین انرخوده قوـن دییـسی اق گلمهـنقو. نلردي ؤرهـال گـؤلده خیـا چـی

قاري « کاشغارلی ماحمود اثرینین باشقا بیر یئرینده بئله دئییر : . »ییخمیشدیالر 
اـجقو, لرله وهـشی اقـآلچ و قّابازحو, یـکانـس اـالرینـناققو اوی ـکیم یموشغرو

 » . راردیالرباشینا وو ,خارنه سوداها چوخ گؤزوٍ ,لر نه ایکرام ائتسه. باخاردیالر
پلوموندا آتا ارکیل من توتوٍرکـ  اوغوزاشدیردیغیمیز دؤنمده آر ,بونالر بوٍتون

من توٍرکو  اوغوز. جینه راستالدیغینی گؤستریر نین داغیلما سوٍره نی قبیله دوٍزه
یالر(پلومالري توبو, باالراو, لر کؤله ,یماقالراو( برابرلیک  پلومسال ناثروت و تو
مه لیله لوندا ایرهیو یوالرلموشدویه قو .اؤزل مولکیت اینکیشاف  ,پلوم ایچیندهتو

جی باشالمیشدي . لرین طبقاتی آیریلما سوٍره یائتمیش و زنگین ب 
 

ینین سیلسیله ـ مراتیب بویالرمن توٍرکو  اوغوز
 نی دوٍزه
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ي بویالرمن توٍرکو  اوغوزایللرده یوٍز. جو 10ـ  13، چاغ قایناقالري اورتا
غولرین  لشمه المدا کؤکلو فرقلینآپلومسال آراسیندا تولدونا داییر چوخ ساییدا او

سوٍرولرینین  انکؤچمنلر آراسیندا اؤزل موٍلکیته عایید حئیو. بیلگیلر وئریرلر
. ایدي دورومبیر  ناوالوندا ایجاد سونوجسیز داغیلیمی  ثروتین ائشیت ,سیاولما
ولرینه صاحیب زنگین سوٍر انحئیو بؤیوٍكالر آراسیندا اوغوز ,نفضال ابن

مین باش آت  نبو وارلیقلی آدامالر آراسیندا او ,او. لردن بحث ائدیر اصیلزاده
الر اوغوز ,یندا»کیتاب«یـازار . لره ده راست گلمیشدي یاحیب بـسوٍروسونه ص

ایلده یوٍزجی .12 .ائدیر سؤز دا اننداولدوغو لرین کؤله و خسولالرینیو آراسیندا
. لر واریدي ي آراسیندا وارلیقلی کیمسهبویالر اوغوز انده یاشای بلخ و هوتتئل

نديراو, غو» امیرلرین و وارلیقلی آدامالرین  بؤیوٍك« نالر آراسیندا اولدونا او
موٍرفّه و  ,ایللره عایید قایناقالردایوٍز. جو 11ـ  13. داییر ریوایتلر نقل ائدیر

 دیر . دئییلمکده» امیر «  ,»ک بی/ باي / ب« زنگین ساراي منسوبالرینا 
پلوم تو ,لرله بیرلیکده یپلوموندا وارلیقلی بن توـموٍرکـتو  اوغوزو دؤنمده ـب

ساده  ندیریالندییه آدال» ر آدام و یا اَ«  نفضال ابن. لریندن ده سؤز ائدیلیر اوٍیه
آزاد  یوٍكبؤپلومون بو کلمه ایله ساواشچی تو. بحث ائدیر انالریندانبچو اوغوز
و  اوغوزنالرا او ,گوندهکاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ. اولورسی منظور  کوٍتله
ایللر یوٍز. جو 10ـ  13 ,بونالر. دئییلدیگی خبر وئریلیر» ر اَ« من دیلینده توٍرک

    . لرین حقیقی تولید ائدنلرییدیلراوٍرونلینن  پلوموندا دوٍزهمن توتوٍرکو  اوغوز
 ,انیون ساغماسیندقو ,سیندن ین پالتار تیکمه»ر اَ« ده » توٍركال  لغات اندیو« 

 بحث ائدیلیر . انالرا باخماسیندانحئیو
مالرینا گؤره قونوپلومسال ثروت و تو ,لري پلوم اٍویهمن توتوٍرکو  اوغوز

لري و  ن ائولرینده خدمهـرلریوارلیقلی اَ. ی موقعیتلره صاحیب ایدیلرـدلـچئشی
لر  وارلیقلی کیمسه ,آنجاق. لره و ساواشالرا قاتیلیردیالر حمله. ریديلري وا کؤله
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پلوم تو ناوالده  سوییهآشاغی  انفقر و یا ثروت باخیمیند ,سینا باخمایاراقاولما

وم ـدا معل چوخ ,ريـی یئـک دهـپلوم ایچینین توبونالر. یلیرنده راستال لرینه یهاوٍ
 ااواشالرـفاغیرالرینین ـ س اوغوزقالرین ـ تویا« ,ارلی ماحمود ـکاشغ. دئییلدي

ـ یئرلشیک  »راقالرینتواو« ,روسومو و سوٍنن اوغوز .ائدیر نقل »اتیلمادیقالرینیق
 رلو حاقالرینی محدود ائتمیشدیر .لرینین هر طوٍ یهو یاري یئرلشیک توپلوم اوٍ

لرین سایسیسی رخسول اَیو ,پلوموندامن توتوٍرکو اوغوزایل  یوٍز. جو 10ـ13
پلومون آلت ي آراسیندا توبویالر اوغوزکؤچري  ,نفضال ابن. چوخ چوخدور

 ,داناوالفاغیر کیمسه مریض . نو بیلدیریردوغواولوش انسینین فاغیرالرد طبقه
. خیلیرديبورازقیرا بو اقاوالرخسول یو انسی بیر باخیمدانلر کیمی هر ه کؤله

»  انجیق« و » خسول یو« فاغیرالرینا  اوغوز ,وندهگکاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ
 ,انخسولالردیو«منـلر آراسینـداکـی وٍرکـت ,داها گئچ دؤنم قایناقالري. دئییلیر

ائتیمولوژیک  سی کلمه »خسولیو« .ائدیر سؤز »انقاراپچیالرد سفیل و انالردانجیق
ا ـالمیننآ»  انـیاولما «ی ـیعن» خ یو« ارت ائتمکده و ـا ایشـدورومو ـب اقاوالر

 دیر . گلمکده
 ,ا گؤرهدوروم پیس دوٍشدوکلري ,لري طبقه سفیل و فاغیر منلرینتوٍرک و اوغوز

ین کیتابیندانفضال ابن. لره یاخینالشیردیالر لهؤک انپلومسال موقعیت باخیمیندتو, 
ی ـلرله عئین لهؤک ,خسولالریونوال ـحدود مده م هـنئی. یرلندیریلمیشدي مدا دهقو

 انیاولماپلومسال حاقّی هئچ بیر تو ,الري و فاغیرالريناوالوارلیغینا صاحیب 
 انبو دؤنمده ایطاعت آلتینا آلین ,احتیماال گؤره .کیر تماماق گرهلرله برابر تو لهؤک

رومله ؤقیسماً ک ,لر ي و قبیلهبعضی بوانکیرم انبو باخیمد. وندا یئر آلیردیالردو 
جی .12 ,ابراهیم محمد .چکیر ایلگی بؤیوٍك ,بیلگیلر وئریلن حاقّیندا الرياوغوز

منلرین توٍرکمونا دوٍشورولن قونوله ؤو ک اننالرین آراسیندا اسیر آلینایلده اویوٍز
 نا ایشارت ائدیر .اولدوغو
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ل و قو ,لهؤمنلر آراسیندا کتوٍرکو  اوغوزگونده کاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ
غواالمالرین قولدوالنا مربوط واندیو« . بیر سیرا بیلگیلر مووجود دور ناو- 

 اقاوالر» کیرناق « و » ق قونیاال« آیریجا  ,انلالردله و قوؤده ک» توٍركال لغات
     یـس کلمه )اقـقیرن(» اق ـکیرن« . لردن بحث ائدیلیر لهؤادین کـق ندیریالنآدال
       ,لـالمیندا دئیینآ» له ؤـادین کـق« ه دکلرد سؤزلوٍـایللره عایی یوٍز. جو 10ـ  14
» اش ـقاراب« و » ق وـقناالـی«  ,»قون « . میشدیریلنقولالالمیندا نآ» خیدمتکار « 

لر  جاریه و سی خیدمتچی ائو ،لر لهؤک قادین .یرنقولال المالردانآ عئینی ده دئییملري
امیرلرین  ,لرین یب ؛ راوال ایشلرینده ائو چئشیدلی ,لالرقو .یلیردیالرنقولال اقاوالر

ایلده یوٍز. جی 11. میشالراوالردار  و حوکومدارالرین اؤزل قوروماسینی عؤهده
 لري واریدي . لهؤلرینین ده ک یهپلوم اوٍبعضی تو ,لرله برابر اصیلزاده
لردن  لهؤباخیمیندا ک انمنلرین حئیوتوٍرکو  اوغوز ,چاغ قایناقالریندا اورتا

. توجوهدور ـاسی جـالیبماولمان ـنی ر بیلگیـچ بیـر هئـا داییـدیقالریننالرارای
الرین باخیمیندا انحئیو دا نالریناو ,کیمی اولدوغو لرینده قبیله توٍرك باشقا ,آنجاق

چوخ ایش . ده چتین دئییل ردوقالرینی تخمین ائتمک هئچمگینه باش ووله اَؤک
وئریملی  یلماسینقولال لرین لهؤک گؤره شراییطینه چارواجیلیق کدیرن گره زحمت و

لالنا گؤره چوخ دئییلدي و بوداها چوخ ائو ایشلرینده  ,لر لهؤک. یلمامیشدينقو
 یلیردي .نقولال
له و اسیرلرین ؤپلوموندا کمن توتوٍرکـ  اوغوزایللرده یوٍز. جی 10ـ  12

صاحیبین اؤز  ,گوندهؤزلوٍکاشغارلی ماحمودون س. لدوقجا آغیر ایديو اودوروم
الردا انـی زامـبعض ,لـاسقی و تحمیـب. رـگوندن بحث ائدیلیی دؤودوٍـسین لهؤک
دئییر :  بئله سؤزو آتا بیر اسکی .ل آچیرديرماسینا یولرین نیفرت و اوٍزه دو لهؤک

. جی 11ـ  12» . دور )قورد(ستون ایسه دو کؤپک ,یناندوٍشم )سنین(قول « 
لیگین مووجودیتی ایسالم دینی  لهؤمنلر آراسیندا کتوٍرکو  اوغوزایللرده یوٍز
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قادینی  )قريانت(ري انت«  ,کاشغارلی ماحمود. موشدواولونطرفیندن ده تصویب 

 نو خاطیرالدیر .آتا سؤزوٍ» . له یاراتديؤک
لرده واریدي لهؤامتیازلی ک ,لالرال بیرلیکدهچئشیدلی ائو ایشلري گؤرن قو .

بوجی 10ـ  12. لیگینی ائدن گنج اسیرلرده داخیل ایدي رین موحافیظل ینا ب .
»  نغالاو«  ,»خوجاتاش «  ,»چاکیر «  ,»الم قو«  اننالرداو ,ایل قایناقالریندایوٍز

المالرین الر آراسیندا قواوغوزایلده یوٍز. جو 10ین نفضال ابن. آدییال سؤز ائدیلیر
تخمین  اولدوغونو» لر  گنج خیدمتچی« ین ربونال ,سی بحث ائتمه اننداولدوغو

 اقاوالربس بللی عسگر ـ موحافیظ  ,المالرگنج قو. ل آچیرمیزه یو ائتمه
المالر اؤبور قو، گی جالري گرهاناین اوغوز ,ا گؤرهنفضال ابن. یلمیشدينقولال

نجه شوبو دینی دوٍ. میشلر جک الرا خیدمت ائدهاننیادا  دا مشهور و مرد اینسدوٍ
 لموشدو .کیمی موٍنعکیس او اولدوغوپلومسال یاشامینا الرین تواوغوز
احتیماالً  ,المالريقو اوغوزایل یوٍز. جو 10ین بحث ائتدیگی نفضال ابن

 ,نا گؤرهاو. دادیالردورومله عئینی »چاکیرلر « نین سؤزونو ائتدیگی  مروزي
ین اوٍچ بونالرکیر واریدي و حوکومدارالرینین امرینده مین چا اوغوزاسکیدن 

 ,کی چاکیرلر ایلدهیوٍز. جی 12. اؤیون یئمکلري حوکومدار طرفیندن وئریلردي
لري طرفیندن موحافیظ ـ  یب اوغوزلرینین بحث ائتدیگی  سلجوقلو تاریخچی

 لیدیرالر .اولما» چاکیرلر «  نیالنقولال اقاوالرعسگر 
المالر قو ني آراسیندا یئر آالبویالر زاوغوایلده بلخ و هوتتئل یوٍز. جی 12

قارا  ,قارا گؤزلو«  ,رشیدالدین. حاقّیندا وئریلن بیلگیلر ده دیقّت چکیجی دیر
داها گئچ دؤنم . سؤز ائدیر»  انالمالریندو یاغما قو انیلو کیدبو اوزون ,ساچلی

نه دیقّت یگیلکیچیدییه بحث ائدیر و یاشالرینین ک» ل قو«  اننالرداو ,لّیفلريموٍ
 چکیرلر .
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لردن موتشکّیل موحافیظ  لرینین کؤله یمن بتوٍرک ,چاغ قایناقالریندا اورتا
ابن . لدوقالرینا داییر جالیب بیلگیلر مووجود دوربیرلیکلرینه صاحیب او

» له ؤک« ن ـلرینی ین بـموٍرکـتایلده  یوٍزی ـ. ج11 ,سینده نین وقاییعنامه بی بی
بو . الدیلماقدادیرنآلویا گلدیکلري ا دونآین انآسی اورتاموحافیظلري ایله 

. جو 13. لمیشدیلر ائتمک اوٍچون یؤنه» جهاد « سا قارشی انآسیادا بیز ,منلرتوٍرک
 انجاتاشالردخو، )اؤزل بیرلیکلر(یندن »رلر خاصه اَ« ایل سلجوق متنلرینده یوٍز

ایله یوٍز. جو 13. بحث ائدیلیرالم و نؤکرلریندن لرین قو یفوذلو بنو ,)اولیاء(
 سؤز ائدیلیر . انالردنغالگنج او ناوالموندا قونوله ؤک ,کدهعایید بیر سؤزلوٍ

ینین یاشامینا رنگ وئرن بویالرمن توٍرکو  اوغوز ,ا قایناغینینآلیگین  لهؤک
چون تئز ـ تئز گئچیرمک اوٍ اَله اناسیر و حئیو. ساواشالر تشکیل ائدیردي

ده »سی ینالقال ابن« بیري  انبو نووع سالدیریالرد. ردیلر رتیب وئرهلر ت حمله
روپ منلریندن بیر قوتوٍرکایلینده سوریه  1136 ,نا گؤرهاو. التیلماقدادیرنآ

 انشاقدقادین و او ,کیشی اقاوالرسینه حمله ائتمیش و غنیمت  التاکیه بؤلگه
 وشدو .ال گئري دؤنمانباش حئیو 10000اسیر و  7000عیبارت 

خیدمتچی کؤله و جاریه  ,گئچیریلن اسیرلر اَلهساواشالردا و سالدیریالردا 
 قونشو ,قیسمی بؤیوٍكساواش اسیرلرینین  ,آنجاق. یالردينقولال اقاوالر
ق ریلن امیر آرتو ندهؤصوال گمو ,ابوالفرج. ساتیالردیالر اقاوالرله ؤلره ک اؤلکه

من و عرب ـ مدینه توٍرک. یندن سؤز ائدیرمن بیرلیکلرتوٍرکلیغینداکی  باشچی
لیقالریندا قارشیالشدي آمید یاخین ,دوالريراو .آرتوی انموتق و عربلرین کو

سیز گئري  الري غنیمتاندانممنلر کوتوٍرک ,اقاوالرالدوله باریشا نیتلی  شرف
ندیلر و آتالرینا می، رك نا قرار وئرهاؤز آراالریندا بو. جگینی دئدیلر یه دؤنولمه

الر نرولدو ؛ گئرییه قاالچوخو اؤلدوٍ. بیردن عربلره حمله ائتدیلر ییاریس گئجه
نالرینا ایپ گئچیریلن بویو. شاقالرییال بیرلیکده اسیر آلینديقادین و او ,ایسه
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اغلیقلی ـجلو و سگوٍ. اتیلدیالرـازارالردا سـآمیده آپاریالراق ب ,رلرـرب اسیـع

 دینار قیمت کسدیلر . 5الرینا ایسه باشقا ,دینار 10اسیرلره 
من توٍرکو  اوغوزایللرده یوٍز. جو 10ـ  13 ,چاغ قایناقالرینین ایشیغیندا اورتا

توپلورومسیال مونداکی سوون و ثروت داغیلیمیدو یرنسو آیدینالنین تابلو .
ي ل بوـا ارکیـآت ,ي آراسینداکی صینیفسال آیریلمابویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز
ائتگیلی و زنگین . جک فئودال ایلیشگیلره باغلییدي له لیده دوٍزه نینه و ایره دوٍزه

سینده یاواش یاواش آشیکار  آتا ارکیل ـ فئودال صحنه ,جوآریستوکراس گوٍ
 بؤیوٍكلري  منلرین زنگین کؤچري اصیلزادهتوٍرکو  اوغوز. یا باشالمیشدياولما

یت حاقّینی اللرینده ساخالییردیالررولرینین مولکوه سوٍ ده ,آت ,یونقو .زقیر بو
موحافیظ ـ  انتشکیل تاپ اند جاتاشو خو نغالاو ,المقو ,سی آریستوکراسی

 ,موحافیظلر اناولوشلردن  لهؤجی کانیاب. عسگري بیرلیکلره صاحیب ایدي
نتوالایطاعت آلتیندا تو پلومالر اوٍتویغون ناَین انرینده حاکیمیتی ساخالمزاو 

 سیالحی ایدي .
موندا قونوتیجی  هراوٍ ,منلرین وارلیقلی اصیلزاده قیسمینا قارشیتوٍرکو  اوغوز

پلومسال هم مال و هم تو ,لري پلوم اٍویهتو. رلر حساسیت گؤستریردیلراَ ناوال
قیسمی  بؤیوٍكنالرین او. الرینا گؤره ائشیت حاقالرا صاحیب دئییلدیلردوروم

رلرین ائو اَ ناوالش واختی یئرینده بو. عینه داخیل ایدیلرالر جمانآزاد اینس
ر اؤزگوٍ نانیارارال انحاقالرد بوٍتوننالر او. لري واریدي لهؤخیدمتکارالري و ک

خسولالشمیش رلري آراسیندا یومن اَتوٍرکو  اوغوز ,آنجاق. الرییدیالراناینس
زنگین و  ,الرناوالدا دورومز فقر و عج. لر ده آز دئییلدي الر و فاغیر عاییلهناوال

آلت  ناَ انیاولماپلومو ایچینده هئچ بیر حاقّی من توتوٍرکـ  اوغوزاصیلزاده 
غنیمت  ,ساواشالر اندوراولوشلیگین قایناغینی  لهؤک. یی تشکیل ائدیردیلر طبقه

کؤچري  ,اسیرلرین ساتیلماسی. لویدویو اویغونقیسسا و  ناَنین  گئچیرمه اَله
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چوخ  ,چیلیق ایشیانحئیو ناوالزحمتی چوخ . اما خاص بیر اؤزللیک ایديیاش
گئنلده خیدمتچی و موحافیظ ـ عسگر  ,نا گؤره اسیرلربو. ایشتیغال یاراتمیردي

لر و خیدمتچیلر  لري ایسه جاریه نیکاحسیز زوجه لهؤقادین ک ,یالرنقولال اقاوالر
من توٍرکو  اوغوز ,ایللر آراسیندایوٍز . جو10ـ  13. دیالراوالرفایدالی  اقاوالر

الییشی سینیرلییدي .نآلیک  لهؤپلومونداکی کتو 
 

 ودورومسال روٍسومو و یا اوغوز
 

نکلر طرفیندن بللی  حایات قایداالري گله بوٍتونپلوموندا من توتوٍرکـ  اوغوز
المی : نآردي ؛ دئییل» تؤره«المدا نآسینه گئنیش  زقیر عنعنهتسال بوقو. وردواولون

ل ـای وٍزـیو ـ. ج13. ديـای» )ایداسیـق(رالی آتاالریمیزین قو ,ونانـق ,»ا ـیاس« 
. یالردينقولالسی  کلمه» ا ـاشـامـخ« ده  رـالمدا بینآپلوموندا بنزر ن توـموٍرکـت

لودا راییج ادونآی دؤنمینده انیدانسلجوق خ ,سی تؤره اوغوز ,قایناقالرا گؤره
دا  ینداانـار زامـجانس انرالالرینین سولطوـؤره قـت ,غلو علییچی اویاز. ایدي

اسکیدن  ,نونبویوقایی  ,لري قاییعنامهلی وانعوثم. رـدیـد ائیدیغینی قئنالاویغون
لرینین امرنامه و بؤیوٍک انیستتوٍرک ,ین یاساالريانخاوغوز«  ناوالبري راییج 

       ایللرده یوٍز. جو 13ـ  14 دابورا. دیر نو بیلدیرمکدهغودورقو» ونالرینی انق
 . سؤز ائدیلیر انیاساالرد انیاولمایازیلی  اقـآنج ,نر آالـده یئ»نامه اوغوز« 

 ,یبنجه آلتینا آل پلومسال گوٍوهسیزلیگینی تو شیتثروت اَ ,سی تؤره اوغوز
 )الرین ساققال آغ(جاالرین قو ,تؤره .یوردوروقو حاقّینی وراثت و امتیاز لرین طبقه

ونی انق یـصالحیتین اکمیتـح روپونقو یـائتدیگ لـتشکی نـلری یـب الانخاق و
ین فاغیر  یئرلشیک یاشامی منیمسه ,ین حوٍکوملريانیاس. حوکوملره باغالییردي
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ندا بئله »ین یاساغی انخاوغوز« . ر آلیرـی صفینده یئانـی دوٍشمـلرین گیزل کوٍتله

پلوموندا تو اوغوز اندبورا. ». لیدیر یین آرتیقالرییال گئچینمه یب ,نؤکر« دئییلیر : 
و دورومگئرچک  خیدمتچیلرین و الریناناینس انیاولما صالحیتی حوقوقی بیر هئچ

 آچیقلیغا چیخماقدادیر .
جه کؤچري یاشام طرزینه لوٍطفلو  ساده ,الییشینآحوقوق  مالرین قدیاوغوز

رد وـی یـکل وٍرهـس«  : ائدیلیـر ایضـافه ـاانخاوغوز موختصر وـب .میشديانراود
الردا اوتالقیاي و قیش  ,دن یاز دینجلمه بیلمه. ییناولمایئرلشیک  ,ییشدیرین ده

سوٍتونوز. تورونو [ نهیر ] کنارالریندا کؤچري او, ینیز انونوز و قیمرتغوریو
 ». سین  اسگیلمه
 بولسینی و تواروٍث حاقّینی ق گئچمه غوالاو انتاختین آتاد ,سی تؤره اوغوز
جک  لهحوٍکومدارا قارشی گؤروٍ» مشروع «  ,نکسل یاساغا گؤره گله. ائدیردي

ا قارشی انخاق ,سی بیانهر ه ,اگر. هر نووع ایطاعتسیزلیک جزاسیز قالمامالیدیر
. ریلردي گؤندها »ج او« ی ـیعن ,بیر ایللیگینه سینیرا ,سااولورگوٍناه موٍرتکیب 

روپون مک و ایقتیدارداکی قو آیریلیق تمایوٍللرینی اؤنله ,یاساغین تمل آماجینی
روغوز. اق ایديـا آلمـما آلتینحاکیمیتین قوري حایاتین و ـؤچـک ,یـس عنعنه او     

 آتا ارکیل ـ فئودال ایلیشگیلرینین حاصیلی ایدي .
 

زئی نینده اوٍست دوٍ ي دوٍزهمن بوتوٍرکو  اوغوز
 تیم یؤنه
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 ,اینالالر ,الربایقو ,الریابقو ,مونون اوٍست قیسمینیپلومن توتوٍرکو  اوغوز
سلجوقلو  ,ل قایناقالرینداـای وٍزـیی ـ. ج11. الر و ائلیکلر تشکیل ائدیرديانـخ

الرروپ دؤولتی حوٍکومت تشکیالتی الینده ائدن قوالرانخ اقاو, الر و بایقو
ینی انعونو» ائلیک «  ناوالسیندن موٍشتقّ  کلمه» ل ائ« . ائلیکلردن بحث ائدیلیر

 ,پلوموندامن توتوٍرکو  اوغوز. ییردیالر الري داشیاننین باشخ بیرلیگی بویالر
. باشقا قایناقالر طرفیندن ده تایید ائدیلمکده دیر اولدوغونین  ائلیکلر قیسمی

رك  منصوب ائده اقوالرا» ی آتاب« الموٍلکو ملیکشاها  نظام ,نآلپ ارسال انسولط
 شدو .رموٍؤینی الییق گانعونو» جا ائلیک و آتا ـ خو« وزیر 
الریندا اوغوزلو ادونآکی  تیمینده نهؤقلو یایللر سلجویوٍز. جی 11ـ  12

 انداناؤبور ی. الر دئییلیردي»ائلباشی « چیلره  حوکمدارلیق وصفینه صاحیب ایاره
    و» ملیک « دا ـالر آراسیناوغوزن و ـموٍرکـتایللرده زیوٍ. جی 11ـ  12قایناقالر 

و یا  انعونو» ملیک « . تیجیلردن سؤز ائدیرلر یؤنه نانقولالینی انعونو» شاه « 
سیاسی  ,دینار. میشدي دؤولتی قوروجوسو دینار داشی اوغوز انآدینی کیرم
 دابورا ,نالشیالنآ. ی آلمیشديانعونو» شاه «  سونراگئچیردیکدن  اَلهایقتیداري 

ین » انخاق« ویا » یابقو «  ناوالی انالردا حوٍکومدار عونواوغوز ,»شاه « 
 اَلهکوٍکومدارین ریضایتینی  آنجاقالري انباشخ اوغوز ,الکین. دیر موٍترادیفی

منلرین فئودال توٍرکو  اوغوز. ی داشییا بیلردیلرانعونو» ملیک « گتیردیگی حالدا 
 انـداشیی رـل هـدرج و انوـونـع یـدلـچئشی ,ريـلـتیجی نهؤـی یـدوٍزئ اوٍست

ایقتیدار صالحیتینه  ,سی آریستوکراسی اوغوز. تشکّیل ایديموٍ انآریستوکراتالرد
لردن تشکیل تاپیردي . یو گوٍجونه صاحیب ب 

مینا النآ» بی « و » پرنس « سی  کلمه» باي « کی  لرینده کتیبه توٍركاسکی 
     والیلره  ,لوداکی امیرلرهادونآایلده  وٍزـیو ـ. ج13 ,ردي .سلجوقلو متنلریندهـگلی
 »غوز. دییه خیطاب ائدیلردي» ک بیالر اوی آراسیندا ـس ن اوٍست طبقهـینیبو     
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 »اوی«  ,»ی ـی یلوق بی بمدار بی«  ،»ی ـی لر بـچ«  ,»ی ـی دول بی ـی یاقدا او«,    
» یی  یتوٍمن ب«,  »بوغوز« . الر واریديانکیمی عونو» یی  یي بیه گؤره »نامه او

. ردي یین اؤزل خیدمتلرینه گؤره وئره ینی بیانیی عونو یلوق باو ,حوکومدار
 )قئییش(قیمتلی خلعتلر و کمر  اقاوالرل اؤدوٍ ,لن شخصا الییق گؤروٍانعونو

 . آالردي
 »بی میراانعونو» ی ک / بانلویال بابادث یو غوز. غوال گئچه بیلردياواو 

بؤیوٍك ,گه دئییلیچیک )بگلیک(لیگین  ییاساالري ب سینه  غوال گئچمهاو
ی ـن واریثـنی یی ین بـوٍمـا خود تـی و یـی یب رـل یر بـاگ. ده ائدیرديـموساعی

 انتموبیر کو »جسور ,گتیرمیش اَله باشاري ساواشالردا« یئرینه اونون ,سایدياولما
 اقـآنج. »سئچه بیلردي « ی اؤزو ـیین ي اؤز بیبو و یا او بو ,بعضاً. گئچردي

 لییدي .اولماسیندن  لر دسته اصیلزاده ,سئچیلن آدام
یالر ,لر یببور و سفر سیراسیندا  لري ایداره ائده بؤلگه ,رارین باشیندا دو

 انکیرم ,یانالدین کیرم افضل. ديراوالسیندن مسئول  کی بیرلیگین ایداره امرینده
   و» قئیصر «  ,»سمسام « الري ـن آلدیقـدا اصیلزاده و امیرلریـالري آراسیناوغوز

 »بحث ائدیر انالریندانعونو» ق البو .غوزقارا  حشمِ«  ,نالراونآدینی آال»  او 
ی ـحرف ی آديـدونون داشیدیغراو. رـردیل لیق ائدهانماتسونو کودوراو اوغوز

یا چیخیشالري اورتا ,احتیماال گؤره. المینا گلیرنآ» لشگري  اوغوزقارا « حرفینه 
 ,تاریخ لیتئراتورونده. یدي پلومسال بیر اؤزللیک ایچرمکدهتو ,ائتنونیمیک دئییل

دیغی نیمالانت اقاوالر» ن دوارا بوـق« اده خالقین ـلرینده ستوٍرکاغ ـچ اـاورت
 لمیشدیر .لرجه بیلدیری دفعه

» یی  یلر ب یب« الرا  تن باشچی ل جیناحینی یؤنهسونون ساغ و سودوراو اوغوز
ییندن  یلر ب یالردا باوغوزایچ و ائشیک  ,تاریخی ریوایتلرده. ی وئریلیرديانعونو

ل رییسلري ؛ سو بویوقایی و بایات  ,لري یاد بانگئنلده ساغ ق. بحث ائدیلیر
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ن ـلری یب. دن سئچیلرديـلدور رییسلریننک و چاوو  پئچه ,هلري ایس یاد بانق
دیرماق کیمی صالحیتلرییله بیرلیکده یازیلی و سؤزلو نجزاال ,موحاکیمه ائتمک

ن حاکیمیت ـلری یب. اردينالاویغوندن  دا اعتیراض ائدیلمه قرارالري )یـشیفاه(
ده  لوقالر اوٍزریندهپلوک توـرلشیـاوایی یئـس انیندبویالرکؤچري  ,سینیرالري

کیمی » اصیلزاده پرنسلر « من رییسلرینه توٍرکایل  یوٍز. جی 12. ائتگیلی ایدي
 ایطاعت ائدیلردي .

ي ـ وـن بـموٍرکـتو  اوغوز ,الرـاقـد قاینـاییـایللره ع وٍزـیی ـ. ج10ـ  12
» میرلر ا«  ,»الر انترخ«  ,»مهترلر «  اقاوالرسی  سینین اوٍست طبقه آریستوکراسی

نجیب « الر ـ اني رییسلري ؛ ترخمهترلر ـ بو. سؤز ائدیر اند»کؤك یوکالر « و 
 اوغوز. ایدي» الر اناصیلزاده اینس« کالر ایسه ـ ك یوؤ؛ ک» و سایقین شخصلر 

 -لغات اندیو« . داها اؤنده گلردیلر» امیرلر « لري آراسیندا  من اصیلزادهتوٍرکو 
تلفّوظ  اقاوالر دوغروسینی  کلمه» امیر « عربجه  ,رالاوغوزگؤره »ه  توٍركال

نالر ده او هم ,ی ماحمودـارلـکاشغ. رـردیل دییه» امیر ـخ« ا ـر و اونـبیلمزدیل ائده
بحث ائدیرکی احتیماال گؤره  اننداولدوغوروپونون قو» ساققالالر  آغ« آراسیندا 

 ردي .الیونه سایقی دوزلریؤلدوقالري اوٍچون ااو» الر  مؤحترم یاشلی« 
ي بوروکراسی صینیفی آراسیندا من عسگر ـ بوتوٍرکو  اوغوزایل یوٍزجی .12

محمد ابراهیمین . اؤنده گلردیلر» سردارالر « و » موٍقدملر «  ,»ساالرالر « 
سی  سؤز ائدیلمه اقاوالر» امیر«و » سردار«دن رییسلرین اوغوز انکیرم ,اثرینده

خ جالیب دیر .چو 
لرده داخیل  زئی بیست دوٍآریستوکراسی صینیفینا اوٍ ي ـمن بوتوٍرکو  اوغوز

» زنگین«سینین موعادیلی  کلمه» باي«لرینده  یغور کتیبهوو ا توٍركاسکی . ایدیلر
 ,جه زنگینلر دئییل ادهـایللرده س وٍزـیو ـ. ج13ـ  14. ماقدادیرنآچیقال اقاوالر

الر» باي « لرده  یبدیلر لندیریلمیش هوظیف اقاو .بولر یش واختی یئرینده ب, 
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. وردواولوناییسه ـقوـلرله م لهؤی و کـول خیدمتچـخسیو ,لـده سفیـعومومیت

ارا باخت  ـر و قـل یخ بارنی توـق« لکلور تصنیفلرینده فو ,ی ماحمودـارلـکاشغ
غوز. بحث ائدیر اند»خسولالریورومندا آراسی» سی باي طبقه«من توٍرکو اوو دو

ایللره عایید یوٍز. جی 11ـ  12. ده یئر آلیردیالر»تاجیرلر «  ناوالزئیده دوٍ اورتا
 دئییلردي .» انبزیرگ«و یا » ساتووجی«من تاجیرلرینه توٍرکو  اوغوز ,قایناقالردا
تیجی  نهؤی ناواللیقالري  دوٍنیوي یاشامال باغلی ,پلوموندامن توتوٍرکـ  اوغوز
ن موٍشریک ـایلی وٍزـیو ـ. ج10. ده واریدي تیجیلر نهؤی یـبیرلیکده دینصینیفال 

» .یردیالراناین حکیملرینه ـ انشام« »تن نهیؤ مالالرینی و حایاتالرینی« الرياوغوز
         سونرادن ـسین دیلمهـائ ولـبدا ایسالمین قـي آراسینبویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز

 ,ایللره عایید قایناقالردایوٍز. جو 11ـ  14. لموشدووایجاد ا» سی  عوٍلما طبقه« 
 دیر . ائدیلمکده سؤز درویشلریندن لریندن و فقیه ,انشاهالریند منتوٍرک و اوغوز

زئی موندا اوٍست دوٍپلومن توتوٍرکو  اوغوز ,قایناقالرین نقل ائتدیگینه گؤره
و  انچئشیدلی عونو ,ومتیجی بؤل یؤنه. سی واریدي ي ـ آریستوکراسیده بو روٍتبه
. اردياولوشجلردن ي ـ قبیله رییسلریندن و عسگري گوٍبو انلر داشیی درجه

ر ـلنمیش بی یزهانقراوپلوموندا ن توـموٍرکـتـ  اوغوزودال صینیفین ـفئ ,الرـونـب
. جو 1ـ 13. موندایدیالرقونوجلرین تیپیک تمثیلچیلري گوٍ ناوالبیچیمده ایجاد 

 اولما داده ایج سی مو آراسیندا عوٍلما طبقهپلون توـموٍرکـتو  اوغوزل ـای وٍزـی
ر ـالرین یئانو خ سیندا یابقو یوخارين ـپیرامیدی. ی تامامالمیشديـسین مرحله
ن قونورهییئرارشیک قو. رودور دوـجلل ـ هییئرارشیک گوٍـا ارکیـی آتـآلدیغ

رالر ایله قبیله و عسگري بوروکراسینین سردا ,امیرلر ,لر یسینده ب ایکینجی پیلله
 ,یـس ن آریستوکراسیـموٍرکـتو  اوغوز. رديـر آلیـده گلن تمثیلچیلري یئـاؤن

ر ن داها گئنیش اؤزگوٍتوپلوموج ایدي و زرینده اساسی گوٍوٍلر ا سال طبقهتوپلوم
 لرینی گئتدیکجه ایطاعتلرینه آلیردیالر . اوٍیه
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 عتیفردلرینین ایطا توپلوم
 

 ,يبویالرمن توٍرکو  اوغوز ناوالسوٍرولره و زنگین موٍلکلره صاحیب  بؤیوٍك
. ونا گلمیشدیلردوروم )اربابالري(الري انـرچک خـینین گئبویالرال اؤز ـانـزام

       دا ـالمیننآ» دولر ـشا دوٍـوندورومله ؤـک« یندا » اندیو« ی ماحمودون ـارلـکاشغ
 »ـییلن بدئ» رلر لسیق اَقول ـای وٍزـیو ـ. ج13. بحث ائدیلیر اندـي آدامالرینو

الر و باسقی آلتیندا سلجوقلو متنلرینده زودن سؤز ائدیلیر»رلر اؤزل اَ«  ناو .
» ؤکدوگو ـز چـده دیـی اؤنونن بـرلریاَ« گونده کاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ

خسولالشما یو ,آراسیندا ريسببل سینین لشدیریلمه لهؤک نتوپلومو. التیلماقدادیرنآ
ایله  یوٍزجی .11 .یا دوٍشدوگو یئر آلیر آدامالرین ایقتیصادي سیخینتی و باغیمسیز
 الدیر :نآآچیق بیر شکیلده  اقاوالرو تام دورومسی  ماهنی اوغوزعایید بیر 

 لیگه صاحیبدیرسه کیم زنگین
اولورلیک الییق گؤروٍ ینا ب 

نخسون قاالثروتدن یو یب 
 یوررلره احتیاج دواَ

ن افرادینی اؤزونه نئجه تابیع بویولرین  وارلیقلی بی ,بو نوٍکته انبیر اثردن آلین
. دادیرـاقـل آچمالمامیزا یونآی ـنالرا نئجه باشچیلیق ائتدیگینی و اوـائتدیگین

ن حاکیمیتی ـنی ر فردلرینین وارلیقلی طبقهن اؤزگوٍتوپلومو ,اولورکی بللی  نئجه
ده »توٍركال  لغات اندیو« .یردينقایناقال سببلردن اکونومیک گئنلده سی گیرمه آلتینا

ي آراسیندا بورج بویالرمن توٍرکو  اوغوز ,بیلگیلر نو باشقا قایناقالردا یئر آال
رلردن معموال لرین اَ یب. نین اینکیشاف ائتدیگینه داییر بیلگیلر وئریرلر سیستئمی
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ا نساوایی باشقا سببلردن ده قایناقال انایقتیصادد ,یقتیداريا اولدوغوداها چوخ 

لرین  یی بـجلو و ائتگیلن گوٍـرلریاَ ,یـیایقین بیچیم ناَنین  لشمه لهؤک. بیلرمیش
ن ـالرینیـتوپراق اوتالقن و ـرولرینیسوٍ انحئیو. سییدي ا گیرمهـسی آلتین حیمایه
 ,لر ضعیف کؤچمن قبیله ,نداغواولدوماسی مطرح رولریندن قو حمله اندوٍشم

اییز مئوسیملرینده ـاز و پـی. یوردوالراج دوـلی موٍتّفیقلره احتی نمه ا گوٍوهـداه
لرینین  یي بجلو بولر گوٍ کؤچمن قبیله ,شن کؤچ حرکتلري سیراسیندا گئرچکله

«  منلرینین یازداتوٍرکسوریه  ,لی میکاییل سوریه. اؤندرلیگینده بیر آرایا گلیردیلر
چ ائدیکلري ؤلرینه ک بؤلگه قوزئیچون یئري آختارماق اوٍ اوتالقالرینا انحئیو

 ,شن کوٍرد فئودالالري ده یئرله بؤلگه ,چلر سیراسینداؤبو ک. ندن بحث ائدیر»
رولرینه حمله وٍـز سوٍـوه و اؤک ده ,آت ,یوند قوـمنلره عاییتوٍرکا ـآردي آردین

منلر توٍرکدا دورومبو « ,ؤرهـا گـالتدیغیننآییلین ی میکاـل نه سوریهئردیلر .ی ائده
مالالرینی قویغونیی  چلر سیراسیندا بیرلشمهؤچون کماق اوٍروشدولرگؤرموٍ او .

یه حوٍکم  جلو و چوخ ساییدا قبیلهگئنلده بو نووع بیرلیکلرین باشیندا داها گوٍ» 
الب کؤچمنلر ایچینده تام صالحیته صاحی. لر یئر آلیردي یائدن بناو لر یب, 

ي اؤز آماجالري بویالرجسوز وٍـک و گـیچـیده ک اؤزللیکله ,دهـالزیم گلدیگین
خیدمتکار  ,ایسه الرناوال انیدبو عئینی .قاچینمازدیالر ائتمکدن ایستیثمار ندهیؤنوٍ

ایل یوٍز. جی 11. سی آلتیندا یئر آالردي جون سوٍلطهحاکیم گوٍٍ اقاوالرله ؤو یا ک
. یلیرنالیالرا راستاللرده بو جوٍر او ر حیکایهـچلري تاریخینه داییؤـکسلجوقلو 
موٍلکیت  لاؤز لرین یب زریندهوٍا اراضیلر اوتالق و رولريسوٍ انحئیو ,ده اؤزللیکله

 .لشدیریردي دا مؤحکم داها حالقاالرینی زنجیرینین ایقتیدار ,سیاولما حاقالرینین
سینین  ي آریستوکراسین فئودال بوـموٍرکـتو  اوغوز ,چاغ قایناقالري اورتا

. ادت ائدیرلرـگئچیردیکلرینه شه اَلهاحیبلیک حاقّینی ـالرین صاوتالقال انزام
ایی و ـق ,لري سلجوقلو حوکومدارالرینین قیشالق و یایالق ساحه ,قایناقالر
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الري رییسلرینه ایقطاع باشقا بوبللی . وئردیکلریندن سؤز ائدیرلر اقاوغواولدو 
سینی  ؤره آریستوکراسی قاعیدهـاکونومیک سببلره گ ,راديـاف توپلومرییله  قده

ی ـلیغانارین سولطـجانو سدورومو ـب. شموشدولرلینه دوٍلرین اَ یدن بـتشکیل ائ
جی .12 ,بیرینده لرین بلگه بو .ائدیرلر تایید ده لر نامهانفرم رسمی وئریلن سیراسیندا

الق و سو اوتالقچون رولري اوٍسوٍ انلرینین حئیو من بیرکتوٍرگن ایلده گوٍیوٍز
 ,يبویالرمن توٍرک. دیر الرینین پایالشیمینا قاتیلدیقالري بیلدیریلمکدهتوپراق

 -مک مجبوریتینده اؤده سینی وئرگی اؤزل تالغیناو تالتدیقالرياو رولرینیسوٍ
 یدیلر . 

ودال ـالی فئـدای لیگینه احیبـص راقـوپـت نـینیبویالر نـموٍرکـت و اوغوز
اف ـاؤنجه اینکیش اندـرولوشونقو نـنی دؤولتی سلجوقلو هله ,ایستیثمارچیلیق

 اناگر اراضی یئم باخیمیند«ویلهئلم آوتیروس بئله یازیر : . یه باشالمیشدي ائتمه
راراق تئز عئینی یئرده چادیرالرینی قو )منلرتوٍرک(نالر او ,لسایديملی اویوئر
ی ـسین ر عاغیللیـدا اؤز ایچلریندن بی اندـآردین. ردیلر توراق ائدهاتجا اوراح

 بولوئرگی میقدارینی ق ناوالتعیین  ,رك ره ینا گؤندهاننین حوکومدارینین ی اؤلکه
 ,ودورومبو ».شردیلر یئرله الرااوتالق جه بئله ,ر وئره ترتیب الشمانآ موٍتقابیل ائدیب

 ,گردیزي. الماقدادیردوغرولري ده  تاریخ وقاییعنامه ناالدنآچلرینی ؤسلجوقلو ک
لره گئتمک  بؤلگه اوتالقداکی انسینین خوراس ن عاییلهـموٍرکـتمین نفرلیک  4
 ,من رییسلريتوٍرک. ر وئریرـاش ووردوقالرینی خبـب اماحمود انچون سولطاوٍ
جکلري  یه وئرگی اؤده و جکلري ائده بولق قرارالري چئشیدلی ,رماقداوو باش بو

 نو وئرمیشدیلر .سؤزوٍ
لري  سوٍلطه اؤز دا »قالريیاتو« شیک یئرله ,لري یب منتوٍرک و اوغوز انفئودالالش

توراق یئرلرینده قالري قیشالق و یایالق اویاتو، احتیماال گؤره. آلتینا آلمیشدیالر
تموشدوالربیر سیرا مجبوریتلره تابئع تو .لرینی  ساحه اناؤز ایسک ,قالریاتو
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قوچئشیدلی صناعتین ,باشاراراق ماییرو غراش داقالرییالبولیکله  اکینچی و میشاو

مشغول اوشدوالر .لمو 
 

 تیمده ایستیثمار چئشیدلري آتا ارکیل ـ فئودال یؤنه
 

 )رلرقالر و اَیاتو ,رلريلسیق اَقو(فردلرینین  توپلومونا دوٍشن دورومتابیع 
دلی ـن چئشیـنی ل دوٍزهـا ارکیـآت ,یستیثمار اولماسی)(ا سی رولمهشیدتلی سؤموٍ

ي امین بوـنکسل یاش ی گلهـاسک ,ایطاعت. ار ائدیلمیشديـنووعالرییال ایستیت
وندا بو جوٍر توپلومومن توٍرکو  اوغوز. بیل کی طبیعی سئیري ایدي ائله ایچینده

. قدادیراولماده تأیید  نطرفیند»  توٍركال  لغات اندیو«  اولدوغوموطابیقتلرین 
نماسیندا و قورو )مه آت بسله(تالدیلماسیندا ایلخیالرین او ,کاشغارلی ماحمود

موٍلّیف عئینی . سؤز ائدیر انین وارلیغینداني آراسیندا قارشیلیقلی یاردیمالشمبو
 اولدوغونوتیمی سیراسیندا دا وار  هراوٍنین کئچه و باشماق  یاردیمالشما بیچیمی

 رح ائدیر .مط
لر آراسینا  ایطاعتین بیر باشقا شکلی ایسه اووالدلیق آلینماسی و زنگین عاییله

ي کؤتوکلرینین نقل ائتدیگینه من سوتوٍرکاسکی . خولماسییديلرین سو اؤزگه
   اوشاقالري  ناوالا منسوب ـیآیري بو ,رـل یب ناوالده ـش واختی یئرینبو ,گؤره

 »غوز. دردیلر آغیر ائو ایشلرینده ایشله ناَك ر گؤتوره» والد اون ـموٍرکـتـ  او
کلریندن ده چاغ سؤزلوٍ اورتا ,لرین وارلیغی وندا بو نووع اجتیماعی طبقهتوپلومو

» یاد « و  )یئتیم(» اؤکسوز« ,گوندهکاشغارلی ماحمودون سؤزلوٍ. الشیلماقدادیرنآ
 دیر . لردن بحث ائدیلمکده ـ اؤزگه
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لري ده ایستیثمار آماجی  ل عنعنهـا ارکیـباشقا آت ,لري یمن برکتوٍو  اوغوز
                ,یب ؤرهـگ کلرینهکؤتوٍ يسو نـگئچ آدي دااریـوخـی. یردیالرنولالـق اقاوالر

 ,اریسیـق و یـب .ائولندیریردي )غلویالاو یـاؤگئ( الـوالدلیغییاو یـاؤز قیزین
ي مصاراوی ـفیوالدلیقالرینین تونوقوتوملو سوندا چوخ تو)رد )تصدقممایا اناو
دا  یقالريلوالداو ,لـغلونو دئییجه اؤز او ادهـس ,ؤرهـرسمه گ. الرـاردیـالیشـچ

روندایدیالر بـاشلیـب ,یـائولندیرمک زوتدوگو یوٍؤمک اوٍچون ب لو وئرمهق پو
والدلیغا اؤز قیزینی وئریردياو .یندا قالیب و انیناتاسینین یقا ,ؤره دامادـا گـنبو

یین ایشلرینه یئتیشردي . یاسکیسی کیمی ب 
ائولیلیک قورومونون  سالتوپلوم توٍرك اسکی ,ریوایلرینده منتوٍرک اناولون نقل

دامادین بللی بیر  ,قایداسی توٍركکی اس. یلیرننینین ایزلرینه راستال ییشن دوٍزه هد
اد گلینین ـدام ,لـبی ائله. ردوسینی واجیب گؤروٍاـین ائوینده قالمانموٍدت قاینات

 ,»گوٍوئی« لرینده لهجه توٍرك بعضی .وردواولونوالد کیمی سی طرفیندن او عاییله
سییله  آروادینین عاییله .دیر گلمکده المینانآ »لدواو غلواو سینین عاییله قیز ,کیشی«

یو ایل نئچه بیر ,داماد انتوراوموٍظّف ایدي باخماغا سوٍرولرینه قایناتاسینین نجابو .
ایستیثمار  قارشی لالراخسویو نکلري گله اسکی ,يبویالر منتوٍرک ,گؤره یه شجره
 یردیالر .نقولال اقاوالرسی  وسیله

 روسولرین سؤموٍ تیجی لی یؤنه روٍتبه یوخاريونون توپلومومن توٍرکو  اوغوز
فوذلو نو. یرديانده دای حربی گوٍجه ,ایقتیصادي سببلردن ساوایی ,یستیثمار)(ا
موحافیظ بیرلیکلردن ساوایی انلردن تشکیل تاپ کؤله ,لر یب, دن  ي و قبیلهبو

عومومیتده سئچمه  ,رلیکلرـو بیـب. یردیالرنقولالده  عسگري گوٍجلري انـآلین
. سواریلردن عیبارت ایدي )چیریک( لوٍگیوٍن اناولوشلردن »ایگید « ساواشچی 

ایلک  ناوالعیبارت  انساواشچید یوٍزساییالري بیر نئچه  ,تا چاغ یازارالريروا
ایگیدلردن  ,لر و امیرلر یب ,الرانخ. سلجوقلو عسکري بیرلیکلریندن سؤز ائدیرلر
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اده ـك اووو اوٍچون استیف وٍرهـحمله و س ,ارتـغ ,لن بیرلیکلري ساواش دوٍزه

سونون سئچمه گنجلردن اوردوسلجوقلو  ایل یوٍز. جو 9 ,رشیدالدین. ائدیردیلر
» نؤکر« آنجاق. دئییلدیگینی قئید ائدیر» نؤکر« انو و بو ساواشچیالرغودواولوش
» نؤکر«. میشديانالم قازنآر ـالري گئنیش بیسونراسی احتیماال گؤره داها  کلمه
 احتیماالً ,آراسیندا یایقینالشماسی توپلومومن توٍرکو  اوغوزسینین  کلمه

مؤعتبر . رـدی دـی دؤنمه عاییـکسونرا انآسیایی استیالسیند اورتاموغولالرین 
لیغی دؤنمینده نؤکرلردن موٍتشکّیل بیرلیکلر انیدانیونلو خقاراقو ,قایناقالرا گؤره

ا چوخ سلجوقلو موحافیظ ـداه ,یـتعبیرین» نؤکر «  ,نـرشیدالدی. ارديـنولالـق
لالاوٍچون » ایگیدلر « ن  للوق ائدهبیرلیکلرینده قومیشدي .نقو 

  و ناوالسینده  لرینین ایداره یب اوغوز ,ایللره عایید قایناقالر یوٍز. جو 9ـ  10
 اوغوز ,ین اثرینده الفقیه ابن. لیک بیرلیکلردن سؤز ائدیرلر دئییلن کیرایه» موال « 

یلگیلر وئریلیرغولالرینین موٍزدلو موحافیظ بیرلیکلري حاقّیندا بحوکومداري او .
ائتدیگی بیرلیک  ایجاد موٍوکّیللرینین شخصلرین اؤزل و ینبویالر دئییمی »موال«
گئچیریلن  اَله ,رـاتیلیـاواشالرا قـ؛ سموالالر سیالحلییدیالر. رديـا گلیـالمیننآ

زدي ؛ اولمای ـایتـن چوخ شیکـبو بیرلیکلری ,گئنلده. اي آالردیالرـغنیمتلردن پ
الرینین تام نیظارتی آلتیندایدیالر .انتموچوٍنکو کو 

نده بیرینین اؤنوٍ ,کیلر سینده تبعه«  ,الراانتابیع اینس ,چاغ قایناقالریندا اورتا
. دئییلردي» اع ـاتب« دا ـالمیننآ» خیدمتکارالر  ,الرـناوالدا ـري آلتینـام ,نلر گئده

چوخ  ناوالللوغوندا وق بویوسلجوقلو  ,ظهیرالدین نیشابوري و باشقا تاریخچیلر
ریلن ـوئ« نالر او ,ؤرهـره گـاالثی ابن. رلرـدیـبحث ائ اند»ـاع ییغیناتب«اییدا ـس

کّیللر وتابیع موٍ» . دایدیالردورومللوغا حاضیر الري یئرینه یئتیرمکده و قوانفرم
ی بؤلومه منسوب ـفرقل انال و ثروت ائشیتلیگی باخیمیندـسوسی ,کیلر ده و تبعه

روپالبو . فردلردن تشکیل تاپیردي نالاورقو, ن امرینده ـلری یاوٍست دوٍزئی ب
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جه توٍرکالرینا »اتباع ییغین«. موشدوالراولونعسکري و آیري مجبوریتلره مأمور 
 »و » للوقچی قو »کاشغارلی . آدي وئریلن صینیفالر دا داخیل ایدي» قچی تاپو

» ن  ایطاعت ائده«  ,»خیدمتچی « سینی  مهکل» قچی تاپو« یندا » اندیو« ماحمود 
وندا توپلومو اوغوزمن ـ توٍرکایللر یوٍز. جی 11ـ  12. المیندا آچیقالمیشدیرنآ

بو نووع خیدمتکارالرین وارلیغینا ت.هاوستما و پ.پئلیوت طرفیندن ده توجوٍه 
 موشدور .اولون

 ,دهـسین ورهـن چئـلرینی یفوذلو بینین وارلیقلی و نوبویالرن ـموٍرکـتو  اوغوز
چوخ ساییدا قونفضال ابن. واریدي )اربابی ـ خیدمت( )!(رغونالري للوق وو, 

موکبی و  ,خیدمتچیلري اونون«الدارکن: نآگاهینی اوردوین  رییسی اتراك اوغوز
 انروپدسیاحین کیتابیندا بو قو. یرنقولالسینی  ایفاده» چادیرالري واریدي بؤیوٍك
کی  ده جهتوٍرکنین  بو کلمه. یلمیشدیرنقولالتعبیري » ضَبنه«دیلرکن عربجه سؤز ائ

ر فایداسی ـچ بیـهئ ,ندیملر ,الرانکن اینس ی گرهـس یئمک وئریلمه«قارشیلیغی 
دیگی خیدمتدن  ائیله ,بو خیدمتچیلرین مصرفی ,آنجاق. ایدي» گللر ان انیاولما

نین ساخلوووندا بو جوٍر قولالرین  یسیری اوغوز بؤیوٍك. داها باهالییا چیخیردي
یندا یاخین اقربا انین ائو خالقی ی اتراك ,نفضال ابن. دیر سی چوخ جالیباولما

ی ـس ن گلمهـنی رب ائلچیـع ,داـآراسین بونالر. رـدیـؤز ائـده س دنـلرین اییلهـع
خ کؤچري دا داها چودورومبو . دا یئر آلیردي»شاقالريعمی او«ایله  یـموٍناسیبت

ا ـی داهـاسـن آچیقالموووالدیمیرتسو یا. ب.. ارشیالشیریقـسییله ق د عنعنهـکن
 ,نـاحیبلرینیـده ایلخی ص اؤزللیکله ,نـؤچمنلریـن کـزنگی« دیر :  آیدینالییجی

اؤز . ییغیشماالري موٍمکون دئییلدي اقاوالرالردا کؤچمن توپلومو بؤیوٍك
لر سئچمک  احهـا سربست سـري اوٍچون داهوٍرولـو اؤزللیکله آت س انحئیو
سی اوٍچون بیر سیرا  نمه ین بسلهاندا حئیودورومبو  اقـآنج. »یدیلر  وریتیندهـمجب

ارت و ـا گلمیش غـنک حالین زقیردا گلهچوٍنکو بو ,یا چیخیردياورتالر  تهلیکه
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 ,لر یسوٍرولرینه صاحیب ب انحئیو بؤیوٍك ,نالشیالنآ. سالدیریالر معمول ایدي

 یدیلر . الریندا سیالحلی خیدمتچیلر و یاردیمچیالر ساخالماق مجبوریتیندهانی
ده ـآراشدیردیغیمیز دؤنم ایچین ,التدیغیمیز ریوایتلر و آلینتیالرنآدا اریـوخـی

ل ـ فئودال قورومالرین اینکیشاف ائتدیگینی ـا ارکیـلرده آتـمنوٍرکـتـ  اوغوز
ن وئرمک اوٍچون ثروت و ي ـ قبیله قورولوشونا سوبو. یماقدادیریا قواورتا

نین  جی سی سوٍره لشدیریلمه ر فردلرینین کؤلهن اؤزگوٍتوپلومو ,طبقه آییریمی
سینده  وندا فئودال ایلیشگیلرین گلیشمهتوپلومومن توٍرکـ  اوغوز. گی ایدي گره

للوق سکري قوع. اؤنم داشیمیشدیر بؤیوٍكسی اولمانین ایجاد  سلجوقلو دؤولتی
 ,لري یمن بتوٍرکو  اوغوز نآال )ایقطاع(لر  یئر و زمی بؤیوٍكقارشیلیغیندا 

لرین امکچی و زحمت  فتح ائدیلن اؤلکه ,داشالرینی دئییل جه اؤز قبیله ساده
 باشالمیشدیالر . یه) (ایستیثمار ائتمه یه رمهلرینی ده سؤموٍ چکن کوٍتله
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 اوٍچونجو بؤلوم
 
 
 
 

 دؤولتی یابقو اوغوز
 

 ,الرننکلردن گئرییه قاال پئچه انغراییندا قوللوغا اوسونالرل ـای وٍزـیو ـ. ج9
         . لدوالراراق آسیمیله اوـاشـاینـال قـییبویالر وزـاوغا ـر و باشقـگئتدیکجه سالی

نک  ـ پئچه اوغوزی ـأیینـینین منشبویالرر ـی ـ سالیـایچک» شجرة تراکمه « 
ین انسالیر قاز ,ن خالق ریوایتلرینده ایسهـموٍرکـت. گؤستریر اقاوالریشیمی قار

سالیرالرال  ,لرده هانـافس. التیلماقدادیرنآن قیزییال ائولندیگی ـنی یی یقاراقالپاق ب
سووئت . دیر لدوقالري قئید ائدیلمکدها طرفیندن فامئل اونآقاراقالپاقالرین 
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الري ـورونـم تـن موٍستقیـنکلری الرین پئچهـلپاققاراقا ,االريـاریخ آراشدیرمـت

منلرله توٍرکنالرین سی ده او ي شجرهقاراقالپاق بو. ایثبات ائتمیشدیر اولدوغونو
سلجوقلو  ,لرینده هاناق افسـقاراقالپ. رـد ائدیـتأیی اولدوغونوائتنیک باغالري 

توحاتینا قدهفو ردوریا اطرافیندا منلرله بیرلیکده سیردتوٍرکنالرین ر اوتوقالرینا او
 . ایلیشگین بیلگیلر یئر آلماقدادیر

یاري ، ن ریوایتلريـموٍرکـتین  نک ساواشالرینی مطرح ائیله ـ پئچه اوغوز
. دیر انسالیرقاز ,یانهرماق باش لرین حیکایه. تاپیر تشکیل لردن حیکایه وي هانافس

ده  نتیجه. دا اودور ي آتاسیین بوسین من قبیلهتوٍرکگوٍیا بیر چوخ  ,ریوایته گؤره
من توٍرکنه ده ئی. وي اؤزللیکلر ایضافه ائدیلمیشدیر هانا بیر چوخ افسانهرمابو ق

ي تاریخینه داییر بیر سیرا گئرچک بویالر اوغوزآسیا  اورتا ,لري خالق حیکایه
ک ن ـ پئچه اوغوز ,لیق ناغیلالريانخالق قاهرام. ییر لر متنینده داشی حادیثه

 ,لرینه گؤره هانمن افستوٍرک. دیر سینده ساواشالرییال ایلگیلی ایلک قایناق درجه
نکلره قارشی  پئچه. ردي نه سوٍرهئیب یانزبو ساوشالر گئچیجی ظفرلرله او

 ,ایلک توققوشماالر. ییردياویناي بویالر اوغوزساواشالردا اساسی رولو سالیر 
ین انقالري سیردریاوتوردو ینینبویالر قارانک ـ نک پئچه ایلدهیوٍز جی.8 سیز شوٍبهه

دن ساواشالرین ـر داوام ائـایلل اوزون. رـالریندا اوٍز وئرمیشدیـآخیم اـاورت
. الراولوریه موٍفّق  نک فئدراسیونونو مغلوب ائتمه پئچه ,الراوغوزوندا سونوج
بو قبیله  ,الراوغوزي آراسیندا سونالرالرییال اورتاایلین یوٍز. جو 9تقریباً 

کؤکدن  انو آرال جیواریند انین آشاغی آخیمالریندانـدراسیونونو سیردریـفئ
نینده  دوٍزه کونفئدراسیونو اوغوز ,الريننک قاال لیکله پئچه بئله. چکیب آتیرالر

احتیماال  ,نکلره قارشی چیخدیغی ساواشالردا پئچه ,لري یب اوغوز. یئر آلیرالر
. نین یاردیمینی دا آلمیشدیالر ر قیسمیـلرینین بی قبیله قارلوقاق و ـگؤره قیم
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نکلره  پئچه ,الراوغوز اننوندا خزرلرله اتّیحاد ساغالیایلین سویوٍز. جو 9 ,آنجاق
ررك  دیرهنئان بیر ضربه سوالاو گئچیردیلر اَلهلقا نهیرلري آراسینی ـ وو . 
 

 لونین تشکّوٍ سیردریا یابقو دؤولتی
 

ائدن  اني آراسیندا جریسونالرایلین یوٍز. جو 9ایلین یاریسی ایله یوٍزجی . 8
اسی ـمنیندا دؤولت تشکیالتالبویالر اوغوزا ـآسی اـاورت ,الیالرالی اوـفیرتین

. شدورسینی گؤرموٍ ق وظیفهاولماسینده عامیل  عونصورالرینین اینکیشاف ائتمه
یئریدیلن ساواش و خاریجی امنیتین قار کونفئدراسیونونا قارشی اننک ـ ک پئچه

. ینامیشدیرل اوده واضیح بیر رو گیزهانبو  ,ماسینین حیاتی اؤنم داشیدیغینساغال
 اولدوغوباشالمیش  سونرا انییخیلیشیند نین لیغیانخاق توٍرك باتی ,جین سوٍره بو

 ,یگی کیمیائتد تخمین ین او.پریستاك ,نین دوولتی یابقو اوغوز ,آنجاق .آیدیندیر
ري ـو نظـاغ قایناقالریندا دا بـچ اـاورت. میراماننو سغودوایلینده قورول 766

ایلک  ناوالدؤولتینه مربوط  اوغوز. ین بیلگیلر مووجود دئییل دستکله انددوغرو
ایل باشالرینا عایید عربجه یوٍز. جو 10نو ایله ایل سویوٍز. جو 9 آنجاق ,یازیالرا

ن قورولوش وـن سـنی دؤولتی ا یابقوـسیردری. ماق موٍمکوندورقایناقالردا راستال
 بیر احتیمالال تام بو تاریخده گئرچکلشمیشدیر . بؤیوٍكجی  سوٍره

رکن ـئا ناَگؤسترن  اولدوغونون ـولتلرینیر دؤـالرین اؤزلرینه اؤزل بیاوغوز
ي و دیللی بو توٍرك ,یازار. نین اثرینده یئر آلماقدادیر الیعقوبی واضح ابن ,بیلگیلر

ر نئچه ـبی ,لرتوٍرکو  انیستتوٍرک« رکن بو جوٍر دئییر :  بحث ائده انپلولوقالردتو
قیماقالر و  ,توٍرگشلر ,زالرز ـ قوکوتو ,الرقارلوق ,بونالر. تیپه و مملکته آیریلیر

توٍركبو . دیر زالرقو تونالرین پلولوقالرینین هر بیرینین اؤز دؤولتی واردیر و او

183 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
 اوغوزجه  ساده ,نین وئردیگی بیلگی یعقوبی» . هر بیري اؤبورسویله ساواشار

 قونشونالرین دا اوانعئینی زام ,ی جهتیندن دئییلـس نین ذیکر ائدیلمه دؤولتی
دا دیقّت  انسیند سی آچی لرییله آپاردیقالري ساواشالرین بیلدیریلمه قبیله توٍرك

دا  زالرین آدالرینینز ـ قوکوو تو ارلوقـقدا ـینلر آراس و قبیلهـب. رـچکیجیدی
 دیر . مز نظریمی جلب ائتمکده ایستر ایسته ,سی گئچمه

ن ینا ایلیشگین سوبویالر اوغوزل ـای وٍزـیو ـ. ج10 ,» انکتاب اخبار البلد« 
 زالرالز ـ قوکوقیماق و تو ,الفقیه ابن. لی بیلگیلر احتیوا ائدیر یر وئرمه درجه ده
و  اولدوغونونین »حوٍکومدارالري « الرین دا اؤزلرینه عایید بیر اوغوزبیرلیکده 

ال بونون. آچیقالییر اولدوغونوداها مؤعتبر  انلر آراسیندا باشقاالریندتوٍرک اونون
» ل ـاصی« داها  انسیند امیـن هـلری الرین دیگر قبیلهارلوقـقبیرلیکده یازاریمیز 

بیلگیلرینی اؤز  ,الفقیه اثرینین مؤحتواسینا گؤره ابن. د ائدیرلدوقالرینی قئیاو
 تموشدور .ایل باشالرییال سینیرلی تویوٍز. جو 9ائدیلن  بولق اقاوالرمی  دؤنه

ین اثرلرینده قئید ائدیلن بیلگیلر بیلدیریلن تاریخده  الفقیه یعقوبی و ابن
»  انرـحوٍکوم«  وـوٍجلـو گ دوغونوـاولري ـر دؤولتلـبی نـلرینیالرین اؤزاوغوز
ین  الفقیه ابن. رـل آچیوـزه یـمی ا یئتیشمهـونسونوج وـدوغـاولري ـلردن بی قبیله

ر اؤنم ـبیزیم اوٍچون آیري بی ,سیاـاولمه یئرلشدیرمیش ماوراالنّهرالري اوغوز
یله ي اسونالرایل یوٍز. جو 9نن متنلرده  له اینجه ,لدوگو کیمیگؤروٍ. ییر داشی

دؤولتیندن سؤز  اوغوزل ائدن سیردریا ل باشالریندا تشکّوٍـای وٍزـیو ـ. ج10
 دیر . ائدیلمکده

 

ز ائلیاسکی و یئنی قو 
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 اوغوزی ـی و یئنـلده اسکـای وٍزـیو ـ. ج10 ,لري نین اثري و خریطه ادریسی
دن ـائلین اوغوزدا »ار ـکتاب روج« . دیر لرینی آیري آیري گؤسترمکده باشکنت

    ر :ـی بئله دئییـادریس. ز ائلینین آدالري گئچیراسکی و یئنی قو ,بحث ائدیلرکن
دؤرت  ,ایله باتی آراسینداکی فاصیله گوٍنئییعنی  ,یـز ائلی قوـام ایله یئنـخیی« 

الین چئشیدلی یازماالریندا »کتاب روجار « . »لدور گوٍنلوك یولرده خریطه ناو, 
ایلی خریطه 1154سؤز ائدیلیر ز ائلیندن ده اسکی قو ز ائلیسینده اسکی قو, 

. ی آراسینا یئرلشدیریلمیشدیرگوٍنئیین انزسو ایله رودوغو گوٍنئی گؤلوٍخارزم 
ی ـسینه ایسه آدي بلل لی ا ایرهـسونون داهدوغو یـگوٍنئن ـنی یـز ائلی قوـاسک
. سبت وئریلمیشدیرشهر ـ قاالسی نی نسی و داهال بیر داغ سیلسیله انمایاولون

سونا دوغو قوزئیسینین  شاش بؤلگه ,ز ائلیسینده اسکی قو ی خریطهـایل 1192
ده »االرض صوره« .لموشدوراوتوردو اتگینده سینین سیلسیله داغ ایري چکیلمیش
غوزچاغرا  ,ینهگوٍنئیشاش نهري  ,ز ائلیاسکی قوداغی او لالري ایله نین قو

 ,سیردریا قاراتاوي ,زیااسکی قو. یندا گؤستریلمیشدیرشن داغین یاخینالر بیرله
ـین بانري و تیئن ـ شـنه چوانزاتی اور ـده یئ لموش بؤلگهتیالرییال حصر او

سیندا  باتی گوٍنئینین خییام شهرینین  ز ائلیدا اسکی قو»المشتاق  هۀنز« . آلیردي
دا وئریلن خریطه خارییونین  ادریسی ,بو آچیقالما. نا ایشارت ائدیلیراولدوغو

لرینین  قبیله اوغوز ,ز ائلی آدینیناسکی قو. موطابیق دیر اقاوالربیلگیلرییله تام 
ا ـآسی اـاورت ,رـو شهـاحتیماال گؤره ب. قطعی دیر اولدوغوي »باشکنت « سابیق 
ی ـاسک ,»المشتاق  هۀنز« . بیري ایدي انلرینین ایلک ایقامتگاهالریند یب اوغوز

قوشاش نهرینین  ,ادریسی. ز ائلیندن ده بحث ائدیرز ائلی ایله بیرلیکده یئنی قو
 اوغوز. ر نین آدینی دا ذیکر ائده ز ائلیالدارکن یئنی قونآآشاغی قیسیمالرینی 

. قیشالردي» حوٍکومداري « نالرین ز ائلینده اوی قوـی یئنـن باشکنتـنی یـدؤولت
        . ارا ایديـد و خـا ایقامتگاهی جنـنآن ـدارینیحوٍکوم اوغوزؤره ـیه گ یـادریس
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و خارزمله تیجارت ائتدیکلریندن بحث  انالرین جوٍرجاوغوز ,»کتاب روجار « 

. دئییلردي ائلی زقو یئنی کنته یئنگی نآال یئر آخیمالریندا آشاغی ینانسیردری .ائدیر
سیردریا جیوارینداکی  ایلدهیوٍز. جو 9ـ  10چوخ احتیماال گؤره  ,دیرمانبو آدال

غوززقیرالردا حاکیمیتین بوجو 10. سییله باغلیدیر گئچیریلمه اَلهالر طرفیندن او .
قیشالق  یئنگی باشکنتینه الرینینیابقو اوغوز ,قایناقالرینین فارس ـ عرب ایلیوٍز

 انآرکئولوژیک تاپینتیالرد. بیر دلیلی دیر بونونلري ده  دئییلدیگینی قئید ائتمه
. 10جه شهر  ساده. تیک دؤنمده ده مووجود ایدينآ ,کنت ر یئنگی قده ناوالللی ب

دن قورولموش و تعمیر  ستاالر طرفیندن یئنیایلده خارزملی او وٍزـیو ـج
اؤزللیکله ده خارزم  ,لر فوسونو کولونیستکنتین اساس نو یئنگی. موشدواولون

دا  الراوغوزمیش  حایاتی منیمسه شیک رده یئرلهـشه. لر تشکیل ائدیردي کؤکنلی
دا  سیرامیک پارچاالري نا چیخاریالـر خاراباالریندا آچیغـشه. تورماقدایدياو
دیر . نو ایثبات ائتمکدهبو 

ی ایلک بیلگیلره ـاقینداکـکنت ح یـیئنگ ,الرینداـرب قایناقـاغ عـچ اـاورت
احیلینی ـس دوغونون گؤلوٍ ارزمـخ ,لّیفموٍ. یلیرنده راستالـرینـین اثانـسترو ابن

آما ندن ایسه . بحث ائدیر اند»حوکومدار « بیر  انتورکنتده او الدارکن یئنگینآ
شیم مرکزینین آدینا  بو یئرله. او حوکومدارین آدینی وئرمیر انتورکنتده او یئنگی

 ,مسعودي. سی ایلگی چکیجیدیر الري دا یئنی شهر دئییلمهسونراچوخ داها 
خالقین یئنی شهرده ساکسنلشدیگینی  انموسلم انتورسینده او چئوره گؤلوٍآرال 

زالرین فوس آراسیندا قونو وٍركـت انتوراو دابورا«  ,ؤرهـا گـناو. رـیی یلهؤس
بو خالق. شیک حالدا یاشاییرالر کؤچري و یئرله ,نالراوٍستونلوگو وار و او, 

» . اوٍچه آیریلمیش دیر اقاوالرلق خا اورتاو  یوخاريآشاغی  ,اولوبلردن توٍرک
آخیمی و  اورتاین انسیردری ,قاراتاو اتکلري ,سو تیئج ,دابورااحتیماالً مسعودي 
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 اوغوز یـرلـیئ انیاشای دهـاحیللرینـس زرـخ یـوزئـق آرال و شکیلده یـعئین
 دیر . سؤز ائتمکده انریندقوروپال

کنت حاقیندا جالیب بیلگیلر  یئنگی نانآدال اقاوالرر ـی شهـیئن ,ده حوقل ابن
یله  قطعی بیر ایفاده ,یازارین تاریخه و جوغرافیایا داییر اثرینده یئنی شهر. وئریر
 ,کنت حوقله گؤره یئنگی ابن. گؤستریلیر اقاوالرنین باشکنتی  دؤولتی اوغوز

نت باشک ,یئنی شهر. سیدیر شیم ساحه یئرله بؤیوٍك ناَ نسیردریا آغزیندا یئر آال
 حوکومدارینین دا قیشلیق ایقامتگاهییدي . اوغوزقال بیرلیکده اولما
 اوغوزهم ده  ,ایلده هم باشکنتیوٍز. جو 10 ,کنت رله یئنگی الدیغیمیز قدهنآ

ـیئن. لموشدورحوکومدارینین قیشلیق ایقامتگاهی اوغوزن ـنی یـز ائلی قوالر او
. ی واردیرـر چوخ سببـسینین بی سئچیلمه اقاوالرن مرکزي ـولتیؤدن دـرفینـط

 اورتابیر جوغرافیادا یئر آلماسی و  اویغونکنتین  یئنگی ,سی اؤنملی ناَ اندبونالر
 ,یـائل زقو  یـیئن. سیدیراولماسیندا اـاورتسینین  زیراعت بؤلگه بؤیوٍكین انـآسی

ی ـدور ایشآراسیندا کوری انو خوراس ماوراالنهر ,زقیرالرییال خارزمبو اوغوز
و سو  توپراق ,رلريـا شهـقالري سیردریاوتوردویابقوالرینین  اوغوز. گؤروردو

یورومشن تیجارتین اؤنملی مرکزلري  یال گئرچکلهلوحوقل ابن. وندایدیالردو, 
. لرین گئدیب گلدیگینی یازیر غدا یوٍکلو گمیشهره غلّه و بو یئنی انسیردریاد

سو چؤللري  کنگیر و ساري ,ایشیم ,رنو انالریندتوپراقاق ـقیم ,کنت یئنگی
 گوٍنئیاق و ـل سیغنیو وـب. ر آلیرديـلو اوٍزرینده یئیو انکرو اناناوزا ـنجبویو
 لالرییال بیرلشیردي .گئدن تیجارت یو دوغرو االاور

ایلده یوٍز. جو 10 ,الیزيـنآن ـبیلگیلری نر آالـرده یئـآدلی اث» کتاب روجار « 
. یماقدادیریا قواورتا لدوقالرینیاو خونلوقداچو مرکزده سیاسی ایکی الرینزاوغو

ز ائلی آدییال گؤستریلمکده لرینده اسکی قو نین خریطه ادریسی ,بیري اندبونالر
. دیر ین باتی اتکلرییله سیردریا قارتاوي آراسینا یئرلشدیریلمکدهانو تیئن ـ ش
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ده گؤستریلن و  سیمالرینداکی بیر بؤلگهاغی قیـین آشانسیردری ,اؤبورو ایسه

 کنت ایدي . قئید ائدیلن یئنگی اقاوالرتیجیلرینین یئنی ایقامتگاهی  یؤنه اوغوز
لدیگی  نین دوٍزه ولتیؤد اوغوزآسیا  اورتا ,بو حقیقتین آچیغا چیخاریلماسی

اسکی و . فوق آچماقدادیرچون گئنیش بیر اولرین تاریخینه باخماق اوٍ بؤلگه
غوز ,ز شهرلرینین وارلیغییئنی قودؤنمین  بؤیوٍكنین تاریخینده ایکی  ولتیؤد او
 انـنین نه زام زائلیی قوـلیک اسک هله ,کی نه یازیق. نا ایشارت ائدیراولدوغو

یرام انس. روم قالمیشیقـر بیلگیلردن محـنا داییاولدوغوا مرکزي ـنآالرین اوغوز
یابقوالرینین  اوغوز بوراه گیند رهچی ـیلین ایکینجا وٍزـی. جو 10تقریباً  ,یـک

لرینین  کوٍتله اوغوزین اساسی انـآسی اورتا ,نین زائلیاسکی قو. ایقامتگاهی ایدي
دا بللی  دا المشتاق هۀنز. دیر سینده یئر آلماسی چوخ جالیب ایلک یئرلشیم ساحه

. دیریلیردينآدال اقاوالرردو یو» ایچ « الرین اوغوز ,لر بو بؤلگه ,کیمی اولدوغو
 انآخیمالریندا یاشای اورتاین انسو و سیردری تیئداها اؤنجه ج ,احتیماال گؤره

 ,زائلی ایسهقو یئنی. ائلی ایدي زتوراق مرکزي اسکی قولرینین او یي ببو اوغوز
 سونرالر ائدیلدیگیندن  نکلره قارشی موفّق حمله ایلده پئچهیوٍز. جو 10 ,آنجاق
کنتین  ایلده یئنگی یوٍز جو .10 مأخذلرین یازیلی .لموشدوراو باشکنتی الریناوغوز

االرال ـدن آرکئولوژیک اشیـارت ائـه ایشـنـمیـی و تحکیـاسـدن احی یـنـیئ
 الماقدادیر .دوغرو يدا بو نظر قارشیالشدیریلماسی

 

 ولتینده سالیرالر دؤنمیؤد اوغوز
 

ونا دوروماسی ـن سیـنی ا یابقو دؤولتیـر دریـسی ,اغ قایناقالرینداـچ اـاورت
گئنلده  ,یا داییر بیلگیلرقونو. ریوخدور بیلگی ـچ بیـی هئـایلیشگین نه یازیق ک
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ن چئشیدلی ـنی»نامه اوغوز« . نموشدورلرده قورو هانـی ریوایتلرده و افسـتاریخ
ز ؤس انینادیغیندل اورو نون اؤنملیبویوولتینده سالیر ؤد اوغوز ,وئرسیونالریندا

ائلینده حوکوم  اوغوزبیر موٍدت  اوزونلري  یسالیر ب ,بو ریوایتلره گؤره. ائدیلیر
اغ ـچ اـاورتین تثبیت ائتدیگی  ایلده رشیدالدین یوٍز. جو 14. رموشدولرسوٍ

ون اوغوزر سوٍره ـبی اوزونی ـس اکیمیت پایهـح« ر : ـلرینده بئله دئییلی منقیبه
سوٍره سالیرالر  اوزونر  دهـق ی اوانم عونوـحاکی. لموشدورده اوـسین لهـاییـع
دا سایقین حوکومدارالر  اندبویالرباشقا  سونرا انبوند ,یندا قالدي کیانیدانخ

 ». چیخدي
لرینین  یسالیر ب ,)نین نامه اوغوز(داها گئچ دؤنمه ایلیشگین وئرسیونالریندا 

لر ایله تاجیکلري توٍرک« دا انیستتوٍرکقالري و لدواو انانـ خ انایللر خ اوزون
یعنی  ,ي ایدي ؛ توغالرادرتلی بیر بوقو ,سالیرالر. التیلیرنآ» ایداره ائتدیکلري 

ي بویالر اوغوز انیستتوٍرک ,ایقتیدار. و بایراقالرا صاحیب ایدیلر نجاقااؤزل س
داها . یدي سالیرالرین الیندهر  نه قده و شوریشلر باش وئره انآراسیندا عوٍصی

ائلینده  اوغوز ,چیخدیغی قینیقالر اد نین یانیدانسلجوقلو خ انآراالریند سونرا
 گئچیردیلر . اَلهحاکیمیتی 

 ,نین آیري بیر وئرسیونوندا»نامه اوغوز«  ننین اثرینده یئر آال محمد نشري
 سالیرالرا اندسونرا ,غواولدوولتینده حوکومتین اولجه قاییالر الینده ؤد اوغوز

یدي  غولالرینین الیندهاو و ینانخ قایی حاکیمیت« دیر: ائدیلمکده قئید گئچدیگی
غلو ون اواوغوز ,غلوین اوانرك تاغ خ نسیلدن نسیله گئچه ,تا عصردن عصیره

یور ـسالی اناددانق لسویور ـسالی. ر دهـنه ق ا گئچهـنبوی ـانـساس انایله ایر بو
 )کی دؤنملرده اؤنجه انمحمد (ص) نبی و هله ایسالمد(الري آراسیندا پادیشاه
عاباسی  اندـآردین. لموشدوالر اوـاواشـلی سانققوشماالر و قاییدا توـچوخ س

ین انزام ,نهایت. دیلر ائیله بوللرین بیر قیسمی ایسالمی قتوٍرکیندا انی زامانیدانخ
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رون غلو سالوین اواناغیندا تاغ خل چنین تشکّوٍ ولتیؤعاباسی د ,سییله گئچمه

. لدوآدلی بیریسی حوکومدار او انخ اقانلی جانعونو انقاراخ ,سونراموندن اؤلوٍ
    ایلینده 300ري ـهیج. دن بیرییديـحاکیملرین وٍركـتدن ـائ ولـبایسالمی ق، او
 ,لدوالراو انسلمرك موٍ ائده بولسی ایسالمی ق عاییله توٍركمین  ایکی )999. م(

ائله بوالر انیمتوٍرکنالر نا گؤره ده اونراداها . دیریلدیالرنآدال اقاوبو کلمه  سو
من آدي دا او دؤنمدن توٍرک. من شکلینه گلديتوٍرکخالق آغزیندا قیسسالتیلیب 

 » .قالمیشدیر 
لوغو دوغرولر و  المسیز قوشما حیکایهنآچوخ  ,تاریخی ریوایتلر نآراشدیریال

نامه وئرسیونالرینداکی اوغوز للیکلهاؤز .تاپیرالر تشکیل بیلگیلردن ناوال لی بههشوٍ
سالیر حوکومدارالرینین هله  ,نـیی اؤرنه. رـدی الیـسی خی الیالرین کرونولوژياو

بو . دیر ماق چتینانپادیشاهالرییال ساواشدیقالرینی این اناؤنجه ایر انایسالمد
حماسی  ,ییباولماچک تاریخی آدامالر گئر ,الريانسالیر خ نریوایتلرده یئر آال

 نوي اؤزللیکلرینه باخمایاراق آراشدیریال هانـی افسـبعض ,اقـآنج. رـتیپلردیل
لري حاقیندا بعضی  یلموش سالیر بولتینده حاکیم اوؤد اوغوزده  نهئی ,ریوایتلر

 ,ردوغو اندوراـبده  یـن اؤنمـن ریوایتلریـن له اینجه. یورالرري قوروـل رهـخاطی
ل رو بؤیوٍكنون بویور ـده سالی ادیلهـنکلرله موج پئچه ,ن ریوایتلريـموٍرکـت

ایلده یوٍز. جو 9 ,احتیماال گؤره بو ریوایتلر. دیر بحث ائتمکده انینادیغینداو
اسی ـولتینده سیؤد ا یابقوـیه گلدیکلرینه و سیردری ر رییسلرینین صحنهـسالی

 ,وئرسیونالري» نامه  اوغوز« . دیر ایشارت ائتمکده گئچیردیکلرینه اَلهحاکیمیتی 
ر  سلجوقلوالرین ظهورونا قده ,نـنی اکیمیتیـالرین حانـگلن خ انندبویور ـسالی

. جو 10ائلینده تقریباً  اوغوزنالرین او ,دا اندبورا. داوام ائتدیگینی گؤستریر
 مکوندور .ائتمک موٍردوکلرینی تخمین ر حوکوم سوٍ الرینا قدهاورتاایلین یوٍز
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 ی حاکیمیتیاندؤولتینده بار اوغوز
 

 )اوٍز وئرن بیردن( ینآ کیسونرا داها ,تاریخینده انیدانخ ولتیؤد یابقو سیردریا
کنت  یـی یئنگـس سلجوقلو اؤنجه. هـیور هلوغونو قوروـلللیکلر مجهو ییشیک هد

ر و ـدی اریشیقـق ,تلريریوای نـموٍرکـت و اوغوز یـداکـاقّینـح حوکومدارالري
 ,ین چوخوبونالر ,سک ائتمه توجوه لرینه بعضی .یرداوزاق تعبیرلردن دیریجیاناین
بو   .رـارتدیـعیب لردن حیکایه رـدایی هـاکیمیتینـح کـملی اهـش غلواو و انـخ یـعل

سورتابعضی  ,نجوسونوالرگئرچک تاریخی شخص  ,چاغ قایناقالریندا اواقاو 
کی ریوایتلرین  ده »شجرة تراکمه«و » نامه اوغوز« ,بللی اؤلچولرده ,بو. رالتیلینآ

یته گئچیش تاریخینی ییمیین حاکانخ علی ,آنجاق. اولورتصحیحینه یاردیمچی 
الیالرین تاریخلري تثبیت ائدیلمیش تاریخی او ,بللی ائتمک اقاوالرقطعی 

 ,دهـریوایتلرین اوغوز. رـیمکون دئییلدی ایله موٍـدیغی سبباـاولمی ـمووجودیت
 اولدوغوکنتده حاکیم  اؤنجه یئنگی انین سلجوقلوالرین ظوهوروندانخ علی

 انتورزقیرالریندا اوی بوـس ورهـآرال چئ ,لرینده رهـن شجـموٍرکـت. رـبیلدیریلی
او «  ,یه گؤره ابوالقازي. دیر سئچدیکلري قئید ائدیلمکده اننو خالرین اواوغوز

کی مصبینه یاخین یئرلرده  ین هر ایکی طرفیندهانخالقی سیردری اوغوز الرانزام
ا بونالر ,رینهزوٍموغولالرین ظوهورو و تئز ـ تئز حمله ائتدیکلري ا. یاشاییردي

. چ ائتديؤگنجه کاور ,خوالقین چوـین خ ا بیلمهـی چیخـارشـق )موغولالرا(
 . رائتدیل ناعال انعلی آدیندا بیرینی خ ,الرنقاال

 ,لردن ین بو حیکایه ی بیلگیلرله دوٍز گلمهـردیگـالرین وئـکی قایناق الیمیزده
 ,الریننالتیالنآو ـب، اقـآنج. رـر نتیجه چیخارماق چوخ چتیندیـکرونولوژیک بی

لري  ي ایشغال ائتمهماوراالنهرسو و  لیالرین باتی یئدديانایلده قاراخیوٍز. جو 10
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دا  الیـاحتیم سیاـاولم اسیـاینعیک ـربی ییشیک هن دـلری ادیثهـسیراسینداکی ح

 ین انـخ یـعل ,ی ریوایتلردن حرکتلهـدا ذیکر ائدیلن تاریخیوخاری. مکوندورموٍ
ایقتیدارا گلدیگی  سونرا انالرینداورتااریسی ـی یـایلین ایکینج یوٍز. جو 10

 نه بیلر . سؤیله
لریندن  ی قبیلهانبار ,انخ ن علیایلده حاکیمیته گلیوٍز. جو 10 ,قایناقالرا گؤره

وارس شاه ملیک ابوالفَ ,وـنن اوـالدارکـنآی ـملیک اهـش ,فندق ابن. رـچیخمیشدی
 اوغوزکنت  یئنگی ,نـنی بو قبیله ,یـلقبین» ی انبار« . یدیرانی دییه تانالبار علی ابن
ایلین یوٍز. جی 11. ییردي لري ده داشی نین اؤبور اوٍیه یانیدانالرینین یئنی خانخ

آلپ  انسلجوقلوالرییال اوٍز وئرن ساواشالرا قاریش ماوراالنهر ,ایلک یاریسیندا
یا منسوبیتی بیر بو انعئینی آدي داشیی ,یانبار دابورا. دن بحث ائدیلیر یانقارا بار

بعضی باشقا تاریخسل دیللر ده . قارشیمیزا چیخماقدادیر اقاوالرگؤسترن لقب 
    ,لري امهـروس وقاییعن ,یـز کیمـگیمیج آشاغیدا گؤره. رلریی ري دستکلهـو نظـب

لري  قبیله توٍرك انوپا سرحدلرینده یاشایاور دوغوالریندا اورتاایل یوٍز. جی 11
» ندي ره به« ,ائتنونیمی» یانبار«. دن سؤز ائدیرلر ندي آدلی بیر قبیله ره آراسیندا به

دئییملرین  بو گؤره احتیماال چوخ .بیلر یلهائد موقاییسه راحاتلیقال ایله آدي قبیله
 تملی توتئم حاصیلالریدیر .

 ,»ی ـداغ گئچیس« لرینده  نین چئشیدلی لهجه دیلی توٍرك»  انمار« ـ »  انبار «
منـلریـن وٍرکـت انـیاشای اطرافیندا گؤلوٍ انو .المیندادیرنآ »گئچـی «  ,»یـون وـق« 

. رـاسی چوخ ایلگینچ دیـیلمنولالـقدا ـالمیننآیون ین قو» انارـب« سینـده  لهجه
  .المیندادیرنآالر انسی توٍت رنگلی حئیو کلمه»  انارـب« چاغداش قازاخ دیلینده 

 دئمکدیر .» قوزو « تاتار و باشقیر دیللرینده ده  ,ایصطیالحی» ن  ره به« 
 بویو اوغوز .ن دن گلیر ره و به انلري ده احتیماالً بار نی کلمه ره ی و بهانبار

میز اوٍچون  تخمین ائتمه اولدوغونوسی  یونلو ایله یاخین رابیطهنین قاراقو یانبار
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 بویویونلو قاراقو ,یه گؤره دولتشاه سمرقندي. لر واردیر اساسلی تاریخسل بلگه
سینده  سینین داغلیق بؤلگه رد سیلسیلهقو قازي ,ر ایل باشالرینا قدهیوٍز. جو 13

یلردن گلدیگینی انبار سینین لهسوال نلویوقاراقو ,قایناقالري چاغ اورتا .یاشاییردي
ه ـدیی یانارـب دا نـحوکومدارالرینی ونلوـیوـاراقـق ,اريـغفّ دـاحم .رـریـؤستـگ

یون ارا قوـدا قـونلوالرین بایراقالرینـیوـاراقـق. رـی بیلدیریـدیریلدیقالریننآدال
 ,من تاریخی ریوایتلريتوٍرک. دیقّت چکیجیدیر لدوقجاسی اواولمانین  شکلی
قاراقوـنلوالرین منشأیینی قیور ـبی ,لرینده هانـخالق افس. یونال بیرلشدیریرارا قو

غوغلونون آدامین ایکی اولدواو, سینه ایسه قارا  ایکینجی ,ایلکینه آغ اننالرداو
ؤرهـریوایتلره گ. رـی دئییلیـیون وئردیگقو, لوالریونقاراقو, و ـی بـي آدالرینبو
سیندن آلمیش ایمیشالر . غولالرین ایکینجیاو 

میز  شونمهگلدیگینی دوٍ انندبویو یانبار ینانخ علی ,لرده بلگه تاریخی مووجود
رح ـلرینده مط احتیماالً روس وقاییعنامه ,بویوی انارـب. چون دلیلیمیز واردیراوٍ

نین حامیسی و  ي و یا قبیلهبو ,نین کؤکو کلمه بو. ائدیر بولندیلره تقا ره به ناوال
نتئمی ساییالتو قواحتیماالً داها گئچ  ,یلرانبار. ماقدادیرانسایقییا دای نالیویونا دو

الریونلوالر دؤنمده قاراقوغوز ندیریالنآدال اقاویالر اوبیرییدي . انیندبو 
 

 نی نین سیاسی دوٍزه ولتیؤد اوغوز
 

ولت ؤایللرده مونولیت بیر دیوٍز. جو 9ـ  10 ,ولتیؤد وزاوغآسیا  اورتا
ر ایقتیدارا ـبی وجلالري گوٍیابقو اوغوز ,ؤرهـا گـالرینـایناقـو دؤنم قـب. دئییلدي

 توپراقاري باغیمسیز ـالردا باغیمسیز و یاوغوز ,یـادریس. احیب دئییلدیلرـص
ی و ب اوغوزدا بعضی »جار کتاب رو« . رـارت ائدیـنا ایشاولدوغوصاحیبلرینین 
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بو  انري بیرلیکلرینین باشیندا دوبو بؤیوٍك. دیر تیگینلریندن بحث ائدیلمکده

الرن مؤحکم قاالالري ایقامتگاه ـلری یبلال اقاوبو . رـد ائدیلیـدیقالري قئینقو
لرینین  یب اوغوز ,ادریسی. اردينسو مخزنی و یئمک لوازیمی ساخال ,قاالالردا

ی ـل بیرلیکلري تشکیل ائتدیکلریناق آماجییال اؤزـمی قوروـیقتیدارالریناؤز ا
لري و مالالرییال بیرلیکده  عاییله ,یندانآاواش و سالدیري ـس ,الراوغوز. بیلدیریر

العبور  نلوقال صعبخوایستیحکامالرینین چو اوغوز. اردیالرـاالالرا سیغینـبو ق
 سی بیر تصادوٍف دئییلدیر .لمااولرده قورولموش  داغلیق بؤلگه

 

و  یابقوبایقو 
 

»  یابقو« و یا » جابویا «  ,نین باشیندا ولتیؤد اوغوزه دایللریوٍز. جی 10ـ  11
لرینین توٍرک اوغوز ,نفضال ابن. ر آلیرديـیئ انـلو خاقر اوـبی انی داشییانعونو
 اوغوز ,رباشقا قایناقال ,آنجاق. ی داشیدیغینی بیلدیریرانعونو یابقونین  یانخاق
الري انعونو بایقوو  یابقو. دیرلر د ائتمکدهـی قئیـدئییلدیگین»  یابقو« ینا انخاق

سینین آیدینالتیلماسی اوٍچون اؤزل بیر  مسأله اولدوغوآراسیندا ژئنئتیک بیر باغ 
»  ویابق« نون » بایقو«  ,انقاي.مارکوآرت و ز.و تو. دیرمایا احتیاج واردیرشآرا

بیربیریندن  ,آنجاق .دیرلر قناعتینده اولدوغو شکلی ائدیلمیش تحریف نین دئییمی
و ـب ,یـس شکلینده ذیکر ائدیلمه» بیغو « ن نوبایقو ,اقداـر چوخ قاینـباغیمسیز بی

ز بیربیرینه ـسی شوبهه ,بایقوو  یابقو. رـؤستریـی گـدیغیناتاولم دوغرون ـنظری
اوا موٍطلق بنزر عونوآ ,قجا یاخینلدولره  بیر سیرا بیلمسل فرضیه. الر دئییللرانم

بو . میش ساییالبیلمزنهله ده آچیقال ,سینین منشأیی کلمه»  یابقو«  ,باخمایاراق
 ,ارـؤره توخـبعضیلرینه گ ,انـشؤره کوـاچیالرا گـی آراشدیرمـبعض ,انعونو
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لی انقاراخ ,یغوراو ,لوققار. بعضلرینه گؤره ده اسکی فارس دیلیندن گلمیشدیر
ی انعونو یابقو ,تیجیلر یؤنه نر آالـدا یئـی خالقالرین باشینـرك دیللوٍتو بنزري 

الرین ـالقـمیش خ ا گلمهـولت حالینؤد ,ینیانعونو )یافقو( یابقو. یردیالرنقولال
 وٍركـت نر آالـاغیدا یئـی درجه آشـا نیسبت ایکـانـا خاقـآم ,انردا دوـباشین

 یردیالر .نقولاللري ده  صیلزادها
» انغدو آال« یا و »انغدو« کلردهائتمئلوژیک سؤزلوٍ ,المینآنین  دئییمی» قویاب«

ن ـلرینیوٍرکـتاغ ـچ اـاورت ,یـکیم اولدوغوی ـبلل. دادیرـاقـمنآچیقال اقاوالر
ن ـیاکیملرینـح وٍركـت .سیدیرمیشانی یـالییشـنآ تئمیکتو یـاسک ,الريانعونو

شالرین آدالرینا قو ییرتیجی و الرینانحئیو جلوگوٍ آراسیندا الريانعونو یوٍکسک
الري انعونو )غرابو( وه ده و )نآرسال( نآسال ولتیندهؤد لیالرانقاراخ .راستالییریق

الرینی سلجوقلو انعونو نالـآغ آرس ,نالـارا آرسـق ,نآرسال. رديـیلینولالـق
و  انتوق ,سونقور ,)غرول ـ طغرلتو(ل قروتو. رحوکومدارالري دا داشیمیشدیال

 وٍركـتن آدالري دا ـشالریدي قوـی و چئشیـجینس انـغی دوـري کیمـاقـچ
نقون بو جور او. یلمیشدیرنقولال اقاوالرالري انحوکومدارالرینین سایقین عونو

چاغ  اورتاائرکن  ,انیرام بو عونوانـس. دا داخیلدیر بایقوالرا انمنشألی عونو
. یلماقدایدينقولالبیچیمینده » پایقو « خالقالردا  انیشانجه دتوٍرکدؤنملرینده ده 

یلرین اننین ساس یانی پایقو عونوـک لردهوٍرکـت ,یـس ایسالمی تاریخچیلیق عنعنه
ک یچیساکین کانم بن زقو .دیر ائتمکده ایشارت یلدیغینانقولال دؤنمینده حاکیمیتی

غلو اویله ایلگیلی بیر ریوایتده ا بایقو »زالرین پادیشاهینا قودئییلردي  بایقو «
 سو موناسیبتینه گؤره جالیبدیر .قونوآچیقالماسی دا سؤز 

ده  تیجیلري ینین اؤنده گلن یؤنهبویالرسلجوقلو  ,لدهـای وٍزـیی ـ. ج10ـ  11
ی داشیمیشدیالرانعونو یابقو .لالالرینین اندانمسلجوقلو کویغی دنقوعالی  بایقو
سلجوقلو . رـالرال بیرلیکده ذیکر ائدیلیانایقین عونوـا سـگئنلده باشق ,یانعونو
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 ,)انغـ دو نآسال( بایقوـ  نآرسال ,ي حاقیندا بیلگیلر وئرن قایناقالردابویالر
بؤیوٍك( نکال بایقو انـغدو( چ انـو اینبایقو )انالریندانعونو )انغصادیق دو 

 دیر . هبحث ائدیلمکد
و یا  یابقولرینده  من چئورهتوٍرکـ  اوغوز ,مووجود تاریخی وئریلره گؤره

قلو ن آرتوـموٍرکـت. یلیردينقولالی دا انی عونوـعال بایقو ,جابقویال بیرلیکده
چوخ نظري جلب  انبو باخیمد ,الريانی عونوـی تمثیلچیلرینین عالانیدانـخ

لوغ هومایون او ,تلوقبیرینه آلپ قو انریندنین حوکومدارال بو سوالله. دیر ائدن
قاجابو, تول ـ تگین دئییلردي .غرو 

ی انـ آلپ عونو یابقو ,تلوق ـ بکقو ,چ ـ بیلگهاناین ,آیري بیر حاکیم ایسه
 ییردي . داشی
المدا بیربیرینه نآالرین سوسیال اننن عونو له اینجه ,کی مووجود بیلگیلر الده

یاخین اوري ـو نظـده وئریلن بیلگیلر ده ب المـحدودالع. رـؤستریـگ قالرینیلدو
 وقـارلـقل ـای وٍزـیو ـ. ج10 ,ؤرهـن مولّیفینه گـریـاث. رـیی دستکله انددوغرو

 ییردیالر . الري داشیانعونو یابقوو  بایقوحوکومدارالري 
اسینداکی الري آرانعونو بایقوو  یابقو ,نن تاریخی بیلگیلرینین هامیسی له اینجه

. قدادیراولمایاردیمچی  چیخارمامیزا حوٍکوملر اساسی بعضی سونداقونو تینباغال
لرینی  اصیلزاده اوغوزیلدیغی و نقولالین دا عئینی دؤنملرده انایکی عونو ,اولجه

و ـی آریستوکراتالرینا بـتیج ین یؤنهبویالر انیشانجه دتوٍرک اقاوالرده شامیل 
 ,نین یانعونو بایقوپایقو ـ  اقـآنج. ا چیخیرـی آچیغـیلدیگرـالرین وئـانعونو

 ـ جابقویا گؤره اؤنمی و سایقینلیغی داها آز ایدي . یابقواحتیماالً 
 

 ناییبی یابقوکؤل ـ ارکین / 
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. نین اؤز ناییبلري واریدي حاکیمی یابقو اوغوز ,ین سؤزلرینه گؤرهنابن فضال

  نا لسایدي اور کیم اوـه» ی ـناییب« حوکومدارینین  اوغوزبئله یازیز :  نفضال ابن
تاریخ لیتئراتورونده آچیغا چیخدیغی . دئییلردي» زارکین قو« و یا » قودارکین « 

ریف ائدیلمیش ـنین تح یانن عونوـکؤل ـ ارکی ,یانعونو» دارکین قو«  ,یـکیم
ـ ارکین  لؤک ده لري زادهاصیل توٍرك لیانقاراخ ,قارلوق ,زقو ـ زوکتو .دیر بیچیمی

گؤل کیمی دولو « کاشغارلی ماحمود بو ایصطیالحین . ی داشیمیشدیالرانعونو
 آچیقالماقدادیر . اولدوغونوالمیندا نآ» عاغیل 

 ,دئییل نفضال جه ابن ساده ,اولدوغول ـ ارکین ؤحوکومدارالریندا ک اوغوز
 ,وئرسیونالریندا» نامه  وغوزا« . تاریخی ریوایتلر طرفیندن ده تأیید ائدیلیر

ر ـدا بیـیناقّـح انـخ -یـسئچیلن ارک» ی ـناییب« ین انـحوکومداري قارام اوغوز
بیر ضیافت ترتیب وئریر ؛  بؤیوٍك ,انخ  -ریوایته گؤره ارکی. التیلیرنآایه حیک

خالقالرینا ایکرام ائدیر ؛ بو  اوغوز بوٍتونرور و لدوقیمیز ایله دو گؤلوٍایکی 
ؤل دییه ـک انـخ  -یـوٍندن ارکـؤره ده او گـناسیبتینه گن موـنی جؤومردلیگی

 دیریلیر .نآدال
وي اؤزللیکلره  هانافس جالیب لدوقجااو ،ریوایت تاریخی حاقینداکی انخ  -یارک

ی و ـل بالیغهی موـس حیکایه ؤلـگرولموش لدوقیمیزال دو ,نـیی اؤرنه. دیر امیلـش
ی ـاسـن سیـنی ولتیؤد اوغوز ,ی ریوایتـداکـیناقّـح انـخ  -یـارک. دیر اغیلـن

. رـائدی بولکی یئرینه تقا الق ائتیمولوژیسیندهـنین خ ر حادیثهـی بیـک نینده دوٍزه
الردا اوغوز نـنی یانعونو اريـایفتیخ نـارکی ـ ؤلـک ,او دهـرلیکـبی الـونـونـب

 یر دلیل یئرینده دیر .سی جهتی ایله اؤنملی ب یلدیغینی گؤسترمهنقولال
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ی انل ـ ارکین عونوؤحوکومدارالرینین ک اوغوز ,ی مأخذلرـلیکله تاریخ بئله
بو ناییبلر  ,التدیغینا گؤرهنآین نفضال ابن. گؤستریر اولدوغونوناییبلرینین  انداشیی

 اوغوز ,الیالرین بیریندهنقل ائتدیگی او اونون. چوخ اختیاراتا صاحیب ایدیلر
چوخ قاریشیق داعواالري و . روكگؤروٍ اقاوالرقاضی  یوٍکسکرکینینی ل ـ اؤک

 ,نالشیالنآ. راردیالرنا باش ووالشمازلیقالري حلّ ائتمک اوٍچون اونآقضایی 
ل ـ ارکین آدلی ؤدا ک اقاوالریلتاش انریوایتلرینده ک اوغوزالرینین یابقوسیردریا 

 ناییبلري واریدي .
 

 شی کنقه اوغوز
 

 حوکومدار  سئچیلمیش یـابـایج رمالیتهفو ر دهـق هـن رـه ,الريیابقو زاوغو
االرداـلساو, یایقتیدارالرینی تواروٍث یوغوز. میشدیلرال داوام وئرـلواو و ـلاو

الق مجلیسلرینین ـی خـک عسکري دئموکراسی دؤنمینده ,الرینین سئچیمییابقو
تیالرین نجوٍر توپال بو آراسیندا الروغوزا ایلدهیوٍز جو .10 .ییردي داشی ایزلرینی
      له یازیر :ـبئ نفضال ابن. د ائدیلیبـین کیتابیندا دا قئینفضال احمدبن ,اولدوغو

 »نالر او)او  ,یی حل ائتمک اوٍچون بیر آرایا گلیب هر بیر مسأله )زالرقونویال قو
خسول یو ناَده و حتی  هآشاغی روٍتب ناَایچلریندن  ,ایلگیلی قرار وئردیکلرینده

 ,اقـآنج» . بیلردي ی ابطال ائدهـنالرین قرارالرینی چیخیب اوـریسـبی ناوال
دي و گوٍنلوك حایات ایله اوالرقجا نادیر لدوتیالري اونپالالردا خالق تواوغوز

. قاپساییردي یانارکدؤولت لو سینده اساسی رو ایلگیلی پروبلئملرین حل ائتمه
و قراري  ؤزوٍـن سسو، الردادورومی ـتیالرینین ترتیب ائدیلدیگنالپالق توـخ

ی ایزلري ـی ایله ایلگیلـولتؤد یابقوا ـسیردری. ردي لري دییه اصیلزاده اوغوز
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نا ایشارت وئرسیونالرینداکی ائپیزودالر دا بو» نامه  اوغوز« ییشیک  هد انساخالی
سییله ایلگیلی بو  سئچیلمه انخ ینانارامبیرینده ق انبو وئرسیونالرد ,مثالً. ائدیر

 انقارام ,شاق یاشدااو انداني خوجوٍر بیر حیکایه یازیلمیشدیر : اؤلن یاوک
سئچیمی  انیئنی خ ,خالقالري اوغوز بؤیوٍكک و یچیک. آدلی بیر اوغول قالیر

 ,ودرقده قو ده انیشمانآغیللی د. ییرلر نله دوٍزه )کنقش(تیسی نپالخالق تو ,اوٍچون
خالقی دا  اوغوز. سینی تکلیف ائدیر سئچیلمه اقاوالرناییبی  انین خانارکی ـ خ

ی ایسه انارکی ـ خ ,انلو خاقی اوانائدیر و قارام بولق نیدون تکلیفیرقوده قو ده
 سئچیر . اقاوالرناییبی  اونون

 ,درقوقو ده ده انخ ـ ارکی ,انقارام ,انخ ـ يویاوک نآال یئر ریوایتینده اوغوز بو 
 ,بیزیم اوٍچون اقـآنج. ی شخصلر ایدیلرـی حماسـالـخی ,ی آدامالر یوخـتاریخ

حتیوا ائدن مذکور ئلرینی ا خاطیره اوزاقدؤنملرینین » لیق انقاهرام« گئچمیش 
 ,الیالردا داباشقا او اناولوننقل . نون اؤزو اؤنملیدیرقونوریوایتلرین مربوطه 

عسکري  ,لدن وئردیگینیادا ییغیشماسی اَراوجه  ین سادهسئچیمینده خالق انخ
میزه سبب  نو تخمین ائتمهغودونقورو اقاوالردئموکراسی دؤنملرینین قالینتیسی 

 . اولور
 -انـخ« ی ـدرتلقو ناَ ,حوکومدارالري اوغوز ,ؤرهـره گـی ریوایتلـاریخـت
 ,یه»ؤره ـت«  ,مـسئچی نیالی یاپـگ فورمالیته گره. سئچیلردي اندـن»غالري واور

بو . شدیریلیرديلگئرچک اقاوالر اویغونایاسایا نآمیش  یعنی یازییا گئچیریلمه
 )گه نیسبتیچیک(قارداشا  بؤیوٍكسینده  حوکومت مسأله ,ایاسانآنکسل  گله

 تقدوٍم وئریردي .
 آتا ارکیل ـ فئودال ,الرداکی خالق کنقشلرینین صالحیتلرياوغوز ,نالشیالنآ

لر مجلیسی  یاواش یاواش اصیلزاده ,جینه گؤره رهروابیطین اینکشاف ائتمه سوٍ
ایلده یوٍز. جو 10 ,ین بیلدیردیگی کیمینفضال ابن. طرفیندن غصب ائدیلمیشدیر
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ي آریستوکراسی مجلیسینده عسکري ـ بو اوغوز ,ولت ایشلريؤاؤنملی د

 نانپالی طرفیندن توانموتسونون باش کواوردو اوغوز ,نفضال ابن. یئتیشیلردي
لر آراسیندا  طرفیندن دعوت ائدیلن اصیلزاده اونون. بئله مجلیسلردن سؤز ائدیر

غلوحاکیمین او, نویابقوبحث ائدیلیر اند)انتارخ( اناینال و ترخ ,غلون او .
 بیلدیریر  اولدوغونو» اصیل و سایقین  ناَنالر آراسیندا او« ین انتارخ ,نفضال ابن

لی  لو روتبهو او یوٍکسک ,الرانلیغیندا ایسه تارخانو خزر خاق توٍركی اسک
 الر ساییالردیالر .اناینس

 ,احتیماال گؤره ,الرانخالقالردا تارخ انیشانجه دتوٍرک ,ایلدهیوٍز. جی 10ـ  11
 ,لیدئرلر ,سینی تشکیل وئریرمیشلر ؛ امیرلر لرین امتیازلی طبقه حاکیم اصیلزاده

 اوغوز ,داـن ایشغینـریـلـبو بیلگی. دوالرـشلمواو انـارخـر تـل یـب وٍكـؤیـب
الرین آیري شخصلردن ـانارخـروموندا تتون مجلیس اوـسینی یـآریستوکراس

 الشیلماقدادیر .نآآیریلدیغی سببی 
 

یاینال و آتا ب 
 

ي »اینال «ده  بیر آراسیندا الرنقاتیال مجلیسینه لر اصیلزاده یازدیغی یننفضال ابن
دییه » ال ـاین« ن ـی واریثلرینیـاکیمـح وٍركـت ,دا»العلوم   اتیحـمف« . روكگؤروٍ

ر ـر بیـلرده هوٍرکـت«  ,ؤرهـیه گ محمدالخوارزمی. رـدیریلدیقالري بیلدیریلینآدال
کاشغارلی . »ین اینالی یعنی واریثی واریدي انحوکومدارین و یا دئهق ,ینانباشخ

گلن گنجلره  انم سویوندـاکیـا طرفیندن حـنآ ,آدینینال ـلرده اینتوٍرک ,ماحمود
 وئریلدیگینی آچیقالماقدادیر .
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سؤز ائدیلدیگینی  انک اینالدیچیده ک رـاینالال بیرلیکده بی ,ین اثریندهنفضال ابن
رییس و  «ن ـالریاوغوزالی ـک اینـیچـیک ,یـزگینـرب گـع. کیر بیلدیرمک گره

الردا ایکی اینالین اوغوزایلده یوٍز. جو 10. یدیرانت اقاوالربیري »  انالریندانخ
الر ایشیغیندا ـی قایناقـدا ذیکر ائدیلن تاریخیوخاریاحتیماال گؤره  ,نیسیاولما

ر ـی بیـتیمله ایلگیل وٍت یؤنهـج دابورا ,زـسی شوٍبهه. دورـمکوناق موٍـآچیقالم
گلنلري  انا سویوندـنآله آتا ای ,بونون ,بئله انبوند. یله قارشیالشیریق واقیعه

اق اوٍچون ترتیب وئریلمیش ـتمده موساوي توـتیاکیمیـح اقاوالریک بولسم
 اوغوز ,یـسیز و موٍسلّم شئ موناقیشه ,دهـالتـر حـه. الی واردیرـسی احتیماولما
رچکـو گئـب. الري واریثلرینین وارلیغیدیریابقو, ـتیینالردا حاکیمیاوراثت ن و

یووئریلدیگینی گؤستریر .یال لو 
لر تعیین  یاحتیماال گؤره اؤز واریثلري اوٍچون اؤزل آتاب ,الريیابقو اوغوز

الرینین انخ اوغوزتوراق ائدن کنتده او یئنگی ,تاریخی ریوایتلرده. ائتمیشدیلر
کلر تعیین ائتدیکلري ـ آتاب غولالري اوٍچون واسیک یاشداکی ولیعهد اویچیک

        ,ر داشیسا داـوي اؤزللیکل هانـرا افسـر سیـلر بی ایهبـو حیک. رـدادیـاقـمنآچیقال
نا اولدوغوتایید  من تاریخ بیلگیلري ایلهتوٍرکو  اوغوزایللر یوٍز. جی 11ـ  12

ملیکشاهین  انسولط ,چاغ یازارالري اورتا. دیر توجوٍهو جلب ائتمکده ,گؤره
وزیري و . ل ائدیرلرـی نقـینی وئردیگینناعونو» آتابک « الموٍلکه  وزیري نظام

 بوٍتون« گنج ملیکشاه بئله دئمیشدي :  ,رکن ینی وئرهانی عونونه آتابموشاویری
ام ـدن باشالیاراق آت و لحظهـب ,خیرامبوراک ایشلري سنه ـیچـیو ک وٍكـؤیـب

ک یاشداکی ـیچـین و کـاخت واریثلرینیـت ,لري یسلجوقلو آتاب. » انـساییلیرس
 ناوالاد ـایج سونراا ـداه اقـآنج. ادي و ائییتمنلري ایدیلرـستالرین اوانلطوس

ینی عمالً باغیمسیز حوکومدارالر انی عونوآتاب ,ماالر قارشیسیندانفئودال پارچاال
 داشیمایا باشالدیالر .
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ي حاقّینداکی بیلگیلرییله بویالرایل قایناقالرینین سلجوقلو یوٍز. جی 11ـ  11

لیک  یولتینده آتابؤد یابقوا ـسیردری ,ريـی ریوایتلـتاریخ اوغوز انـنالدوغرو
 . اولورمیزه سبب  تخمین ائتمه اولدوغونونین وار  سیستئمی

 

 خاتون
 

کیالر  حوکومدارالرینین وٍركـتا ـباشق ,حوکومدارالرینین آروادالري اوغوز
فوذو رینده چوخ نوزوٍا ایقوبخاتونون . یردیالرنییال آدالانعونو» خاتون « کیمی 

حاکیملرینین  اوغوز ,یننفضال ابن .اردياولون ایجرا دا الريانفرم اونون و .واریدي
» شولدوگو مجلیسلره ن گؤروٍـی پروبلئملریـاسـی سیـاؤنمل« دا  یمالرینینانخ

ین سین عرب ائلچی ,یین نهاور. دیر لدوقجا ایلگینچسی او سؤز ائتمه انقاتیلدیغیند
سی گئرچگی اـاولمنین دا حاضیر  یمیانـکین خ ائدیلدیگینده اتره بولحوضورا ق

 لیدیر .اولماقئید 
 ,»ملیکه« ,»یمیانیمالر خانخ«ـ » خاتون«گونده چاغ ائتیمولوژي سؤزلوٍ اورتا

نی نه یازیق کی بللی  ین کؤکهانبو عالی عونو. المیندا گؤستریلیرنآ» پرئنسئس « 
لري ایسه فارس  یـبعض ,وٍركـتون »اتون ـخ« اچیالر ـشدیرمبعضی آرا. دئییل
 یازیرالر . اولدوغونوی انعونو

احتیماالً سلجوقلوالرا نیسبت داها چوخ  ,الري ساراییندایابقو اوغوز ,خاتون
روـاتونون ائتگیلـخ. ینامیشدیرل اوغوزر  دهـینه قولـبایسالمین ق ,لوی رواو 

 گؤستریر . اولدوغونونیسبتاً سربست وندا قادینین توپلومو
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باشی و یا سوردواو باش کویانتمو 
 

غوز ,دؤولتینده یابقواو ردواوبؤیوٍكی چوخ انموتالرینین باش کو ل رو
غوز ,دهـدؤنمین نفضال ابن. ینامیشدیراوده ـائلین اوردوـنون باوی انموتاش کو

یه  ائتمه بولایسالمی ق ,ائتگیلی و زنگین نوناو ,نفضال ابن. ایدي انبین قات اترك
غار حاکیمی ایله فامئل ایدي و بول ,اترك. بیلدیریر اولدوغونو انرغبتلی بیر اینس

 اوغوز. فوذو واریدير نوـی سیاستینده محسوس بیتن خاریجـنی ولتیؤد اوغوز
ردولیسینه ی مجـآریستوکراس یوٍکسکاتیلدیغی ـده ق اؤزوٍ ,یـالري باشچیساو
 اوردوبور ؤلرینین آراسیندا ا م اصیلزادهـاکیـینین حبویالر اوغوز. یردينآرخاال

ی ـدا ائتگیل الريانموتکونووئرسیونالرینا » ملکنامه « . احیب ایدیلرـا صـمقو
ا قارشی انلو خاقبو جور باشچیالر تئزتئز دؤولت ایشلرینه قاریشار و او ,گؤره

کی باش  لرده دیللی باشقا قبیله وٍركـت ,الريانموتش کوبا اوغوز. چیخاردیالر
کیمی الرانموتکو »ایل قایناقالریندا یوٍز جو.10 .داشییاردیالر یانعونو »باشیسو, 

»جهتوٍرک  نین»باشیسو »ردودیر گؤستریلمکده ایشلندیگی المیندانآ »باشچیسی او . 
نی  نین خاراکتریستیک دوٍزه لتیوؤد یابقوسیردریا  ,نن مؤعتبر اشیاالر له اینجه

 اوغوزایللر یوٍز. جو 9ـ  10. لره ال تاپمامیزي ساغالییرالر حاقیندا بعضی نتیجه
ائرکن فئوداللیغا  اننینده اؤن فئوداللیقد دوٍزه توپلومسالاؤز سیاسی و  ,ولتیؤد

 كبؤیوٍکیمی  اولدوغوبللی  ,ولتین باشیؤسی د فئودالیزم اؤنجه. یدي گئچمکده
ي ـ قبیله بو ,الرین حاکیمیتیانبو باشخ. باشچیالرییدي اوردوو اکثراً اصیل 
ولتؤسینده د فئودالیزم اؤنجه. جاالر مجلیسی ایله محدود ایديرییسلري و قو, 

نالرین یاردیمییال ایطاعت آلتینا او ,یردي کیانگؤنوللو عسکري بیرلیکلره دای
اواشالر و ـی سـکل سوٍره ,داـنوـب. ا بیلیرديـپالیراج توـخ انالردـالقـخ انـآلین
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ل ی روـده اؤنمل یـس گئچیریلمه اَلهر ـدا غنیمت و اسیـونسونوجالر ـالدیریـس
ا فئودالیزم اؤنجه. یناییردياوالروئرگیلر داییمی  ,ولتدهؤسی د آمیئرینه  اقاو

 دوٍشموش بیر سیستئمه باغلی دئییلدي .
ر ایقتیدارا ـجلر بیالري گوٍیابقو اوغوز ,یـی کیمدیغندا آچیقال دااریـیوخ

نیندن  ولتینده عسکري ـ دئموکراسی دوٍزهؤد اوغوزسیردریا . صاحیب دئییلدیلر
 ,الرینین حاکیمیتییابقو اوغوز. یدياکیمیت قورولوشالري قورونماقداآلینما ح
کنت  ئنگیی. ي آریستوکراسیسی مجلیسی ایله سینیرلییديعسکري ـ بو بؤیوٍك

سیردریا . ناییبلري واریدي انینی داشییانتیجیلرینین کؤل ـ ارکین عالی عونو یؤنه
غوزولتینده ؤد یابقواو ردواوالرینین باش کوالالري انتموناو بؤیوٍكباشیالر سو 

روینایاردیالر .ل او 
بیله ي ـ قوـی بـده اسکـولتینؤد یابقوا ـردریـل سیـای وٍزـیی ـ. ج10ـ  11

قوآتا  ,رکن ر شکیلده داوام ائدهـی بیـلسوٍرعتی ـج زولما سوٍرهرولوشالرینین پو
 ارکیل ـ فئودال ایلیشگیلر ده اینکشاف ائدیردي .

 ,ی تشکیالتالرـا مخصوص اسکـکی عسکري ـ دئموکراسی چاغین حاکیمیتده
رینی المالنآی ـاواش اسکـاواش یـغراییر و ییه او دي شکیلده ایستیحالهـجی

مجلیسی  یوٍکسک اشراف کی ریاستینده ننویابقو بؤیوٍك ,لورو اساسی .ایتیریردیلر
غوز. ینامایا باشالمیشدياومو اوپلونآندا توستیک تناقوضالرین اینکشافی تیقنو

 لیردي . یزمی دوٍزهانیم میکت ولت یؤنهؤایلکل د ,ونداسونوج
 یابقوا ـل باشالریندا سیردریـای زوٍـیی ـ. ج11نو ایله ل سوـای یوٍز. جو 10

 ,چاغ قایناقالري اورتا. پالما سیستئمی موٍنظّم چالیشیرديولتینده وئرگی توؤد
ـ کؤچر  نارقو سینین بؤلگه سیردریا کیمی آلیندیغی انخالقد یئرلشیک وئرگیلرین

االثیر و  ابن ,بو وئرگیلر. دا تحصیل ائدیلدیگینی آچیقالییرالر انخالقیند
تعبیرییله » راج ـخ« دا ـوئرسیونالرین» امه ـملکن« الري ـدیقنقولالرخوندون ـمی

204 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

پراغی ده تو جهتوٍرک ,بو کلمه ایله قصد ائدیلن شئی ,آنجاق. ماقدادیرنآچیقال
چ ـهئ ,وـب. دیر وئرگیسی» ه انسر«  نیالنقولالالمیندا نآ )حاقّی(ی ـما قیمتنقولال

ولتینده اینکیشاف ؤد اوغوزی بیر گئرچکدیر و ـتاریخ انیاولماشوٍبهه یئریسی 
یعنی . وئریر انمیزه ایمک تیندن سؤز ائتمهییمالیکی توپراقولتین ؤد ناوالحالیندا 

و  اوتالق انالرداوغوزکؤچمن  ,اراقانحاقالرینا دای توپراق ,الريیابقوسیردریا 
ن داها ـنی»نامه وغوزا« . لرینی طلب ائتمیشدیرلر مه ی اؤدهـیایالق اوٍچون وئرگ

بو . له وئریرد ائتدیگی اَـري تاییـبو نظ ,بیلگیلر نسیندا یئر آال موٍرتّب باسقی
ل ـر نئچه ایـبعضاً بی ,نین وئرگیلري القیـد خـکنت و جن یئنگی ,قایناغا گؤره

الرینا ایللیک وئرگی یابقوسیردریا  ,الردااوغوزکؤچمن  ,اردينپالدن تو اؤنجه
چوخ واخت باریشجیل ایداري تدبیرلردن  ,پالما ایشیوئرگی تو. ریردیل اؤده

نین )الريانپالیوئرگی تو(تحصیلدارالري  انخ. چوخ عسکري سفرلره بنزردي
ل سواري بیرلیکلري واریديمین نفرلیک اؤز .مه وئرگی اوده ,یابقو  نین رد

ارشی ـق» الرا چیانعوٍصی« ی ـرت بیرلیگینـالیندا شخصاً اؤز عیبـسی ح ائدیلمه
 ردي . ره گؤنده
م تی نهؤولتینده یؤد اوغوز ,یا چیخیشیاورتان ـنی ی سیستئمیـنکسل وئرگ گله

 اوغوزایل  یوٍز. جی 11 ,بونا گؤره. دیر نو گؤسترمکدهدوغواولوشنین  یزمیانمیک
میز  شونمهدوٍ اولدوغونوولتی ؤبئله ایلکل ائرکن فئودال د انبوند ,نین ولتیؤد
 میز واردیر . ده بلگه وٍچون کافی درجها

 

 نی نین ائتنیک دوٍزه ولتیؤد اوغوز
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خی تک قوومی اد ,ولتیؤالرینین دانکنت خ ایلده یئنگییوٍز. جی 10ـ  11

شهر و  نین آشاغی آخیمالریندا یئر آالانسیردری. موردواولوش انعونصورد
 ,سیز شوٍبهه. یاشاییردیالر خالقالري اوغوز انیشانجه دتوٍرکفارسجا و  ,کندلرده

گلن کوغوزیئرلشیک  انسایی باخیمیند ,نی ساکینلريلوروپال اوانریندقو 
» الرین انـسلمموٍ« ده ـالرینین باشکنتینیابقو اوغوز ,وديـمسع. ون ایدیلرـاوٍست

شهرلري حاقیندا داها آیرینتیلی بیلگیلر  اوغوز ,حوقل ایسه ابن. یاشادیغینی یازیر
الرین یاشادیغینی و حوکومتین انده موسلم جند و خاره ,کنت ر و یئنگیوئری

ایل  یوٍز. جو 10ا ـباشق ,یـو بیلگـب. رـد ائدیـقئی اولدوغونوده ـالر الیناوغوز
 ماقدادیر .نالدوغروقایناقالري طرفیندن ده 
و  بؤیوٍكدن ـي دا ائتنیک جهتبویالر اوغوزري ـؤچـکؤچري و یاري ک

 ,يییشیک ائتنیک بو هنالر آراسیندا داو. لیردي دوٍزه انعونصورالرد چئشیدلی
و باشقا  نآال ,آسالر ,نکلر الر آراسیندا پئچهاوغوز. ر واریديقوروپالقبیله و 

بوسیردریا . ومالرینین قالینتیالري یئر آلیرديزقیر قوولتینده ایقتیصادین ؤد یابقو
رویدیللی  توٍرك انیتملینی قوالرا گئنل الربوغوز«  اقاودئییلیردي .»  او 

الرین بیر قیسمینا اوغوز اندیللی یئرلشیک خالقالرال قاریش )فارس(پئرس 
    ی ـ. ج11ل ایله ـای وٍزـیو ـج. 10 ,بو دئییم. من دئییلیرديتوٍرک اقاوالرگئنل 

اتی ـآخیمالري ایله ب اـاورتن ـیانـردریـگینده سی رهچن ایلک ـایلی وٍزـی
ر اوٍچون قوروپاللموش ائدن و تقریباً آسیمیله او بولداکی ایسالمی قسو یئددي
الرینین بیر اوغوزسو  من دئییلن یئدديتوٍرکایلده یوٍز. جو 10. یلیردينقولال

 اورتاین انسیردری. یدیلر تیمینده دا ایقامت ائدن حوکومدارین یؤنهاوردو ,قیسمی
ن و ـموٍرکـت انـالدا یاشایـري حـؤچـی اتکلرینده کدا و قارتاو داغـآخیمالرین

کی  الرینین حاکیمیتیندهانخ زائلیقو اسکی گؤره احتیماال ,قیسمی بیر الریناوغوز
 یه داخیل ایدي .  بؤلگه
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 ,خالقالر انلرینده یاشای  بؤلگهزقیر کی بعضی بو تیمینده نهؤولتی یؤد اوغوز
و قیماق  اوغوزنجا بویوقارا و آغ ایرتیش  ,مسعودي. اؤزللیکله قاریشیق ایدیلر

و قیماق  اوغوز ,ین یازاري»حدودالعالم « . قیشالقالرینین یئر آلدیغینی بیلدیریر
باریش  ,نه بو قایناقدائی. ا یئرلشدیریرـنجبویوري ـکؤچمن چادیرالرینی آتیل نه

ئتدیکلري الرینا گتوپراق اوغوزیندا قیماقالرین قیشی گئچیرمک اوٍچون انزام
نین  مروزي ,لري ائتمه چؤک سینه اؤلکه اوغوز قیشدا قیماقالرین .دیر بیلدیریلمکده

الرینا قالین قار توپراققیشدا قیماق  ,مروزي اثرینده. وراولوناثرینده ده تایید 
اگر آراالریندا  و یئتیشسئیدي جالیغینااو سوٍنگو سواؤرتوٍ قار اگر .یازیر یاغدیغینی

 ردیلر . الرینا سوٍرهتوپراق اوغوزقیماقالر آتالرینی  ,لسایديیم اوباریش حاک
ل و ـنالرین دیاو ,یـس ن رابیطهـاخیـرینین قیماقالرال یقوروپال اوغوز قوزئی

آداراز خیفچاق  ,گؤره»ه حدودالعالم « . کوٍلتور یاخینالشماسینی ساغالمیشدي
کاشغارلی . زر عادتلري واریديـبن الرااوغوزقیماقالرین  انتورسینده او بؤلگه

لرینین  و قیپچاق لهجه اوغوزعونصورالرینا صاحیب » یه انخاق« ق اورتاماحمود 
 ,قازاخ ریوایتلرینده اسکی .ائتمیشدیر تاکید لرجه دفعه اولدوغونو یاخین بیربیرینه

وشاهیده ل ایلیشگیلري م الرال ائتنو ـ کوٍلتورهاوغوزینین بویالرقیماق ـ قیپچاق 
 . اولور

ینین بویالر اوغوز ناوالالریندا یاشامیش توپراق انـاتی قازاخیستـنکو ببوگوٍ
. زر اؤزللیکلر واریديـخالقالرال بن قونشوا ـباشقیر و باشق ,نلوك حایاتینداگوٍ

ایللره یوٍز. جو 9ـ  13 ,الرقازیده ترتیب ائدیلن )انباشقیردیست(باشقیریه  گوٍنئی
الردا انرقکو .ییرلر دستکله نوبو ,اشیاالر رـدمی انـچیخ انمزارالرد انرقکو عایید

روس  یـوٍنئـگ الرـزاتـتجهی ريـعسک و یـوساییل یمنولالـق وكـنلوٍـگ ناوال
غوزـ  توٍركلن موٍؤزقیرالریندا گبواندمیر اشیاالرییال بیر چوخ باخیمد او 

لژه ووو آشاغی پو گؤلوٍش ـ سامار قامی ,زئنئیک اویچیو ک بؤیوٍك. ییرلر بنزه
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لیک  دا عئینی ایللر کؤچمنلرین مزارالرییال یوٍزجو .10ـ13 نساحیللرینده یئر آال

 دیر . عرض ائتمکده
هیند ـ  لشمیشتوٍرک آراالریندا ,گی چکیرده اساس نین ولتیؤد اوغوز ,لیکله بئله

رلشیک و یاري یئرلشیک یئ ,نالرینین دا یئر آلدیغی کؤچريرووپالیالرین تواور
ارس و ـر یئرلشیملرینده فـا دئلتاسینین شهـسیردری. تشکیل تاپیردي انخالقد
روپ آراسینداکی یاخین بو ایکی قو. خالقی یاشاییردي اوغوزدیللی  توٍرك

کؤچري . لموشدول یاخینالشماالري او وندا ائتنیک و کوٍلتورهسونوجایلیشگیلر 
دیللی خالقالر  توٍركکی  لرینده ییال چئورهیالربو اوغوزو یاري کؤچري 

 آراسیندا بعضی بنزر اؤزللیکلر واریدي .
 انقاریشیمالرد وٍكـؤیـب یـولتؤد یابقو اـردریـسی ,یـکیم وزـومـگؤردوٍـگ
سی و ائرکن  باشقا فئودال اؤنجه ,ومالراولوشومی بو نووع قو. لمیشدي زهدوٍ

خالقالرین  ,یندهدؤولت اوغوز ,ال بیرلیکدهبونون .دیر ولتلرین اؤزللیگیؤفئودال د
جی  دورما سوٍرهاولوش توپلوموائتنیک  ناوالسیندا ائرکن مرحله اولماایجاد 

لیغین حاکیم  چیانکؤچري حئیو ,ومواولوشنین  خالقی اوغوز. باشالمیشدیر
سییله  ن گلیشمهـودال ایلیشگیلریـل ـ فئـا ارکیـده آتـشراییط وـدوغـاول

کی سونراالرین تاریخی طالئعینی تعیین ائدن اوغوز ,آنجاق. گئرچکلشمیشدیر
مامیشدیر .نج تامامال الیالرا گؤره بو سوٍرهاو 

 

وپا اور دوغوآسیا و  اورتای دؤولت اوغوز
 سینده صحنه
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 یابقوین سیاسی و نیظامی تاریخینده سیردریا انوپاور دوغوین و انآسی اورتا
حوکومدارالرینین خراج و وئرگیدن  اوغوز. ینامیشدیرل اوی اؤنملی روتدؤول

ساوایی بیر آیري گلیر قایناغی دا ساواشالردا الده ائدیلن غنیمت و اسیرلر 
ي ـ قبیله اشرافینی الرین بواوغوز ,خالقالرال اوٍز وئرن ساواشالر قونشو. ایدي

چلر سیراسیندا تئزتئز ؤو پاییزداکی کاؤزللیکله یاز  ,الراوغوز. لشدیریردي زنگین
 اوغوزري گلنده ـدا یئ بویالرالق و ـخ قونشو. باسقینالر ترتیب وئریردیلر

، چاغ قایناقالریندا اورتا. ردیلر ائده نلرینه حمله ائدیب تاال  بؤلگهم ـرلشیـیئ
لشیک کی یئر لرینده  بؤلگهین چئشیدلی انوپاور دوغوآسیا و  اورتاالرین اوغوز

 اوغوزد و ابوالفدا ـسعی ابن. رـققوشماالري بیلدیریلیالرال آراسیز توـالقـخ
ا حمله ائتدیکلرینی قئید ـالرینتوپراقاس ـرتبو اقاوالرالرینین داواملی ـانـخ

نین سینیرالرینا دا پئرییودیک  یدؤولتغار لبوآتیل  ,الراوغوزکؤچري . ائدیرلر
آت  ,الراوغوزایل قیشالردا  یوٍز. جو 10. ال بیلرلرمیش او نله باسقینالر دوٍزه

نما دارماالر و سرحد ساووانکی ژدابورارینه سوٍرور ؛ ـزر نهـی خـسوٍرولرین
بو جوٍر . ییردیلر اؤنله انسینی هر زام الرین نهري گئچمهاوغوز ,بیرلیکلري ایسه

الرین قارشیسینا وزاوغسویال اوردوبالیق الی شخصاً قاانخزر خاق ,الردادوروم
 چیخماق مجبوریتینده قاالردي .

ارزملیلرله آراسیز ـالرین سینیرداشالري خاوغوز ,الريـاغ قایناقـچ اـاورت
ارزمشاهالرین ـاییزدا خـر پـه ,یـبیرون انـریحابو. ساواشدیقالرینی بیلدیریرلر

 ,الشدیریباوزاقزالري اؤز سرحدلریندن ـ قو توٍرك«  ,جنگه قالخیب
باسقینالرینا قارشی خارزم  اوغوز. الدیرنآ» نو غودوقورو اننالردسینی او ؤلکها

و ایستیحکاماتی ـب. لري و قاالالر تیکیلمیشدي هیا سرحد نظمیـنجبویوحودودو 
قوردیلر ر وئرهـی توٍستو ایشارتلرییله خبـین گلدیگینانـدوٍشم ,عسکرلر انیرو .
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 انرنوندقا بواور ,و سیرا امنیت بیناالريـب انو رابیطه ساخالی انبیربیرینه باخ

 ر داوام ائدیردي . لرینه قده چوروملو کنارهردون اویب و اوٍست یوانزه اوگوٍنئی
کی شهر و کندلرینه ده  ین سرحددهانخوراس ,لري اصیلزاده اوغوزکؤچري 

لتی ل آایونآسرخس ـ مرو آراسینداکی « یعقوبی یازیر : . ردیلر یوٍروش ائده
 اناقانداننو داو. دیر)شتورماقاقاو(راق یئر اشترمقاق ایلک دو. گوٍنلوکدور

  -بن و یئرلشیم واحیدلري علیب. دا قنوگیرد گلیر سونرا اناوند. تعقیب ائدیر
بو  نسیندا یئر آالاورتان ی چؤلوٍـوحش. رـدی سینین فرّاخسرو قبیله  بن  هشام

ی خالقین ـرلـالرا قارشی یئاوغوزیوٍروش ائدن الرا هردن بیر بورا ,سیغیناقالر
رومنما و سیغینما مرکزلري ساووبو  ,ه گؤره»خدامه بن جعفر « . وندایدیالردو

. یدیلر ریندهزاوٍ» لوچؤل یو انر چات سینه قده  بؤلگهزالرین قو«لري  یئرلشیم نوٍقطه
ؤل ـچ )ن ائدیلیرـتخمی اولدوغوالر اوغوزنالرین او(ن ـلریوٍرکـت ,ريـاستخ
دا ـاسقی آلتینـسینیرالرینی ب انـریندن جوٍرجزارزم اوٍـرك خ یه غینی ایزلهیوال
قوجلو و ایلده گوٍ یوٍز. جو 10 ,سی  بؤلگه انجوٍرج. ر وئریرـقالرینی خبیدو

ی نآداکی میندن آرتیق داغ قاالسی انجورج. ساغالم بیر قاال حالینا گتیریلمیشدي
ز چؤلو سرحددینده ایسه مودافیعه ین قوانخوراس. نو آالردينوٍسالدیریالرین اؤ

سینده  چئوره فَراوا ,ناییبلري انایلده خوراس یوٍز. جو 10. لموشدوخطّی ایجاد او
ی مودافیعه ـن خندقلر قازاراق اؤزلرینـرك و دری ؤرههوارالر اوٍچ قاتلی دو

ین انبو موٍستحکم بین. ایدي انی عسکري قاالالردـدا اؤنمل انفکو. ائدیردیلر
سی بیر فرسخ ایدي . وارالري واریدي و چئورهدؤرت قاپیلی دو 

لرینین تک  ی تعجیز ائتمهانو جورج انخوراس ,خارزم ,ماوراالنهرالرین اوغوز
لرییله تیجاري   بؤلگهنکو اکین چوٍ. اق دئییلديـله سالمغنیمت و اسیر اَ ,سببی

چ ؤالري واحه سرحدلرینه کاوغوز ,رتماسینین گئتدیکجه آ موبادیله احتیاجی
اج ـی احتیـدتلـا شیـدایـغکله بوـلی هـاؤنج ,الراوغوز. ور ائدیرديـیه مجب ائتمه
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غوزین نفضال ابن ,بو آرادا. یوردوالردواننلوك یاشامیندن گوٍـؤچمنلرینیـک او 
 انزقیرالردنالرا عایید بواو ,عرب ائلچیلیک هیأتی. داردیر سی معنی سؤز ائتمه

ی ـی وئردیکلرینـس دهـغداي پیسیخ داري و بو سیخ اقاوالرگئچرکن هدیه 
 ,ر دفعهـبی. لردن ایدي هدیه بولمق ناَك  الردا چؤرهاوغوزکؤچمن . بیلدیریر

دیریلمیش و ایلک انی طرفیندن دایـس کیشی اوغوزر ـی بیانین کرونفضال ابن
وپا تاریخ اور دوغوا و ـآسی اـاورتن الریاوغوز. لموشدوك او رهؤگی چ ایسته

غارالر آراسینداکی بولروس و  ,خزر ,خارزم ,یا چیخیشیاورتاسینده  صحنه
 965 ,س.پ.تولستوون آچیقالدیغی کیمی. ییشدیردي هنیظامی تعادولو ده د

آراسیندا خزرلره قارشی »  knaz svyatoslav« سو ایله یابقو اوغوزایلینده 
خزر  ,بیرلیگی بو عسکري و سیاسی ایش. لموشدوما اوالشنآعسکري بیر 

 ,بو حادیثه. لندي قالخماسییال نتیجه انداورتارخونج بیر بیچیمده لیغینین قوانخاق
ایلینده  965لر توٍرک ,نا گؤرهاو. سینده ده یازیلمیشدیر ین وقاییعنامه ویهسکَم ابن
روب یاردیم اش ووـزرلر خارزملیلره بـیه حمله ائدینجه مغلوب خ زریهـخ

یاردیم  حالیندالري  ائتمه بوللیغی قانسلمفقط موٍ ,نالرآما او ,میش ایمیشلر ایسته
ن ـزرلریـخ ,اواییـس اندانـده خاق رچکدنـگئ. جکلرینی بیلدیرمیشدیلر بیله وئره

 ائتمیشدیلر . بولهامیسی ایسالمی ق
نالرین سیاسی او ,االشمنآالر آراسینداکی عسکري اوغوزسییله  کییئف روسیه

خزرلرله رقابت ائدن و . و دورسونوجو تیجاري ـ اکونومیک منفعتلرینین بیر 
ی موٍتّفیقه ـاسـجلو بیر سین گوٍـنی یـدؤولتی روس ـاسک ناوالست سال دوانبیز

 انسینده فئودالالش ن اؤز بوٍنیهـنی یـدؤولت یابقوا ـردریـسی. اجی واریديـاحتی
اج ـا احتیـتالغون شیدتله اوـقاالبالیق سوٍرولري اوٍچ ,ريل کؤچمن اصیلزاده

اقـآنج. یوردوالردو, غوز ,زریهـی خـدرتلقون و قاوز ـدنی اراـالرین گئنیش دو
بورومع ـئانـلوندا مزقیرالري یووندایديدو .وپولژه اوٍوقیشالق و انریندن مز
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ي چکن اؤنملی بیر جاذیبه الراوغوزلالري دا ردا گئدن تیجارت یویو اوٍست
. جو 10 ,لالرا یوـنآی ـوپا ایله آسیایی بیرلشدیرن بو اؤنملاور. سییدي نوقطه

 انرمباتیدا عرب و نو. لوسالر آراسی بیر اهمیت کسب ائتمیشديایلده اویوٍز
جنین بیر  توحاتیفونوالرو سوسی مه نین گئریله تیجارتی )هانمئدیتر(دنیز  آغ اقاو, 

. نین آتاردامارینا چئویرمیشدي وپا تیجارتیاورآسیا ـ  )نین یهیخزر(ین انبور
نترول آلتینا لونو کوبو اؤنملی تیجاري اوالشیم یو ,ی دهدؤولتاسکی روس 

 وـدوغ ,رلرینهـاجیـروس ت ,اسیـن ییخیلمـنی یهیخزر. ديـی ریندهـین فیکانـآلم
 اوغوز ,الردوروممعلوم ائدیلن . یرديلونو آچلرینین زنگین بازارالرینین یو اؤلکه
نین خاریجی سیاست جهتینی تعیین  بیرلیگی الرینین روس کینازالرییال ایشیابقو

 ائتمیشدي .
زر ـالرال خاوغوزده  هـاؤنج اندـنوـدوغـاولوب ـایلینده مغل 965ن ـزرلریـخ
 ,ردیگی کیمیین بیلدینفضال ابن. دياوالرساواشالر  اوزونالري آراسیندا انخاق
ایلک  زرلرلهـخ نـالریوزـاوغ ناوال یـاخشـی آراالري الـالرییـانـخاق زرـخ
رهن ایلک ـایلی وٍزـیو ـ. ج10االري هله ـققوشمتورـرمیشدیـاوٍز وئ گینده  چ .

 اسیرلري واریدي . اوغوزا گؤره خزرلرین الینده نفضال ابن
 دوغو قوزئیه خزر دنیزینین ایلد یوٍز. جو 10 ,نین سینیرالري یدؤولتخزر 

میزدن ]  بیزیم اؤلکه« [ سوف : ی یوـانزر خاقـکی خ نئجه. ساحیللرینه چاتیردي
دئمیش »  یراناوزل وـفرسخ ی 20ر  دهـن دنیزینه قـوٍرگـگ دوغرونه یؤنوٍ دوغو

ارزم ـآتیلدن باشالیاراق خ« یه سینیرالرینین یخزر ,اـمکتوب اوزونو ـب. ایمیش
 ,ده بو بلگه. لنمیشدي قئیدي ده ایضافه» ر [ اوالشدیغی ]  ا قدهانرگنده گوٍیؤنوٍ
. جو 10. رـیلیدن ائـتخمی غودواولونور ـزر دنیزینین منظـسییله خ رگن کلمهگوٍ
ر  قیشالغا قدهانم ,الرینین حاکیمیتیانکی یازیشماالرا گؤره خزر خاق ایللردهیوٍز
 دي .یراناوز
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قیشالغین اناحتیماال گؤره م ,لی ساواشالرانآراسینداکی قالرال خزرلر اوغوز
استخري . زقیرالردا اوٍز وئرمیشدیرمسو داشلی بوسینا یاپیشیق یاري چؤلوٍ باتی

زالرال آراالریندا قو ,نالراو. الراوتوروري بویالر توٍركسیاهکوهدا « بئله یازیر : 
]  انالرداوغوز[  اننالردنالر اواو. یا یئرلشدیلربورالیغا گؤره اندوٍشم انچیخ
دیلر  الرینا تبدیل ائیلهاوتالقالشدیالر و [ سیاهکوهو ] اؤز سیغیناقالري و اوزاق
قایناقالري ویایالقالري واردیر  )سو(نالرین ؛ او. « 

ال ـیر بوـبی  اغلیـا بـلیغینانزر خاقـخ، الریناوغوزده  الیب وجهـو متنده غـب
 یلیر.دالنآسی  موجادیله

جونون ی گوٍـاسـنین سی یدؤولت اوغوز، اسیـنین ییخیلم لیغیـانزر خاقـخ
چوغوزلدو. خالماسینا سبب اواو ایل  یوٍزـ جو 10، الريیابقوروس  نونداسو

ـارالرینی آغیر بیـغبولا ـلقکینازالرییال بیرلیکده وووق وئردیلر. ر مغلوبیته سو
رکلرله بیرلیکده کیناز والدیمیرین توٍایلینده  985، لري روس وقاییعنامه

لقا و یا قاییقالرییال وو، سواوردوغارالرا سالدیردیقالرینی بیلدیریرلر. کینازین بول
نجا بویوده ساواشچی سواریلرییله ساحیل  رکلرتوٍ، لیلرکن رینده ایره زهکاما اوٍ

اوغوزست نالرا یولداشلیق ائدیردیلر. دونازالرینین سواریلرینین روس کی او
 دیر. حقّقوٍم غودوتنملی بیر یئر توؤلرینده ا ساواش طرح

 

 سی مه نین ضعیفله یدؤولت اوغوز
 

و  انشیدتلی بیر بوحر، یدؤولت اوغوزآسیا  اورتا، ایللرده یوٍزجی  11-10
احتیماال ، یمه عالییم نین ضعیفله یدؤولت یابقومه یاشایاجاغیدي. سیردریا  گئریله

نو دا اؤزوٍـالریناورتاسینین  ی یاريـن ایکینجـایلی وٍزـیو ــ ج10هله  ؤرهـگ
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غوز، سینده فهرَگؤسترمیشدي. سلجوقلو حرکاتی عانا عوصیانالرین علی خاو 

 دیر. مکدهگؤسترنو لرییله ایلگیلی ریوایتلرده بو ائتمه
 نالارشی باشالتیـا قـر باسقیالرینـلمو و آغین ظوٍـلری اصیلزاده انـفئودالالش

ن ـیدؤولتوش؛ ـلما سبب اوـانینده بوحردؤولت اوغوز، االريـا قالخمـخالق آیاغ
رن ـز وئرن سلجوقلو رییسلرییله اوٍـله گئچیی اَـسین  ؤلگهـبجند ، یـس مه ضعیفله

 انـخ، لريـرکتـلنمیشدي. سلجوقلو ح وٍرعتـسا دا ـر سببییله داهـل ادیلهـموج
ي و بویالر اوغوزچري ؤک ناوالناراضی  انندین خراجالری مامورالرینین بیتمه

لی ان. بو بوحريده دستکلنمیشد سیردریا شهرلرینین یئرلشیک خالقی طرفیندن
دا  ی وئرسیونالرینداـن چئشیدلـنی»نامهاوغوز«و » ملکنامه«، سال دالغاالرتوپلوم

 لموشدور.نعکیس اوموٍ
غلو ین اوانـی خـیمی علی کنت حاکـیئنگ، گؤرهتاریخی ریوایتلرینه  اوغوز

قودرتلی بیر  ناوالسو اوردوقیرخ مین نفرلیک ، انخ شاه ملیک ایدي. علی
لدوز او اقاوالرک یاشداکی شاه ملیکین ناییبی و آتابگی یچیحوکومدار ایدي. ک

قوشاه ملیکه قیلینج باغالماغینی ، انخ علی زوچو) تعیین ائدیلمیشدي.زیچی (قو
نرا. داها يآدینی وئرمیشد نا قیلیچ آرسالنامر ائتمیش و اوشاه ملیک و  سو

 نریلیر. قیلیچ آرسال سینیرالرینا گؤنده انطرفیندن خوراس انخ، آتابگی اونون
، . خالقاولوریور و چیرکین ایشلرله و سفاهتله مشغول دن بؤیوٍ چوخ گئچمه
ی نیفرت ـر (عدالتسیز شاه) کیمـدادگـبی ا شاهیـاشـّج عیـدن گن چوخ گئچمه

انسقو بیر لقب تاخیر. اوی چیرکین ایشلریندن نهی نقیلیچ آرسال، زیچیلدوز قو
 ده مووفق اوال بیلمیر.  ائتمک ایسترسه
یه قصد ائدیر. آما  رمهشاه ملیکی یاخاالییب اؤلدوٍ، خالق اندؤزومو داش

نا یانو آتاسینین ی اولوررك قاچماغا مووفق  زهآمودریایی اوٍ، نقیلیچ آرسال
الق آراسینداکی شوریشه ـا خـانـخ، یـزیچلدوز قودن اوـدن گئ نجهؤچاتیر. ا
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ن سؤزلرینه ـگیابـآت اندنیاال انـخ یـالدیر. علنآ اولدوغونونین سبب  شهزاده
نو ییر. بو کلهنا یوٍناهینی اوالیالرین گوٍاو بوٍتونز وئرن ر و اوٍـمادیغینی دئییاناین

رور و غلونا بیر سیلله وواو انخ نین سارایینا گلیر. علیائشیدن شاه ملیک آتاسی
ـدا زنجی انا سالدیریر. آردینداندالال باغالداراق زینداننو قاواه ـش نروالره وو

 سینی امر ائدیر. ریلمه ا گؤندهانملیکین خوراس
دن ـرفینـالق طـین خناتیلدیغی کنقشده قیلیچ آرسالـن قـلری ا اصیلزادهـآم

، طبقه یوخاريتیجی  سی قرارینا قارشی چیخیلیر. یؤنه رمهیز اؤلدوٍس موحاکیمه
ارشی ـا قـم نیظامـاکیـالقین شیدتله حـدن خـسین نالرا وئریلمهملیکین او شاه
ا ـنمیش خالق ن هیرسلهـنی آتابگی، لیکله کنقشده شدو. بئلهرخموقو انماسینداندای
دیریلدیغینی آچیقالیاراق نن جزاالطرفیند انـن خـنی سینه و شهزاده ریلمه ؤندهـگ

ن وـا سـانده عوصی نهئالقی یـخ اوغوزیه قرار وئریلدي.  لشدیرمه خالقی ساکیت
 -ریله ملیکین باشچیلیغیندا بیر عیبرت هنگی گؤنده بو دفعه شاه، سئیدي وئرمه

 آنجاقکدي. ج اودي.  ا ایطاعتینی ساغالیا بیلمهانزیچی خالقین علی خلدوز قو
 انریلن خ چون گؤندهلرینی تأمین اوٍ مه الرینین وئرگیلرینی اؤدهاوغوز انسخورا

ا ـانـي خبویالر اوغوزمیشدي. اـاولمده مووفق  أتیـد و هیرقوی قوانیشماند
 بونونجکلرینی بیلدیردیلر.  یه نیلن خراجی وئرمه لدوقالرینی و ایستهاو انشمدوٍ
چ ؤـینین مروه کبویالر اوغوز انتوریندا اوا اطرافـدریوـآم، انخ زرینه علیاوٍ

ایطاعتیندن  اننه خئي یبویالر اوغوزردي.  ندهؤچون مین آتلی گلري اوٍ ائتدیرمه
روشماالر الر آراسیندا سیالحلی وواوغوزایله  انبو دفعه خ، باش قاچیرینجا

، رکنؤلوٍا انـی خـره داوام ائدن توققوشماالر اثناسیندا علسوٍ اوزون .باشالدي
ن ـملیکی اهـغلو شاوردواودا ـیناندـگ مئیـده جن کـاه ملیـزولدو و شسودا پو

 رولدو.اؤلدوٍ
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الیالردا بعضی تناقوضالر و بو او نیالتالنآ اقاوالرتاریخییله ایلگیلی  اوغوز

موندن ین اؤلوٍانخ مثالً علی، آچیق تضادالر واردیر. تدقیق ائدیلن وئرسیونالردا
ا وئرسیونالردا ایسه ـرولدوگو ایدیعا ائدیلیر. باشقده اؤلدوٍ ملیکین اهش سونرا

موندن ملیکین یئنگی کنت حوکومدارینین اؤلوٍ رك شاه ترسه بیر نظر بیلدیریله
نوندیر.  رولدوگو قئید ائدیلمکدهغرادیغی و اؤلدوٍاؤنجه مغلوبیته اوال بیرلیکده بو

ی ـاریخـرچک تـک گئـاه ملیـو ش انـخ  یـده آدالري گئچن عل»نامهاوغوز«
 شخصلردیرلر.

تاریخی ، بیربیرلرینین ترسینه بیلگیلر وئرمکله بیرلیکده، نامه ریوایتلرياوغوز
ر وئرسیونونداکی ـبی  مـنظا موٍـنین داه» ملکنامه«نعکیس ائدیرلر. حقیقتلري موٍ

ایلده  یوٍز جو. 10 مکوندور.ا یئتیشمک موٍسونوج رك بو بیلگیلري موقاییسه ائده
سیال الیالرین سواو نالتیالنآبو قایناقدا  نرینه یازیالزسلجوقلو سیفاریشی اوٍ

ده وئریلن »ملکنامه« آنجاقدیرسادا؛  یه چالیشیلمیش لشدیریلمه یؤنو بیر آز ساده
 انالرینین وئرگی سیاستینه قارشی آیاغا قالخیابقوسیردریا ، گئرچک بیلگیلر

کنت  یئنگی، ریوایتلرینه اوغوز ،بونالر بوٍتون ائدیر. یشارتا »الریناانعوصی« خالق
بیر  انیرولرینی قو نین خاطیره و ییخیلما دؤنمی اننین بوحر یدؤولتالري انخ

 قدادیر.اولماباخمامیزا سبب  اقاوالرقایناق 
ز آما آیري آیري ایللرده اوٍ، تیلینبیربیرییله باغال، تاریخی ریوایتلرینده اوغوز

و  انخ التیلیر. علینآالیالر ین بیر سیرا او لره یئر وئرمه رن تاریخی حادیثهوئ
زلوك و کرونولوژیک باخیش دوٍ، ریوایتلري انالدنآملیکین حاکیمیتینی  شاه

ا قارشی انخ الرین علیاوغوزمکوندور. چ بؤلومه آییرماق موٍاوٍ انسیند آچی
وقلو حرکتلرینین باشالماسینا سلج، بیرینجی بؤلوم انالدنآالرینی انایلک عوصی

 دؤنمه عاییددیر. ناوالر  قده
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نین تاریخی طالئعی  یدؤولت اوغوز، یناوالته سزاوار قّدی ناَچون بیزیم اوٍ
نوغولر  نملی نتیجهؤسوندا اقوانردو الالیالرال ایلگیلی بیلگیلره شامیل اوناو 

ی ـج 10 - 11ن ـنی یدؤولت ویابقا ـسیردری، الرـونـبر. ـدی ی حیکایهـایلک ایک
الر. اولورالمامیزا یاردیمچی نآین سببلرینی انایللرده گئچیردیگی بوحریوٍز

 اوغوزروپویال بالطبع اشراف قو انفئودالالش، کونونباسقی و آغیر وئرگی یوٍ
 یوخاريتیجی  نهؤالشیلیر. ینآ اولدوغوققوشماالرا سبب لري آراسیندا تو طبقه
، ققوشمااده خالق آراسینداکی شیدتلی توـري سـچؤـک و کـرلشیـئایله ی طبقه

ویدو. سیردریا سونوجسینین بیر  آتاارکیل ـ فئودال ایلیشگیلرین اینکیشاف ائتمه
مآزاد ، لر ارایلیالر و اصیلزادهـس انی فئودالالشدیرـیندؤولت یابقوپلوالري ـتو
ی ـی رمهـا گتیـوندورومه ـزار تبعع خراجگوٍـی و موطیـی لشدیرمه ویله کؤلهبوٍتون

الري انکنت خ یئنگی ،چوخالماسی تضادالرین آراسیندا الراوغوز ییردیلر. هدفله
الریندا جند اورتاایل  یوٍزـ جو 10نین ییخیلماسینا یول آچمیشدیر. هله  دؤولتی

کی  یندهدؤولت یابقوسیردریا ، باشچیالري اوردویاخینالرینا یئرلشن سلجوقلو 
الرینا قارشی انخ اوغوزمیشدیالر و یئنگی کنت نلیکلردن فایداال سیاسی ناراضی

ك  هراوٍلره  نالرین ازیلن طبقهخالقی ایداره ائتمیشدیلر. البته او انآیاغا قالخ
نده ایدي. و اصل آماجالري اونالري اؤز هدفلري یؤنوٍ دیرماالري ظاهیريانی
القین ـر ازیلن خ دهـو قتندوگؤروٍـگ، سلجوقلوالر، اقـآنجایدي.  اقـمنولالـق

اونالرین ، میشدیلر. نهایت شا چیخارمیش و اونالرا یاردیم ائتمهاومودالرینی بو
االري ـرك ائتمک مجبوریتینده قالمـی تـسین  ؤلگهـبجند  سونرادت قیسسا موٍ

لیکله باشاریسیز  ائله بئله، حرکاتی انـر. عوصیـدی احی چتینـسینین ایض واقیعه
الريانعوصی«ق ـالـلموش و خاو «و  ثین واریانـی خـعل، داریاتیردیلمیش؛ بو

ا ـی داهـک ی ساغالمیشدیر. نئجهـسین جلنمهاه ملیکین ایقتیدارینین گوٍـی شـخلف
ک ـج رهـچیـه گئـلی اَـارزمـده خـایلین 1041، کـاه ملیـالري شراـونـس
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، گؤرهفقیت ایدي و قایناقالرا جکدیر. آما بو گئچیجی بیر مو نه جلهر گوٍ دهـق

 سونرال ـایکی ای، اه ملیکـی شانـن خالرینین سواوغوزسیردریا 
، رماقزه دوز اوٍآیاغا قالخماالرال اوٍ شوب آسیالجاغیدي.سلجوقلوالرین الینه دوٍ

آما ، یاواش یاواش، ققوشما و ساواشالردتلی توموٍ اوزونییال بویالرسلجوقلو 
 ینی ایچیندن یئییب بیتیرمیشدي.دؤولت یابقو اوغوزمده اساسلی بیر بیچی

 

 نین چؤکوشو یدؤولت اوغوز
 

ي قیپچاق بو، یدؤولت یابقوین  له ضعیف گؤرهدرین ایچ تناقوضالرا 
 اورتاالریندا اورتاایل  یوٍزـ جی 11سییله دیبدن ییخیلدي.  رییسلرینین ضربه

انلرین ک حادیثهلی سوٍرعتلی و انزقیر شریدي بوحرآسیا بولموشدو. ونو او
زقیر قبیله ی کیمی تپیلمیشدیلر. بوانراغیا چؤل بوبورالر  گلن انمرکزي آسیاد

    دا باشالمیشدي.دوغو اوزاقلري  گیزهاننیشلرینین ایلک  ك ترپهیوٍؤبلرینین 
 غودورلرینین قو قبیله انچري کیدؤچینده ک قوزئیایل باشیندا یوٍزـ جو  10

»Leao «ایسه  یـس مه له ن گئنیشـدلرینیـرحـن سـیدؤولتلمیش؛  زهی دوٍـدؤولت ،
چلرین باشالماسینا ؤاي) ک یاییلماسینا و سیرالی (زنجیره دوغروالرین باتییا انکید
ل آچمیشدي.یو 

 بولسو ایالتینه تقا اننکو قیغورالرین بوگوٍایلینده او 1010سو اوردو انکید
سینی  باتی قوزئینون سو جئتی انله ائتمیش؛ آردیندچو شهرینه حم گانائدن ه

ك یوٍؤبایلینده چیندن حرکت ائدن  1014، گؤرهایشغال ائتمیشدي. ابوالفرجه 
خارا بو، سینین سرحدلریندن ایچري دالینجا لکهؤنو ا هییونگ، سیادراوچري ؤک

ت چون حرکنالرین اؤنون آلماق اوٍسویال اواوردوحوکومداري احمدبن علی 
ی مغلوب انندا دوشمنولی ساواشالر سوانا گلن قاندي. احمدبن علی مئید ائیله
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لیکله چوخ میقداردا غنیمت  گئچیرمیش و بئله اَلهچادیرالرینی  اونون، ائتمیش
شقابالر و ایپک موش کاسا بو. غنیمتلر آراسیندا قیزیل و گوٍيگتیرمیشد اَله
ماشالر واریدي.قو 

ایلینده  1017ین اؤنچو بیرلیکلرینین انکید، فلرلیاَلو موٍدوغوبعضی 
انن اطرافینا گلدیکلرینی خبر وئریرلر. کیدباالساقو ردوسینا سونون قارشیاو ،

چیخمیشدي.  سویالاوردو كیوٍؤب انخ انقتو حاکیمی لیانقاراخ دوغو
مینی قیس ناالـن قـریـاالنهراوی و مـلرین رکلرین اؤلکهی توٍـیعن، الرینانموسلم«

 انقی ـ چین طرفیندن توـتبی اوــ دییه یازار تاریخچ، گئچیرمک آماجییال اَله
و  ایدي چوخ انچادیرد مینیوٍز اوردو گلن گئچدیلر. حرکته الراوردوا قارشی انخ

 » میشدیلر. نالرا تایینی گؤرمهالر هئچ بیر یئرده اوانموسلم
غوی ـضبع گؤرهاحتیماال ، الرینانکید، الیالربو اوده  لرینین رك قبیلهتوٍ دو

 انسیند سی آچی مهگؤسترسینی »رخونج سریلمه و یاییلما حملهقو«قاتیلدیغی 
لدوقجا دیقت چکیجیاو یئددي ، تبیدیر. تاریخچی او انیا حمله ائدن کیدسو 

ردوابن، مین چادیر کیمی معقول بیر رقم وئریرکن 100چون سو اوٍاو نو االثیر بو
چري ؤک، بیزه، قال بیرلیکدهاولمالی  چادیرا قالدیریر. بو رقملر موبالیغهمین  300
ا انچ دالغاسی مئیدؤعظمتلی بیر ک دوغروآسیایا  اورتا انلرین مرکزي آسیاد قبیله

 دیر. گتیردیکلرینی گؤسترمکده
 اَلهیو سو ل یئدديـبی ائله، اراقـتینه باخماییمغلوبی 1017، الريـانـخ انکید

الرینین ـانـخ ورـیغاو و اندـکی ر.ـمیشدیل رمهـوئ لدنی اَـودالرینـماو مهرـچیـگئ
 اونون، رك لی ماحمودون سارایینا گله ایلینده قزنه 1027گؤندردیگی ائلچیلر 

اضیر ـرمایا حه ایلیشگیلر قوانال دوستاونونایی و ـیمانی رسمیتله تـیتینیاکیمـح
انبو دیپلوماتیک م ،الرانلدوقالرینی بیلدیردیلر. کیداوغو، ورالولی انقاراخ دو
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گتیرمک  اَلهلیلرین یاردیمینی  ده قزنه لیغینا قارشی گیریشدیکلري موجادیلهانخاق

 یدیلر. نیتینده
ایی ـدیرمانه یاییلیشینی دایانمظفر روـدوغا ـاتییـالرین بـانکید، لیالرانقاراخ

چ دالغاسینی ؤك کیوٍؤبلري فتح اندـکی، الداـر حـا هـارمیش ایمیشالر؛ آمـباش
غوسی مه ی سینیرالرینین گئنیشلهدؤولت انایلده کید یوٍزـ جی 11رموشدو. دو ،

یه  مروزي انالزم سینه یول آچمیشدي.شرف زمهباتییا سوٍ ن و قایی قبیله لرینینقو
من ایدیلر کؤچنالر سینده یاشاییردیالر. قو لکهؤللر قیتا اي اوبویالرن قو، گؤره
الرینی ترك توپراقاؤز  گؤرهحوکومدارییال آراالرینداکی عداوته  انیدو ک
جلو قایی قبیله لرینین سیراسیندا قاالبالیق و گوٍ کؤچیه مجبور قالمیش؛ آما  ائتمه
ده  چونمحروم قالدیقالري اوٍ انالرینداوتالقسینه معروض قالمیش؛  حمله

سینه گئتمیشدیلر.  لکهؤرین ااریالـس ناوالاچمیش ـا قـالرینتوپراقن ـرکموٍـت
قیسمینا  دوغونین  ائلی اوغوزوندا سونوجلرینین باسقیسی  رکمنلر ساري قبیلهتوٍ

ا ـالرینتوپراقنک  ی پئچهـک احیللریندهـزي سـی دنیـرمنـالردا ائاوغوزگئتمیش؛ 
 چکیلمیشدیلر.

دا انراسین خوبونالر، التدهـی حـالیالر عمومالتدیقالري اونآنین  مروزي
الشیلیر. محمد نآز وئردیکلري آز اؤنجه اوٍ انرولوشوندنین قو یدؤولتسلجوقلو 

الیالري ینی اوئع ، یـدیر. عوف مکده ري دستکلهـدا بو نظ نین آچیقالماسی عوفی
جلندیلر و نالرین (تورکمنلرین) بعضیلري گوٍاو«ییر:  ي اکلهبونالرالدارکن نآ

 اَلهلري)  نیایی (اؤلکهرك دوٍ یندا حرکته گئچهنا) چاغري تئگین زامان(آردیند
ین اننیی بللی بیر دؤنم دوٍانیدانالري و سلجوقلو خانگئچیردیلر. سلجوقلو سولط

زي جیوارینداکی ـی دنیـزالردا ائرمنقو ، نـرک رهوٍـحوکوم س اقاوالرحاکیمی 
 ».الرینا گئتدیلرتوپراقنک  پئچه
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رتاا انن و قاییالرین مرکزي آسیادقوزئی، آسیایا حرکتی وچین و باتی   قو
د ـگینه عایی رهچی ـن ایکینجـایلی وٍزـیی ــ ج11باشالمیشدیر.  انسیبریاد

اولدوقالري  قونشوزالرال ز ـ قوکوقیماق و تو ، لرین قیرقیز بو قبیله، قایناقالردا
نالرین وا اقـآنج، ائتدیلر ولـبی قـلیگ نسطوري، نالردیر. قو ذیکر ائدیلمکده

و دینین ـبللی دئییلدیر. ب اقاوالرائتدیکلري تام  بولق انلیغی نه زامانریستییخ
لري آراسیندا یاییلمایا باشالماسییال ایلگیلی  ري قبیلهکؤچداکی دوغو اوزاق

ایلی  1009دیر  ایاجا کی بللیراوایله عاییددیر.  یوٍزـ جی 11ایلک بیلگیلر 
دا احتیماالً او  نالروـائتمیشدیلر. ق ولـبلیغی قانییریستیایتلر خ رهحدودینده کَ
الري سونراا ـر آلیردیالر. داهـایت قبیله فئدراسیونونون ایچینده یئ دؤنمده کره

نشو، نالرقوانایله مرکزي آسیاد یـاواشالر سببـس انـالرییال آراالریندا چیخقو 
  دیلر.وپایا گئتمیشاور دوغوآسیا ایله  اورتاچیخاریلمیش و 

انکید، ن و قاییالرین کؤچوقو یدؤولت لئااو نرا انرولماسیندنین قوسو 
دن ـرك ائـچینی ت قوزئیسیندا  سی قارشی الرین باسقیانگئرچکلشمیشدیر. کید

رایللري آراسیندا  1046ایله  1030، نالرقورتاوپادا اواون و یا چیخدیالر. قو
لرین  ري قبیلهکؤچتوز ایلینده یلک اوایلین ا یوٍزـ جی 11، قایی مهاجیرتی

چاغ اورتال آچدي. مروزي و باشقا سینه یو لمه زهچ دالغاسی دوٍؤبیر ک بؤیوٍك
ز وئرمیشدیر. اوٍ ایللرینده زلوتواو ایلین یوٍز بو ،الیالراو التدیقالرينآ یازارالرینین

لرینین   بؤلگهج او نوندوغو اوزاق آرتیق انقاییالرد و نقو ،وندا»ونانق« نین بیرونی
نالرین او، دیر. بو واقیعهانهه شایوٍتوج، سی آیري ساکینلریندن بحث ائدیلمه

یه باشالدیقالرینی  ائتمه کؤچ دوغروزلو ایللرینده باتییا توایلین او یوٍزـ جی 11
 دیر. مکدهگؤستر
رتا ایل یوٍز جی ـ11 ،لري قبیله نقوغو الریندااور دوچ ای ینانوپاو

 انماجاریست ایلینده 1068 نالرینقو ،لرینده وقاییعنامه مادیار قیسمتلرینه گئتدیلر.
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آغ و ، نالرقو گؤرهلره  نه عئینی وقاییعنامهئالرینا گیردیکلري بیلدیریلیر. یتوپراق

الرنالر قارا قوایکییه آیریلیردیالر. اقاو 
گلن  انددوغو اوزاق، دهسین بیلگیلر سایه نچاغ قایناقالریندا یئر آال اورتا

لدوقالرینی خوآسیایا سو اورتاایل باشیندا  یوٍزـ جی 11لرین  ري قبیلهکؤچ
 اولدوغوستعمارینین باعیث یستیثمار و اینین ا یدؤولت لئااو انکید، الییریق. بونآ

 انتورچینده او قوزئیباتی سیبریا و ، ظفرلري انسییدي. کید زنجیره کؤچبیر 
یوٍزـ جی 11اییالرین ن و ققو ایلین اوائتمه کؤچزلو ایللرینده باتییا تو ل لرینه یو

ده شامیل  هلرین زقیر قبیلهین بیر سیرا بوانآسی دوغو، دالغاسی کؤچآچمیشدي. بو 
 ؤچـکالی ـو فیرتینـی بـدا اؤزلرینجاریالرـس ناواللریندن  اق قبیلهـدو. قیپچاولور

 انن تعقیبیندن قاچـلرینی ن قبیلهوـق انشملر. دوٍگؤردوٍسیندا اورتانین  گیردابی
ندا و بویوآخیمالري  اـاورتین انـسیردری، داسو جئتی ؤرهـگاحتیماال ، ساریالر

احتیماالً  ، باتییا ده رکمنلرتوٍ گوردولر.یوٍ رکمنلرهتوٍ انتوراو اتکلرینده قاراتاوداغی
حرکت ائتدیلر.  لرینه  بؤلگه سرحد انسخورا ایله خارزم ،آشاغیالرینا یناندری سیر

ایل  یوٍزـ جی 11، خوالراقالرینا سوتوپراق اوغوزبو آرادا ساري قیپچاقالردا 
 نالري آغیر بیر شکیلده مغلوب ائتدیلر.سیندا اواورتا

ده اینعیکاس   سینده وقاییعنامه ئوسونتما فالیاور تاریخچی ائرمنی ،اوالیالر بو
غوز گؤره(ماتئوسا) نا تاپمیشدیر. بوداها اؤنجه  ، نکلر و پئچه او»نایال»(تساو (

ش) بیر خالق طرفیندن (خارد» ساري ساچلی«خالقی طرفیندن مغلوب ائدیلن 
طرفیندن تعقیب » ساري ساچلیالر«اغیلمیشدیرالر. دایللرینده  1050 – 1051
الدا ـر حـلدیلر. ه یؤنه روـدوغا ـس سینیرالرینانزـبی، نکلر و پئچه اوغوزائدیلن 

نین اثرلرینده آدي  یفمروزي و عو، دئدیگی خالق» شلرخارد«فالی ماتئوسون اور
 گئچن ساریالردي.
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ل ـای وٍزـیی ــ ج11و  انساحیللرینده یاشای دوغوسییال خزرین  آرالین باتی
، ريل قبیله اوغوز نغرادیالر مغلوبیته اوـالریندا قیپچاقالر طرفیندن آغیر بیاورتا

ال ـستوپلومی ـاچدیالر. شیدتلـا قـزقیرالرینز بوـارا دنیـروسیه و ق یـوٍنئـگ
ن لیکله سو ی بئلهدؤولت یابقوا ـدیگی سیر دری ماالرین گیزلی گیزلی چئینهندالغاال

 نفسینی وئردي.

 

 يبویالر اوغوزوپاداکی اور دوغو
 

رکلرین پرئیاسالول ده توٍن»سی نسطور وقاییعنامه« انایلینده قلمه آلین 1054
ئنتیئو روالتیلیر. النآلر  شهرینی استیالسییال ایلگیلی جالیب حیکایه

رکلره قارشی بیر ین توٍ سالویچولود یاروکیناز و سو، لرینده ایسه وقاییعنامه
و  انادـآسی اـاورتیلیر. دیری بیـنالري مغلوب ائتدیگدیگی و او نله زهساواش دوٍ

وپورچیب اـدن ق لژهوغرك ـ وٍـت انـین درینلیکلرینه سیغینانـوپاوالرین وزـاو
پرئیاسالول کینازلیغینا گیرن  .الري چیخیب گلدیلرانپولئوئس خ اناسیندـآرخ

ایلینده  1060یدو. لور قوـالرین بیاوغوزاقالرین داغیتدیغی ـقیپچ، رکلروٍـت
رلشمیش ـن بیازالرینیـرنیکوو و پرئیاسالول روس کینـچئ، فـایسه کییئ

ردوغرورکلره توٍ، سواوروسیه استپلرینین بیر  گوٍنئیرودو. بو سیرادا یوٍ دو
 نالردااو ،چیخارمیش نکلري پئچه انادراو الراوغوز قیسمینی اشغال ائدن

رك ـ توٍ نقیپچاقالر طرفیندن سیخیشدیریال، انددوغوالرا قاچمیشدیالر. انبالک
خولمایی تجروبه ین سرحدلریندن ایچري سون یدؤولتاسکی روس ، الراوغوز

ل ـاو ای«خویوروق: و سطرلري اوـسینده ب ئنتیئو وقاییعنامهورمیشدیلر. ال ائیله
ولود و وسئسالو وسو، سویاتوسالو، ی) ایزیاسالوـایل 1060ده (ـایچین

223 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
پالدیالر. بو ساییسیز عسکر توردودا قاییقال  بیر قیسمی، نون بیر قیسمی آتلیاو

ا ـقاچمای اندرخوقو، رکلرنو ائشیدن توٍرودولر. بوستونه یوٍرکلرین اوٍوٍت
ر قیسمی ـبی، نین غضبینه معروض قالیب ريانـارکن تـباشالدیالر و قاچ

دن و ـمرض، لیکدن اؤبورلري ایسه خسته، انر قیسمی آجلیقدـبی، انآیازد
و  نفیندن داغیدیالکینازالري طر سرو». الرلدوهالك او اننین جزاسیند ريـانـت

سینده.  ر اؤتهئپئاول دنی، الراوغوز نفیندن سیخیشدیریالرقیپچاقالر ط انآرخاد
ایله   ندو، اقـآنجنا اطرافینا چکیلمک مجبوریتینده قالدیالر. دا تو انآردیند

دن ـالري طرفینانوئس خلوپو، ر قیسمیـن بیـرکلریوٍـت ناالـیندا قبویالرر ئپئدنی
دا سیغیندیالر. ـسی آلتین ر قیسمی کییئفین حیمایهـبی، نـارکـا آلینـنایطاعت آلتی

س انزـرك بی ی گئچهـایـنایلینده تو 1064ایسه  الرین اساس بؤلومواوغوز
آغاج کؤتوکلرینی ، الراوغوزدوالر. ـلاو انـده نومایـدلرینـایمپیراتورلوغو سرح

انـیچی سامستونده و التدیکلري قاییقالر اوٍ زهیاراق دوٍاو دووالالري لو چو
چوخ چتینلیکلرله نهري ، رك زهاغالییب اوٍـا بـالرینـیروقوـن قـالریـآت

تارماق خآتالرینا یئم آ، اؤزلرینه یئمک، داسیراو اوغوزگئچدیلر. عظمتلی 
نا نه توئنالرین یاو، کاسس امپیراتورو دوانزـا یاییلدي. بیـواسینا اوـنوـچون تاوٍ

ادي. ـی سینـی شوه وئرمها روٍـالریناندانمکو اوغوزچون لري اوٍ نه چکیلمهسی اؤته
آردینجادا ، وب ائتمیشـارالري و گرئکلري مغلـغبوللیکله  اؤنجه، الراوغوز

 انیاخینالش، اقـآنجیک) دارماداغین ائتمیشدیلر. نایللیریا ایله تئسالونیکی (سئال
غوقالري و آجلیققیش سو ،ـن جیچوالر اوٍـناوایدي.  ر سیخینتیـي بید

تلرینه آغیر وا قوـنآنالرین او، غارالربول نانسیندن فایداال مه له رکلرین ضعیفتوٍ
، سونرا انالیدو اوـب، ر قیسمیـالرینین بیاندانمکو اوغوزدیردیلر. نئار ضربه ـبی
ده  نهئقیسمی یر ـآیري بی، رکن س حاکیمیتینه گیرهانله بیزییلر اؤزلرینه باغلی قبیله 

 ناالـق الرداانداسینین بالکراو اوغوزلر. ا دؤندوٍـزقیرالرینروس بو یـوٍنئـگ
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رلشمه ـه اراضیلرینه یئـزینـخ یـک ده هیمقدونی« اندـامپراتورالرین سانزـبی ،قیسمی
الري بعضی سونراداها ، ی آتتالیاتئسـاریخچـسلی تانزـآلدیالر. بی» ینیاقّـح

 دؤنن نایادن تو ینئسناتور مقامی وئریلدیگینی قئید ائدیر. ی لرینه یب اوغوز

، اقـآنجلره یئرلشدیلر.   بؤلگه یاخین سینیرالرینا یدؤولت روس ایسه الراوغوز
الر نري قاالـر ضربه یئدیلر و دیـر بیـآغی اناهدـمنور موـایلینده والدیمی 1080
لدوالر. میخاییل تئل اونجا داغیلیب تئل ـ بویوروسیه سینیرالري  گوٍنئی

الدارکننآالیالري آتتالیاتئس بو او ،»میرمیدوزالري اؤز شهرلرینه ن کینازینین او
کی  ل ساحیلیندهسو نهرینین قناستو چوناوٍ میثال ،الراوغوز یازیر. »وئردیگینی یئر
کی  سینده ر چئورهئپئرچئسک کیمی سرحد قاالالرینا یئرلشدیریلمیشدیلر. دنیتو
وئس لوسینیرالرینین پو دوغو گوٍنئینین  یدؤولتاسکی روس ، باالخره، رکلرتوٍ

ایدیلر.  ینایاجاقل اونملی بیر روؤسینده ا لرینه قارشی مودافیعه ـ قیپچاق حمله
رچئسکتو ،پوپرئیاسالول و باشقا روس شهرلرینه ، الرینین کییئفانوئس خلو
از ـکین، دهـایلین 1093ردي. ـن کسیوٍـنن اؤـلرینی ارت حملهـري غـدیکل زنلهدوٍ

وسوولونراموندن ن اؤلوٍدوچون ایچ ساواشالر کییئف سلطنت تاختی اوٍ، سو
رك او  گؤرهرچئسکه یوٍتو، وئسلرلوپو انـنفایداال انددورومو ـب، اـباشالیینج

ریلن  گؤنده انپرئیاسالول و چئرنیکوود، دیلر. کییئف ري موحاصیره ائیلهـشه
 1093 و یئتیشدي یاردیمینا الریناوغوز ركتوٍ کی ده موحاصیره ،لیکلربیر

الري آراسیندا شیدتلی انسویال قیپچاق خاوردوقنادا روس نین یازیندا ستو ایلی
روسالر آغیر  گؤرهدیغینا انراوا دـز وئردي. کینازالرین اؤز باشینر ساواش اوٍـبی

الدیالر ـیه س اصیرهـنه موحئی یـرچئسکتو، غرادیالر. قیپچاقالروبیته اوـبیر مغل
زون آنجاق، ده گئچدیلرسه انالرینداننماسیندا جو مودافئعلر شهر ساووره سوٍ او
 دي. ینجه شهر سقوط ائیلهگؤسترآجلیق باش  گؤرهیه  داوام ائدن موحاصیره

225 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
تاریخی طالئعلرینی ، يبویالر اوغوزالرینا یئرلشن توپراقایندیکی اوکراین 

اهی ـر سیپوـایق« ، رکلروٍـت، ؤرهـگاال ـمـاغالمیشدیالر. احتیـه بـنـیؤولتدروس 
روشه وٍـور یـمشه ناوالوم ـاییلدیغی معلـنه یوٍـؤلـاق چـچپنده قی»سی اسهـحم

ارشی ـاقالرا قـده قیپچـایلین 1185ن ـی سالویچر سویاتووـاتیلمیشدیالر. ایقـق
لري)  ییي (کوبونالرو . س. پ. تولستولرده قاتیلمیشدیالر»ییکو«، سینه حمله
، لرله بیرلیکده ییکو ، لري تور. ایپاتیئو و نیکونوو وقاییعنامهیال بیر توبویوقایی 

  ،چاغ روس قایناقالري اورتاندیلردن ده بحث ائدیرلر.  هت و بروابو، پیچ قایه
دئییرلر. ایپاتیئو  غونواولدولو الرین بیر قواوغوزرك ـ توٍ انددوغروندیلرین  هبر

گئچیردیکلرینی  اَلهندیلره عایید آلتی شهري  هوئسلرین برلوپو، سی وقاییعنامه
ندیلري  هبر، یالريچی روس آراشدیرماـک اؤنجه اندیر. اینقیالبد خبر وئرمکده
نملرده روس ؤداها اسکی د، نالریناو، بیلیرلر. اي. سامچئوسکی انقاراقالپاقالرد

   ،رـو نظـب اقـآنجدیر.  قناعتینده اولدوغوالقین قالینتیالري ـا گلن خـالرینتوپراق
پ. ب. قولون ـندیلری هاقلی تنقیدینه معروض قالمیشدیر. برـن حـیی وسکیبو

جسوزلشدیگیندن الرین گوٍاوغوزده ـایلین 1050 اقـآنجلرینده  روس وقاییعنامه
یئو  ئنتروال تاریخلی 1097 دیر. ایلگینچ باشالماسی یه گلمه آدي سونرا

 بیر جالیب گؤرهندیلري دعوت ائتدیگینه  هبر   کیناز واسیلکونون، ایللیگینده

وئس لونکلرین یاردیمییال پو رك و پئچهتوٍ، ندي هبر، التیلیر. واسیلکونآحیکایه 
 یـی مه نله زهدوٍ حمله رـبی سینه غاریهبول اـنوـت و اـاهینـنیا شلوپو، الریناانخ
تله انلک طرفیندن خیپوارداشی سویاتوـواسیلکونون ق، اقـآنج وردو.ـونـشوٍد

توسینی  لرینین یئرینه یئتیرمه بو نقشه، سی ر ائدیلمهتولماسی و گؤزلرینین کو
 میشدي. اؤنله

، انغاریستبولاحتیماالً  ،رونالريتو الریناوغوز وپاداکیاور دوغو ،نوموزدهگوٍ
تچولردیلر؛ یئرلشیک جوٍ، زالرزالردیر. قاقااوقاقااو انیاشایاوکراین و مولداویادا 
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ز لیقال ایلگیلی چوخ دئییملر واردیر. قاقااو چیاننالرین دیلینده حئیواو آنجاق
ؤا، ورونداللکفوزللیکله قورد مراسیمی کیمی توتئمیزم ایزلري قونموشدور. رو

رومنین سفیري  ريانالریندا ت ز ماهنیقاقااوالندا ودوناو جالرا اناسکی این، ردقو
 رولمز.اراق اؤلدوٍاندای

 

 يبویالر اوغوزکی  تیمینده قیپچاق یؤنه
 

 یابقوسیردریا ، راراقیی وو ن ضربهقیپچاق حرکتی سو، گوموز کیمیگؤردوٍ
اق ـقیپچ، خوینین چوبویالر وزـاوغدورموشدو. وشـاولنونو ن سوـنی یـدؤولت

آرال  اتیـب گئتدیلر. اـسینیرین اـآسی کیچیک و اـوپاور دوغو رهؤـگ اـسین باسقی
، الرينگئرییه قاال اوغوزمیش نزر حدودونداکی پارچاالـخ  زئیقوسی و  چئوره

ین انجند و سیردری، طیع ائدیلدیلر. یئنگی کنتالري طرفیندن موٍانقیپچاق خ
وئس لوپو داینسونالر ایل یوٍز جی .11 ،شهرلر باشقا آشاغیالرینداکی

 آرال ،دهـسین خریطه اؤز ،ماحمود یـارلـکاشغ آلتیندایدي. یـتیاکیمیـالرینین حانخ

ارت ـم واحیدلرینه ایشـرلشیـاق یئـو قیپچ اوغوز«ی ـزي یاخینینداکـدنی
، لیکله ائله بئله، يبویالر اوغوزی ـایلده بعض وٍزـیی ــ ج12     ر. ـدی ائتمکده

ده بیربیرینه  لژهووو آشاغی پو الاور اقاوالررا باغلی الانماسی جهتدن کوـسی
غار بول«، گؤرهه »التواریخ مجمل«ر حالیندا یاشاییردیالر. قوروپالیاخین 

دیلیردي. نآدال اقاوالر» الريتوپراق اوغوز«لر   بؤلگه ناوال قونشو» ساحیللرینه
 اوغوزین شهرینده قیرخ سیندا ساکساورتاایل  یوٍزـ جی 12، ابوحمید الغرناطی

ندا یادیرالرچري کئچه کؤچرتالردا و یازیر. یو اولدوغونونون مسکون بویو
 یی واریدي. ینون اؤز ببویو اوغوزهر  انیاشای
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قالري اوتوردودا   غار و سووارالرینبول، ائدن خزر بولایسالمی ق، ساکسین

ی ایچینده ـاهالیس ناوالل ن تیجارتله مشغوـر ایدي. ساکسینیـر شهـبی بؤیوٍك
 لونیلري واریدي.کو بؤیوٍكجی تاجیرلرین انیاب

 ناوالساحیللرینده  قوزئین ـزینیـزر دنیـخ، یال دئییللویو انکرو، نـساکسی
، سالمیشدیالر. بو زنگین تیجارت شهري یوالده دنیز تیجارتی  ایله شهرلري بندر

دراسیونو ـاق قبیله فئـلژه ـ قیپچووري پوـؤچـکن و ـحوکومدارالری وـونشـق
) 1156 – 1128هونو جلب ائدیردي. خارزمشاه آتسیز (وٍجوینین تَرالانخ

آما مووفق اوال ، یی سینامیشاولمانجا ساکسینا صاحیب بویوقیرخ ایل 
ایله اطرافداکی قیپچاق و  ساکسین خالقی، ایلده یوٍزـ جی 12. يمیشد بیلمه

 وـب ازیلمیشدیر.ـی چیخدیغی اـیاورتا االرینـشموـققوـت داـي آراسینبویالرییماق 
الرینا انوئس ـ قیپچاق خلوپو، شهر گؤرهاحتیماال ، ونداسونوجالدیریالر ـس

لموشتابئع او ،رادا  نالراوالریا اؤز ناییبلري بوالر تعیین انشخبا اقاو
دا دشت ـ  يبویالر اوغوز کی باشقا توپلولوقالرال بیرلیکده ده  بؤلگهائتمیشدیلر. 

 قیپچاق حاکیملرینین حاکیمیتنه گیرمیشدیلر.
لرینین  قیپچاق قبیله، یدؤولت اوغوزن ی له لرله ضعیف لیکله ایچ چکیشمه بئله

 اورتا، نین ییخیلیشی یدؤولت یابقودي. سیردریا  بیلمه ل ائدهوٍسینی تحم ضربه
ن وـس رـبی انارادـی رثّوٍأت اندـسین آچی یـطالئع یـتاریخ نـالرینیاوغوز اـآسی
غوز، لموشدور. قیپچاق استیالسیاوالرین باشالتدیغی ائرکن فئودال ائتنیک او

 انلموشدور. قیپچاق قیرغینیندئع اوانماسینا مننین تامامال جی رهلشمه سوٍ بوٍتون
غوز نرتوالقویالر اوانج، يبولردن گلن فاتئح  چون یئنیرتارماق اوٍالرینی قو

ر بؤلومو ـی بیـنملؤالرین ااوغوزلیکله  الدیالر و بئلهـاق مجبوریتینده قـقاچم
گئتدیلر. اؤبور  سرحدلرینه آسیا کیچیک و وپااور دوغو سییال باسقی قیپچاقالرین

الرینین انسلجوقلو سولط انلیالرینین و خوراسانقاراخ ماوراالنهرالر ایسه اوغوز
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قیپچاقالرین پارچاالدیغی  ،سیندااورتا ایل یوٍز جی ـ11 گیردیلر. آلتینا حاکیمیتی
ي بویالر انیشانرکجه دقیپچاغین توٍ دشت سونراداها ، الرین قالینتیالرياوغوز

 ییب گئتدیلر. آراسیندا اري
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 دؤردونجو بؤلوم
 سلجوقلو فعالیتلري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلجوقلو فعالیتلري
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یال ییا چیخیشاورتانین  سلجوقلو بیرلیگی، لیگینده الم تاریخچیچاغ ایس اورتا
لی  لو ایله ایلگیوٍلر موجود دئییلدیر. بو بیرلیگین تشکّ بیلگی انددوغرولی  ایلگی

الر موستقیم غیر ،تاریخی کی اؤنجه الیالریناوسلجوقلوالر حاقینداکی  ایلک اقاو
لی  نییله ایلگی زهدوٍ ژئنئتیک و منشأیی وغوناور لموشدور.او نعکیسموٍ ریوایتلره

، ده»امهـملکن« یـایلک اندالرـبون ور.اولون لـنق ریوایت لـتم یـایک ،اقاوالر
کی  ده»سلجوقنامه«دیر.  سینده»سلجوقنامه«نین  سی ظهیرالدین نیشابوري ایکینجی

ر عرض یلره بعضی بنزرلیکلک رکمن ریوایتلریندهنامه و اسکی توٍاوغوز، لر بیلگی
قیچ ناشالـی تامامالییر و سلجوقلوالرین بـبیربیرین، الرـنن قایناق له ر. اینجهـائدی

بعضاً بیربیرینه ، الرنالدیالنآبو قایناقالردا  بوٍتون، اقـآنجلدیر.  زهی دوٍـتاریخین
ر شکیلده ـن ایرادلی بیـلری تناقیض بیلگیو موٍـشور. بوٍجیدي اؤلچوده ترس د

ق وفّیالراق ائدیلیرسه موٍانلی تاریخ تنقید مئتودونا دای قاییسهمو، سی لنمه اینجه
رتی ـال بیلر. فرقلاوسی الرینین بیربیرییله موقاییسه ائدیلمهـاغ قایناقـچ اـاو ،

، داانی زامـل تاپماغیمیزي ساغالیاجاق و عئینلره اَ مؤعتبر بیلگی ناَلیکله  اؤنجه
الیالرین تثبیتی اؤنملی او ناَیشگین کی دؤنمینه ایل نین اؤنجه سلجوقلو حرکتی

نودیراجاقدیر.انسوندا بیر باخیش آچیسی قازقو 
 

 سلجوقلوالرین منشأیی
 

 -كلی بؤلوٍ ایله ایلگی سلجوقلوالرین منشأیی، اغ شرق قایناقالريـچ اـاورت
سوندا قونوین ائتنیک منسوبیتی اندانین خبونالرده  لر وئریر و هم بؤجوك بیلگی

، ر قیسمیـازارالرین بیـو یـتمورالر. ببیر بیرییله تو، اتـومـري معلـکلردیـوئ
 الرا باغالییرالر.اوغوزباشقاالري ایسه ، خزرلره  سلجوقلوالرین اصلیتینی
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نین بعضی » ملکنامه«جه  ساده، نین سلجوقلوالرین خزرلردن گلدیگی ریوایتی

سلجوقلوالري ، ابوالفرج ،اقراوال میثال چکیجیدیر. دیقت آلماسی یئر یازماالریندا
دیرمیشدیر. نآدال اقاوالر» نهو«نالري دا اوانائدیب آما عینی زام بولخزرلردن ق

ده  لرینی کؤچري قبیله باشقا ینانآسی اورتا ،دئییل سلجوقلوالري جه ساده ،ابوالفرج
»الر» نهوـگؤستری اقاونون، ؤرهـا گـنر. بولال اوـه«و » زرـخ«دیغی نقونو «

لمانونون ایصطیالحالرینین بللی بیر ائتنیک مضموچون شونمک اوٍدیغینی دوٍاو
لیگینده یئنی بیر شئی دئییلدیر.  چاغ شرق تاریخچی اورتا، دلیللریمیز واردیر. بو

ؤز ـس، ؤرهـا گـناونورت، الحییسو ایصطقواـاو چون الري اوٍـالقـزقیرلی خبو
 گلیر.  سی الزیم ائتمه بولق اقاوالردیرما نبیر آدال گئنل نیالنقولالدن بري  اسکی
اراق انیه دای ین ملکنامه ابوالفرج، یـک کیر ایله قئید ائتمک گره نودا قطعیت بو

ی ـزرلردن گلدیگی ایدیعا ائدیلمیر. حتّـسلجوقلوالرین خ، لرده وئردیگی بیلگی
خزرلر  انجوقلوالرددا سل ی وئرسیونالرداـک د اؤنجهـتاریخچیلره عایی انسلمموٍ

 ییب. بحث ائدیلمه اقاوالر
زر ـاسینین خـالرین آتاوغوز، ی یازماالرینداـجه بعض ادهـن سـنی» امهـملکن«

 اندبورابیلدیریلیر.  اولدوغونوآراسیندا » فامیللري«و  اولدوغوملیکینین یاخینی 
ل اَ ایلک وـدوغـلاو یشلنم اینجه ،نـشلریؤروٍـگ وـگردووٍـس ایلري نـی ابوالفرج

ریک.  ونو چیخاردا بیلهسونوجدیغی انر تعبیرینه دایـئکتیف بیژالرین سوبـقایناق
نونهم ابوالفرج و هم ، نا عالوهاواو یونین اثرلرینده گئدن ابن تیقتقه انندلو ،

الم داشیمیر. نآ بیر ائتنیک لیک هله ،تعبیري »خزر« نیالنقولال چوناوٍ سلجوقلوالر
ري ـن تفسیـن متـی جه ابوالفرج ادهـس، کیمی غودواولوندا نقل یوخاری، رهبو نظ
 لرده دستک وئریر. صریح بیلگی ننین اثرینده یئر آال ابن تیقتقه، دئییل

سواراقـباخمای سینه گؤسترمه داـآراسین نـزرلریـخ سلجوقلوالري ،وـنجنو ،
غوز نالریناورکلرینینتوٍ او لد الرياندانمکوغونواوبو وئریلر بوٍتون آچیقالییر. و ،
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خ دیریجی ائتگیسینی یوانتئوریسینین این اولدوغوسلجوقلوالرین خزر منشألی 
 ائدیر.
اریخ ـت یـینداکاقّـح یـمنسوبیت سینه چئوره اوغوز سلجوقلوالرین ،ديـاین
 انردالاوغوزین اندانخ ،یازماسیندا چوخ بیر نین»ملکنامه« آچیقالیاق. لرینی بیلگی

 گلدیگی گؤستریلیر.
 اوغوز ،جوسوروقو نـینیاندانـخ سلجوقلو ؤرهـگ ریوایتینه نـی»رـاالثی نـاب«

، لر ایسه باشقا تاریخچی ناندن فایداال» ملکنامه«لریندن بیریدیر.  یرکلرینین بتوٍ
» یـحسین  نـصدرالدی« دیریرالر.انا دایـینبویالر قنییقـ  اوغوزسلجوقلوالري 

ل وٍدن تشکّ الرین چوخ ساییدا کؤچري قبیله لوالرین چیخدیغی قینیقسلجوق
 ییر. ائتدیگینی نقل ائیله

باشقا ، ده دئییل»ملکنامه«جه  ساده، گلدیگی انندبویو قسلجوقلوالرین قینی
ینده ده »تاریخ«ین  ابواالعال احوال، چاغ قایناقالریندادا ذیکر ائدیلیر. مثالً اورتا

، ن نیشابوريـر. ظهیرالدیـنی رکلریندن چیخدیغی سؤیلهتوٍ قیین قیناندانـو خـب
، ك ره بیلدیره اولدوغونود ـعایی» موگونهوٍـی و سـس قبیله ققینی«سلجوقلوالرین 

الرین ققینی، لی وئرسیونالرياننین عثم نامهاوغوزبعضی آیرینتیالر تقدیم ائدیر. 
لدوقالرینی بیلدیریر. او شامیل ایالربو نآال یئر ادادینانق لسو سونوناوردو اوغوز

، ن)ایسهتئمی (اونقونالرین توغ) واریدي؛ اوالرین اؤز بایراقالري (توققینی
الور ـد و جسـایگی ناَدا ـشالري آراسینشیکاري قوایدي.» ريـاکـچ«ی ناو 

گلمیشدي و کؤکلو بیر  اندانرکیستتوٍ، سی سلجوقلو سوالله انچیخ انالردققینی
 ایدي. یا منسوبطایفا

چاغ  اورتابیر سیرا ، گلدیکلري انندبویو قسلجوقلوالرین قینی، لیکله بئله
ن ـرالدیـو ظهی» امهـملکن«و » امهـن اوغوز«یر. نالدوغرودن ـرفینـالري طـقایناق

، دلیلین اناولون عرض گؤستریرلر. نوبو وئرسیونالري »سلجوقنامه« نین نیشابوري
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حمودون اثري ارلی ماکاشغ، ائحتیمالی آزدیر. بو نظر اولماف بیر تصادو انادسیر
ده »ركالتوٍ  لغات اندیو« ر.ـنی دستکله ده دنـرفینـط الرـاقـقاین رـمؤعتب یـکیم

 گلدیگی ذیکر ائدیلیر. انندبویو ققینی انددوغروسلجوقلوالرین 

ي یالربو قنون قینییوسلجوقلو سو، امیسیـن هـلری ی بیلگیـوئریلن تاریخ
، سی قبیله قساغالییر. قینی انکمونه یئتیشمه میزه ایمکچیخدیغی حوٍ انآراسیند

انتشکیل تاپ انیدچوخ ساییدا بو ،لدوقجا بؤیوٍاوروپ ایدي.ك بیر قو 

ده دئییلن   دا تورکمنانعئینی زام، الريققینی، ایل قایناقالري یوٍزینجی  11
رکمن ـ توٍ اوغوزینین اندانؤره سلجوقلو خنا گالرا اینتیساب ائتدیریرلر. بواوغوز

 چون مدرکیمیز واردیر.میز اوٍ هم چیخدیغینی سؤیله اناطرافیند

 

 ایلک سلجوقلوالر

 
ایلک سلجوقلوالرال ، وئرسیونالریندا و باشقا قایناقالردا» ملکنامه«فرقلی 

اسینین ـن آتـنی ولون وئرسیونوندا سواللهن حصـر. ابـر واردیـل یـی بیلگـل ایلگی
 انسلمباشقا موٍ ناندن فایداال ملکنامه، اقـآنجبیلدیریلیر.  اولدوغو» سارچیق«

قاقین تو، گلدیگینی ایدیعا ائدیرلر. ابوالفرج اند»قاقتو«سلجوقلوالرین ، یازارالر
، نین بیلدیریر. ملکنامه اولدوغونو باباسی سلجوقون انرقو اساسینی نین سوالله بو

سلجوقلوالرین ، قاقده ذیکر ائدیلن فارسجا وئرسیونوندا تومیرخوندون اثرین
چاغ قایناقالرینین  اورتا باشقا و حسینی صدرالدین ،االثیر ابن ائدیلیر. بولق آتاسی

 گؤستریلیر. اقاوالرروجوسو نون قویوسلجوقلو سو، قاقده تو  ریوایتلرینده
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قاقتو ،ینین منسوب اندانخ سلجوقلو، خونداملکنامه وئرسیونالرینین چو
آدینی  اونون، ولجه ابن حص ساده، گؤستریلیرکن اقاوالریی ن ببویو اولدوغو

، لیک ییمیز کیمی بو فرقلی جه دا گؤره آچیقالییر. آشاغیدا اقاوالرسارچیق 
ی آدییال ـن شخصـسینی یانـب یوینین سلجوقلو سوانی عونوـایقـس» اقـقوـت«

 یر.نالقایناق انقاریشماسیند

اقی ـقوـارچیق ـ تـس، سینین ترسینه ن ایدیعاـنی امهـملکن، ال بیرلیکدهبونون
مکون دئییلدیر. حقیقتاً میز موٍ ائتمه ولـبق اقاوالری ـس یانینین باندانسلجوقلو خ

و سونوج وـب ده یـس ائدیلمه موقاییسه رسیونالرینینـوئ امهـسلجوقن ایله امهـملکن
 یا چیخاردیر.اورتا

ستاد چی اوقو قره، نین ایلک آتاالري سوالله، گؤره» یه ظهیرالدین نیشابوري«
بن   سلجوق«ظهیرالدین نیشابوري بئله دئییر:  .دیر» قشیرمیشتو«غلو او اونونو 

 ققینی، (نجات) انندیوین سو قشیرمیشغلو توین اوانستچی اوقو قره، انلوقم
الرینا چادیر انرك ختوٍ، ستا)چی اوقو ي. (قرهموگوندن گلیرد(قبیله) و سوٍ بویو

سینه  جرهشستا ایدي. ایلک سلجوقلوالرین بیر او ان(هیرقاك تاراش) حاضیرالی
ده  نین اثرلرینده الري  الدین مصلح، ـ ابرو حافظ، رشیدالدین، مربوط بنزر نظرلره

و ، د یزديمحم، نديراو، یر. بو ریوایتین نیسبتاً قیسسالدیلمیش شکلینراستال
ده و باشقا یازارالرین اثرلرینده  ده گلیر. آما رشیدالدین ده راییاس الدین آق کریم

 انخ لر واردیر. اسماعیل بعضی بیلگی انچاپیندا یئر آلمای اننین تهر سلجوقنامه
ا انل سولطوغرتو انندبویو قسلجوقلوالرین آتاسینین قینی، افشارین اثرینده

، انبن لوقم ؤره: سلجوقـه گ نـر. رشیدالدییوخدو فرادیگی پاراق خیدمت ائیله
 انندیوقشیرمیش سوموگوندن توسوٍ قایدي و قینی انقرباالریندسلجوقلوالرین اَ

 ناوالا ـستاقدا اوـرمادیر قوـا چـرك حوکومدارالرینوٍـردي و تـات) گلیـ(نج
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ا ـانولطـرول سـغ) تو(قبیله اندـنبویو قایدي. قینیغلوین اوانستی اوـچوـق قره

 خیدمت ائتمیشدي.

مویله لی اثرینین ایلک بؤلوٍ ـ ابرونون سلجوقلوالرال ایلگی حافظ، بو بیلگی
سیندن  نوسخه اصل فارسجا اثرینی ین رشیدالدین دیر. موطابیق کلمه به کلمه
 دیر. ده عئینی متنی» التواریخ جامع«ین انرکمن تاریخی سالیر بابن توٍ مه ائدهترجوٍ

ك بؤیوٍ، بو یازارین ایصطیالحالري انیدانت اقاوالرستایی ائوچی قوچی او قره
 دن ـوا یؤنونـرده موحتـل یـبیلگ ناوالدا »مرآت االدوار«ر. ـی چکیـی یـایلگ

 سلجوقلوالرین ایلک ،ؤرهـگ یه الري  نـالدی  مصلح اقـآنج ر.ـی ده  یه لنمه اینجه

 دیر. بیر آز فرقلی انرالرین خیالیندالدین و باشقا یازا رشید، سی شجره

قشیرمیش نسلیندن گلدیگینی تو، ین»قاقبن تو سلجوق«، مصلح الدین الري
سی  باشی ن چادیرچیلوغروتولی ریوایتلرده آدي گئچن امیر یلرله ایلگیانو سام

ن ـریلـوئ دا»االدوار مرآت« ر.ـبیلدیری »اولدوغونو غلواو ینانستاو یـچوـق قره
، سلجوقون، یـن شئـزي چکـایلک دیقتیمی، داـابلوسونـره تـقلو شجسلجو

غلو قاقین اوتو، ین دئییلانقموی لـن بیلدیردیگی کیمـنی ن نیشابوريـظهیرالدی
چی قو سلجوقلوالرین آتاسی قره، الدین الري سیدیر. مصلح گؤستریلمه اقاوالر
 اولدوغونون چاغداشی غرولوتو ناوالیلرین ایلک حوکومداري انین ساماناوست

 انالر آراسینداوغوزرك ـ غرولون توٍدا تو»االدوار مرآت«، رور. او ایسهایلري سوٍ
ین انرول سولطـغتو، ایسه ـ ابرو ن و حافظـر. رشیدالدیـچیخدیغی بیلدیریلی

 گلدیگینی دئییرلر. انالردققینی
، الريـدیقتالنآ داـیناقّـن سلجوقلوالرین آتاالري حـنی ظهیرالدین نیشابوري

ده  دیر. سلجوقنامه کیندن فرقلی نین الدین الري حافظ ـ ابرو و مصلح، رشیدالدین
ا ـنیر؛ داه سؤیله اولدوغوستاسی جه حوکومدارین او ادهـین سانستی اوـچقو قره
دمت ـدا خیـارایینـن سـیانرول سولطـغتو ونـاونیسه  ا م یازارالريـچ دؤنـگئ
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ی انلرینین سولط قبیله قبیر یئرده قینی، نجوسونودیعا ائدیرلر. بو سودیگینی ای ائیله
کیمی » ایمیش انالرداوغوز«ی ـکاناسیندا سـر باشقـبی، گؤستریلیرکن اقاوالر
الداکی ـی گؤستریلیر. او حـسی کیم ی دؤنم نومایندهـک ینین اؤنجهاندانی خانسام

نین  الدین الري  ابرو و مصلححافظ ـ ، نـرشیدالدی، نین ظهیرالدین نیشابوري
ال انغرول سولطنا گؤره تومیر. اونیه راستالیدیغی اثرینده عئینی بیلگنفایداال
لر  داها گئچ دؤنملرده بعضی عالوه، لرین یئر آلدیغی اصل متنه لی بیلگی ایلگی

 ریک. یه بیله ائدیلدیگینی سؤیله

تاریخی ریوایتلرده بو  کی ده لر و شجرة تراکمه ده وئریلن بیلگی نامهاوغوز
بیر بیرییله موقاییسه ، داکی ریوایتلرـیناقّـح رییر. ایلک سلجوقلوال نظري دستکله

ن ـرالدیـظهی، ا وئرسیونویالـنآی ـن ایکـنی للیکله ملکنامه اؤزه، نداغودواولون
رور. ؤزه ووـگ اولدوغولیکلر  ی فرقلیـري آراسینداکی اؤنملـن اثـنی نیشابوري

ن ـلری یـتاریخچ انـندن فایداال امهـملکن، التدیقالرينآازارینین ـامه یـنسلجوق
، حیکایه نالدیالنآدا ـیناقّـده سلجوقلوالر ح ر. ملکنامهـز دئمیالتدیقالرییال دوٍنآ

 یرمادادباشالییر. بو قارشیالش اند قاقائدیلن تو بولق اقاوالرسلجوقون باباسی 
 نر آالـن اثرینده یئـنی الري الدین مصلح ،للیکله دیقت چکن خوصوص دا اؤزه

و  امهـملکن ،یـس رهـشج اندـانـخ نـلـؤستریـگ دا»االدوار مرآت« ر.ـدی رهتشج
 دیر. لرله عئینی کی بیلگی ده سلجوقنامه
باشالییر و  انچی اوستادقو سلجوقلو تاریخی قره، یه گؤره الدین الري مصلح

. یراناوزدر ـریلن سلجوقا قـؤستـگ اقاوالر غلوین او قاقده تو لـین دئییانـقمول
ی دؤنملرده وئریلن ـکسونراا ـدا داهـیناقّـلري ح قاق و نوهدا تو»االدوار مرآت«

خویور. فیکر ائلیرم لرییله او لرین بیلگی تاریخچی ناندن فایداال ملکنامه، لر بیلگی
لی  ایله ایلگی صلیتیا نین یاندانخ ولسلجوقن نی الري الدین مصلح ،ایضاحی بونون

 ا بیلر.نبیربیرینه بنزر ایکی ریوایتی تحلیل ائتمکله آچیقال
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بیر شکیلده  آشیکار دا تفصیالت و تفسیر ،وئریلر نن له اینجه ،دیر بللی کی نئجه

سینده  سی سایه لرین تنقیدلی موقاییسه بو بیلگی، آنجاقبیربیرینی نقض ائدیرلر. 
ی انی تثبیت ائتمه ایمکـلرین ره حلقهـی شجـک لوا اـن داهـینیاندـانـسلجوقلو خ

ستاسی بیر چادیر او انسیراد، گوموز کیمیده ده گؤردوٍ ساغالیاجاقدیر. ملکنامه
ی ـر بیلگـچ بیـهئ اقاوالرنتیجه ، ستا حاققیندای اوـچقو دئییلن قره اولدوغو
باشالدیلیر.  اند قاقتو ـ سارچیق سی شجره نونیوسو سلجوقلو قایناقدا ر.یوخدو

شاویري و حوکومدارین موٍ، سی ین ایلک تمثیلچیاندانخ، ایسه قاقسارچیق ـ تو
سلجوقلو ، یازاري نین ملکنامه ائدیلیر. تصویر اقاوالر باشچی نیظامی بیر قودرتلی

سولرینی بیله نون بعضی اؤنمسیز تمثیلچییو رموشبیله گؤرمزلیگه وو ،نالرین او
لیکله بعضی  بئله سیز شوبهه شدور.یموقو یتهاولو لري اصیلزاده یلوسو بعضی یئرینه
الرینین انرده سلجوقلو سولطـردي. اساساً اثـیی دمت ائیلهـی آماجالرا خیـسیاس
تاختا ، ؤرهـا گـنلده قلمه آلینمیشدیر. اوـای وٍزـیی ــ ج11، ی سیراسینداـایستگ
اق ـباغالم یه رهـشج رـبی لـصیا یـکؤکلرین ،تیجیلیري یؤنه سلجوقلو انـچیخ

رکمن ریوایتلرینده فقیر توٍ، اريزده ملکنامه یا زدنمجبوریتینده ایدیلر. بو اوٍ
 سا بیلردي.قشیرمیش حاقیندا فقط سوستا و توچی اوقو دن گلن قره بؤلگه

ین سلجوقلو  قاقتو ـ سارچیق ،سینده سایه دومئتو تاریخ لی موقاییسه ،لیکه بئله
، سینی ن شجرهیوسو بو یئتیشیریک. وناسونوج دیغیاولما روجوسوقو نینیاندانخ
ستاایله ی اوـچقو قره انـیاولماسینه منسوب  ه اشراف طبقهـاؤنج اند ارچیقـس
شقشیرمیش تولودورورالر.او 

 

 قشیرمیشستا و توچی اوقو قره
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ی ـاسـن آتـوالریسلجوقل، یـی کیمـده بیلدیردیگ نـنی ن نیشابوريـظهیرالدی
ده  رکمن تاریخی ریوایتلرينامه وئرسیونالري و توٍاوغوزستادیر. ی اوـچقو قره
غوز، یه گؤره»شجرة تراکمه«نو ایثبات ائدیرلر. بوایالتلرینده قره او قوستا چی او

رماقدا ادیر قوـچ، غلوایسهین اوانستی اوـچقو آدیندا بیر شخص یاشاییردي. قره
ستا اونالاو قشیرمیشتو قشیرمیشایدي. تو ، سوخسول بیر ن درجه عاجیز و یو

 ایدي. آدام
غولالري حاقیندا بیر قشیرمیش و اوتو، وئرسیونالریندا بوٍتوننین  نامهاوغوز

 انالرداوغوزین  قشیرمیشلر یئر آلیر. بو وئرسیونالردا تو تعداد جالیب حیکایه
 اوغوزالدیلیر. نآ اولدوغوا ـستجی) اوئویاسواقدا (اـرموـادیر قـی و چـگلدیگ
دو ائلچی رقونالرا قواو، انا قارشی باش قالدیردیقالري زاماني علی خبویالر
 ریر. گؤنده اقاوالر
 انـخ الرالاوغوز رك دهـائ موراجیعت اـانرـامی مـینجوٍـم ،یانـیشماند انـخ

ییر.  ی ایستهـسین ی ائتمهـغینی بللاجانالسونوجنین نئجه  آراسینداکی موجادیله
نین  ائلی اوغوزسینی؛  ا یئتیشمهـننین سو ین حاکیمیتیانـی خـیاخیندا عل، انامیر

باشینا مرحمتلی و مؤعتبر توقشیرمیشین سواو ، انجگینی دئییر. امیر نون گئچهیو
خو گؤروٍگئجه بیر یوـخوسوندا گویر. یورفه چ طین بدنیندن اوٍ قشیرمیشا تو

 بیر آغاچ چیخیر. نبوداق ساال
یردي. انؤیه دایـی گـل کـکسک قیسمتلري ائله بیوٍـاشیل و یـی ناَاجین ـآغ

ی ـجگ غولالرینا وئریلهخوسونون حوکومدارلیغین اوقشیرمیشا یوتو، نـاهیـک
ب وٍـتعج اـالتدیقالریننآ نـیمینجموٍ توقشیرمیش الدیر.نآ یـگلدیگین اـمعناسین

ین  توقشیرمیشپایالییر.  اقاوالرتینی صدقه اَ، یون ساتین آلیببیر قو ،رك ائده
اقـقتو ،نرول و ارسالـغتو ـجس ، غولالريآدینداکی اووچوالر ایدیالر. ور او
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   نالرا او، رلريـامی اوغوز انـالینآلدوقالرینی ی اوـارتلـالرین جسور و مهانجو
 رمیشدیلر.وچو باشی) مقامینی وئشکار (او میرِ

وي  هانـواضئح افس، ی تفصیللرـی بعضـده ک»نامهاوغوز«و » رة تراکمهـشج«
د کیمی رقوقو، ینداانگئرچک تاریخی شخصیتلر ی، دابوراییر.  للیکلر داشی اؤزه

حماسی شخصلرده یئر آلیر. حوکومتین سلجوقلوالرین الینه گئچیشینی و علی 
، نا باخمایاراقبو دیر. لی شوبهه دا ائپیزودا انیباغال تهانکه بیر مونواؤلوٍ ینآ ینانخ

دن  ر شئیـجالیب آیرینتیالر واردیر. ه نر آالـبو ریوایتلرده خالقین ذئهنینده یئ
، وـر. بـدیغی دیقت چکیاـاولمالر ـانـور اینسـاؤنجه ایلک سلجوقلوالرین مشه

ی ـک شکلیندهچیخدیغی  انستاالري آراسیندادیر اوـین چاندانـده خ»سلجوقنامه«
 ایله تاماماً موطابیقدیر. بیلگی
یاشادیغی  آتاسینین ایلک یناندانخ سلجوقلو ،نیشابوري ظهیرالدین کی یازیق نه

ین انی اوستـچقو قره، ن الريـالدی ر. مصلحـی وئرمیـر بیلگـچ بیـدؤنمه داییر هئ
ایدیعا  نواولدوغوین خیدمتینده انغرول سولطتو» ایسالمین ایلک دؤنملرینده«

دیریجی انتاریخین این بو آما یاشامیشدیر؛ ایلده یوٍز ینجی ـ7 ،او گؤره نابو ائدیر.
الري نـالدی مصلح نکوچوٍ ،رمـمی ائیله انمگوٍ اغینیـالجاو، ی انسولط رولـغتو

، الداکیـر. او حـگؤستری اقاوالرري ـبی انن ایلک حوکومدارالریندـلریـیانـسام
 بوٍتونی بیلینیر. ـلده ایقتیدارا گلدیگـای وٍزـیو ــ ج 9قط ینین فاندانی خانسام

ایدیعاسینی  اولدوغو چاغداشی پیغمبرین (ص) محمد یناناوست چیقو قره بونالر
 انینداندانخ یـانـسام ،ینانسولط رولـغتو نـنی الري نـالدی مصلح ر.ـائدی باطیل

سؤزلرینه گؤره  اونون نهئی دئییلدیر. دیریجیاناین ،مخصوصاً سی حیکایه گلدیگی
لیش بیر ایدیعا انی بونونچیخمیشدیر.  اني آراسیندبویالر اوغوز، بو سوالله

 دیر.اداورتادیغی اولماو تاریخی گئرچکلرله موطابیق  اولدوغو
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، اقـخیرسبوراه ـرفـر طـی دلیللري بیـل ادیلهـی موجـو حقیقتـب ونـوٍتـب
چیخدیغینی  انصنعتچیلري آراسیند ل وقجا ساده اَلدسلجوقلوالرین آتاسینین او

ر ـدایی اـناولدوغو اسیـستاو ادیرـچ یناناوست یـچقو قره بیلیریک.  دهـائ ولـبق
، سی کلمه »قو قره« ییر. دستکله نظري بو دا انعونو آلدیغی و آدي ،سونرا لردن بیلگی

المیندا نآ» ادیرـچ«ا ـو ی» ادیر ایسکیلئتیـچ«، دهـلرین نیک کتیبهرك رواسکی توٍ
معناسیندا » چادیر«رکمنلر آراسیندا ایلده توٍ یوٍزـجی 11  نمیشدیر. بو کلمه ایشله

» یـچقو قره«ز ـسی دا شوبهه االراـستلدن او زهادیرالري دوٍـو چـیردي. بنولالـق
 دئییلیردي.

ی ـلئتینایسکی اجـآغ ادیرینـچ اسینینـآت سلجوقلوالرین ،دلیللر وـب ونـوٍتـب
 توقشیرمیش، ینانی اوستـچقو ر. قرهـگؤستری اولدوغونوار ـر نجـبی انحاضیرالی

دا باباسینین ایشی غلوآدینداکی او ایله مشغول اوقشیرمیش، شدور. آمالموین  تو
اوغولالري آتا و دده مسلکینی بیر کنارا قوچوخ احتیماال، بو، کی شدورالریمو 

دیر.  رتبیطلرییله موٍ لرین خیدمتینه گیرمه اصیلزاده اوغوزم ـیاکـنالرین حاو گؤره
ال بونوننموشدور. روی قونآنظم وئرسیونالریندا بو نین داها موٍ نامهاوغوزحقیقتاً 

 اقاوالردیغی دؤنمی تام اایلک سلجوقلوالرین یاش، کی ییک لی دئمه، بیرلیکده
ایل یوٍزـ جو 9ین تقریباً انی اوستچقو جه قره دیر. ساده تثبیت ائتمک چوخ چتین

ین  توقشیرمیشغلو او اونون، ایله ایکینجی یاریسی آراسیندا یاشادیغینی باشی
ن ائتمک ـتخمی اولدوغونوري ـر دی دهـالرینا قاورتاایلین  وٍزـیو ــ ج10، ایسه

 مکوندور.موٍ

 

قاق و سلجوقتو 
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ین انستچی اوقو قره و غلواو ین توقشیرمیش ،لیشی کسهیوٍ یونونسو سلجوقلو

توروسارچیق ، نین چئشیدلی وئرسیونالریندا»ملکنامه«قاقال باشالمیشدیر. نو تو
انقاقدـ تو الرفوذلو و اصیلزاده بیري نوبو قایناقالردا ، بحث ائدیلیر. آما اقاو

الرلی  قاقال ایلگیتواردیر. لر آراسیندا بؤیوك تناقوضلر و حیکایه نالدیالنآ اقاو
»ـس ، و میرخوند» ابوالفرج« ، »ولابن حصن ـنی یـزر ملیکـاقین خـقارچیق ـ تو

صدرالدین حسینی و محمد  ، یرثاال ساراییندا خیدمت ائتدیگینی بیلدیریرلر. ابن
 بحث ائدیرلر. اننداولدوغورك حوکومدارینین خیدمتینده بیر توٍ اونونده  نشري

لرده  یـریلن بیلگـدا وئـیناقّـاق حـقدا توـرینی وئرسیونالـنین بعض امهـملکن
اق حوکومدار موشاویري و ـقارچیق ـ توـرینده سـر یئـن بیـتناقوضلودور. اثری

بیر باشقا ، بؤیوك بیر شخصیت کیمی گؤستریلیرکن اقاوالراؤزل آدامی  اونون
الردرتلی بیر نیظامی باشچی یئرده قونانرارالدن یا»ملکنامه«یدیلیر. انت اقاو 

خویازارالرین چو ،توغوللوغوندا قاقال قولدوحوکومدار آراسیندا بیر نئچه  او
ین حوکومدار  سارچیق، ولبحث ائدیرلر. ابن حص اننداولدوغوالشمازلیغین نآ

 اندـراراق آتایال ووـپوـر سـز شکیلده بیپپوجو تواو، ییب ایله گئچینه بیلمه
جه بیر جسور و  ساده، »االتراك تفضیل«. اؤبور طرفدن رـسالدیغینی ریوایت ائدی

نین داها گئچ  غراماسینی قئید ائدیر. ملکنامهیشا اوانراونین بئله بیر د چیانعوصی
 الدیلیر. نآساواشین سببلري صریح بیر شکیلده ، دؤنمه عایید وئرسیونالریندا

حمله ائتمک  لرینه اؤلکه ایسالم حوکومدارین یانزام ساواش ،یازارالر بعضی
حوکومدارین ، ده لري بعضی، رکن رهلی سوٍ رینه چیخدیغینی ایره زهسی اوٍ مه ایسته

سینه گؤره چیخدیغینی  رماق ایستمهلرینه ضرر وو رك قبیلهکی توٍ ده او حاشیه
نو اؤزوٍ، ینده ایسته آلماق نواؤنوٍ نین یشیانراود بو حوکومدارین ،قاقتو الدیرالر.نآ

کلرینین آما دؤولت بؤیوٍ، ریه بیر ساواشین ایچینده گؤروٍ ه سینهحوکومدارال سین
زئی نیظامی ست دوٍاوٍ ناوالئع انسینه م مهالیین بؤیوٍبو او ناوالنده گؤزلري اؤنوٍ
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قاقین آراسینی ساغالماغا رك حوکومدارال تو ده آرایا گیره او لحظه، الر باشچی
 چالیشیرالر.

لیدیر.  چوخ موبالیغه، ریوایتلر نده یئر آال امهقاق حاقیندا ملکنسارچیق ـ تو
قاقینتو عمداً  و یـس ریلمهـؤستـگ یـکیم یـمودافیع ایسالمین ،اسیـجالدیلماو
یندا اق حاقّـقارچیق ـ توـده س یـیفامه مؤلّـلیدیر. ملکن نیلن تصویرلر شوبهه زهدوٍ

 میشدیر.نقولالعئینی اوسلوبو 
ی دیکته ائدن و ـحوکومدارا اؤز ایستگین، اننداو، ی یازماالر آراسینداـبعض

الر بیري رخمازینقولمی ئتاریخ ع ،لر حیکایه لی موبالیغه بو البته ائدیلیر. سؤز اقاو
 ائدیله بیلمز. بولق اقاوالرلر  چوخ مؤعتبر بیلگی انسیند آچی

لمالی بیر مضموندا  غرض، لر ا وئریلن بیلگیدینقاق حاقّسارچیق ـ توسینااو 
بیر کنارا  انسی باخیمیند نیلمه نین اؤیره کی سلجوقلو تاریخی اؤنجه، باخمایاراق

 انکسک عونوا یوٍـداه انقاقدتو، دن اؤنجه بو ریوایتلر یـر شئـآتیال بیلمز. ه
الری صاحیبی بیر بقشیرمیش، لر سؤز ائدیرلر. بو بیلگی اقاوتو غولالرینین ین او

غوزالی  جالدیلماسییال ایلگیاونوننامه تصویرلرییله موطابیقدیر. واو »قاقتو «
ییر. دا بو نظري دستکله آلماسی انجا بیر عونوکیمی او 

»ده  رکجهتوٍ، دابیلیو. دابیلیو. رادلوفون دا بیلدیردیگی کیمی، سی کلمه» قتو
دن گلیر.  ده بو کلمه »قاقچیتو«لشکر باشی معناسینداکی ، بیر جور بایراق دیر

یلمیشدیر. نقولالالمیندا نآ» نیظامی بایراق«، »قتو«لرینده ایسه  رك کتبیهاسکی توٍ
کوندن ا آت توٍـیروغو و یامیش قوـی جـوحش، رك دؤولتلریندهوٍـدن ت یـاسک

رك چاغدا توٍ اورتایلیردي. نقولال اقاوالر بولنیظامی سم، غالرلمیش تو دوزه
غ)الر (تو بایراق لمیش زهدوٍ انماشدقو  یایپکل یا و ساده شکیلده عئینی دا الريانخ

 اقاوالرون ـانـر قـن بیـسینی مه زو گئچمهققوسینین دو اییـغ سیردیالر. تونقولال
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نیقوالاودیغی یوالرا ـانخاق بؤیوٍك ناَرکلرده وٍـلر مووجوددور. ت یـندا بیلگلو
»دوسینین سببی دئییلمه» انغلو خاقققوز تو دور.ده بو 

ین مقام  ین سارچیق»قاقتو«، شوناسلیق بلگه لر جود تاریخی و دیلموو
ی ـاسک، ینانو عونوـر. بـاغالییـس انزه ایمکـمی شونمهدوٍ اولدوغونوی انعونو

الرا وئریلدیگی بیلینیر. انغ و یا آتلی هنگی بایراغی داشییرکلرده نیظامی توتوٍ
ییردي. احتیماال  دا داشی یاننوایله بیرلیکده بو عو لقبی» تمیریایلیق«، سارچیق

سینا وئریلیردي. بو  نیظامی بیرلیکلرین باشچی بؤیوٍك، یانعونو» قاقتو«، گؤره
 بولق دوغرونا داییر ایدیعایی اولدوغوقاقین باشچی کی تو ده زدن ملکنامهاوٍ

ه د  نهئی الريرغوسو گلدیگی نئجه یابورا و مقامی ین سارچیق ،آما کیر. گره ائتمک
» ـ شکار میر« ،نارسال و قاقتو ،کیمی بیلدیریلدیگی ده نامهاوغوز قالیر. جوابسیر

ایلک سلجوقلو ، دا یازیدا نلی وئرسونوندا یئر آالانمقامینا گتیریلمیشدیلر. عوثم
ـلرینی یبین آردچی و نظمیه ب لري  یـلگبیو ـر. بـد ائدیلیـلدوقالري قئیلري او

باغلی  مسلکینه نیظامی ،نین لیشی کسهیوٍ ین سارچیق ،یاراققیاسال هلکیلر ده ملکنامه
 ونو چیخارا بیلریک.سونوج اولدوغو

ین یاشادیغی  اقـقوـارچیق ـ تـالردا سـآراشدیردیغیمیز قایناق، کی یازیق نه
، انبو باخیمد واردیر. بیلگی آز چوخ داییر راستالدیغینا تاریخلره سیانه دؤنمین

ییر.  اؤنم داشی كبؤیوٍ ائتمک بللی سینی کرونولوژي تاریخی نین نمیؤد سارچیق
تاریخ  بیر تقریبی فقط ،لهییلر بیلگی وئریلن ینداحاقّ قاقتو قایناقالریندا چاغ اورتا

ـ جو 10قاق ین تو، اراقاننین تدقیقینه دای ملکنامه، بیلر. ك. کاهئن  تثبیت ائدیله
چده بیرلیک قیسمیندا یاشادیغینی ک اوٍایلین ایل یوٍزی ــ ج11ایله   لـای وٍزـی

دا  انبیزیم باخیشیمیزد ،شرطییله سی ائدیلمه تصحیحلر نئچه بیر ،نظر بو شونور.دوٍ
 اناولوننین داها مونظم وئرسیونالریندا موحافیظه »نامه اوغوز«دیر.  دیریجیاناین

رکمن ناقدا و توٍ. بو قایدیراوالجاقاغیمیز انسوندا دایقونوبو تصحیحلر ، لر بیلگی
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ن  رهوٍـس ومـحوک اختینداـت الريـانـخ اوغوز کنت یـیئنگ اقینـقوـت ،روایتلرده
ـ جو 9قاقین تقریباً اراق تواننا دایبیلدیریلیر. بو اولدوغوین چاغداشی انخ علی
سی آراسیندا یاشادیغینی اورتاایل  یوٍزـ جو 10توز ایلی ایله ن اوایلین سو یوٍز

 مکوندور.ئتمک موٍتخمین ا
رك وٍـا تـزر و یـاقین خـقوـسارچیق ـ ت، ده» ملکنامه«ی ـگوموز کیمگؤردوٍ

و ـب، ؤرهـکاهئنه گ .د ائدیلیر. كـی قئیـحوکومداري ساراییندا خیدمت ائتدیگ
آدالرال آشاغی پوغوزن  رهر کؤچري بیر حایات سوٍ نه قدهگؤلوٍدن آرال  لژهوواو 

ملکنامه ، لیدیر. آمااولمالري قصد ائدیلمیش  تیجی زئی یؤنهست دوٍینین اوٍبویالر
نین  مکوندور. ادریسیدا موٍ الم چیخارتماقنآلردن فرقلی بیر  بیلگی نده یئر آال

 اوغوزایلده  وٍزـیو ــ ج10، یـدیغی کیمنالوورقودادا اریـیوخ، ؤرهـاثرینه گ
دییه » اسکی«ي. ایلکی المدا ایکی سیاسی مرکزي واریدنآینین عومومی بویالر

 بولکنته تقا اسی ایسه یئنگیـر آلیردي. باشقـقیسمیندا یئ دوغور ائدیلیر و ـتعبی
غوزسی انـه، لرده حیکایه نالدیالنآدا ـیناقّـارچیق حـس، ؤرهـنا گائدیردي. اواو 

بیر  ناوالسی الزیم  شکلینده حتماً جاواب وئریلمه غودوتولنین نظرده تو یانخ
، بیر باشقا خصوص ایسه  و جلب ائدنهوٍجوده تَ یا چیخیر. ملکنامهاورتاسورغو 

انقاقین خیدمت ائتدیگی حوکومداردتو »سیدیر. بو آد  دییه سؤز ائدیلمه» بایقو
گی  دؤولتین یاساالري گره، الم داشیماییبنآر ـل بیاؤزنرا اندیابقوگلن  سو

ارچیقین ـس، دن حرکتله و نوقطهـر. بدیانر عونوـبی وـدوغـاولآدامین داشیمیش 
 اولدوغوخیدمتینده  نین حاکیمی زائلیقو اسکی ،دئییل حوکومدارینین تکن یئنگی

خیدمتینده  الرینینانخ اوغوز انرکیستتوٍ قاقینتو ،نظر بو بیلر. چیخاریال وسونوج
 ده موطابیقدیر. نا ایشاره ائدن تاریخی ریوایتلرلهاولدوغو
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 لووٍینین تشکّانیدانسلجوقلو خ
 

غلو شاق یاشدا بیر اوسلجوق آدلی او، انگو زامقاق اؤلدوٍیه گؤره تو ملکنامه
چون شاغی تعلیم و تربیت اوٍاو، ریدي. آتاسینین خیدمت ائتدیگی حوکومداراو

ی گؤستریر. ـایقی و سئوگـس، ایلگی  غلونا اؤزلقاقین اوتو، بایقوسارایا آپاریر. 
ین یاخینالري سیراسینا گیریر و عاغلی و انخ، ن سلجوقیبؤیوٍ دن چوخ گئچمه
پالییر. و ستلوغونو توینین دوانن و دؤولت ارکـلری یی بـزئست دوٍذکاسییال اوٍ

 اوردو، ینی آالراقانعونو» اشیـبوـس«، سلجوق، اراقـایـا باخمـاشینـج یـگن
انموتکویولور.لیغینا قو 

ینین اندانسلجوقلو خ، لی ریوایتلرینده یـال ایلگ قاق و سلجوـقوـت، ملکنامه
لی  چوخ موبالیغه، لر حیکایه نالدیالنآالدیر. نآده  لرینی لونون ایلک دؤورهتشکوٍ

لمالیشینه شاهید  کسهسینین یوٍ سلجوقلو سوالله، لسادااوساغالییر.  انمیزا ایمکاو
لرده لی بیلگی قاق و سلجوقال ایلگیتو ،و » خادیملري«، »لري هتبع«نالرین او
نه قاقین اؤزوٍتو، االثیر حاقیندا بیر سیرا آچیقالماالر یئر آلیر. ابن» داشالريانی«

ایله بایقوی؛ ـالرا لیدئرلیک ائتدیگیناوغوزدن ـز ایطاعت ائـسی دسیز شرطـقئی
ا ـیاردیمین نوـاون نـادیملرینیـخ و یـاردیمجـی اواشداـس انـچیخ داـآراالرین
ین عسکرلرینه انـنو خاو، ر آالراقـیندا یئانالرینین یـاندانمی؛ اؤز کوـلرینگلدیک

 الدیر.نآتسلیم ائتمکلرینی 
 بوٍتونگئتدیکجه  یونونسو سلجوقلو ،لر حیکایه تعاقیبموٍ نالدیالنآ ده ملکنامه

، ار و سایقینلیغیـن اعتبـنی ر. سواللهـا آلدیغینی گؤستریـي حاکیمیت آلتینبویالر
، »بویالرقاالبالیق «رونالري قاقین تو. تويوقون دؤنمینده چوخ آرتمیشدسلج

، لیکله سلجوق آلتینا آلمیشدیرالر؛ بئله  لري ایطاعت قبیله» باغیمسیز«و » فیقتّموٍ«
قاالبالیق ، ا گلمیشدي. سلجوقـحالین يرـلریندن بی یب اوغوزلی  ك و ائتگیبؤیوٍ
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ردوی) ـ(حواش لر کؤله و دم)ـ(خ ادیمـخ بوٍتون و .ایدي احیبـص بیرلیکلرینه او
ر نؤوعدن ـده هـرینـنون امیور آلمیشدیالر. سلجوقلو سوـسینده یئ چئوره اونون
قیمتلی داشالر ، لمیقداردا پو لبوایسه   ه لریندهانرولري؛ خزسوٍ انك حئیوبؤیوٍ
 یرلی اشیاالر واریدي. و ده

سینین موداویم  سلجوقلو ایقتیدار و ائتگی ده ده نامهاوغوز، دن باشقا ملکنامه
نالرین او«یلیر. ظهیرالدین نیشابوري بئله یازیر: نلره راستال آرتدیغینا داییر بیلگی
(سلجوقلوالرین) سوسیز  اییـدا چوخ ایدي. س انایی باخیمیندـوك و سـؤیـب یو

ر مؤوکبه ـ) بیالیقـاالبـلره و (ق قبیله، رهـرلیکلـاییدا (عسکري) بیـچوخ س، ماال
 »(صاحیب ایدیلر.)

سوندا بعضی ساپ قونولو وٍنین تشکّ سلجوقلو بیرلیگی، مووجود قایناقالر
جالرياو یو سلجوقلو ساغالییرالر. ینیانایمک تماقتوتابیع« و »اقربا« آراسینا بو «

. الدیلیرنآدا قاتیلدیغی اؤزل بیر شکیلده  رینینقوروپالرکمن قبیله و و توٍ اوغوز
ایقتیدارا و  نروالرینده قو هزی اوٍـدم و حواشـخ، بویالربو ، سلجوقلو ایقتیداري

ك ا بؤیوٍـرین داهقوروپالجسوز ؤره ضعیف و گوٍـاال گـیردي. احتیمانثروته دای
 ینامیشدیر.ل اواؤنملی بیر رو دابورا، لري مه سینه گیرمک ایسته لرین حیمایه قبیله

 

 ردو: قاراجیق و سیغناقا یونآسلجوقلوالرین 
 

لري  یئرلشیم ساحه کی لاو داها فئدراسیونونون سلجوقلو ، ملکنامه کی یازیق نه
سلجوقلوالرین ، اثرینده، الدین بئله ظهیر اننبونلر وئرمیر.  حاقیندا قطعی بیلگی

 اقـآنجنالرین ده او سلجوقنامه، رـؤستریـی گانـرکیستتوٍ اقاوالری ـایلک وطن
ر ایله سمرقند جیوارینداکی وـارا اطرافینداکی نـبوخ، رك ی ترك ائدهانرکیستتوٍ
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لرینه داییر  سلجوقلوالرین ایلک یئرلشیم ساحه غدا یئرلشدیکلري بیلدیریلیر.سو

ده   ن اثرلریندهـا تاریخچیلریـو باشق ، حافظ ـ ابرو، نـرشیدالدی، لره بنزر بیلگی
سینه  سلجوقلو عائیله، لی وئرسیونونداانمنین عوث نامهاوغوز. اولورماق نراستال
نا لر وئریلیر. بو ي حاقیندا ایلگینچ بیلگیبویالر اوغوز انرکیستتوٍ ناوالتابیع 

ده   و عومومیتله اولوبلیقال مشغول  چیاني حئیوبویالر اوغوزبو ، گؤره )اثره(
غوزییردیلر.  رولري بسلهیون سوٍقواو ردونی قایی و بایات ادیانسونون ساغ قاو

ـس، لري یبـنه) و چ نک (بئجه پئچه، ادي ایسهـانل قوـناوولري تشکیل  یدار ب
 ائدیردي.

ایندیکی ، احتیماال گؤره، سی کلمه» انرکیستتوٍ«مووجود قایناقالردا گلن 
ر ـبی یـائدیج دـتأیی ريـنظ بو دا  متوئه گؤستریر. سینی بؤلگه انقازاخیست گوٍنئی

دن ـسین ورهـچئ اقـسیغین و اریجیق]ـ[ق اراجیقـق نـسلجوقلوالری هدـتـاهیـم
ده   ین»م. بروسئت«، ده گلن قاراجیقـمون اثرینتوئر. هـائدی انچیخدیقالرینی بی

، ده ا جیوارینداکی قاراتاوین آدي ایدي. گئرچکدنـسیردری، یـی کیمـبیلدیردیگ
داغالر و  اناناوزنجا ویوبسو دوغو قوزئیین انایلده سیردرییوٍزـ جی 11هله 
، دادورومبو  دیریلیردي.نآدال اقاوالر قاراجیق »شهرلري اوغوز« داکی فاراب ده هم

 ناوالجیواریندا  آخارالري اورتا ایرماغینین سیردریا ،وطنی ینینبویالر سلجوقلو
کی  ی ریوایتلریندهـن تاریخـرکموٍـت، ريـلیدیر. بو نظ شونولمهدوٍ اقاوالربؤلگه 

ی ـس ر. سلجوقلو عاییلهـیی ده دستکله لر  یـی بیلگـل یـسمرقند و بوخارا ایله ایلگ
 ـ11 ایله  لـای وٍزـی وـج ـ10 ،ريقوروپال نـرکموٍـت وـب نآال رـیئ آراسیندا

سینه یئرلشمیشدیلر.  ر بلدیهین نوانایلین باشالري آراسیندا بوخار یوٍز  یـج
 اندانقازاخیست گوٍنئی یعنی ،انآخارالریند اورتا ینانیسیردر، بونالرریوایته گؤره 

شهرینین  انرکیستتوٍ ایندیکی ردالرینینیو انآ ،رکمنلرتوٍ ایدیلر. موهاجیرلر ،گلن
 آمودریایا ،اؤزلرینی ،رکمنلريتوٍ بوخارا و سمرقند دئییرلر. اولدوغونواطرافی 
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ر. ـرلـدیـائ ولـبق اقاوالرالر ـنا قاالـدن دالییـسین تلها کوٍـنآالقین ـکؤچ ائدن خ
االريـنین آت القیـن خـرکموٍـؤره تـا گـالرینـالتدیقنآنالرین او ،
دا خزر جیواري اندبوراسینه و  ر بلدیهین نوانحرکتله بوخار اندـانرکیستتوٍ
زقیرالرینا گئتمیشدیرلر.بو 

، اسیـشدیریلمقارشیال نـریوایتلرینی نـرکموٍـت ایله الريـقایناق اغـچ اـاورت
آخارالري جیوارینداکی  اورتا ایرماغینین سیردریا ردونونیو انآ نونبویو سلجوقلو

ین اصل بویالررور. بو دوغومیزده بیر ایشکال  شونمهدوٍ اولدوغونولر  بؤلگه
ر. ـردیلـیی ون بسلهـیوـدوه و ق، ایدي. اؤزللیکله آت چیلیقانی حئیوـس لهـمشغ

 انتوراتکلرینده او داغی تاواقار و سی بؤلگه سیغناق ،گینی یردهچک ایلک یناندانخ
ـ جی 11ایل و  یوٍزـ جو 10ري تشکیل ائدیردي. قوروپالن ـرکموٍـو ت اوغوز

ته نّاسکی سوٍ، قایناقالر انتالیالرا ایشیق تواو ناوالیندا حادیث سونالرایل  یوٍز
، آنجاقدییه بحث ائدیرلر.  اوغوزو حالتده لّکوٍ انسلجوقلوالرد، صادیق قاالراق

 میشدیرالر.نقولالن آدینی ـرکموٍـچون تنالر اوٍاو، چ دؤنم یازارالريـا گئـداه
 گینده  چرهایلین ایلک  یوٍزـ جی 11، ؤرهـگاال ـچوخ احتیم، ایسه یـسبب بونون

 سیدیر.اولمارکمن آدینین یایقین حاال گلمیش سلجوقلوالردا توٍ

 

 نین باشالماسی یسلجوقلو حرکات

 
خوندا بیر چو قایناقالرینین چاغ اورتا ،سی مرحله ایلک نین حرکاتی سلجوقلو

ن ـفعالیتلری بو ،وئرسیونالري یـدلـچئشی نـنی امهـملکن شدور.لمواو مونعکیس
رین قاتیلماسییال قوروپالجلو اییدا و گوٍـی چوخ سـک رلیگیندهـسلجوقون لیدئ
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باشی قاقین سوتو، االثیر و صدرالدین حسینی یر. ابنگئرچکلشدیگینی ذیکر ائد

اتسیز ـنین راح یمیانـن خنوبایقولیشیندن  کسهغلونون یوٍاو انـینانییال تانعونو
، لساداائتمیش او تشویق سینه رمهاؤلدوٍ سلجوقو رینیاَ ،خاتون یازیرالر. اولدوغونو
کافیرلرین ، ینا آلیبانسینی ی عهو تب بویواؤز «، خبر بیلیب انالرداوالجاقسلجوق 

قاچیر.» سینه رك ایسالم اؤلکه رپاقالرینی ترك ائدهتو 

ارشی ـق لره حمله سلجوقون اناوـج ،داـرسیونونـوئ رـبی اـباشق نـنی امهـملکن
روم وـب ر.ـنی سؤیله یـندیگ دیره جسورجا و رورالغونین  یمیانـخ ینانـاقـخ ،دادو
توی تووطئه قیلدیغی و اَارشـغلونا ققاقین اونا قارشی تحریک ائتدیگی رینی او

رکلرین توٍ، سلجوق انیدو الجاغینیاو نین حمله هانخائن بیر احتیمالی آشیکاردیر.
چوخ ساییدا  اؤزویله ،سلجوق قاچمیشدیر. اانایر ك ره ائده ترك یانرتو سی اؤلکه

 شدیر.رولرینی ده آپارمییون اینک سوٍقو، ك دوهسواري و بؤیوٍ

 بایقوایله  سلجوق کؤچلرینی سلجوقلو ،یازاري ملکنامه رییله قده الشیلدیغینآ
راـباغالییر. ـا و ریقابته بـازگارلیغـین ناس ل ائدیله بیلمهوٍـآراسیندا تحمگلن  داو

»س ،سییله کلمه »بایقواسکی دؤنم نو غوز ن رهسوٍ حوکوم ائلینده زقوانالریندانخ او 
الرینین اسکی مرکزي انخ اوغوز، الیالراو نالدیالنآلموشدور. وبیري منظور ا

لموشدور. سلجوقلو ا وطنده حادیث اونآ غواوتوردوسینین  ایله سلجوقلو عاییله
الروپونا باغلی قوغوز ناوسیز شوبهه، رکمن بیرلیکلريو توٍ او ،زائلی اسکی قو

 انایله خاق سلجوقلو رئیسی، اقآنجائدیلیردیلر.  بولسی ق دا تبعه حوکومدارینین
نین سیر  ینین بیر قیسمیبویالررکمن و توٍ اوغوز، ز وئرن حادیثهآراسیندا اوٍ

 لموشدور.سینه ندن او خیب کؤچ ائتمهبوراآخیمالرینی  اورتاین اندری

ایله بایقو اقاوالر سبب سینه گئتمه جنده و راالنهماور سلجوقلوالرین ، ملکنامه
ماسی نسلجوقلو کؤچلرینین بیر تک سببدن قایناقال، ده ی گؤستریرسهلیغانشمدوٍ

250 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

ر سیرا ـبی نر آالـن اثرینده یئـنی ن نیشابوريـر احتیمالدیر. ظهیرالدیـضعیف بی
ن سلجوقلوالری، ازاريـی آیدینالییرالر. سلجوقنامه یـی و مسألهـجالري باو ساپ

ؤره ـدیکلرینه گ ا بیلمهـر تاپـی مرتعلـچون یئترلی اوٍـس ن بئجریلمهـرولرینیسوٍ
سلجوقلوالرین ، رپاقالرینی ترك ائتدیکلرینی یازیر. بو آچیقالماتو انرکیستتوٍ
 نالدیالنآده  نامهاوغوز اقاوالرلی  ه کؤچلرییله ایلگیماوراالنهر اندانرکیستتوٍ

ري رپاقالتو انرکیستالر توٍانبیر زام، حیکایه ایله بنزري واردیر. ریوایته گؤره
اؤز یایالق و قیشالقالري » لري آراسیندا رك و موغول قبیلهتوٍ«چوخ ساییدا 

دن ـال ائـی ایشغـرینـواالري و داغ اتکلنیش اوـالشیلمیشدي. گئـپای اقاوالر
 اوغوزدار گلیردي.   و یایالقالري اوتالقن ـرلریـلدوقالري یئلره او کؤچري

اج ـالرا شیدتله احتیـرپاقی توـچون یئنی اوٍـس الرینین بئجرمهانحئیو، يبویالر
اندانـرکیستوٍـده تـرلیگینـزدن سلجوقون لیدئا باشالمیشدیالر و بو اوٍـیمایدو 

 میشدیلر. ر یاخینالرینا کؤچ ائیلهبوخارا و نو، آیریالراق سمرقند

 انسیند ن تاریخچیلیک آچیـلری بیلگی نر آالـده یئ امهـو سلجوقن  امهـملکن
تملینده  نـؤچلرینیـک سلجوقلو ،یـترکیب رـبی جک گله داوامیندا امیزینـالمـآچیق
 انمیزه ایمک شونمهدوٍ اولدوغونون ـادي سببلریـی سببلردن چوخ ایقتیصـسیاس

سو آراسینداکی بایقو اوغوزي و الرـویـبسلجوقلو ، ؤرهـاال گـر. احتیمـریـوئ
ك میشدیر. بؤیوٍنقایناقال انسیندلرین پایالشیلماما اراضی اوتالق، الشمازلیقنآ

لري  یلن سلجوقلو ب کسهلشن و یوٍ زنگین، ناوالاحیب ـینه صسوٍرولر انحئیو
یه  ی حیس ائتمهـسین یـن سیخینتـسینیاـاولمدود ـن محـلرینی یـاراض القـاوت

وئردیگی راحاتسیزلیقال کؤچري  بونونباشالمیشدیالر. چوخ احتیماال گؤره 
زئی یؤنه تیجیلرله ست دوٍنالرین باشینی چکن اوٍسی و او اسیي آریستوکربوٍ

ر خوصومت باش ـین بی اق بیلمهـرمی حوکومداري آراسیندا دوـائل زی قوـاسک
سلجوقون ، روپ آراسیندا بترلشن خوصومتچیخارمیشدي. ایکی قوردونون او
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لر  تووطئه ناوالدا  ارايـس، ادا آرتمیشدي. سلجوقـسییله داه ا گلمهـاشینـب

تیجیلر  شموشدو. یؤنهگؤزدن دوٍ، ك ره لدن وئرهنینی اَ وهن گوٍنوبایقووندا سونوج
تکلرینی ینی سیغناق و قاراتاو اَبویالرآراسینداکی بو آغیر خوصومت سلجوقلو 

 رالمیشدي.یه زو ترك ائتمه

 

 سلجوقلوالر و جند

 
ینین بیر بویالررکمن توٍ و اوغوز نرد ساالیو داآخیمالرین اورتاین انسیردری

ؤچ ـن سرحد بؤلگه لرینه کـیماوراالنهرده ـن امرینـنی سلجوقلو رییسی، قیسمی
ك  ره گئچه سمرقندي ،سلجوقلوالر گؤره یازارینا نین ملکنامه و باشالدیالر یه ائتمه

 جند یاخینالرینا گلدیلر.

دا ـسونقونو ريـاریخلـت گلیش دهـجن سلجوقلوالرین ،داـاالرینـیازم اریخـت
ده ـجن سلجوقلوالرین ،ؤرهـگ وواـشنیکلوچو آ. واردیر. نتیلر سؤیله یـدلـچئشی

سسئت ایسه او وغلو و ر. قراو .اي. قفساولور. ایلینه حادیث 955کؤچلري 
سلجوق ، م.آ. کؤیمن انتاریخینده مووافیقدیرلر. بو تاریخلره قارشی چیخ 985

یویین بو ـشونور. بی دوٍـده یئرلشدیگینـایلینده جن 935ایله بیرلیکده  بو
ایله سلجوقلوالر  خلوغو سببیلی تاریخ قایناقالرینین یو نمه وهگوٍ، انباخیمد

رینین جنده کؤچ تاریخلرینی قوروپالرکمن و توٍ اوغوزکی  حاکیمیتینده
 ناوالجک  اردیم ائدهـسینه ی مه ل ائیلهـن حنورغونالتماق چتین گلیر. سویآید
بیلدیرمک الزیمدیر. اثرین چئشیدلی  اولدوغونوده  ن ملکنامهـلری یـبیلگ

گو و جندده دفن ائدیلدیگی یاشیندا اؤلدوٍ 107سلجوقون ، یازماالریندا
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 100حدوداً  اونون، یفلر ایسهلّباشقا موٍ ندن آال خاطیرالدیلیر. قایناغینی ملکنامه
 بحث ائدیرلر. انایل یاشادیغیند

 992سلجوقون ، رك چکینه انیماقدیا قواورتابیر تاریخ ، تولددابلیو. بار
نین  ملکنامه، وفات ائتدیگینی بیلدیرمیشدیر. ك. کاهئن ایسه سونراایلیندن 

ی ـایل 1009 – 1010 نـرینیـلیدئ نـینیبویالر سلجوقلو ،داـونسونوج یـتدقیق
 سینه یئتیشمیشدیر. گو نتیجهحدودینده اؤلدوٍ

راالنهر سلجوقلوالرین ،اراقاندای تثبیته نسوآشاغی آخیمالرینا  ینانسیردری و ماو
ده مکوندور. ملکنامهمک موٍ هاجیرت تاریخینی بللی ائیلهمو ،موندن قاقین اؤلوٍتو

ن خیدمتیندن آیریلدیغینا داییر نوبایقوداشالرینی آپاراراق انسلجوقون ی سونرا
بیر ریوایت واردیر. اگر او جوایلین  یوٍزـ جو 10، او حالدا بو کؤچ، یسهر ار دو

 یوٍزـ جو 10، جگیمیز کیمی یندا گئرچکلشمیشدیر. آشاغیدا بللی ائدهسونالر
و ـنوـده ب لر یـبیلگ نر آالـده یئـرین زهر سلجوقلو قبیرداشی اوٍـد بیـاییـایله ع
 الییرالر.دوغرو

، ا قیسیمالرينآ ینینالربوی سلجوقلو نالووقو سیندن بؤلگه قاراجیق و سیغناق
سی  میش ایمیشلر؛ جند بؤلگهنئااغی طرفلرینه ـین آشانسیردری، ؤرهـاحتیماال گ

انریاخینالریندا چادیر قو یه  ائتمه بولایسالمی ق، ي رییسلري ایسهسلجوقلو بو
 بونونائدیرلرسه  ولـبر ایسالمی قـاگ، لري یؤز وئرمیشدیلر. سلجوقلو بـس

بو ، زـاگر بی«المیشدیالر. نآدا انالجاغینی قیسسا زامییرلرینه اوتامامییال اؤز خئ
سلجوقلو ، ـ دییه، ائتمزسک بولجالرینی قاننکلرینی و این نین گله اؤلکه خالقی

و ـب  مز؛ ه ائیلهوٍجویشیردیالر ـ هئچ کیمسه بیزه تَانتیجیلري اؤز آراالریندا د یؤنه
 »الریق.زینلیقدا و یالنیز قاآدا بیز ده دوروم
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 نالرین یاخینالریندا یئر آالاوتالقلیکله سلجوقلوالر ایشغال ائتدیکلري  بئله

، یـس یـی گؤندردیلر. سلجوقلو ائلچـسینه ائلچ خارزمین زندك قاالسی والی
دي.  ی ایستهـسین ریلمه ؤندهـلر گ فقیه انـسلمجک موٍ ده اؤزلرینه ایسالمی اؤیره

ایله  ی فوراً یئرینه یئتیردي و گئري دؤنن ائلچینالرین ایستگینسی او زندك والی
الیالرین ده گؤندردي. ابوالفرج او ما هیأتیلَلرله بیرلیکده بیر عوٍ زنگین هدیه

ا ـنجبویول ـر نئچه ایـبی داوراـبالر (سلجوقلوالر) ـناو«الدیر: ـنآداوامینی بئله 
رتان درجه راحات بیر قالدیالر. سودا چوخ چوخ  اییالريمدا یاشادیالر و ساو

 »آرتدي.

خالقین دستگینی  انسلمجه موٍ ساده، سی مه سلجوقلوالرین ایسالمی منیمسه
ده مرتع تاپماق ضروریتیندن  چونالري اوٍاندا حئیوانعئینی زام، ساغالماق دئییل

، یـلرین تبعه، تیجیلرینه سلجوقلو یؤنه، نین مه ائیله ولـبیردي. ایسالمی قنقایناقال
ر سیالح ـجلو بیسوندا گوٍقونوا ـتملري ایطاعت آلتیندا تو غلی قبیلهخدم و با

 ییق. تمالینه تودا گؤز اؤنوٍ ساغالدیغینی

 وـابقـی وزـاوغ، ريـد شهـرلشدیکلري جنـدا یئـاخینلیغینـسلجوقلوالرین ی
ی ـس اکیمیت بؤلگهـح ناوالسرحدینه یاخین  رـماوراالنهایله  نین خارزم دؤولتی

 انري حالدا یاشایـؤچـشیک و ک یئرله، ایدي. جند جیواري ساکینلري یندهایچ
ا ـنجبویو آخیمالري اغیـآش ینانـسیردری ده هم و دـجن هم الریدیالر.ـانـاینس

د ـجن یلیردي.نراستال صنعتچیلرینه و رـاجیـت انـسلموٍـم ،ردهـرلـشه انـنسیراال
گئنلده قازي و  ، اهالی انتورالریندا اوقاال ماوراالنهرخارزم و  قونشوسینه  بؤلگه

» ین چکینمه انساواشماقد غروندااو جالرياناین« اؤز تاپیردي. تشکیل للولردنؤنوٍک
ت پرست بو، بونالررکلرده واریدیالر. لوقالر آراسیندا توٍپلوتو انبو موسلم

سیر و غنیمتلر و باسقینالر سیراسیندا اـلر ائدیردیلر. ب ی حملهـکل رهالرا سوٍاوغوز
 نوردولر.ده گؤروٍ غارت و یغما حرکتلرینده، آلدیقالري کیمی
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چون باریش سلجوقلوالر اوٍ، وبولنین ق یغیندا ایسالم دینیدباخیل انبو آچید
ؤره ـاال گـاحتیم، ائتمکله ولـبایسالمی ق، المیندایدي. سلجوقلوالرنآو ثوبات 

د ـنن جنؤروٍـاتسیز گـراح انجالردپالدیغی خران توـنی یـدؤولت وـابقـی اوغوز
 لر.شیمیا میش  دا دستگینی ساغالماق ایسته ینن خالقی

د ـی جنـن آراسیز آردیندا اؤزلرینـلرینی ائتمه ولـبایسالمی ق، سلجوقلوالر
لر. ملکنامه سیندا گؤردوٍاورتاالیالرین لی اوانلی و بوحرسوٍرعتکی  سینده بؤلگه

 ناوالم ـاکیـیه ح ورهـچئ، سلجوق و عسکرلري، یـدا بیلدیردیگی کیم یازارینین
 اوغوزائدیلن  سؤزوٍ داوراـبشلر. ییه گیرمیش ایم ایله موجادیله یانـخ اوغوز

 دیر. انحاکیمی علی خ تکن یئنگی گؤرهچوخ احتیماال ، یانخ
تحصیلدارالري ایله جند  یابقوپالمایا گلن ایللیک خراج تو، ساواشالرا

یی رد  مه وئرگی اؤده، سلجوق ،لموشدوسبب او، رتوشمهکی سوٍخالقی آراسیندا
ریندن خراجین قالدیریلماسینی طلب  زهخالق اوٍ انکی موسلم ده ائتمیش و بؤلگه

ن گئنل ـنی یـدؤولت یابقوا ـسیردری، یـرکتـو حـ. سلجوقلوالرین بيمیشد ائیله
 ان. بؤلگه خالقیندجند خالقی طرفیندن دستکلندي ناوالناراضی  انپولیتیکاسیند

 کؤنوٍللویل تشکّرکمنلردن موٍسلجوق توٍ انمادي و عسکري دستک ساغالی
   ، الرـچیانـن عوصیـی مه ک ایستهـم ی اؤدهـرگـدي. وئـلت زهسواري بیرلیکلري دوٍ

 الر.ودودن قو بؤلگه مأمورالرینی وئرگی قاتیالراق حرکته وـب شکیلده قدم ثابیت
 یابقو اوغوزسلجوقلوالر  انن دستگینی آالراق آیاغا قالخنی ده جند خالقی نتیجه

الرین بیرینده  اواشـاشالدیالر. سـا بـاضیرلیقالرینـاواش حـارشی سـدؤولتینه ق
عسکري بیرلیکلرینی گئري  انشمدوٍ انوه بئلینده ساواشد، سلجوقلو سواریلري

دي. نالسونوجله ظفرلریی ازیجی سلجوقلوالرین ساواشماالردا کیسونرا آتدیالر.
معروض ، کی باخمایاراق گئچیرتدیلر. لهاَ شهرینی جند لري یب سلجوقلو لیکله بئله

بو ، ساداراولوالر و مالالر دیقت چکیجی انقالدیقالري ضرر و وئردیکلري ج
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گلمیشدي؛ حتی ساواشالرین بیرینده  اَلهظفر سلجوقلوالرا چوخ باهالی 

سلجوقون توشدور.گو میکاییل اؤلموٍیوٍؤب ناَ اننالریندرو 
 اَلهچاغ قایناقالریندا سلجوقلوالرین آیاغا قالخما تاریخی و جندي  اورتا
تک  اناولونر. بللی یوخدولی هئچ بیر بیلگی  ایله ایلگی لري دؤنمی گئچیرمه
ایلینده  992 ،کیمی الشیلدیغینآ انالتدیقالریندنآ االثیرین ابن ،گئرچک

دا بیلدیریلن تاریخده جندین سلجوقلوالر  اندبورادور. لدوغواو دابوراسلجوقون 
 ـ10 ،ؤرهـگ االـاحتیم چوخ ،الیالریناو بو الشیلیر.نآ گئچیریلدیگی اَلهطرفیندن 

 ـ لی ایللرینده گئرچکلشدیگی تخمین ائدیلیر. 80ایلین  یوٍز جو
یدي چون جالري اوٍیابقو اوغوز، سی گئچیرتمه اَلهسلجوقلوالرین جندي 

ازیلن  انآغیر وئرگی و خراجد، ییر. سلجوقلو ظفرینده یبیر ضربه صیفتینی داش
، یسلريین سلجوقلو ر رهـگئچی اَلهدي ـده واریدي. جن یـن امگـنی القیـد خـجن

 انـسلمموٍ قونشودا  اندـانر یـبی، لندیریرکن ی آغیرلیقالرینی مؤحکمـک ده بؤلگه
 میشدیالر.انی بیر شؤهرت قازیندا اؤنملاناؤلکه حوکومدارالري ی

 اَلهنو نلوٍکؤلوغون پلوکی تو ده چون بؤلگهی آماجالرینا ال تاپماق اوٍک لیده ایره
الرین خیالینی ـاقـرپگئچیردیکلري تو اَلهدن  ديـاین، لري یو بـن سلجوقل رهـگتی
روردوالر.قو 

ی ـالالرینـخی رجو وـب نـرییسلرینی سلجوقلو ،داـاسینـیازم رـبی نـنی امهـملکن
یه گؤره  یه یئر وئریلیر. صدرالدین نیشابوري ر حیکایهـمونعکیس ائدن جالیب بی

قیویلجیمالر  دوغرو یادوغو و باتی ،داو ر.گؤروٍ داو بیر خودایو نگوٍ بیر ،سلجوق
جگه داییر  خونون یاخین گلهگو یوگؤردوٍ، روبنجیمه باش ووساچیر. فوراً موٍ

سنین «ر: ـنا بئله دئیینجیم اونیر. موٍ اؤیره اولدوغونوجک  گتیره اَلهر کرامت ـبی
سوزاق ناَین انـنیجک و دوٍ ا گلهـایـنیدارالر دوٍـحوکوم اندـنیوده  لري اؤلکه او
جکدیر. یهنده باش اَنالرین اؤنوٍاو« 
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 ماوراالنهرسلجوقلوالر و 
 

و  رـماوراالنه رلريـظف سلجوقلو ،اندـآردین نـلرینی رمهـگئچی اَله ديـجن
امه ـملکن یـدیغنیارارال نـریـاالثی نـاب یاییلمیشدي. رفینهـط رـه ینانـرکیستوٍـت

بیر  ناوالی امیرلرینین الینده انسام، انخ ك ایله بن یازماالریندا بئله دئییلیر: هارون
یر بو االث ردو. ابنچون سلجوقا باش ووامیر یاردیم اوٍ، گئچیرینجه اَلهیی  بؤلگه

 انندبویوال بیرلیکده اؤز  نغلو ارسالاو، او (سلجوق)«یی بئله تامامالییر:  حیکایه
اراق انج قازیلر گوٍانسینده سام نالرین سایهلمیش بیر بیرلیک گؤندردي. او زهدوٍ

 سونراضبط ائتدیگی یئرلري گئري آلدیالر. داها  اونونهارونو مغلوب ائدیب و 
 ا دؤندو.ینانآتاسینین ی نارسال

 انـك خ لی حوکومداري ایلهانـقاراخ، داـارسجا وئرسیونالرینـنین ف ملکنامه
طرفیندن پوچون سلجوقا ی امیري ابراهیمین یاردیم اوٍـانـشورولن سامنا دوٍزقو

غودورباش وو نا یاردیما قئید ائدیلیر. سلجوق اؤز اؤزل بیرلیکلرینی او
دن چکیلدیلر. ماوراالنهر عسکرلري لیانخقارا ـ ركتوٍ نداال وحشته ،گؤندرینجه

سی  بوخارا بؤلگه ،بویالر کی تیمینده یؤنه سلجوقلو انغرداو مغلوبیته یانخ ك ایله
ایشغال ائتدیکلري قاال و شهرلري ، لیکله کؤچ ائدنلر سرحدلرینه یئرلشدیلر. بئله

 لره چیخیردیالر. لیندن آالراق قارشی حملهلیالرین اَانقاراخ

ـ 11ایله نوایلین سو وٍزـیو ــ ج10، ئدیلن ملکنامه یازماالرینداتدقیق ا
لیالر ـانـرك ـ قاراخچون توٍی اوٍـس بؤلگه رـماوراالنه، ایلین باشالریندایوٍزی ـج

 رـؤعتبـم اـداه تولور.تو ایشیق اواشالراـس ن رهوٍـس داـآراسین لر یـانـایله سام
لیالرین ـانـایلینده قاراخ 992آیی)  نماییس (یازین سو، لري اریخ بیلگیـت
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ی انعونو» انخبوغرا«ر وئریرلر. بو تاریخده ـی خبـارایی ایشغال ائتدیکلرینـبوخ

 گئچیرمیشدي. اَلهري ـأالنهماورو ـساوردوین انلئیمن حسن سوٍـب هارون انداشیی

یالرسلجوقلو  انتورجندده اوی امیري نوح بن منصورا عسکري انسام، ایسه يبو
 ،ورـمنص نـب وحـن سینده سایه دستک نیالناغالـس ؤندرمیشدیلر.ـیاردیم گ

آلمایی  گئري سونرا آي چاوٍ سیندن گئچیرمه اَله طرفیندن انخبوغرا، ییاراـبوخ
ر، تبیباشارمیشدي. تاریخچی اوین انك خ بن ایله أالنهردن چکیلیرکن هارون ماو

ردوسونا توٍاوسیز بو  کلرینی قئید ائدیر. شوبههزالرین حمله ائتدیرك ـ قو
 ناوالبن منصورون یاردیمینا گئتمیش  و نوح انتوره اودجند، بیرلیکلر

 سلجوقلوالر ایدیلر.
ن درجه قیزمیشدي. سو، رکلري آراسینداکی ساواشلی توٍانیلرله قاراخانسام

ر ـلـیانـرك سام گئچیره اَلهارایی ـبوخ، یـن علـلی نصربـانـایلینده قاراخ 999
، ی امیري ابوابراهیم منتصرانن سامن وئردي. سونین وارلیغینا عمالً سو یدؤولت

، ده نادي ایسهـْی سیـی نمه ارشی دیرهـینا قانلی خانر بیچیمده قاراخـباشاریسیز بی
سونو اوردوی ـانـسام نداغیال، ارزمه قاچیبـخ سونراسیندن  شمهین دوٍانبوخار

زهنه بوخارا اوٍئپالیاراق یتو منتصرین ، ؤره شهرـیه گ یـتبرینه حرکته گئچدي. او
ی انن سامسو، آنجاق) طرفیندن گئري آلینمیشدیر. (بالو یالو نحاجیبی ارسال

جو ستون گوٍین اوٍانك خ میش؛ ایله کی ظفرینی برکیده بیلمه أالنهردهماور، امیري
، ااناق اؤنجه خوراسجوباهللا آشاردریایی گوٍآمو، ییب ا بیلمهانسیندا دای قارشی
حرکتله  ابیورده ،منتصر ابوابراهیم ایلینده 1000 سیغینمیشدیر. اانجورج اد  انآردیند

باشالریندا  انادراو»غودئییلن بیر حوکومدارین » بایقولدوغوز اوینا انالرین یاو
زي. ـ ـردیـگ رـازیـی دییه ـ ،) گلدیلرانـهکه (زرافشکو آبِ، نالراو«دي. ـگئت
ساواشاراق له تگین ـ باشیسو نواو پوسمرقنده چکیلدي.  ،ك ایله سالدیالر. نازقو
 اندـالرینـانموتن کوـکی زالر) حمله ائتمیش ایمیشلر و ایلهنالر (قواو، وـنکچوٍ
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یز نفري اسیر ائیلهگگس ناو ده (اؤزلرییله)  رکن) اسیرلري زالر (گئدهمیشدیلر. قو
الیندا انابوابراهیم ایسه (ی نداال مودسوزلوغاآپاردیالر. اوآتلی و  یوٍز چ) اوٍناو

نی  دریا ایرماغیآمو انادراوگئچیدینه چکیلدي.  انیایا ایله دارق یوٍزدؤرد 
آنجاقبیر سیرادا گئچه بیلدي؛  غودوندو گئدن  انرك آردیند نو تعقیب ائدهاو
زالرقو ،زالرین سیندیغی اوٍبولر.غولوب اؤلدوٍچون بو 

بیلیمسل لیتئراتورده اؤزل و حرارتلی بیر ، لر نین وئردیگی بو بیلگی ردیزيگ
منتصرین بوخارا یاخینلیغینداکی ، لموشدور. دابلیو. بارتولدسو اوقونوموناظیره 

الدا  رنوغوزشونور. آدي گئچن سلجوقلوالرا گئتدیگینی دوٍ ناواو »سو دا »بایقو
، انقتو و. ز. لیدیر.اولما سلجوق بن موسی انداشیی ینیانعونو »یابقو« گؤره بارتولدا
     هدیغینی بلکاـاولمی ـن موسـدن شخصیـتشکیل ائ وـونـقرینه ـن اثـنی گردیزي
بن سلجوق  نارسال انائتدیگینی آچیقالی بولایلی حودودینده ایسالمی ق 1003

سو ایسالمی ابقوی اوغوز«ن ـنی گردیزي، رور. ك.کاهئنوٍـی سـل ایره اولدوغونو
، ؤرهـایله قارشیالییر. کاهئنه گ ی شوبههـی سؤزلرینـک شکلینده» دي.ـائت ولـبق
سؤز  انیفاقدبن سلجوقون آراسینداکی بیر ایتّ دا منتصرایله ایسراییل»االخبار زین«

ده  گردیزي، ؤرهـا گـندیر. او ردهـر نظـی بیـائدیلیر. او. پریتساك ایسه تاماماً فرقل
    اسی دئییلدیر. ـباشق اند انخ ن آتاسی علیـاه ملیکیـش، دیلن شخصسؤزو ائ

، حوکومدارینین اوغوزایللري آراسیندا سیردریا  1000 – 1004، پ. پریتساك
 شونور.شدا منتصره دستک وئردیگینی دوٍاالرال گیردیگی ساو لیانقاراخ

ن نوبایقوچن ی گئـده بحثـن اثرینـنی گردیزي، رـساغلیقلی نظ ناَؤره ـبیزه گ
زونو دوٍ، اسیـر. او. پریستاکین آچیقالمـریدیـنظ اولدوغون سلجوق ـب ایسراییل
ي وار. جند چون چوخ بحث یئردیریلدیغی اوٍاننیز(!) ك. کاهئنه دای ایسترسه

سی  یلره یاردیم ائده بیلمهانین سامانعلی خ ناوالسلجوقلوالرییال ساواشماقدا 
، لرینده نین چئشیدلی نوسخه»ملکنامه«، بئله اننبونچوخ ضعیف بیر احتیمالدیر. 
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آیدینجا  اولدوغو» ایسراییل«غلو دا سلجوق او یلرین یاردیمینا گلن آدامینانسام

عمالً  گؤرهچوخ احتیماال ، سییله کلمه» بایقو«بللی ائدیلیر. بو سببدن متنده گلن 
»ر.دی ایسراییل قصد ائدیلمکده انینی داشییانعونو» بایقو 

، منتصر انا چیخاندن مئید ده یئنیماوراالنهرنین پاییزیندا  ایلی 1003
ـ  ،تبیـ دییه یازار او ،شیکست یئدیگی« یاردیم آلمیشدیر. انیندبویالرو لسلجوق

یه مجبور  ا گلمهـینانن یـرکلرینیوٍـت اوغوز ناوالرف ـیلره طانسام، منتصري
قوغوزنالر (یدو. اوـنی مه اردیم ائتمهمنتصره) ی، الراویدیلر و  جی ایچیندهانتن او

منتصر و ». ییردیلر یلره) یاردیم ائتمک ایستهانـنالرا (ساماو ؤرهـگا ـالرین باغلیلیق
سمرقند یاخینالریندا ، آراسینداکی ساواش انك خ الر ایله ایلهاوغوزفیقلري تّموٍ
ین انك خ اراق ایلهنارارالی انلیغینداننین قار گئجه، سواریلري اوغوزز وئردي. اوٍ

ایه ـاسقین سـی بنآکلري ردیلشدی گئرچک، الراوغوزبیرلیکلرینه حمله ائتدیلر. 
لري  یب اوغوز، آنجاقاؤلچوده غنیمت و چوخ ساییدا اسیر آلدیالر.  لبوده ـسین

 دهـموقابیلین فدیه ريـرلـاسی ،بعضیلري دي.ـچیخ اـیاورتا آراسیندا بیر اختیالف

ك  اراق ایلهـخبوراسینه آزاد  ري ائلهـرلـده اسی بعضیلري، اییـخمورابسربست 
ندا (منتصرده) او، دورومبو «تبی بوجور یازیر: شونوردو. اوال باریشمایی دوٍانـخ

رانه خی اؤزوٍاد، چیلیق یاراتدي کیانرخو و نیگارائله بیر قوالردا یئر بو
». یه باشالمیشدي شونمهی دوٍـگین جه یه خو گلمهنه یوؤزوٍـگ، دیغینیاولما
زریندن یله بیرلیکده آمول اوٍ آتلی و پیاده یوٍزیندا یئددي انی، دا منتصرـنونسو

 مروه گئتدي.
 راـونـس اناریسیز ایقداماتیندـچون باشگئچیرمک اوٍ اَلهی انـخوراس، رـمنتص

گئچرکن  انآمودریاد، االنهره گئري دؤنمک مجبوریتینده قالدي. ابو ابراهیمماور
وبوخارا عسکري ساخلویه معروض  ی حملهـسیز و بیردن بیره ائتدیگاننون آمو

ر قاالسینا ر حالدا نوـن بیرقوچوخ یو، منتصر انغرایر مغلوبیته اوـقالدي. آغیر بی
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ابوابراهیمین قاال مودافئعلرینی مغلوب ائتدیگینی بیلدیریر. ، تبیسیغیندي. او
بیر  انسونداوردو اوغوز«منتصره  سونراسیندن  موحاصیرهر نو، ی ایسهانجربادگ

روبون (حشم)قو «ابوابراهیما ، گؤرهنین دئدیگینه  تبیقاتیلدیغینی یازماقدادیر. او
لري کؤنوٍللو نسینی آال دؤوره، لریندن دستک گلمیشدیر. منتصر سمرقند شئیخ

غرولیالرا انپالیاراق قاراختوگوردو.یوٍ دو ی انن سامسوردورسونا اواالنهر ماو
(ایلین بئشینجی ایله   اننین ماییس ـ هازیر ایلی 1004دا قاتیلدیالر.  الرياوغوز

رناماد کی بو زریندهل اوٍگئدن یوZaamine سمرقنددن ، آیالریندا آلتینجی آیی)
ی انـك خ ایله ، نوندا منتصرر ساواش سوـلی بیانرن قـز وئکندي یاخینالریندا اوٍ

 اَلهرك غنیمت و اسیر  ی تعقیب ائدهانشمدوٍ، سواریلري اوغوزوب ائتدي. مغل
ري ـگئچیریلن غنیمتلرله بیرلیکده گئ اَله راـونـسردن ـالر ظفاوغوزگئچیردیلر. 

آغیر بیر مغلوبیته ، لدن وئرن منتصرجونو اَنالرین آیریلماسییال گوٍلر. اودؤندوٍ
، ی بیر شکیلده یئرلشرکنلیجر بوخارایا قالیالانلیکله قاراخ معروض قالدي. بئله

  زرینده یاشامینی باشا وئردي.دریا اوٍآمو سونرات دمنتصرده قیسسا موٍ
نویال سو ایلین یوٍز جو .10 سلجوقلوالرین ،لر بلگه تاریخی مووجود

یلرله انسام انیه چالیش گئچیرمه اَلهاالنهري ماورایلین باشالریندا  یوٍزجی .11
شتیراك ائتدیکلرینی یشماالرا عمالً اققوالر آراسینداکی تولیانقاراخ

لیغیندا  بوخارا امیرلرینین یاردیمینا ایسراییلین باشچی، دیر. سلجوق مکدهگؤستر
سلجوقلو ،منتصر بن نوح کی نئجه لالمیشدي.جنددن عسکري بیرلیکلر یو 

اري ـه سو شیکستـسوناوردولی انـقاراخ، سینده یاردیمی سایه جلرینینگوٍ
دن  یـیئن، یـعل نـلی نصربانـده قاراخـایلین 999 اقـآنجر. ـلتمیشدی یؤنه
، یلرانر. سلجوقلو بیرلیکلرینین یاردیمییال بئله سامـارایی آال بیلیـبوخ
، ی امیري ابوابراهیم ایسهانن ساماالنهرده حاکیمیت ساغالیامادیالر. سوماور

سلجوقلو ، غرادیلینجانا اوزقوین بیر پولیالر طرفیندن کسگانایلینده قاراخ 1004

261 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
گتیردیکلري غنیمت و  اَله، خاراقبورامنتصري ، يبویالر اوغوزکی  سینده ایداره

 اوغوزتوب گئتدیلر. لونو توري چادیرالرینین یوکؤچاسیرلرله بیرلیکده 
انایله سام لري یبیغون، یحادن امیري آراسینداکی اتّیلرین سوم الـاغـو س او

ن ـدا دری داـن آراسینـالریـناو، وـنکامیشدي. چوٍـلماوتوردوتمللره 
المدا نآگئرچک  االنهردهماور ،موبؤلوٍ بیر لرینین یب اوغوز واریدي. الشمازلیقالرنآ

لري ایله  ري اصیلزادهـؤچـکلی انـرك ـ قاراخوٍـت ناوالی ـاحیبـؤز صـتک س
جک چوخ میقداردا  شهدوٍ اَله  جکده ر. گلهلرینی آختاریردیال ین چارهانیاخینالشم

شن ونا دوٍدورومن زقوپو، تیجیلري سلجوقلو یؤنه نروالسینه وو غنیمتین جاذیبه
 اولدوغونوی ـل و تهلیکه انـیاولمای ـی بللـی جه ن گتیرهـنی مه یلري دستکلهانسام

لن ساواشدا الده ا گـاندا مئیدـد آچیقالرینـده سمرقنـایلین 1004المیشدیالر. نآ
ی لـمحل، ارشی وئریلن موجادیلهـلیالرا قانقاراخ، یته باخمایاراقیائدیلن موفق

یفئودال ب قطعیت، چوندیغی اوٍانفوذونا دایلرین نو توزولموشدو. سلجوقلو له او
یب رلیالرین انقاراخ، لري ی امیرینه آرخا چئویرمهانن ساملرینین سواالنهرده ماو

 ل آچمیشدیر.لرینه یو گئچیرمه اَلهی موطلق حاکیمیت
 

 االنهردهراوسلجوقلوالر م
 

راتا داغی اتکلرینه یئرلشیم تاریخینده نه و نوچؤلوٍ انسلجوقلوالرین زرافش
جلرینین لی گوٍانرك ـ قاراختوٍ، گؤرهیه » ملکنامه«لر واردیر.  کتهبهم نوٍبعضی موٍ

ارایا یئرلشمیشدیلر. ـالردا بوخسلجوقلو انـگئچیردیکلري زام اَلهري ـنّهالراوم
ا گلدیکلري ـارایـدن بوخـزریند اوٍـسلجوقلوالرین جن، رخوندـر و میـاالثی نـاب

سلجوقلوالرین ، ظهیرالدین نیشابوري و ابوالعال احوال، دیرلر. آما سینده عقیده
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نا اسیانییغدسو سمرقند ایله سی لدهب رنو ینانبوخار سونرا گئتدیکدن اندانرکیستتوٍ
 دیرلر. لشدیکلرینی بیلدیرمکدهئری

، ونداسونوجی ـس بیلگیلرین موقاییسه نر آالـده یئ»سلجوقنامه«و » ملکنامه«
رمک ـتشخیص وئ اولدوغونور سیرا تضادالر ـسوندا بیقونولري کؤچسلجوقلو 

 یوٍز جی.11 الرییالاورتا ایلین یوٍز جو.10 ،تضادالر بو دئییل. چتین دا چوخ
ی ـدا سلجوقلوالرین فرقلـر سیراسینـلؤچـکرن ـز وئدا اوٍـاشالرینـبایلین 

 یـک تیمینده یؤنه سلجوقلو بیلر. اـنآچیقال سییله واقیعه الريـدیقنولالـقالر ـقیوال
اق و قاراچیق ـسیغن، مووٍلؤبر ـبی بؤیوٍكینین بویالرن ـرکموٍـو ت اوغوز
 روموشدوالر.قو چادیر الریندایاخین جند سونرا سینی ترك ائتدیکدن  بؤلگه

 اولدوغوایلده جندده  یوٍز. جو 10، ون اؤندري سلجوق بؤیوٍكسلجوقلوالرین 
نوغولر  سوندا الیمیزده تاریخی بلگهقولدوکی  لرینده ملکنامه نوسخه، گؤرهنا او

ن ـرالدیـظهی، ر حالداـه اقـآنجائده بیلریک.  ولـبویله مؤعتبر قبوٍتونبیلگیلري 
ی انرکیستیفلرین سلجوقلوالرین توٍلّابوالعال احوال و باشقا موٍ، شابورينی

سینه یئرلشدیکلرینه داییر  سمرقند و بوخارا چئوره سونراخیب گئتدیکدن بورا
 ناوالریک. بو یازارالرین اثرلرینده مطرح  ز آردي ائده بیلمهؤده گ قئیدلرینی

سمرقند و بوخارا ، ییب گئتمهجنده  گؤرهاحتیماال ، يبویالربعضی سلجوقلو 
یالرزقیرا یئرلشن اطرافینداکی بوابوالعال احوالین ، یـدیر. حمداهللا قزوینبو

ده سلجوقلو ـالدي) ایلینـمی 986/985(=  هیجري  375اراق ـانتاریخینه دای
سی ایله سمرقند  لدهر بین نوانروپون بوخارر قوـا منسوب بیـینبویالر

حمداهللا ، سینه یئرلشدیگینی خبر وئریر. دابلیو بارتولد یؤرهـ  اناسی یانییغدسو
بیر آز سایقی  ایازار، لیش بیلیر. ك. کاهئن ایسهاننین وئردیگی تاریخی ی قزوینی

لده قلم خطاسی »ـ گزیده تاریخِ«، یاراقدوغـاونـب، وـونـدوونـو 
(=               395ري ـن هیجـنی یـزوینـداهللا قـده حم دهـسین هـجـنتی
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شونور. . هیجري یازدیغینی دو375ٍاشتیباهاً ، میالد) ایلی یئرینه1006/1005
ییر. بللی  نمهمکون گؤروٍماق موٍانکاهئنه ده کامیالً این گؤرهبعضی سببلره  آنجاق

اراق انی ابوالعالیا دایـاریخـی تـقئید ائتدیگ، یـحمداهللا قزوین، کیمی اولدوغو
ده قایناقلیق ائتمیشدیر.  کرونیکلرینه چاغ اورتا باشقا ،ثريا یننابوالعال یازمیشدیر.

. 374سلجوقلوالرین ، اراقنین یازاري بو اثردن فایداال»التواریخ هزبد«، یین رنهؤا
حمداهللا ، نالشیالنآه یئرلشدیکلرینی یازیر. ماوراالنهر.م) ایلینده 985/984(  ه

 یوخاريآز  بیر گؤره احتیماال وخچ ،دئییل لیشانی تاریخ ائتدیگی بللی نین قزوینی
 چکیلمیشدیر.

ایلینده  986/985سینه   بؤلگهسلجوقلوالرین بوخارا و سمرقند ، سینده نتیجه
 انسلمچون بعضی دلیللریمیز واردیر. بعضی موٍمیز اوٍ ائتمه بولیئرلشدیگینی ق

لوندادیر. ی یوـد ائدیجـن تأییـو نظریـده ب بیلگیلر نر آالـیازارالرین اثرلرینده یئ
  ه 355 سلجوقلوالرین ،اثرینده آدلی »التّواریخ لوب« قزوینی میریحیی

)966/965.د ـسینه و سمرقن ر بلدهم) ایلینده بوخارا اطرافینداکی نو
لی یازاري مونجـّیم باشیاناسینا گلدیکلرینی بیلدیریر. عوثمانییغدسو ،

  ه 350گلیش تاریخینی » سینه لکهؤسیندن ایسالم ا لکهؤکافیرلرین ا«سلجوقون 
 ناوالسینده   بؤلگها ـراتوـیر. نگؤستر اقاوالر.م) ایلی حودودو 962/961(

عئینی تاریخلره ، نین کی یازي زریندهر مزار داشی اوٍـد بیـایله عایی وٍزـیو ـ.ج10
ن ـلرینیـرکمنوٍـسی ت  بؤلگهدیر. سمرقند انسی چوخ دیقّته شایاولمامربوط 

راتا داغی اتکلرینه نالرین آتاالرینین نواو، قرافیک یادیگارالريتاریخ و ائتنو
ایلین ایکینجی یاریسی باشالریندا گلدیکلرینی آیدین بیر  وٍزـی وـج.10

و  نش کندینده یئر آالسینین دوٍ  بؤلگهیماقدادیر. سمرقند قو یااورتابیچیمده 
الر» آتاالر مزارلیغی«رکمنلریجه راتا توٍایندي نویلن گؤسترسایقی  قااو

نماقدادیر. رونملره عایید چوخ ساییدا مزار قوؤدا اسکی دانقبریست
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بو مزار داشالرینین  نایله یازیلمیش یازیالر یئر آال فی خطّیکی کو لرینده ستاوٍ
شوال  23ی ب نارسال لی محمد آلپ شونجهیاخشی دوٍ«بیرینده بوجور دئییلیر: 

، سیزدیر کی شوبهه». م) وفات ائتمیشدیر.960/959ایلینده ( 348هیجرتین 
راتا داغی اتکلرینده الریندا نواورتاایل  یوٍز.جو 10تقریباً ، یب نارسال محمد آلپ

یالرش کندینده یئرلشن سلجوقلو و ایندیکی دوٍ نرد ساالیوبیرینین  انیندبو
ایدي. ییب 

ه یئرلشمه ماوراالنهرن ینیبویالرستیناد ائتمکله سلجوقلو یسلّماً بیر یازیتا اموٍ
بو نووع تاریخ و جوغرافیا ، آنجاقمکون دئییل. سینی حل ائتمک موٍ مسأله

اریخلرده ـن تـرکـئا اـلرینه داه  ؤلگهـبارا ـد و بوخـنالرین سمرقناو، ازیالريـی
، اراقانتاریخی بیلگیلره دای ناوالدا تقدیم یوخاریدیر.  مکدهگؤسترگلدیکلرینی 

سییله سمرقند  لدهر بوـی نـک سینده ؤرهــ ی انـارا یـینین بوخالربویسلجوقلو 
زونلرینین  اسینا یئرلشمهانییغدسوآپاردیغینی دییه بیلریک. احتیماال  انبیر زام او

.جو 10تقریباً ، مووٍلؤببیر  اندبویالرلري سیراسیندا بو کؤچسلجوقلو ، گؤره
بوخارا و سمرقند ، آنجاقشمیشدیر. ه یئرلماوراالنهرالریندا اورتاایل  یوٍز

یا داها گئچ بیر بورا، مووٍلؤبا نآینین بویالرسلجوقلو  انتورسینده او  بؤلگه
ل باشالریندا ـ ـای وٍزـیی ـ.ج11نویال ایل سو یوٍز.جو 10تاریخده ـ 

لیالر آراسیندا انیلرله قاراخانسام، لرکؤچبو  گؤره گلمیشدیرلر. چوخ احتیماال
ا ـسیردری راـسونموندن سلجوقون اؤلوٍ، لـساواشالر سیراسیندا دئییز وئرن اوٍ
دا ـونسونوجغرادیقالري مغلوبیتلر دا اوـسین ارشیـی قـدؤولت وـابقـی

 1010تقریباً ، رقوروپالنا باغلی بویوسلجوقلو ، الداـر. او حـلشمیشدی رچکـگئ
 اقاوالرري کؤچا یندبویالرن آشاغی ـرینیـا نهـسیردری، ر دهـایلینه ق

و ـغلین اوانـخ یـعل، دـجن سونراموندن سلجوقون اؤلوٍ، آنجاقیاشامیشدیرالر. 
 1032 – 1035     ، یـر. ابوالفضل بیهقـه گئچمیشدیـن الینـملیکی اهـش
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ملیکین  شاه ناو اثنادا جندي الینه ساال، الدارکننآالیالري ایللري آراسینداکی او

 دا بو ،بیلدیریرکی اولدوغونولی پیچاق انرییسلرییله قدن بري سلجوقلو  یـاسک

ا ـآراسینداکی ساواشالرین چوخ داه یدؤولت اوغوز سیردریا سلجوقلوالرال
سلجوقلو رییسلرینین ، دهـسین ر. نتیجهـدی مکدهرـؤستـگی ـاشالدیغینـدن ب اؤنجه

کیر.  هلرینی وار سایماق گر لدن وئرمهایللري آراسیندا جندي اَ 1010–1032
 ایلین ایلکیوٍز.جی 11یعنی ، سینداسونرامو سلجوقون اؤلوٍ، سودوغروداها 

» امهـملکن« رالر.ـالمیشدیـق دهـوریتینـمجب کـتمـگئ اندوراـب گینده  چره
و نظري ـصوصالردا بوجک خ التدیقالرییال آشاغیدا بللی ائدیلهنآنین  لّیفیموٍ

 دیر. مکده دستکله
 

 لیالريانو و قاراخسلجوقل ماوراالنهر
 

لیقدا اوزاق فرسخ یـییرم اـارایـبوخ يبویالر سلجوقلو ،ؤرهـگ رهـاالثی ابن
ی و محمد اغري بـغولالري داوود چدا میکاییلین او الر و باشچیالرياوتورور

غرولتو نراا ـداه، رـاالثی دیر. ابن ی ببوخارا حاکیمی «ر: ـبو جور داوام ائدی سو
ق اننالرداونشولیکله پیس بیر  رخمایا باشالدي. بئلهوالر قواقاو نالرا حملهاو  

 انـرکیستوٍـدا ت الرـنده او  ؤرهـگا ـنوـدي. ب هـرمک ایستی اؤلدوٍـائتمک و حتّ
». امایا باشالدیالرـده یاشـسین لکهؤا اونونا سیغیندیالر و انخبوغراحوکومداري 

ا ـحوکومدارین انـرکیستوٍـنین ت اغريـایله چ ولغرتو راـونـسا ـر داهـاالثی نـاب
ده  یـسین ایکی، اراقـالشنآدا ـنالر اؤز آراالریناو«ر. ـیدالنآی ـدیکلرین نمه وهوٍـگ

لرینه قرار  مه دا گئتمهانی زامـگاهینا عئین ین خئیمهانـخ بوغراین  یاخاالماق ایسته
خرگاهینا گلن ، انخغرابوك چیخدیغینی گؤرن لرین پوٍ وئریرلر. چکدیگی نقشه

توایینجه حرکته جواب ـو خـب، دي. داوودـر ائتـماسینی امناالـن یاخـییغرول ب
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شدو و ا حمله ائتدي. شیدتلی بیر ساواش دوٍنسواوردوین انخبوغرا، اقاوالر
جرتولماسییال سلجوقلوالرین ظفري و محمدین قونودي.نالسو 

 رك بوخارا یاخینالرینا یئرلشدیلر. ا گئدهانرکیستتوٍ، سلجوقلوالر سونراداها 
 انکرونولوژیک آچید، الیالريی اوـد ائتدیگـر و میرخوندون قئیـاالثی نـاب
ك  نو ائتدیگی ایلهمیرخوندون سؤزوٍ، ك. کاهئن دیر. ر ائتمک چوخ چتینـتفسی

، رينین یازا»الصفاضۀرو«، آنجاقدیر. لوندهتماق تمایوٍایله بیر تو ی علی تگینانخ
 اقاوالرایسه سمرقند حاکیمی  یـعلی تگین، کومداريؤر حـی ماوالنهانك خ ایله

سمرقند و بوخارا  اقاوالری انشمغولالرینین دوٍمیکاییل او، ونداسونوجیدیر. انت
او. پریتساك  ر.یوخدو دلیلیمیز بیر هئچ چوناوٍ میز شونمهدوٍ تگینی علی حاکیمی

بن  .جی نوح2ایله یوو سطیرلرله سلجوقلو سویازارینین ب» ملکنامه«، ایسه
دیگی  التماق ایستهنآاختیالفی  ان) آراسیندا چیخ976 – 997منصور (
چوخ ، یلر آراسینداکی ایلیشگیلرانسلجوقلوالرال سام، دیر. او حالداکی قناعتینده
االثیر  ایلین ایلک باشالریندا سونا چاتمیشدي. ابن یوٍز.جی 11، ؤرهـگاحتیماال 

چون گلن سلجوقلوالرین باشیندا داوود ا سیغینماق اوٍانبوغراخ، میرخوندو 
چاغري بی و محمد توغونون ـییغرول بلدوالداکی چاغري ـبیلدیریرلر. او ح او

نمیندهؤد منصور بن نوح .جی2، غرولو تو یاشدا شاقاو چون اوٍ لدوقالرياو
، الیالرياو نالتیالنآده »ملکنامه«ده  سلجوقلوالرین باشیندا اوال بیلمزدیلر. نتیجه

اوز وئرن  گینده  چرهایلین ایلک  یوٍز.جی 11ترسینه ، ایل دئییل یوٍز.جو 10
 کیر. ائتمک گره بولق اقاوالرلر  حادیثه

ی ـائتدیکلرین دـقص یـکیم الـآدیی »انـخ راـغوـب« ،رخوندـمی و رـاالثی نتاب
سلجوقلو  یـک دهـاؤندرلیگین دـمحم و داوود ،اكـپریتس او. امیشدیرالر.ـازمـی

فینه لَین خَانبن سلیم ارون الحسنـلی حوکومداري هـاناتی قاراخـینین ببویالر
غولالرینین ل اوـمیکایی، وـغلاو ر. اي. قفسـی بیلدیریـدیکلرین اق ایستهـسیغینم
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    وشدور.ـونمـشدوٍ یـرینـدیکلـائت ایطاعت اـدارینـحوکوم لیـاناراخـق االسـت
سوفون امري آلتینا یو انلرین قادرخ یغرول بچاغري و تو، آ. روسلیاکوو ایسه آ.

 رور.لی سوٍ گلدیکلرینی ایره
ر ـن بیـسینی لی سواللهـانینی قاراخانعونو» انخبوغرا«، یـکیم اولدوغوبللی 

 نر آالـلیالر آراسیندا یئانی قاراخانو عونوـی داشیمیشدیر. بـس چوخ تمثیلچی
، اقـآنجدیر.  لیـاناراخـدن ایلک قـح ائـارایی فتـبوخ، ایسه انن سلیمـب ناروـه

شدو. اؤلموٍ سیرادا چکیلدیگی کاشغارا دنماوراالنهر ایلینده 996 ،انسلیم بن هارون
 انـی داشییانعونو» انـخ بوغرا«نین  موسی داوودبن، دداوود و محم، نالشیالنآ

غرویشمیشدیالر. داها بیرینه سیغینمایا چال انغولالرینداوسودو ،اننالر قادرخاو 
بیر شکیلده غیرموستقیم ،نظري بو ایدیلر. کؤنوٍللو یه گیرمه حاکیمیتینه سوفونیو ،

ده  سی ا سیغینماسی حیکایهانلی حوکومداري قادرخاننین سلجوقون قاراخ نشري
غرونین سلجوقو میکاییلین اوشاقالرییال قاریشدیر الماقدادیر. نشريدوال میش او

 ریک. دا یوخ سایا بیلمه جگی احتیمالینی بیله
 ناَو  بؤیوٍك ناَنین  غییلانلی خاقانقاراخ دوغوایل باشالریندا  یوٍز.جی 11

ن تَخو اناوندایلینده  1006ایدي. هله  سوفیو انجلو حاکیمی قادرخگوٍ
سینه  ج نوقطهاو ناَنین  رك ائلیتوٍ، کی بحث ائدیلیر. نئجه اقاوالرحوکومداري 

ایلینده  1014 اونون، ایدي. نومیزماتیک بیلگیلري نا تابئعاراضیلر او ناوالر  قده
دادیر. ـو آچیقالماقـردوگوناردا حوکوم سوٍـایلینده ایسه کاشغ 1015، یارکنتده

 اونون، ی سلجوقلوالرـک ن اؤندرلیگیندهـلری یغرول باغري و توـچ، سیز شوبهه
رکلري طرفیندن لی توٍانن قاراخـیرـماوراالنهنه گیرمیشدیلر. سی اکیمیت ساحهـح

زرینده سلجوقلوالر اوٍ انتوربوخارا و سمرقند اطرافیندا او، نین سیاولمااشغال 
ري قبیله ـؤچـکآیریلیب گلن  انسود ار و یئدديـبیر تأثیري اوال بیلمزدي. کاشغ

یـب وـب یشدیالر.قاتیلم اـستیالسینیا لیالریناناراخـق دا داالريراودا ـآراسین الرـو

268 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

 ناوالالرا صاحیب اوتالقیاخشی  ناَا ـنجبویوري ـرلـا نهـدریوـا و آمـسیردری
لی انرك ـ قاراخوٍـر آلیردیالر. تـاالر و چیگیللر اؤن صفده یئـاغمـی، الرقارلوق

زقیر بو انیشانرکجه دتوٍ، لـجه واحه خالقالرینی دئیی ساده، حوکومدارالري
راتا و نو انایل باشالریندا زرافش یوٍز.جی 11ییردیلر.  ینادا حوکومت ائلهبویالر

یالرسلجوقلو  انتورداغی اتکلرینده اوبوللی حاکیمیتینی قاندا قاراخ  يبو 
 ماوراالنهرنالرین او، چاغ یازارالري اورتاائتمک مجبوریتینده قالمیشدیالر. 

میرلر.  بللی ائله اقاوالر تام تاریخینی گئچیش آلتینا حوکومتی الرینینانخ ك ایله
لی ـانـاراخـق ـ ركوٍـت دن هـائتم اویمتـوقـم وخـچ ،والرـسلجوقل االًـاحتیم

نین  علی نصربن، سلجوقلوالر ،حالدا هر گیرمیشدیلر. للوغوناقو حوکومدارالرینین
ازیر: ـو جور یـبر ـاالثی نـر باغیمسیز ایدیلر. اب سینه قده گئچیرمه اَلهبوخارایی 

         بوخارایی گلیب انـخ ك ایله ،سونرا انچاتدیقد اـنوـس یـیتیاکیمـح یـانـسام«

ده  درجه کسکیوٍ آدي سلجوقون بن نآرسال آلپ دهماوراالنهر ر ا قدهنساال اَله
 اندبونالرلیردیلر.  زهدوٍ انروپدبو دؤنمده سلجوقلوالر ایکی قو». اردينخاطیرال
داوود و محمد اؤندرلیک ائدیردي. ، اؤبورسونه ایسه موسی، یسراییلبیرینه ا

ییردي.  ی داشیانعونو »نآرسال ـ بایقو« اولوب غلواو بؤیوٍك سلجوقون ایسراییل
الري ـانعونو »یـب رولـغوـت« ایسه دـمحم یـارداشـق ،»یـب  ريـاغـچ« داوود
جینسیندن  انغدو اقاوالرالم نآا د انکیمی بو ایکی عونو» بایقو«ییردیالر.  داشی

 لموشدور.او شتقّموٍ انشالرا وئریلن آدالردقو ناوال
، يالرـویـبی سلجوقلو ـک تیمینده نهؤـن یـایسراییلی، گئچن دؤنملرده  یـبحث

ن ـدوالر. داوود و محمدیاوتوروردا ـی جیوارینـس ر بلدهوـا باغلی نـارایـبوخ
 سونراچکیلدیکدن  اندانرکیستتوٍ، ایسه ريقوروپالکی سلجوقلو  اؤندرلیگینده

ینین بویالرا باغلی سلجوقلو ـروپی قوـو ایکـا گلمیشدیلر. بـجند یاخینالرین
چون بیربیرلرییله ساواشا رییسلري آراسیندا بیر خصومت واریدي. حاکیمیت اوٍ
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جوقلو ا ایدیلر. سلـی هدفلر آردینجـر سیرا سیاسـبی، لري یرن سلجوقلو بـگی
راالنهر، لرینین بیر قیسمی یباؤبور قیسمی ، ایله لري ین یئرلشمیش اصیلزادهماو

ستلوق رییال ساغالم دوقوروپالري آریستوکرات کؤچلی انرك ـ قاراختوٍ، ایسه
نونرموشدو. باغالري قوال انشمایله دوٍ موقابیلینده بوخارا امیري بوداوود و  ناو

ال فّق اووده موٍ  میشدیلرسه اق ایستهـلیالرا دایامانخی قاراـاالرینـآرخ، دـمحم
 میشدیلر. بیلمه
 

 سلجوقلوالري ماوراالنهرتگین و  علی
 

ده ماوراالنهر، سونرابالفاصله  انایلینده ییخیلماسیند 999نین  یدؤولتی انسام
ـلدوقجاورتای وضعیت ـر سیاسـروشوقلو بیا بونـی تگیـعل  ا چیخمیش؛ـیاو ،

رك  گتیره اَلهایل باشیندا ایسراییله باغلی بیرلیکلرین یاردیمینی  یوٍز .جی11
، لـآز اؤنجه ایسرایی انالردـالیو اوـب، زـسی بههگئچیرمیشدي. شوٍ اَلهارایی ـبوخ

لی حوکومدارینا باغلییدي. انقاراخ انـی داشییانعونو انـك خ ایله«ده رـماوراالنه
ر. ـآیریلدیقالرینی بیلدیری اندانـك خ ن ایلهـگینیت یـل و علـایسرایی، رـاالثی نـاب
ز اوٍ اندانـخ نارداشی آرسالـین قانـك خ ن ایلهـی تگینیـده عل»الکامل تاریخ«

داها ، گئچیردیگی یازیلیدیر. علی تگین اَلهدا بوخارایی  اندؤندردیگی و آردیند
، الشمیشنآله  ییلایسرا لیدئري يبویالر سلجوقلو کی سینده یؤره ـ انی رنو سونرا
بیر مغلوبیته  آغیر ،ایسه انخ ك ایله ین ایسته قالدیرماق انداورتا تگینی علی عاصی

 قارشیالشمیشدیر.
 1002-1003، سینه چیخیشی تاریخ صحنه رـماوراالنهن ـی تگینیـعل

لی انرك ـ قاراخوٍـا او دؤنملرده تـائدیله بیلر. آم ولـبق اقاوالرایللري 
یناییردي. بو دؤنمده ل اور روـبی انرآراسینده گؤزه وولري  اصیلزاده
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ن ینه سودؤولتیلر انیندا سامسونالرایلین یوٍز.جو 10، ن حاکیمیـیرـماوراالنه
  . ه405ا ایلک پول (سیککه) ـحسن آدین بن ی ایدي. علیـعل نـرن نصربـوئ
)1015داها گئچ ضرب، آنجاقلموشدو. .م) ایلینده بوخارادا ضرب او 

ا ـك آدالرین ایله نن و آرسالـگیتَ بو پولالردا ییقا نالشیالنآدوقالري اولون
لی انییقاتگینین قاراخ، ك. کاهئن    م و یاظـم. ن ، ارتولدـیلیر. دابلیو. بنراستال

دیرلر. او.  قناعتینده اولدوغوغلو ین اوانسوف قادرخیو انحوکومدارالریند
.م) 1021/1020(  . ه451، دیغینیاولمار آد ـین اؤزل بـتگینی ییقا ، پریتساك

جگی  ال بیلهمیش اونقولالین انخ علی سونراگئچیردیکدن  اَلهایلینده بوخارایی 
ر ـدیر. بو ایکی آدین بیربیرییله بی ایثبات ائتمکده اولدوغونو انبیر عونو

رهی ـن بیرینجـایلی وٍزـیی ـ.ج11، اسیـتولمتون سلجوقلوالری گینده  چ
الیالرین تاریخی او ناوالتیسی نباغال اندکی فعالیتلرییله یاخین دهماوراالنهر

 ماوراالنهر، ر قده اولدوغونملی بیر یئري واردیر. مفهوم ؤکرونولیک تفسیرینده ا

الیالرین مرکزینه او بؤیوٍك وئرن زاوٍ لیغینداانخاق لیانقاراخ باتی ،سلجوقلوالري
 یالر.یه باشالمیشد لنمه ایته

رن ـگئچی اَلهارایی ـی حودودینده بوخـایل 1020، سلجوقلوالر
 ینا قاتیلمیشدیالر.انن عوصیـگینیتَ یـعل

 -باش قالدیرما قارشی اانخ نآرسال تگینین علی ،حادیثه بو ،گلیر  نظره کی ائله
وق ن مغلوبیته سوـی تگیـنمده علؤاو د، اقـآنجا راست گلیر. انسییال عئینی زام

ارمیش و ـایی باشـرتولمقو اندـانالر زیندسونراا سالینمیش؛ ـانرك زیند وئریله
رك سلجوقلو  ایله بیرلشه لـایسرایی، نـی تگیـبایراغینی آچمیشدي. عل انعوصی

 سینده بوخارایی ایشغال ائتمیشدیر.  بیرلیکلرینین یاردیمی سایه
 گینده  چرهلک لین ایـای وٍزـیی ـج .11، اسیـالخمـا قـاغـن آیـگینیتَ یـعل

   ر. ـدی ر اؤرنکـدن بیـنعکیس ائونو موٍدورومودالالرین ـالرداکی فئـلیـاناراخـق
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االري ـغوـاخت و سهم غـلري آراسیندا ت یهی اوٍانیدانلی خـاناراخـرك ـ قوٍـت

الري ـانن خاقوـار و باالسـلرییله کاشغ یب رـماوراالنه، ده ماق بیلمیردي. هماندای
تئز ـ تئز ، لیالرانن قاراخ غاالر واریدي و بیربیرلرینی ییهدا شیدتلی غوآراسیندا 

 انجلرین دستگینی ساغالیییردیلر. ایسراییله باغلی گوٍ یم ایستهدلیلردن یار قزنه
 جکدي. یه لرییله ریقابته گیرمکده گئجیکمه یلی بانباشقا قاراخ، ده علی تگین

یالری سلجوقلو ـک سینده  بؤلگهر نوتگینه عمالً دستک  چی علیانعوصی، يبو
حاکیمی  ماوراالنهربایراغی آچاراق  انعوصی، ی تگینـوئریردیلر. ایسراییل و عل

دن ـیینلی بـاناراخـارا قـوشدوالر. سلجوقلوالرین بوخـپموـق اندـانك خ ایله
، تگین . علیيمیشد له یه ایته تگینه یاردیم ائتمه الري علیناو، سیزلیکلري رضایت

یسلجوقلو ب دا  لیکلرله داها بیرلیگی ائولیلیکلر و سببی فامئلچی غودورلرییله قو
ن قیزییال ـلیـایسرایی، یـی کیمـن بیلدیردیگـنی لجوزي ا نـاب و لندیرمیش ت  قوو

تگینین  ر علی قده جایااولون اسیر طرفیندن ماحمود لی قزنه ،ایسراییل ائولنمیشدي.
قالمیشدیر. ایسراییله باغلی سلجوقلو بیرلیکلرینین  اقراوالصادیق موتّفیقی  ناَ

ر ـبی اریلیـباش حوکومدارالرییال لیـاناراخـق نـتگینی یـعل ،دستک اغالدیغیـس
 وئرمیشدي. انسینه ایمک بیچیمده ریقابت ائتمه

، تگین علی انل اوینامایا باشالیین سیاسی یاشامیندا اؤنملی بیر روماوراالنهر
، یدي. اگر دا یاخین ایلیشگی ایچیندهانلرییله عئینی زام یلو بسلجوق بوٍتون

یالرنا باغلی سلجوقلو ایسراییل و اواؤبور ، سئیدیلر ی دستکلهـتگین یـي علبو
ردیلر.  عداوت گؤستره حاکیمینه یئنی سمرقندین و بوخارا ده لیدئرلري سلجوقلو

ن ـییغرول بی و محمد توداوود چاغري ب، ن فارسجا وئرسیونونداـنی» امهـملکن«
ملیک و  انرکیستعلی تگینین توٍ، کلریندهري دؤندوٍـسیندن گئ لکهؤین اانخبوغرا
ن ساواشا ـنی ر. سمرقند حاکیمیـد ائدیلیـدیگی قئی یاردیم ایسته انالریندانسولط

پالدیالر. رولتایینی توساواش قو، غولالريمیکاییل او ندیغینی خبر آالنحاضیرال
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یه خیطاباً ـ سن و رول بـغوـت، یري بـاغـرولتایدا چـ دئدي بو قو وغرود ناَ«
گیمه  قالیب جهادا گیرمه دابورادیر. منیم ایسه  سی الرین چؤله گئتمهناوالیندا انی

 اوزاقزدن ـیمیزین بیانـشماراق دوٍـجه باخمایگوٍ اولدوغواحیب ـر. صـاذن وئ
ولـبی قـس ودون اؤنريداو» زدن گلر.ـاسی الیمیـتولمتو ائدیلدي و توی غرول ب

قیسیمالرینا چکیلدي.  جاو ناَ نچؤلوٍ رك رهگؤتوٍ ینیبویالر سلجوقلو کی امرینده
نفري آشقین  30000ی ایسه چاغري بردوی گئچیب انسویال خوراساو

 لدي. ادولویا یؤنهنآ
بی و محمد  يچاغر، یازماالریندا» ملکنامه«، کیرکی نودا بیلدیرمک گرهبو

تویالریین یئر آلدیغی سلجوقلو غرول بلرییله ایلگیلی بیربیرییله  ینین طالئعبو
 ین بیلگیلر یئر آلمیشدیر. ز دئمهدوٍ

جند  سونراز دؤندردیکلریندن اوٍ اندانخبوغرانالرین او، االثیرین اثرینده ابن
ّلجه سمرقند  رین اونالاو، ا یئرلشدیکلري بیلدیریلیر. میرخوند ایسهـیاخینالرین

ائتدیکلرینی ایدیعا ائدیر.  کؤچزقیرالرا دا اطرافینداکی بو انآردیند، یاخینالرینا
ري قوروپالکی سلجوقلو  غولالرینین امریندهمیکاییل او، گؤرهچوخ احتیماال 

سیردریا نهرینین  ،ایسه سونرا داها ،ایمیشلر یئرلشمیش سینه  بؤلگه سمرقند ّلجه او
رینا داخیل بو قوروپالیسیمالرینا داشینمیش ایمیشالر. سلجوقلو آشاغی ق

رکت ائتمیشدیرلر. ـده حـدا جن اندـآردین، اـمقیزیل قو یـگوٍنئاالً ـاحتیم، بویالر
محمد توغرول بروپالکی سلجوقلو  تیمینده یین یؤنهی داوود چاغري برینین قو

لریندن آراسیز  یه گلمه  بؤلگهیلیر. الشنآرمادیقالري توسینده چوخ او  بؤلگهجند 
رك ـالري تبورانالرین او، ققوشماالررن توـز وئالرییال اوٍیابقوا ـسیردری سونرا
 شدور.لموسینه سبب او ائتمه

، بن موسی حسن، يبویالرسلجوقلو  انخبورااغی آخیمالرینی ـسیردریا آش
 (Nahşeb)ناهشب  و کئش سینده ایداره یب چاغري داوود و یب غرولتو محمد
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ؤرهـزقیرالرا چکیلدیلر. میرخوندا گیاخینالرینداکی بو ،تگینین  ّلده علی نالر اواو

سییله  ایسراییلین موداخیله انآردیند آنجاق، میشدیلر مه یماق ایستهانحاکیمیتینی ت
یو ترخیص ائتمیشدیلر. علی تگین ایله میکاییل اوردورك  ن وئرهلیغا سوانشمدوٍ

لمیش و حتّی  زهباالخره یاواش یاواش دوٍ، غولالري آراسینداکی ایلیشگیلروا
سور یئتیشمیشدي. ستلوغا قدهنوندا دو 

 

 قالدیریلماسی انداورتاایسراییلین 
 

لرینه قارشی  یسلجوقلو ب، تگین علی ناوالّلدن قیوراق بیر دیپلومات  ائله او
لی  بهتجروٍ و لی قابیلیت ،زیرك ،گین)ت (علی او« رموشدو.گؤتوٍ سیاست بیر سنکاَ
ا ایدي. ـستدا اوـاقـیملتوغا قارپیز قوی. ـ قوـازیر بیهقــ دییه ی، ایدي ر آدامـبی

موشله و گوٍ دیل شیرین ساخالر؛ الده لرینی قبیله ـ طایفا سلجوقون و رکمنلريتوٍ
ا، دهـارتـري عیبـی بیلردي. آیـی گتیرمه اَلهنو نالرین گؤنلوٍاونالرین چیخیب و

، تگین علی» المیشدي.نآجگینی  جگینی؛ بو حالدا دا ایقتیداري الدن وئره گئده
لی حاکیملرینه قارشی انقاراخ بؤیوٍكسینده  ینین دستگی سایهبویالرسلجوقلو 

چ ـهئ ،یانـشمدوٍ جلوگوٍ ناَ اونون ردي.ـبیلی یه سرگیله چکیشمه رـبی فّقوموٍ
، انایدي. قادرخ انقادرخ یوسوف ناوال حیمایت ده یندنطرف لیلر قزنه ،سیز شوبهه
ی ـگین رمهـشخصاً عسگري یاردیم وئ اندـاونرك  شهروٍؤمحمدایله گ انسولط
ا و ـدریوـسو آماوردور قزنه ـبی بؤیوٍك، ایلینده 1025لیکله  میشدي؛ بئله ایسته

 میشدي. بوخارایا حرکت ائله
گؤندردیگینی  اوردو قارشی نااو احمودونم ،گؤره التدیقالرینانآ نین گردیزي

ایی ـاسـشین رـبی اـآردینج زـتئ ،ماحمود انسولط قاچیر؛ چؤله تگین علی ائشیدن
 انلده ایسراییلین ایزینه راست گلیرلر. سولطؤر. بو دسته چـری ی گؤندهـس دسته
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، بیندیریر و ایسراییل یاخاالنلالایا یواورماحمود عاجیل بیر عسکري بیرلیک 
 نا آپاریالـاندا هیندیست انداور، یه نجه قزنهؤامرییله ا انتولور. سولطر توـاسی

 سده گئچیریر.حبر حایاتینی  مونه قدهاؤلوٍ، ایسراییل

لی  قزنه، گؤرهر. اثیره ـی نقل ائدیـالیالري تماماً فرقلر ایسه بو اوـاالثی ابن
ردوبن  نوخارایا قاچیر؛ آرسالن بـتگی یـعل انالینآسونون یاخینالشدیغینی او

رك  ملوق صحرایا چکیلهال بیرلیکده قوبویالرسلجوق ایسه اؤزونه باغلی 
نو خرگاهینا او ،ماحمود انسولط گؤرن ودوروم بو چالیشیر. یه گیزلنمه اندانشمدوٍ

چاغیریر و گلمک همن اوا سالینماسینی امر ائدیر.انتدورور و زیندنو تو 
ی ـالرینـدیقـالتـنآن ـنی زيـردیـی گـو آ. یو. یاکوبووسک دـلارتوـو. بـدابلی

ن ـلیـایسرایی ،.یاکوبووسکی یو آ. بئله اـه بیلیرلر. زدوٍ اـداه دنـرینکینـاالثی نـاب
یب ناالـاخـی ایتـنه ،دیغینینحاضیرال هـی ائتمه حمله اـونـساوردو ودونـماحم

اق ـقاین نـنی یـتاریخچ رغماً نابو .رـدی ائتمکده اـیعاید آپاریلدیغینی اـانهیندیست
سوندا قونو اولدوغوده  ایسراییلین بئله بیر نیـّت، ده دیغی گردیزينقولال اقاوالر

 انالریندانتموی کوـل دا ایسه قزنه»االخبار زین«ر. یوخدوا ـر آچیقالمـچ بیـهئ
ر ـاسی یـسین ییلهعا االراقـس یه رهـاصیـموح گاهینی خئیمه نـتگینی یـعل ،بیرینین

بیلدیریلیر. غودوتتو 
لی بیر تفصیل توجـّوهو جلب  بههلدوقجا شوٍالتدیقالریندا اونآنین  گردیزي

ر ـدن اسی مهگؤسترنیش  ر دیرهـي بیایسراییل جید، ؤرهـگاالخبارا  ر. زینـائدی
ا سوناوردوو گوجلو  بؤیوٍك ناَین اناو زام، ائدیلمیشدیر. او حالداکی ایسراییل

ر ـک بییچیکد ـودا عاییـزدن ایسراییلین ماحملردن ایدي. بو اوٍ یاحیب بـص
دیر. گردیزي ائتمک چتین بولتولماسینی قعسکري بیرلیک طرفیندن اسیر تو ،

ماحمودون اعتیبارینی  انسولط احتیماالً ،گؤره سینااولما سی تاریخچی ساراي بیر
اغ ـچ اـاورتی ـک ر. نئجهـشدیکینمیچ انی آچیقالماالردـجک بعض خراب ائده
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زي ـوئریلن بیلگیلرده بیزیم نظریمی اقاوالری ـیال ایلگیلقونوقایناقالریندا بو 

ایسراییلی ، ماحمود انسولط، التدیغی کیمینآاالثیرین  یین ابن نهرؤاییر.  دستکله
حبس  دوروبـتوـت دا اندـآردین ،ائتمیش وتـدع اـاهینـگاوردو اؤز دیریبانـق

، نیشابوري نـالدی رـظهی یـس حیکایه آیرینتیلی اـداه الیالریناو بو ر.ـائتمیشدی
رتاو باشقا  ، محمد یزدي ، نديراونین اثرلرینده یئر آلماقدادیر.  لّیفلريچاغ موٍاو 

ا ـانییغدن سوـی و سمرقندیـس لدهر بین نوانبوخار، ن نیشابوريـرالدیـظهی
لنمیش  یزهانقاوراییدا و یاخشی ـجوقلوالرین چوخ سسل انرتوده اوـسین  بؤلگه
ردوغونوسونون اولدونآ اوانجلرینین آرتماسیندنالرین عسکري گوٍالدیر. او 
زل بیر ؤینا اانقزنه سولط، انك خ حوکومداري ایله انرکیستتوٍ انیلیق دواننیگر

ر رك نو وئرهلر  ی وعدهـماحمودا بعض، انك خ ریر. ایله لیک هیأتی گؤنده ائلچی
نونري وئریر.  سینی اؤنه ینا چکمهانسلجوقلوالري اؤز ی انتورو سمرقندده اوبو 

ر اثناسیندا ـو سفـائله ب، ودـماحم اندن سولطـرکت ائـارایا حـزرینه بوخاوٍ
ییر.  الرینی ایستهاولما موطیع اؤزونه اننالرداو رك ره گؤنده سفیر بیر سلجوقلوالرا

ایله  ن آتلیـن سئچگیـن میاو، سینا ایجابت ائدن ایسراییل ماحمودون چاغیري
 اناوند، ودـا ماحمـر. آمـحرکت ائدی دوغروره ـیئ اولدوغونین  قزنه قرارگاهی

ل و ـایسرایی، ودـر. ماحمـیی ماسینی ایستهاولمایندا اندن چوخ سواري ییوٍز چاوٍ
اواآ، رالییرنی حاضی تالمیشا گؤرکملی بیر پئشواز تؤرهغلو قوضیافت اثناسیندا  م

 تدوراراق قالینجار قاالسینا سالدیریر.ینی تواندانمو کولسلجوق
مو قونوو  جوگوٍ ایسراییلین ،ده حیکایه ائتدیگی نقل نین نیشابوري ظهیرالدین

ین »ایسراییل«یازارینین » سلجوقنامه«، زللیکلهؤندن آرتیق دئییلمیشدیر. ایحد
، غودورزرینده حاکیمیت قوي اوٍبویالررك توٍ انتورده اوهرماوراالنو  انخوراس

 دیر. دیریجی دئییلانده این کی بیلگیلري هئچ شکلینده
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ریلدیگینی ائشیدن  ا گؤندهـانیب هیندیستنرییسلرینین یاخاال سونراضیافتدن 
 اندالنآتالشالري  دیکلريگؤستر چوناوٍ وئرمک نجات ایسراییلی سلجوقلوالرین

 یدورمادیر.ر ایسه تماماً اول حیکایه
ن ـرالدیـظهی ،باخمایاراق تفصیللره انیاولما یـدیریجـانـاین و لی بههشوٍ وـب

ماحمودون  اننین سولط گردیزي، االثیرین وئردیکلري بیلگیلر نیشابوري و ابن
سلجوقلوالرینی سمرقند و رنو للوغاقو التدیغی ریوایتین نآ شکلینده غراتدیغیاو

االثیر و  ابن، دا گؤز آردي ائدیله بیلمز. گردیزي دیلمه سی خوصوصوتصحیح ائ
          دهـسین ایهـس اسیـالشدیریلمـارشیـق نـبیلگیلری ردیکلريـوئ نـی نـرالدیـظهی

مکون اوال تماق موٍالیالرین سیراسینی توز وئرن اوده اوٍماوراالنهرایلینده  1025
تگین  سیندا علیسونراسینین بالفاصله  یی گئچمهدریاسونون آمواوردوبیلیر. قزنه 

ل ایسه سواري ـالدي. ایسراییـده قـوریتینـاق مجبـخمبوراسیک بوخارایی  تله
 گؤرهنا م چؤللرینه چکیلمیشدي. بوقیزیل قو گؤرهبیرلیکلرییله چوخ احتیماال 

تمایا راراق ایسراییلی گیزلندیگی یئردن چیخارل وویه اَ حیله، ماحمود انسولط
انسولط، رـره گلیـی نظـتدو. او جور کتصمیم تو و یا کوريـبی انالریندانتمو ،

میشدیرلر.  یه سالیب اسیر ائله رك تله لر وئره سلجوقلو رییسینه چئشیدلی وعده
ی ـدیرک طبیعی، گردیزي انی تامامالیـی عبدالّرشید دؤنمینده اثرینانقزنه سولط

لی  نمه وها گوٍـایی داهـسمدا سوـسین ارشیـماحمودون پیس صیفتلري ق انسولط
 جکدي. گؤره

ري ـؤچـک، لی عسکرلر قزنه انایسراییلین اسیر آلینماسینین آراسیز آردیند
ردولر و تاراج و رك چوخ ساییدا آدامالري اؤلدوٍ گؤرهسلجوقلو چادیرالرینا یوٍ

ا ـیبوراا ـیاراو الینداـحروپ روپ ـ قوردوالر. سلجوقلوالر قول ووغارته اَ
ضربه  بیر آغیر بیرلیکلرین باغلی ایسراییله ،حادیثه بو ،گؤره لدوقالرینااو داغیلمیش

ماحمودا  انسولط، روپوایسهینین بیر قوبویالرل آچدي. سلجوقلو سینه یو یئمه
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سینی تقاضا ائتدیلر. دؤرت  اراضی وئریلمه اوتالقرك اؤزلرینه  موراجیعت ائده

قیزیل و ، کابو، رنون باشیندا یاغموبویوبو سلجوقلو  انلوشاودن  مین عاییله
ینه صاحیب سوٍرولردوه و آت ، یونلر یئر آلیردي. شولوغ قو یتاش آدلی ب گؤك

، چون مرتعلره احتیاجالري واریدي. سلجوقلوالرالري اوٍانحئیو، لر یبو ب ناوال
پراقجک  نالرا وئریلهاویی و  مه ماحمودا وئرگی اؤده انطلیغیندا سول الر قارشیتو

دریایی نالرا آمواو، یـائدیردیلر. قزنه حاکیم ولـبی قـی واختیندا عسکر گؤندرمه
 اندریادنی وئردي. آمو ذنییاطرافینا یئرلشمه ا فَراواابیورد و ، رك سرخس گئچه

 نیظارتی آلتیندا آغیر سونوناوردو انسولط ،گئچیشی روپونونقو سلجوقلو مذکور

ن ـرلیکلرینیـسلجوقلو بی اـباشچیالرین اوردو ،ماحمود انسولط لشدي. گئرچک
 دیرماسینی امر ائتمیشدي.نلوکله سیالحسیزالبوٍتون

) ان(عونو انر سـچ بیـالرین هئاندانملیگینی ائدن کو سلجوقلوالرین ریاست
ت هدور. دؤرت مین عاییله و یا چادیرا دؤرجـّوٍوـ تَ انداشیمادیقالري شای

، ؤرهـگاال ـر. احتیمـدی چـر ایلگین دهـده ائله او ق یـس ک ائتمهـن اؤندرلیـریـلیدئ
الری ـگ ن گرهـنی نی زهي دوٍسلجوقلوالردا عسکري ـ بولیک سیستئم  مین اقاو

و  اوتالق ،ريقوروپال سلجوقلو ناوال صاحیب هوٍرولرـس وٍكـؤیـب ایدي. راییج
ائتمک  وقـللوـق حاکیمینه قزنه زدناوٍ یدوقالريدو اجـاحتی دـشدی رهـلـرتعـم

، سی ریلمه ندهؤا گانهیندیست رك ائدیله اسیر ایسراییلین دیالر. قالمیش مجبوریتینده
لریندن واز گئچیره بیلمزدي؛ چوٍ نالري بو نیـّتاونالرال میکاییلین نکو او
انسینین آردیندن ییخیلماـداوت واریدي. ایسراییلیـر عـغولالري آراسیندا بیاو 

محمد توی و داوود چاغريغرول ب  ند، یبن حاکیمیتی ـلرینی یـنجه عمؤا انبو
نالرین یه باشالدیالر. او یعا ائتمهاید حاقّ گؤرهینا بویالرسلجوقلو  ناوالآلتیندا 

ماحمودا ایطاعت  انسولط لري عاییله سلجوقلو بعضی سیندا قارشی باسقیالري بو
 لدیلر. یه یؤنه ائتمه
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دن  نجهؤروپو اؤندرلري آراسینداکی بو عداوت ایللر اهر ایکی سلجوقلو قو
ارزمه ـخ یب  اغريـچ داوود له یب رولـغوـت دـمحم یـحتّ و رديـگلی روبسوٍ

غلو رون اویاغمو ناوال ري اؤنده بیرینین انیندبویالر سلجوقلو ،انزام گلدیکلري
 شدي.ا قاچمیانخوراس اقاوالردیدرگین 

 -دـمحم سونرا گئچدیکدن ودتـم رـبی اوزون ستوندناوٍ نـلری حادیثه وـب
رولـغتو  یالری ـک ل حاکیمیتیندهـایسرایی، یـبالری ـس خی اؤز تبعهاي دبواقاو 

لریمیز بیزیم کؤله، رکمنلربو توٍ«غرول مکتوبالرینین بیرینده: حسابالییردي. تو ،
للوق ائدن قو موزالویو و ائدن ایطاعت الریمیزيانفرم ،میز تبعه ،خیدمتکارالریمیز

 .يدییه یازمیشد» روعایامیزدیالر
کی سلجوقلوالرین  سینده  بؤلگهبوخارا ، زدن گئچیریلن مووجود قایناقالرؤگ

وق ا سوـنزقودن پوـالري طرفیناوردوی (غزنوي) ـل ایلینده ماحمود قزنه 1015
، یـا باخمایاراق کـنی ساغالییر. بوانتیرمک ایمکگ اَلهسینی  وئریلدیکلري نتیجه

 سونرا اندـاسینـمنن یاخاالـایسراییلی، یاغري بـی و داوود چغرول بد توـمحم
، ایتـا آلمایا چالیشیردیالر؛ نهـینی ایطاعت آلتینبویالرسلجوقلو  نباشسیز قاال

یـبو ـب ناالـسینا معروض ق فرط باسقینالرین موٍاونین  لی ود قزنهـحمما، الرـو
یالریه مجبور قالمیشدیالر. بو سلجوقلو  للوغونا گیرمهقوبورینین باشیندا یاغمو ،
کی  تیمینده نهؤرت لیدئرین یؤلر یئر آلیردیالر. بو د یکا و قیزیل ببو، تاش كؤگ
ي سوٍرولرا یئرلشدیریلمیش و اندن خوراسـلیلر طرفین اییله قزنهـن عـرت میؤد
سینه  رهؤــ ی انـرد یوـو ابی فَراوا، الر الده ائتمه لرینه سرخسـالقـاوتچون اوٍ

 تاخیلمیشدیالر.
 

 آیاغا قالخماسی انایلی سلجوقلو خوراس 1027
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تیجیلري طرفیندن  نهؤی لی قزنه نین  بؤلگه ،يبویالر سلجوقلو یئرلشن اانخوراس

نالرا اذب اوـج نري آرسالـده توس امی زللیکلهؤمادیالر. انچوخ ایستی قارشیال
 دوروم وـب لريـتیجی نهؤـی سلجوقلو ردي.ـیانراود وقـغوـس اـلدوقجاو ارشیـق

ت و حیمایه یاراتمایا مجبور ییندا خوش ذهنیانوالیلري ی انسیندا خوراس قارشی
 قالمیشدیالر.

، الرـالقـاوتی ـداکـرافینـرد اطوـو ابی فَراوا، سلجوقلوالرا وئریلن سرخس
چون یئترسیز ایدي. سلجوقلو تالماسی اوٍین راحاتجا اوسوٍرولر، ر همحسوس قد

ـیئن، لري یبتالقش ی بور ابوسهل ـگتیرمک آماجییال وزی اَلهالر اودن  ويحمد
لر  اهالی هدیهـده ابوسهله ب رچکدنـدیلر. و گئ سینی ایستهاـاولمسارایدا آراچی 

 لدوالر.موفّق او یه گتیرمه اَله مرتعلر سیرا بیر سینده یؤره ـ انی اناکانداند ،آپاراراق
مک کیمی بیر  ینا وئرگی اؤدهاندیو انینین سولطبویالرسلجوقلو  انخوراس

عادیجه ، چون وئردیکلري مالیاتالري اوٍاننالرین حئیودلري واریدي. اوتعهوٍ
موهاجیرلري ، پالما ایشیوئرگی تو نین ایکی برابرییدي. وئرگی ناوالتعیین 

زل مأمورالرا (عامیللره) حواله ائدیلمیشدي. ؤؤرن اـگ اقاوالرنمز ـ بیتمز دی
» زاتمایا باشالدیالرل اوشاقالرینا اَمالالرینا و او، نالرا گلن عامیللراو«، االثیر ابن
، کدهـرلیـبی گئچمکله دنـخطّین لريـالحیتـص ،عامیللر وـب االًـاحتیم ازیر.ـی دییه

شاقالرياو الر جاریه ایسه قادینالري ،المقولال اقاوشموشدولر. دوٍ خیالینا ماقنقو
ایلینده  1027، یشالرانراوو عیاشلیق سئوداسی و تجاووزالرا چکیلن دـنهایت ب
سلجوقلوالرین ، لدو. گردیزيینا ندن اوانینین عوصیبویالرسلجوقلو  انخوراس

ر سیرا ـبی، داـاققینـیکلري حوالیلرییله ساواشالرا گیریشد فَراوانیسا و ، ردوـابی
ده باشالتدیقالري تاراج   بؤلگهرکمنلرین دا توٍ»االخبار زین«بیلگیلر وئرمکده دیر. 

نالرا ی مامورالرین اوـل دا قزنه ا قارشیلیقـنبو، وراولوندن بحث ـائتمه حرکتلرین
 یا چیخیر.اورتا سونرالر  ائتدیکلري پیس موعامیله
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جاذب  نیه آرسال  بؤلگهچون اق اوٍـاسدیرمـی بانـیعوص، ودـماحم انسولط
چوخ ، ونداسونوجشما ققولالدي. بیر سیرا تورت بیرلیگی یوـر عیبـباشلیغیندا بی

، سلجوقلوالر لدو.او مجبور یه چکیلمه گئري سواوردو قزنه ین بیلمه چیخا یقلیاندای
بیرده قارشی ، ییباولمائح نارماقال قلري گئري وو جه ترتیب وئریلن حمله ساده

 انماحمودد انی سولطـسیندا توس حاکیم قارشی دورومضه گئچدیلر. بو روٍـّتع
، جاذب نآرسال نی آالـی یاردیم بیرلیکلرینـیئن انداندي. سولط هـاردیم ایستـی

یاخینالریندا  فَراوادن سلجوقلوالرا قارشی حرکته گئچدي.  ایلینده یئنی 1028
جومالرییال باشالدي. جا هوانرکمن آتلیالرینین قاهرامتوٍ، ماا گلن چارپیشانمئید

دي و  ی داغیتمایا موفق اوال بیلمهـین مرکزینانـشما سلجوقلو آتلیالري دوٍـآم
داغالرینا چکیلدیلر. ان(بالخ انو بلخ اندئهیست، سلجوقلوالر انتوزساواشی او (
لدیلر.  ا یؤنهانایصفاه و انسلجوقلوالرین بیر بؤلومو کیرم سونرادن  بو شیکست

انتله ایسه بالخا کوٍنآکی اؤبور  رون ریاستیندهیاغمو زقیرالرا جیوارینداکی بو
و کندلرینه حمله ائتدیکلرینی خارزم شهر  اندبورانالرین او، االثیر سیغیندي. ابن

 یعا ائدیر.داید
رشی سلجوقلوالرا قا انجیوارینا سیغین انایلینده بالخ 1029، جاذب نآرسال

نوندا هئچ بیر ققوشماالر سون تو رهایکی ایل سوٍ، ده  سه دي بیر نئچه حمله ائله
و  اوغوز، ودـماحم انؤرن سولطـی گـو وضعیتـدي. ب ره بیلمهـگتی اَلهاري ـباش
 انسولط«االثیر بئله دئییر:  تدو. ابنلرییله یاخینالشمایا تصمیم تو یي برکمن بوتوٍ

یه موفّق  ینا چکمهانرو اؤز یمونو و رییسلري یاغمووٍلؤبر زالرین بیقو، ماحمود
لدواو .«الرسی  رئی والی، لري یسلجوقلو بالمنصوب  اقاومسعودا تابئع  ناو
ـلماونـبدوالر. ـشوموندن ودون اؤلوٍـماحم انده سولطـایلین 1030، الرـو

و ـب، رـاالثی نـبودا یاردیم ائتدیلر. اـال ائتمکده مسعـی ایشغـی قزنه سونرا
، یی ایشغال ائتمک همن مسعود قزنه«الدارکن بو جور یازیر: نآلري  حادیثه
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ذن یرماالرینا االرال ایرتیباط قونسینده قاال رهؤـ ی انی انزالر) بالخ(قو بونالر
ماماالري انراوسوز د اویغوناالري و ـا باغلی قالمـناو، دیلر. مسعود ایسته

یانسولط قزنه یئنی ».وئردي ذنیا سینه ري دؤنمهـئنالرین گشرطییله او، 
ر شیهنه تعیین ائتدي و ـینین باشینا بیبویالرسلجوقلو  داکیانخوراس

ی و مالالرینی نیظارت آلتیندا ساخالماق و ایداره ـسلجوقلوالرین ایشلرین
 بیر امیر گؤندردي. انچون توسدائتمک اوٍ

 

 یانعوصی انایلینده سلجوقلو خوراس 1031
 

ایلینده مسعود بن ماحمودون تاختا چیخماسینین  1030، سلجوقلوالر
الرین اؤندرلري اوغوزسوندا خیدمته چاغیریلمیشدیالر. اوردولی  قزنه انآردیند

سی  ن باشچیـایدي. سلجوقلو بیرلیکلرینی ا و قیزیلـکوـب، اشـت گؤك، ورـیاغم
آتلی  مین رتؤد ،سلجوقالر وئریلمیشدي. مارتگینهخو انداشیی یانعونو »حاجیب«

ریلدیلر. بیرلشیک  ا گؤندهانلی بیرلیکلرییله مکر قزنه اناولوشدن  مین پیاده چو اوٍ
ردونین  امیر عیسی انبایراغینی آچ اندا عوصیانبلوچیست، اوردوسونو مغلوب او

ا دـآلتین یـس ایداره الرینـانتموکو یـل قزنه رییسلري سلجوقلو ،اقـآنج ،ديـائت
سلجوقلو ، ؤرهـگاال ـتیمحچوخ ا، اواییـس اندـبونی دئییلدیلر. ـراض انقداولما

 انـارشی عوصیـا قـینانی سولطـل عسکرلري ماعاش (آیلیق) آلمیردیالر. و قزنه
مسعود انسولط یدیلر. تیندهنی، باشاراراق یی ائتمه ایغوا اؤندرلرینی بعضی نالریناو ،

ا قرار وئردي. بو ـالدیریلماسینـق انداـاورتاشین ـت كؤکا و گبو، قیزیل، یاغمور
 انزام ریلدیگی ندهؤگ بورانیشا بیرلیکلري سلجوقلو ایلینده 1031 آماجال
 وـسلجوقل ائدیلدیلر. دامـاع اراقـناالـاخـی الرـانموتکو یـبعض و یاغمور

282 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

شالماسینابا ننی حرکتی انعوصی سلجوقلو بیر یئنی ،سی رولمهن اؤلدوٍـلرینی یـب 

لدو.سبب او 
الر توپراقدا یئنی انینین خوراسبویالرسلجوقلو ، ین اصل نَدنیانآیاغا قالخم

چوخ  ناَلرینین  یه چالیشدیقالرییدي. سلجوقلو فعالیت گتیرمه اَلهالر اوتالقو 
لرجه شیکایت آپاردیقالري سرخس و  ا دفعهانوالیلرین سولط، لر  بؤلگه اولدوغو

رد ایديابیو. 
 یوال روـدوغ اـیفَراوا اند هرات الرینداسونرا یـایل 1031 ،سواوردو قزنه

    ابوسعد  انالردـانموتی کوـندیگ وهوٍـین گاندا سولطـاشینـنون باوردودي. ـسالین
ز وئردي. اوٍ ندهاؤنوٍ وارالريدو فَراوا ،چارپیشما ایلک سلجوقلوالرال. آلیردي یئر
دیلر.  اال بیلمهـس اَلهستولنوك ر اوٍـارشی آشیکار بیـرینه قطرفلر بیربیرل اقـآنج

گاهالرینی)  خئیمه و کلریوٍ ،جکلر ییه ،سیالحالر (ذخیره آغیرلیقالرینی سلجوقلوالر
ندرمیشدیلر. سلجوقلو آتلی ؤسینه گ  بؤلگه اندن بالخ نجهؤلرینی داها ا و عاییله

بیر باسقینالر  ینآ گاهالرینااوردو لی قزنه سونرا انققوشماالردتو ایلک ،لري دسته
ه ائتدیلر. ـبآپارمایی تجروٍ انایی و آرادـالمـس اندـنالري آیاقرك او یه نله زهدوٍ

 ییب هراتا چکیلمک مجبوریتینده قالدي. ا بیلمهانآرتیق دای، ابوسعد
ر چوخ ـالریندا بیتوپراقی ـداکانلیلرین هیندیست ن یاییندا قزنهـنی ایلی 1033

علناً ، نـتگی ري احمد اینالـیه باشالدي. پنجاب امی ز وئرمهالر اوٍانده عوصییئر
 انـسینده چیخ  بؤلگه اوزاقین انتدو. هیندیستارشی جیبهه توـمسعودا ق انسولط
دي. ابوالفضل ـندا سئوینجله قارشیالـآراسین الرـویـبداکی انخوراس، انـعوصی
نجه سلجوقلوالرین دردینه دیدیگینی ؤا دن یـر شئـین هانبو آیاغا قالخم، بیهقی

ندردیلر. ؤدا گ  یاردیم عسگري تگینه اینال احمد  ،يبویالر سلجوقلو حتی بیلدیریر.
دیر.  نمکده سؤیله گلدیگی ر قده راالهو بیرلیکلرینین رکمنتوٍ ده»مسعودي ـ تاریخ«
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مسعودون  انسولط ایلینده 1034 ،انعوصی داکیانهیندیست رغماً نابو
 الري طرفیندن باسدیریلدي.انتمووک

سینی اولمامشغول  یاتیرتماقال یانعوصی داکیانهیندیست سونوناوردو انسولط
فعالیته  اقاوالرجلرییله ائتگین گوٍ بوٍتوندا انخوراس، رصت بیلن سلجوقلوالرفوٍ

بیر نئچه دفعه ، ایللرینده سلجوقلو آتلیالري 1033 – 1034باشالدیالر. 
رولن سلجوقلو ده اؤلدوٍ رئی، چیالراندیلر. عوصی وتلره حمله ائلهلی قو قزنه

لرینین یاخین فامئللرییدیلر و حتّی مسعودون امرییله  یب»الل مقتوناو 
 الرییدي.ناوالال فع ناَغلو ون او»یاغمور

 1033 – 1034ی انسلجوقلو عوصی انسینده باشالی  بؤلگه انبالخ یوخاري
دا  داـلر آراسینـرکمنوٍـی تـک سینده  ؤلگهـبرگن گوٍ و انـئهیستایللري آراسیندا د

زقیرالرینداکی بو انچیالرین بالخانعوصی، تیجیلر نهؤلی ی قزنه لدو.نعکیس اوموٍ
رگن گوٍ، مسعود انردوالر. سولطرخوسیندن قو سلجوقلو بیرلیکلرییله بیرلشمه

نجا نظمیه مرکزینی بویو سرحد، دا واسسالی باکالینجاراانحاکیمی و عئینی زام
انـرماسینی و دئهیستقو یولوایسه  وس و سرخسهـدي. تـر ائتـاسینی امـتمنو تو

کلر ـرلیـبی ريـعسک دهـرینـام الرینـانتموکو یـآدل نـتگی یـعل ن وـتگی بیلگه
میشدي.نلالیو 

تگین  شسرخس سلجوقلو بیرلیکلري ایله نو، آرالیغیندا (آذر ـ دي) 1034
کوموز وئردي. تلی بیر ساواش اوٍتاسینداکی قزنه اؤزل بیرلیکلري آراسیندا شید

سلجوقلوالرین ، ر داوام ائدن ساواش نین گئچ ساعاتالرینا قده سحردن گئجه
سینا چکیلمه باتی  گوٍنئیمون قاراقو اسیر ، مسعود اننا چاتدي. سولطلرییله سو

سیزجا  الري آلتینا آتیالراق اینصافن آیاقـی فیللریـن غضبلـرکمنلریتوٍ انآلین
، سلجوقلوالر انسینه سیغین  بؤلگه انبالخ یوخاريدیریلماسینی امر ائتدي. نجزاال
ل به یاخا لیکلرله اَ چتین بؤیوٍكسیندا  ن سرت شراییطی قارشیچؤلوٍ اندانبیر ی
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ن ـنی یـایل 1035 زدناوٍ وـب چکیردیلر. سی سیخینتی قیدا دا اندانی رـبی ،کناوالر
نین بالفاصله  ساواشی )ان(تاپیریست انطبریست و رگنگوٍ مسعودون انسولط یازیندا
 ا گلمیشدیلر.انو دئهیست فَراوا، نه نیسائی انآردیند

و  اراجـت یـوحش ،اواشیـس انـریستـطب و نـرگوٍـگ سونوناوردو یـل قزنه
ر غرامت ـآغیر بی انخالقیند  بؤلگه، مسعود انمیشدي. سولطنزلرله تامامالتجاووٍ

دا انخوراس بوٍتونیشی انراوالرینین دانموتین و کوانی سولطـل دي. قزنهـطلب ائت
ر ـح بیـدا واضئـسوناوردوین اندي. سولطـاراتـرده یـکلراوٍرت ـر نیفـبی بؤیوٍك

بیربیرینین  ؤرهـگغنیمته ، سواوردوی ـل روردو. قزنهؤزه ووـسیزلیک گ دیسیپلین
بئله عسکرلر و کؤله  انبوندروسونو خاطیرالدیردي. چاپقین سوٍبوغازینی کسن 

ش انالمالردـ قولوه اناوقلی بیرلیکلري آراسیندا رئژیمه قارشی بیر ناراضی  خاص 
دوشدو.غمو 

 نین خالقی انخوراس ،قالخماالري آیاغا سلجوقلو کی ایللرینده 1033 – 1034

ی ـرگـوئ دي.ـآچ لوـی سینه شمهدوٍ والـی یـارشـق هـلرین دئمه رزو یـل زنهـدا ق
مخصوصاً ، یشالريانراوتحصیلدارالرینین عیـّاشلیق حرکتلري و تجاووزکار د

سینه  ماغی حالینا گلمهنین هیرس و غضب یو صنعتکارالر و شهر خالقی، کندلی
سبب اولماشدو. اساساً زنگین لموظالیم ، ین خالق و هئچ یؤنده گلیشمه انیاو
 گوٍنئیایلینده  1034لمو آلتیندا سیزیلداییردي. تحصیلدارالرینین ظوٍ وئرگی
، ريقوروپالخسول کندلرینده خالق آیاغا قالخدي. شولوغ کندلی ین یوانخوراس

گتیریلن و  انداندیلر. کیرم لیله ر ایره قده بورارفّه نیشاتیم مرکزي و موٍ ایالت یؤنه
هتشکّوٍ انالمالردقوگوردو. ستونه یوٍچیالرین اوٍانعوصی، لیکلريبیر  ل ائدن خاص

کندلیلر  ناندن و پیس سیالحالـی ائـی تداعـتینماهی» ارشیستنآ«ر ـی بیـس هره
یوخ ائدیلمیشدیلر.  ساانهاراد سالینیب یه تله اراقنیقوالاو تاکتیگی چکیلمه گئري
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 اندـالرینـاجـآغ دار ایسه کندلیلر شندوٍ لینهاَ نـلرینی دسته رتـعیب زـسی رحم

 آسیلدیالر.
دئییلدیلر.  راضی ده  لري اصیلزاده انخوراس رئژیمیندن ربازو مسعودون انسولط

له ییلر اصیلزاده ،ایستیمالکالر و حجز ،پالتیلماسیتو لرله شیوه سل غارت نین وئرگی
ل نین باشالماسینا یو ؤره بیر موجادیلهـؤره گـتیمی آراسیندا گؤز گ نهؤی انسولط

زللیکله صوفی ؤا، موخالیفلر آراسیندا انچیخ انشملیلره دوٍ . قزنهآچمیشدي
ده یئر آلیردي. نیشابور حاکیمی  سی لَما طبقهلوك ائتدیگی عوٍلرین اؤنچوٍ شئیخ

کلی) و آج گؤزلو امیرلردن راوٍی (سرت ـاؤنده گلن شق ناَ، ريابوالفضل سو
ا اندیوا باغلی صاحب انسولط، آدلی اثرینده» تاریخ ـ مسعودي«نین  ایدي. بیهقی

پالرکن تو یـرگـوئ ،ريسو ر.ـائدیلی بحث شیکایتلردن ائدیلن یـایلگیل الاونون
، ایدي. بیهقی حریص و گؤرمز کیمی آلمیش نوگؤزوٍ انق بئله اینفاذي و شیکنجه

خالري و اناعی انن خوراسـنی ريسوا ـسانارادـی مامورالرینین هـل تبهروٍ اريـیو
 آپاردیغینی قئید ائدیر. اندتامامینی آرا

جلرییله اؤز گوٍ، یانارک دؤولت انـیاولمای ـتیمیندن راض نهؤستبید قزنه یموٍ
ا قارشی انمودالري سولطاو بوٍتونسینده  اصال مسعودو گؤتوره بیلمزدیلر. نتیجه

 -لیالانقاراخ االنّهرراوم الرياناعی انخوراس حتی یدي. خالیفتیندهمو خالق انانیار
ا ـباشچیالرین اوردولی ـانقاراخ، انـرماغا باشالمیشدیالر. اعیاط قوـیال ایرتیبری

یه  حرکته گلمه قارشی لیلره قزنه رکمنلرینینتوٍ االنهرراوم ،مکتوبالردا یازدیقالري
 ییردیلر. سینی ایسته تشویق ائدیلمه

 

286 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

کی  ده و خارزم ماوراالنّهرسلجوقلوالرین 
 فعالیتلري

 
رك  ایلینده مغلوب ائدیله 1025اغلی بیرلیکلرین ایسراییله ب

دن  تاختا یئنی، یی و داوود چاغري بغرول بتو محمد سونرا انداغیدیلماسیند
میشدیلر. بوخارا و سمرقند  مه یماق ایستهانیتینی تیتگینین حاکیم علی انچیخ

ـغولالري آراسیندا گحاکیملرییله میکاییلین اولیق انشمر دوٍـبی انرؤزه وو
ایله یاخاالمایی  ر حیلهـتیجیلرینی بی نهؤسلجوقلو ی، نـی تگیـایدي. عل مووجود

 یـیب اغريـچ داوود و یـب غرولتو دـلرجه محم ی دفعهـشونوردو. حتّدوٍ
 اناحـی ایمتـی سییله اؤز صفینه چکمه اق وعدهـدیرمنالدو بیرلیکده یـحوکومت

ی ـسین ن عالقهـوقلو رییسلرینیري سلجـل ین وعدهانـا خـمیشدي. آم ائله
غلو ون او بن سلجوق موسی، تگین بو دفعه یـنجه علدیگینی گؤروٍ چکمه

انسوفون دابیوردي. سلجوقون ـرار وئـیه ق لونا گتیرمهالرین چکیب اؤز یو
اوغولالري و تواراق نیارارال انماقدنؤسترن پارچاالـاش گـنالري آراسیندا برو

راالنّهرسوفو یوالررکمنلرینین حاکیمی توٍ ماومنصوب ائتدي. یوسوف اقاو ،
، تییینی آلدي. علی تگینین نیانعونو» بایقوج اناین«علی تگینین الیندن ایقطاع و 
ی و داوود غرول بکی سلجوقلوالري محمد تو گویا یوسوفون حاکیمیتینده

لالیه قارشی چاغري بنقوالي اوٍماق ایدي. بو اوغرزرینه محمد تویول ب ،
دن ـو فیکرینـنو باو، سه ده دي رمک ایستهنو اؤلدوٍرك او یوسوفا حمله ائده

اق یاخشی ـلیگی قیرم فامئلچی«قارداشینا: ، ی دؤندرمیشدي. اوب اغريـداوود چ
 لر ائتدي. ی سؤزلرله تووصیهـکیم» الرانزي دـچون خالق بیاوٍ بونونر. ـدی دئییل
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ر ـاالنهراوی مـلیش کسهیوسوفون یوٍ، ارشیلیقـا قـن اینتیظاراتینـی نـگیتَ یـعل

زرینه اوٍ بونونل آچمادي. الشمازلیغا یونآسلجوقلوالري آراسیندا داها چوخ بیر 
 انداورتا ااخیلمیش حالیندرجسوز بوزولموش و گوٍیوسوفون پو، نـی تگیـعل

آدلی  قارا آلپ کی امرینده تگینین علی یوسوفون ،االثیر ابن ائتدي. امر قالدیرماسینی
ی انقارابار آلپ اناوند ،میرخوند ائدیر. قئید رولدوگونواؤلدوٍ طرفیندن انموتکو بیر

دیر.  یانموتکو اوغوز بیر گئچمیش خیدمتینه تگینین  علی ،ائدیرکی بحث اقاوالر
انن سوزلري بیزیم آچیمیزدمولّیفین سو احتیماال ، قارا دیر. آلپ نملیؤلدوقجا ااو

 انیلري آراسیندانـ بار اوغوز اولدوغوده داخیل  نـی نیـملیک بن عل اهـش هؤرـگ
غوزکنتین  قاراایله جند و یئنگی  نا اساساً آلپچیخمیشدیر. بویو اوگلن  انندبو

ر ـجلو بیسی گوٍاـاولمک باغالرینین مووجود ـلی یـدا فامئلچـحاکیملري آراسین
سلجوقلوالرینا قارشی  ماوراالنهر، علی تگین، رـدی ی بللیـک ر دیر. او قده تخمین

 میشدیر.نفایداال انالریندانموتالرینین کویابقو اوغوزساواشدا سیردریا 
غرولمحمد تو بنراسیندن  رولمهیوسوفون اؤلدوٍ، یی و داوود چاغري بسو 

 1029ارشی حرکته گئچدیلر. ـتوپالیاراق علی تگینه ق اوردوبیر  بؤیوٍك
 و چاغري چاتدي. باشا ظفرییله سلجوقلوالرین ،چارپیشماالر وئرن زه اوٍایلیند

اَله، غرولتو گتیردیکلري ظفرین جوین قرارگاهینا هوجوم انسویال آلپ قارشقو
علی ، رن سلجوقلو سواریلريگؤتوٍ انسونو آراداوردوین انائتدیلر. آلپ قار

ین انآلپ قار نتوالر. اسیر توگئچیردیل انده قیلینجد ك عسکرینیتگینین بیر بؤلوٍ
 ماوراالنهرسی کسیلدي.  دا کلّه انآردیند، ر ائدیلديّلجه گؤزلري کو او

 حاکیملرییله سمرقند و بوخارا تاراقتو هله الیالرياو بو، سلجوقلوالري

 ،عسکرلرله باجاریقلی و ماهیر ،تگین علی آرادا داوام ائتدیلر. بو ساواشمایا
 اونونپالمیشدي. تو اوردور ـبی بؤیوٍك انتاپ تشکیل نلرد پیاده للونوٍکؤ

ر ضربه یئدیلر. ـآغیر بی، ین سلجوقلوالر ا بیلمهـانسیندا دای ارشیـی قـس حمله
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، مالالري، رکن لدن وئرهینی اَانیندا جاناواش مئیدـالر سانچوخ چوخ اینس
شدو.الینه دوٍ انشمشاقالري دوٍقادینالري و او 

، اثنادا گوردوٍسوٍ ساواشین الرییالیابقو سیردریا و تگین علی ،يبویالر سلجوقلو
یه باشالمیشدیالر. خارزم حوکومداري هارون بن  ر تپیلمه خارزم سینیرالرینا قده

لالمسعودا قارشی  انسولط، ن تاشآلتوماق فیکرییله شخصاً سلجوقلوالري نقو
زقیرالریندا ناهشَب بو و شکئ ،رازي فخرالدین ائتمیشدي. دعوت الریناتوپراق اؤز

دن رـماوراالنه دنـرفینـط نـتگی یـعل دهـایلین 1032 نـلریـرکمنوٍـت انـیاشای
قوووش انن بئش مین چادیردلدوقالرینی قئید ائدیر. اولورکمنلرین بو توٍ اناو

جه  لر واریدي. بئله یغرول بداوود و ابوطالب تو، باشیندا حسن بن موسی
 آنجاقائدیلدیلر.  انالی ساحیللرینه ایسکانگاوخواره ک، رکمنلروٍخارزمه گلن ت

 رـماوراالنه سونرالریندن  ی حادیثهـایل 1030ن ـتگینی یـده عل»مسعودي تاریخ«
ده ـایلین 1031 ؤرهـگیه  ر. بیهقیـدی د ائدیلمکدهـلرییله باریشدیغی قئیـرکمنوٍـت

نین  یدؤولتلی  کی قزنه . نئجهدن بیرلشمیشدیرلر سلجوقلوالرال علی تگین یئنی
آراسینداکی  تگین علی )1017 - 1032( تاشال آلتون والیسی خارزم

نونققوشماالر سیراسیندا سلجوقلوالري توروك. روٍؤـدا گـصفلري آراسین او
 دوغروبوخارایا ، تاش آلتون نکؤمک آال انمسعودد انده سولطـایلین 1032

علی تگینین داها اؤنجه چکیلدیگی  ونراسگئچیردیکدن  اَلهرودو و شهري یوٍ
دال شولوغ چوخ تگینین علی لدي. نهؤیه قاالسینا ییسبوناو ردوللونوٍٍکؤ سوندااو 

ز نده اوٍوارالري اؤنوٍیه دویسبوده واریدي. د لري سواریلري و پیاده سلجوقلو
گینی دی مه لیله طرفلرین هئچ بیرینین نفعینه ایره، لی ساواشالرانرن قـوئ

لره باشالدي و ساواش بیر باریش  ذاکیرهله مو تگین تاش علی آلتون، نجهگؤروٍ
سینیرالرینی  ماوراالنهر، سواوردولیکله خارزم  نا چاتدي. بئلهالشماسییال سونآ

 خاراق گئري دؤندو.بوراآرخادا 
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 – 1032ن ـلرینی یـسلجوقلو ب، بیلگیلر نر آالـده یئ»مسعودي تاریخ«

یرلی  یر. علی تگین دهگؤسترلدوقالرینی او  له موتّفیق تگین للرینده علیای 1031
یی  له سلجوقلوالري اؤز صفینه چکمهییلر لر و چکیجی وعده هدیه

 ده هم ،له نـتگی یـعل هم ،ريـل یـب سلجوقلو آنجاقباشارمیشدي. 

 ،یوردوالر. بیهقیروه موناسیبتلرینی قواندوست ناوال الرالـاهـارزمشـخ
چون قیشلیق اراضی توراقالري اوٍتاشین هر ایل سلجوقلوالرا خارزمده او آلتون

ن ـل قیشدا احمدبـر ایـه، تخصیص ائتدیگینی بیلدیریر. سلجوقلوالر
ینی سوٍرولرچادیرالرینی و ، لرینی ده عاییلهـسین ایهـآراچیلیغی س نـبدالصمدیع

 ؤرهـگیه »مسعودي تاریخ« دیالر.ادا قالیراورر  ائدیر و یازا قده کؤچرك  رهگؤتوٍ
لره   بؤلگه ناوالر  دارقازا قدهنآ انردبوخارا یاخینینداکی نو، سلجوقلوالر

خارزم و ، لري یر سلجوقلو ب قده اولدوغوبللی  اندبونالریاییلمیشدیالر. 
ی ـالري آراسیندا آوارا کیمقونشوفئودال  ناوالین باشیندا ماوراالنهر

ده آلتون تاش و هارونون  هردن، ن حاکیمیتیندهـی تگینیـ. هردن علیردیالرنفیرال
 دوالر.راولوخیدمتینده 
 غاآیا خالق قارشی تیمینه نهؤی قزنه خارزمده باشالریندا ایلی 1030

ارشی جیبهه ـودا قـمسع انا سولطـآچیقج، اشـن آلتون تـب ارونـقالخمیش؛ ه
رومدکی بو قات ـ قاریشیق  تموشدو. خارزمدهتوجکده سلجوقلوالرال  گله، و

، ایلینده 1034 ،بیهقی الجاغیدي.او سبب یاخینالشماالرا خارزمشاهالر آراسیندا
ی یازیر. اؤته ـتاشال بیرلیکده لشگر چکدیکلرین بن آلتون سلجوقلوالرین هارون

له ده  تگین علی، ائدن خارزمشاه نیه قارشی باغیمسیزلیغینی اعال قزنه اندانی
سلجوقلو  انتورده اوـسین رهؤــ ی انـی انبالخ، تّفیقلریدي. آما موٍ هشمکدگؤروٍ

قزنه ، تگین و طرفدارالري روردولر. علیی ایلیشگیلر سوٍـده گیزل لرییله یب
سو اوردوهارونون  گؤرهالشمایا نآ .قشه چکیردیلرنگئچیرمه یه  اَلهالرینی توپراق
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زرینه رمیز و بلخ اوٍن ایسه تَـیتگ یـعل، جک سینی ایشغال ائده  بؤلگهمرو 
ر ـآخیمالرینداکی بی یوخارين ـنی ل ساحیلیین سوانـدریوـایدي. آم جک رویهیوٍ

تعیین  اقاوالرسی  تّفیقلرین بیربیرینه چاتیب گؤروشمه نوقطهده موٍ  بؤلگه
اوشدو.لمو 

                                         وـلسلجوق رـاوراالنهـم ناوال دهـیتینیاکیمـح ،نـتگی یـعل داـقیشین 1034

بؤلگه انخاریستآتلی بیرلیکلرینی بلخ و تو  رمیزدیردي. تَنلاللرینه یو ،انییبادقو 
 یوخارين ـرینیـوحش نه، سلجوقلو بیرلیکلري اندیب چاتـا گئـیدخونآو 

، تگین ر بکسیپهساال انیرورمیز قاالسینی قولدوالر. تَخور سو آخیمالرینا قده
ردواوا دوٍـنالرین آردینجسویال اونالرا یئتیشدیلر. شدو. بلخ یاخینالریندا او
رییله ـسلجوقلو آتلیالرینین ظف، اواشـدن سـائ انـیاخینالریندا جری انـرقشابو

ود سلجوقلو ـمسع انسولط نی آالـرینـتگینین شیکست خب دي. بکنالسونوج
رماق اوٍبیرلیکلرینی گئري ووندردي. ؤبن عبداللهی گ علی انالریندانموتچون کو

یا مجبور ائتدیگینی و غرامت اولمارکمنلري موطیع توٍ اونون، ابوالفضل بیهقی
لري هدفینه  لیکله سلجوقلو سواریلرینین جسور حمله بئله دیگینی بیلدیریر. کلهیوٍ

خماقدا گئچ دن چیماوراالنهرخارزم و  ،دي. سلجوقلوالر گللهانلرینی  یئتیشمه
ن حرکت ـلری تّفیقمیشدیلر. موٍ شه بیلمهؤروٍـسویال گاوردون ـتگینی یـعل نقاال
سینین  لیلرین قیوراق دیپلوماسی سیز قزنه هئچ شوبهه، زولماسینداالرینین پونپال

ساراي  یـبعض ،وزیري ودونـمسع انسولط لموشدور.او لورو رـبی یـنملؤا
توطیئه یهینهئعل ارونونه آالراق ساتین المالرینیقو لیلر لیکله قزنه بئله و رموشقو ،

ی ـایل 1035 رموشدوالر.وو لاَ لره دسیسه راـسی رـبی دهـسین ورهـچئ هارونون
چیخمیش؛  یوال دوغرو دریایاومآ چوناوٍ گئتمک مروه سواوردو خارزم باشالریندا

، آغیر شکیلده یاراالیینجا گوروبالمالر بیردن هارونا یوٍچی قو طیئهلدا توا یوآم
 انل سولطـور قالمیشدي. ائله بیـیه مجب سیک گئري دؤنمه سو تلهاوردوخارزم 
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رمیز تگینین بلخ و تَ له علیییفیکیرلشدیگی و ایشه سالدیغی تدبیرلر، مسعود

، ر قده اولدوغوبللی  انالردنالتیالنآبو  بوٍتونیی باشارمیشدي.  مه نلهؤسفرینی ا
ده ـموعاهی رـبی یـگیزل ودالـمسع انسولط ،ريـاکیملـح دـسمرقن و اراـبوخ

جگینه داییر  یه الرینا حمله ائتمهتوپراقتگینین قزنه  علی، باغالمیشدیالر. بیهقی
 سؤز وئردیگیندن بحث ائدیر.

دا سلجوقلو انخوراس قوزئیزلو ایللري باشیندا توایلین او یوٍزـ جی 11
ن ـنی یـایل 1035روك. روٍؤـاسینی گـمنالاندن ج یـن یئنـرکتلرینیـح

یین ب چاغري داوود و یب غرولتو محمد خورداد) ـ دیبهشتاوردا (ـماییسین
 فَراوا و اـنیس رك هـگئچ اییـدریآمو بیرلیکلري کی سلجوقلو اؤندرلیگینده

رك ـی تـارزمـو خ رـماوراالنهلدوالر. سلجوقلوالرین ر اوـظاهی یاخینالریندا
یندا سونالرایلی  1034الیالر یاتمیشدي. او بؤیوٍكن آرخاسیندا ـسینی ائتمه
 لیگینده مایندهنو غولالرینیناو یاشداکی کیچیکزرینه مو اوٍتگینین اؤلوٍ علی

مه نوشال تفاهوٍسلجوقلوالرین تو، . بیهقیاوتوردوتاختا  نوشتو سیپهساالر
ال ـییالرـبویو ـر. سلجوقلـائدیز ؤـییب خارزمه گئتدیکلریندن س بیلمه  یئتیشه

ام ـی تـن سببـسیزلیگی داکی گئچینیمـی آراسینـاکیمـی حـین یئنانارـبوخ
ایله کاشغار   یب غرولتو، ده»مسعودي اریخـت«ر. ـی دئییلدیـبلل اقاوالر

 انقالریندلدوست اودن بري دو ین اسکیانخ نآرسال انلئیمحوکومداري سوٍ
لیالر آراسینداکی ایچ انقاراخ گؤرهاحتیماال ، الربحث ائدیلیر. سلجوقلو

 داها نالرینا گلمیشدیلر. اوـالینـسی ح اق نوقطهانن دایـلرده طرفلری چکیشمه

روك. روٍؤگ گئتدیکلرینی خارزمه رینهزاوٍ چاغیریسی هارونون سونرا
 ندرلیگیندهؤی ااغري بـی و داوود چب  رولـتوغد ـا محمـیبوراسلجوقلوالرین 

نالرین چوخ ساییدا او، یـالشیلیر. بیهقنآسیندن گلدیکلري   بؤلگهور ـبوخارا ن
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ردوآت بؤیوٍك، یااو ،ه و قوسوٍرولریون دوبحث  انلدوقالریندینه صاحیب او
 دا یئر آلیردي. روپنالرین آراسیندا ایناللیالر دئییلن بیر قودیر. او ائتمکده

، باط جیوارینایر مش سونرا ائتدیکدن کؤچ خارزمه دنماوراالنهر ،سلجوقلوالر
تاش  ن آلتونـب ارونـرلشدیلر. هـا یئـالی کنارالرینانو گاوخواره ک انـراخشو ،
اؤز عسکري آماجالري  اننالرداوغروو ـون بـچاق اوٍـمندا فایداالـلتوسوندو

یه  هستونه لشگر چکممرو اوٍ، نالرا وئرمیشدي. سلجوقلو آتلیالريلري او  بؤلگه
ایدیلر.  جک سون اؤنچو بیرلیکلرینی تشکیل ائدهاوردوخارزمشاه  نانحاضیرال

دا سونرادت یاجاق و قیسا موٍاولماحقّق الري موٍنهارونون عسکري پال، آنجاق
دن دارماداغین ـرفینـالري طوـابقـی وزـاوغا ـردریـوالري سیـارزم سلجوقلـخ

نالرا حمله ائتمک آماجییال او، یانیک بارمل قیشیندا شاه 1034ایدي.  جک ائدیله
، سواوردوک ـملی اهـنو گئچن شم چؤلوٍوـشموشدو. قیزیل قدوٍ والـیددن ـجن

ل ـ آیاق گوردولر. اَر شکیلده یوٍـنیلمز بی زلهؤچ گـردن و هئـسلجوقلوالرا بی
، ا بیلمه ییباندا دایدورومبو ، ین سلجوقلوالر یه بیلمه رصت ائلهآچماغا فوٍ

لینه ین اَانشمخاراق قاچدیالر. دوٍبورام ـ ایتیم گئریده سککیز مینه یاخین اؤلوٍ
نن سلجوقلو شدو. بؤلوٍي دوٍسوٍرولر انحئیو بؤیوٍكشاق و او، بیر چوخ قادین

دریا نهري ز باغالمیش آموي بوسوالررخاراق قو انماقداولونتعقیب ، جلريگوٍ
اطرافیندا گیزلندیلر. سلجوقلوالرین یئدیگی باطی اک ررك نام ستوندن گئچهاوٍ

خارزم  انری ایشغال ائتمه خیالی قواننالرین یاردیمییال خوراساو، بو آغیر ضربه
ه ـزونوٍا ،هـائشیدینج ريـخب ،ارونـه« ،یـبیهق زدو.اوٍ دنـدرین یـتیجیلرین نهؤـی

طایفاسینا لدو. سلجوقون چوخ ناراحات او اقـآنجدا  سا یه چالیشدي مه گتیرمه
لالدي: لر وئردي و بو پیامی یو بیر سیرا وعده، رك ره ندهؤر چاپار گـگیزلیجه بی

نکو من سیزینله باغالدیغیم چوٍ، نـدا گتیری ا طرفدارالرینیزيـین و باشقنپالتو
نن  کله هراوٍ دنـدستگین اشینـت آلتون نـب ارونـه ».ادیقمـص ده هله اـالشمایـنآ
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جندین حاکیمی  ایله نالراو ،هارون آردینجا لر.دؤندوٍ گئري خارزمه ،سلجوقلوالر

سلجوقلوالرال اؤز ، ا شاه ملیکسو آراسیندا آراچیلیغا چالیشدي. آمیابقو اوغوز
جه باخمیردي.  لره ایستی نن موذاکیره نله زهیه دوٍ آراسینداکی عداوتی باشا وئرمه

اق ـاسی ایمضاالمـالشمنآاووز ـتج تقابیل عدمِارزمشاهال موٍـخ، اً اوـا رغمـنبو
الري نده مروه حمله ائتمه پال نهئی، سونرا انالیدیدي. هارون بو او یتیندهیمجبور
 لدو.یه مشغول او تؤکمه

چون چوخ آغیر بیر دؤنم ایدي. خارزم سلجوقلوالري اوٍ، قیشی 1034
یندن رسوٍرول، م ـ ایتیم وئرمیشخ ساییدا اؤلوٍیئدیکلري شیکست اثناسیندا چو

ملیکین  خو شاهشاقالرینین چولریندن محروم قالمیشدیالر. قادین و او و خزینه
 نچوخ آزاال انسایی باخیمیند، هارون، شموشدو. گرچهلینه دوٍعسکرلرینین اَ

نالرا آت و او، میشدي. خارزمشاه دا یاردیم ائلهقونوسلجوقلوالرا بیر نئچه 
لردن بیري  نملی گئچیتؤا ناَ نده یئر آالسین  بؤلگهدریا سیالح پایالمیش؛ آمو

سویال گئچیرمک آرزو اَلهی انـخوراس رلشدیرمیشدي.ـا یئـانداکی دارقـاخینینـی
نا او، پالمیشدي. بیهقیتو اوردولیک بیر  غلبه، ین خارزمشاه لري سحر ائله گئجه

خین لریندن) آدامالرین آخین آ چیغراق و قیپچاق (قبیله، جاتقو، هر طرفدن«
 قئید ائدیر.» گلدیکلرینی
حرکت  اند Kyat، نین یاز مئوسیمینده ایلی 1035، سواوردوخارزم 

 والـی دوغروا ـسینین سینیرالرین لکهؤن اـی)نیـل رك مسعود غزنوي (قزنه ائده
سونون اوردوخارزمشاه ، سواریلري سلجوقلوججین گؤزله نالريدا اوانچیخدي. دارق

چکمه  و لشگرـا بـجک ایدیلر. آم رهوٍگمروه یوٍ اقالراواؤنچو بیرلیکلري 
لی  باجاریقلی قزنه، دا بیلدیریلدیگی کیمی دایوخاریبیتدي.  انباشالماد

لدو. هارون وندا هارون تئرور اوسونوجلري  سینین باشاریلی توطیئه دیپلوماسی
واشالر لی ساانغروندا قزرینه خارزم تاختی اومو اوٍبن آلتون تاشین اؤلوٍ
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روپ شن بیر قوسینا صاحیب چیخما هوسینه دوٍ نین هامی لکهؤباشالدي. ا
و ـل بیربیرلرییله یاریشیردیالر. بـز ائله بیسوندا دوٍقونوخالقی تاراجالما ، فئودال
 نـامئللرینیـف داکیانـخوراس سلجوقلوالر انرتواو دهـسیندا خارزم ارشیـق دوروم

، یـبیلدیکلرین را دؤنهسلجوقلوالرین نه نو، یـیلر. بیهققرار وئرد یه گئتمه یناانی
ده ـارزمـسویال خرخوی قوـجگ هر لحظه هوجوم ائده    ن ـملیکی اهـده ش نه
 انل قالمیشدي: سولطر تک یوـاؤنلرینده بی اقـآنجاال بیلدیکلرینی یازیر. ـق

 مک. ایستهسینی  ائتمه بولللوغونو قنالرین قواو، ا گئدیبـینانمسعودون ی
 انخوراس رك گئچه دریاییآمو سلجوقلوالر باهاریندا نین ایلی 1035

 اناولوش انآتلید 700 - 900ین بونالرده »عوديسم تاریخ«ینه گلدیلر. دسرح
ا ـر آز داهـن بیـاثرینی، یـبیهق اقـآنجبیلدیریلیر.  اولدوغوروپ ک بیر قویچیک

لردن  عاییله نخیالبورایندا انخرگاهین ی ـ  خئیمه، لرینده کی صحیفه لیده ایره
 ایکی بو دیر. ائتمکده سؤز انسونداوردو سلجوقلو لیک ريامین سو 9، ساوایی

 سینده سایه یـتدقیق رـبی دیقّتلی نین»مسعودي تاریخ« ،بیلگی آراسینداکی تضاد

جئیهونو گئچن ، ر شکیلده ایضاح ائدیله بیلر. بیهقیـبی راحات چوخ
ده »مسعودي تاریخ«ینین قاتیلماسینی یازیر. چوخ ساییدا آیریالر سلجوقلوالرا

للولرین یئر آلدیغینی مطرح نوٍکؤدا سلجوقلوالر آراسیندا خارزملی  سونراداها 
  ائدیر.
و  اوغوزمونو اؤنملی بؤلوٍ، دریایی گئچرکن سلجوقلوالراآمو، نالشیالنآ     

ري قاتیلمیشدي. قوروپالرك وٍـاییدا تـی چوخ سـقیپچاقالرین تشکیل ائتدیگ
 اقاوالرایستیالسی  قیپچاق و اوغوز سینی گئچیرمه اَله یانخوراس سلجوقلوالرین

ییر.  دا بو نظري دستکله وتفصیل ائدن ناصیرخوسرو»زالر و قیپچاقالر ـ دییهقو 

چون) جئیهون جیواریندا بؤیوٍاوٍ انـ (خوراس، ویازیر ناصیر خوسرون زهیرلی ی
بو ، التدیقالرينآنین  سوندا بیهقیقونوالیالري نو اوسو 1034» لردیرلر. بیتگی
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 وقسو نازقوپو ملیک طرفیندن هارونون شاه، دیر. بیهقی دا ایلگینچ باغالمدا داها

، ده»مسعودي تاریخ«ک وئردیگینی قئید ائدیر. ره دستجوٍ هر سلجوقلوالرا وئریلن  
امر» ماسینینپالآدام تو«ییال هر یئردن خارزمشاهین سلجوقلوالرا دستک آماج  

و  (چیغریقالر) الرـچیغراق ،اتالرـجوـق دا اندـآردین ور.ـاولون رـذیک یـائتدیگ
بونالرالرین دا ائله نسلجوقلوالرا قاتیال، ؤرهـگبحث ائتدیگینه  انالردـقیپچاق  

شونوله بیلر.دوٍ اولدوغو   
ی ـک سینده رهؤــ ی انـی انـبالخ داانخوراس سونراا ـسلجوقلو صفلري داه

رولموشدور. لدورکمنلر) دوو توٍ اوغوزدن گلنلرله (ماوراالنهررکمنلر و حتی توٍ
رلشدیریلن ـا یئانمحمد طرفیندن خوراس اننجه سولطؤداها ا، یـابوالفضل بیهق

 -تاریخ« یازماقدادیر. اتیلدیغینیق سلجوقلوالرا نین قیسمی رـبی نـرکمنلریوٍـت
 اقاوالرلر  هیکو انالر و بالخیاغمور، ین آدالري قیزیلالربویالرده بو »وديمسع

ال ّلجه آمو او سونراایی گئچدیکدن ـدریوـآم، سلجوقلوالر ر.ـدی یلمکدهؤسترـگ
 یوالیا فَراوانیسا و  سونرای ایشغال ائدیب و تاراج ائتدیکدن انراو، رك له یؤنه
ده ـنوٍـوارالري اؤندو انـاکاندانوالر دـسه سلجوقلده ایـایلین 1040ر. ـشدولدوٍ

 ایدیلر. جک دیرهنئامجول بیر ضربه مسعودا اؤلوٍ انسولط

 

 قیجنن و باشال: سواناکانداند
 

 1035 – 1040ن ـوالریـسلجوقل، دهـاریخ لیتئراتورونـت تـووئـس
لمیشدیر. نالتییلوکله آیدبوٍتونفعالیتلري تقریباً  انري آراسینداکی خوراسـایلل
ن اینحیطاط سببلري و سلجوقلو ـنی یـدؤولتی ـل اکثراً قزنه، زـبی گؤرهنا بو

، زجهـمی زیم عقیدهـده چالیشاجاغیق. بیـستونی اوٍـس لنمه ن شکیلـنی یـدؤولت
جه قزنه  ساده، سینداکی پارالق ظفري مسعود قارشی انسلجوقلوالرین سولط
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لرین سلجوقلوالرا  ی فئودال اصیلزادهـیئرل انیاولمای ـراض اندیکتاتورلوغوند
 گئچیریلدیگی اَله ینانخوراس ،ضیمناً لیدیر. لمهگؤروٍ اقاوالری ـس یاردیم وئرمه

 میردي. سی عئینی سیاستی ایزله هامیسلجوقلوالرین ، نمدهؤد
لدوقجا او، ز وئرن بیر حادیثهنین یاییندا نیشابوردا اوٍ ایلی 1038المدا نآبو 

توس و نیشابورو ، هدور. ظهیرالدین نیشابوري و باشقا تاریخچیلروٍجوتَ انشای
اراج ـت له اوتـشق ريـرلـشه وـب نـلرینی یب وـسلجوقل سونرا گئچیردیکدن اَله

 الرینانسلمآییندا) موٍ وجلوقاور( آیدا موبارك« یب  توغرول یازیرالر. ائتدیکلرینی

یه چالیشیر و  نالري واز گئچیرمهاو ،رك یه سؤیله »یتینییضرور سی مه اینجیتیلمه
انذن وئرمیر. او زامیلرینه ا لرینین نیشابور و تخریب و غارت ائتمه یسلجوقلو ب 

چون یا سن (غارت ائتمک اوٍ«رك  نن داوود پیچاغینی چکه شیدتله هیرسله
دا دورومیر. بو قیردییه قیش» رورممو اؤلدوٍیا دا من اؤزوٍ، شهري) بیزه وئریرسن

 اننیشابور خالقیند، چونی یاتیشدیرماق اوٍـنین هیرسین ارداشیـق، یب  رولتوغ
40000 نانپالتو نا وئریر.دیناري او 

ي آیریلیقالرین سلجوقلو سیاستینده جید خالقینا قارشی انخوراس، بو حادیثه
 نجه تاال لري وحشی  بؤلگه اناولونایشغال ، نا داللت ائدیر. بیر قیسمیاولدوغو

ملی و یلماسینی آیري بیر اردنفایداال اندرناللري ایسه اواؤبوٍرییر؛  تمک ایستهائ
ین سلجوقلو  لو منیمسهی یوـایکینج، اقـآنجردو. یال گؤروٍلوا اعتیدال یوـداه

داکی یئرلی فئودال انخوراس، لرینین ساییسی داها چوخ ایدي. سلجوقلوالر یب
لرییله دیپلوماتیک  داد خلیفهـباغ، رك یه نله زهی دوٍـلرله ایش بیرلیگ زادهـاصیل

ـرمایلیشگیلر قوغ شدولر.ا دوٍـلوناق یورولـتو  انده نیشابوردـایلین 1038، یـب 
اخشی ـن درجه یوـی سـی یـدردي. خلیفه ائلچـنؤـر گـا بیر سفی»امراهللا با  قائم«

ی ـن قئینـییب  لروـتوغی بیلدیردي. ـدیگین سلجوقلوالري دستکله، قارشیالیاراق
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، یب جه داوود چاغري ادهـندردي. سؤی گـر ائلچـدا باغدادا بی  یـن یحیـقیزیل ب

 شمکدن قاچینمیش و سرخسه گئتمیشدي.روٍؤله گ قائم
ندردیکلري مکتوبالرداؤیه گ خلیفه، لري یسلجوقلو ب ،لره باغلیلیق و  اسیعاب

 اونون سونراموندن مودن اؤلوٍماح انسولط«، صداقتلرینی بیلدیریردیلر. مکتوبدا
الغلو و تاختین واریثی اومسعودون اؤزوٍ ناواشلیغا وئردیگی؛ نو سفاهت و عی

اراق نالرین بو وضعیتدن فایداالانشمادیغی؛ فاسید اینسایشلرینه باش قو دؤولت
 دورومدیقالري؛ بو انراوه دانتجاووزکار، زیبن خالقی شقاوتله اَ باریش سئوه

دیکلرینی و  لریندن یاردیم ایسته ینین سلجوقلو ب اشرافی انندا خوراسسی قارشی
» شوردوکلريمغلوبیته دوٍ بیر زیجیاَ لیلرین قزنه سونرا انساواشد بؤیوٍك نئچه بیر

طفوندن رینین) بو هدیه و لوٍان(ت، بیز«بو سطیرله داوام ائدیردي: ، رك بیلدیریله
راکیلیق و زو، لمی یایدیق؛ ظوٍـو عدالت لوقدوغروالر آراسیندا اناینس سونرا

ی ـ) ایشلري دیندؤولت(، یـییریک ک ز ایستهـالشدیردیق. بیاوزاقحاقسیزلیغی 
 »لسوننین امرلرینه گؤره گؤروٍ نده شریعت اساسالریندا و خلیفهدستورات یؤنوٍ

 سیاست ایچ آالجاقالري اؤنلرینه شکیلده بیر بئله ،مکتوبدا بو ،لري یب سلجوقلو

ی و ـس گیرمه بورانیشا سلجوقلوالرین المدانآ وـب آچیقالمیشدیالر. پروقرامینی
نجه ابراهیم اینالین یاپدیغی ؤآز ا انیماسیندنله تاج قو یین بیر تؤرهب  توغرول

سینه  شهرین دین آدامالرینا و اشراف طبقه، دیر. اینال آچیقالماسی چوخ جالیب
ساواش حالیندا ، الرناوالر  نه قدهیین. بو گوٍاولمامودسوز او«بئله دئییر:  خیطاباً

ارت و ـغ غودویا قوـیاـاورتالرین ـانـاینس کیچیک چون ز وئردیکلري اوٍاوٍ
دیر؛  خی ایندي وضعیت فرقلیاد الردي. آم چیرکین مسأله، سوزلوقالر ونانق

 ».جک یه بیلمه یه ائله جسارت مایاانراود باشینا اؤز کیمسه هئچ لدواو بیزیم  بؤلگه
القینا ـر خـشه، یب  توغرولن  گیره بورا.م) ایلینده نیشا38/1037(  . ه429

توالسینه امر ائتدي. تعیین  مه نین اینجیدیلمه سینا و اهالیمانولماخوسیاسی  ناو
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دا باشاریلی اننالرین خوراسسلجوقلوالرین پرئستیژینی آرتیراجاق و او، پروقرام
، اقاوالری ـدن فرقل یب اغريـاضیرالیاجاغیدي. داوود چـک حا دؤشَـسیناولما

سینده  رودولمهلوندا یوٍن یوـو سیاستیـب، یب  توغرولقارداش محمد  کیچیک 
، سیاستی انساغالی نجه وهگوٍ و لی بصیرت یینب  توغرول محمد ائدیردي. لوكاؤنچوٍ
ل آچمیشدي. ا یوـخماسینله اؤنه چیسوٍرعتلري آراسیندا  و بیـسلجوقل، اونون
ینی انعالی عونو» بایقو«داکی سلجوقلوالرین باش لیدئري انلر خوراس نجهؤداها ا

سلجوقلو ساواشالرینین ایلک  ـ لی قزنه، گردیزي ایدي. گتیرن موسی اَله
یی مطرح  موسی اقاوالرري  ینین اؤندهبویالرسلجوقلو ، الدارکننآسینی  مرحله

 ناوالدا ـودال سلجوقلوالر آراسینـمسع انده سولطـیلینا 1035ر. ـدی ائتمکده
سلجوقلو لیدئري آراسیندا  بؤیوٍكچ و تأیید ائدیر. اوٍدورومیازیشماالردا بو 

ظاهیراً بیرلیکده حرکت ،  توغرولداوود و ، نین آدي یئر آلیر. موسی ّلده موسی او
ریردیلر. او  ندهؤایینا گهر بیري آیري آیري اؤز ائلچیلرینی قزنه سار، ده لر ائتسه

یربیرلرینه لرله ب یتیفلَّکَا و موٍـالمـد باغـی عهـایکیل، لري یواختالر سلجوقلو ب
دریا آمو نین اغريـچ و  رولـتوغ ،موسی ،یازاري »انسیست اریخـت« باغلییدیالر.

الشما نآچلو بیر نجه بیر یئره ییغیشیب اوٍؤدن ا لمه نهؤا یاننهرینی گئچیب خوراس
محمده ، الري موسیسونراا ـی داهـک ر. نئجهـدی ز ائتمکدهؤـس اناغالدیقالریندب

 شیکایت ائتمیشدي. انیندداورانیشنین وئردیگی سؤزه موخالیف  چاغري
، شخص ناوالی ـاحیبـز صؤـده ایسماً سـسلجوقلوالري ایچین انـخوراس

ست تیمین اوٍ نهؤیینی ایداره ائدن بویالرایدي. سلجوقلو بایقواحتیماالً موسی 
ایللري  1038-39کی  لري یئر آلیردیالر. نئجه یو چاغري ب  توغرولسینده  پیلله

غرولالتیالرکن ده نآالیالري اوتو  بوٍتونیی ب زرینده تک لرینین اوٍ یسلجوقلو ب
فی دئییلدي. وٍلیک تصاد ییشیکروك. بو دگؤروٍ اقاوالریتلی شخص یصالح

 اننین آراد کومت سیستئمینده اسکی آتا ارکیل ایداره طرزيسلجوقلو حو، دابورا
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گی یئنی ایقتیدار پرئنسیپلرینین گئچدیگینه  یئرینه دؤنمین شرطلري گره، گئدیب
یاواش ، بایقو ناوالآدي  بؤیوٍك ناَنین  عاییله انوق. یاش باخیمیندراولوشاهید 

، جک بیله  ري ایداره ائدهل ینفس ب  تزه، تیمه نهؤلنمیش؛ ی یاواش گئرییه ایته
 یه باشالمیشدي. کلی تمثیلچیلر گلمهنَ و یئته ك ایشله، بیلیجی
ده ـتیم نهؤـی، یـب  رولـتوغائدیلن  نی اعالانسولط انـوردا خوراسـابـنیش

داوود و  اونون، یـشدور. بیهقلموا چوخ امتیازالرا صاحیب اوـگئتدیکجه داه
 تاریخ«ین ائتدیگینی خبر وئریر. تعی اقاوالرر یو سرخس و مروه امیبایقوموسی 

الري و اندانمموحافیظ بیرلیک کو ناوالسینده  ورهؤون د توغرول، ده»مسعودي
یاواش یاواش  یر. ائدیلمکده قئید ائتدیگی مشورت لرله یب صاحیبی مقام کسکیوٍ
، روالرکنون بو شکیلده تمللري قـنی یـیزمانتیم میک نهؤـی انیه باشالی لمه زهدوٍ

ده  نجهؤا داها ایدیلر. اوزاق انماسیندنتشکیالتال دؤولت جلوگوٍ هله سلجوقلوالر
، »یـکنقش مجلیس« ناوالر ـدا داییـالر آراسیناوغوز، یـکیم وـغدواولونی ـبلل

سینده  ساواشی اؤنجه اناکاندانسلجوقلوالر آراسیندا دا آغیرلیغینی سالیردي. د
یاخشی  ناَنا کنقش مجلیسی بو نانپالري ریاستینده توو چاغ  توغرول، موسی
یی  ی هر نهب  توغرولّلجه  او انتی باشالمادنپالتو، لري یدیر. سلجوقلو ب اؤرنک

یسا ائتمیشدیلر. اوْْ انـی بیـجکلرین رهـرار وئـنده قؤـی یـرسه عئینروٍؤصالح گ
عسکري ، محمده قارشی ناوالماق طرفداري انراوتدبیرلی د، هئیأتی انیشماند

حرکتلرین یوانتلونو تو میشدي.  یی دستکلهچاغري ب 
لیالرین و انقاراخ، نـارکـاواشـارشی سـلیلره ق سلجوقلو باشچیالري قزنه

دا  اندـلیقانـشمدوٍ ندوقالريیو ارشیـق وداـمسع انسولط الرینـاهـارزمشـخ
 مایی باشارمیشدیرالر.نفایداال
ودون ـمسع انسولط، ارزمدهـخ سونراموندن لوٍؤن ان آلتون تاشیـب ارونـه

تلی ایله شید یفیب و هارونون خلنپاللیغیندا تو طرفدارالري عبدالجبارین باشچی
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عبدالجبارین دیلر. نله زهدوٍ روشماالروو کی  خارزمده، ائدیب ایشغال کییاتی ،تینی
ی ـنمینؤخی ااجبارین دا عبدالایدي. آم دن برپا ائتمک یـتیمینی یئن نهؤلی ی قزنه

 نقاال کیچیک میش و  نیلمه یهچوخ ب، سی ا گلمهانیعاالرال مئیدلدن وئرمیش ایداَ
ر مغلوبیته معروض قالمیشدي. ـر بیـدن آغی ی چوخ گئچمهـس نیش دسته دیره

چون موجادیله ائدن هارون بري باغیمسیزلیغی اوٍ انخارزمین باشیند، ایقتیداري
الر حاقّی سیراسال )1035 – 1038( اندانخ اسماعیل غلواوالینه  اقاو

نلرینه ؤینه مووضئع انین ضید یدؤولتلی  خارزمین قزنه، آلمیشدي. سلجوقلوالر
 باغالمیشدیالر. الشماسینآ ستلوقدو ال اندانخ اسماعیل چونآلدیقالري اوٍ

د ـلی محمانی قاراخـتاالس و ایسفیجاب حاکیم، و چاغري  توغرول، موسی
 مذکور یینب  توغرول محمد ،بیهقی یدیلر. نمکده ایلگیله ده کیپ ایله انـخ راـبوغ

، انخبوغرایازیر.  اولدوغونوست دن بري دو حاکیمییله اسکی لیانقاراخ
 سونراغدو)یو شیکست وئردیکدن قدو(باي دوبایتو ناوالسرخس جیواریندا 

 سلجوقلو ،انخبوغرا وئردي. وعده جگینی سلجوقلوالرا یاخین دستک وئره

 آزلیغینی ون.ـتتو مـتصمی زـتئ« ردي:ـدئیی بیر مکتوبدا بئله ندردیگیؤگ رییسینه

بو »ائدیریک. تأمین سیزي زبی ،یین یلهؤسینی س اییـس عسکر نوزغودویدو 

نرا انالیالرداوراالنهررکمن آخینالرینین توٍ سوانشای سی یمهزوٍ اانخوراس دنماو 

لیلرین دؤرت گؤز  قزنه، لري نجهؤیه داها ا  بؤلگهبو  نالریناو ،بیهقی هدور.جوٍوتَ
قوغودورو ز ائدیر.ؤرك گلدیکلریندن س ینی گئچهددریا گئچیآمو 

 انسولط، تدبیرسیزلیکلرین آردیندا انین قولی حاکیمیتینه سو دا قزنهانخوراس
نا  ینادیغیل اوسی روسینین اسااولماش لموسونون دئمورالیزه اواوردومسعودون 

یال سرخسدن مروه لوم یویاییندا قاراقو 1040، زللیکلهؤا باسیلمالیدیر. انـداب
میشدي. گؤسترموخالیفت باش  بیر لچودهؤا بؤیوٍك سوندااوردوین انگئچن سولط

موسافیرتین  نساال انآیاقد و نفسدن ،لدهؤچ غودورووسوزلوغون قوسو و نشینگوٍ
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تیمه  نهؤعلناً ی، ارلري  هعسکرلر و خاص انغینی چیگینلرینده داشییآغیرلی بوٍتون

اضیرایدیلر. حآیاغا قالخمایا  نآر ـیه باشالمیشدیالر. دئمک ه ارشی دئیینمهـق
و  انجو اینضیباطدماق گوٍکسیز چو کلی گره گره، مووٍلؤببیر  بؤیوٍكعسکرلرین 

کوقزنه گلمیشدیلر. اانلموندن جالرین ظوٍانتمو لی کونانعسکرلره پایال، الرانتمو 
  .لالرینی آختاریردیالریو نین لشمه زنگین یاراقل قوالرینا اَانحئیو كیوٍ و مینک، ارزاقا

ریندن ـارزاقین آل ـ وئ نره داغیدیالـالر بئله عسکرلـانموتاش کوـی بـحتّ
ن وٍـگ، آتلی بیرلیکلري ندیریالـنآدال اقاوالر» انگیراسو کئی«چکینمیردیلر. 

چوخ چتینلکلر  گؤره سفرلره اوزون جالدیردیالر.او دا داها سسلرینی گئچدیکجه
ماسی کیمی اولماالرین تیدك آ  ده سیخینتیالرینا بیر چکن سواري بیرلیکلرینین

روجو و یو انیاولماهئچ راضی  انالرینددورومنمیشدي.  اکله دورومآجی بیر 
 یایـاواشمـس ارشیـق والراـسلجوقل اـچیقجآ ،سواریلر نـگل زارا ردنـرلـسف
 شونموردولر. دوٍ

موش بیرلیکلر تشکیل اولوش انالمالردقو، سونون چکیردگینیاوردولی  قزنه
ه«شخصی بیرلیکلر ، »انسرای«، الم بیرلیکلريائدیردي. قوانو سولط» انگ خاص 
نون اوردو انمیندنموشدو. ائتنیک باخیوٍلؤبا ـروپوـچ قاوٍ اقاوالربیرلیکلري 

چوغوزآراالریندا ، نلوغونوخوشرکلر الرین دا یئر آلدیغی توٍاولودوروردو. او
قالري لدوصینفینا داخیل او  ؤلهـازلی کـالرین امتیـالموـق، تاریخ لیتئراتورونده

، (ساالر) و حاجیبلري اندانمده بو بیرلیکلرین کو  دیر. گئرچکدن بیلدیریلمکده
نلی الم کؤکَتوردوالر. بعضی قولرینی تو ست پیللهنین اوٍ یدؤولتلی  نهگئنلده قز
المالر ا باغلی قوـانزللیکله سولطؤال بیلیردیلر. اده او والیلري  ؤلگهـب، باشچیالر

سینده ائتگیلی ایدیلر.  رچیوهساراي چ، لی مقامالر تبهروٍ یوخاريآراسینداکی 
و  آدامالري یـل هـنم وهوٍـگ ناَ نـرینیـرلـامی یـل زنهـق واخت چوخ ،الرـونـب

 ناوالمیش  ده ائله  یگناییبلی انقارجیست سونرایین داها  نهرؤاسیرداشالرییدیالر. 
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تگین شنو النده زوٍؤین گانسولط، باتیتوبیري انالردناو الم ایدي. باشداکی قو
آراسیندا غیر  ایدیلر. مال وارلیقالري ثروته و ماال صاحیب بؤیوٍك، لیدئرلري

وناً هئچ بیر حاقّی انق، آنجاقیلیردي. نکنده راستال بؤیوٍكمنقولالرا و بیر نئچه 
              ر آلیردیالر. ـسینده یئ اغی پیللهـآش ناَونون توپلوموه ـزنـق، المالرقو انیاولما

دیریال نجزاال شکیلده آغیر ناَ طرفیندن الرانتموکو و انسولط ،خطاالري کیچیک  ناَ
 بیلیردي. 
النتوسونده روٍؤوا (خرابه) گکل اوز وئرن دا سلجوقلوالرال اوٍانخوراس ناو

سوندا اوردولی  قزنه یدي. بیتیرمکده صبرینی المالرینقو و عسکر ،ساواشالر ناکام
الرینین ـالماراي قوـشدو. سلمود اوزدن موو اوٍـاچیشالر بـاؤز باشینالیقالر و ق

ساالرالرال بیرلیکده سلجوقلوالرین صفینه  ناوال انباشالریند، ومولؤبر بی بؤیوٍك
یئنی ، المالرقو نین طرفینه قاتیالانشمردولر. دوٍروٍؤگ اویغونیی داها  گئچمه

یر. انراومسعود بیزه پیس د انسولط«شالدیردیالر: کلرینی بوراوٍحوکومدارالرینا 
قونه قده سنه سیغیندیق و اؤله اندرخو ینیزدا ساواشمایا اننا قارشی سیزین یر او

 انروپ سولطلن بیر قو زهالمالر و عسکرلردن دوٍر دفعه قوـحتی بی ».حاضیریق
مسعودا قارشی دسیسه قوبیر  انالمالریندرماغا باشالمیش و بو آماجال ساراي قو

 انـاکـاندانر. دـچمیشدیلـا دا گئـرماغوـه قـومو سلجوقلوالرال گیزلیجه عالقلؤب
آتالرینا ، المالربو قو انطرحی داشیی نیاخاالریندا آسال، ّللرینده نین او ساواشی

ده  بور عسکرلرؤسیندا ا قارشی دورومصفینه گئچمیشدیلر. بو  انشمآتیالراق دوٍ
رك قاچمایی  شونهدوٍ الجاغینیاو فایداسیز ینانآخیتم و وئرمه انق خاطیر اانسولط

ر ـآغیر بی، باشچیالري اوردوود و ـمسع انده سولط ترجیح وئرمیشدیلر. نتیجه
ا ـرتوال بیلدیلر. آمقو انتولماقدر توـده اسی  نهئا یـیته معروض قالیب؛ آمیمغلوب
ی انشن خوراسلینه دوٍسلجوقلوالرین اَ سونرا انرخونج قیرغیندبو قو، لیلر قزنه

 لدن وئرمیشدیلر.لیک اَ همیشه
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، ایللر داوام ائدن ساواش اوزونر آراسیندا لی مسعودال سلجوقلوال قزنه
، سی ن کند اکونومی هیضربه یی بؤیوٍك زللیکلهؤا یئندیریب؛ جونوگوٍ تولید ینانخوراس

غرونمینه گیرمیشدي. ساواشین ؤکود دیي بیر رجیدائتگیسی آلتیندا  انددو
لیلرین  قزنهلموشدو. ر دوالیوقو، میشنرالوارما سیستئمی کولرده سو  بؤلگه نقاال

مالیات آلیمی انداها چوخ غارتی خاطیرالد انپالماقدوئرگی تو ،ن کندلري سو
نین و  کی ایعاشه للریندهاَ ، وندادورومقحطلیک ، خمیشدي. کندلیلربورانفسلره 

سییله  دا آجلیق تهلیکهـونسونوجاسی ـلیکله آلینمنده چتی نـملرینیـیئ انوـحئی
، آجلیق نینی آالانین جانی مینلرجه اینسـک الر. ائلها قالمیشدیـقارشی قارشیی

رومنوندا گئتدیکجه بیر سورومحالینا گلمیشدي. بو  دوداانخوراس جه ساده دو 

کلی  چون گرهده یاییلمیشدي. ساواش اوٍ چونلري اوٍ  بؤلگه سرحد بوٍتون ،دئییل
 دؤولتر و ـرگیلـز وئـنسی زهدوٍ نچون ییغیشیالرمک اوٍـخرجلري یئتی ناوال

زموشدو. ده پو درجه بیر فاحیش ونودوروم ینانروعای ،لسوزلوغویو مامورالرینین
چوخ  انددوروم، الري و کندلیلرانیه منسوب شهر اینس زللیکله آشاغی طبقهؤا

 آنجاق، ایسه نیشی ا قارشی دیرهدوروملرینین بو  تلهسیخینتی چکیردیلر. خالق کوٍ
لوٍؤز وئریر؛ ااوٍروشماالر شکلینده محلی ووالرانخسول اینسمه محکوم یو ،

ري قوروپالا ـاشقی کیچیک مودویال جک او یاشامایا هله داوام ائتمک و گله
هندیزي آدلی لرینه هوجوم ائدیردیلر. علی کو هانلرین خز یالرا و بانکرو احالیند

 بؤیوٍكدا انقارجیست، بیري انردقوروپالین بو  بیرینین ریاستینده فعالیت ائله
 میشدي. انشؤهرت قاز
، ماالرنسل دالغاال تلهشن کوٍحرکتلرینه دؤنوٍ» غارتگر«لرده   بؤلگهبعضی 

 اقاوالری ب  توغروللتمیشدي. باشدا  ده ضعیفر اؤلچوٍـي بی  لیلري جید قزنه
جا  اجاقالرینی یاخشینلردن نئجه فایداال بو چکیشمه، لري یسلجوقلو ب بوٍتون

ومرد ؤچون ججلري صفلرینه گیرمک اوٍجه یئرلی گوٍ الر؛ بئلهحئسابالمیشدی
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 -پاییزیندا نیشابوردا محمد 1038ن ـنی یـدا بیهققونولر وئرمیشدیلر. بو  وعده
چوخ ، اليالتدیغی بیر اونآ اقاوالرنییله ایلگیلی  رهؤیما تیین تاج قوب  توغرول
جسوز فاغیر و گوٍ«آراسیندا  بو مراسیم، لري ینکو سلجوقلو بدیر. چوٍ ایلگینچ

 انـچیلیق وئرمیشدیلر. خوراس ر آرخایینـدایی» اـالرا ساتاشیلمایاجاغینـاناینس
لرینین محبتینی  تلهیایقین خالق کوٍ، یقوالدیغی بو سیاستسلجوقلوالرینین او

ر و کندلرده ـشه، تیجیلري نهؤرولموشدو؛ آما سلجوقلو یما حئسابییال قوانقاز
مکله  نالري دستکلهپلولوقالرینین منافئعییله و یا اوخسول خالق تویو انیاشای

جه خالق  ادهـس، نالرین یاپدیغیتینده دئییلدیلر ترسینه اویلنمک نی چوخ ایلگی
 دیرماسینی ساغالماق ایدي.انحرکتلرینین دای

اواش سیراسیندا ـن س رهایللر سوٍ اوزون، لري یال بیرلیکده سلجوقلو ببونون
آتیردیالر. حتی  انیه ج لرینی احیا ائتمه فئودال زمی ناوالدا تخریب انسخورا

 انداولمامسعود هله مغلوب  اندا سولطاناکاندانایلینده د 1040، بنزر تدبیرلري
یئرلی فئودالالرین ، لري یه چالیشمیشدیالر. سلجوقلو اصیلزاده تمه ده ایشله نجهؤا

، قالماییبله  دیرستمکدن  ري یئنیزمی ل بؤیوٍك، چونسینی چکمک اوٍ عالقه
راایا راوکندلیلري نیا داغیالبو  پالمایا چالیشمیشدیالر. ده تو 

دیر.  چوخ جالیب داقونو بو ،حیکایه بیر ائتدیگی نقل دن »ملکنامه« میرخوندون
، نـالدارکـنآاسینی ـروشمسویال وواوردور ـرو شهـسلجوقلوالرین م، لّیفوٍـم

خالقییال   بؤلگه ناوال انسینده پریش و باشقاالرینین ساواش نتیجهی ب  توغرول
هم ، گؤرهشمایا آنالدیر. مذکور  ز ائتمکدهؤس انالشما باغالدیقالریندنآزل بیر ؤا

ییب و  خالقینی تاراج ائتمه  بؤلگهی ب ده داوود چاغري ی و همب  توغرولمحمد 
باالخره مروه گیرمیش؛ مراسیملی ، ایدي. سلجوقلوالر جاقیایماباسقی آلتیندا قو

ی مرو ب  توغرولده محمد  خوطبه انخونجوما نامازیندا او سونرا انپئشوازالرد
ی ـ دییه داوام ائدیر امیر داوود چاغري ب«ائدیلمیشدي.  ناعال اقاوالرحاکیمی 
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قتیصاد نالرا ایرك او تعیین ائده حاجیبلر نین امرییله والیلر و میرخوند ـ آغاداداشی

سینین   مرو آریستوکراسی »ردي.ئو تعلیماتی احیا ائتمه لري زمی ائدیلن تخریب و
صلب سیاستین  و غارتچی آلدیغی اَله لیلرین قزنه ،دستک وئردیگی سلجوقلوالرا

نین  شهر حاکیمی، تماقدادیر. صدرالدین حسینیآنالالرینی داها آیدین سونوج
نی یپالما ایشسینین وئرگی تو  بؤلگهر نه چیخارکن نیشابوسلجوقالرین اؤنوٍ

یانخوراس ـ ـ دییه یازیر حسینی، بو شخص«شیردیغینی یازیر. پبا تاپارکو 
ی انسییله خوراس  پورگهآلدیغی وئرگی سوٍ لینهاَ دي. ائله تپوٍ ـ تیوب لوٍسو

نجا بئله قویمادي چون یوري اوٍآنالیه حتّی حئیو پوروب؛ هئچ کیمسهترتَمیز سوٍ
 »ین.قالس

والرین تعقیب ائتدیکلري ـسلجوقل، یـی کیمـدیلدیگـی ائـدا بللاریـیوخ
 ناَ اندبونالرسیاسال ایصالحات آراسیندا باشقا تدبیرلر ده واریدي.  توپلومسال

دیریلماسییدي. اندای اقاوالر گئچیجی آلینتیالرین وئرگی بعضی ،ایسه سی اؤنملی
لري بیر ایللیک   بؤلگهمرو و بعضی  سونرا انساواشیند اناکانداند، سلجوقلوالر

زل تصمیمی ؤا یینب  توغرول گئچیرن اَله یانایصفاه ائتمیشدیلر. موعاف وئرگیدن
غرویوچ ایل اوٍ«لتوسوندا دوهئچ بیر شئی آلینمایاجاغی  اننجا شهر خالقیندبو

 ؤچـکحاکیملري بو امره باش اَیمیش و شهردن  انامري وئریلمیش؛ ایصفاه
 انیودنو سولول ـ قوکندلی و اصنافی اَ، ّلجه او» شدولر.نموٍؤدنلر گئري دائ
جونو تیم گوٍ هراوٍن ـنی لکهؤا، یـس لشدیریلمهلوگنوٍـن یـلرینی ی تکلیفـرگـوئ
ی ـنین تمللرین ده تاختی نـنی ی سیلسیلهـدا یئنـانـی زامـعئین، دیرمیشنالـناـج
 لتمیشدي. حکمؤم

 ی سببلردن ـنملؤا ناَلیلرله ساواشا چکن  دا قزنهـانسلجوقلوالري خوراس
ییشلري  سی ایستهاولمافئودال ـ مالیکلر  بؤیوٍكنین  سلجوقلو اشرافی، بیري ده

غروللموشدور. اودیقالري ظفريانلیلره قارشی قاز قزنه، داوود و موسی،  تو ،
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دیالر. نقولالن چواوٍ گئچیرمک لرینه مالیکیت اؤز الريتوپراق کی دهلچوٍ ؤا بؤیوٍك
سونون مغلوبیتیندن اوردوغدو تو یایلینده ب 1035، مسعود انکی سولط نئجه

یه  یا وئرمه ی ایسه موسیـیفَراوا، ی داووداانـدئهیست، ا توغرولنیسایی  سونرا
ده  ولنامهلري وئررکن یازدیغی قو  بؤلگهین بو انسولط، مجبور قالمیشدیر. بیهقی

لورروٍؤگ کی نئجه دیر. ائتمکده قئید ائتدیگینی بحث ییالانعونو »اندئهق« اننالرداو ،
لدوقالري ایمتیازالرا یی ده ایالت والیلرینین صاحیب اوچ سلجوقلو بهر اوٍ

ح ـئناـق الـناـدئهیست و فَراوا ،نیسا ،لري یب سلجوقلو لموشدوالر.او احیبـص
یموشدوالر. ل قوده اَ اراضیلره اوتالقکی  سینده رهؤـ ی اننالرین یییب؛ اواولما

لیغیندا  خیدمت قارشی عسکري وئردیکلري نالرااو ،الرتوپراق آلدیقالري ،آنجاق
نکو خماما شرطییله وئریلمیشدي. چوٍبوراخیلمیش و باشقاالرینا میراث بورا

جیواري و عراق ـ عجم  انبالخ، ی خارزمانخوراس، داوود و موسی،  توغرول
 ماغا مسئول ائدیلمیشدیلر.رورکمنلره قارشی قوی توٍک سینده  بؤلگه

ایدي.  رینین سلجوقلوالر کیمی چوخ ایمتیاز و اختیاراتی یوخنالادئهق  بؤلگه
ون  توغرولموسی و ، داوود، بحث ائدرکن انالیالریندایلی او 1036، بیهقی

سعودا م انی سولطـی ایستکلرینـس نالرا وئریلمهن اوـردیوـسرخس و ابی، روـم
ا انسولط، نقل ائدیر. سلجوقلو لیدئرلري اقاوالریازدیقالري بیر مکتوبون متنینده 

ن (مال) عسکري ـوئرگیلری نانپالی مامورالرینین بو شهرلردن توـباغلی وئرگ
سلجوقلوالر ، نشیالآنالییردیلر.  سینی ایسته نالرا وئریلمهاو ؤرهـگمسئولیتلرینه 

یـح دئییلدیلر. ابوالفضل بیهقـئانـالرال قنالرا وئریلن محدود حاقاو ،»نالر او
لري) ی(سلجوقلو ب ،تمک  نهؤاؤزلري ی، لري  ؤلگهـبالرا تخصیص ائدیلن ـناو

 سونرا انساواشیند سرخس نین موسی و داوود ، توغرول یازیر. دییه »ییردیلر ایسته
اق ـخالتمدا چو اـاهازالرینی دـایقطاع ایمتی، االرـیشمانیله آپاردیقالري د قزنه

ساواش  باشاریسیز سیرا بیر دا 1039 ،مسعود انسولط یور.قو یااورتا دیکلرینی ایسته
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و معروض قونرامغلوبیتلردن  نالیوالسلجوقلوالرال ، سوگلمک مجبوریتینده  یو

 اقاوالرلرینه ایقطاع  یسلجوقلو ب، و نیسا فَراوا، ردوـابی، قالمیشدیر. سرخس
ا) ـالرا (اشراف یاخشی ،رانالاسلمموٍ« نالراو گؤره شرطلرینه شماآنال و ديوئریلیر

جک  یه موصادیره ائتمه مالینی نـنی کیمسه جک؛ یه ائتمه حمله ا)ـ(روعای پیسلره و
لرینین بو  یو بـسلجوقل، یـبیهق» جکدیلر. یه مه نلمه زهل بیرلیک دوٍو تووطیئه و اَ

نالرا وئریلن او ،لري یب سلجوقلو ائدیر. قئید ینیدیقالراولما راضی هئچ شرطلردن
، دن سیزیلدارکنـدیگین رف ائتمهـرطـدا ب اجالرینیـن یئم احتیـایقطاع زمیلرینی

دیقالري خبرینی انراوز باشینا دؤده ا  بؤلگهنالرین او، دا ین جاسوسالريانسولط
، رمزسهؤمیز بیزي گآلدیغیمیز خراجالر و گلیرلری، انهر زام«سارایا یئتیریردیلر. 

موصادیره و ال بیرلیک عقد ائتمه مجبوریتی  انـ دئییردیلر سلجوقلوالر ـ او زام
غرو، اساساً »غار.دوپول انرین الینه چاتنالادئهق نآیلیق آال اندانسولط انددو ،
وئریلن آیلیق  گؤرهده قئید ائدیلدیگینه »مسعودي تاریخ«ردو. نالري گؤرموٍاو

وردو. اولونن عیموٍ ؤرهـگا ـپالمینن توـنی یـوئرگ ندن ییغیشیال  بؤلگه، میقداري
، ا گلمه آرزوسوـالینـودالالر حـئفلیگیندن باغیمسیز  احیبـوریک ایقطاع صـتئ

جاقسیز ساواشالرینین بللی وجسوز بلیلرله او دا قزنهانسلجوقلوالرین خوراس
باشلی سببلریندن بیري اوشدور.لمو 

سینه و  لیلرین یئنیلگی دا قزنهانالریندا خوراساورتاایل  یوٍز. جی 11، باخین
 ایدیلر. بونالر فاکتورالر باشلی بللی انآچ لیو رولماسیناقو نین یدؤولت سلجوقلو
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 بئشینجی بؤلوم
 

 
 
 

 رکمنلرالر و توٍاوغوزایللرده  یوٍزجو  11 – 13
 

رکمن و توٍ اوغوزلچوده ؤنملی اؤا، ساواش ناوزوردورولن له سوٍییلیلر قزنه
 اونون و اـییغیشماسین داـرافینـاط یانیدانـخ وـسلجوقل داانـخوراس نـلرینی تلهکوٍ
، دهـشراییطین اواشـس دنـائ داوام هـایللرج آچمیشدي. لوـی هـسین هـنم جلهوٍـگ

تیم نهؤی سئچیلن سیراسیندا ققوشماالرتو ای داییمی رولوشالريقورومالري داره قو
ده ـنین زهیزاسیونوندا و دوٍانقراوینین ایداري بویالرشور و سلجوقلو نوٍؤحالینا د

نین  اغیـی چـري دئموکراسـا چیخیردي. عسکـیاـاورتلیکلر  ییشیک هد   یـنملؤا
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   قالخیردي.  انداورتاده  ن شکیللريوـن سـنی الق کنقشیـخ نسی ساییال قالینتی
خی اد، عسکري باشچیالر ناواللرین ایندیکی صاحیبلري   بؤلگهن گئچیریل اَله

اشراف مجلیسینده باش روو  انخوراس، ینامایا باشالمیشدیالر. ایچ سیاستلو او
اسینی ـن دامغوـایش بیرلیگینه س نرواللرله قو یی فئودال بـرلـاطرافینداکی یئ

لی  ی و قزنهاننین سام یالتیتیم تشک نهؤی دؤولت، بو فاکتورالر بوٍتونرور و وو
ل ماسینا یواولوش اقاوالرتیم شکیللریندن آز ـ چوخ فرقلی  نهؤلرینین یدؤولت

ایل ظفر ساواشالري  یوٍز.جی 11باالخره ، یزمیانآچیردي. بو بوروکراسی میک
ن ) سو1072 – 1092نمینده (ؤملیکشاه د انجک و سولط نه سیراسیندا شکیلله

 یدي.ا جک شهشکلینه دوٍ
ی انعونو انده سولطـایلین 1038نجه ؤا اـداه، داريـایلک سلجوقلو حوکوم

 انساواشیند انـاکـانداند، لري یو بـشدو. سلجوقللموی اوب  توغرولمحمد  نآال
رتموش توو او توغرولتاختا  ناوالقوروالن یندا اناواش مئیدـس سونرابالفاصیله 

نالادانمو کوالر» نالک امیرِ«نا ر اوغرولنو وئرمیشدیلر. زوٍؤوفادارلیق س اقاوتو  
نرادن  یبنملی شخصؤا ناَتبه اعتیبارییال روٍ سو ،ایدي.  یداوود چاغري ب

ائدیلمیش و  نایلینده مرو امیري اعال 1037نجه ؤداها ا، داوود گؤرهاالثیره  ابن
، اداـنه ائله او اثنئی ریباًـتق، ی آلمیشدي. اوـینانعونو »اهـاهنشـش« انرـی ایـاسک

 اقاوالرسی »راالمراـامی«سونون اوردوو ـسلجوقل ونـوٍتـبدن ـرفینـط  توغرول
غرول» المعظم انسلط«کی  باخمایاراق لموشدو.منصوب اودا انآما خوراس، ایدي  تو

خوطبه انخوناو یین ده آدي گئچیردي. ده چاغري ب»ینا صاحیب انعونو» بایقو
 فوذلو دئییلدي.لیک چوخ نو هله، ایسهموسی  ناوال

 

 الریندا سلجوقلو فتحلرياورتاایل  یوٍز. جی 11
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سل  رکمنلرینین تاریختوٍ و اوغوز آسیا اورتا ،رولوشوقو نین یدؤولت سلجوقلو

ایلینده  1040، تیجیلري نهؤینامیشدیر. سلجوقلو ینملی بیر نقش اوؤطالئعینده ا
 سی و قافقاز اؤته، عراق، انایر سونراسیندن  لمهمسعودون مغلوب ائدی انسولط

ایلک ، لرین فتحی لکهؤمیشدیرلر. بو ا نله زهلشکرکئشلیکلر دوٍ  ستونهلو اوٍادوان
نه بو ئلشمیش و ی جویله گئرچکرکمن بیرلیکلرینین گوٍو توٍ اوغوزنملرده ؤد

لرینه   بؤلگه چئشیدلی ینانآسی کیچیک  و اؤن يبویالر سلجوقلو سینده سایه فتحلر
 یاییلمیشدیرالر.

 بؤیوٍكکی  ایلده وٍزـیی ـ. ج11ینین بویالرسلجوقلو ، تاریخ لیتئراتورونده
زئی ست دوٍاوٍ ین ایسته رتولماققو فامئللریندن انتورمایاو راحات اؤز جونونگوٍ

سیرا بیر لرین یب ج تدبیرلري لیتیکپونوغو ایجاد ونداسولدوده عقی بیر شکلینده او
لرینین  ن سلجوقلو اصیلزادهـمؤچـک، یـک رـکی اق گرهـخاطیرالم، آنجاقواردیر. 

، یـدن شئـسفرلرده جذب ائ اوزاقالري ـنل ایدیلر. اوـاییـره مـده فتحل زلريؤا
لرین  لکهؤجک ا دا موطیع ائدیلهانعئینی زام، رلر دئییلـجه غنیمت و اسی ادهـس

ش واختی ل آچاجاغی ایدي. بومورمایا یوسوطبیعی قایناقالرینی و خالقالرینی 
ي سوٍرولر انحئیو بؤیوٍك، رکمن آریستوکرات صینفیو توٍ اوغوز ناوالیئرینده 

 Niketas khoniatesلّیف سلی موٍانالر دالینجایدي. بیزاوتالقچون یئنی اوٍ
 الرا احتیاجاوتالقه صاحیب [سلجوقلوالر] مرتع و سوٍرولرزنگین «بئله یازیر: 

لرییله بیرلیکده روم  ردالرینی ترك ائدیر و عاییلهیو، ده ؤرهـگنا ردولر و بوروٍؤگ
 سینیرالرینا گئچیردیلر. 

و باشقا  بایقوموسی ، یب چاغري، یب  توغرول سونرا انساواشیند اناکانداند
. شمیشدیالرآنالسوندا قونوفتحی  ده مونونوٍلؤب نقاال ینانخوراس ،لري یب سلجوقلو

هیندي  و قزنه ،انسیست جه ساده مسعودا انسولط نالریناو ،ظهیرالدین
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 اندسونرا، ایسه داوود و موسی  خمایا قرار وئردیکلرینی بیلدیریر. حقیقتدهبورا
یه چالیشاجاغییدیالر. سلجوقلو  لري ایشغال ائتمه  بؤلگه قونشوآیري  و انسیست

دا باشالمیشدي. نآی ـکی عئین کر نئچه یؤنده و دئمـبی، لکه آلما سفرلريؤا
حرکت  بورامین آتلییال نیشا ناو، یب  توغرولیندا سونالرنین  یایی 1040

سویال مروده اوردو اناولوش انایناللی[ییناللی]الرد، بایقوائتمیش؛ موسی 
 لمیشدي. نهؤا یانخاریستبیرلیکلرله بلخ و تو نقالمیش؛ داوود ایسه قاال

لري   ؤلگهـبگئچیردیکلري  اَله، اـن آردینجـرینیـظف اناکاندناد، سلجوقلوالر
، رسه قده  نه سینیرالر توپراق لدوقالرياو حاکیم ،بو اصلینده باشالدیالر. پایالشمایا

مینا آناللرین وارلیغی   بؤلگهجک  فتح ائدیله ناوالنا سینیرداش ده او ر ر او قدهـبی
مرو شهرینی ، بیر قیسمینی آالراق كبؤیوٍین انخوراس، یگلیردي. چاغري ب

ین انیستلبوو کا انسیست ،ایسفیجار ،اطرافی هرات ،ستبو ائتمیش؛ ناعال باشکنت
    انـردا کیرماووـغلو قاو بؤیوٍكخیلمیشدي. داوودون بورایا  ی موسیـتیم نهؤـی
 ئیگوٍن، یب  توغرولشموشدو. لري دوٍ  بؤلگه انطبس و کوهیست، سی رهؤـ ی انی

ال رئیه حرکت  تالمیشت و قوی آلمیش؛ ابراهیم اینال [یینال] ایسه یاقوانایر
 توپراقدن  سلجوقلوالر یئنی سونراسفرلریندن  انائتمیشدي. عراق و طبریست

تقسیمی قرارینا گلمیشدیلر. میکاییلین اورانیشا اندریادغولالري آمور  قده بو
یا  موسی  رگن؛گوٍ و انآلمیش؛ ایناال کوهیست لهاَی ـسین ن ایدارهـلری  بؤلگه ناوال

 ر وئریلمیشدي.و گو انسیست، شنجبوٍ، ایسه هرات
 

 لی ساواشالري سلجوقلو ـ قزنه
 

بلخی  سونرادن  بیر موحاصیره اوزونایلینده  1041، سواوردوچاغري بیین 
جک  نه گئچهلیلیلرین اَ موسی قزنه آما هراتا گیرمیشدي. ایسه موسی گئچیرمیش؛ اَله
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 انـاکاندـاند دي.ـجک هـشدوٍ هـوریتینـمجب ائتمک ركـت ابورمج ريـشه ناوال
زپونـس انندنوقوـت دن یـیئن راـوانسلجوقلوالرد یانـخوراس ،لیلر قزنه انـنالـپو                        

ودود بن مسعودون م انایلینده سولط 1043گئري آلمایا چالیشیردیالر. 
ردوالدن  سو قزنهاورك داوود چاغري شهدوٍ یو پراقکی  تیمینده نهؤیین یبالراتو 

ر ـلیغیندا بی باشچی نآرسال آلپ سینا قارشی بیرلیکلرینین لی قزنه ،داوود گیردي.
ردوؤگ اوودودون ندردي. مردوسونا غالیب گلن سلجوقلوالراو ،ست بو

یاخینالرینا سویه اَ نه حملهئی، دا اـلدوالرسخوقزنه  انرل ووردودن ـسو طرفیناو
الوب ـرولدوالر. مغلگئري وونـسا ـداه، نآلپ آرسال ناوبادغئیس و  راـو

 ردو.ل ووگئچیرمک آماجییال باشاریسیز بیر ایقداما اَ اَلهی ـراتـه
لی 40 –50ایلین  یوٍز.جی 11، لی موجادیله سینده سلجوقلو ـ قزنه

 دا االريـوقوـق انیدانـخ یـآراسینداک ريـهدفل نودوـمسع انایللرینده سولط

قزنه تاختینا ، سونراموندن لوٍؤایلینده ا 1041لموشدور. مسعودون ی اوـائتگیل
آدلی   توغرول، عبدالرشید آنجاقدا عبدالرشید چیخدي.  دالینجا، ودودّل م او
ق الم طرفیندن وقوجتووطیئه  نروالونوه ـرینـیب و یئدیریلنئا انوندا تاختدسو

غرول انرسلجوقلوالرال صمیمی ایلیشگیلر قوتو  توراجاغییدي. او 
ی حوکومتی سیراسیندا احتیماالً ـتل  دون قیسسا موٍ توغرول، یدؤولتی ـل قزنه

 1052  توغرول آنجاق موشدور.اولون مجبور یه مه دهؤا خراج سلجوقلوالرا
ود چیخدي. ـن مسعـخزاد برولدو و قزنه تاختینا فرّلدوٍؤایلینده ا

 اناشمایانیه ی رمهـلدن وئی اَـسین یـی ائتگـک زریندهسلجوقلوالرین قزنه اوٍ
ن ـتگی شخزادین نوفرّ، سا دا دیردينلالا یوـستسونو بواوردو، داوود

، اقاوالرسو طرفیندن دارماداغین اوردوی ـل ی قزنهـندردیگؤلیغیندا گ باشچی
 1060، ن بو موجادیله رهرولدو. ایللرجه سوٍگه اؤتوٍقزنه سرحدلریندن ائشی
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 باشا الشمایآنال نانود آراسیندا باغالـن مسعـله ابراهیم ب یاغري بـایلینده چ
 جکدیلر. الرینا چکیلهتوپراقحاکیمیتلري  ؤزچاتیب و طرفلر ا

 

 سی و خارزمین آلینماسی ملیکین یئنیلمه شاه
 

بیر  خارزمه ّللرینده او ایللرینین .لی40 ایلین یوٍز جی .11 ،سلجوقلوالر
ملیکین  شاه، نن سببیروٍؤدیلر. بو سفرین گ نله زهلشکر چکیمی دوٍ

 اندا سلجوقلوالرا سیغینانایدي. خوراس وماسیسیندن قو لکهؤی ااندانخ ایسماعیل
ایلینده داوود  1042له  ندمیشدي. بو نَ یاردیم و حیمایه ایسته، خارزمشاه

 یوال دوغرو(سواري) ایله خارزمه  اوردوسی چوخ بیر ی ساییب چاغري
شهري ایشغال ، اقـآنجیه سالدي.  ملیکی کییاتدا موحاصیره  شاه، چیخاراق

، چوندي. قیش یاخینالشدیغی اوٍنالسونوجائتمک تدبیرلري باشاریسیزلیقال 
 ینانیدرآمو خیببورا یی موحاصیره  ،ین داوود ا بیلمهـاتـره چـره ظفچ جوٍـهئ

و داوودون   توغرولیاز مئوسیمی گلینجه  چکیلدي. یاخاسینا اؤبوٍر
 ري ایچه دن خارزم سرحدلریندن یـسو یئناوردوی سلجوقلو ـک ریاستینده

 یه تله ،سی حمله نین قارشی یانوارس بارابوالفَ شندوٍ یه موحاصیره کییاتدا گیردي.

ر ـا گلن شهـاندن ج موحاصیره و یاناعی خارزم ،غرایینجااو مغلوبیته سالینیب
لدوقالرینی ح اوـابئـوالرا تـاراق سلجوقلـاپیالرینی آچـکییاتین ق، القیـخ

سینی و فامئللرینی اؤزو ایله  خزینه، سینی عاییله، ملیک بیلدیردیلر. شاه
طبسه  انداندئهیست سونراا قاچدي. داها انزریندن دئهیستم اوٍرك قاراقو رهتوٍؤگ

، یانملیک بار لدي. شاه نهؤا یانا و مکرانکیرم انادراو، ملیک شاهشن دوٍ یوال
ا ـالرینتوپراقیهق ئی بـک ستوندهل اوٍوـرکن ی ا گئدهانکیرم انداناحتیماالً دئهیست

نیشینه  جویله دیرهخالقین وار گوٍ، آنجاقرك سبزواري موحاصیره ائتمیش؛  گیره
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ریتینده قالمیشدي. شاه ملیک داها الشماق مجبواوزاق انوارالریندشهر دو گؤره
 تولدو.دا ابراهیم اینالین قارداشی ایرتاش طرفیندن اسیر توانمکر سونرا

چون آغیر تیجی قیسمی اوٍ نهؤنین ی یدؤولت یابقو اوغوز، ملیکین مغلوبیتی شاه
خارزمدن ، رينالاخ جند و کنت یئنگی گلن انندیوسو یانبار لموش؛او ضربه بیر

      ز) ـسی یـی (ائتگـونثـی خـاه ملیکـش،  رولـتوغدي. داوود و  سیلمیشللري کاَ
میشدیلر.  نله زهجلو بیر ایتّیحاد دوٍلرییله گوٍ یچون قیپچاق ببیلمک اوٍ  حاال گتیره

لریندن بیرینین  یقیپچاق ب، دااگنجه گلدیگی اثناورداوودون ، صدرالدین حسینی
الر انسلمباالخره موٍ، بو امیرنا قاتیلماسینی قئید ائدیر. اوسلجوقلوالرال ، اقاو

 میشدیر.نیال باغاللوچیلیک یو فامئل
، تیجیلري آراسینداکی بیرلشمه نهؤی قیپچاق سلجوقلو و، نمدهؤد نآراشدیریال

اوالیالرین اینکیشاف یوان.الرد1030ایدي.  منطیقی گؤرهلدوقالرینا لوندا او 
دا حرکته گلن قیپچاق دوغو، انالیالرین آردینداو ناندا آچیقالیوخاری، سونرا
الرینا اوغوزین سیردریا  اؤنله اقاوالری ـلالرینی طبیعباتییا گئچمه یو، يبویالر

ی ب چاغري و  توغرول ایله ملیک شاه ،نالریناو زدناوٍ بو لموشدوالر.دوغو انشمدوٍ
 اوغوز، منافئعالشترك ي. موٍون دئییلدـمکوٍـم االريـا قاتیلمـآراسینداکی ساواش

سلجوقلوالري  رییالالـناـخ اقـقیپچ اواشداـس گیریشیلن ارشیـق اـالرینیابقو
 جور گوٍـدا اساساً خارزمده ساغالم بیدورومو ـیموشدو. بیه مجبور قو بیرلشمه

سی  شورولمهنا دوٍزقوسلجوقلوالري طرفیندن پو انملیکین خوراس شاه انیاولما
        ،یـدؤولت وزـاوغ اـردریـسی نـی له ضعیف مغلوبیتییله نـملیکی اهـش دي.ـای یـطبیع

اریخ ـت دهـسین هـنتیج الريـهوجوم ینینالرـیـْبو اقـقیپچ باشیندا نـلری .1050
 ایدي. جک سیندن سیلینه صحنه
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 سلجوقلوالرین اؤن آسیا فتحلري
 

یال اوردوبیر  بؤیوٍك راسونگئچیردیکدن  اَلهخارزمی ، یب  رولـتوغد ـمحم
ی و ـرگـا ایللیک وئـخالقین انـرگن و طبریسترودو. گوٍا یوٍانرگن و طبریستگوٍ

رگنه مک شرطییله گوٍ دهؤمین دینار وئرگی ا ایلده اللی،  توغرولین  کلهخراج یوٍ
ـي وال سمردویج بن بـیدو. بی قواندا سولطـالیالر سیراسینو او ردوسونون او

بن ایسراییل طرفیندن ریاست  تالمیشت و قویاقو، لري ابراهیم اینال ستهاؤنچو د
لیغینداکی آتلی  ایللرینده ایسه ابراهیم اینال باشچی 1042. يائدیلیرد

جکلري  یه نله زهسینه دوٍ تهؤسلجوقلوالرین عراق ـ عجم و قافقاز ا، بیرلیکلري
 یـرئی ناوالاق ـیالجنقولال اقاوالراد مرکزي ـفتح حرکتلري سیراسیندا سیت

شهري ، یب  توغرول) ده رئیه گلن 1043(و یا  1042ال ائتدیلر. ـایشغ
ایسه  ایلینده 1043ر ائتمیشدي. ـی امـسین اد ائدیلمهـآب، رك ائده نباشکنت اعال

کی بعضی  ده رهوؤی، سواوردوون  توغرولن  ا گیرهاناینالین ریاستینده کیرم  ابراهیم
  یـو حت انـده کیرم .1045نه رئیه دؤندو. ئی سونراائتدیکدن  کندلري تاراج

تلی بیر   شیدییال بویالررد کوٍ، سلجوقلوالر ین نله زهدوٍ گوروشر یوٍـی بیـیئن        اانهمد
نرا انروشمادووعرضینده ت  دقیسسا موٍ سو سعد باشاردیالر. یی گیرمه اانلوحو 

اال ـرد رییسلري ده ابراهیم اینی کوٍـکی بعض سینده ق ایدارهوشو ابو بن
سینده  ردلرینین دستکلري سایهکوٍ انـادینجـش، الـقاتیلدیالر. ابراهیم این

نمیشدي.  جلهلدوقجا گوٍاو 
ین انسولط، الـا یئرلشن ابراهیم اینانلوحوؤرهـگروغونا یوبو لونا باغداد یو

ر ـشولوغ بی سونراره وٍـقیسسا س، ا اوـا باشالدي. آمـماینچیخماغا حاضیرال
ردوگوردو و سلجوقلو ارشی یوٍـسلیالرا قانیال بیزاوردوایلینده  1048سو او
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سینین  تلهکوٍ اوغوز بیر بؤیوٍك گلن دنماوراالنهر گیردي. لویاادونآ و سی تهؤا قافقاز

 یه تشویق ائتمیشدي.  سینه حرکت ائتمه تهؤنو قافقاز ااو، ابراهیما قاتیلماسی
 انبئلیراوسینا لیپاریت  سونون قارشیاوردون سلجوقلو  سینه گیره تهؤاز اقافق

ز وئرن د اطرافیندا اوٍانانرجو بیرلیکلري چیخدي. وکی ائرمنی ـ گوٍ ریاستینده
 Arisdagues deنا چاتمیش ابراهیم اینالین ظفرییله سو، شیدتلی ساواش

lasdiverd, ین دئییشییله سلجوقلو رییسلري»انکیمی واسپوراک» دالررآج قو 
 سینه گیرمیشدیلر.  بؤلگه

ا ـرك فس یه نله زهر حمله دوٍـدا بی فارسا ده .1050 ،والريـسلجوقل انـخوراس
قاچدي  شهردن حاکیمی دئیلم یئرلی نقاال معروض تاراجا ائتدیلر. ایشغال شهرینی

یسلجوقلو ب ن ـچ میو اوٍیرینده غنیمت  ار دهـر میلیون دینـپالم بیلري فسادا تو
ـ ، االثیر ـ دییه یازیر ابن، نالر بو (ایشی) بیتیرینجهاو«گئچیرمیشدیلر.  اَلهاسیر 

نالرا یین اوب  توغرول، نکوادا دا قالمادیالر. چوٍراوآما ، لرندوٍؤا گئري دانخوراس
 اندـاسینـآلم ريـغنیمتل ريـکلـردیـگتی اَله رك ره دهـنؤـگ ی]ـالرینـآدام [اؤز

رخقوردوالر.و« 
گیردي.  باغدادا مرکزي لیگین خلیفه .ده1055 ،یب  توغرول محمد

 نسی آرسال باشچی اوردوتیجی و  نهؤلرین منصوب ائتدیکلري ی فاطیمی
شهردن قاچمیشدي.  گؤرهسونون یاخینالشماسینا اوردوسلجوقلو ، بساسیري

آدینا   یب  رولتوغ نینی آالانعونو» مشریق و مغریب ملیگی«دن  قائم خلیفۀ
عمادالدین  انتآنالون عراق سفرینی  توغرولندو. خودا خوطبه اودباغدا
میش  گئچیریلمه اَلهرفه گیردیلر؛ ـره و هر طـهر یئ، رکلرتوٍ«ی بئله دئییر: اناصفه

یین عظمتلی ب  توغرولبیر شهرین ». خمادیالربوراو ـمیش س و ایچیلمه توپراق
ردوسیز ایدي. ایشده و انی ایمکـس دیرتمهـدن چوخ یئ سونو بیر هفتهاو
 تعیین مامورالري وئرگی یئنی ،یب  توغرولدن ـزل ائـی مامورالري عـک دهـمنصب
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نلر زللیکله ده کندلیلر چتین گوٍؤنلر گئچیریر و اگوٍ آغیر لکهؤا ائتمیشدي.
کندلیلرین رینی نالاحئیو ایش بوٍتونسا انیاشاییردیالر. سلجوقلو امیرلرینین هارد

 یموشدو.مکدن قو ستونده ایشلهاوٍ توپراقنالري او، لیندن آلماسیاَ
 

 ابراهیم اینالین آیاغا قالخماسی
 

ن ـرکموٍـو ت وزـاوغی ـرلـداکی ظفدوغو اـاورتاخین و ـوالرین یـسلجوقل
ایل  یوٍز.جی 11ینی دا آردینجا گتیردي. انآریستوکراتالرینین عوصی

 بیریدیر. اندرنالبو دا  قالدیرماسی باش ده عجم عراقِ اینالین اهیمراب، الریندااورتا

گئچیرمیشدي.  اَله غنیمتلر بؤیوٍك لوداادونآ و سی تهؤا قافقاز ،عراق، ابراهیم اینال
چوخ ساییدا  ناوالنین ده ایچلرینده  س پاتریگیانآراالریندا بیز، سلجوقلوالر

رال . مین آرابایا زو10، ایسه ریلن غنیمتگئچی اَلهتموشدوالر. ی اسیر تواناینس
 ارتـغ اییداـس چوخ الینه نـرینیـل یب نـرکموٍـت و اوغوزشیردي.  یئرله

 چوخ نوزوٍؤا اواشالرالـس دیغیانازـق چمیشدي.ـگئ انحئیو وشـمونـاول

رمایا باشالدي. سلجوقلو باغیمسیزلیق خیالالري قو، ابراهیم ن ؤرهـگ وٍكـؤیـب
 ابراهیمین آلمیشدیالر. سینی دؤوره اونوندا  فوذلو اشرافین نویبویالر

امیراحمد  ناوالآتا طرفیندن فامئل ، ائتگیلی آریستوکراتالرا کی سینده چئوره
 بؤیوٍك ناَ، ده بیري انردنالیندا یئر آالانلوك ائدیردي. ابراهیمین یاؤنچوٍ

کوالدا سیالح آرخاداشی انی و عئینی زامانتموایدي. ابراهیم» انسخت کم« ناو ،
، ساوایی انبوند نیردي. وهجونه گوٍسونون گوٍاوردوکی سلجوقلو  امرینده اونون
 فئودال رد رییسلرینین بیر قیسمی و عراقین یئرلشمیشري کوٍکؤچ

والر و ـییغیشمیشدیالر. سلجوقل سینه ورهؤد اونون ده لري بعضی لرینین اصیلزاده
لرینده  دا جوما خوطبهـانلوگئچیردیکلري حو اَلهینین یالربورد وٍـتّفیقلري کموٍ
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ابراهیمین آدي اوغرولمحمد  اننوردو. سولطخوتو  دن حساب آپاراراق  یب

 جونهابراهیمین ده اؤز وزیرلري واریدي. اؤز گوٍ انیه چالیش تمه نا بنزهنو اواؤزوٍ

یه  ترپشمه کیمی ارحوکومد باغیمسیز بیر فئودال ،اینال ابراهیم ناوال آگاه
 باشالمیشدي.

ري ـگئ اـانایر  یـوٍنئـگ انلودادونآ و یـس تهؤا ازـقافق دهـایلین 1050 ،ابراهیم
ابراهیمین ، یـین سببانصیوردو. عه دوزوناوٍن ـییب  توغرول راـونـسکدن دؤندوٍ

ییدي. س مه مه ا وئرمک ایستهانسولط قاالالرینی داغ بعضی کی ده عجم عراقِ و انهمد
 نالالرینین نئجه سولط ی تووطیئهـنین ترتیب وئردیگ وزیري علی، ابراهیم اینال

شموشدو. توقیف ائدیلن ینادیغینی باشا دوٍل اونین خارابالشماسیندا رو روابیطی
داقالري لموش؛ دوؤزو اویوـر گـلر وئریلمیش؛ بی ر شیکنجهـر آغیـره آغیـوزی

الشاراق اوزاقدن  یب  توغرولـ ، االثیر ازیر ابنـ دییه ی، ابراهیم«کسیلمیشدي. 
یندا] اننالر [ساواش مئیدپالدي. اور عسکر تو دهـی قـپالیا بیلدیگسینه تو ورهؤد

نالرین] آیریلدیالر و [اوردوز وئردي. الري آراسیندا شیدتلی چارپیشماالر اوٍاو
 سیرا بیر عایید ابراهیمه ،یب  توغرول »چکیلدي. گئري ،اینال ابراهیم ن هییی شیکست

جگی  نه بیله دیره ت  دموٍ اوزون ابراهیم دفعه بو ،ائدینجه ایشغال قاالسینی داغ
بیرینه یئرلشدي. ابراهیمه  انوارالرال چئوریلی قاالالردل چاتیلماز دوایله اَ یظنّ

ائشیگه  انقاالد انسالین یه موحاصیره طرفیندن انسولط دؤنه نئچه بیر بیرلیکلر باغلی
خی اجویله تار و مار ائدیلدیلر. دستون گوٍیین داها اوٍب  توغرول، چیخدیالرسا دا

را قاالیی ،ابراهیم کسیلمیش اندانی هر مودواوغالیبین مرحمتینه  گلیب ،خاراقبو
ن ـگئچیردیکلرینی اَله، یـارداشینی باغیشالدیغی کیمـی قب  رولـتوغ، اـسیغینینج

 دا ایعاده ائتدي. بیر قیسمینی بؤیوٍك
 اوغوزسینا ائتگیلی  نین قارشی سلجوقلو حوکومتی، یانابراهیم اینالین عوصی

سینی  زه گلمه مسالهز اوٍرکمن آریستوکراتالرینین سئپاراتیست حرکتلرییله اوٍتوٍ
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غرول انیموشدو. بو قالخیشین یاتیردیلماسینین آردیندقوتو  نایشغال ، یبلواناو 
پایالمایا باشالدي.  اقاوالرلیغیندا ایقطاع  للوق قارشیکري قولري عس  بؤلگه
ایلینده اؤز ساواشچیالرینا  1050، لري  بؤلگه ابراهیمین فتح ائتدیگی، ینانسولط

 اقاوالرالرین ایقطاع توپراقدیر.  سی چوخ چوخ جالیب ایقطاع شکلینده وئرمه
چئشیدینین  اوردور ـی بیـیئن، لیغیندا داغیدیلماسی ارشیـوق قـللوـعسکري ق

    نروالقو ؤرهـگنینه  زهي ـ قبیله دوٍوـلیکله ب دي و بئلهـل آچوـا یـومونوشـاول
الر اوردوودال ـم فئـی یاواش یاواش داییـرکمن بیرلیکلرینین یئرینـ توٍ اوغوز

رینین التوپراق بوٍتون انددوغرو، بئله انبوند، آلمایا باشالدي. عسکر ـ حاکیملر
 ا باغلییدیالر.انسولط انلینده ساخالیتینی اَیف صالحیوٍ  تصر
 

 ابراهیم اینالین ایکینجی باش قالدیرماسی
 

ردم و لیغینی امیر اَ نون باشچیاوردو.دا سینجاردا 1059، یب  توغرولمحمد 
ین انسولط، نزیبه گئتدي. آما ابراهیم اینال، رك تگینه حواله ائده یبردوسونوناو 

االثیره  رودو. ابنستونه یوٍاوٍ انهمد، رك ائده اننه عوصیئی سونراسیندن  چکیلمه
  توغروللموش و آچیقجا رك توپالمایا مووفّق اوابراهیم چوخ ساییدا توٍ، گؤره

غوزابراهیمین ، ائتمیشدي. ابوالفرج انیه قارشی عوصیببؤیوٍكرکمنلردن و توٍ او 
ردواو شهرینی  انی بیر باسقینال همدنآابراهیم ، نشیالآنالر. پالدیغینی بیلدیریتو

 یدي. تیندهیگئچیرمک نی اَله
بساسیري  نی آرسالانشمیین دوٍب  توغرول، نجهؤا انباش قالدیرماد، ابراهیم

راق ـع یـبعض اشالمیشدي.ـب یه اریبهـموح ایله رـمستنص یـس خلیفه یـفاطیم و
لیکله  یاخین بیلدیکلري کسگین انداننه جفئودالالرینین ابراهیم اینالی اؤزلری

سی و تاجیرلرله  صول آریستوکراسیدن بري مو اسکی، دیر. هر حالدا او آیدین

321 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
 اوغوز، ی حاکیملر و تاجیرلرـده یئرل ر دفعهـلر باغالمیشدي. بی هـاخشی عالقـی

رینیننالاموتکو یندا س قارشی ریقابتی تاجیرلرین لیانایر و ایستکلري انآش یندنحد
ري ـصول امیر موالـنامیشدیلر. او زام اه و یاردیم ایستهـپن، رك ینا گئدهانی اونون

صول نم وئرمیش؛ موؤنالرین ایستکلرینه سون درجه ااو، ابراهیم اینال ناوال
وئرگی میقدارینین آزالتدیغینی دئمیش؛ شهر خالقینا  انلردن آلین خالقینا اکینچی

نموشدو. ابراهیمین خواو انزل فرمؤییشدیگینه داییر ا هد نین عواریضی بازار ایسه
 ده  یـس مه ستکلهد القینیـخ ارـسینج انـالخـق اـاغـآی ارشیـق تالمیشاقو .ده1058

اسینی ـمنچیالرین باغیشالانـعوصی اند رولـتوغ انسولط ،مـابراهی ر.ـدی ایلگینچ
 .ينالرینکینی وئرمیشداونالرا آغیر بیر شکیلده او انسولط، ده  سه میش ایسته

ی یاري ـی سوریه سفرینـیب  توغرولمحمد ، خبري انابراهیم اینالین عوصی
وٍكـؤیـب ناَین انور ائتمیشدي. سولطـیه مجب نمهؤا دـانیوب همدقو قوسورخو ،

ا انسو همداوردو انسییدي. سولط گئچیرمه اَلهسینی  ین) خزینهانابراهیمین (سولط
مونو ایشغال ائتمیشدیلر. وٍلؤبر ـیین بانایر یـوٍنئـگی ـلر ایندیکعاصی، رورکنیوٍ

عسکري ایقداما  قارشی عاصیلره اآم ،یئتیشمیش اانهمد یب  توغرول داانزام قیسسا
ابراهیم اینالین شولوغ آتلی بیرلیکلرییله ، یناننکو سولطرمامیشدي. چوٍل وواَ

 سو واوردوسلجوقلو  ناوالداددا زدن باغایدي. بو اوٍ یئترلی ساییدا عسکري یوخ

رك  ره ندهؤر گـخبا ـغولالریندا داوودون اوانخوراس و لداشینا)ا (حایات یوـخاتون
 -ابراهیم سونرا اننملی میقداردا دستک آلدیقدؤا انمیشدي. آردیند یاردیم ایسته

  غرولتوردي و ـز وئی یاخینالریندا اوٍـرئ، روموشدو. ساواشزرینه یوٍاینالین اوٍ
جیین ظفرییله بنوشهرِ انینداندي. ساواش مئیدنالسوانر داغالرینا ساري قاچزو 

 انن آردیندـنی یـیئنیلگ، دي. ابراهیمنرولماق همن یاخاالآتی یو، ایسه ابراهیم
، یب  توغرولال بیلر. لییله ده تسلیم ائدیلمیش اوالر اَاوغوزدیگی  سیغینماق ایسته

دي. ابراهیمله ـر ائتـلماسینی امغونین زئهییله بو یمین اؤز یاییابراه انـنیاخاال
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مد و احمد ده اعدام غلوالري محاو لداشالري و عمیساواش یو اونونبیرلیکده 
 ائدیلدیلر.

و  اوغوزکی  تیمینده نهؤیین یب  توغرول، یانایلی عوصی 1059ابراهیم اینالین 
 انخسوللوقدیو، دوروم بو نمیشدیر. دستکله نطرفیند قیسمی بیر نملیؤرکمنلرین اتوٍ
و ـسلجوقل نـگل االـح انـریشـپ دهـسین هـنتیج اواشینـس ن رهوٍـس هـرجـایلل و

ده   گئرچکدن بیلر. انآچیقال شکیالتالموٍ لدوقالرياو زاوٍ به زاوٍ الرینین ساواشچی
ر ـده بی حهنن گئنیش سا ر سرگیله دهـه قرـماوراالنه انایلینده عراقد 1056
ر  بوخارایا قده انداندا عربیست آراسیز دالینجا اونونیا چیخمیش؛ اورتاقیتلیق 

و  انایر، لیک ز وئرمیشدي. البته بو قیتلیق و خستهخوشلوغو اوٍوبا نو نیاییال
 لر تلهکوٍ ،ريـعسکرل وـسلجوقل االمیش؛ـاخـی ده لريـرکمنوٍـت و اوغوزعراقداکی 

 ولر.شدلمواو ادـالینـح
ایدي. دئدیگیمیز  ونی واریثیاني نظرینده ابراهیم تاختین قبویالرسلجوقلو 

یوسوف بن میکاییلین  انینی داشییانعونو» بایقوج اناین«، ابراهیم اینال، کیمی
اوغلولوراگر مووفّق ، ده او گؤرهنا یدو. بویه  ائتمه ناعال» انسولط«و نزوٍؤاسا او

 انخوراس، یـب  توغرول محمد، ینیانـالین عوصیـنم ایـردي. ابراهیـنقشه چکی
 لیکله یاتیردا بیلمیشدي. سینده چوخ چتین دستگی سایه عسکري سلجوقلوالرینین

ی ـسین لشمه نـلرینین زنگی ن اصیلزادهـرکموٍـو ت اوغوز، و ظفرلريـسلجوقل
 ج گتیرمیشدي.انبیر قاز کیچیک  جه ساده عسکرلره ،آرتیق، آنجاقساغالمیش؛ 

ـ عسکري ،غنیمت گئچن لینهاَ نالریناو الینه سالدیغی  سینین آریستوکراسی يبو
رکمنلرین و توٍ اوغوزائله ، یندا هئچ ساییلیردي. سلجوقلو فتحلريانثروتین ی

قارشیالیا بیلیردي.  آزین بیر الریناوتالق یدوقالريدو احتیاج چوناوٍ رينالاحئیو
وارلیق صاحیبی  انلدیو راحات چوناوٍ کرلرعس کیمی کیانزام هر ،ساواشالر بو

ن ـرکموٍـو ت اوغوزدي. ـای کـلی ر وظیفهـی بیـداغیدیج، ا چوخـداه اندـقاولما
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ا ـداه، رـلیکلر چکی سفرلر سیراسیندا چوخ چتین اوزون، عسکري بیرلیکلري

یین  نهرؤاردولر. یا دؤزوٍ ره سیخینتیهر جوٍ معروض قالیر و لوم ـ ایتیملرهؤچوخ ا
مین  ز وئرن ساواشدا نئچهردلرله اوٍر نهري ساحیلینده کوٍجه هابو ساده، رکمنلرتوٍ

سیراسیندا  ساواشالر  ایچ و جنگلر عسکرلر لی درجه آشاغی وئرمیشدیلر. ایتگی
، نالرزدن اودوالر. بو اوٍراولو انخالریندده وار ـ یو هم، رـریـرینی وئنالاهم ج

 انداوردویین شیراز سفري اثناسیندا تئز تئز ب  توغرولایلینده  1052
 قاچیردیالر.

ردا نالازام ردوگوسوٍ آراسیز روشماالرینوو زللیکلهؤا ،مشقّتی سفرلرین اوزون
دا دئیینمه و ـاً ساواشچیالر آراسینـسلّموٍـم، یـس رزاق و یئم سیخینتین اَـچکیل

، الـی ابراهیم اینـدور کوـب !دو. باخیناولوردن سیزلیکلره نَ ریضایت
1050پماق اوٍ.لرده مرکزي حوکومتدن قوسیزلیکدن  پلو ریضایتچون بو تو
یاتیردیلمیش  انـی عوصیـگوموز کیمردوٍؤگ، یـاراق کـمیشدي. باخماینفایداال

ن ـنی یدؤولتالي سلجوقلو و اوـا بـآم، ال باشینی الدن وئرمیشديـو ابراهیم این
ر ـل هـی نتیجـنملؤا سینده ییشمه هد نـنی یـسیستئم وردواده ـتاریخین کیسونراا ـداه

غوخاري ان. فئودالالشرموشدودوغوزسیز  نظم، قات یوللولرینین نوٍکؤرکمن توٍ و او

رودولن گینی تئز سئچمیشدي. یوٍج یه ال بیلمهاغی اوانساغالم بیر عسکري دای
رما غالم حاکیمیت قوزرینده سالر اوٍدؤولتگئنیش فتح سیاسی و موطیع ائدیلن 

یا اورتای ـیتینیماسی ضرورنالن پالـنی سیستئمی اوردویئنی بیر ، احتیاجی
تموٍ قیسسا ،یموش؛ بئله لیکلهقونرا دسو، سلجوقلو دایالی نینه زهدوٍ قبیله ـ يبو 

ودالالرین ـفئ نرتّب آیلیق آالللولرینین یئرینی ایقطاع اراضیلري و موٍنوٍکؤ
 رموشدو.لدوالري دودواوری ـداییم

لر ـرکمنوٍــ ت وزـاوغ، الرینداکی سلجوقلو فتحلرياورتاایل  وٍزـی.جی 11
نمه جلهلرین گوٍ الیه انتمایآراسیندا بیربیرییله هئچ تو سینه یوپلو ل آچمیشدیر. تو
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، سینه زمینه یاراتمیش گئتمه انرومالرینین آرادباالخره آتا ارکیل قبیله قو، لرکؤچ
بؤلگهیئرینه  نوناو  سل اکونومیک ایلیشگیلر اورموشدور. فتح ساواشالريتو ،

ی ـز گئچرلیگینؤـی سـک ستوندهلري اوٍ یهاوٍ توپلوم آرتیق، نین م طبقهـحاکی
لري آراسیندا  یهاوٍ طبقه حاکیم لري لکهؤا ائدیلن فتح سلجوقلوالرین آرتیرمیشدي.

ل دا آغیرلیقلی روقونوبو ، یـي سیستئمی شکلینده اعمال ائتدیکلري پاـس مهلؤب
لک)چوخ واخت میراث پایی (موٍ، لر  بؤلگهرولن کدوٍؤزه چـینامیشدیر. دیاو ،

، پایالشدیریلیردي. سلجوقلو ایمپیراتورلوغو اقاوالرتیم حاقالري  نهؤبعضاًده ی
 انغالیتیمه با نهؤی یـهر شئی، سییله مهلؤبالري بو بیچیمده توپراقگتیردیگی  اَله

بو سیستئمین  یموشدو.قو آرایا سیستئم بیر یئنی توشدورماقالتو ییلهدؤولت لی قزنه
واسسال ، الر تخصیصیتوپراقلچوده ایقطاع ؤا بؤیوٍكاینکیشافی و  انرزه ووؤگ

رومالرین ودال قوـسالدي. آما فئ یوالر ـده آیدین بی ایلیشگیلري ناواللرله دؤولت
 و اقـآچاج لیو اـاسینـغمن دوـلرینی شونجهالر آیریلیق دوٍراـونـس، افیـاینکیش

ن و ـویالیتلری وٍكـؤیـب. ایدي جک ه میندیرهوٍرعتـسلماسینی یییخ ایمپیراتورلوغون
لرینده  لکهؤا دوغو، سی سینه وئریلمه لرینین ایداره یهاوٍ انیدانلرین حاکیم خ  بؤلگه

ل آچمیشدیر. باخمایاراق ماسینا یویا چیخاورتالرینین دؤولتچئشیدلی سلجوقلو 
ی طایفاالري سلجوقلو ایمپیراتورلوغونون ـتیج نهؤـلرین ی  بؤلگهو قیراق ـب، یـک

ودال سئپاراتیست ـا فئـآم، ییاردیالرانی [رسمیته] تانده سولطـنوروٍؤد لمه کسهیوٍ
ا و دا آیریلم نالراو، یینجه له ی ضعیفدؤولتسلجوقلو  گؤرهجلرین آرتماسینا گوٍ

 لونا تپیلدیلر.یو اولماعمالً باغیمیسیز حوکومدارالر 
تاریخی  ایلگیلی فتحلرییله سلجوقلو الرینداکیاورتا ایل یوٍز جی .11
کی سونرا نین داها جی رهکی فئودالالشما سوٍ رکمنلردهو توٍ اوغوز، بیلگیلر
سلجوقلو ، ا سفرلريـلکه آلمؤر. اـل وئریوـیه ی ر وئرمهـو حاقیندا نظدوروم

خالماسینی جونون چوی و اکونومیک گوٍـسین لشمه آریستوکراتالرینین زنگین
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، رکمن آریستوکراتالريو توٍ اوغوزقات  یوخاريدا سونوجساغالدي و 

 ريـؤچـک نکسل گله اواشـی اواشـی و اـاطرافداکی یئرل فئودالالرال یاخینالشمای

 انـانو قیراقداکیالرین دستگینه دایـالشمایا باشالدیالر. باوزاق اندـیاشامین
اـی و اغیمسیزـب چوخ رـبی داـآراسین ایللر وٍزـی.جو 11-13، لري یسلجوقلو ب 

لتدیگی فئودال  زهین دوٍبونالر دوردوالر.اولوش تلریاکیمیـح اغیمسیزـب اريـی
 اورتا ،بونالر بوٍتونتوردو. ر توـر یئـنملی بیؤرولوشو الیکلرده ایقطاع قو رئنسپ

 رکمنتوٍ و اوغوز ناوال تبدیل تمثیلچیلرینه ن تیپیکـنی ودال صینفیـفئ دوغوچاغ 

 ائتمیشدي. یاردیم آرتماسینا جونونایقتیصادي گوٍ و سیاسی لیدئرلرینین

ز ؤجه ا لري ایسه ساده یب توٍرکمنو  اوغوز ناوال تابئع سلجوقلوالرا
 ،لیکله بئله ر.ـبیلردیل  هـی مینه ایشتیراك ائلهتقسی اوتالقداشالري آراسینداکی  قبیله
دا باغیملی  لرینه داها و اصیلزادهـسلجوقل ،لهـتوٍـک ناوال یـتیج هراوٍ اندروـدوغ
لونالردوالر و راویو انزام، بورومکلّف تبعه مکله موٍ دهؤعمالً وئرگی ا بوونا دو
 شموشدولر.دوٍ

 

رولوشوایقطاع قو 
 

چوخ  دهـسین ایهـس فتحلري وـسلجوقل ،آریستوکراتالري نـموٍرکـت و وزـاوغ
، ر خوسروـلدوالر. ناصیی اوـاحیبـامالرین صـن و سهـلیکلری نـزنگی بؤیوٍك

لرینین  یسلجوقلو ب»خداالريقوسینی اللرینه گئچیردیکلریندن  هامی نین»درت نو
ول ـخسیو«الرین ـناو، دا ایسهـا میصراعالرینـر باشقـاعیـر. شـدی بحث ائتمکده

شدوکلرینه ایشارت ائدیر. ا دؤنوٍ»رنالاخ«ی ـاحیبـص ثروت بؤیوٍكدن »لر آواره
ایل  یوٍز .جی11 ینینبویالر اوغوز ،خوصوص آیري بیر چکن نظري

 دیرماالریدیر.نآدال اقاوالر »تات« خالقینی دیللی فارس ینانیندا خوراسسونالر
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 ر.ـائدی نعکیسموٍ یـی عنعنه رـبی یـاسک اکیلیغیندانخاق ركوٍـت، دیرمانآدال بو

قصد » لري یهاوٍ توپلوموزار یئرلشمیش خراجگو«، سییله کلمه» تات« وـنکچوٍ
 اردي. اولون

، ونداسونوججلی ساواشالر انلکه قازؤا بؤیوٍكز وئرن ایلده اوٍ یوٍز.جی 11
و   بؤلگه بوٍتونآدي آلتیندا » لکموٍ«و » ایقطاع«حاکیم سلجوقلو آریستوکراسی 

سلجوقلوالرین یاخین فامئللرینین و ، الريتوپراقگئچیردي. ایقطاع  اَلهایالتلري 
 ده داغیدیلیردي.  للوق ائدن عسگرلرهرین بیرلیکلرینده قونالاولیعهد سولط

چوخ ساییدا  اقاوالربیرلیکلري ایقطاع  اوغوزرك ـ توٍ ناوالسرحدده مامور 
پراقکین کی اَ سینده ورهؤنالرین دقاال ایله اوتالقالرینی و توالري آلمیشدیالر. او

 اقاوالرسینده میراث حاقی   بؤلگهبیر چوخ سینیر ، اشرافینا توٍرکمنو  اوغوز
 الر تخصیص ائدیلمیشدي.توپراق

ایل  یوٍز.جی 11، سلجوقلو حاکیملرینین ساواشچیالرا ایقطاع داغیتیمی
لرینین فتحی سیراسیندا باشالمیشدي.  لکهؤا وغود اورتاالریندا یاخین و اورتا

کیمی عسکرلرینه و حتی واسسال امیرلره  اولدوغویی   بؤلگهبیر ، اساساً بو ایش
ی ب  توغرولده   یندا باشالدیلمیشدي. همانی زامب  توغرولوئرن  اقاوالرایقطاع 

ر ـر خاراختئـل بیس تلهایقطاعالر هله کوٍ انـناواشچیالرا باغیشالـده سـنمینؤد
الشماسیندا آلپ  الر یایقینسونرارولوشون داها مامیشدي. بو فئودال قوانقاز

متاز موٍ، ) وزیري1072-1092ملیکشاهین ( ) و1063-1072( نآرسال
عمادالدین  ینامیشدیر.او لرو نملیؤا ایصالحاتی المولکون نیظام آدامی  دؤولت

سیندا عسکرلرین  ایلین ایکینجی یاري یوٍز. جی 11المولکون  نیظام، یاناصفه
پراقگئنیش  گؤرهدرتلرینه قوتوایصالحاتی  انل آچالر آلماسینا یو

دن عسکرلري اؤز  یـاسک، یـزللیگؤا بونونر. ـلشدیگینی ذیکر ائدی گئرچک
داغیتماسی  توپراقایندي آیلیق یئرینه ، یندؤولتدن گئچیندیرن ـسین خزینه
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پراقـ عسکرلره ، یانـ دییه یازیر اصفه، المولک] او [نیظام«لموشدور. اوتو 

نالرین) گلیر قایناغی الري اوتوپراقنالرا ایقطاعالر وئردي و (بو او، داغیداراق
ون ییغیشماسینا و اوٍرون، یانال بیرلیکده عمادالدین اصفهبونون». دي ائله
خوشلوقالرین بو القین نوـقیتلیقالرین و س انل آچشالماسینا یونین بو هانخز

سیز  المولکون ایقطاع نیظام، ازارـر. یـدیـد ائـل آچدیغینی قئیایصالحاتا یو
جی انبعضی یاب، کی اوالردئمک   وئردیگینی بیلدیریر توپراقرا دا نالقاال

ده   نجهؤا انرمدمذکور رئفو» عسکري ایقطاع«تاریخچیلرین ایدیعاسی ترسینه 
 واریدي.

ی ـنملؤا دهـتیمین هراوٍ دـکن دهـیندؤولت وـسلجوقل ،رمورئفو المولکون نیظام
پراقل آچمیش؛ اینکیشافا یوالرالرین ساواشچیالرا و جاسوسالرا ایقطاع تواقاو 

، لموشدور. حوکومتاو دننَ آرتماسینا گلیرین گلن صناعتدن و کیناَ ،سی وئریلمه
آلیناجاق  چالیشاراق) یه مهلت گئنیش توپراغینی دا آز (بیر دن کیمسه وئردیگی توپراق

ایالتلرین ، نجهؤایدي. او حالداکی داها ا حاصیلین میقدارینی آرتیرماقال مشغول
نین  لکهؤدا ا ونداسونوج، سی اؤز باشینالیغا تیمی آلتیندا بیرلشدیریلمه نهؤی دؤولت

 لموشدو.سینه ندن او شمهفالکته دوٍ
تیم اوٍ نهؤي یمرکز، رومآما عئینی حالدا مذکور فئودال قوسییئل انتچون پو

جو ن اکونومیک گوٍـایقطاع صاحیبلرینی وٍكـؤیـبزللیکله ؤر تهلیکه ایدي. اـبی
احتیماالً، المولک . نیظامينیرد جلهده گوٍ  للريسئپاراتیست تمایوٍ، اـخالدیقجچو 
، رکن ایجاره وئره الريتوپراق یا و پایالرکن ایقطاع عسکره گؤره نابو محض ائله

ترجیح  یـلرین  بؤلگه آیري آیري نـالرینیتوپراق وـسلجوقل یـک لچودهؤا یـعظمتل
دینار  مین چوناوٍ ساواشچی هر المولک نیظام ،گؤره یه حسینی سعدالدین ائدیردي.

دا روم  یناالـق، دـاریسی سمرقنـو میقدارین یـیرینده ایقطاع آییرمیشدي و ب ده
المولک هردن  یردي. عمادالدین بئله دئییر: نیظاملو) گلیرلریندن تأمین ائدیلادونآ(
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سی) ایللیک مین دینار آیلیق انسینه (ش ردي؛ عسکره راست گله بو جور ائله
لریندن بیرینین   بؤلگه) ولادونآروم (، سینی [آیلیغین] یاري بونوننظرده آالر و 

 -اوزاق( دهسین نوقطه جاو ینانخوراس سینی یاري ربوٍؤا و یه یـرگـوئ یـردیگـوئ
اً ـی لحظه داییمـدیگ اهین ایستهـملیکش». یه حواله ائدردي  ؤلگهـبشموش) دوٍ

ی ـدلـچئشی ونـایمپیراتورلوغون وـسلجوقل اواشچیالرینـس ناوال داـللوغونوـق
چاغ اورتاباشقا  و نیشابوري ظهیرالدین انیاز اولدوغونو ایقطاعالري لرینده  بؤلگه

 هدور.وٍجوتَ لدوقجا جالبِتدیکلري بیلگیلري اویازارالرینین نقل ائ
لچولرده بیر نئچه نووع ؤا کیچیک و  اورتا، بؤیوٍك، ایللرده یوٍز.جو 13-11

دئییلن  اقاوالر، »مشَحاقطاعات «قایناقالردا ، یناوالیایقین  ناَایقطاع واریدي. 
نلوغو خولرین چوکمنتوٍر و اوغوز کی تیمینده نهؤسلجوقلو ی ایدي.»ایقطاع عسکري«
 سلجوقلو نشدوالر. ایقطاع آاللموا صاحیب اوـالرینتوپراقر نووع ایقطاع ـبی

کونالر احتیماالً،رينالاتمونن  له . اینجهعسکرلره پایالشدیراردیالر آلتینداکی امري يبو
وئریلن  اقاوالردیریلیکده و میراث حاقی ، تیمین مالیکیشَحاقطاعات ، نمدهؤد

 بؤیوٍكایلک ایکی ایقطاع چئشیدینه گئنلده  آنجاقنئچه نووعو واریدي.  بیر
لري صاحیب ایدیلر.  یهم اوٍـاکیـسینین ح زللیکله سلجوقلو سواللهؤا، لر اصیلزاده

میقداري  بیر آز چوخ الرینینتوپراق ناوال حاقی میراث ،ایسه ساواشچیالرا سلّماًموٍ
 یئتیشردي.
ستون اوٍ یـدلـچئشی ،یـس درجه عسکري نـشخصی رـه ،الريتوپراق ایقطاع

گئنلده  ،داغیتیمی الرینینتوپراق ایقطاع وئریلردي. گؤره اصالتلرینه و مسئولیتلري
 نالار فرمـل بیزؤن ا هؤسترـگ یـقیمتین ي  ماد الرینتوپراقتی و یتیمین موقعی نهؤی

راغین ـا بو توپـی ریلن او وـوئ اقاوالرایقطاع ، قیمت نالیولشردي. قو گئرچک
لرده  ایله عایید بلگه وٍزـی.جی 12اردي. اولونی ـبلل ؤرهـگلیگینه  وئریملی
حودودینده تعیین  2000 - 3000الرینین قیمتلري توپراقایقطاع 
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ل ـامیـدا شـزللیکله بوغؤا، ی قیداالرـموشدور. البته بو مبلغه طبیعاولون
 ااسوسالرـر و جـعسک، داـریننالافرم ل سلجوقلوـای وٍزـیی ـ. ج12دو. اولور

 ،باغالمدا بو یلدیغی سیخ سیخ بیلدیریلیر.نباغیشال» ر میقدار ارزاقـایقطاع و بی«
 بیر ائدن ایحتیوا بیلگیلر نملیؤا لدوقجااو رگن حاکیملري حاقینداجارین گوٍانس

 ناوالپاره)  انسی (ن موز؛ ایقطاع و جیرهیدیر. سؤزوٍجایلگی چکی چوخ یانفرم
الللوغوموزدا و داییم قوالراحیب ـی ایقطاعالرینا صـاسک، هر کس ناواقاو 

هر تک  انایقطاعیندا حاق آختارماسین. اونالرد اونونچ کیمسه ـالسین و هئـق
عام و اننا باغیشالدیغیمیز لسون؛ اوتلو) اوومیال مسعود (اولدوغوی مالیک ـکت

ر و ر اَـر بیـآرتیرسین. ترخیص ائدیلن هللوق و ایطاعتینی چون قوایقطاع اوٍ
، هر شخص نآدي ثبت دفترلریندن چیخاریال سونراسفریندن  رـماوراالنه

و  انفرم، یه یمیزین حشم دفترلرینده قئید ائدیلسین. هئچ کیمسهانشخصی دیو
ار ـر تک قیزیل دینـده بی نه، غدابو اننه بیر باتم انداولماروغو یوبوحاکیم 
هر بیریسی ، (حشم) حوضورا گلدیکلرینده اوردو بوٍتون اقـآنج. نـوئریلسی

 ». کن میقداري وئرسینلر سی گره ایقطاعین نعمتلریندن وئریلمه
عیبارتییله عسکري شخصلره  »پاره انن« ،بیلگیلر نآال یئر ریندانالاسلجوقلو فرم

ع و بیر ایقطا«کی دابورادیر.  مکدهگؤسترسی و پول وئریلدیگینی  ه  ماد اقید
» ایقطاع و ارزاق« نیالنقولالچاغ قایناقالریندا  اورتا، عیبارتینه» میقدار چؤرك

دئییلن و » مواجیب«لرینده  ایل بلگه یوٍز. جی 12، ز گلیر. ضیمناًتعبیري دوٍ
، بحث ائدیلیر. بو جور بیر آیلیق انبیر آیلیقد نسوندا داغیدیالاوردوسلجوقلو 

ایقطاع  گؤرهی ایدي. یعنی احتیماال ـر شکلـروط بیعمالً عسکري ایقطاعین مش
 اوزاق عسکرلري تی ساییالردي. سلجوقلوانن رـی عسکري شخصیـس یـاراض

و اونالرا وئریلن » ش پاییوواچ« اقاوالرآپاریلدیغیندا آیلیق  سفرلرینه ساواش
 دیکلريبعضاً گئت ،پول بو لی آلیردیالر.رزاق بدی حسابینا اَـالرین حاصیلتوپراق
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ده عاریضلر (عسکري  هـ. نتیجیردينارشیالـق اندجاسیندا بوـی و خزینه نـنی  بؤلگه
 ردیلر.  لداشلیق ائدهلر) عسکري بیرلیکلرین حرکتینه یو فتّیشموٍ

ساواشا  اقاوالری ـام تجهیزاتلـال تـز آدامالرییؤا» الر مقطاع«ا ـرلر و یـامی
اؤزل ، ساواشچیالرین آدالري نتوپراغی آال یدیلر. ایقطاع قاتیلماق مجبوریتینده

 -انسلط« ،ایسه عسکرلر دیگر ائدیلردي. قئید دفترینده ثبت »عرض انِدیو«
 دفترلرینه یازیالردي. اندیو» شخصی«ین »المعظّم

و یاشلیالرین  ریننالاچیخ اننیظامد نردي. نله زهدوٍ تفتیشلر عسکري سل دؤوره
لره یئرلشدیریلردي.  مه نله زهدفترلرینده یئنی دوٍ ثبت اویغوننا بو، آدالري سیلینر

ا قالخار و انعوصی، شن عسکرلر تئز تئز مسأله یارادارهر سببله دفتردن آدي دوٍ
ثبت دفترلرینده وئریلن ایقطاعالر و  اوردو. لرردی وئره انلیقالرا مئید قاریشیق

آدامالرین  نیظامی فترلرهد بو ردیلر. گئده حسابینی دا عاییداتین آلیناجاق اننالرداو
 اردي.اولونللري (پول) ده قئید درزاق بجکلري و اَ گئچینه
الرگئنل ، قطاعالرمواقاو یعنی ، انروعایاد اننالرا وئریلن یئرلرده یاشایاو

د ـاییـایله ع وٍزـی. جی 12پالردیالر. ی توـوئرگ انکندلی و صناعت اربابیند
و باشقا وئرگیلرین » عواریض« انردنالاوالآلتیندا  قطاعالرین امريمو، لرده بلگه

بللی «ایقطاع صاحیبلریندن ، لرین بیرینده آلینماسی بیلدیریلیر. بو نووع بلگه
 -ایسته» یماماالريوئرگی قو یئنیج و آلماماالري وئرگی چوخ انائدیلن میقدارد

نالرین او، یـس ر. ایقطاع صاحیبلرینه بو جور ایخطارالرین وئریلمهـنیلمیشدی 
یر. گؤستردیکلرینی  کلهی طلبی یوٍـلچوده وئرگؤی سیندیراجاق اـیی بئلین کندلی

لدوقجا او انی فرمـندردیگؤی حاکیمینه گـس  بؤلگهرگن جارین گوٍانبو آرادا س
، داانر فرمــ دئییلی، ر کسهـه ناوالدا ـللوغونوـق، م)ـاکیـاو (ح«دیر.  ایلگینچ

دن  قطاعا وئریلمهاو یئر مو، ین یئرلیسیانراو( گؤرهاال ایقطاسیندا اسکی ریوـ 
سی بیر انسین. اگر هر هانراودیگی کیمی) د دهؤه ادؤولتر  نجه نئجه و نه قدهؤا
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تیاراتینی) اخ زؤ(ا انداولما یمیزانبیزیم فرم و قراري ین عزّالدین قارداشیمیز ،کیمسه
نو بو  ر)ـم و یا امیـاکیـاو (ح، سایز قویه اوٍ استعمال ائتمه یه و سوء لتمه گئنیش

 ».گئري قایتارسین
ایللرده  یوٍزجی  11 – 12، رولوشوگوموز کیمی فئودال ایقطاع قوردوٍؤگ

ایدي. یایقین لدوقجااو عومومی اینکیشاف گتیردیگی اَله رومونونایقطاع قو ،
لویال مالیکیت تواروث یونوراتی ـب، سونداقویستئمینه ی سـودالـوپاداکی فئاو

للره نا بنزر تشکّوٍییر. بو للیگی داشیزؤدئلینه گئچیش اموBeneficia  یاخین بیر
بللی باشلی عومومی ، بونالرده راست گلیریک. آما   نمدهؤسی د نجهؤسلجوقلو ا

لیگه تابئع  الریندا دا خلیفهاورتاایل  یوٍز. جی 11للیکلره صاحیب دئییلدیلر. زؤا
ـ میراث ایقطاع سیستئمی ، سا بئلهاولمای جهتدن گئچرلی لرده ـ حوقوق لکهؤا

 واریدي.
سینه  شمهنوٍؤل مالیکیت شکلینه دزؤا زییجوٍ نملردهؤد کیسونرا داها ایقطاعین

 یوٍز. جی 11وق. اولورسلجوقلوالردا و خارزمشاهالردا شاهید ، لرده وئیخیبوٍ
، ی سیراسینداـتیم نهؤی یانیدانی خـزنگ نـوٍرکمـتی ـک ده یین سوریه نهرؤا، ایلده
الري توپراقده ایقطاع   خی عسکرلرینای دـک، سینین یوخ جه اشراف طبقه ساده
اه ـارزمشـو و خـردي. سلجوقلـشدیریـیی هد احیبـص اقاوالر راثـمی و وار

بیر موخالیفت  يجید قارشی یقوالمایااو بو انالش یایقین گئتدیکجه ،رينالاسولط
ی روعایا ـک، زرینده یوخاوٍ توپراقیاواش یاواش فقط ، امیرلرمیردیلر. گؤستر

، ن)ـجلولري (امیرلریزللیکله گوٍؤلموشدوالر. ای اوـاحیبـص قده حاق زریندهاوٍ
ده وٍـلچؤگئنیش ا، اکیملريـن واسسال حـر و ایالتلریـلري و شه یهاوٍ انیدانـخ

 بؤیوٍك، رينالارمارین فـجانس اناحیب ایدیلر. سولطـا صـمصونیت حاقالرین
اکیملر ـاحیب حـصالحیتلره ص ونـوٍتـبایقطاعالردا  ریلنـوئ نالراامیرلرین او

دا انفرم نیازیال آدینا الدین سراج اسفهبد امیري انمازندر یر.گؤستر لدوقالرینیاو
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لسون. ف صاحیبی اووٍدي تصرّاَب، اقاوالر اویغونروغوموزا یوبو«بئله دئییلیر: 
 دؤولتی ـالـماشتامیز عاییب و گوـر نـر بیـه ناوالدا) ـانازندرـه (مبو ویالیتد

سین و  ائله بولز قؤس  معام ائدیلن ایقطاعی نم ـ نوٍانالدینه  روغویال سراجیوبو
خارزمشاهالرین ». یه قالخماسین نا موداخیلهبو ایقطاعدا حاق آختارماسین و او

، دا  رينالاد فرمـایل باشالرینا عایی وٍزـی. جو 13نویال ایل سو وٍزـی. جی 12
دا   انتیم حاقالریند نهؤدا باغیمسیز یانعئینی زام، دئییل انجه مالی آچید ساده

 یر.گؤسترخالدیغینی جونون چوموقطاعالرین گوٍ بؤیوٍك نانیارارال
ی ـگتیردیگ اَلهرومونون ودال ایقطاع قوـایللرده فئ وٍزـی. جی 11 – 12

ت یل مالیکیزؤا، نین ی میقدارداکی موقطاع صینفیـنملؤجا الدوقاو، اینکیشاف
و  اوغوزل آچمیشدیر. بو فئودالالر آراسیندا چوخ لرینه یو شمهنوٍؤواریثلرینه د

  سلجوقلو ، ن داغیتیمیـنی یـدا واریدي. ایقطاع اراض  آریستوکراتالري نـوٍرکمـت
فعتلرینی تامامییله تطمین سینین استعماري من ودال اشراف طبقهـل ـ فئـآتا ارکی

ساده ، ست قاتیاوٍ نـٍورکمـتو  اوغوز نرـگتی اَلهایقطاعالر  بؤیوٍكائدیردي. 
لیک و صناعتیندن ده گلیر  الرینین اکینچیتوپراقز ؤا، تیمدن دئییل هراوٍري کؤچ

، سینه لشمه سینین زنگین هم سلجوقلو آریستوکراسی، دورومساغالییردیالر. بو 
 دو.اولورجونون آرتماسینا سبب تصادي و سیاسی گوٍده ایق  هم

 
 
 

و  اوغوزآسیا  اورتاایللرده  یوٍز. جو 11 – 13
 لريتوٍرکمن
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مونون اؤن و وٍلؤبر ـبی بؤیوٍكن ـلریـوٍرکمنـتو  اوغوز، سلجوقلو فتحلري

سی و  تهؤقافقاز ا دوغواورتال آچدي. یاخین و سینه یو ائتمه کؤچآسیایا  کیچیک 
ینین بویالر نـٍورکمـتو  اوغوزده   نهئاراق یـلره باخمایؤچـک اناولونلویا ادونآ

 یوٍز. جی 11آسیا حودودالري ایچینده قالمیشدیالر.  اورتا، بیر قیسمی بؤیوٍك
ایندیکی باتی و ، ريقوروپالینین بعضی بویالر اوغوزسیندا  ایلین ایکینجی یاري

ایچینده قیپجاقالرال قاریشیق یاشاییردیالر. سرحدلري  انقازاخیست یـوٍنئـگ
و  اوغوزسوندا دوغو یـگوٍنئن ـزر دنیزینیـخ، یـس خریطه نین کاشغارلی ماحمود

 غواوتوردوالرین اوغوز، ده یر. خریطهگؤسترقیپچاقالرین یاشادیقالري یئرلري 
ده   و اتکلريقارتا ندیریالنآدال اقاوالر» قاراجیق داغالري«دا ـلر آراسین  ؤلگهـب

 اوغوزسیغناق و قارناغی ، قاراجیق، تکنتسوٍ، یلیر. ماحمود کاشغارلیگؤستر
ده   هم، الراوغوز ؤرهـگه ـ»ركالتوٍ  لغات اندیو«دیریر. نآدال اقاوالررلري ـشه

سی  سیردریا و آرال چئوره، سی رهؤوخزر ی قوزئیدوالر. اوتوروردا  قیشالقانم
یاشاییردیالر.  ار حالیندقوروپالپلو تو، یاراقاولما یوٍكبؤدا   چوخ، الرياوغوز
ري کؤچ ري و یاريکؤچ ناوالینه تابئع دؤولت یابقور سیردریا نالابیر زام بونالر
، رینانالاسلجوقلو سولط انخوراس، نالر. ها بئله اوالریالریدیتالرین قالیناوغوز
دشت قیپچاغین پوراالنهروئس و لوتیجیلرینه باغلییدیالر.  نهؤلی یانین قاراخماو

، ی بیر قیسمیـنملؤالرینین ااوغوزلی ایللرینده سیردریا  .60ایلین  یوٍز. جی 11
، نآرسال آلپ انسولط حودودینده ایلی 1065 اَیمیشدي. نبویو احتیماالً سلجوقلوالرا

دیلر. ابن یمیشن اَبویودن  نمه نالر دیرهدیگینده او نله زها سفر دوٍانجند و شابر
د ـنو جنشدوگونده اودوٍ والـیزرینده اوٍ رـنه، )ناو (آلپ آرسال«، ؤرهـگره ـاالثی
ائتدي.  مـتقدی لر هدیه وٍكـؤیـب و بیلدیردي یـایطاعتین قارشیالیاراق یـملیگ
ایقتیدارینی  اونونحتی ، اديـیمل قور صالحیتینه اَـچ بیـهئ اونون نآرسال آلپ
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اراق ـچیخ انادراو راـونـسا ـدي. داهؤسترـگت یقی و هیماـس، رك تحکیم ائده
رگنجه گلدي و گوندو.ؤدا مروه د انادراو« 

 -یاري جیوارینداکی ارزمـخ ّل او فتحیندن نـدیـجن ،نآرسال آلپ انسولط
سو اوردو.ده ایسه سلجوقلو 1065دي.  نله زهر دوٍـر سفـقیشالغا بیانمسو مچؤلوٍ

قیشالق قاالسیندا انیه قارشی هوجوما گئچدي. م جازيرگنجدن قیفشات و گوٍ
ایطاعت عرض  و قاولما تسلیم ،قیفشات انسالین یه چنبره طرفیندن نآرسال آلپ

یه  الر جازيسونرا، نآلپ آرسال اولوری ـی بللـک یدي. ائله ائتمک مجبوریتینده
 رسونو شیکست وئرمیشدیاوردواشلیق توزمین باو اونون و گورموشیوٍ

 یوال ندهیؤنوٍ جند خارزمدن دفعه وـب داـقیشین 1065 ،وـساوردو وـسلجوقل
، لالدي. سفیرینا یوانین یاناسینی سولطنآچیخدي. جند حاکیمی باریش آماجییال 

دلی یالمالري و آیري آیري چئشتاتار قو، دریلري قوندوزغار بول، رآنالیاخشی 
 اقاوالری ـس ی تبعهـد حاکیمینـجن، انطدي. سولـا تقدیم ائتنآرسال لر آلپ هدیه

سینه ده  تمه نهؤالرین یتوپراقتی آلتینداکی یده حاکیمی  هم سونراائتدیکدن  بولق
ائله اونرا انجندي ایطاعت آلتینا آلدیقد، نآلپ آرسال انیدو. سولطنو قوسو 

گنجه اور راـونـسا ـنه باغالدي. داهزوٍؤی اـی  بؤلگهرك  رویهستونه یوٍاوٍ انسابر
 حاکیمی منصوب ائتدي. انخوراس نوقوآر نآرسال، اننن سولطؤگئري د

 انآخیمالریندا یاشای اورتاین آشاغی و انسیردری سونراایلی سفریندن  1065
تینه یسلجوقلوالرینین حاکیمی انخوراس، يبویالر توٍرکمنو  اوغوزبعضی 

لی و ـاناراخـلر ایسه قـوٍرکمنـت و وزـاوغ انورـتده اورـماوراالنهر. ـردیلـگی
روپو بایکنت قو توٍرکمنایلده بیر  یوٍز. جی 12خارزمشاهالرا باغلی قالدیالر. 

لی انایسه سمرقند قاراخ وملوٍؤالرین بیر باوغوز؛ اوتورورشهري یاخینالریندا 
الرین اوغوزبو  نروپا آیریالللوق ائدیردي. ایکی قوسوندا قواوردوحاکیملري 

، يبویالر اوغوز ماوراالنهرزاوخ دئییلیردي. بورونه ایسه بوؤا، چ اوخبیرینه اوٍ
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، ردیلر. آتسیز ائده کؤچ چون خارزم سینیرالرینارماق اوٍلدوآزلیقالرینی دو اوتالق
روماسینا نین قو ريانت« دئییر: رجوٍ بو مکتوبدا یازدیغی بگه تیتو *غوباشبو اوغوز

زالرین ی قوـک دهرـماوراالنهایله  انـر قبیله و خوراسـسی بیناـر هـسیغینمیش ه
ن یاردیم و ـرفیـبو ط، لر شسههر واخت دارا دوٍ، کلریا بیرلـی باشقـلتدیگ زهدوٍ

 »سینه گلسینلر.  بؤلگهخارزم  اقاوالرایضطیراري دستگیندن آرخایین 
 

 کؤچلرینین توٍرکمنایل سیردریا  یوٍز. جی 12
 حرکتلري

 
ا و قاراتاو داغی ـنجبویوآخیمی  اـاورتین انـردریـایلده سی وٍزـیی ـ. ج12

اتکلرینده اوغوز انرتویالر نـوٍرکمـتو  اوکؤچر ـبی بؤیوٍكینی بو شقوسو جو
، گؤرهائتدیگینه  نقل نین یانمارقین نصرالدین ده»ركوٍالت مشایخ« آلمیشدي. هزونؤا

احمد ییو نـوٍرکمـتی ـیندا ایکانوي زامسدا انرکیستوٍـ] تانماو قار ان[آقم بو
و ـغلوناو نـاحمدی خواجه رینالـناارامـق و انـآقم ،یانـارقینـم دو.ورورـاوت

دوقالرینی اولونشئیخ طرفیندن قارقیش » موبارك«چون بو ردوکلري اوٍلدوٍؤا
نرا انالیدقئید ائدیر. بو اورای انرکیستلر توٍتوٍرکمن سونشوخیب بولره  لکهؤا قو

 میشلر.ای گئتمیش
ده   هله، ی وئرسیونالريـن فرقلـلری هانـی افسـرال ایلگیلنالاو آقم انـارمـق

درویشلرینین ریوایتلرینده  توٍرکمن دیالر.آنال بیچیمده بیر یایقین آراسیندا لرتوٍرکمن
اش ی قاردـآدیندا ایک انـارامـو ق انـدا آقمانرکیستر توٍنالابیر زام«بئله دئییلیر: 

نا منسوب بویوین آبدال  دهؤی اـیه وئرگ ويساحمد ی، و قارداشالرـواریدي. ب
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دیلر.  رتارماق ایستهقو انسیند خالقینی بو مؤمینین باسقی انو قارام انایدیلر. آقم
نا اراق اوـخوراـبدا راور اینک کسیب ائله ـده بیـدینـن مسجیـه احمدیـخواج

اوی آتمیشدیالانلوق بؤهتغرور. احمد یرك اونالرا  نه قارداشالرا هیرسله، ويس
یه  قرباالرینی یئمهلموش و اَایته تبدیل او انـارامـو ق انـمیش؛ آقم قارقیش ائله

ا ـاریم آداسینـقیشالق یانـاراراق مـو آختـلوـات یـاشالمیشدیالر. آبدالالر نجـب
 » قاچمیشدیالر.

دا  داـلري ساکینلري آراسین  ؤلگهـب انـتقازاخیس یـگوٍنئ، لر هانـنا بنزر افسبو
احمد ، رنالاقارام ر ونالاآقم گؤرهتدیقالرینا آناللرین توٍرکمنمووجوددور. یئرلی 

یرتاین انیندا سیردریانوي زامسشهري  انرکیستآخیمالریندا یاشاییردیالر. توٍ او
وزده ـنوموٍـگ رینالـناـیه یئرلشمیشدیلر. آقم تپه لتپه و کوٍ یاخینالرینداکی چاي

 انداناوررونالرینین ساتو انیاشای ده بهتوٍ ـ سی یاخینالرینداکی شاش آتاباي قصبه
رین احمدله نالاجا قارامخو، ساققالالر ی آقـرلـر. یئـائدیلی انـمگلدیکلري گوٍ
رلر. ـی دئییـروب گئتدیکلرینی اؤتوٍانـرکیستوٍـداوت سببییله تـآراالرینداکی ع

الرینا توپراقرین نالاو قارام انبو اوولیاء شخصین آقم، ایسه ندنیغین یل انشمدوٍ
 گؤرهردوقالري تؤهمته وو، سی ایمیش. خواجه احمد یی رد ائتمه سو وئرمه

نالري لعنتاو وش ایمیشلر. ـشمنوٍؤؤپکلره دـن ک یهیی  دا آدام الرـنلمیش و او
قاچماغا  اندانـرکیستوٍـخاراق تبوراالرینی توپراقر الـناو آقم انلیکله قارام بئله

 ایمیشالر. مجبور قالمیش
نـلرینیـوٍرکمنـترآتا بعضی نو ،نالاو قارام انـنالرین آقماورونالري رین تو

، لريتوٍرکمن انقارام و انآقم نملردهؤد اسکی واردیر. ریوایتلر سونداقونو اولدوغو
 یشالر.ري شکلینده یاشارمکؤچسینده  رهؤوشهري ی انرکیستتوٍ

ایمیش.  آت ایتمیش بیر روسوندنسوٍ نین ويسی احمد دفعه بیر ،گؤره ریوایته
، رنالاو قارام انآقم گؤره نابو یشلر.ایم ائتمیش ظّن اوغورالدیغینی لرتوٍرکمن ،آتی
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 ی یاخمیشانلوق بؤهتغرواو انسینه ساالراق او ن آدامین طؤولهـؤمیـبو م، آتی

ایمیش.  میش ائله امر لماسینیووقو اندانرکیستتوٍ لرینرکمنتوٍ ،ده  خواجه یشالر.ایم
داغی اتکلرینه  رآتانو رك گئچه صحراسینی مقو قیزیل ،يبویالر انقارام و انآقم

رین الـناو قارام انـتیمیندا آقمآنالر آیري ـن بیـنی هانـیشلر. بو افسایم یئرلشمیش
 انتوردا اوانرکیستتوٍ، لور. اونالریوقو یااورتا اولدوغو انیندبویالر توٍرکمن تکه

     ده  یی ويساحمد ی، انو قارام انوئرگی آالرمیشالر. آقم انیندبویالر توٍرکمن

ر آت کسیب ـبی سونراایمیشلر.  یه قرار وئرمیش ائتمه  ورـمجب    یه وئرمه   یـوئرگ
  ويسد یـالر. احموشـم او شوـیمدینه قوـین مسجیانجخو» یـول«ی ـسین ودهگؤ
نالري اؤز خالقینا یوٍاولیکله ایتلر  شدورموش ایمیش. بئلهنوٍؤدوز ایته دگورن قو

 -باسمیش ائشیگه سرحدلریندن انـرکیستوٍـت لرـوٍرکمنـت شموشدوٍ دالالرینجا
 یشالر.ایم

ین انقاراتاو داغی اتکلري و سیردری، لرده هاننن تاریخی ریوایت و افس له اینجه
 بؤیوٍكا انخوراس و سی  بؤلگهقیشالق انم ،راتا داغالرینانو انآخیمالریند ااورت

، اني آراسیندا آقمبویالر توٍرکمندیر. بو  لریندن بحث ائدیلمکدهکؤچ توٍرکمن
الیالري بو او، لري هانخالق افس تالرین آدالري گلیر.مویو و رودوتکه چو، انقارام

احمد ینین ایلک  ن یاشامیـشئیخی انـسلموٍـو مـالر. بینا باغالییرانوي دؤورس
ایلین  یوٍز. جی 12 اونون، محض بیر حقیقت دابورادیر.  بحث نملري قابیلِؤد

ینین بویالر توٍرکمن گؤرهدور. احتیماال اولدوغوسیندا اؤلموش  ایکینجی یاري
دا ـسیناـاورت نـایلی وٍزـی انـونـاول یـبلل ده  ريـل ائتمه ؤچـک اندـانـرکیستوٍـت

 لشمیشدیر. گئرچک
لري تعقیب توٍرکمن انسیندن قاچ  بؤلگهسیردریا ، ریوایتلرده اناولونمطرح 

پک ؤلوسالریندا کموغول او  رك ـچاغ توٍ اورتاور. اولونائدن ایتلردن سؤز 
قارا ـ قیتاي  بؤیوٍكایلده یوٍز. جی 12، تئمی چوخ یایقین ایدي. ایتهتو

338 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

ده قاراقیتاي ـایلین 1137ردیلر.  هؤسترـگدا سایقی  رنالاکید انروـینی قدؤولت
ر ـا بیـسوناوردوین انلی حوکومداري ماحمودخانحوکومداري خوجندده قاراخ

 اننالر کاتواو سونرابئش ایل گئچدیکدن  انغلبه تحمیل ائتمیشدي. آراد
لگییه ر یئنیـبی وٍكـؤیـبسونودا اوردوارین ـجانس انساواشیندا سولط

ی انرکیستلرین توٍتوٍرکمن، لري قاراقیتاي حمله، ؤرهـگاال ـغراتدیالر. احتیماو
زرکوب  انایل یازارالریند یوٍز. جو 14شدور. لمودن اولرینه نَ ترك ائتمه

ایلی  1155، ییر. شیرازي ري دستکلهـو نظـنین یازدیقالري دا ب شیرازي
و  اندالغاالرینین خوراس توٍرکمن«یندن لر  بؤلگهقیپچاق ، دارکنآنالالیالرینی او

 لدوکلرینی یازیر.کوٍؤفارسا ت
 

 لريتوٍرکمن انرگن و دئهیستگوٍ، انخوراس
 

ی ـنملؤلرین اتوٍرکمنکی  ایللرده سلجوقلو حاکیمیتینده یوٍزجی  11 -12
 توٍرکمن یاشاییردي. سینیریندا اندئهیست و رگنگوٍ ،انخوراس سی تلهبیر کوٍ
 انرماقدایدیالر. سولطتولرده ده او  بؤلگهمرو و باشقا ، ناراوي خبویالر

، انشهریست، رکنن گوٍـلریـوٍرکمنـتریندا نالا) فرم1118– 1153جارین (انس
لدوقالري لرده مسکون او  بؤلگهره ؤوـ ی انالرا یاخین یبوراو  اندئهیست

زقیرالریندا بوقیشالق انسینده و م  ؤلگهـب انلرده دئهیست  بؤلگهبیلدیریلیر. بو 
اوت« انرتورگن ناییب و ردا گوٍنالاده بحث ائدیلیر. فرم لردن»پرست بو

کلی و قرارلی بیر بیچیمده ساواش آپاردیقالري امر  رهنالرال سوٍحاکیملرینه او
 رییالنالادانمکو الرینیناوردو انمازندر عراق و، انخوراس، لرده ائدیلیر. بلگه

 نالریناو ،ایسه روقدایوبو بیر ائدیلیر. ماالري امرنپالیندا تونای ناییبین بو بیرلیکده

ن بویونین امرینه  رگن حاکیمیدن) گوٍ ائتمه منوٍ ـ (نم شرطسیز ـ قئییدسیز
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، رولمادیغی کیمیا تاریخ ووانفرم، وئریلیر. نه یازیق کی انلرینه فرم اَیمه

 بو ائدن تهدید کلی رهین باتی سرحدلرینی سوٍانو خوراس اندا یاشایاندئهیست

ی ـاسـسی، بونالر ؤرهـگچوخ احتیماال  مامیشدیر.نآچیقال کیملیکلري کافیرلرین
لردن بللی  لرییدیلر. مذکور امرنامه زقیر قبیلهبو ناوالدن قیپچاقالرا باغلی ـجهت

لالدیالر و یو اوردوبیر  بؤیوٍكنالرا قارشی سلجوقلوالر او، ر قده اولدوغو
ا انندن خوراسقیشالق یؤنوٍانو م انبالخ، جونوا گوٍنآنون اوردویلن بو ر ندهؤگ

 ناوالوندا دوروم انت شریدي و بیر قالخیه قارشی امنی جک حمله ا بیلهاولون
دوروردو. نظري جلب اولوشلر توٍرکمنا یئرلشدیریلمیش انرگن و دئهیستگوٍ

کی سونرا ناوالیید جارا عاانس انسولط، ر آیري خوصوص ایسهـدن بیـائ
سینه  شیهنه انرگن و دئهیستقیشالق امیرلرینین گوٍانردا سالیرالرین و منالافرم

 راـونـسلردن  لشمه لالبته چوخ اَ، الرینین تقاضاسیدیر. سلجوقلوالراولماتابئع 

ع ـابئـت زلرینهؤا لري»پرست  بوت« انورـتاو دهـسین  ؤلگهـب قیشالقانـم
 ائتمیشدیلر.

ري کؤچ يریا و ريکؤچ لرده  بؤلگه سرحد و انخوراس ،لرده بلگه ائدیلن تدقیق
ین  الدین تاج رـیور. اماولوندا ایلگینچ بیلگیلر نقل  اقینداـومالري حرك قووٍـت

لرینه ناییب   بؤلگه انلفادگوبسطام و ج، استرآباد، اندئهیست، رگنگوٍ، انمازندر
و  انرك ساواشچیالردتوٍ، داانئریلن فرمو اقاوالرسییله ایلگیلی  منصوب ائتمه

 بوٍتون انلرده یاشای  بؤلگهبو «دا بوجور دئییلیر: انفرم ز ائدیلیر.ؤس انروعایاد
رکلر و تاجیکلر ـ بو لر (سیپاهالر و روعایا) ـ توٍ اصیل و ساده عسکرلر و تبعه

ه عایید بیر ی ّلکی دؤوره ظاهیراً داها او.» نالرسوروغونا اوییوبونین  عالی انفرم
 اییبـن سینه  هـؤلگـب اندرـازنـم نـی« یب واسو  بیلگه  انـاین رـامی« ،ده بلگه اـباشق

قوالریال ایلگیلی غودولیواقاو ،رك و رگن و اطرافینداکی توٍگوٍ«نا و ناییبینه او
سی بیلدیریلیر.  ده وئریلمه سینین ایداره» ل ساکینلرینین ـؤتاجیکلرین ـ شهر و چ
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سینا امیر  هامی انو دین آدامالریند انین مؤحترم و سایقیلی اعیانمازندر، انفرم
رگن و اطراف کندلرده ییر؛ ضیمناً گوٍ کلهو رییسلرینه ایطاعت مجبوریتی یوٍ

نین امرلرینه  چ بیلگهانکی ایشلرینه داوام ائدیب. این نجهؤین اانم روعایتوٍ انیاشای
 لرینی امر ائدیردي. ن ایمهبویو

ی ـک لرده دهلَب قونشورگن و گوٍ، دااننن فرم نله زها دوٍـن آدینـی  الد ر تاجـامی
ل و شهر ؤچ«ی تفصیللر وئریلیر. ـنملؤدا اـاقینـري اهالی حـکؤچیئرلشمیش و 

 ـ ، داانفرم دئییلیر ـ ،صینیفالري روعایا ناوال ريکؤچ و یئرلشمیش ،انخالقالریند
». سینلر  دهؤا ااندیو واختیندا وئرگیلرینی دیگر لهسیی وئرگی اوتالق و *عؤشر ،خراج

آستاراباد ، اندئهیست، رگنگوٍ، انالدینه باغلی مامورالرین مازندر تاج، انفرم
رگیلرده اؤزباشینالیق ـوئ انـآلین اندـالقینـخ انلفادگبسطام و جو، اد)ـ(استرآب

نین  تبعه«نین  ن ناییبیلری  بؤلگهآدي گئچن ، ده  دا همانچیخارمامایا امر ائدیر. فرم
پراق، ردالرینییوباش  کیچیک ار پاي) و هدؤرت آیاقلیالرین (چا، الرینیتو

چون سی اوٍاولمانترولوندا ز کوؤجین ااونی خرانـاسی و قـمروقو» رینینالاحئیو
 سی امر ائدیلیر. خراج تعیین ائتمه دیگی بیرینی صاحیبِ ایسته
ري کؤچیاري  و ريکؤچ استرآبادین و بسطام ،اندئهیست ،رگنگوٍ ،بیلگیلر بو

و ـد بـایله عایی وٍزـی. جی 12تور. ونا ایشیق تودورومرك توپلولوقالرینین وٍـت
سییله  کلمه» رکلرتوٍ«گلن  دابورا، ؤرهـگچوخ احتیماال ، دهـلرین سلجوقلو بلگه

 اناولونح مطر، فرمانالرنن بعضی  له اینجه، کی ور. نئجهاولونلر منظور توٍرکمن
، لرتوٍرکمندیر. بو  لرین یاشادیغینا ایشارت ائتمکدهتوٍرکمن انددوغرولرده   بؤلگه
زقیر بو«و » رينالال اینسؤچ«، چونري یاشادیقالري اوٍکؤچري و یاري کؤچ

لیقال  چیانحئیو اقاوالرردي. گئنل ـرلرله آدالري گئچیـی تعبیـکیم» ساکینلري
دیقالري مرتعلر نقولالسلجوقلو ناییبلرینه ، يیالربو نـوٍرکمـت ناوالمشغول 

 ییردیلر. دهؤا» وئرگیسی اوتالق«ل زؤچون ااوٍ
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لرله وٍرکمنـتري ـؤچـکده  رگنو گوٍ انـایللرده خوراس وٍزـی. جی 12-11

چ بیلگه اندا واریدي. این  ريقوروپال توٍرکمناحتیماالً یئرلشمیش ، بیرلیکده
سوالدا یئرلشمیش وضعیتینده اننن فرم لهن زهی آدینا دوٍوا برك و تاجیک توٍ ناو

چئشیدلی شکیللرده ، یرام کیانز ائدیلیر. بئله سؤس انندی»ل خالقیؤچ«نلی  کهؤک
اقالر چیخارماق انده قطعی دای بو متن، اننداولدوغومکون سی موٍ تعبیر ائدیلمه

یئرلشیم نظمینده ، رینداایل قایناقال یوٍز. جی 12، آنجاقچون یئرلی دئییلدیر. اوٍ
، بیلگیلر مووجوددور. ابن فندوقون اثرینده انددوغرورکلر حاقیندا توٍ انیاشای
رکلرین یاشادیغی ین شهر و کندلرینده توٍانایلده خوراس یوٍز. جی 12

نالر سینده مسکون ایدیلر. او  بؤلگهرکلر عموماً نیشابور و بئیهق بیلدیریلیر. توٍ
ایلده  یوٍز. جی 12، دادوروملر ده واریدي. بو »زعیم«ري آراسیندا کندخوداال

ینین یئرلشمیش یاشامی بویالررك لرینده بعضی توٍ  بؤلگهین سینیر انخوراس
ري و یاري کؤچ، بونالر آنجاقمکوندور. ائتمک موٍ بولدیکلرینی ق منیمسه

 ایدي. عیبارت انریندقوروپالاکینچی  کیچیک لره نیسبت توٍرکمنري کؤچ
نالرین او، جی رهکی یئرلشمه سوٍ لرده  بؤلگهو سینیر  انلرین خوراسوٍرکمنت
 انی ایله یاخیندـودال ایقطاع سیستئمـو و فئـمقونوال ـسیکی سوسونراا ـداه

 توپراق اقاوالرساواشچیالري ایقطاع  توٍرکمن، دیر. دئدیگیمیز کیمی ایلیشگیلی
کند  نز آدالرینا یازیالؤثبت دفترلرده اسالمیشدیالر و یا عسکري  اَلهلري  ساحه
، الريتوپراقایقطاع  وٍكـؤیـبزللیکله ؤی ایدیلر. اـاحیبـت صانرلردن رـو شه

موداویم ، موقطاعالر پایالشیلمیشدي. آراسیندا قاتی اشراف ینینبویالر سلجوقلو
الرا نه اوـدیکجـاحتیماالً گئت، چونرلرینه قاتیلمادیقالري اوٍـاواش سفـس اوزون

نالرا او، اقـآنجیه باشالمیشالردیر.  لشمه یه و کؤك رلشمهـالرا یئتوپراقریلن ـوئ
بیلن امیرلري   رهـکینا وئسونراندن اؤزوٍ اقاوالرالري میراث توپراق نانباغیشال

 کیر. روپا یئر وئرمک گرهلیکله بو قو نجهؤا
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 شیخنه
 

ز ؤي ابویالر توٍرکمن انرگن و دئهیستگوٍ، انایلده خوراس یوٍز. جی 12
نالرین باشیندا ایسه سلجوقلو حاکیمی او، اراولونرییسلري طرفیندن بیر ایداره 

نین  شیخنه روس) (غیرِ لیکده تاریخچی اؤزگه ردي.ائدیل تعیین» شیخنه« طرفیندن
غو والی عسکري یا و سی باشچی وساخلولدونظر واردیر.  بیر یایقین شکلینده او

 اولدوغونووالی   نین عسکري شیخنه، لرینین بیرینده یلک دؤنم مقالها، ك. کاهئن
، دیکلري بیر چالیشمادا نله زهنین بیرلیکده دوٍ یازیر. ك. کاهئن و و. مینورسکی

، J. Sauvagetبیلدیریلیر.  اولدوغولرین  ایلده عسکري شیخنه یوٍز. جی 12
میندا آنال» سی ی و شهر والیانتموو کولی ساخلو تبهروٍ یوخاري ناَ«یی »شیخنه«

ا ـلدوقجاو اولدوغومی آنالر ـو جور بیـن بـنی شیخنه، اقـآنجشونموشدور. دوٍ
 دیر. لی شوبهه

مسئولویدو.  آساییش و ن زهدوٍ ،ندهوروٍؤد روالسلجوقل ایل یوٍز جی .12 ،شیخنه
یمیشدیالر. ر مسئولیت داشـزر بیـده بن لیلرده ایلده قزنه یوٍز. جی 11، لر شیخنه

ي رئیه شیخنه  انرحسن سلیمـن امیـنی ود غزنويـمسع انسولط، ابوالفضل بیهقی
  اننین مسعودد شیخنه، یـاً بیهقـر. ضیمنـر وئریـی خبـمنصوب ائتدیگین اقاوالر
 اریخـر. تـدا سوز ائدی انر قیزیل قئییش آلدیغیندـدا بیـال آغیرلیغینـمیثق 500

ر عسکري بیرلیک ـري آلتیندا بیـنین ام شیخنه، ؤرهـگدیغینا نده آچیقال مسعودي
ل زؤر طرفه اـچون هاوٍ» ی ساغالماقـتهلیکه سیزلیگ«واریدي. قزنه حاکیملري 

لرین بیر  شیخنه، ندهوروٍؤمسعود د انسولط، نشیالآنالشدوالر. یمولر قو شیخنه
ا ـیوـونـقا د  دقـفن نـایشلملري واریدي. اب» ترلیک)نک (کالـرلیـمیسئکو«نووع 

 ن دهسین شیخنه اونون مسعودا انسولط قادینین بیر یاشلی ،رك ائده ایشارت
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 چاوٍ چوناوٍ سؤزلشدیگی دئیینیب سویالقونشو نین شیخنه ،شیکایت ائتدیگینی
 نو یازیر.غودواولوندینار جزایا محکوم 

یت ینده ده یایقین بیر بیچیمده فعالدؤولتسلجوقلو ، رومولیک قو شیخنه
چوخ  نین لکهؤا باغلی اانیدانخ ایللرده یوٍز جی .11-12 میشدیر.گؤستر

 لرهـالتـای موٍـت و رهـل  ؤلگهـب ،رلرهـشه ،والرـسلجوقل واریدي. یئرلرینده شیخنه

 ردهـل  ؤلگهـب وـغدواولون نصب ،لري شیخنه وـسلجوقل شدوالر.وـیموـلر ق شیخنه

 اـاورت ،اواییـس لردن بلگه ،وـدوروم وـب الر.ملویدوروسو نلیکدن وهوٍـو گ مـنظ
دن  شیخنه، دهـن بیرینـرلرینیـن اثـنی یـییرلر. نیظام دا دستکله  اغ قایناقالريـچ
 ؤرهـگدیلدیغینا آنالز ائدیلیر. ؤـس انر یاشلی قادیندـبی انجارا شیکایت آپارانس

ن) داخماسینا (قادینی اونونچون اق قاتیلی آختارماق اوٍـکئفلی شیخنه قاچ
ی تاپا ـاتیلـق، زگون آختاردیغینا باخمایاراقی دوٍـرفـر طـگیرمیش و ه

 شدو.له دؤوموٍ ادینی شقاوتـیینجه ق بیلمه
لرینده ده شیخنه تعیین ائدیلدیگینی قئید  ایقطاع اراضی، ایلده یوٍز. جی 12

 اندرولوشوننین قو یدؤولتسلجوقلو ، بو ایش گؤرهکیر. احتیماال  ائتمک گره
 -نین احمد بن عبداهللا مرقنديس  عروضی  نیظامی، مداآنالده واریدي. بو   نجهؤا

دیر آنالـ دییه ، بیر دفعه«دیر.  تدیقالري چوخ ایلگینچآنالیندا قی حاقانخوجئست
 سونرای ایکن (خوار بنده) انببیر ائششک چو  ّلجه یدن اوانـ خوجئست، سمرقندي

ر نالابیر زام، یانشولموش ایمیش. خوجئستروسو واولدوغر ـر امیـر نئجه بیـبی
وطنینی  سونرا اناوندنو؛ غودونخوسینه چوخ تأثیر ائدن بیر شعر او باغداددا بیله

یثه یولداش ئین قارداشی علی بن ل یثئبن دئیس و امر بن ل رك یعقوب ترك ائده
بیر ، انندلدوغواونجه تأسیس ؤسی آز ا ؛ او اثنادا صفّاریلر سیلسیلهاولدوغونو

» سینیاولماسی  شیخنه ایقطاعین بیر داانخوراس« نااو یثینئل بن علی سونرا دتموٍ
 20ینداکی انی، یانخوجئست سونرا انبوندتمیش ایمیش. آنالامر ائتدیگینی 
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 ایقطاع نـیثیئل نـب یـعل ایمیش. پالمیشتو دا  آتلی 100 اواییـنفردن س

، یانافی (خواف) ایمیش. خوجئستـورون خـابـنیش ري وه هري کروـلـاراضی
هکرو ایمیش. آما  میشگؤستری انی فرمـیه گلیب شیخنه تعیین ائدیلدیگ ريه

ریدهه نا ایطاعت ائتمهکیلر او الن آتلی بیرلیگی میش و اویه  بیر شیخنه ناو
، نیظامی عروضی سمرقندي» یشلر.یم ا بیلدیرمیش اولدوغونواحتیاج 
خوافی ، ارشی چیخدیغینیـصفّاریلره ق سونراره نین قیسسا سوٍ یانخوجئست

 اولدوغونوامیري  انتاراج ائدیب نیشابورو ایشغال ائتدیگینی و خوراس
 بیلدیریر.

یدي و عمالً موجود بیر  تبهنملی بیر روٍؤلیک ا نده شیخنهسلجوقلوالر دؤوروٍ
یندا عئینی فرمانالرجارین انسقاالردي.  اقاوالرغوال میراث او انمال کیمی آتاد

ین  ین  وله و الد  عمادالد گلیریک. راست ده دئییمینه »میراث شوغلِ« نگؤستر مقامی
بو ، ایسه انی فرمـسییله ایلگیل ن ائدیلمهـتعیی اقاوالرسی  ی و شیخنهـبلخ ناییب

و آتاسینا باباسینا  بؤیوٍك اونونّل  او ناَ، اندیر. فرم یناوالایلگینچ  ناَخوصوصدا 
نین نصب  نا وئریلدیگینی تأیید ائدیر. عمادالدولهبو ایشی او ناوالوئریلمیش 

دا  اـداه ایسه اسیـآلم لر هدیه یـیرل ده و رالـنانیش لزؤا اندانسولط داـسیراسین
قیمتلی داشالرال ، آت، لر آراسیندا پالتار لالدیغی هدیهین یواندیر. سولط جالیب

چادیر ، بایراق، قیلینچ قئییشی و طبیل (طبل)، انقالخ، زوكنمیش بیر اوٍ سلهسوٍ
رین الـنای نیشـبلل اصـساالرالرا خ را و سیپهنالاپهلیو، واسسال حاکیملره«و 

، رـصالحیتلري گلی بوٍتونن ـنی ادالدولهـه عمـنجؤدا اانواریدي. فرم» هامیسی
دا انیر. فرمنلر آچیقال یفهکن وظ لري گره یئرینه یئتیرمه اقاوالر  دا شیخنه آردینجا

اق ـدیراجـنالدو دیبـل نهؤـی یـایشلرین کـلی هـشیخن نـنی ادالدولهـعم ده  مـه
، ناییبلر وـب ر.ـریلیـوئ ري هـاؤن ده یـس ائتمه وبـمنص اییبلر)ـ(ن الر اردیمچیـی

، ایجرا ائتمک جزایی و دیرمانجزاال نلري ائده ایخالل یاساالري و ناهکارالريگوٍ
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 انـعیرف، مؤمین و بیلیم، ري موحاکیمهنالال وورحرکتلرینه اَ انـاراج و عوصیـت

بلخ و ، ده  هم الرـبونول ایدیلر. ـال مسئـماقرولري قو کیمسه ناوالی ـصاحیب
 ماغادارونلره) قارشی قوسل کَلداکی اشقیاالرا (یوایونآاهالینی  انکندلرینده یاشای

موفتیلر و ، جماعتلر ایمام دیرارکننجزاال ناهکارالريگوٍ ،ناییبلر ایدیلر. تعهیدموٍ
 گؤرهیال ایلگیلی فتوا آلماق و شریعت تمللرینه قونو، یشماقاناهلِ شریعتله د

ل و نهیر دا شیخنه ناییبلرینین یوانلّف ایدیلر. فرمکَمکله موٍ کم ائیلهؤح ایجراي
» موسافیرلرین انسلمموٍ یرو غ انسلمموٍ«، ی ساغالماالريـتینین امنیـگئچیتلرینی

زللیکله بیلدیریلیردي. امنیت ؤلري ا سیزلیکده گئچیشلرینی تأمین ائتمه تهلیکه
ایدیلر.  بیرلیکلر مسئول عسکري وئریلن امرینه نین تیمی نهؤی  بؤلگه گؤره ایشلرینه

و فاسید    ضیرموٍ«للوق ائدن ناییبلرین یندا قوانباشقا شیخنه دیو انبوند، داانفرم
یر. ندا آچیقال اولدوغوالرینین ـاقـی حـالشدیرماق کیماوزاقردن ـشه» آدامالري

 -انسینه (دیو نشیسینین موٍ کسنلري ایالت والی للالردا غارتگرلر و یویو، ناییبلر
 یدیلر. ایالته) راپور وئرمک مجبوریتینده

ه ـشیخن، ا بیلگیلردهـاشقـی بـک لرینده ل سلجوقلو بلگهـای وٍزـیی ـ. ج12
یتی یرومونون مووجودقونوآیدینلیقالر ساغالماقدادیر.  دهلچوٍؤسوندا یئترلی اقو

سیزلیگی ساغالماق  تهلیکه، سی ا وظیفهنآنین  شیخنه، ر بیلیندیگی قده اندبونالر
ی و بیر انز ایداري دیوؤنین ا ایدي. شیخنه نلیگینی تأمین ائتمک وهین گوٍدؤولتو 
روپ مامور پئرسونئقویاساالرا باش ، نا باغلی ناییبلريلی واریدي. شیخنه و او

ردیلر.  للرینه وئرهناهکارالرین حئسابالرینی اَگوٍ، دیرارنینلري جزاال وئرمه
رر و  ندهؤرگونه گري سوٍنالانري تعقیب ائدر؛ یاخاالنالاباش قالدیر، زللیکلهؤا

ین دؤولت، لیک مقامی شیخنه نغوال میراث قاالاو انردیلر. آتاد جزایا یئتیشدیره
لدن  زهی دوٍـرت و امنیت واحیدلرینـبیرییدي. عیب انی مقامالریندـزئست دوٍاوٍ

الردا بورا، لر شیخنه نیوالالرینا قوتوپراقیه باغلییدیالر. ایقطاع  عسکرلر شیخنه
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ـا و نظمـی و صناعتچیلر آراسیندا یاسـکندل انتوراوی قوایدیلر.  ماقال مسئولرو
چون بیر طیع ساخالماق اوٍخالقی موٍ، نجهؤهر شئیدن ا، روموفئودال قو شیخنه

 باسقی آراجییدي.
الدا ـري حـؤچـکی ـک، الرا یوختوپلومجه یئرلشمیش  ادهـس، والرـسلجوقل

ییال الرـفرمان لزؤا ینانسولط ،تعیینلر ائدیردیلر. نـتعیی لر شیخنه دا راالـنایاشای
 انو نووعدـلر آراسیندا ب بلگه نانپالدن توـرفینـعی طالدین بدی دي. منتجباوالر

ی ـک سینده رهؤوــ ی انـرگن و یده گوٍـرینـبی اندبونالرواردیر.  انـی فرمـایک
موظفّر  و عظیم« ،گؤرها انز ائدیلیر. فرمؤلردن س لره تعیین ائدیلن شیخنهتوٍرکمن
اطرافینداکی امیر و  و رگنیین گوٍدار بانج لوغچ بیلگه اواناین» هساالر ایسفه

گی و تیماردشت] حاقّی  تیم [شیخنه نهؤزرینده ایداره و یساالرالري اوٍ توٍرکمن
دیغینی اولمانین  یما صالحیتیی و خراج قوـرگـی وئـنین یئن ییر؛ آما شیخنه یانت

و سو  اوتالقرییسلري آراسیندا  نـوٍرکمـت، شیخنه ؤرهـگا انر. فرمـیگؤستر
زلرینه مربوط ؤرییسلرین ا توٍرکمن، ده ایدي. امرنامه ظّفیه موٍ مهلؤبقایناقالرینی 

رییسلرین ، نین ایشی ینا ساتاشمیردي. شیخنهقتمه حاق نهؤچادیرالري ی ناوال
تالقیلن گؤسترنالرا اوگؤرهو سو قایناقالرینا  او بیربیرلرینی قوتماالرینی و رخو
نـٍورکمـتن ـگروٍـایدي. گ مک ی اؤنلهـلرین مهـر دئزو ساالرالري و ، لري یب
سینه)  ا (مونشیـینانوـن دیـلرینی ز شیخنهؤی اـرینلهر نه جور ایستک، ملري  دقَموٍ

لرینی؛  ن ایمهبویوطلق یه موٍدار بانلوغ جنالرین اواو، انردیلر. فرم عرض ائده
ین انیاسمامورالرینا و یا یاردیمچیالرینا (موشاویرلرینه) مربوط  اندیو اونون

دا بئله دئییلیر: انییر. فرم لرینی ایسته مه دهؤا» گی شیخنه روسوم«گی  دئدیگی گره
»نی ـلر) بللـوٍرکمنـتنالر (اولوتالقلچوده ؤا اناوی [شیخنه] ـرگیلرینـوئ او

بیزیم مرحمت و ، یـسینلرک ایطاعت ائله انـر زامـسینلر ه دهؤیاردیمچیالرینا ا
 ».نلرنسی طفوموزله شرفلهلوٍ
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نملی ؤسوندا اقونوو دورومرومونون لري ده شیخنه قو باشقا سلجوقلو بلگه

ین  الدین امیرجمال، دهـرینـینین بیفرمانالرجارین انوا ائدیرلر. سـحتیئبیلگیلر ا
بحث ائدیلیر.  انندغودولیوقو اقاوالرلرینه شیخنه توٍرکمنرگن و گوٍ انخوراس

 ونـاونی ایقطاعالرین ـک رگندهیمیزال گوٍانو فرمـب، زـبی«ر: ـدا بئله دئییلیـانفرم
نین و  لیگی شیخنه انتأیید ائدیر و دئهیست اولدوغونوین) آدینا ثبت  الدین (جمال

ن و ـو آیري یئرلری انـایالت) و شهریست نین (نیابت لیگی نین ناییب  بؤلگهبو 
امري آلتیندا  اونونن سونواوردو نـوٍرکمـتی ـک لرده  بؤلگهعئینی شکیلده بو 

کی اصیلزاده و  لرده  بؤلگهی ـم ائتدیگـا تسلیـننین او عالی انو فرمـسینی؛ باولما
، نا ایطاعت ائتمه سینی امر ائدیریک. اومنلرین اوکؤچیئرلشمیش و ، ینانروعای

نین تبعه بوٍتون و سینانراود یاخشی نالرااو قوسین گؤسترجهد  چوناوٍ نماسیرو
، قیشالقانم، یـورکاولون انلسون. فرمی ایشلرییله مشغول اوـنملؤن اـیتدؤولو 
باشچیالري  اوردو، لري اصیلزاده، رلريـن امیـلری  ؤلگهـبر وٍـبؤو ا انـریستـشه

 ناوالزه الزیم ـرلریمیـم امـزیـی بیـاهالیس بوٍتونین انـ(ساالرالري) و دئهیست
نلرین آراسینا قاتیلسینالر.  ایطاعت عرض ائدهالدینه  سین و جمال هو ائلهوٍجوتَ

نالراو ،ـلرله ب ا فایدالی تووصیهـناونونو  نالرسوراش ووی جلب ـریضایتین او
و  اَیسینلر نوـویـب اـیاردیمچیالرین اونون رماسینالر؛وو لاَ ایشه رـبی دن ائتمه

اوالق آسسینالرنالرین سوزلرینه قو.« 
ایلده  وٍزـیی ـ. ج12ن و ـنی یـتیرومونون مووجودیوـشیخنه ق، لر و بلگهـب

لدوقجا او انسیند ونون تووصیفی آچیدوروملرینین توٍرکمنرگن و گوٍ انخوراس
ي ـ قبیله رییسلرینه ز باشچیالرینا و بوؤلرین اتوٍرکمن، فرمانالردیر.  ایلگینچ

توٍرکمنیر. گؤسترلدوقالرینی باغلی او ینی و فامئللرینی ز روعایاالرؤا، لري یب
ساییدا  بللی آلتیندا لیاَ بیرینین هر م)دقَموٍ و (ساالر رییسلرین بو ائدیردیلر.  ایداره

نالرا وئریلن سو قایناقالري و او، لري ي و قبیلهبو توٍرکمنائو و عاییله واریدي. 
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ئریملی ا وـداه ؤرهـگاحتیماال ، جلو امیرلرا گوٍـیردیالر. داهنفایداال انالرداوتالق
 زلرینه آییرمیشدیالر.ؤري و قایناقالري االیوقو، الريتوپراق

نیسبتاً  چوناوٍ یـس ائتمه ایداره ینینبویالر نـٍورکمـت ،حاکیملري سلجوقلو
دن ـر شئیـه الرـبونلر منصوب ائتمیشدیلر.  احیب شیخنهصتلره الحیص بؤیوٍك

یه  ی ائتمهـرینین حودودونو بللالاوتالقین بویالراق و ـی ساغالمـتیه امنیـنجؤا
     ون ـچاق اوٍـمنداالـایـف انالردـتوپراقو ـب، يبویالر نـوٍرکمـتایدیلر.  ظّفموٍ
، نالرعالوه او انبوندیردیلر.  دهؤآدي وئریلن بیر نووع وئرگی ا» مراعی حقوقِ«

ردیلر. ی دهؤده ا ده بعضی آیري وئرگیلرلچوٍؤشیخنه و ناییبلرین تعیین ائتدیگی ا
 الري و سواوتالقچون زلرینه تابئع ائتمک اوٍؤرییسلرینی ا توٍرکمن، لر شیخنه
نالرا او ده رییسلري نـوٍرکمـت اردیالر.ـنولالـق اقاوالر سیالح رـبی الرینیـقایناق

آراسیندا بؤلردیلر.  لر عاییله ناوال آلتیندا امرلري قایناقالرینی سو و مرتع بو وئریلن
 ضیمناً  ایدیلر. تاژلیانآو اـداه امئللريـف نـرییسلری داـسیراسین مـقسیت وـب اـآم

 لرینه شیخنه سلجوقلو ده هم ،رییسلري يبو زؤا هم ،الري ایلخیچی توٍرکمن
نین  و اشرافیـسلجوقل، وـرومودال قوـباغیملی ایدیلر. قیسساجاسی شیخنه فئ

 ایدي. سیالحی حاکیمیت و ارمموسو لرینیتوٍرکمن اندئهیست و رگنگوٍ ،انخوراس
ینی بویالر توٍرکمن حوکومتین مرکزي ،يفرمانالر سلجوقلو ایل یوٍز جی .12

کلرینی ردوٍؤگ اقاوالرنالري بیر تبعه ضیمناً او، لی بیلیر مکله وظیفه دهؤوئرگی ا
ی آلینماسی چوخ ـلردن ده وئرگـوٍرکمنـت، نئجه انروعایاد اؤبوٍریور. یا قواورتا
ی ـن وئرگـسینی اهالی انـدئهیست و رگنگوٍ یندافرمانالر جارینانیدي. سا چتین

بحث  اندـاعتیراضالرین سینداکی ارشیـق رالماالريزو زـرسیـیئ مامورالرینین
مامورالرینین مئیللري نئجه چکدیگی  انسی تصادوفی دئییلدیر. سولط ائدیلمه
رینا نالاده خالق عوصی  نلریتوٍرکمنگئتدیکجه ، ماالري و باسقیالريانراوکیمی د

کلهم ا ناییب تعیین ائلهانرگن و دئهیستگوٍ، انل آچیردي. خوراسقاتیلماسینا یو 
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 گؤرهیا  رالما و باسقیکی زو ریندهزخالقی اوٍ   بؤلگه، ده ایلگیلی بیر چوخ بلگه

و ـب اکیملريـح وـسلجوقل موشدور.اولون هوٍـجوتَ الراـلیق اریشیقـق رنـوئ زاوٍ
 اندفرمانالرائدیردیلر.  حواله ینااندیو دؤولت واختالر چوخ تیمینی نهؤی لرین  ؤلگهب

 ادـالینـح انـعوصی ت  دوٍـم اوزون القینـخ داکیـرافینـاط و رگنگوٍ ،دهـبیرین
اوتیمینه  نهؤـنین ی یاندیو انن سولطـنی  بؤلگهده   ؤرهـگنا لدوقالري بیلدیریلیر؛ بو

ز ائدیلیر. ؤس انلماسیندیوقو اقاوالر ناییب ده ین عزّالدین میرا ،انخیلماسیندبورا
ین انـایـروع نوالـتوـدا تـاسقی آلتینـب، نـز تدبیریـدیگیمیـده دئ  دهـسین نتیجه

ی ـاسی آماجییال ایشلندیگینـنمروارشی قوـیاتیشدیریلماسی و عدالتسیزلیکلره ق
 -زاوٍ الرـلیق اریشیقـق دهـرگنگوٍ ،امیداو نـنی متنی انـفرم وـنکچوٍ بیلریک. دییه

الرینا داورانیشسوز  اویغونعامیللرین (وئرگی مامورالرینین)  مخصوصاً ،وئردیگی
ر ـیه یئ خی شوبههاسوندا دقونو غودوغن دوـسیزلیکلری ریضایت بؤیوٍك ؤرهـگ

، الیت)وی پالما (روسومِی توـرگـزللیکله وئؤن اـی نـعزالدی، داـانقویماییر. فرم
یما و گیزلی گؤز قوردولیغی شراییطینی یاخشیجا بیلدیگیندن بحث  باشچی او

 اونون اوردو اناولوشرك و تاجیکلردن روعایا و توٍ بوٍتون، گؤرها انور. فرماولون
 تیمی آلتینا وئریلمیشدي. نهؤی

، چوناسی اوٍـمناغالـن سـنی نجه وهده گوٍـرگنگوٍ، سلجوقلو حوکومدارالري
، ین بیریندهفرمانالر باغلی یاقونو بو دیلر.ر ره ندهؤگ مامورالري لی تبهروٍ یوخاري

ن ـو و زمیلریـگردوٍؤم گـلوٍـین ظانروعای، یـس گئتمه انن آرادـده نظمی  ؤلگهـب
ده   ؤلگهـبده   دا همـانر. فرمـدی ی چوخ جالیبـس ز ائدیلمهؤس انماسیندنخارابال

الدین  منتجب انین یاخینالریندانچون سولطماسی اوٍندن ساغال تین یئنییامنی
یشما و منفعت اند، بن احمدین تعیین ائدیلدیگی قئید ائدیلمیشدیر. او علی
ري و عسکرلري نالاتموکو، ایقتیدارالري، رلريـسییله امی رمه تیکهـده وئـوع

؛ ایقطاع وئریب» عامالران« گؤرهسینه  ز درجهؤسینین ا نالرا هرهیاتیشدیریب و او
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شیخنه و ، ریاست) اننین (دیو یانایداري دیو  بؤلگهرك  لده کسهو آیلیقالري یوٍ
  بؤلگهالدینه  منتجب، انوئرگی مامورالرینین ایشلرینی نظمه ساالجاق ایدي. فرم

چ درده دیمز مامورالرین ائشیگه (ایشدن) ـا هئوش آمـتموـر تـدا یئـیناندیو
ده   تینییلماسی صالحییوو آدامالرین قوـسلرینه ناموـین یئبونالر، سی رولمهاؤتوٍ

سینی و  ن وئرمهسینه سو زیلمهنا خالقین اَاو، انفرم، اولورکی بللی  وئریردي. ائله
زدن ـالدینه بی منتجب، زـبی«ر ائدیردي: ـسینه ام شکوللرینه یئتیشمهالرین موٍـناو

 بوٍتون بیزیم روابیطینده نالرالوا و اسینیـتمالـآن یاخشیجا خالقا یـائشیتدیگین
یفلره   تصروالی و موٍ، ایقطاع صاحیبلرینه، سینی مهگؤسترطف و مرحمتیمیزي لوٍ

ی ـسین االرینی بیلدیرمهـرموـاخشی ایلیشگیلر قـسییال ی امیـین هانـایـایسه روع
یوبوردوق. اونالر وئرگی تویندن چوخ آلماسینالر و یئنی وئرگیلر پالرکن حد
 ».یماسینالروق

جارین اندا سانن و دئهیستـرگلده گوٍـای وٍزـیی ـ. ج12، رـل ن بلگهـن له اینجه
وندا سونوجرالما ر قیسیم اهالینی زوـبی انـالیشـودالالرین چـمامورالرینین و فئ

الرین ـایقطاع آلدیقالري ر.ـیؤسترـگ چیخدیغینی اـیاـاورت نـزلیگیـسی امنیت
 -گئچینه ایله یـسبب دیغیاـاولم افیـک پاره) ان(ن نـجکلری هگئچین و یگیلکیچیک 

ن آراسیندا ـلری نه ناراضیئایدیلر. ی انی قیسیمدـاراضـو نـین عسکرلر ده ب بیلمه
ري کؤچسی آلتینا وئریلن  لرینین ایداره رگنده سلجوقلو شیخنهگوٍ گؤرهاحتیماال 

ر ناجوٍ، کندلیلر و صناعت اربابی زللیکلهؤر آلیردیالر. اـدا یئ  يبویالر نـوٍرکمـت
الر ـچوخ واخت، مامورالري و ایقطاع صاحیبلري دؤولتدایدیالر. دورومر ـبی

لیگی چیخاریردیالر. دئمک کی  وظیفه  مه دهؤی اـوئرگ  اؤزلریندن اونالرا ایضافه
خالق  بؤیوٍكکدیرن  سینی گره تیمین موداخیله نهؤمرکزي ی، الردورومبو  بوٍتون

 ل آچمیشدي.لدیرماالرینا یوباش قا
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 لرتوٍرکمنو  اوغوزسونداکی اوردوسلجوقلو 
 

سلجوقلو ، مووٍلؤببیر  بؤیوٍكلرین توٍرکمنو  اوغوزایلده  یوٍزجی . 12-11 
ردوسوندا اولوغوزدوالر. راوللو بیرلیکلرينوٍکؤ توٍرکمنو  او ،ي و چئشیدلی بو
ي بویالر اوغوزداکی اوردو، لري ایل بلگه یوٍز. جی 12لره منسوب ایدیلر.  قبیله

ساغ و ، لن عسکري بیرلیکلر زهلردن دوٍتوٍرکمنو  اوغوزحاقیندا بیلگی وئریرلر. 
انساغ ق، ندهوروٍؤجار دانادالرا آیریلمیشدیالر. سانل قسواد کوري قایی نالاتمو

 انلدورالردونک و چاو ري ایسه پئچهالـناموتاد کوـانل قوـس، انالردـو بایات
ده محمد ـایلین 1063ن ـلرینی ؤسترگهـي گوـالرین بـایی و بایاتـسئچیلردیلر. ق

لنمیش  ستونه ایشلر و قیزیل یاخالیقالر اوٍ سیککه نا باسیالـی آدینب  رولـتوغ
 دیر. سی چوخ جالیباولما

ي) قالان(م اوردوده مرکز  ساوایی بیر اناددانسوندا ایکی قاوردوسلجوقلو 
لري  ل) و آردچی دستهنظمیه (قارااو، (یازاق) دا عالوه اؤنچوٍ انبوندواریدي. 
آتلی ساییسی  کی بیرلیکلرینده سلجوقلو الریندااورتا ایلین یوٍز جی .11 واریدي.

ایدي. عسکرلر  رو و برك نیظام و دیسیپلین حاکیمدا قواوردومین ایدي.  ایکی
پمک ؤراغی اـپوـده تـنوٍـنؤا ونـاون، یبنئا اندـرونجه آتالرینؤـی گانولطـس

، روبوضعیتینده دو» لحاضیر او«ایسه  سونرایدیلر. او گئچدیکدن  مجبوریتینده
ل بیر زؤجک ا گله اندانتموکو آنجاق، زلردیلر. عسکرؤجک امرلري گ وئریله

 اانن سولطـلرده عسکری مـی مراسیـالیا بیلردي. عسکري رسم ایشارتله راحات
 یشماسی یاساق ایدي.انال داونونیاخینالشماسی و 

 نـوٍرکمـتو  اوغوزجونو ا عسکري گوٍـنآن ـاکیملرینیـایلک سلجوقلو ح
و ملیکشاه  نآرسال آلپ، الريسونراداها ، آنجاقللولري تشکیل وئریردي. نوٍکؤ
لرین  هلکؤلیکله فتح ائدیلن ا دو. بئلهاولوناد ـایج اوردوی ـداییم، ورلریندهؤد
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اللمیش  زهدوٍ انله ـ قوالمالریندؤ) عسکرلر و کنزدور (پول آالموه  ناوخاص
لرله  دوردوالر. آتلی دستهاولوش جونوسونون تمل گوٍاوردوسلجوقلو ، يبیرلیکلر
 یا قاتیلدیالر.اوردولر ده  پیاده انکندلی و شهر خالقیند، بیرلیکده
سیپاهی و ، خدم، یدنّجتَموٍ، مشَو حساوردوایلده سلجوقلو  یوٍز. جی 12

، نجوسونوملره آیریلیردي. سووٍلؤب عسکري ندیریالنآدال اقاوالرایسفهساالریه 
شخّص وٍـم بیرلیکلري باغلی راالـناتموکو بؤیوٍك انـداشیی یانعونو ایسفهساالر
انسولط ، مشَائدیردي. حا و یا کوکلرینه دئییلردي. ناییبلرینین بیرلی   بؤلگه ینا وانتمو

چ اوٍ اقاوالرملري شَح انعراق و مازندر، انملر خوراسشَنمینده حؤجار دانس
واسسال بیرلیکلردن  سیمیکَ بیر نملیؤا البته ،ایسه خدملرین آیریلیردیالر. روپاقو

 اقاوالرز هجواسسالالرین کامیل موٍ، دافرمانالرجارا عایید انتشکیل تاپیردي. س
لري امر ائدیلیر. غا گیرمهللوعسکري قو 

 انتشکیل تاپ انلوسالردتاجیک و باشقا او، ركاو دا توٍ، جنّیده گلینجهتَموٍ
موقطاع و یا امیرلره تابئع ، لرینده ایل بلگه یوٍز. جی 12عسکري بیرلیکلریدي. 

کؤله ، م و خدمله بیرلیکدهشَح، ده ز ائدیلیر. بیر بلگهؤعسکري بیرلیکلردن ده س
نعسکرلردن بحث  زدورو مولونون گؤرهور. احتیماال اوین انسولط، منظورو بو

المالردیر. للوق ائدن قورا باغلی بیرلیکلرلرده قونالاتموسوندا و کواوردوخاصه 
شالري دئییلردي. ساراي چاوو، ل بیرلیکلرینهزؤین اانسولط نرواللردن قو لهؤک

ن و موسافیرت سیراسیندا  رهؤت، ر یئتیره ل امرلرینی یئرینهزؤین اانسولط، بونالر
 ماسینی ساغالردیالر.روقو اونون

سو اوردوشخصی  ینانسولط ،گینی چکیرده انآ سونوناوردو داییمی سلجوقلو
، ندهوروٍؤد نردي. آلپ آرسالـریـل وئـسئچمه آتلیالر تشکی ن(خاصه) ساییال

ردي. هر بیر سوارینین ساواش مینه چاتی بئش نسلجوقلو آتلیالرینین ساییسی او
سونون خاصه بیرلیکلرینه اوردوساوایی یدك آتی دا واریدي. سلجوقلو  انآتیند
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میشدیالر. انهرت قازؤـرخمازلیقالرییال شالعاده قو فوق، رولن عسکرلروٍـتؤـگ

زلرینه سئچن ؤا اقاوالر ایش لیغی ساواشچی گئچمیشده و ركتوٍ اصیل یتییاکثر
 ایدي. لیندن گلن تک شئی ساواشماقن اَرینالابو اینس

سو واریدي. اوردور ـرلیک بیـن نفـمی 50ره حاضیر ـاهین داییماً امـملیکش
نون اوردو نلرینه داغیال  بؤلگهسلجوقلو ایمپیراتورلوغونون چئشیدلی  بؤیوٍك

چاتیردي.  ه400000پالم عسکر ساییسی او واختالر تو 
م و شَبیرلیکلري ح توٍرکمنایلده  یوٍز. جی 12، گؤرهینا فرمانالرجارین انس

مونون شاهزاده وٍلؤببیر  بؤیوٍكلرین توٍرکمننمیشدیلر.  نله زهدوٍ اقاوالرنّید جتَموٍ
و  اوغوزدیر.  لدوقالري تام بللیللوغوندا اورین قونالایدانبیرلیکلرینده و یئرل خ

  (اوجالردا) خیدمت ائدنمو ایسه سرحدده وٍلؤببور ؤن اـبیرلیکلرینی نـوٍرکمـت
ل سلجوقلو ـای وٍزـیی ـ. ج12دوالر. راولوسینده  ن ایدارهـی و امیرلرینیز بؤا

و باشقا سینیر  انشهریست، اندئهیست، رگنگوٍ، سواوردو توٍرکمن گؤرهلرینه  بلگه
 لرینده یئر آلیردي.  بؤلگه

 انالمالردمینده قونؤسلجوقلو د، لرتوٍرکمن، کیرکی دا دئمک گره نوبو، آنجاق
ال بونونیشالر. یم ا ر آلمامیشـله یئ تـّعسکري بیرلیکلرده قطعی انـتشکیل تاپ

له ؤلیردي. ک زهدوٍٍ انجو قوالمالردنملی گوٍؤا ناَسونون اوردو انسولط، بیرلیکده
جک) وئریلردي.  قابیلینده آیلیق (گئچینهللوقالري موالمالرا قوقو انآلین اقاوالر

 بوٍتون و سئچیلر عسکرلردن یـل تبهروٍ اريـوخـی ريالـناتموکو الرینـمالوـق
 ناَر آراسیندا الکوموتاننالرا حواله ائدیلردي. بو نووع سی او نین ایداره  بؤلگه

سونون اوردوایدي. سلجوقلو  قوانس ناوالالمی ز قوؤین انآرسال آلپ، سئچگینی
، لیشی کسهتیجیلرین یوٍ نهؤالم و آیري یقو، سیااولملی بیرلیکلره تبدیل  جرتاوٍ

رینی راحاتسیز نالادانمکو توٍرکمنو  اوغوزایله  گتیردیکلري یئنی ترتیبات سببی
المالري ن ساراي قوـلریوٍرکمنـتنده وروٍؤده ملیکشاه د ؤرهـگا ـنوـردي. بـائدی
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سلجوقلو ، و پروژهـیولدو. با قوـیاورتای ـس ی پروژهـس رولمهتوٍؤبیرلیکلرینه گ
داکی ـداشالري آراسین ومته چوخ زحمت چکمیش قبیلهـوکـرییال حنالاولطـس

، امیشدي. آمنیی برطرف ائتمک آماجییال حاضیرال شاجیرهموٍ  قاچینیلماز لفظی
اختیالفی  انیا چیخاورتا اقاوالر اویغونتاریخین طبیعی سئیرینه ، مذکور طرح

کی سوالله ایله  تیمده نهؤنموردو. یروٍؤرناتیو کیمی گیه یئترلی بیر آلتئ حل ائتمه
یه  رییسلري آراسینداکی ایلیشگیلر گئتدیکجه دالی گئتمه نـوٍرکمـتو  اوغوز

 گؤره خالقینا زؤا ریوایتلرینده سلجوقلوالرین توٍرکمن، باشالمیشدي. دئمک کی
ده  یـماسینین سببنن ساخالـلری اطیرهـی خـک شکلینده اولدوغو    آقاالر  لشن زگهؤا

دور.بو 
 

 الرياوغوز انو کیرم انخوراس
 

، يبویالر اوغوز انتوراو داانییانساق و هوتتئل ،بلخ کی یتیندهیحاکیم جارینانس
 دوغونیلن  اختیالفالرال ایچدن چئینه یانخ انخ آیاغا قالخدیالر. ایلینده 1153

درتینی ین قوان. سولطسییله ییخیلدي چیالرین ضربهانعوصی، یدؤولتسلجوقلو 
لرینی   بؤلگهنین باشقا  یدؤولتسلجوقلو  نالاخوراس، رییسلري اوغوزغصب ائدن 

بک و آیري امیرلرله  تیتو، رقودسیراسیندا قو» یانز عوصیقو«گئچیردیلر.  اَله
 بؤیوٍك» دنـللوق ائوـا قانر] سولطـو [اسی ناوالدا ـینانجارین یانس«، بیرلیکده

 اَلهی عمالً انخوراس، درلریندن بیري ده دینار ایدي. آیري بیر عیبارتلهاؤن اوغوز
سیراسیندا  شومبؤلوٍ دئدیگیمیز گویا بیرییدي. لریندن یب اوغوز انپایالش گئچیریب

نجه ؤشموشدو. داها اجارین باشکنتی سرخس و مرو دوٍاندینارین پایینا س
چون چوخ جهد آلماق اوٍ اقراوالیی مروي ایقطاع ب اوغوزبختیار آدلی بیر 

ی دینارا ـک، ارا یوخـن بختیـرویـدا مـالشیمینـین پایانـمیشدي. خوراسؤسترـگ
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یه  یانالدین کرم کیر. افضل مک گره شونمهدوٍ اقاوالرسینی بیر تصادوف  وئریلمه

ن  رهدا حوکوم سوٍانو خوراس رـماوراالنهر واختالر ـارین آتاالري بیـدین، ؤرهـگ
نفر واریدي و  20000شاقلیق چاغیندا امري آلتیندا لر اولّ ن ایدیلر. اوحاکیملرد

ث واروٍتَ ،ارـدین ،یـس والصهـخ ائتمیشدي. ایداره دارلیغیـحوکوم و اوردو رـبی
یوغوزاشراف  انـاخالیـده سـلینی اَـتیاکیمیحیال لوایدي.  رفینه منسوبـالر طاو

 انمین اینس نئچه بیر آلتیندا نین لیاَ ،دئییل سیریی قبیله بیر انچیخ ستهاوٍ له سئچیم
 ایدي. فئودال بیر حاکیم ناوال

ّل  احتیماالً او، دینار نمرو و سرخس آال، ین پایالشیمی اثناسینداانخوراس
جارین واسسالی کیمی انلمیشدیر. ظاهیراً سآی انعونو» شاه« سونرا، »ملیک«
رو و ـایدي. م ودال بیر ملیکـب فئاحیـص ام حاقالروٍـگئرچکده ت، ده نسهروٍؤگ

لمادیري  اؤزوٍ، لرده خوطبه انخونسرخسده اوجارین انماسینا باخمایاراق ساو
 آدي ذیکر ائدیلیردي.

، بو شکیلده، نکو دینارمی واریدي. چوٍآنالین درین بیر سیاسی داورانیشبو 
تینی یاکیمیرییسلرینین ح اوغوزیی و  مهگؤستر اقاوالرین خلفی اننو سولطاؤزوٍ

 تموشدو.سی ایچینه سالمایی هدف تو حوقوق چرچیوه
نی  زهنین ایچ دوٍ تیمی نهؤی اوغوزکی  مرو و سرخسده، چاغ قایناقالریندا اورتا

تیمی  نهؤالرین یاوغوز، گؤرهبارتولدا ، ر. دابلیویوخدوحاقیندا هئچ بیر بیلگی 
شکیل ائدیر. یازیلی بیلگیلرله ت بیرینی نملریندنؤد شچؤکوٍ آشیکار مروین، وروٍؤد

بیر  انددوغروکی کندلرین  سینده آرکئولوژیک تاپینتیالردا مرو واحه، بیرلیکده
ده 1163یر. گؤسترنه معروض قالدیغینی وروٍؤرقونلوق داکونومیک دو.

بند انسولط ایله سببی یانطوغی رقاب نهرینینمو بیر بؤیوٍك دا ییخیلماسی ینینسد 

 ینسد ینامیشدیر.او لرو سینده گئچمه حایاتا ینانحربو لچوده بیرؤا

کی ایللیک باخیم و تعمیر  ده البته لریندن بیري دننملی نَؤییخیلماسینین ا
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لماسی الزیم یوه قوننوٍؤاز ؤـر گـا بیـاشقـب دابوراایشلرینین آخسادیلماسی دیر. 
حاکیملر  فئودال قونشورییسلري ایله  اوغوزنمده ؤبو د، دا گلن خصوص
، انو باخیمدـسیدیر. باـاولمرمیش ـز وئروشماالرین اوٍتلی وو  آراسیندا شید

الر طرفیندن شیکست یئدیگیندن اوغوزارین ـجانس انده سولطـایلین 1153
 ،ت  دوٍـم ایللیک توزاو گئچن ر دهـرولوشونا قنین قو یدؤولتخارزمشاهلیالر 

ل ـه ایـر نئچـروده بیـشدور. ملموي اوایللر فالکت نـکوٍـب لـبئ چوناوٍ روـم
ر ـبی بؤیوٍكخالقین «زدن و اوٍـب   ، لموشرولوق اولیک و قو ا قحطـنجویوـب
یه عامیللر   بؤلگهوش و خارزمشاه ـشمائتمک مجبوریتینه دوٍ ؤچـکمو وٍلؤب
دا دورومو قاتیشیق بیر  انر خالق پریش گه قده لدینجه زهي دوٍریب سد ندهؤگ

 »میشدیر.یاشا
اغی ـز آشر اوٍـده بی نمده سرخس کندلرینینؤمذکور د، چاغ قایناقالرياورتا

ن ـایلی وٍزـیی ـ. ج12ر. ـیؤسترـگگویونو ردوٍؤی گـج رهوٍـشوش سدوٍ
نمده ؤنه بو دئور. یاولونکندلردن بحث  نشاالو بو نسیندا ییخیال ایکینجی یاري
، یـو تخریباتین اصل سببـیلیر. بر وئرـخب» شدوگونوٍؤله دؤچ«ن مرو و سرخس

ی ـکل رهوٍـس داکیـآراسین لريـاکیمـح  ؤلگهـب سینیر و انـخوراس رییسلرییله اوغوز
ز نوندا خارزمشاهالرال اوٍل سوـای وٍزـیی ـ. ج12، ساواشالریدي. دینار

 چیخارماق لدناَ یـسرخس و روـم ایله یـسبب اواشالرـس رتـوئردگی س

، رك الرا حمله ائدهاوغوزایلی حدودینده  1180شدي. وریتینده قالمیـمجب
الري سرخس اوردوشاهین  انگئچیرن سولط انبیر قیسمینی قیلینجد بؤیوٍك

روملدو. بو اؤنلرینده ظاهیر اوانسیندا ج قارشی دوچون رتارماق اوٍینی قو
و سرخس خندقینه سالمیش نزوٍؤا، دینار انتوروب قاچمایا چالیشؤگ

 وارالري آراسینا دیرماشدي.رتاریلیب شهر قاالسینین دوقو انادراو دا سا ایمیش
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ی ـدیگین بیلمه الاو اشاریلیـب گورمکلهیوٍ غفلتاً الرااوغوز ،اهـش انولطـس

. گئچیردي اَلهشهري  سونرا انساخالدیقد ده ره چنبرهسوٍ بیر بنوٍؤمروه د  ،نجهروٍؤگ
 اندي. سولط زنلهتاراج باسقینالري دوٍالرینا دال با دال اوغوزسرخس  انآردیند

شاها انقنیشابور حاکیمی ملیک تو، ین دینار له ضعیف گؤرهشاهال ساواشدیغینا 
راراق یاردیم ایستهباش وو نون، شاهانقدي. توبسطامین یئرینه سرخسی تسلیم  او

ر عؤم انریندنالادانمکو، زرینهریسی اوٍ هکی اؤن شکلینده اولدوغویه حاضیر  ائتمه
ش آدیندا ایا قاراقوراو، دینار انخبورا یجه سرخس ندردي. بئلهؤیی گ فیروزکیهی

آردینجا  بونونینا گئتدي. انشاهین یانقدن توـن ائـتعیی اقاوالر رـی امیـبیرین
او و ، رویونجهستونه یوٍشاهین اوٍانقیال تواوردومین نفرلیک بیر  چشاه اوٍانسولط

دا ـماییسین 1181، ده  شدولرسهدوٍ یوال انیال نیشابورداوردور ـبی بؤیوٍكار ـدین
ن آیی) آسیۀ(یازین سو سینده اوٍ رهؤوفص یحز وئرن ساواش سوندا آغیر بیر نو

 سونراره ر سوٍـقیسسا بی انالیالردبو او، یته معروض قالدیالر. ملیک دیناریمغلوب
ا ـانـرمـکی آپاراراق یلهاؤزوٍ وـمونوٍلؤـب رـبی انالرینداوغوز انـخوراس االًـاحتیم

 گئتمیشدیر.
خماغا مجبور بورای ـوندا سرخسسونوجرن ساواشالر ـز وئشاهال اوٍانسولط

، یالاوردوسواریلیک بیر  5000ایلی حودودینده  1184، اوغوز نقاال
ا گئتدیلر. انبا آالراق قوـرینالـنادا ی  الرینیـشاقادین و اوـق، لري خزینه
سا انچون هارددوقالري اوٍاولوناراج ـا تـایله اینصافسیزج یـلشاه اَانسولط
قئیصربک ، قالبو، جک پالتارالري بئله قالمامیشدي. باشالریندا سمسام گییه

 گئچیردیلرسه اَله کسیمینی بیر بؤیوٍك ینانکیرم تده  دقیسسا موٍ، الراوغوزواریدي. 

 ناوالنالري روبگین تو نرد قارا آرسالقاوو، سیررددیلر. ب بیلمه آال ردسیريب ،ده 
 ایدي. سلجوقلوالرینین باشکنتی انکیرم
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وایا او کل، شهر و کندلري تاراج ائدیب سونرا انی آلدیقدانـکیرم، الراوغوز
ی ـی لکهؤپوردوگو ار قیتلیغین سوٍـی بیـاساساً شیدتل، لري یب اوغوزچئویردیلر. 

رییسلري  اوغوز سونرا داها ،آنجاق داغیتمیشدیالر. آیاغا انباشد و ائتمیش تاراج
 انلیکله سیست عسکري فئودال اشرافییال یاخینالشمایا چاره قیلدیالر. بئله انکیرم

 ناعال» ملیک«یی  ر نئهینین فامئلی عؤم ن ابوالفضل سجازيـالدی ی تاجـاکیمـح
 انبوندشمازلیق چیخدي. الآنآراالریندا  گؤرهنه عیلّته  انده آردیند  ائتدیلرسه

، یی (محمدي) دعوت ائدیبسلجوقلوالري آتاب انکیرم، رییسلري اوغوز سونرا
 اوغوزی ایله رمایا باشالدیالر. آتابتوین باشکنتینده اوانال بیرلیکده کیرماونون

، گی شرطلري گره ینانشمآنال وئریلن ترتیب آراسیندا قالبو و سمسام رییسلري
، آنجاقنالرا قاتیالجاق ایدي. دا او  شاهانرحاکیمی تو اندا کیرمسونرات   دآز موٍ

قصده سوء بیر ین نیلمه زلهؤگ شاهانرتو ن انربقولودي.  لشمه گئرچک نالیپ بو جااو
ار ـدا ملیک دین داانکیرم، دهـایللرین 1186 – 1187ی ـیعن، و سیراالرداـب

، دی محمین آتاب مه ق ایستهاولمالچاغی قو امیرلرینین اوغوزیا چیخمیشدي. اورتا
 الر.لدولحق اودا دینارا موٍ قاچینجا اونالر انینداننالرین یاو سونرات   دآز موٍ

ن لیکله سو گئچیردي و بئله اَلهردسیري ب، دینار ایلینده ملیک 1187
 ،محمدشاه قالدي. مجبور قاچماغا عراقا (محمد) شاهی انسلجوقلو کیرم

ر و وـق، ارزمـخ، انسیست، فارس، الرا قارشی ساواشماق هدفییله عراقوزاوغ
شدي تا لَ لر اَ دهـره او قـش یئچون بوزنه حاکیملریندن یاردیم آلماق اوٍـق
ال باشا چاتدي. اونونتی یحاکیمی اننین کیرم یانیدانجه سلجوقلو خ لدو. بئلهؤا

سینین دفتري  ر سیلسیلهسلجوقلوال انـرمـمویله بیرلیکده کیاؤلوٍ اونون
و نزوٍؤا، ی آالراقانشاه عونو سونرا انردسیري آلدیقدب، دي. دینار ایسهنباغال
 ائتدي. نحاکیمی اعال انکیرم
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وندا توپلومو اوغوزنمده ؤدئدیگیمیز د، لونین تشکّوٍ یدؤولتدینارلی  انکیرم

ایدي.  ر میثالـتیپیک بیتیلی نجییله باغال رهودالیزم سوٍـکی فئسونرا ناوال انـجری
لرله قاتیشدیقالرینا  فئودال اصیلزاده یئرلی آراسیندا سردارالري و امیر، لري یب اوغوز
 انباشیندا کیرم ادینینانق آریستوکراسی بو دئییلدي. دا آز ساییسی نالریناو گؤره

سلجوقلوالر ، ارـر آلیردي. دینـار یئـروجوسو ملیک دیننین قو یدؤولت اوغوز
دي.  ایداره و وئرگی سیستئمینی عیناً حیفظ ائله ناوالدا راییج اننده کیرموروٍؤد

 دؤولت یـک نجهؤا نهئی لر شیخنه و یآتاب ،رـوزی ائدیلن نـتعیی ندهوروٍؤد اونون
فئودالالري آراسینداکی  انکیرم، سینی ایجرا ائدیردیلر. ضیمناً دینار ی وظیفهاندیو

 انکیرم اونون باشارمیشدي. موشالتمایییو چوناوٍ ت  دموٍ بیر للیب ده يوج گرگین
امیرلري  اوغوز، انباسقیالرد انینی آشسینی حد تبعه، سونرا انقداوتوردوتاختینا 

ی انـرمین کـالدی ی افضلـتاریخچ، رتاردیغیقو انو محلّی فئودالالرین تاراجیند
ساواشالر و تاخت ، ن هدفیـین جادیلهو داخیلی موٍـد ائدیلیر. بـدن قئیـطرفین

ایدي.  برکیتمک سینی بینؤوره ایقتیصادینین لکهؤا شندوٍ دارا دنزوناوٍ وقاالريقو
گینی  هراوٍسینین  خسوللوق و آجلیق چکن گئنیش خالق طبقهیو، انیدانیئنی خ

بیر ، لري ایسه یب اوغوز نیندا یئر آالانی اونونیه چالیشیردي. دینار و  گتیرمه اَله
سینی تیکرار  داکی تجروبهـی سیراسینـین فتحانـده سلجوقلوالرین خوراس نوقطه

 ائتمیشدیلر.
رومو اسکی فئودال مالیکیت قو، داکی حوکومتی اثناسیندااندینارین کیرم

الرلري عسکرلره ایقطاع   ؤلگهـبی ـن بعضـنی لکهؤرونموش و باالخره اقواقاو 
شدو. لموایقطاعی او سونوناوردو اوغوز ،سی  هبؤلگ ندرز یین نهرؤا وئریلمیشدیر.

زغوزگئچیرن  اَلهند ایقطاع حاقینی رداکی کندلیلردن حاکیمیتلري آلتین، الراو

 نـی تولیدیـیعن، »یـاندیو عؤشرِ«و » خومس«




لیک و  



 لوق قیسمینی

سینده   بؤلگه رندز ،کیمی آلیندیغی انالرد »یار بازي« کندلی وئرگیلر بو آالردیالر.
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دینارین وزیري ، الراوغوزی صاحیبلریندن ده آلیناردي. حتی ـمفئودال ز ناوال
، یاع)یی (دـمیسن زـریـو وزیـنکی آلمیشدیالر. چوٍـرگـدا وئ اند حاجی جمال

وئریلن ایقطاع  سونااوردو اوغوز ینانکیرم منقولالري غیر و (امالك) الريتوپراق
 -خونموشتو تینهیحئیثی نـوزیری مسأله بو بلکه ائله آلیردي. رـیئ سینده اراضی
عسکرلرینین  اوغوز ،نالافرم بیر وئردیگی دینارین سونرا ت  دموٍ قیسسا ،کی ایمیش

زن انوئرگی آلماالري قاداغ انسی فئودالالریند  بؤلگهند رلوغوز، دو. آمااواو 
ردوانسونون فرماودیناري دالی چکیلمه، الق آسماماسیا قو یه مجبور قوبیو ،

رییال نالادانمسو کواوردو اوغوزلرین  بو حادیثه بوٍتونیر. نوزیر جمال یاخاال
سبب  چیلیغاانشمدوٍ رـبی آراسیندا آریستوکراتالر یـاحیبـص راقـوپـت لیانکیرم
لی ررییسلرییله یئ اوغوز، ده دینارننوٍؤاسیزایدي. بو شراییط  انماسی ایمکاولما

نجوالرا نوا سوـآچیقج، وٍـؤنلـکا ـآم، ا چالیشیرديـودالالر آراسینی سازالماغـفئ
 عسکري آریستوکراتالرینین اوغوز، کی (محلّی فئودالالرا) طرف ایدي. دئمک

دور. آما  بو یـلرینین سبب مه رمک ایستهلدوٍؤا، رك یه نله زهدوٍ تئرور بیر قارشی دینارا
دیگی بیر  یه جهد ائله نی یئرینه یئتیرمه لن نقشهکوٍؤن تـعسکرینی اوغوز، ارـدین

رتوال بیلدي و دن قوـریب آلداداراق الینـلر وئ دهـی وعـا بعضـناو، شراییطده
 سونراره قیسسا سوٍ، آنجاقردسیره قاچدي. رك ب رهتوٍؤیله گزوٍؤده ا  سینی خزینه
 -ایی تركـنییاراق دوٍاق قوـشی اوـخشاه و عجمشاه آدیندا ایکو  ندن فراؤزوٍ
ا و ساواشالر قوآراسیز ایچ قو انباشالی سونراموندن لوٍؤایدي. دینارین ا جک ائده

 گئتدي.  انی آراددؤولت اوغوز انکیرم، سیراسیندا ایسه
 نـوٍرکمـتو  اوغوزایللر  وٍزـیو ـ. ج12 – 13، دینارلیالر تاریخی انکیرم
جین جهتینی (اینکیشافا  رهسال ـ اکونومیک سوٍتوپلوملشن  ندا گئرچکتوپلومو
 کیچیک ، ّل دن او دیر. هر شئی نملیؤچوخ ا ان) تعیین ائتمک باخیمینددوغرو
یا چیخدیغی اورتاسینده  سایه جلرین یاردیمیلرینین یئرل فئودال گوٍدؤولت اوغوز

361 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
رییسلري بو موضوعدا عئینی سیاسال جهتده  اوغوز بوٍتون، آنجاقآشیکاردیر. 

آچیق  بونالري آیریلیقالر واریدي و بعضاً   نالر آراسیندا جیدروموردولر. اویوٍ
توغوزري کؤچل وئریردي. ققوشماالرا یومووٍلؤبسینین بیر  آریستوکراسی او ،

تاراج و یوي. لشمک سئوداسینداید نـدا زنگیانر زامـزلوقالرال چوخ آز بیلسو
روپو ایسهآیري بیر قو ،ایتّیحادا جو رماقمحلی فئودال اشرافال کیپ ایلیشگیلر قو

چوخ احتیاطلی یاخینالشیردي. دئمک کی  مینهینتَؤی موروسو و ماییل ایدي ساري
نین ییخیلماسینا  یدؤولتدینارلی  انکیرم، روپ آراسینداکی موجادیلهبو ایکی قو

ل آچمیشدیر.یو 

 یازیر حاکیمیتی
 

ایداره  سیاسی ینانیستتوٍرکمن باتی قوزئی ایندیکی ایلده یوٍز جی .12
 ناَ داـاقینـح یـتاریخ یازیر گئچدي. لینهاَ رینیننالاخ بویو یازیر اوغوزامتیازي 

، گؤرها انین اثرینده یئر آلیر. بکر انبکر الم بیلگیلر محمدبن نجیبـساغ
 بیري دور.بویو ركتوٍ بیر انیاشای ندهاتکلری و اطرافیندا داغی انبالخ، یازیرالر«

جه  نالرا قاتیلمیش؛ بئلهي دا اوگلن ایکی بو اندانرسو خوراسبوٍؤا، قیشالقانم
، رك ز یوردالرینی ترك ائدهؤا، نمیشدیرلر. یازیرالر جلهساییالري آرتمیش و گوٍ

یئرلشدیلر. تاق (طاق) دئییلن بیر قاالیا  سونرایا گئتدیلر. داها فَراواو  انشهریست
 ».لر و بارسالر قیشالقیانم، یا آیریلدیالر: اصل یازیرالرچ بوایسه اوٍ انبو زام
اتچیالري یالر روس شرقیـر واختـبی، و آچیقالماـب نر آالـده یئ»امهـن انـجه«

نین بیلگیلرییله  ین بیلگیلرینی ابوالغازيانموشدور. بکراولونده تفسیر   طرفیندن
انتوشدورتو و آچیقالماالرا ایلک تَـب، سکییانمآ. توونلردن بیریدیر.  ه ائدهوٍج
رون دت دوموٍ اوزونا گئتمیش و انخوراس« بویویازیر ، گؤرهیه »تراکیمهه شجر«
دیریرالر. نآدال اقاوالرردو رونو یازیر یوزدن دوسینده یاشامیشدیر. بو اوٍ رهؤوی

362 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

لیگه  اکینچی رك یئرلشه اتکلرینه داغ اکییاخینالریند روندو مووٍلؤب بیر یازیرالرین
 »ور.اولون یاد دییه قاراداشلی )ان(یازیرالرد اننالرداو ایندیلر لموشدوالر.او مشغول

یازیر ، الیالرال بیرلیکده تدقیق ائدیلندهبیلگیلر باشقا تاریخی او ناوالالده 
ی ـقدیر. یازیرالرین ایکده آچی  یه رمهـنظر وئ، موز آیدینالشیبلوحاقیندا یو بویو

، گلنلر رك هکؤچ و عونصورالر یئرلی :اولوب بللی لدیکلري زهدوٍ انعونصورد انآ
 انسییله یاخیند  بؤلگهداغی  انبالخ، سی ّل مرحله نین او تاریخی توپلومویازیر 

هاجیرت ائدن اطرافینا موٍ انبالخ اندانخوراس و قیشالقانم  باالخره دیر. رتبیطموٍ
لر کؤچبو  انکی محمد بکر بئله انبوندروپا قاتیلدیالر. دا بو قو بویالري رکؤچ
نوقوز لده اوٍـای وٍزـیی ـ. ج11 ؤرهـگا چوخ احتیماال ـآم، سموشدورسوندا سو

 .دیراوالجاقوئرمیش 
 انسلجوقلوالرین خوراس، لیکلر ییشیک هد بؤیوٍك ناَکی  تاریخینده بویویازیر 

توحاتی سیراسینفودا اویوٍز. جی 11شدور. لمو انتوز ایلینده بالخایلین ایلک او 
 1027ل اوینامایا باشالمیشدیالر. نملی روؤي ابویالرکی سلجوقلو  سینده رهؤوی

 انبالخ ،الریاغمور و قیزیل ائدن کؤچ اندانخوراس سونرا انیندانعوصی
 انطرفینده یاشای انلجه بالخّ احتیماالً او، داغالرینا سیغینمیشدیالر. ائله او اثنادا

 یابقو سیردریا. ائدیلیر بحث لردن کوهی انبالخ نالريروتو الریناوغوزاسکی 
ري قوروپال یئنی لرینتوٍرکمن و اوغوز الرابورا سونرا اننین ییخیلماسیند یدؤولت

الرین آدالري  لیانآغارلی و سولط، لو گؤك، لو خآراسیندا او بونالرگلمیشدیلر. 
 گلیر.

ی ـک اتکلرینده انـالخـون بـروپوـمذکور ق، داـلري سیراسینؤچـکسلجوقلو 
سینده  ورهؤو بیرلیگین بینـمیشدي. بنی تامامالـس ن ایلک مرحلهـسینی نمه شکیلله
سینین قایناقالردا   بؤلگهیولدو. یازیر آدي قو» یازیر«ا بویالرري کؤچ ناوالیئري 
سی  آدي گئچمه سیراسیندا ساواشالري لی قزنه ـ سلجوقلو داانخوراس دفعه ایلک
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طالئعینی  یازیرالرین تقریباً ایلده یوٍز جی .11 خوصوصدور. بیر نملیؤا
 1065، یـز کیمـدا دئدیگیمی دایوخاریر. ـزي چکیـر حادیثه نظریمیـلدن بی نهؤی

، ادبوراگوردو. بیز یه قارشی یوٍ قیفشات و جازي، نآرسال  آلپ انایلینده سولط
یا اورتاته ایلیشگین آدالرینین ـّداها چوخ قومی، ل آدالرین دئییلزؤا

ایلی لشکر  1065، نین اثرینده الجوزي نیریک. ثبت ایله ایلگیله چیخیشی
ر ـبئله بی، اسیـماولونلردن بحث »نـوٍرکمـتقیفشاق و «دیالرکن آنالکئشلیگی 

 اقاوالر »یازي« شکلییله زدوٍ ،ّلجه او ائدیر. زلوگونه ایشارتون دوٍـدوروم

اونین  حرفی» ج«سیز  ك. سس سینی بیر دئشه کلمه» جازي«کن  گره نماسیخو
ل و ـرك دیوٍـاغ تـچ اـاورت، کیمی اولدوغوبللی ، سی شمهنوٍؤحرفینه د» ي«

. جی 11، دیرکی سی الزیم دا بیلدیرمه بونون دور. دوروملرینده خاص بیر  لهجه
بیر سیرا  انایله باشالی»ج«سیز  ي ـ قبیله آدالري آراسیندا سسبو اوغوزایل  یوٍز

آدالرا دا راست گلمک  انایله باشالی سیزي سس» ي«لر واریدیالر. ایتّیفاقاً  کلمه
ي سینین بو حذفی ایله) کلمه تونونجوٍ »راَ / آر«(ائتنیک » جازي« اندبورا. اوالر
. 11وندا سونوجیخاریال بیلر. چی ـس ها تطبیق ائتدیگی نتیج»یازیر« ناوالآدي 

داکی ـرافینـاط انـالخـدا بـایلین ایکینجی یاریسی باشالرین وٍزـیی ـج
سلجوقلوالرینا  انقیشالق قیپچاقالرینین خوراسانمونون و موٍلؤبر ـیازیرالرین بی

رومچون مدرکیمیز واردیر. بو میز اوٍ شونمهلدوقالري دوٍتابئع اوآلپ ، دادو
والدالرییال یازیر میکاییلین او، شدوگودوٍ یوالطرفینه  انین بالخنآرسال

 هانخصم آراسینداکی الریاغمورقیزیل و  اندوراولوشمونو وٍلؤبنین بیر  بیرلیگی
 یرلندیریله بیلر. ده اقاوالر داورانیش بیر منطیقلی آچدیغی لیو ایلیشگیلرین

زلرینه ؤمونو اوٍلؤباقالرین بیر ایلده یازیر و قیپچ یوٍز. جی 11، سلجوقلوالر
للري برك دئییلدي. یئرلی کی اَ ستوندهاوٍ انقیشالق و بالخانم، لر ده موطیع ائتسه

ه ننوٍؤاز ؤرگن و خارزمی ایستیال ائتدیکلري گگوٍ، انلرینین دئهیست زقیر قبیلهبو
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قورومر ـچیلیق یاردیجی بیانده نیگار  ؤلگهـب، لسایوغون ـدولدوشیلیر. الآن وـاو
لر  ی قبیلهـرك دیللوٍـت انخزر ساحیللرینده یاشای دوغوقیشالق و اندا م .1096

جلو بیر ن ریاستینده گوٍـرکلریوٍـبو ت، ؤرهـگاالثیره  گورموشدولر. ابنخارزمه یوٍ
ر تاراجالما ـترتیب وئریلن بو باسقین گئچیجی بی ؤرهـگا ـنواریدي. بو» انخ«

 انیه خوراس ر ایستیال ایدي. حملهـلنمیش بی زهـیانـقراوترسینه  ، ی دئییلـحرکت
. ده قاتیلمیشدي  تگین  توغرول غلواو  آخینچی غلواو چقارقو انقاچ انسلجوقلوالریند

شن دوٍ یوالیاردیم آماجییال  اننیشابورد، نـتگی شوناَی محمدبن ـارزم ناییبـخ
سو خارزمه یاخینالشینجا واوردیدي. سلجوقلو بوراجارا بئل باغالماغا مجانس
 »ا سیغینمیشدي.انخوندخ ایسه  توغرول یشالر؛ایم قاچمیش قیشالغاانم ،»رکلرتوٍ«

ز ؤقیشالقدا باشالریندا اانایلده م یوٍز. جی 11، تدیقالريآنالاالثیرین  ابن
ده   ارزمینـخ، الرـبونر. ـیگؤسترینین یاشادیغینی بویالررك توٍ ناوالري آنالخ

کی  لییدیالر. البتهاولماجلو داها چوخ گوٍ، گؤرهنین دادینی آلدیقالرینا  ایشغالی
 انقیشالقدا یاشایاننوندا مایلین سویوٍز. جی 11«سییله کلمه» رکلرتوٍ«گلن  دابورا
زر ـارلی ماحمودون خـر. کاشغـدیلمیشدیـد ائـقص »یـرلیگـلر بی اق قبیلهـقیپچ

سی ده  ن خریطهگؤسترلري   بؤلگهدیقالري سینده قیپچاقالرین یاشا رهؤوـ ی انی
ا ـقیشالغاندن م گنجاورین نآلپ آرسال انی سولطـالییر. حتروـدوغري ـو نظـب

ده  دا وئریلن تاریخی بیلگییوخاری اقاوالرله ایلگیلی  گوروشدیگی یوٍ نله زهدوٍ
 دا بیر دلیل ساییالر.قونوبو 

یازیلی قایناقالرین ، راشدیرماالرآرکئولوژیک آ نملرده ترتیب وئریلنؤن دسو
ده   بؤلگهایله ایلگیلی بیلگیلري تامامالییر.  اطرافینداکی یازیر قبیله بیرلیگی انبالخ
 -دوینَش«اتکلرینده یازیرالرا عایید  قوزئیین انبالخ بؤیوٍكالردا قازینن  نله زهدوٍ
دؤردول  دوغروه ئیقوزدن گوٍنئیین نزه چیخاریلدي. قاالآدلی بیر قاال اوٍ» قاال

چ ین اوٍنش قاالینَور. دواولوندیغی موشاهیده انزسیز بیچیمده اونشکلینده و پال
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 دابورا ایمیش. تیکیلمیش اندرداشال لمامیشنتویو ،وارالريدو جالیغینداکیاو مئتیر

ساخسی پارچاالري  یاش و روقو ،سی مجموعه آرکئولوژي ناوال دئلدهمو تک
، اولوبنتولو روٍؤی گـاي رنگ ت یاشیل و قهوهمخصوص توٍ، نالربوتاپیلدي. 

نما ینین ساووبویالرشیلیر. یازیر آناللیندیکلري  زهایللرده دوٍ یوٍزجی  12-11
ر هله آیاق  موغول ایستیالسینا قده، ش قاالینَریندن بیرینی تشکیل ائدن دولخط
 یدي. ستوندهاوٍ

 دابورا باشالییر. لرییله یئرلشمه اانخوراس ،سی ورهؤد ایکینجی نین تاریخی یازیر

   طاق قاالسییدي.  گلن شتو خاراباالرینا ایسالم شهرِ ،مرکزي اصل یازیرالرین
لرینه   ؤلگهـب فَراواطاق و ، انـریستـیازیرالرین شه، اغ قایناقالرینداـچ اـاورت

بو  ،ریوایتلري یـخاریـت نـوٍرکمـت ر.یوخدو بیلگیلر یـایلگیل لرییله رلشمهـیئ
غوزایلده  یوٍز. جی 11الیالرین اونراآراسیز  اننین ییخیلماسیند یدؤولت اوسو 

ییال بویالر اوغوزباشقا ، ريقوروپالی یازیر ـر. بعضـیگؤسترلشدیگینی  گئرچک
، آنجاقال بیلرلر. ا گلمیش اوانبیرلیکده سلجوقلو فوتوحاتی سیراسیندا خوراس

ایلین ایکینجی  یوٍز. جی 12 اناطرافیند انیا بالخبورا، سی تلهوٍا کنآیازیرالرین 
 سیندا گلمیشدیرلر. یاري

ن دالیالر نَیا موهاجیرتینه بیر سیرا اوفَراواطاق و ، انیازیرالرین شهریست
اونه ئقیشالق یانسی و م رهؤوی انایلده بالخ یوٍز جی .12 شدور.لمو

 رهسوٍ اوزون لري قبیله زقیربو یئرلی ،آنجاق شموش؛دوٍ لینهسلجوقلوالرین اَ

رگن گوٍ، داانجارا عایید بیر فرماننمیشدیلر. س ا قارشی دیره»سلجوقلوالر بؤیوٍك«
لرله »پرست   بوت«دن ـقیشالق سرحدلرینده مسکن ائانو م انناییبینه دئهیست

ایسه  لرینده سی امر ائدیلیر. داها گئچ دؤنم بلگه نمه نله زهر ساواش دوٍـکسگین بی
سینه ایطاعت ائتدیکلري  هـشیخن انـدئهیست و نـرگگوٍ خیاد  ینبویالربو 

ی ـرگـا آلینمیش و وئـزقیرلیالر ایطاعت آلتینالدا بوـر حـر. هـبیلدیریلی
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ی ـک -لسوزلوقالري وین مامورالرینین یانکلّف ائدیلمیشدیلر. سولطیه موٍ مه دهؤا
 انسیز بالخ ري ده ایثبات ائدیر ـ شوبههل ل بلگهـای وٍزـیی ـ. ج12و دورومبو 

الرین اوغوزایلینده  1153سی یازیرالرینین دا صبرینی داشیرتمیشدي.  رهؤوی
 سونرالریندن  گئچیرمه اَلهی انسینده باش قالدیرماالري و خوراس  بؤلگهبلخ 

طاق و ، اناراق شهریستني دا اؤزونه گلیب و بیر فورصتدن فایداالبویالریازیر 
 ایسالمی ضبط ائتمیشدیلر.شهر ، لیب نهؤسینیرالرینا ی اوافَر

 اوغوز، الريمااناوزلرینین ایچ طرفلرینه  یئرلشیم ساحه انیازیرالرین خوراس
یـبزقیر بونراي آراسینداکی الرـون داوامی ـنی یـج رهوٍـا سـودالالشمـی فئـکسو

لرینین  ري اصیلزادهکؤچزنگی  صاحیب ینهسوٍرولر انحئیو بؤیوٍكیدي.  وصفینده
 نخاالچو داانعئینی زام، نالرلتمک دئییلدي. او الرینی گئنیشاوتالقتک دردي 
 انخسولالشیدیلر. یو جکلري بازارالر آختارماق مجبوریتینده بیله ساتا تولیدلرینی

الر توپراق اویغونا ـغاولمالیکله مشغول  ري ایسه اکینچیقوروپالري ـؤچـک
رلشمیش ـگئچیرن یازیرالرین بالفاصیله یئ لهاَطاقی ، یـک نئجهآختاریردیالر. 

 یر.گؤسترنو ماالري دا بواوغراشزیراعتله ، رك نه گئچه زهدوٍ
نمه  نین شکیلله لري یازیر بیرلیگی سینه یئرلشمه  بؤلگهرون دو ایسالم و شهرِ

ر وٍـبؤکله ام لیک یاشامینی منیمسه اکینچی، ی تامامالییردي. یازیرالرـجین رهوٍـس
لیکله  ر ساکینلرییله قایناشمایا باشالمیش و بئلهـی شهلـي و محلبویالر اوغوز
یئرلرینی آلمیشدیالر.  تملینده لرینتوٍرکمن گئچیرن سی مرحله تکامول بیر ائتگین

ي آراسیندا بویالر اوغوزایللرده  وٍزـیی ـ. ج11-12ه ـنجؤا اـیازیرالرین داه
. جو 13الري (سونراا ـداه اقـآنجر. ـدی وخ جالیبی چوخ چـس یلمهؤسترـگ

ز ائدیلیر. طاق و ؤس اقاوالر» توٍرکمن« اننالرد.لی ایللرینده) او20ایلین  یوٍز
پراقرون دوت مونه بیر موٍوٍلؤببیر  بؤیوٍكالرینا یئرلشن یازیرالرین تونرادسو 
رینه ـیئ ین»ازیرـی« هـدیکجـگئت آد وـب و میشناشالـب یه دئییلمه »اراداشلیـق«
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اویازیر ،سی گئتمه انآراد نین آدي یازیر رموشدور.تو یالرمنسوب  روپوناقوین بو

 هنلرینده و اکونومیک وضعیتلرینده اساسلی د زهکی) ائتنیک دوٍ ّل سابیق (داها او
 ل آچمیشدیر.لیکلره یو ییشیک

یشلريا گلانلدن خالقالرین خوراس زهی دوٍـرلیگینـي بییازیر بو ،نالرین او
ل آچمیشدیر. لیگه ده ها بئله یو ییشیک هد تلییاهمی باشقا بیر طالئعلرینده تاریخی
فئودال ایلیشگیلري  ـ آتاارکیل ،سونرا یئرلشدیکدن رونادو و ایسالم شهرِ یازیرالر
نین  تییسینه گیرمیش و باغیمسیز یازیر حاکیمی لی بیر اینکیشاف مرحلهسوٍرعت
، تاریخی رولوشقو ینانیدانخ بیرلیکده البونون آچمیشدیر. لیو سینه هگئچم حایاتا

ایل  یوٍز. جی 12، بیر گئرچک ناوالتثبیت ائدیلمیش دئییل. معلوم  اقاوالرتام 
سورندا یازیرالرین ریاست مقامیندا نوانخیاغمو دیر.  یین یئر آلدیغیآدلی بیر ب

نمده بللی باشلی بیر ؤیازیرالري بو د، یکیم  دابلیو. بارتولدون دا بیلدیردیگی
الیالر دالیسیجا رن اوـز وئایلینده اوٍ 1153یرام انروك. سروٍؤگ اقاوالرخالق 

گئچیرن  اَلهر کسیمینی ـبی بؤیوٍكین انخوراس، لري ینن یازیر ب جلهچوخ گوٍ
 ایلینده 1160 نایل آرسال، یبلر کیگؤسترنده موقاویمت خارزمشاهالرین اؤنوٍ

حرکت  یه جینهاو ایل او خارزمشاهین، االثیر گورموشدور. ابنیوٍ سینه  بؤلگه زیریا
لر  دیر. بو حادیثه ر حقیقتـی بیـی بللـس رولمهبیر چوخ آدامین اؤلدوٍ ائتدیگی و

 انداشالریند قبیله ،قاچاراق ایچینه الرياوغوز انخوراس انخیاغمور رکن وئره زاوٍ
یه تشویق ائدن امیر آیتگه  ی یازیرالرا حمله ائتمهنالمیش و ایل آرس یاردیم ایسته

 یاردیم طلب ائتمیشدیر. انالرداوغوزچون قارشی ساواشماق اوٍ
 انریندالکوموتان بؤیوٍك ناَجارین انس اناختیارالدین آیتک (یا آیتاق) سولط

 انلیقد داکی قاتماقاریشیقـانـایلده خوراس وٍزـیی ـ. ج12بیرییدي. 
 ایلینده 1157 گئچیرمیش؛ اَله مونووٍلؤب بیر سینین  بؤلگه انراوخ، اراقنفایداال

سینه   بؤلگهرد ایله نیسا و ابیو» روسوغارتگر سوٍ«ییغدیغی  سینه ورهؤد
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 انادراو رك دهـدام ائـان  عرضِ داانـدئهیست سونراره ا قیسسا سوٍآم ، یئرلشمیش
سیندن  ا گئتمهاندئهیست انالرین نیشابورداوغوز، اقـرگنه گئچمیشدي. آیتگوٍ

ی ـسین ائتمه ایجازه  ی ایدارهـسین  ؤلگهـبرگن ایسفهبدیندن گوٍ انطبریست سونرا
ت گئچدیکدن بیر موٍ انپارمیشدي. آرادقونرادغوز سواو دن  لري یئنی یب
یال اوردوایسفهبدي بیر  انبو دفعه طبریست، ا حرکت ائدینجهانرگن و دئهیستگوٍ
ك عسکرله آیتاق بیر بؤلوٍ، رودوستونه یوٍوٍنالرین ااوردوجیناحیندا  نون ساغاو

، زـرکـین مانـشمالري دوٍاوردو اوغوزیئر آلمیشدي. آما ساواش باشالییب 
ی اندانمساغ جیناح کو و      آیتاق، ی تپیلینجهـل جیناحینا ایلدیریم کیموـاغ و سـس

 دورومسینده قاچدیالر. بو  قیزقین لحظه ناَروشماالرین وو، کبودجامه
سو اوردو انـطبریست انباسقینالرینا چوخ طاقتی قالمای اوغوزسیندا  قارشی

ی تعقیب انشمالر دوٍاوغوزشالتدیالر. ی بوانر شکیلده قاچیب آرـلو بی کلهوٍ
ده  نهئی، ایسفهبد انا سیغینانردولر. طبریستلدوٍؤرك بیر نئچه مین عسکر ا ائده

ردواو غوزالیاراق پتوغروالرا اوغوز، اقـآنجرودو. یوٍ دوی انالر بسطام و دامقاو
 لدیلر. نهؤه یماوراالنهر سونراگئچیردیکدن  اَله

ا انخیاغموراهین ـخارزمش اناولونک ـریـاق طرفیندن تحـامیر آیت، دئمک
ون ریاغموالري اوغوز انخوراس لموشدور.او سونرالردن  بو حادیثه، سی گورمهیوٍ
گؤرهسینه  مه یاردیم ایسته اننالرداو الرددن نیسا و ابیوانمازندر، رك شهدوٍ یو 
   تدوالر. م توـیه تصمی اکیمه ائتمهـوحـاغی مـین آیت اردیم ایستهـدن یـاکیمینـح

ردلردن ی و کوٍـمدئیلَ، نـٍورکمـت انسینده یاشای  بؤلگهآبئسکون ، رستم بن علی
 انباشالی سونرات   دیال آیتاغین دادینا چاتدي. آز موٍاوردوبیر  بؤیوٍكلن  زهدوٍ
غوزروشماالر سیراسیندا وواق ـندیلر. آیت کلهادینا یوٍاناغ قـین سانشمدوٍ، الراو

دالینجا  اونونسودا اوردو انمازندر نري قاالـگئ، اـقاچینج اندـینانجنگ مئید
نرا انالیدقاچدي. بو اوغوز، ینارکنآیتاق خارزمه سیغ سوالر دا جنگ او
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وارالریندا دو انلدیلر. دئهیست نهؤا یاندئهیست ناوالرده ـر یئـینا یاخین بیانمئید

غوز انلو آچرخنه یوجه  ایلی باشالریندا شهري تاراج ائتدیلر. بئله 1161، الراو
 نراسو انده داغیتدیقد  شهر اهالیسینی، الراوغوزین  ال بیر ائیلهتوپراقی ـرگنگوٍ

 سونراسیندن  چکیلمه اندانرگن و دئهیستالرین گوٍاوغوزلر. ندوٍؤا دانخوراس
 ،گئچیریب اَله سینی قصبه ئینوجوٍ سونرا رهسوٍ آز بیر ،آیتاق ننؤپراغینا دنه توئی

 سونراداها ، نی مغلوب ائتدي. آیتاق یانالجرق  شزقوبو  -تگینبوغرا امیر
 و رگنگوٍ خیاد قالدي. مجبور یمایاانت اقاوالر خارزمشاهالري متبوع (رئییس)

دا اؤز  انآردیند، یننّل ایل آرسال لرده او خوطبه انخونمسجیدلرینده او اندئهیست
 انقداولما واسسالی خارزمشاهالرین ،آیتاق اآم اردي.اولونآدي (آیتاق) ذیکر 

 یه چکمه اغیـآش ینآرسال لـای دهـایلین 1165، یاراقدو راحاتسیزلیق

لدن ی دا اَانکی دئهیست لیندهله قارشیالشدي و اَ عاقیبت رـبی آجی ،داـانـقالخ
 وئردي.

رگن آراسیندا خارزم ایله گوٍ، یاغموری انیازیر خ، گؤرهلره  نن بلگه له اینجه
نه واخت و نه شراییطده  اونون اقـآنجروردو. وٍـوم سـده حوک  ؤلگهـب نقاال

 انخیاغمور دا .1160 ،شئی تک بیلینن دئییل. بللی اولدوغو یانخ ین»رکلرتوٍ«

 (یا ایل داساواش بو دیر. وئردیگی زاوٍ ساواشین بیر لیانق آراسیندا نآرسال ایله ایل

 انالرینداوغوز اننالردا خوراساو، یازیرالري مغلوب ائتمیش نایلک) آرسال
دیگی  نله زهن دوٍالرینا باسقیتوپراقین یازیر نمیشدي. ایل آرسال یاردیم ایسته

دا قاتیلمیش؛ آما  امیرآیتاق ناوالتّفیق ایسفهبدییله موٍ اناو واختالر طبریست، اثنادا
 آیتاغا تّفیقیموٍ و علی بن رستم ،الراوغوز شندوٍ یوال اندان.ده خوراس1161

 ونـسوناوردو ازیرـی الـالرییوزـاوغ انـخوراس دیرمیشدیلر.نـئاضربه  بیر آغیر

الرینین توپراقین انخیاغمور سونراگتیردیکلري ظفردن  اَله کاًشتروٍـم
کی تاریخی حاقیندا سونرالور. نه یازیق کی یازیرالرین داها روٍؤدیگی گ گئنیشله

370 



غـوزالر◌ْ او                                                  OĞUZLAR 

سینه  تاریخ صحنه، ر. یازیرالریوخدوچاغ قایناقالریندا هئچ بیر بیلگی اورتا
 ن چیخاجاق ایدیلر.د یئنی گینده  چرهایلین ایلک  یوٍز. جو 12 آنجاق

ـ ایقتیصادي  توپلومسالنین سیاسی و  یدؤولتچاغ قایناقالریندا یازیر اورتا
ایسالم  شهر آنجاق، شلوقر. بو بویوخدوسیستئمی حاقیندا دا هئچ بیر بیلگی 

رینین نالاروال بیلر. یازیر خلدوآرکئولوژیک اشیاء ایله دو نخاراباالریندا تاپیال
دیر.  یندهقوزئیکیلومئتیر  .22 سینین قصبه باخاردن ،خاراباالري ینینمرکز سیاسی اسکی

لیگینده ایدي. بو دا  تار گئنیشکهی .30 ی تقریباًانیازیرالرین طاق شهرینین مئید
نو وانبیر یئرلشیم ک بؤیوٍكالعاده  ده فوق  گؤرهلرینه لچوٍؤین ااناو زام، شهرین

 اندانرباط و شهریست ناوالی قاالسی ایک، ایسالم شهرِ یر.گؤستر اولدوغونو
    ناردي.رورج طرفیندن قوآتمیش بو، وارالريدو انـریستـتشکّیل ایدي. شهموٍ
، طاق شهري نروالایل باشالریندا قو وٍزـی. جو 10یال نوایل سو وٍزـی. جو 9

نمی ؤپارالق د ناَایسالمین  لموشدور. شهرهوم بیر شهر مرکزي اوگئتدیکجه موٍ
هرت ؤایل باشالریدیر. گئتدیکجه ش یوٍز. جو 13ییال سونالرایل  یوٍز. جی 12
یردي. نوارالرال حاصارالقالین پیشمیش کرپیچ دو، سی شهرین چئوره انانقاز

ونا گلمیشدي. دورومزي ـرکـم بؤیوٍك ناَن ـتیجارت و صنعتی، یـیازیر باشکنت
شهرده کاسا ـ گوهزی دوٍـش و آیري ائو وساییلودو لرین اؤز ستا ایشچیلدن او

 انله کرو و چین انایر، انهیندیست، انخوراس، ایسالم لري واریدي. شهرِ محلّه
، تلريیفعالی ی قازيـنملرده بعضؤن دوـوئرمیشدي. س انی سر و سامـتیجارت

روپالخسول شهرده زنگین اصیلزاده و یوغونومیش انرین یاشقولدورتا اویا او
ادیر ـچ ،وارالريدو نـلرینی یـبعض نـائولرینی ایسالم رِـشه .دادیرـارماقـچیخ

نمیشدي. بو  سلهسوٍ بارماقلیقالر(نرده)ایله رن تاختا ـره گتیوٍو تصوـنومونروٍؤـگ
 میش یازیرالرا عایید ایدي. البته یئرلشمیش یاشامی منیمسه، ائولر
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 بونالردي. لمیش زهدوٍ اندبویالرري کؤچقیجدا نباشال، یازیر فئدراسیونو

قیشالقلیالرین آدالري دا گئچیر.انزقیرلی تمثیلچیلري مآراسیندا تیپیک بو 
یئرلشمیش یاشامی  ایچینده انزام سونرا یئرلشدیکدن رونادو و طاق ،یازیرالر

 اویغونلیگه  یـدا اکینچانـیستوٍرکمنـتباتی  یـگوٍنئمیشدیلر. یازیرالرین  منیمسه
نملی ؤالرینا ادورومکی اکونومیک سونرانالرین او، لري گئچیرمه اَلهلري   بؤلگه

درجه  نسو چوناوٍ اکین و چیلیقانحئیو ،شراییط طبیعی شدور.یموقو تاثیر لچودهؤا
توپراغی ، رون یاخینالرینداکی داغالرا یئرلشن یازیرالرل وئریشلییدي. دواَ

ر خونو، ؤرهـگاال ـاحتیم، ي ایسهبویالری یازیر ـیه باشالمیش؛ بعض مه ایشله
 سینه یئرلشمیشدیلر. وادي

ر  قده ایلینه 1213 حاکیمیتی یازیر ،گؤره قایناقالرینا چاغ اورتا
 انرکتوٍ اسینآ دینمحم عالءالدین خارزمشاه نسو ،ويرموشدور. نَسسوٍ

 ائدیر. قئید گئچیردیگینی اَله یازیري سونرا موندنلوٍؤین اانهیندوخ  ،خاتونون

 انرخقارداشی عؤم نالاالبته یازیر حوکومداري هیندوخ ،تونخا انرکتوٍ
 انهیندوخ، گؤرهیه  ويسمیشدي. نَ ایستیفاده ائله انوقاسیندتاخت قو آراسینداکی

سینی امر  زلرینه میل چکیلمهؤگ نین قارداشی سونرا ائتدیکدن بتصاحوٍ تاختی
لیکله  چکمیش و بئله ستدنی اوٍـرك میل ا رحم ائدهانرخمؤع، ائتمیش؛ آما جلّاد

ر اَداسی چیخاراراق ایل کو.11   ر دهـق  نه ارداشی اؤلهـق انرخمؤع
ین انهیندوخ، خاتون انرکتوٍ ]سونرا اناوند[«وي بئله دئییر: سگئچیرمیشدیر. نَ

 وـاولدوغر قادینال ائولنمیش ـسینه و فامئللرینه منسوب بی قبیله اونون
زلرینی آچاراق ؤگ انرخمؤع انـال ائتدي. او زامـیعاسییال یازیري ایشغداید

ی ـاکیمـح ]سی  بؤلگهیازیر [محمدین سارایینا گئتدي. هدفی  انسولط
 جه ادهـدي و س نو تاپا بیلمهغودوایدي. آما اوم تصویب ائتدیرمک اولدوغونو

ن ـنی ويسنَ »دو.ـلاو عـئانـق هـی چینمهـئگ الـییانعونو (!) انـرخـصابی
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اتون ـخ انرکوٍـملکه ت نالاهیندوخ، لـه تفصیوٍجوتَجالیب  ناَدا ـتدیقالرینالـآن
  ین قیزي ایدي وانـر خـبی بؤیوٍكنجوسو نور. سوـدی ی رابیطهـآراسینداکی گیزل

قیپچاق  ـ لیقانک ،رنالااور و تالراو بایا ایدي. منسوب سینه قبیله اناور یا و اوت بایا
لره  ایدیلر. مووجود عنعنه سییله فامئل لر و خارزمشاه سواللهینا داخیل ایدیبویالر
نردیلر.  رینین قیزالرییال ائولهنالاقلی و قیپچاق خانک، خارزم حاکیملري، گؤره
ین قیزییال  انایکر انریندنالافوذلو قیپچاق خنو ناَکی خارزمشاه تکیش ده  نئجه

، لریندن امین ملیک یی بقلانایل باشالریندا ایسه ک یوٍز. جی 12 ائولنمیشدي.
قجا لدونن قیزي سایه سینده خارزمشاهالر ساراییندا او دله ائولهعالءالدین محم

ائتگین بیر آدام اوشدو.لمو ایقراقالر و ، قلیالرانما یئرلشن قیپچاق و کقاراقو
جونو گوٍ اساسی سونوناوردو ال بیرلیکده خارزمشاهبویالر انیشانرکجه دباشقا توٍ

شاونَ دوروردوالر.لوبو تدیغیآنال نین ويس ـ قیپچاق  قلیانک یازیرالرین ،الیالراو
غونو ایلیشگیلرینین انیدانخ ایله لري یبلدویوٍز جو .12 – 13 یر.گؤستر او 

جو بیر سیاسی گوٍ بؤیوٍك، بویالرقلی ـ قیپچاق فئدراسیونونا منسوب انایلده ک
نا بویوت و یا بایااو اناورزدن بو اوٍ دا محض انتمثیل ائدیردیلر. هیندوخ

ی قیزییال ائولنمیشدي.منسوب بیر ب 
نالرین احتیماالً او ،خاتون انرکتوٍ وئرن نسو باغیمسیزلیغینا سیاسال یازیرین

عمللی باشلی  ائله ،ایسه انرخمؤع قاتمیشدیر. آراسینا لکوموٍ شخصی سینی  بؤلگه
یلیردي. یازیر رییسلرینین نو کیمی ساخالیروبیر بیچیمده خارزمشاه ساراییندا گ

رولدو. لدوٍؤایلین باشیندا ا یوٍز. جو 13، بیلینن بو آدام اقاوالرنجوسو نوسو ناَ
ایالل ، خاتون انرکتوٍ انندن قاچمایا چالیشایلینده موغولالر اؤنوٍ 1219

 یلهؤزوٍا یانرخمؤع انییانت یاخشیجا لالريیو و میش ایسته قاالسینا سیغینماق

 اناسیندـاچمـق اونون انـا یازیرا یاخینالشدیقالري زامـآم، رموشتوٍؤگ
 ادا تاپشیرمیشدي.اراق جلّـرخوـق
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 توٍرکمنآسیا  اورتاموغول ایستیالسی سیراسیندا 
 يبویالر

 
 توٍرکمنا ـآسی اورتای ـس نجهؤسی آز اموغول ایستیال، چاغ قایناقالرياورتا

ي بویالر توٍرکمن سیراالردا بو وئریرلر. بیلگیلر محدود لدوقجااو حاقیندا يبویالر
 نـٍورکمـتی ـبعض لرده یاشاییردیالر.  بؤلگهآراسینداکی  گؤلوٍفاراب ایله آرال 

مون آرال ساحیللرینه یاخین سییله قاراقو کنت چئوره یئنگی، ري ایسهقوروپال
 گؤلوٍل ري جند ایله قاراکول من عاییلهکؤچ توٍرکمنلرینه یاییلمیشدیالر.  بؤلگه

ل ین سوانسیردری، لرتوٍرکمنایل باشالریندا  یوٍز. جو 13اردیالر. نآراسیندا فیرال
ساحیلینده زمووٍلؤبنملی بیر ؤلرین اتوٍرکمنسینده ده یاشاییردیالر.   بؤلگهق رنو ،
 توٍرکمنرك و توٍ«زقیرالرا یاییلمیشدیالر. سینی ایحاطه ائدن بو خارزم واحه

 »ادا یاشاییردیالر.راو ییلهسوٍرولر انحئیو بؤیوٍك ـ ،تیاقو یازیر دییه ـ ،يبویالر
للوق سوندا قواوردوي آراسیندا خارزمشاهالر بویالر توٍرکمنبو ، گؤرهاحتیماال 

آرال و ، ريقوروپال توٍرکمنو  اوغوزائدن چاغراقالر (ایقراقالر)دا واریدیالر. 
 ییال قاریشیق بیچیمده یاشاییردیالر.بویالرلی و قیپچاق قانخزر ساحیللرینده ک

، رگنگوٍ ،انخوراس مووٍلؤب نملیؤا لرینتوٍرکمن ،ایسه سیراسیندا ایستیالسی موغول
 اورتا گینده  چرهایلین ایلک  یوٍزجو  .13 سینه یئرلشمیشدیلر. رهؤوی و اندئهیست
نیشلره قاتیلدیالر.  ارشی دیرهین باسقینالرینا قانچنگیزخ، يبویالر توٍرکمنآسیا 

ایستیالچیالرال ایلک توسینین آراسیز  موغولالرین جندي ایشغال ائتمه، شماققو
 موغول لیغینداکی باشچی ینانخ چیجو ایلینده 1220 وئردي. زاوٍ دالینجا

ردوغرکنته ـسو شهاورودو. موغول یوٍ روـدوردورا، وـساواَلهیی بو 
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گئچیرن  اَلهین جندي انلدي. چنگیزخ نهؤما یرواراقوق سونراگئچیردیکدن 
للوسو نوٍکؤ نـوٍرکمـتنفرلیک  10000دن   ؤلگهـب، ريالکوموتان

 توٍرکمنون امري آلتیندا وئریلن  نیوتاینال نو یکوموتانتوپالمیشدیالر. موغول 
هینه لدا موغولالرین علئیلر یوتوٍرکمنریلمیشدیلر.  ندهؤخارزمه گ، بیرلیکلري

 سیغیندیالر. سینه رهؤوی لمرو و آمو، یبندا تاپداال آیاغا قالخدیالرسا

ي ایسه بویالرباشقا  انرتواو یاخینالریندا کنت یئنگی  و جند لرینتوٍرکمن
  ن اَیمک مجبوریتینده قالدیالر.بویوایستیالچی موغولالرا 
سوندا خیدمت اوردونجه خارزمشاه ؤداها ا، لرتوٍرکمن انجند و مرودن قاچ

ایدي.  نـوٍرکمـتتاً یدا اصلی کاوـا قاتیلدیالر. بـین بیرلیکلري آراسینانکین بو ائله
لرتوٍرکمن اننده یاشایلوٍؤرقاب چمو ده اورتاین مروده انکنا قاتیلمیشدي. بویا او

تلی نظر و عقیده آیریلیقالري دروپ آراسیندا شیدایکی سیاسی قو، چیخماسییال
موضئع  بیر طرفدار یه ائتمه تسلیم اانچنگیزخ شهري، روپقو بیر. ديگؤستر باش

نیش  ییردي. دیره سینی ایسته وئریلمه جواب بیر قاطیع موغولالرا وسواؤبوٍر ،تارکنتو
نو دا او  سینه ییغیشمیشدیالر. عسکرلر و شهر خالقی ورهؤین دانکبو، طرفدارالري

 انن باشچیالریندـسئچگی ناَن ـدیـمحمن ـعالءالدی اندـییردیلر. آردین دستکله
ـب چیخدي. ستونهاوٍ ایش دهورـم لکرالموٍـجیموموغولالرا  ،یـلیگ دئهانفرم ،کاو

لکه جیرالموٍمو گتیرن دیله اولدوغونو حاضیر لیدئرلیگینه لشکرین جک گئده قارشی
 مین 70اییسی ـن سـرلریـکی عسک لر و شهردهتوٍرکمن«یدي. بورایه مج وئرمه

ل لکه اَجیرالموٍنه ائله موئـ ی، ینیوئـ دییه یازیر جوٍ، قال هامیسیاولمادن چوخ 
گؤرن  نواولدوغونین دایاق  عسکرلرین و شهر خالقی، لرینتوٍرکمن» وئردیلر.

لکجیرالموٍمو ،جوالن بیر موغول طرفداري شقونین  االسالمی مرو شیخ ناو
بونینو ردوردو.وو نین  تیانییّل خ او رهسوٍ بیر ،ده  هم ،رفدارالريط لکجیرالموٍمو

 ردولر. لدوٍؤده ا یـسین یـسرخس قاض ناج پئیزا آالـآغ اندانموقابیلینده چنگیزخ
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شا بو مودالرياو یـگلدیگ رينالامگو اـناو نـرولیلریـم ،لکرالموٍـجیوـا مـآم

اشراف اؤزلرینی ی ـرولـلک و مرالموٍـجیمو«، ؤرهـگیه  ینیوئچیخارمیشدي. جوٍ
قالخماز میزیندن ایچگی ،وئرمیش یه چکمه کئف و لیقانشگوذرخو اوشدوالر.لمو« 

 یوال دوغروروه ـم، سواوردو انـزخـدن چنگیـال ائـلو ایشغو آرادا آموـب
دا ـاخینالرینـوارالري یر دوـروشماالرینی شهوشدو. موغولالر ایلک ووـشمدوٍ

، »رکلريتوٍ ننالرا قاتیالاو ینانسولط« و لرتوٍرکمندیلر. لشدیر لرله گئرچکتوٍرکمن
موغولالري آغیرجا پوله نالري مرودن دالییا ایتهزاراق او انالیددیلر. آما بو او 

، لرتوٍرکمن چیخدي. یااورتا شمازلیقآنال آراسیندا لکجیرالموٍمو لرلهتوٍرکمن سونرا
انقاالسیند لآمو ده  سئچمیشدیلر. نتیجه باشچی زلرینهؤا یاختیارالدین گلن ایاراو

ل آچدي. او سینه یو نمهوٍلؤبمروي مودافیعه ائدن بیرلیکلرین ، لر رتوشمهبو سوٍ
انخ لیحالداکی بو آرادا تو ،ردوسویال شهره یاخینالشماق حالینداایدي. او

 توٍرکمننفرلیک  70000ن ـنی یـر موغول بیرلیگـبی کیچیک گویا ، یـینوئجوٍ
اوردورقابدا دارماداغین ائتدیگینیسونو مو ،بؤیوٍكو ساواشچیالرینین  انخ لیتو 
گئچیردیگینی  اَله اقاوالرآتی غنیمت  60000ینی و سوٍرولرلچوده جامیش ؤا

مرو  نین یاندانمکو موغول ،لري شیکست داکیـرقابوـم نـلریـوٍرکمنـت ر.ـدئیی
 المیشدي. سینی آلماسینی هاسات  بؤلگه

ی پایالشدیقالري ـلرییله طالئعلرینـتوٍرکمننون لوٍؤرقاب چیرالرین دا مویاز
 انخ لی. ده تو1221دا   یازیرین، نـی  دالدـی و رشیـینوئحقّق دیر. جوٍموٍ

قئید ائدیرلر. موغول  اولدوغونوطرفیندن فتح ائدیلن شهرلر آراسیندا 
تلی قیرغین و دموش؛ شیدرضربه وو بؤیوٍكالرینا دا توپراقیازیر ، ایستیالسی

 ایسه رنالقاال دیري میش؛نئا یارییا جمعیتی ایسالمین وندا شهرِسونوجتاراج 

الري سونراا ـداه، آنجاقسونداکی قاالیا سیغینمیشدیالر. دوغو شهرین
ور. اولونلتورل اینکیشافالري موشاهیده ر سیرا کوٍـیازیرالرین طاق شهرینده بی
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ده یئنی ائولر تیکیلمیش و صناعت اینکیشاف   بؤلگهلده ای یوٍز. جو 13مثالً 
، گلردي. حافیظ ـ ابرو اَلهغدا میقداردا بو لبواو واختالر یازیردا  ائتمیشدیر.

 ،رخونو ،فَراوا ،رك بیلدیره آلدیغینی کندین یئر بؤیوٍكیازیردا چوخ ساییدا 
نمده یازیر ؤاو د گؤرهکندلرین آدالرینی گتیریر. احتیماال  آیري و رچمو ،گرماب
کؤپک داغ اتکلرییله ایندیکی ، ایدي. یازیرین مرکز قیسمی  بیر ایالت بؤیوٍك

 داها ،آدي یازیر ،آنجاق .يلریندن تشکیل تاپیرد تپه واحه كؤباخاردن و گ

اؤز چاغیندا یازیرالرا ، شدور. ابوالقازيلمویوخ او سیندن صحیفه تاریخ الرسونرا
ره ر سوٍـبی اوزوننا رغماً یازیر آدي دیگینی بیلدیریر. بوقاراداشلی دا دئییل

نالري هله رومیشدیر. یازیرالرین تو سیندن سیلینمه نین حافیظه خالقی توٍرکمن
ر؛ روٍؤسایقی گ بؤیوٍكي آراسیندا بویالر توٍرکمنر  را قدهنالایاخین زام

 ناَالق آراسیندا خ، گؤرهنکلره  اسکی گله، ن و مراسیملرده رهؤنن ت نله زهدوٍ
توردوالر.مؤعتبر یئري تو 

 

 موغول ایستیالسی
 

چون آپ ـ آچیق بیر بال ي اوٍبویالر توٍرکمنآسیا  اورتا، موغول ایستیالسی
لدو. موغول حاکیملرینین کیمی اویولره آغیر توٍرکمنشن ندوروغو آلتینا دوٍبو

 انخالقیند انو دئهیست یازیر، مرو، ینیوئکلندي. جوٍلر یوٍ مالیاتالر و تکلیف
ایلین ایکینجی  یوٍز. جو 13دیغینی یازیر. نپالحددن ایضافه خراج تو

عربلرین و ، لرینتوٍرکمن، بها آدلی بیر شاعیر پیرِ ناوالسیندا یاشامیش  یاري
 سیخینتی چکدیکلرینی بیلدیریر. بؤیوٍكسیندن  وئرگی» پچورقو«تاجیکلرین 
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کلی ایدیلر. خراجین  هراوٍ سیز و داش حمن درجه رسو، وئرگی مأمورالري

الر. ـدن آالردیـلیناَ »ول و قیزالرینیـغاو«ن ـلّفیکَوٍـده مـورتـی صـس مه نمه دهؤا
ول ـده موغ یـآغیر بیریس اندـالرینـلدوقیوا قوـالرینـنبویوچون اوٍ لرـوٍرکمنـت

ردواوللولرینین نوٍکؤ توٍرکمنکی جند  ایدي. نئجه للوق ائتمکسوندا عسکري قو
ی بیر ـارشی گیریشیلمیش تصادوفـا قـالچییـایشغ، تماالريسیالحی مؤحکم تو

 حرکت دئییلدي. 
وندا سونوج ایستیالسی موغول ،مووٍلؤب بیر بؤیوٍك ینینبویالر توٍرکمن و اوغوز

ن سونواوردو ینانچنگیزخ ائتمیشدیلر. ترك الرینیتوپراق انایر و قافقاز ،آسیا اورتا
دا واریدي. بعضی  بویور آراسیندا قایی نالایا قاچلوادونآچون لیندن قاچماق اوٍاَ

سینه یئرلشدیکلري  رهؤوکارا یاخینالرینداکی قاراداغ ینآالرین  قایناقالردا قایی
ی تخریب انموغولالرین بلخ و خوراس، الراوغوز اندا یاشای انقئید ائدیلیر. ماه

نلر آراسیندا  گئده یالوادونآ ائتدیلر. کؤچ روما دیارِ و انجآذربای سونرا سیندن ائتمه
 انـارامـلیغینداکی قانباشخ یـري صوفدیر. نو دا بحث ائدیلمکده انلیالردانقارام
 نکه گلمیشدیلر.رمزریندن اَ) اوٍانآذربایج قوزئی( انمنلري شیروکؤچ

ر ـبی بؤیوٍكنین یبویالر نـوٍرکمـتو  وزـاوغول ایستیالسی سیراسیندا ـموغ
لر  تلهن کوٍـلریتوٍرکمن، یـینوئا گئچدیلر. جوٍانو پاکیست انـیستانده افغ یـس تلهکوٍ

لدیکلرینی خبر وئریر.  نهؤسینه ی  بؤلگه راوپیش اندانو خوراس ماوراالنهرشکلینده 
ین آدیندا بیرینین الد باشالریندا سیف، ي آراسیندابویالر توٍرکمن نکؤچه قاتیال

غواوغوزایقراقالر دا واریدیالر.  لدوهرات ،عسکري بیرلیکلري توٍرکمن و او، 
علئیهینه چیخاردیقالري ساواشالردا  هیندده موغولالرین و راوپیش ،قزنه ،پنجاب
ل رو رـبی یـنملؤا آالراق رـیئ داـینانـی نـنی رديـوبـقنم نـالدی جالل انسولط

ینامیشدیرالر.او 
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خالقالرینین تاریخی طالئعلرینده منفی ائتگیلر  توٍرکمن، موغول ایستیالسی
مینلرجه ، بیر ائتمیش التوپراقکندلري  و چوخ ساییدا شهر، یاراتدي. ایستیالچیالر

جک  یه ضبطینی آال بیلمه، را ایسهنالمیشدیلر. دیري قاال ینا بلهانی قانمعصوم اینس
چاغ  اورتا، ستیالسیموغول ای، کلنمیشدي. خوالصهر خراج و مالیات یوٍ قده

 -زؤرولماسینا گلدور داها دوـی بیـیئرین«لتورونه ایقتیصادینا و کوٍ انیستتوٍرکمن

 رموشدو.لچوده بیر ضربه ووؤا »کن یومولماسی گره

خارزمشاهالر ، دا ایچینده) فتحینده انیستتوٍرکمنآسیا ( اورتاین انچنگیز خ
. لیقالر یاراتمیشدي هاسات چوخ ماسیلمااو صاحیب تشکیالتا بیر ساغالم نین یدؤولت

موغول ، ین بیر عظمتلی ایمپیراتورلوق له ضعیف گؤرهیتلرینه یفئودال آیریلما فعال
دي. بیلمه  یه دؤزه ضربه غودورـ تاتار بیرلیکلرینین وو 

، لري ینین فئودال ب یدؤولتلتدیگی خارزمشاهالر  نهؤمحمدین ی انسولط
دیلر.  سی سرگیله مونهیزاسیون نوانقراوفبار بیر چوخ اَس یستیالچیالرین قاباغینداا

پراقز ؤا، مووٍلؤببیر  بؤیوٍكلرین  یمحلی بللرینده ساخالیا نه اَئالرینین نئجه یتو
صفینه  انـشمدوٍ اًـعلن ودالالرینـفئ هـنئی ر.ـوشدولـشمدوٍ دردینه جکلري بیله
ی واریدي. ـاسی نقشـتینده اسیقیفّوون موٍـسوناوردوول ـده موغ نـلرینی چمهـگئ
نن بیر تک  هرر دی للریندن گلدیگی قدههر یئرده اَ، جی ایستیالچیالرا قارشیانیاب
، لري گئچیرمه اَلهی انیستتوٍرکمنلرییدي. موغولالرین  تلهخالق کوٍ، لی دئمه، وملؤب

 بندي رقابمو و دریاآمو زللیکلهؤا آچدي. لیو سینااولما محو سینین اکونومی اؤلکه

ل ین سوانو خوراس یئرینده هر سینین  بؤلگه مرو ،ییخیلماسی بندلرین بؤیوٍك کیمی
 لدو.سینه سبب او شمهلیگین دوٍ لرده اکینچی کی واحه دهینساحیل
ا انیستتوٍرکمن گوٍنئی و قوزئی ،للريؤچ تركاَ و مبارسو سییله رهؤوی داغ پکؤک

ایستیالچیالرین  ،شهرلیلر و کندلی کی لرده  بؤلگه بو ش؛رموٍؤگ ضرر آز داها نیسبت
الردا دا ایستیالچیالر بوراشدوالر. البته لموفّق اووسیندن ایراق قالمایا موٍ تهلیکه

379 



SERGEYI GƏRIGOVIÇ AQACANOV         KÖÇÜRƏN: RƏSUL DAĞSARAY 
شالتمیشدیالر. ر چوخ کندلري بوـبی، رلري تاراج ائتمیشـشه بؤیوٍكی ـبعض

چوردولموش وا لموش شهر قالینتیالري وتخریب او ده نوموزده هلهگوٍ، زللیکلهؤا
لدوگو روٍؤن گـالرین ایزلرینیـراقـتوپخیلمیش بورا اقاوالررولو ال و سوٍـانـک

، یـتیگر ماهیانایستیالسینین ویر اندیر. چنگیزخ اندبونالرواسی او انـییمیصر
چوخ یور. ـیؤسترـگري قالدیغینی ـلیغین موغولالردا چوخ گئ چیانجو حئیورو
الري توپراق بو ،لري یب موغول منکؤچ انیقو رکو لري  بؤلگه و ائتدیکلري ایشغال
ی ـرموشدولر. ها بئله بعضتوٍؤـگ اقاوالر اوتالقون ـچي اوٍسوٍرولر بؤیوٍك

لالـقی قایناقالرینی ـن خالقالرینی و طبیعـلری اؤلکه انـآلین، لري یموغول بما نو
نواردیالر. بانراولو دلچوٍؤسوندا داها مؤعتدیل و اقوروپ آراسینداکی و ایکی قو
ا قیرمیزي قیرمیزي بیر ـنجبویوباشا  انن باشدـنی موغول تاریخی، شمازلیقآنال

 لدیر. زهخط دوٍ
تیمینی  هراوٍ و سینی اکونومی اؤلکه ،سی ائتمه ایشغال یانیستتوٍرکمن موغولالرین

شیک ایچ و ائ، زیراعتین، صناعتین، فلج ائتمیش؛ شهر و کندلرین تخریبی ایسه
الریندا خاراباالر اورتاایل  یوٍز. جو 13 شدور.لموسینه سبب او تیجارتین چؤکمه

ر ایستیثنا دئمکدیر. ـدا نیسبتاً بیقونوو ـگنج باور انـي آتدن بو یـیئن انآراسیند
 اندبورا لویو انکرو انآ انیو بیربیرینه باغالیدوغو اوزاقوپایال راو دوغونکو چوٍ

 گئچردي.
 یوٍز. جو 14سییال  ایلین ایکینجی یاري یوٍز. جو 13، چاغ قایناقالريورتاا

ي حاقیندا تقریباً هئچ بیر بویالر توٍرکمنو  اوغوزآسیا  اورتاایلین باشالرینداکی 
، مقاراقو گؤرهاحتیماال ، نلوغوخوچو انرزه ووؤلرین گتوٍرکمنبیلگی وئرمیرلر. 

 توٍرکمنلی قوزئیسینه سیغینمیشدي.   بؤلگهالق قیشانو م انبالخ، ردست یواوٍ
رینا نالادا موغول خراوقیپچاق و قیزیل  دشت، مووٍلؤببیر  بؤیوٍكینین بویالر
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مالیات وئرمک  گؤرهسینا  سایی انحئیو، لر ایسهتوٍرکمنمن کؤچ میشدیالر.نباغال
 یدیلر. تیندهیو عسکرلیک ائتمک مجبوری

، لرتوٍرکمنسییله  لمه نهؤی دوغرون خزر دنیزینه یونودریا سوالري آموسونرا
اویودریالیق و ساري قمیش ، يز بوزنجا بوپراق اناناونالرالرا یئرلشدیلر. توبو ،
 انوـی حئیـین و سینیرل ع ائلهـلیکله رف ز اکونومیک احتیاجالرینی چوخ چتینؤا

 ریدیالر.نالاخسول اینسیو ناوالینه صاحیب سوٍرولر
 دهلچوٍؤا يجید ینینبویالر توٍرکمن ،آلینماسی طرفیندن موغولالر ینانآسی اورتا

ل لیکلره یو ییشیک هد یـنملؤا لرینده ن زهدوٍ ائتنیک و اـقایناشماالرین بیربیرلرییله
فئدراسیونالر  یئنی قیشالقداانم و يزبواو ،سینده رهؤوی انلیکله بالخ بئله آچمیش؛

رك یئنی گلن موغول و توٍ، لرتوٍرکمن یا چیخمیشدیر.اورتالر  و محلی بیرلشمه
 دا الرالـراتـبستوٍـس کـائتنی یـاسک کدهـرلیـبی ورالرالـونصـع یـل تیاصلی

 لتورلرینمعنوي کوٍ و ي  ماد   ،ایلیشگیلرین اکونومیک     ـ توپلومسال قایناشمیشدیرالر.

 نـٍورکمـت ،لیکلر ییشیک هد  یـنملؤا  هدـن زهدوٍ یـاعـایجتیم سییله رمهتوٍؤگ رـتأثی
ن سو، اقاوالرر خالق ـایللرده بی وٍزـیی ـ. ج15 – 16،نونتوپلومو
 ساغالمیشدیر. اننیشینه ایمک شکیلله

 

نسو 
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 ائپیک = حماسی اثر.
 = قومیت بیلیمی. فیائتنوقرا

 نو آراشدیرما بیلیمی.ن کؤکوٍائتیمولوژي = سؤزوٍ
 ی شکلی.ائلیپسی = بئیض

 آتا ارکیل = آتا مئحور بیر سیستئم.
 بیلیمی. قازي، ین بیلیم له آرکئولوژي = اسکی چاغالرین قالینتیالرینی اینجه

 کومتحوٍ ناواللینده جون اشرافین اَدا گوٍقونوآریستوکراسی = هر 
یملیک.نَموٍ، لدوز فالچیلیغیآسترولوژي = اوج 
لدوز بیلیمیآسترونومی = او ،ات.فلکی 

 اکلکتیزم = عقیده سئچیمی بیلیمی.
 المعارف.ه  دایر، بیر اثر ناوال توپلوموسیکلوپئدیک = بیلگی ناَ
 .انیاولمای بللی انس ونیم = آدينآ
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، بیلیم انیه قالدیرمایا چالیش سوییهایشلرینی داها فایدالی  دؤولتبوروکراسی = 
 ساالرلیق. اندیو

 لري اینجه له ین بیلیم.ولوژي = گئچمیش دؤورپتروانالئپ
 سی خوما بیلگیل یازیالرینی اوپالئوقرافی = اسکی اَ

 نتوسو.گؤروٍ انداوزاقپرسپئکتیف = اشیاالرین 
 اهرام.، پیرامید = هرم

تونقون.تئم = او 
 یال بیلن قادین.نقولالره آزادلیغی الیندن آلینمیش و هر جوٍ، جاریه = کنیز

 ائدن. بولناقیض نظري قتایکی موٍ، دوآلیست = ایکیچی
 تیپی. انجوٍمجومه لی اینس اوزوندولیکوسئفال = 

 .نالیوبیر یئره قو اقاوالرشحنه = مالیات مسئولو 
 لیق.انخ انفئودالیزم = خ

 .ناوالل و ایشلَمه مربوط وفونکسیونئل = ر
 مه بیلیمی. له اینجه انسیند لري دیل و تاریخ آچی فیلولوژي = یازیلی بلگه

قونوت.م = موقعی 
 بیلیمی. انکرونولوژي = زام

 کرونیک = وقاییعنامه.
 .انچیلیق یاراداننیگار، لی کریتیک = تهلیکه

 ارتیباط، کومونیکاسیون = ایلگی
 گئومئتریک = هندسه بیلیمی.

 یازین.، لیتئراتور = ادبیات
 سوندا آراشدیریجی.قونو(قرون وسطی)  اندؤور اورتامئدییئوالیست = 

 آدامالرین یاشامییال ایلگیلی حیکایه. بؤیوٍكنقیبه = م
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 خالیص داش.، مونولیت = تک بیر داش

 اصل عونصور.، مینئرال = معدنی ماده
 ییشیک بیچیم. هد، مهترجوٍ، وئرسیون = ریوایت
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 آلت یازیالر

A  - گیریش و بیرینجی بولوم آلت یازیالري 

- B آ.يایکینجی بولوم 

- Cاوچونجوبولوم آ.ي 

- Dدوردونجو بولوم آ.ي 

- Eبئشینجی بولوم آ.ي 

 

 

 جی بولوم  - Іگیریش و  

 

الینیزده کی اثرین چرچیوه سیندن ائشیکده قالدیغینا گوره ،اورتا و مرکزي 

آسیا اوغوزالري آراسینداکی ایلیشگیلره باش قوشولمامیشدیر.بو ساحه ده 

دا،اوغوزالر،توقوزاوغوزالر و اویغورالر  بیر چوخ تدقیق ائدیلمیش اولسا

پولیتیک باغالر قونوسوندا بحث یئري واردیر.تاریخی -آراسینداکی ائتنو
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لیتئرا تورده قونویال ایلگیلی توجوهه ده یر اولچوده چئشیدلی نظرلر 

 واردیر، آما عومومیت له قبول اولونان بیر نظر یوخدور.

قلو قبیله لرینی ایداره ائدن اثرده ((سلجوقلوالر))آدي اکثرا سلجو-2

سیلسیله آدي اوالراق گلیر. سلجوقلو قبیله لریندن ده منظور، ا.غوز و 

 تورکمنلرین آنا ائتنیک چکیرده گینی تشکیل وئرن قبیله لر بیرلیگی دیر.

جوغرافیاسال بیر دئییم اوالراق ((دوغو ایسالم ))ایصطالحی،سیاسی و -3

مدا قولالنمیشدیر. جوغرافیا سال آنالمدا، کولتورل باغالمدا گئنیش بیر آنال

داها اوللر عرب خیالفتی نین حاکیمیتینده کی بولگه لر اوچون ایشله نر 

کن ، سونرادان بولگه ده اورتایا چیخان ایسالمی دوولتلري شامیل 

 اولوردور.

اوغوز و تورکمن دئییملري آراسینداکی باغالنتی و فرقلی لیک ، -4

 ه لرینده یازارین چئشیدلی مقال

موفصل بیر شکیلده ایشلنمیشدیر.ا.غوز و تورکمن بویالرینین صحنه یه 

گلمه لري تاریخی ایدینالتماق اوچون ترتیب وئردیگیم ایلک بیلیم سل 
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چالیشمایی ((بیرینجی گئنل نورکمن تاریخینی آراشدیرما توپالنتی 

سی))نداتقدیم ائله میشدیم. آ.آ.روسلیا کوو و آ.ك.کاررییئوین 

کارلیغییالن.اوغوزالرین ائتنیک دوزه نی قونوسوندا اوالن آنا مساله هم

ایلینده تپالنان تورکولوژي کونفرانسینداکی 1967لري ، یازار لئنینقراددا

 دانیشماسیندا دیله گتیرمیشدیر.

(نین 1959اي.قفس اوغلو،تورکمن آدینین معناسی و ماهیتی،آنکارا.-5

 .  منه وئردیگی هدیه)؛عئینی یازاردان،

ایلی نین یازیندا سلجوقلو یونه تیمینده کی 1153بورایا اوغوزالرین -6

خوراساندا باشالتدیقالري عوصیانال ایلگیلی بولوم عالوه ائیلمیشدیر. بو 

سوژه ، یازارین دوکتوراتئزي اولوب،آیري بیر کیتاب بیچیمینده 

-12ایلینده چاپ اوالن 1973یایینالنمیشدیر.(مذکور چالیشما یازارین 

.جی یوز ایللرده سلجوقلوالر و تورکمنلر (روسجا)آدلی اثرینده یئر 11

ایستانبول –آلیر . بو چالیشمایی دا تورك دیلینه قازاندیرماق نیتنده ییک 

 تورکوجه سینه چئویره نلر.)
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اوزللیکله ده تورك و عرب الفباسینین یازیم –همن سببلره گوره -7

ترتیب وئریلن چالیشماالرین –شراییطیندن ایره لی گلمه لی دیر کی 

ا.ت.چ)یئر آالبیلمه دي.(بو مساله -هامی سی ، بوردا (قایناقچا قیسمیندا

-نی تورکوجه نین یاپی سینا اویغون اوالراق آرادان آپارمایا چالیشدیق

 ا.ت.چ)

 اوبورحیفه ده-8

.جو یوز ایللر آراسی اوغوز و تورکمن بویالرینین تاریخیلیه 9-13-9

یناقالر، دوغولو بیلگینلر توسوطویله یازیلمیش اثرلردیر. ایلگیلی آنا قا

ائتنیک قورولوشال ایلگیلی اوالنالر و آرکئولوژي تاپنتیالر،چوخ 

 آزدیر.بوقونویایئري گلینجه ایشارت ائده جه ییک.

 

.جو يوز ايلني مشهور شاعري و ادبياتچي 9اي.يو.كراچكووسكي يه گوره ،بوردا-19
 ا حممد)املروزي دن حبث ائديلري.سي ابوالعباس بن امحد (ي
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ن.ن.پانتوسووا گوره (                           )، ابودلفین بحث -21

 ائتدیگی ا.وغز قوروپالري اورتا آسیانین گوبه گینده اوتوراردیالر.

 

بو قایناقالر آراسیندا ابن خردادبه ین و جیهانی نین اثرلري ده یئر -23

 آلیر.کراچکووسکی،         .

 

ایلینده ((آریانا))درگی سینده م.ه.شائق ین مقاله سینده کابول 27-1940

موزه سینده ساخالنیالن جیهانی نین یازماالري یایینالنمیشدي .             

طرفیندن افغانیستانداتاپیالن جیهانی نین بیر باشقا چالیشماسی ((اشکال 

نجاق،و العالم))و یا((مسالک المما لک))ده ایشیق اوزوگوردو. آ

مینورسکی تثبیتینه گوره ، کابولدا تاپیالن ال یازماسی استخري نین 

 فارسیجایا ترجومه ائدیلمیش اثرینی یادا سالیر.

 .جی صحیفه65بارتولد،سوچینئنییا،ت.-28
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)دیلماج اوالراق آدلیم دیر. عربجه 757ابوعبداهللا بن المقفع (اولوم.-29

دن (حاکیملرین کیتابی)اثرلرینی  یه (کلیله و دمنه ) دن ساوایی پهله ویجه

چئویرمیشدیر.گردیزي،تورکلرله ایلگیلی بیلگیلرینی ابن المقفع ین 

 ربع الدنیا)اثریندن اله گتیرمیشدیر.-(کیتاب

دابلیو،بارتولد،گردیزي نین ابن خرداد به ین ایتن (فارسیالرین و -30

االندیغینی اونالرین ایداره سینده کیلرین سوي تاریخی )آدلی اثریندن فاید

 دوشونور.

ابوالفضل بیهقی یی ابن فندق لقبی ایله تانینان ابوالحسن بیهقی ایله -31

قاریشدیرماماق گره کیر.(باخینیز. سعید نفیسی،امام ابوالحسن بیهقی.مجله 

ه.ق). بو شخص ظهیرالدین آدییال دا 1313،تئهران4،ن:2مئهر،سنه–ي 

نده دوغواموش ایلی1105شوهره لنمیش ده یر لی کیمسه دیر ؛

ایلینده 1167ایلینده ایسه وفات ائتمیشدیر. ابوالحسن بیهقی 1169،

تامامالدیغی معلوم اوالن و بولگه سل بیر تاریخ چالیشماسی اوالن 

اثرینین ده مولیفی دیر. ابن فندقون بوندان ساوایی »بیهقی-تاریخ« 
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ه  ر خوراسان تاریخییله ایلگیلی بیر اثري ده واریدي کی گونوموزه قد

گلیب چاتمامیشدیر. بو اثرین بعضی قیسیمالري ابن االثیرین ، یاقوت 

 ون،جوینی نین و ابن حلیقان ین اثرلرینه زینت وئریر.

 

.سعیدنفیسی،بیرچوخ اورتاچاغ قایناقالریندا یئرآالن بیهقی نین -34

ایتمیش اثریندن آلینتیالنمیش یئرلري بیر آرایا توپالیاراق اوزل بیر بولوم 

 رالماق ایسته میشدي.حاضی

ایلینده الهوردا تامامالنان بیر اثرینده 1206فخرالدین مبارك شاهین -35

تورکجه دانیشان خالقالر حاقیندا ایلگینچ بیلگیلر یئر آلیر. اونون 

آدلی بواثرینده تورك دیللی بویالرین لیستی ئریلمیش؛اونالرین »تاریخ«

 ري مطرح اولونموشدور.یازیالري،دیللري،اینانج وگله نکسل خاراکترل

یازماسی نین تورکلرله »معجم االنصاب«ایلینده شبنقارایی نین 36-1962

تورك خالیقالرینین «ایلگیلی بولوملرینی تاپدیق. بوبولوملرآراسیندا

تاریخی 1336دییه بیر بولوم واردیر. بیزیم قولالندیغیمیز یازما»اوزللیکلري
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رینده تورکلره مربوط اوالن داشی ییر . سبنقارایی و شکراهللا ین اثرل

 –کی بونالرا اوغوز و تورکمن بویالري دا داخیلدیر  –معلومات 

عمومیتله گردیزي نین ،مروزي نین و عوفی نین بیلگیلرییله عئینی دیر . 

ده ده بیر سیرا »بهجت التواریخ«و»معجم االنصاب«بونالردان ساوایی 

 جالیب ایضافات یئر آلینمیشدیر.

ده یئر آالن تورکلرله ایلگیلی بولوملر،               »ریخبهجت التوا«-37

ایلینده گ.خزایی ،               میلی 1957طرفیندن یایینالنمیشدیر. 

کیتابخانا سیندا سکراهللا ین صوفیه نوسخه سیندن بولوملر یایینالنمیشدي. 

شکراهللا ین اثرینین فارسجا اصل متنی ایله صوفیه یازماسی ، عئینی 

تاریخینی 1432جی یوزایلده یازیلمیشدیر. بونالردان ساوایی 16ده تاریخ

 بهجت «داشییان 

یازماسی ایسه               . ده قوزونماقدادیر. بوردا شکراهللا ین »التواریخ

 یازماسینی م.هاممئرو گ. خزایی نین یایینالرییالبیرلیکده قولالندیق.

 ابوالفرج تاریخی ،تورکجه                                          -38
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 .209،جیلد    ،ص1945چئویرمن:ر.اؤ.دوغرول،         یایینالري،آنکارا

-احمدبن محمدجعفري الکاشانی،تاریخ-39

 .135-137،ص1962نگارستان،تئهران

 

ظهیرالدین نیشابوري،اثرینی عراق سلجوقلوحوکومداري سولطان -42

میشدیر. اسماعیل خان )تامامال1177-1194.جی توغرول بی زامانیندا(2

ایلینده 1187سلجوقنامه نین یازاري «افشارین ایدیعاسیناگوره،

 اؤلموشدور. آمابوسؤزودییه ن دئدیگینی ایثبات ائتمه ییر.

میثاق اوچون ، احمد آتش ،آچیقالما ضرورتی گورمه دن موسی -43

 بایقو آدینی موسی یابقو ائله میشدیر.

 لسرور)(راحه الصدور و آیاه ا          

 

سلجوقلو دونمی تاریخی حاقیندا کولو حالتده یازیالن اثرلرله بیر -45

.جی یوزایلدن باشالیاراق چئشیدلی سلجوقلو سیلسیله 12لیکده ، 
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لیکلري اوستونده بولگه سل خاراکترلی چالیشماالر دا دوزه نله نمیشدیر. 

 بو خصوصیتده اوالن اثرلرین بیري ده افضل الدین کرمانی طرفیندن

آراسیندادیر . بو اثرده نظري چوخ جلب ائدن قونوالردان بیري ده 

.جی یوزایلده کیرماندا ایجاد اوالن دینارلی اوغوز دوولتی 12

 قورولوشویال ایلگیلی ئریلن بیلگیلردیر.

سلجوقلو دوولتی تاریخی موریدینده سونرادان یازیلمیش اثرلر -46

یزدي نین چالیشماالري .جو یوز ایل یازارالریندان محمد 14آراسیندا

 اؤرنک گوستریله بیلر.

بوندان ساوایی محمد بن نجیب بکرانین خارزمشاه محمد بن -47

)سوندوغو ایلگینچ بیر اثر ده نظري جلب ائدیر. 1200-1220تکیشه(

اثرده او دؤورون دونیایا ایلیشگین جوغرافیا سال باخیشی مونعکیس 

بوسعید جرجانی الییله .جی یوزایلده بکرانین اثري ا15اولموشدور.

خوالصه له نه رك یئنی ده یازیلمیشدیر.بیزیم اوچون لن اونملی 

 .جویوزایلده یازیالن آدسیز جوغرافیااثرلریتوتماقدادیر.13یئري،
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اتابه  –مویدالدوله منتخب الدین بدیعی آتابک الجوینی ،کیتاب -48

 ه.ش.1329الکتبه،تئهران

ولت گلیرلرینی و مالالرینی احتیماال،منتخب الدین بیرمودت دو-49

 اشرافادا باشخانلیق ائتمیشدیر. –کونترول ائدن دیوان 

وطوط ومنتخب الدینین مکتوب و اوراقالرینین یئر آلدیغی -50

آدییال           نوسخه لري آراسیندا قورونماقدادیر. »اینشا«دوسیا

 آدلی اثرینین ایلک»موغول ایستیالسی سیراسینداتورکیستان«بارتولد،

 جیلدینده بو بلگه لردن بعضی لرینی یایینالمیشدیر.

ابوریحان بیرونی ،چئشیدلی بیلم سل ساحه لرده اثرلریازیلمیشدیر. -51

بونالرآراسیندا تاریخه داییر اثرلرده واریدي. نه یازیق کی بو اثرلري 

-عئلم«گنوموزه قده راوالشا بیلمه میشدیر.الیمیزده یئتیشن اثرلریندن 

 ایلینده یازیلمیشدیر.1000»تاریخ-ترتیب
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 عئینی...-54عئینی گئچن نومرده کی قایناق.    -53

 

 1961صوره االرض ال لشریف االدریسی،بغداد-59

حکیم اوغلو علی پاشا کیتابخاناسیندا قورونان ایستانبول یازماالري -60

آراسیندا ادریسی نین بو اثریندن آلینمیش قیسسامطلبلردن دوزه لن بیر 

 وجود دورنوسخه مو

دا اوغوزائلینه آیریلمیش بو بولوملردن ساوایی »نزهه المشتاق«-61

،اونالرین اوتوردوقالري بولگه لرو باشقا موضوعالردابیلگیلر ده 

موجوددور . ادریسی قولالندیغی قایناقالر آراسیندا بعضا ابن حوقلین ، 

بو  قدما ابن جعفرین ،مقدسی نین و استخري نین آدالرینی ذیکر ائدیر.

یازارالرین یازدیقالریندا یئر آالن بیلگیلر چوخ موهوم دورلر. چوخ 

واختالر ، ادریسی نین نقل ائتدیگی قایناقالر آراسیندا گونوموزه گلیب 

 چاتمایان گئنیش تاریخ و جوغرافیا سال بیلگیلره راست گلمک اولور.
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بیلگیلري  یه گوره ، ادریسی نین اوغوز ائلی حاقیندا کی               -64

 .جی یوز ایلین ایلک یاري سیندا نامعلوم بیر قایناغا دایانیر.11

احتیماال گوره مولیف بوردا بیر یانلیش ائده رك جیهانی یئرینه -65

 ادریسی نین آدینی وئرمیشدیر.(ا.ت.چ)

.جو 10بیزانس تاریخ قایناقالریندا اوزالرال(اوغوزالر)ایلگیلی ایلک -67

). داها سونراکی 398. ون اثرینده راستالنیلیر(ص  یوزایل یازارالریندان 

 . جو یوز ایللرین یازارالریندان   ،12-13قایناقالر آراسیندا

 ین اثرلري گوستریله بیلر.  

 

 

 

 

 319بروکئلمان،   ،ص.-72عئینی قایناق  -71

 126-127روزئتنال ،    ،ص.-73
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 ش.ه. 1320طبرستان ، تئهران  –ابن اسفندیار ، تاریخ -75

 138گیب ،                     ،ص.-76

 

 35-36،ص1958ارگین ،م.دده قورقود کیتابی ،آنکارا-78

آدلی »راحه الصدور«دابلیو. بارتولد،بو نوسخه نین راوندي نین -79

اثرینین تورکجه چئویریسی اولدوغنو وورقوالییر. آنجاق بو اثر ، مؤحتوا 

. او،داهاچوخ،نجیب عاصم  باخیمیندان راوندي نین اثریندن فرقلی دیر

ایله بنزرلیک داشی ییر. »اوغوزنامه و یا سلجوقنامه«طرفیندن یایینالنان 

بواثر تاریخ لیتئراتورونده گوستریلدیگی کیمی یازیچی اوغلو علی عایید 

 دیر . باخینییز:
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ان سون وئرسیونالریندان بیرینه ده تورکمن دیوان »اوغوزنامه«-80

 رلري آراسیندا راست گلیریک.شاعیرلریندن عندلیب اث

 

 عئینی...-82

موضوعا بو آچیدان باخساق ، میصر مملوکی سولطانلیغی دؤورونده -83

آدلی دئمه »بولغات المشتاق فی لغات التورك والقبجاق–کتاب «یازیالن 

لی ییک بو آچیقالمالی سوزلوکده قیپچاق و اوغوز دیللرینین بنزر وبنره 

 مز اوزللیکلري دئیشیلیر.

 

مؤلیفین بعضی آراشدیر ماالریندا اورتاچاغ اوغوز و تورکمن تاریخی -85

لیگی نین اسکی و یئنی دونملري اینجه له یه چکیلمیشدیر.یئددي 

آدلی اثرین ایلگیلی »تاریخ بیلیمی نین تاریخی«        جیلدلیک

بولوملرینده بو ساحه ده سووئت تاریخچی لیگینده مووجود پروبلئملره 

 نموشدور.بورداایسه ساده جهایشاره اولو
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.جی یوز ایللرده سووئت و یابانجی تاریخچی لیکده موناقیشه و 20-18

 سوزون یارادان خصوصالرا یئر وئریلمیشدیر.

 

 

 

 

 

 .جی آلت یازیدا قئید اولونان قایناق.58عئینی -90
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اوغوزالرو اغزائلی اوزه ینه،         بلله تن «بانقو اغلو ،ت. -93

 .4-12،ص.1950-180،ن:

ایقتیصادي و ضعیتلري -تورکیه لی بعضی تاریخچی لر ، توپلومسال-94

باخیمیندان اوغوز بویالرینین اؤزلرینه تابئع ائتدیکلري دوغو دوولتلرینه 

نیسبت چوخ داهایوکسک سویه ده اولدوقالرینی ایدیرلر.                 

 بیر مقاله سینده  بو نظرین محذور اولدوغونودئییر.

 563-565.جی آلت یازیداکی قایناق ،       /88عئینی -95

.جو  یوزایلین ایلک یاري 10س.پ تولستووون آچیقالماسینا گوره،-96

.جی یوز ایلده اوغوز ائلی نین سینیر الري ،سووئت تاریخ و 11سییال

آرکئولوژي لیتئراتورونده یانلیش تثبیت ائدیلمیشدیر. ائ.اي . آقایئو و 

سیر دریانین  و آریسین اورتا آخیمالرینین ساغ ساحیلی گ.اي.پاتسئویچ،

تارازا قده ر اوغوز حاکیمیتینه گیرمه دیگینی دوشونموشدورلر. بئله جه 

اونالر هئچ بیر قانیت گوسترمه دن اورتاچاغ یازارالرینین سیر دریانین 
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اورتا آخیمالري ایله قاراتا و داغی اتکلرینده اوغوز بویالرینین اولدوغونا 

 لیشگین بیلگیلري گوزدن ایراق توتموشدورالر.ای

 .398.جی آلت یازیداکی ماخذ    ،ص56عئینی -97

گلن صحیفه لرده آچیقالنیالجاغی کیمی، ادریسی ، چاغرااوغوز داغ -98

 سیلسیله سینی دوغو سینیرینا قده ر اوزاتماقدا ایشتیباها دوشموشدور.

تقلید ائله ین  و.و. بارتولدن عقیده سینه گوره،اثري عئینا-99

مؤلیف،قایناق یازارینین(تقلید ائله دیگی اصل کیتابین یازارینین)نظرینی 

یانلیش آنالمیدي. ائله بونا گوره اولمالی دیرکی ، چاغراداغینی گولون 

 ساحیلینده دئییل ، خارزم گولونون اورتاسیندا دییه نقل ائتمیشدیر.

یندان ، جهان شیر حاجی خلیفه یه گوره ،جئیهون ایکی داغ آراس-100

آخارسویویاخینیندان گئچیر. آمودریا بورادان گورولتولو بیر سس ساال 

 ساال یوال دوشور. بو سس اینسانالري قورخودور.

شاش: اورتاچاغدا ماوراالنهرین بیربولگه سی اولوب، چیرچیق -101

نهري حوضه سینی و مین کنت شهرینی شامیل اولوردور. شاشین مرکزي 
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نتین سرحدلري ایچینده یئر آلیردي. ابوریحان بیرونی ، مین ایندیکی تاشک

. جو 8-10کنتین تورکجه تاشکنت اوالراق خاطیرالندیغینی یازیر.

یوزایللرده آنقیران نهري وادي سینده کی ایالق و حومه سی شاشدان 

 ایدي.

بولگه نین هامی سی و مرکز شهري ده ایسفیجاب االراق -102

ایسفیجاب شهري سایارام و یا چیمکنت یاخینیندا آدالندیریالردي. گئنلده 

 بیر یئرده قرار تاپیردي 

بو نظرلردن ساوایی ایسفیجاب شهرینین قالینتیالري بادام نهرینین اورتا 

 آخیمی بویالرینداآختاریلمالیدیر شکلینده بیر آیري تئز مووجوددور.

 ایدي.  تاراز،اسکی اؤولیاآتا،ایندیکی جامبولون یئر آلدیغی یئرده-103

 اطرافیندا جبره قون و جوراقون یانلیش اوخونموشدور.           -104

 اورتاچاغ قایناقالریندا بو آد ایله چیرچیق نهري قصد ائدیلیر.-105

ادریسی نین مطرح ائله دیگی مارقز نهري احتیماال ایکی کلمه دن -106

 »ایرقیز«و گئرچک آدي دا -»ماء«دوزه لیردي . عربجه
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رت و یا الزاوارت ،الزوریتین عربجه یازیلیشی دیر. باخینیز: الزووا-107

 ناصري ، کابول.-ابوعمرمنهاج الدین عثمان بن جوزجانی، طبقات

 .515:کتاب روجار،ص109ادریسی،نزهه المشتاق، ص-108

 

مورقا،موزقارو «؛ك .میللئر ایسه»مورقا ومورقیر«آ.ژوبئرت،-111

،           ترجومه »مورقار«ده اوالراق گوستریرلر. س.ل.وولین »مارقار

 اوالراق اوخونموشدور.»مورقار«سینده ایسه 

 .414. جی آلت یازیدا گلن قایناق . ص56عئینی-112

مئتیر 1878-1972عربلرده بیراؤلچو واحیدي اوالن میل تقریبا-113

.م 1555حودودینده دیر.ادریسی نین اثرینده ایسه ، بیر میل تقریبا 

 ر.اوالراق قئید ائدیلی

شهر آدالرینین اوخونماسینی بو سایاقدا یئریتدیک، چونکو نوسخه -114

لر ده و ادریسی نین خریطه سینده فرقلی اوالراق بیلدیریلمیشدیر. عربجه 

 آنالمیندادیر.»یئر«-»گاه«آدي گئچن ایلک قاالنین آدي فارسجا »جاه«
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. ژوبئرت اوالراق گلیر. آ»باتالقلیق یئر«-»منقح«ادریسی نین اثرینده -115

 دییه چئویرمیشدیر.»گؤل«بونو یانلیش لیقا

ادریسی نین اثرینین ایلک یازماسیندا خارزم گولونه قده ر دئییل، -116

 کی خزردنیزینه قده راوالن فاصیله بیلدیریلمیشدیر.

ادریسی -118.          404.ده کی قایناق ،ص58نومره -117

 .514،روجار،ص

 اوالراق گئچیر.»لی اذیال الجبلع«ادریسی نین یازماالریندا-119

ادریسی نین اثرینده رنگلی و پارالق گورونومو اوالن داشالر -120

آراسیندافیروزه و باالش گوستریلیر. بونالرین آنالمی اوچون باخینیز:       

 و

بو مولیفلرین، بیلگیلرینی هانسی قایناقالردان اله گتیردیکلري نه -121

 یازیق کی بللی دئییل.
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درجه بویالمال 90والفدا ، دارکونون(دارمو)کارمانیا داغیندااب-122

درجه انلمده یئرآلدیغینی ایدیعاائدیر.بوجغرافیا سال موختصات ابن 50

 سعیدین بیلگیلرییله ده توتور.

 .89.جی قایناق.ص58عئینی -123

المغربی و ابوالفدایا گوره،داراندادابورتاس شاهزاده لرینین خزینه -124

 سی

و اوتوراق یئرلري واریدي. آنجاق بو آچیقالما ادریسی نین ساخالنار 

بیلگیلرینه ترس دوشور. چونکوبو قاالالري او،اوغوز اولکه سی 

 سرحدلري ایچینده ذیکرائدیر.

 

،ك.میللئرو س.اي.وولین ایسه »آسفاقون«آ.ژوبئرت،-126

 اوالراق اوخوموشدورالر.»آسکارون«

نده آسکاروز آدینین ائتیمولوژیک تمیلی-127
ین »آسکار«کؤکویاتیر. چاغداش قیرقیز دیلینده »آسکار«

قایا،یوکسک «، قازاخجا دا ایسه »قارلی داغ،یوکسک داغ«آنالمی 
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دئمکدیر. ادریسی نین آنالتدیغی آسکاروز »و ال چاتیلماز داغ
آدینین ایکینجی بولومو بللی دئییل . بعضی تورك لهجه 

اوالراق »و چؤل داغ گدیگی«کلمه سی »آاوز«و» اوز«لرینده 
 قولالنیلیر.

دا تاپیالن نوسخه ده بو داغین آدي آسکران اوالراق  -128

 گلمیشدیر . 

اسحاق بن حسین ین آنالتدیقالرینا  -129

 باخیالرسا،تورکلر بو ائولر 

 سایه سینده سوغوقدان ساخالنیالردیالر.

آدي گئچن چاي آدینین آنالمی بللی دئییل . اسکی ایران -130

آخماق ،قاچماق و «،»روز«نهیر معناسینا؛ سوغدجادا ایسه  دا»رااو«دیللرینده 

 آنالمالرینا گلردي.»توکولمک

بیلدیگیمیز قده رله ادریسی نین خریطه و یازماالریندا،آدي گئچن -131

ایلی خریطه سی  1154نهرین رود،رودا،روزات و روزاه اولدوغو دئییلیر.بونو، 

 ده تایید ائدیر.
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ــی خریطــه ســینه  1154 -132 ــار  ایل گــوره،روزا ســوالرینی موزق

ا گوره ،بـو  » نزهه المشتاق «داغالریندان آالن بویوك بیر نهره آخیدیر. 

نهرین آدي ایرقیز دیر. اوایسه ،ادریسی نین ایلک خریطه سـینده نهـرین   

آدي بلله نمه ییر. روزایال بیرلشن بو نهرین آدینـا ادریسـی نـین باشـقا     

ه جه صـوفیه یازماسـیندا تـاپیالن    خریطه لرینده ده راستیالنماییر؛ ساد

ــئچن     ــدیریلیر. آدي گ ــدیگی بیل ــزین بیرلش ــه ایرقی ــه ده روزا ایل خریط

نهیرلرین  هیدروقرافیک وضـعیتینی آچیغـا چیخارمـاق ، ادریسـی نـین      

وئردیگــی معلومــاتال چــوخ چتــین دیــر . باشــقا بیــر ســئچه نــه گیمیــز  

 اولمادیغینا گوره ادریسی نین اثري اساس آلیناجاقدیر.

عرض اولونان بیلگی ،آ.ژوبئرتین قولالندیغی یازماالردا -133

 مووجوداولوب ،صوفیه و لئنینقراد یازماالریندا یوخدور.

 خیام و هی قلعه منعه علی راس جبل صعب المرتفع.-134

 .248ابن ایاس ، نقش االزهار ،ص-135

کؤیمن ، م.آ. بویوك سلجوقلوالر ایمپراتورلوغوندا اوغوز -136

 ،      عوصیانی 
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 .1947، 2در گی سی،ج.     ،ن:

» بریکت«،»برکات«بیزیم قولالندیغیمیز یازماالریندا بو شهر -137

اوالراق گوستریلمیشدیر. آ. ژوبئرتین دالیسیجا س.ل. وولین ده بو شهرین 

آدینی بودکت اوالراق اوخوموشدور. یینه ، اونالرا گوره لئنینقراد یازماسیندا 

 راق گئچیر.اوال»بریکت«شهرین آدي 

و هم ده ادریسی نین خریطه سینده بو »نزهه المشتاق «هم -138

شهرین آدي چئشیدلی شکیللرده یازیلی دیر. بیز،آ.ژوبئرت،ك.میللئر و 

 س.ل.وولین طرفیندن ده قبول گؤرونن اوخونوشونو اساس آلدیق .

ادریسی نین اثرینین روسجا توجومه سینده ایشتیباها داهالن ،داغ -139

 راق گوستریلمیشدیر. اوال

قیماق اولکه سینی آنالدارکن، داهالنین اونالرا »  نزهه المشتاق «-140

عایید بیر شهر اولدوغونو بیلدیریر. اونا گوره (ادریسی یه گوره)،قیماق قاالسی 

داهالنلی ساواشچیالر طرفیندن قورونور و شیرین سو گولو یاخینالریندا ، 

گونلوك فاصیله سی 4.داهالن،بنجار شهرینه داغلیق بیر بولگه ده یئرآلیردي
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گونلوك ایدي. قیماق شهري  36واریدي. تارازال آراسینداکی یول ایسه 

داهالن،ادریسی نین اثرینه و خریطه لرینه گوره ،اوغوزائلینده کی داهالن 

 اولمامالی دیر.

دا بو آدفرقلی گوستریلیر . »نزهه المشتاق «-141

  غریبان،عرحان،عرقان،غربایان

دییه گلیر. »شلجی«تاریخ و جوغرافیا لیتئراتورونده بو اثرین آدي -142

 اوالراق گوستریلیر.» شالجی«یاقوتونکیندا ایسه »شیلجی«مقدسی نین کیتابیندا 

ادریسی نین یازماالریندا و خریطه لرینده  بودااغین آدي مارقا -143

ایسـه بـو   ،مارقیز،مارقز ،مرقاي و موزقـار اوالراق گئچیـر.ابن خلـدون    

 داغالردان رقار و مرقار اوالراق دانیشیر.

ادریسی نین سون خریطه لرینده ایرقیزین قایناغینی آلدیغی -144

ایلی خریطه 1154داغالردان آخان چایالرین گورگوزه توکولدوگو گوستریلیر. 

سینده موزقار و آسکاروز داغالریندان چیخان چایالرین سوالرینی اؤزونه 

 گولدنآلدیغی بویوك بیر
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بحث ائدیلیر.مع االسف بوگولون آدي خریطه ده بیلدیریلمه 

میشدیر.لئنینقراد وصوفیه یازماالریندا یئر آالن سونراالر مربوط اوالن خریطه لر، 

آسکاروز و موزقاردان آخان چایالرین گورگوزه توکولدوگونو گوروروك. 

چایالر  گوره، بوگوله ساده جه آسکاروز داغالریندان آخان»صورت االرض«

توکولور . آنالشیالن، ادریسی نین خریطه لریندن فایدا الناراق گورگوز 

گولونون یئرینی و هیدروگرافی سینی اؤیره نمک چوخ چتین نظره گلیر . بونا 

گوره ده، ادریسی نین اثرینی اساس توتاراق مساله یی حل ائتمه یه 

 چالیشاجاغیق.

چون هم ده خانقا اوغوز ادریسی نین خریطه لرینده ، اونالر او-145

 آدي اولکه لري ایسه خانقاکنت اوالراق گوستریلیر.

قوزالریناولکه سی حاقینداآیرینتیلی معلومات  –قیماق و توکوز -146

 اوچون باخینیز:حدودالعالم ؛ و
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بویئرلیشیم ساحه سینین آدي،احتیماال گوره ادریسی نین اثرینین -147

یشدیر.                نین تام اوالراق سونراکی نوسخه لرینده تحریفه چکیلم

 هاردا یئر آلدیغینا داییرهله لیک هئچ بیر بیلگیمیز یوخدور.

 خندق/خانداق/قینداق/خینداق.-148

بولگه،آدینی ایداري مرکزي اوالن فاراب شهرینین آدیندان -149

.جویوزایل سون چئیره گینده فاراب شهرینین ییخیلماسیندان 10آلمیشدیر.

لگه نین مرکزي اوز اوزونه بوراخیلمیشدي بورا،اوترار خاراباسینین سونرا بو

 .ك م قوزئیینده کی قویروق تپه قدیم شهر خاراباسینا توش گلیر.6

بیزیم قولالندیغیمیز نوسخه لرده بو شهرین آدي شاش -150

مسالک -ترجمه«(چاچ)اوالراق گئچیر.اي. افشارطرفیندن تئهراندایاییالنان 

نظرینی تاییدائله میشدیر.آما بیزیم الیمیزدکی متنه گوره، سابران »الممالک

 بیسکنت اوالراق اوخونماسی داها اویغوندور.

.جویوزایل جوغرافیاچیالردان فرقلی شکیلده استخري، 151-10

 خورئزمی (خارزم =خوارزم) ماوراالنهر بولگه سینه قاتیر.
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-15ین  فراوا،ایندیکی پارااؤکندینین یئرینده قیزیل آروات-152  

 .ك م اوزاق لیغیندا یئر آلیردي.10

سونرادان شهر اوالن جارجان خاراباالري ، گورگن نهرینین باتی -153

یؤنو کابوس یاخینالریندا  یئر آلیر. اورتاچاغ دوغوجوغرافیا چیالرین چوخو 

 دئهیستان بولگه سینین جارجانا توش گلدیگینی بیلدیریرلر.

 

اورگنج -، گونوموزده،کونیاجورجانیه ویا گورگنج شهري -155

 یاخینالریندادي

گورگنج،خارزمدن کوچوك :«استخري اثرینین فارسجا ترجومه سینده 

اولوب،قوزالرین بندر و آمبارمرکزییدي. بورادان قالخان 

کروانالرخوراسانا و گورگنجه و خزریونونده باتییا و دیگر اولکه لره 

 دئییر.»دوغرو یول سوره رلر
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ونالریندا یازیالن قایناقالردا ، قوز چولو گئنیش اورتاچاغین س-156

فرسخدان چوخ اولدوغو بیلدیریر.قوز بوزقیري خوراسان 100لیگی نین 

 سرحدلرینین قوزئی باتی یونونده اوزانیردي.(جهان نامه و رضه الصفا)

 حدودالعالم؛مسالک الممالک.-157

قره «یاقوت وابوالفدا،سیاهکوهون-158

نویازیرالر.اورتاچاغ قایناقالري سیاهکوه داغالرییال آنالمیندااولدوغو»داغ

بیرلیکده خزر دنیزینده عئینی آدي داشییان بیر آدانین وارلیغیندان بحث 

 ائدیرلر.

ادریسی نین خریطه سینده بو داغ گوستریلمه سینه رغما، -159

 یؤره سی بولگه سینی تانیما دیغینی یئتیریر.-حاضیرالیانی نین خزر یان

 سکی.مینور-160

اوستونده چوخ فرقلی نظرلر داشییان سیاهکوه داغی حاقیندا -161

وئریلن جوغرافیا بیلگیلري آنالیز ائتمک بیزیم بحثی میزدن خاریجدیر. 

ساده جه بونو دئمه لی ییک کی:اورتاچاغدا یانلیش بیر ده یرلندیرمه اوال 
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ربندي و بیلر  بونا گوره،سیاهکوه داغی نین آبئسکون و گیالندان قافقاز د

 اوراالقده ر

 اوزاندیغی جهتینده بیر بیلگی دوغموش اوال بیلر.

قوزالر اولکه سیندن آخدیغینی یازیر. -ابن الوردي ،وولقانین توکوز-162

حمداهللا قزوینی ایسه ایتیل(وولقا)باشالنقیجینی سه لنگه بویالریندا 

 اوتوران قیرقیز الرین توپراقالریندان آلیر.

ولور،منظور،باشقیرالر آدي آلتیندا مجاریستان ائله کی بللی ا-163

 توپراقالریندا یئرلشن مادیار(مجار)الردیر.

 

-باشرت«و یا » درونی -باشقرد«اورتاچاغ فارس قایناقالریندا-165

اوالراق آدي گلیر. باخینیز:مسالک الممالک                                  » اندرونی

 .57ص

 

 بارتولد،دابلیو.-167
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کیو -.جو یوزایل باشالرینا عایید قایناقالریندا تؤ9.جی یوزایل و 168-8

مؤنگ اولکه سیندن بحث ائدیلیر. احتیماال منظور یئددي سو اوالجاق. بو 

 ایدي.»تورکمن«اولکه نین آدي چوخ احتیماال گوره

 بیرونی ، کتاب الجماهیر.-169

بارفکت  مقدسی نین اثرینین بیرنوسخه سینده ایالجی ، باروکت و-170

 و یا باروکات اوالراق گستریلمیشدیر.

مقدسی نین آنالتدیغی باروکت،چوخ احتیماالگوره ، ادریسی نین -171

 اثرینده گستریلن بارکیت له عئینی شهر دیر.

 

بو بیلگیلر،ابن حوقل و باشقا اورتاچاغ یازارالرینین اثرلرینده ده -173

 ذیکرائدیلمیشدیر.

سجا تصحیحینده، بو تورکلرین هئچ استخري نین اثرینین فار-174

 کیمسه نین یونه تیمینده اولما دیقالري الکه نمیشدیر.

 .391.جی آلت یازیداکی قایناقدان.ص56نومره-175
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 حدودالعالم.-176

 حدودالعالم.-177

 بورا گونوموزده دول دول آتالقانبوغازییال توش گلیر.-178

 غینی تشکیل وئریر.فخمی ،آقچادریانین گونوموزده قؤروموش یاتا-179

ایندیکی یوخاري ساري قمیش و -مازدوباست(یا مزدوبست)-180

 یوخاري آرال دلتاسی دیر.

آبئسکون،گورگان چایی آغزیندا،گوموش تپه کندینین یئرینده یئر -181

 آلیردي.

 احتیماال گوره،باشقیر داغی نین تحریف ائدیلمیش آدي دیر.-182

 

یزینین آنالدیلماق ایسته دیگینی و.ف.مینورسکی ، بوآدالآرال دن-184

 بیلدیریر.

بیرونی یه گوره ،بیر داغدان سوزائدیلدیگی مفهوم اولور.یازار اونو -185

بانخیشالق اوالراق آالندیریر. آمادوغرودان مانقیشالق یاردیم  آداسیندان 
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بحث ائدیلمکده دیر. مقدسی اثرینده باخقیشال،کاشغارلی  و یاقوتون 

 نقیشالق اوالراق دئییلیر.جی بولومون سونواثرلرینده ایسه ما
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