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nıelidiı: Bı.ı ruh kanaatimce ilme, vüsüka muhabbet, fikir

ve gavı:leı'c saclakaı o]lıtılıdır, Bu bir esas-ı ilnıi olcluğıı

qi1li ilıı't'sli:-ı llIı]|iltiiliı ilr',' }]ıinılltll llısl<ll nıillctc iııilli

yete, halka ııuhabbet; malMa) acze, fakre Ve Sefalete

merhamet telkin edebilmelidir, ilim, maddi ve manevi

bu hastalıkların çaresini bulabilmek itibarıy\a bir kıymeı

tir. il im hayat içindir. F akat hay at- ı ferdiyeden ziy ade ha-

yat-ı uııümiy e, hayat-ı içtimaiye içindir, içtimai gayeslz,

idea[siz ilim kısırdır, Türk dArülfününu hodperest profes-

yonelleı'i, ilmin esnafınl, [üCcarını, bakkalını yetiştirmeli-

dir. Fzıl, gayr-end\ Alimler yetiştirebilmelidir, Türkiye

Cumhuriyetinin Türk dÖrülfününu, elbette böyle olacak'

talebesi de kendiilim yurtlarına lAyık bulunacaktır'

AkçuraoğluYıısuf

çiNrirrn vn MoĞoLLARIN HoUEi-HoU

UYGURLARM"{ ORHUN rÜnx KıTııELERINDEKI

oĞuzrınıN A\'I\IYETi

(Paris Asya Cemiyeti mecnıuasında neşrolunan

makaledm tercüme)

Türk cinsinden olan ak.dm-ı kadiıne tarihinin tetki_

ki, Türk akvxmına komşuları tarafından verilen isimlerin

adem_i vuzüh ve teaddi cihetiyle bidayeri emirde büyük

müşkilit irAe eder

Türk akvxmı ise umümen pekazxsAr_ı tarihiye bırak-

mışlardıı, Tarihi eserlerin hiçbiri -bilhassa mzilerinin en

uzak devirlerine ait olanları- Türklerin kendileri tarafın-

dan yzılmış değildir. Kable'l-milxd devirler için hatta ba-

de'l-MilAd Sekizinci asra kadar Türk akvxmı taralından

binat bmk/ımış hiç muharrer ibideye milik değiliz,

Hristiyan tarihinin sekizinci asrına tekaddüm eden za-

manlar için Türk ecdadına dair bildiğimiz şeyleri Türkler_

le daima münasebhıı ticariye ve harbiyede bulunan Asya-

yı Cenubi akvAmıııa borçluyuz. Bu akv2m Çinliler ile

Acemlerden ve sonralaıı fuaplardan ibarettir. Bize, eski

Türklere dair en ziyade malümat Veren hususuyla Çinli_

lerdir.

De Guines, Abel Ramstedt, Stanislas Julien, Chavan-

nes, Le PöreYacinthe, Klapproth, Parker ve yeni zaman-

Iarda Marquart, Pelliot ve De Groot gibi mühim miısteş'

riklcrin şlyiıl-ı dikkat isirı sa1'csindc Çiııiı'it mütchıssı

rlI ılııtl ığlıı',ız 1ı 1lclc Ci n slılılllilı clcıi ılin Tiirlılciin cr:dıd ı-

nadair bize tebliğ ettikleri şeyleıi biliyoruz. Çiı salnime-

leri asırlarca, eweli Hunlardan ve bilihare Tuki-yeulaı-

dan bahsettikten Sonra Altıncı asırdan itibaı'en Gerolen

ile Bü1.ıık Duvarlın (Sedd-i Çin) şark ve garbında bulunan

Altay arasında Ve Cenuptan şimAle doğru Baykalgö1ünde

Tuki-yeuların ikamet ettikleri ayru mlnilkalarda ikamet

eden biı kavimden bahsetmeye başlarlar.

Souei sülAlesjzamanında (581-618) bu kavme \(ei-

ho deniyor. Tang sül1lesi zamanında aynl kavim Houei_

hou ve bilAhare 788'den sonra Houei-hou tesmiye olun-

muştur. onüçüncü asırda Mongol sülilesinin hükümran

olduğu sırada aynı kavim \(ei-wour yahut ouihgour tes_

miye olunmuştur. Moğollar bu kavmi Uygur tesmiye edi-

yorlardı. IJzak Asy a hakkındaki malü m atları nı Moğolları n

şifahi an'anelerinden ve Acemistan'ın Moğol sülxlesi ar-

şivlerinden almış olan Cüveyni ve Reşidüddin gibi Acem

müverrihleri bu ismi garp xlemine Uygur şeklindeyaydı-

lar.

Çin'de Tang sülilesinin hükümran olduğu esnada

Houei-hoular, bugünkü Moğolistan'ın şimil kısmında

büyuk çölün şimAlinde sakin idiler. Houei_hoular, Tuki-

yeular zamanında bunların haraçgİzxrı idiler. LAkin Ye-

dinci asrın bidayetinde Ilouei-hoular, diğer kabileler ile

bi'l-ittifak Tuki-yeulara karşı isyan ettilel Ve istjklxllerini

ilAn ettiler. Bu devirlerde Houei-hoular hanının makarrı

Selenga üzerinde ve sonraları Tola üzerinde idi, 630'da

Houei-hoular, Çin hAkimiyetini tanıdılar, Bunların reisle-

ri, Çin imparatoru nAmına kabileleri idare eden Çin vali-

leri gibi telikki olunurlardı. Hakikaıi hAtde bu Uygur tu-

tunları Adeta müstakil idi.

Houei-hou]ar, hususiyle Tuki-yeularln ikinci sülAlesi

olan Kutluk sülilesi zaman|arında (68IJ44) Tuki-yeular

ile hAl_i harpte idiler. Türk Abidelerinin Kapagan Han de-

dikleri Moçeu'nun vefatından sonra Bilge Han ile halefle-

rinin hükümetleri zamanında Houei-houların Tuki-yeu

tesmiye olunan Türkler ile mücadelesi Sekjzinci asnnn

vasat-ınakadar devam eyledi, 745 tarihinde Houei-houla-

rın reisi Kholi-peilo diğer Türk kabile[eri ile bi'l-ittifak Tu-

ki-yeulara hücum ettiler ve onları kimilen hezimete dü_

çar eylediler. o vakit, Kholi-peilo, Ifurakurum'da yerleşti

24 TURK YURDU Sayı 168-7



Say 168-7 rÜnı< YURDU )\

ve KutuJu-pikya-kin Han(l) (Kurluk tsilge KüI Han) isıni-

ni alclı Bı.ı taril-ıten itibareıı Çin'in şimilindeki Tuki-1,eı-ı

[ısalluLuııuıl yeriııe IJouci-lioulaı' ıasalluLu kalııı olııuş-

tur. Kutluk Bilge Han, Çin imparatoru tarafindan en mu_

tantan Ve muteber şekilde büyuk han olmak üzere lanın_

mıştır. Kutluk Bilge Han'ın hükümeti garp tarafından N-
tay ve Irtich'e ve Tonguz memleketine kadar şarka doğ_

ru uzanıyordu,

Hou ei -hou sülAlesi Moğolis tan' d a 844 tarihine kadar

hükümet sürdü ve bu tarihte lfurgızlar tarafından devril-

di. Kırgızlar Uygurlarl orhun mıntıkasından kovdular,

Houei-hoular dağıldı. Bunların buıIarı Çin'e, bzıları Çin
Türkistanı'na, diğerleri dahi garbadoğru hicret ettiler. o
vakitten itibaren Uygur hükümeti şimxlde ve şarkta gö-

rünmez oldu.

LAkin bu hezimetten sonra Houei-hou kabileleri ta-

rih sahnesinden kaybolmadı|ar, Uzun müddetten beri

Kan-çe_o civar|arında yaşayan bir Houei_hou kabileleri

reisi, kendi kendini han tesmiye ettirdi ve geldi Kan_çe-u

ile Şa_çe-u'nun garbında yerleşti ve bir vakit sonra çölün
garbındaki bütün şehirleri idaresi altına aldı.(z) Kabilesi

ile beraber Çin Türkistanı'na yerleşen Houei-houların re-

isinin taşıdığı unvan Holu-tengli idi. Cenuba hicret eden

Şim1l Uygurları kabilelerinin enkuı tarafından tesis olu-

nan bu ikinci Uygur devleti, onüçüncü asrayani Cengiz

Han devrine kadar devam eyledi.

Avrupa'da Uygurlara dair yazılan telifat, diğer Türk

akvhmına dair vuku bulan telifattan pek ziyadedir, Şark_

tan bAhis mevkut risalelere derc olunan bir çok makale-

lerden başka, kxmilen Uygurlara tahsis olunan hususi

mühim telifat mevcuttur. Alimlerin Uygurlara dair fikirle-

ri arasında büyük ihtilAflar mevcutttlr. Uygurların ırki asıl-

ları, lisanları, tarihleri, hatta sakin oldukları mahalle ka-

dar meızu münakaşa olmuştur. LAkin teessüfe ş2ylndır
ki Uygurlara dair vukü bulan telifat çoğaldıkça Uygur me-

selesi daha ziyade zulmet kesbeylemiştir.

Radolfun Uygurlardan bihis eseriyle Klaproth'un

Uber die Sprache und Schrift der Uiguren ve Schot'un

Zur Uiguren Frage gibi eserlerine rağmen bugüne kadar

Houei-houların esaslarından başka hiçbir şey anlaşılama-

(1) de Guines, page2, tlIJ,.

(2) de Guines, page27.

(3) Les inscription de l'orkhon, Velh. Thoınsen, page 98.

ınıştır. Uygur|an dair ı,uku bulan münakaşAt ile telifaın

akaıneti pek sade bir sebepten neşet edivor. Bu sebep

\\'ci-Iltı,IItıuci-hou iahuı Uvgur t'csniiy'c olunaıl Tüılç ak-

vAmından ayrı olanbir Türk kavminin adem-i mevcudiye-

ıidir.

Uygurların Türk ismi ne idi? Houei-hou ve Uygur ke-

limelerine tekabül eden Türk teliffuzu nedir? Tabir-i di_

ğerle Uygur tesmiye olunan Türkler kendi kendilerine

ne isim veriyorlardı? Ve diğer Türk kabileleri'tarafından

ne isim ile yAd ediliyorlardı?

Bu suallere cevap bulmak için Çin salnAmelerinden

b-aşka menbalara miracaat eylememiz |dzımdır. Çin sal-

nxmelerinden başka bu devrin ve muahhar devirlerin

Türklerine dair iki malümat menbağına m?ıliklz, Bu ma_

lümat menbaları ise Türk ve garp menbalarıdır.

Eğer hakikaten Tüık Abidesi olan yegAne Abideye,

Orhun Kitabeleri'ne miracaat edecek olursak Uygur is-

minibeyhude yere aramtş olacağız' Kutluk Türk sülAlesi_

ne übi olan kavimler arasında Uygurlar zikrolunmuyor.

Hilbuki Çin menbalarlrıa nazaran Uygurlar Tuki-yeuların

civarında yaşıyorlar ve onlara t?ıbi bu lu nuyorlardı. orhu n

Kitabeleri, iki muhtelif devrin muhtelif Türk kabilelerini

tadAd ediyor. Meselx eweln Tuki-yeu imparatorluğu'nun

bxnisi olan Bumin Han'ın vefatı zamanındaki kabileleri

zikreyliyor.

Orhun Kitabeleri, Bumin'in velaundan sonra : "On

taraftan, güneşin doğduğu taraftan Çinliler, Tibetliler,

Aparlar ve Apurenler ,Ikrgızlar,Üç Kurukan, otuzTatar,
Kitaylar ve Tatabiler ağ|ayarakve xh u figAn ederek geldi_

ler." diyor.(3)

Kitabeler, ikinci defa olarak ikinci Tuki-yeu Türk sü-

lAlesinin müessisi olan Kutluk tarafından taht-ı itaate a|ı-

nan kavimlerden bahsediyorlar. Bilge Han ile biraderi

Kül Tigin'in muharebe ettikleri Türk kavimleri arasında

xtid eki kavi m l eri b u luyor u z : I7r gız, o ğuz, I(ıl' ay, T aLabi,

Türkeş, Karluk. Bilge Han: "Dokuz oğuz kavmi benim

kendi milletim idi, l1kin gökte ve yerde karışıklık olduğu

cihetle bunlar bana düşman oldular." demiştir.
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Bilge Han ile bjraderi Kül Tigin'in Dokuz oğuz ile
ııiicadeleleri pek tızı'ın oldtı Kitabeler, I(ııtlı.ık,un oğulla
rıılııl kuı,ı,cLli Dtıkuz Oğuz lialııiilc olaıl ıııüıeaddicl ıııu-
harebeleı'inizikrediyoı. Kül Tigin, oğuzlar ile vuku bulan
muharebelerden birinde ölüyor. Kül Tigin,in vefatından
sonra defnindehuır bulunmak üzere gelen millet mü-
messilleri mufassalan tadhad olunuyor, Bunlar meyAnın-
da Çinlilerin, Tibetlilerin, Suğdak'ın, Buhaı-a'nın, Türkeş
kavminin, oğuzlar ile Kırgızların mümessillerini buluyo-
ruz.(ı) Hiçbir yerde Uygurlardan bahsolunmuyor.

onüçüncü asrakadar olan fuap ve Acem müellifleri-
ne müracaat edecek olursak kezalik Uygurlara müteallik
hiçbir zikre tesadüf etmiyoruz. Bilxkis dokuzuncu asır-
dan itibaren ve sonraları fuap müellifleri isimlerini ,,Ta-

gazyM'' istinsah ettikieri biı kuwetli Türk kavminden bi-
ze bahsediyorlar. Uygurların kendi kendilerine verdikleri
isim ne idi? Çintilerin Houei-hou ve Moğolların Uygur
isimlerinin Türkçe telAffuzu ne idi? orhun Kitabeleı.i, Tu-
ki_yeuların en dehşetli düşmanları olması lAzm gelen Uy-
gurlardan neden bahsetmiyorlar? HAlbuki bu kitabeler
zamanından birkaç on beş sene sonra Tuki-yeuların im-
paratorluğu Uygurlar tarafından devrilecek idi. Kezalik
bize muhtelif Türklerden bahseden MesAlikü'l-MemAlik
sahibi Istahri ve Yakubi gibi Arap müellifleri Çin Türkista_
nı'ndaZamanın en kuwetli Türk kavmini teşkil eden Ce-
nup Uygurlar I na dair neden birşey söylemiyorlar?

Nihayet Uygurların sakin olduktaı.ı memlekette kale-
me alınan Kutadgu Bilig, neden bk defaolsun Uyguı.is-
mini zikretmiyor? Bütün bu sualler şimdiye kadar cevap-
sız kalmışır.

orhun Kitabeleri ve hususuyla onüçüncü asra kadar
olan fuap müeliifleri tarafından ihtiyar olunan süküıı
mutlak şimdiye kadar bır muamma teşkil ediyordu. Bu
muammaya' hiçbir müsteşrik meseleyi ilk ve son defa
halledecek bir sa'y-i mahsus tahsis eylememiştir,

Uyguı meselesi, bir vakit büyük müsteşrikleri alika-
dar ettikten sonra hAl-i meırükiyette bırakldı. Bu kavme
ait muamma kat'iyyen halledilememiş olarak kaldı. Türk
lisanının ölü lehçelerini tetkik ederken müşahede etti-

ğim ve bu ina kadar hiçbir müsteşrik ve lisaniyatçı tara-
fından tayin olunmamış Türk lisanı tarihinin bir hususi-
yeti sayesinde ben Uygur muammaslnl halledecek bir va-

sıta buldum zannediyorum. EwelA faruiyemiarz etmek

isterim. Bundan sonra bı.ı fıırazive lehinde olan delilleri_
ıııi beyan vc tafsil ctİ]eye çalışacağıııl.

Hiçbiı Tüık kavmi kendi kendini Houei-hou yahut
Uygur tesmiye etmemiştir. Bu iki kelimenin birincisi Çin_
ce, ikincisiMoğolcadıı. Bunlar, Uğur kelimesinden geli-
yor, Uğur, kabile|erin ittihadı demek olan Türkçe eski bir
kelimedir. Uğıamak kelimesi, vaktiyle tesadüf eylemek
Ve muayyen bir yerde birleşmek ve tevsian mana-Y me-
czide birleşmek ve ittihat eylemek (s'allier se ionf6d6-
rer) manasını müfid idi. Çadııiarln ittifakı, merkez
(campt central), kabilelerin erkAn_ı harbi manasında olan
Uğur yahut Ukru kelimesiÇağataycadamevcut idi, Uğur,
oğuz kelimesinin eski lehçevi şeklidir. Bu iki kelimenin
manasl birdir. HAlbukiTuki-yeu ve Uygur tesmiye olunan
Türkleıin devrinde bu kelime Türk kavimleri nezdinde
oğuz diye tel?ıffuz olunuyordu, Çinliler ile Moğollar nez-
dinde eski lehçevi şekil muhafaza edilmişti. Uygur keli_

mesi, Çinliler ve Moğollar vasıtasıyla garba yayılmışır,

Çinlilerin ŞimAl Uygurlarına taalluk eden hikAyeleri
ile Türk kitabe]eri ve fuap müellifleri tarafından oğuzla-
radair nak[olunan hik1yelerin tevafuk eylediğini ispat er
mezden ewel, Uğur'un nasıl oğuz olduğunu göstermek
mecburiyetindeyim, Birinci defa olarak benim tayin etti-

ğim Türk lisanına mahsus bir hususiyet muktezaslnca
Uğur, oğuz olur, Bu hususiyetin tayin keyfiyeti, Türk'ün
oğuz kelimesi ile Çinli ve Moğolların Uğur ve Uygur ke-
limelerinin birbirlerinin aynı olduğunu tayin vasıtası ol-
muştur. Türk lisanının inkişaf-ı tarihisinin elsinevi husu-
siyeti şundan ibarettir: Eski Türk lehçelerine ait kelime-
lerde hece nihayetindeki "r" SeSi, teşekkülü daha yeni
olan lehçeler de " z''ye kalbolunur ve,, z,' ile olan kelirne
ekseriya tamamen eski kelimenin yerine kaim olmuştur,

Lkkinbzr.ı kere bu şekillerin ikisi de muhtelif lehçe-
lerde mevcuttur. Bu Savti Laga\Nrün (alternance) en ti-
pik hallerinden bahsedeceğim.

Bugün "oeil'' demek olan"göz'' kelimesibütün lehçe-
lerde gözdür, Bununla beraber eski şekli şüphesiz olarak
"gör" idive görmek kelimesi bu kelimeden geliyordu,

Rouge demek olan kızıl kelimesi Çuvaş lehçesi müs-
tesna olmak üzere bütün lehçelerde kızıldır ' likin Çuvaş
lehçesinde bu kelime "hirmil" tesmiye olunur.

{1) rbid.



Bundan başka fiilerin asıllarına müteaddi şeklini is-

tihsal için il1vc olunan "dir'' dihilesi (suflxe) bir çok fiil-

lcrdc "ğiz" olı-ır. "Sc ı'ötiı''' de ıncl< olan "givmek" [iil i lizı

nrından ınüteaddi "giğizmek (giydiımck) cıluı', "Etı'e de-

bout" demek olan "durmak"tan müteaddi durgzmak

(durdurmak) olur. "Sucer" demek olan "emmek"ten mü-

teaddi "emğizmek'' (emdirmek) olur.'Voir'' demek olan

"görmek"ten "görgizmek" (gördürmek) olur.

MerkeziAsya ile mukaddem Asya lehçelerinde "z'' ile

te|?ıffuzolunan kelimelerin eskişekillerine göre "r'' ile [e-

ldffuzu misallerini en ziyade Çuvaş lehçesinde buluyoruz.

Çuvaşların irki asılları ne olursa olsun, gerek Türkleşmiş

Finliler olsunlar gerek Finleşmiş Türk olsunlar, lisanları

gayr-ıkabi|-i itirz sürette Türk lehçelerinin en eskilerin-

den birini irAe etmektedir,

Bence, Çuvaşlar Atilla imparatorluğunun dağılmasın-

dan sonra dünyaya kendilerini tanıtmış olan ve "ot Uğur'

Sarı Uğur, Togur Uğur gibi isimleri alan müteaddid

Uğur/oğur kabilelerinden birinin ahfadıdırlar, Avrupa'da

Hun Türkleri tebaalarını upkı Hiweng-nular gibi "kabile

ittihadı'' (uğuQ şeklinde teşkil etmişlerdir. Attila memle-

keti birkaç Uğur'a münkasem idi. Çuvaş lisanı, Hunlar ile

beraber Avrupa'ya gelen Türklerin lehçesidir. Çuvaşlar,

müteaddid asırlar, bu uzak Asya Türkler ile temas hAline

gelmeden yaşadıkları cihetle Hun deyrinin elsinevi husu-

siyetleri ile gramer şekillerini muhafaza etmişlerdir. Bu-

gün Asya Türkleri nezdinde "z'' ile teliffuz olunan keli-

melerin kısm-ı azamı Çuvaş lisanında "r'' ile telAffuz olu-

nur. Misil: "pur: buz'', "kı[: kız", "sakir: sekiz", "Votur;

otuz''. BU lehçeye olan şahsi vukufuma istinaden bu mi-

salleri tezyid edebilirdim. Likin zannederim ki \(.

Schott'un lügat misallerinden zikrolunan bu kelimeler

Türk lisanının elsineü hususiyetini irie için tamamen ki-

fidir. Bu hususiyet mücebince eski lehçelerinin kelimele-

rindeki hecelerin nihayetinde bulunan "r" daha yeni leh-

çelerde " z'' telaffuz olu nmak tadır. Binaenaleyh zann ede-

rim ki Çin salnxmelerinin Houei-houoygurlardan bah-

Setmeye başladığı devirde bu isimle yxd olunan Türkler

kendi kendilerine oğuz ismini veriyorlardı, Bu Türkler,

Hiweng-nu devrinin iki Dokuz (uğu0 kabileleriittihadı-

nın enkzından oldukları cihetle kendi kendilerine da-

ima Dokuz oğuz nimını veriyorlardı.

Eğer bu faruiyeyi kabu] edecek olursak, şimdiye ka-

dır ceı,apsız l<almış olan bir çok Türki1'at meselelerine

lranııt-L'ııIı ş izı hıt ı'eri lnı l ş olacık tı r:

1-Meseli orhun Kitabeleri niçin Uygurları zikretmi-

yor? Hayır , bahsediyor. nakat Abideler Uygu r'dan Türkçe

bahsediyor ve Türkçede bu kavim, uzun müddetten beri

oğuz tesmiye olunmaktadır. Kirabele r, |dfzan Türklere

tAbi olan Dokuz oğuzlardan bahsediyorlar. LAkin bunlar

hakikatte daimi sürette isyan ediyorlardı. Bunlar her ne

kadar Türk cinsinden iseler de Kutluk sülxlesinin en deh-

şetliVe en kuwetli düşmanları idiler, Bilge Han'ın birade-

ri Kül Tigin, şüphesiz olarak Dokuz oğuz ile vuku bulan

inuharebelerden birinde katledilmiştir. Ydkıa Dokuz

oğuz en kuwetli müttehide olmak icap eder, Çünkü ki-

tabeler devrinden takriben on beş Sene Sonra, 744 tarı-

hinde Moğolistan'da kudreri siyasiye, sülxleleri 845 tari-

hine kadar hüküm sürmüş olan oğuzUygurlara intikal

eylemiştir.

Arap müelliflerinin sükütu daUygurlar ile oğuzların

aynı kimseler olması hakikatiyle izah olunur,

2-\(ambery, Turhesvolk ismindeki eserinde Dokuz

oğuz'u bulmak için fuap müelliflerinin tagezgıa,larınıta-

1azgar okumak istemiştir' Ldkin tagngar okumak ve

"z''yi"r"ye tebdil eylemek için hak verecek meydanda bir

d e li l yok tu r. T agugn y azılm as ı H ou ts m a tar af ından Y a-

kubi' de (sayfa 204) ispat edilmiştir.

Zaten A'raplar' tagaa1ar yazmş olsalardı bile orhun

Kitabeleri'nin hüküm ve nüfüzuna istinad ederek bunu

tagazgaz olarak tashih eylemek icap edecekti, A'raplar,

malümatların ı gayr-imüslim Türklerden islAm nüfüzu al-

ına dahil olan GarbiTürkistan Türkleri'nden almışlardı,

Tü rkis tan Tü rkleri, bu devirde Uygu r'u bilmiy orlar dı. Za'

ten uzun müddetten beıiUğur ismi unutulmuş ve oğuz,

Türk kabilelerinin müradifi olmuştu.

3_Bütün Türk lrklnın pederi olan oğuz Han destan

ve efsanesi bugünkü sürette Türklerin isl1m xlemi ile te-

maslarından sonra sekizinci asırda Türkistan'da vücut

bulmuştur, oğuz kelimesi niçin bu devirde Türk kelime-

sinin müradifi olmuştur? Çünkü şarki ve garbi ikiTürkis-

tan Türkleri asıllarına taalluk eden an'aneyi muhafaza et-

mişlerdi. Garbi Moğolistan ile Irtich vadisinin yukarı ta-

rafları Türk ırkının mehdi olduğunu biliyorlardı. 0 hAlde

sekizinci ye dokuzuncu asırlarda bu mınukada hüküm
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süı_en müttehide Dokuz oğuz isınini taşıyordu. Binaena-

lcvh Türk[erin beşiği, Tiirklerin eski mcııleketi Dokıız

oğuz ııemleketi idi. Buna binaeı-ı Ttirkleı oğıız neslin-

dendiı'ler, Bu süretle oğuz ve Türk lhfızlan müradif olu-

yorlar,

4-Bundan dolayı ŞimAl oğuzları sülllesinin sükütun-

dan sonra (844) ishm memleketlerine doğru fevc fevc gi_

den ve Kıryız steplerine ve Türkmen memleketlerine

doğru hicret eden Şimxl oğuzları ile diğer Türk kabilcle-

ri sadece oğuz ismini alıyorlar. Bu oğuz lAfzını Ruslar

"Öz'' yapmışlardır, Uygurlar ile oğuzların bir olduğu

(identification) keifiyetin in daha ziyade tenıir eylediği

karanlık meseleleri münakaşa etmek istemiyorum. Uy-

gurlar ile oğuzlarln bir olduğu keyfiyetine karşı olacağını

tahmin eylediğim itiru|arın cevabını Sonfaya bııakarak

şimdilik bu takriri (communication) hulAsa etmeliyim.

HulAsa bundan ibarettir: Kendi kendine Houei-hou ya-

hur Uğur tesmiye olunan hiçbir Tüık kavmi olmamışır.

Çinliler tarafındanHouei-hou ve Moğollar tarafından Uy-

gur tesmiye olunan kavim Türk ırkından idi ve ırk nokta-

i nazarından Tölzis kabilelerinden idi ve kabilelerin idari

teşkilAı nokta-i nazarındanDokuz oğuz nimıyla yAd olu-

nuyor idi.

oğuz kelimesi kabilelerin birleşmesi, ailelerin ittiha-

dı demek olan eski "Uğur" kelimesinin yumuşamış şekli-

dir, "R"nin "z''ye tebdili Türk lisanının inkişafı tarihinde

elsinevi bir hususiyettir.

Binaenaleyh Türk kavimlerinin tarihindeki Uygur ıs-

ılAhını silmek Ve onun yerine her taraftaoğuz kelimesi-

niikame eylemek \?uımdır' oğuz kelimesibizzat ailelerin

ittihadı, kabilelerin birleşmesi manaslnl müfid olduğu ci-

hetle onun yerine şimdiki muadili olan Türk ismini ika_

me eylemek ve filin devrin ve filxn yerin Türklerinden

bahseylemek evlAdır. Türklere verilen isimlerin çokluğu

bu kavmin tarihini faydasızsürette işkil ediyor ve inkişaf-

ı tarihisi hakkında vuıhbir fikir husülüne mxni oluyor.

Tuki-yeu Türkleri ve Uygur Türkleri tabjri manadan

Aridir ve bu tamamıyla Alman Cermenleri, Deutsche Cer-

menleri, Tudesin Cermenleri, Nemçe Cermenleri demek

gibi olur, Uygurlar, oğuzlardır; oğuzlar, Türk kabileleıi-

dir,

Sadri Maksudt

Kara Giİnlerde

izuiR'iN HASRTTI

Ne kadar hazin geldi bahar

Gönüllerde boş yar kalmamış

Dışarıda coşkun bir Alem var

Biz gibi bağı ateş almamış

Ayılik derdini bir çeken olsa

Bit |ahza azxde olamu mıyım?

Gönlümün zehrini bir eken olsa

Ben de bir güIistan bu|amaz mıyım?

Ne mümkün unutmak ey güzel izmir!

Ge|ıriz kAinat düşman olursa

Dönmeyiz yolundan kaygılı şehir

Yıllarca döğüşüp bin kan olursa

Ankara: İsmail Safa

TünxırT 'on igrioAi iı.meıır

Maarif VekAleti ]41 bütçesiydi. BüyUk Millet Mecli-

sinde müzakere olunuyordu. Ben de söz almışım, Beni

söz almaya icbar eden, ewelce meVCUt olup da bu sene

tayyedilmi ş o|an vi|dydt mekxtibi ne mu avenet faslı ile ley-

li ibtidailere tahsis edilen paran:llazJ.ığıidi' Muhterem ar-

kadaşlarım bü tçe hakkında u zun b ey anattabulu n mu şlar-

dı. Bu sözlerin bir kısmı çok kıymettar olduğu için şüp-

hesiz ben de iştirak ettim. Fakat bir kısmı icra ve tatbik

kabiliyeti olmayan bzı temennilerden ibaretti. Temenni

edilen şeyleiin yapılması mümkün şeylerden olması lA_

zımdır. Mümkinxttan o|mayan temenniler, temenni sa_

hasında kalır, o hududu tecavüz edemez. Hepimiz arzı

edeıiz ki mem leketimizin her tarafında,yu rdumuzun h er

M


