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م> >>ىللى م> >>ۇس> >>تەق> >>ىللىقىدى> >>ن ئ> >>ىبارەت ب> >>ۇ س> >>ىياس> >>ى پ> >>ائ> >>ال> >>ىيىتىمىزدە گ> >>ەرچ> >>ە ئ> >>ىككى ق> >>ىتىم
ج>>ۇم>>ھۇرى>>يەت ئ>>ىالن ق>>ىلىپ ت>>ارى>>خ ب>>ىتىدە ش>>ان>>لىق ئ>>ىزالر ب>>اس>>قان ب>>ول>>ساق>>مۇ ،ئ>>ەم>>ما ئ>>ىنقىالپ
م >>ىۋى >>لىرن >>ى ق >>وغ >>داپ ق >>ىلىشقا ق >>ادى >>ر ب >>والمل >>ىدوق .ك >>ىيىنكى زام >>ان >>الردا خ >>ەل >>قئارا س >>ەھ >>نىلەردە
يۈرگۈزۈپ كەلگەن شەرقى تۈركىستان داۋاسىدىنمۇ ھىچبىر نەتىجە ئاالملىدۇق .
ب >>ۇخ >>ۇالس >>نى داۋان >>ىڭ ھ >>ۆرم >>ەت >>كە س >>ازاۋەر رەھ >>پىرى م >>ەرھ >>ۇم ئ >>ەي >>سا ي >>ۈس >>ۈپ ئ >>ال >>ىپتىكىن
ئەفەندى شۇ شەكىلدە تىلغا ئالىدۇ :
»ئ>ۇزام>ان>الر پ>ۈت>ۈن دۇن>يا ب>ۇ دەھ>شەت>تىن ت>ام>اش>ا ك>ۆرۈپ ،ش>ەرق>ى ت>ۈركىس>تان>لىقالرن>ىڭ دات
پ>ەري>ات>لىرن>ى ھ>ىچ ك>ىم ئ>ۇخ>مىدى .م>ەن ب>ۇ ئ>ەھ>ۋال>نى ئ>ىنسان>لىق ئ>ال>ىمىگە ،دى>نداش>لىرى>مىزغ>ا،
ق>ېرى>نداش>لىرى>مىزغ>ا ب>ىلدۈرۈش ،چ>ۇش>ەن>دۈرۈش ۋە ئ>ۇالردى>ن ي>اردەم س>وراش ئ>ۈچ>ۈن ئ>وت>تورا
شەرىق ،ئۇزاق شەرىق دۆلەتلىرىنى ساياھەت قىلدىم.
 40 – 38ي>>ىللىرى ئ>>ارى>>سىدى>>كى ب>>ۇ س>>اي>>اھ>>ىتىم ج>>ەري>>ان>>ىدا ج>>وڭ>>گو ،ف>>ىلىپىن ،س>>ىنڭگاپ>>ور،
س>ەي>لون ،ھ>ىندىس>تان ،س>ەۋۇدى ئ>ەرەبىس>تان ،م>ىسىر ،ت>ۈرك>ىيە ،ل>ىۋان ،س>ۈري>ە ،ئ>ىراق ،ئ>ىران،
ئ > > >>اۋغ > > >>انىس > > >>تان ،ب > > >>ىرم > > >>ا ق > > >>ات > > >>ارل > > >>ىق دۆل > > >>ەت > > >>لەرن > > >>ى زى > > >>يارەت ق > > >>ىلىپ ئ > > >>ۇالرن > > >>ىڭ دۆل > > >>ەت
ئەرباپلىرى ،سىياسى ،دىننى ۋە مىللى داھىلىرى بىلەن كۆرۈشتۈم  .ئىچىنىشلىق يىرى

ش >>ۇك >>ى  :ش >>ەرق >>ى ت >>ۈركىس >>تان >>نىڭ دەردى داۋال >>ىرن >>ى چ >>ۈش >>ەن >>دۈرۈش >>كە ت >>ىرى >>شقىنىم ئ >>ۇ
دۆل >>ەت >>لەردى >>ن ۋە ئ >>ۇالرن >>ىڭ م >>ەش >>ھور ئ >>ەرب >>اپ >>لىرى >>دى >>ن ھ >>ىچ ق >>ان >>داق ي >>اردەم ك >>ۆرەمل >>ىدى >>م ۋە
ئ>>االمل>>ىدى>>م .خ>>ۇس>>ۇس>>ەن ت>>ۈرك دۇن>>ياس>>ىنىڭ م>>ەن>>ىۋى رەھ>>پىرى .ي>>ىگان>>ە ئ>>ۆم>>ۈت ب>>ۇل>>ىغى ،ب>>اش
پ>ان>اھ>ى ئ>ەزى>ز ت>ۈرك>ىيەم>ىزدە  -1954ي>ىلىدى>ن ئ>ىتبارەن ھ>ەر ئ>ۆزگ>ۈرۈش>تە دى>گىدەك دۆل>ەت ۋە
ھ > >>ۆك > >>ۆم > >>ەت رەئىس > >>لىرى > >>مىزگ > >>ە ،دۆل > >>ەت م > >>ۆت > >>ىۋەرل > >>ىرى > >>مىزگ > >>ە ،دى > >>نى ،م > >>ىللى ۋە س > >>ىياس > >>ى
رەھ>>پەرل>>ىرى>>مىزگ>>ە ش>>ەرق>>ى ت>>ۈركىس>>تان>>نىڭ دەردى-داۋال>>ىرن>>ى چ>>ۈش>>ەن>>دۈردى>>غان م>>ۇخ>>تىراالر،
م>>ەك>>تۇپ>>الر ت>>ەغ>>دى>>م ق>>ىلدى>>م .ب>>ەزى>>لىرى ب>>ىلەن ب>>ىۋاس>>تە ك>>ۆرى>>شىپ چ>>ۈش>>ەن>>دۈردۈم  .ك>>ىتاپ>>الر،
م > >>ەج > >>مۇئ > >>ەل > >>ەر ،م > >>ەل > >>ۇم > >>ات > >>الر ،ق > >>ول > >>الن > >>مىالر ن > >>ەش > >>ىر ق > >>ىلدۇردۇم .ئ > >>ەپ > >>سۇس > >>كى پ > >>ۇت > >>ۇن ب > >>ۇ
ئ> > >>ەج> > >>ىرل> > >>ىرى> > >>مگە ،زى> > >>يارەت> > >>لىرى> > >>مگە ،غ> > >>ەي> > >>رەت> > >>لىرى> > >>مگە ت> > >>ۈش> > >>لوق دى> > >>نداش> > >>لىرى> > >>مىزدى> > >>ن،
ئېرىقداشلىرىمىزدىن ،ئىنسانلىق ئالىمىدىن ياردەم كۆرەملىدوق (³)«.
] ئ>ەي>سا ي>ۈس>ۈپ ئ>ال>ىپتىكىن » ئ>ەس>ىر ش>ەرق>ى ت>ۈركىس>تان ئ>ۈچ>ۈن«  .10 .9ب>ەت>لەر ت>ۈرك>چە
نەشرى ئىستانبول [ 1985
)‘’Esir Doğu Türkistan İçin’’ ( İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları
9., 10s. Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi 1985 İstanbul.

ئەجابا نىمە ئۇچۇن؟
ب >>ۇي >>ەردى >>كى ت >>ۈپ م >>ەس >>ىلە م >>ىللتىمىز ۋە م >>ىللى م >>ۇس >>تەق >>ىللق ئ >>ىنقىالب >>ىمىزن >>ىڭ ت >>ەغ >>دى >>رى >>نى
ب > >>ەل > >>گىلەي > >>دى > >>غان ئ > >>اس > >>اس > >>ى پ > >>ىرى > >>نسىپ ۋە غ > >>اي > >>ىسىنىڭ ئ > >>ۇي > >>غۇر خ > >>ەل > >>قىنىڭ م > >>ەۋج > >>ۈت
ئ > >>ىمكان > >>يەت > >>لىردى > >>ن ھ > >>ال > >>قىغان پ > >>ان > >>تۈرك > >>ىزى > >>م )ك > >>ەڭ ت > >>ۈرك > >>چىلىك( ،پ > >>انئىس > >>الم > >>ىزى > >>م )ك > >>ەڭ
ئىسالمچىلىق( غايىسى بىلەن سۇغۇرۇلغانلىقى ،مىللەتنى ئىرقى ئاساسسقا يۆلەپ،
پ>ۈت>ۈن ت>ۈرك>لەرن>ى ب>ىر م>ىللەت ،ب>ىر ۋەت>ەن ،ب>ىر دەۋل>ەت ،ب>ىر ب>اي>راق ئ>اس>تىدا ئ>ۇي>ۇش>تۇرۇش>تىن
ئىبارەت سىياسى بىرلىكنى مەخسەت قىلغان ئىمكانسىز ئارزۇ ھەۋەسلەرنىڭ پىشىغا

چ>ۈش>كەن>لىگى ،ب>ۇ خ>ائ>ىش ۋەج>ىدى>ن دۇن>يا ج>ام>ائ>ىتىنى ئ>ۈرك>ۈت>كەن>لىكىدى>ن ،پ>ۇت>ۇن ت>ۈرك>لەرن>ىڭ
ب>ىرل>ىگىدى>ن ئ>ەن>دى>شە ق>ىلغان روس>الر ب>ىلەن خ>ىتاي>الرن>ى ھ>ەم>كارل>ىققا زورل>ىغان>لىقىدى>ن ،م>ىللى
ئىنقىالپلىرىمىزنى بىللە بىسىقتۇرۇشقا تۈرتكە بولغانلىقىدىن ئىبارەت ...
ھ>ال>بۇك>ى ،پ>ان>تۈركىس>ت ۋە پ>انئىس>المىس>ت ب>ول>ۇش>نىڭ ش>ەرەپ>لىك ئ>ىكەن>لىگى م>ەرھ>ۇم ئ>ەي>سا
ي>ۈس>ۈپ ئ>ال>ىپتىكىن ئ>ەف>ەن>دى ت>ەرى>پىدى>ن م>ۇئ>ەي>يەن>لەش>تۇرۇل>گەچ>كە ،ئ>ىزب>اس>ار س>ىياس>ەت>چىلەر
ت>ەرى>پىدى>نمۇ ئ>ىختىيارس>ىز ھ>ال>دا ۋازك>ىچىلمەس ئ>ادەت ك>ۇچ>ىگە ئ>اي>لىنىپ ،ب>ۇگ>ۇن>كى ك>ۇن>دى>مۇ
ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ ئىدىئولوگىيەسى ھالىغا كەلگەنلىگى مەلۇم.
……..Milliyetçiler ve Çinciler (Hıtayperesler), İli’din gelenlere
(vekillere), ‘’Kızıl kuyruklar’’ adını taktılar. ‘’Hurracilar’’ adını taktılar.
Ruslarda alkış ve hücum sözü olan ‘’Hurra’’ da. Solcular da bu tarafa
’’Çinci, Panturkist, Panislamist’’ gibi isimler takıyorlardı. Halbuki
Pantürkist veya Panislamist olmak bir şereftir. Bütün esir Türkler
kurtulsun, bir devlet haline gelsin, Bu kötümü ? Bu Rusya’nın en çok
…korktuğu fikirdi
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قورقىتىدىغان فىكىر ئىدى« ...
)‘’Esir Doğu Türkistan İçin’’ (İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları
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خ>>ەل>>قىمنىڭ ت>>ەغ>>دى>>رى>>گە ب>>ول>>غان ئ>>ەخ>>الق>>ى م>>ەس>>ئول>>يىتىم ۋە ۋىج>>دان>>ى ب>>ۇرچ>>ۇم م>>ىنى ت>>ىببى
داۋادىن ھالقىپ سىياسى داۋاغىمۇ يۈزلۈنۈشكە ،جۈملىدىن بۇ خۇسۇستا قەلەم

ت>ەۋرى>تىشكە م>ەج>بۇر ق>ىلدى .ئ>ون ي>ىللىق ت>ەت>قىقات ن>ەت>ىجىسىدە  -1994ي>ىلى »ئ>ۇي>غۇر ن>ەگ>ە
ب >>ارى >>دۇ؟« س >>ەرل >>ەۋھ >>ەل >>ىك ب >>ىر ك >>ىتاپ ي >>ازغ >>ان ئ >>ىدى >>م .ب >>ۇ ك >>ىتاۋى >>م ئ >>ەي >>نى ۋاق >>ىتتا ب >>ىر ق >>ىسىم
زى>يال>ىالر ئ>اراس>ىدا ق>ول>يازم>ا ش>ەك>لىدە ت>ارق>ىتىلغان ب>ول>سىمۇ ،ئ>وم>ۇم>ىيۇزل>ۇك ئ>ىجاب>ى ئ>ىنكاس
ئ >>االمل >>اي ،ئ >>ەك >>سىچە ھ >>ەرخ >>ىل چ >>ەك >>لىمىلەرگ >>ە ،ھ >>ەت >>تا ت >>ەھ >>دى >>تلەرگ >>ە ئ >>ۇچ >>راپ ن >>ەش >>ىر ق >>ىلىنىش
ئ>>ىمكان>>ىيىتىدى>>ن م>>ەھ>>رۇم ق>>ال>>غان ئ>>ىدى...ھ>>ەت>>تا م>>ىنى س>>ىياس>>ى داۋادى>>ن ۋاز ك>>ىچىپ ت>>ەك>>رار
تىببى داۋاغا يۇزلىنىشكە ،بۇ ساھادا مۇۋاپىقىيەت قازىنىشقا زورلىغان ئىدى...
ۋەزى>يەت>نىڭ ت>ەق>ەززاس>ى ،خ>ەل>قىمنىڭ ئ>ىنتىزارى ت>ۇپ>ەي>لىدى>ن ب>ۇ ئ>ەس>ىرى>مىنى ق>اي>تىدى>ن رەت>لەپ،
ئ>>اس>>اس>>لىق م>>ەزم>>ۇن>>الرن>>ى ‘’  101ئ>>ەگ>>ەر’’ ش>>ەك>>لىدە ئ>>ىخچام>>الپ ،دى>>ققەت  -ئ>>ىتىبارى>>ڭالرغ>>ا
ھاۋالە قىلىشنى ،ئاندىن تولۇق نۇسخىسىنى سۇنۇشنى مۇناسىپ كوردۇم...
م>ەخ>سەت ق>اي>مۇق>قان ،گ>اڭ>گىرى>غان ،ت>ەم>تىرى>گەن ئ>ۇي>غۇر خ>ەل>قىنى ب>ىر ئ>ان ئ>اۋۋال م>ىللى ئ>اڭ،
م>>ىللى غ>>ۇرۇر ،م>>ىللى ھ>>ىسيات ،م>>ىللى ك>>ىملىك ۋە م>>ىللى ئ>>وزل>>ۇك>>ىگە ئ>>ىرىش>>تۇرۇش ،غ>>ەپ>>لەت
ئ >>ۇي >>قۇس >>ىدى >>ن ئ >>ۇي >>غۇت >>ۇش ،ئ >>ىچكى-ت >>اش >>قى ئ >>ىمكان >>ىيەت >>لەرگ >>ە ك >>ورە ت >>وغ >>را س >>ىياس >>ى غ >>اي >>ە
تالالشقا دااللەت قىلىشتۇر.
ئەزىز ۋەتەنداشلىرىم :
ئ > >>ەج > >>اب > >>ا ،ت > >>ۇرك > >>ىيە ج > >>ۇم > >>ھۇرى > >>يىتى  –13ج > >>ۇم > >>ھۇرب > >>اش > >>قان > >>ى م > >>ۇھ > >>تەرەم رەج > >>ەپ ت > >>اي > >>ىپ
ئ>ەردوغ>ان>نىڭ ج>ۇم>ھۇرب>اش>قان>لىق س>ول>ىتىدى>كى  16ي>ۇل>تۇزن>ىڭ ب>ىر دان>ىسى ت>ارى>ختىكى ئ>ۇي>غۇر
دولىتىنىڭ ئىشارىتى ئىكەنلىگىدىن خەۋىرىڭالر بارمۇ ؟
دەۋل>ەت – ئ>ەن>ئەن>ە م>ەس>ىلىسىدۇر .ئ>ەج>اب>ا ب>ۇگ>ۇن>كى ك>ۇن>دە ت>ۇرك>ىيەدە ب>ۇ ت>ەرزدە خ>ات>ىرل>ەش>كە
ئ >>ەرزى >>يدى >>غان ،دۇن >>يا ج >>ام >>ائ >>ىتى ھ >>ەت >>تا خ >>ىتاي ت >>ارى >>خچىلىرى ت >>ەرى >>پىدى >>نمۇ ئ >>ىتراپ ق >>ىلىنغان
 1270ي> > >>ىللىق ت> > >>ارى> > >>خى ئ> > >>ۇي> > >>غۇر دەۋل> > >>ىتى ) (1335 – 744ئ> > >>ەن> > >>ئەن> > >>ىسىگە ۋارىس> > >>لىق
ق>ىلغىنىمىز ت>ۇزۇك>مۇ ي>اك>ى ت>ارى>ختا ق>ۇرۇل>ۇپ ب>اق>مىغان ت>ۇركىس>تان دەۋل>ىتىگە ي>اك>ى ق>ۇرۇل>غان
ت >>ەق >>دى >>ردى >>مۇ دۇن >>ياچ >>ە ئ >>ىتراپ ق >>ىلىنمىغان  85ي >>ىللىق ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ج >>ۇم >>ھۇرى >>يىتى
ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلغىنىمىز تۇزۇكمۇ ؟

ك >>ۇن >>ىمىزدە خ >>ىتاي زۇمل >>ى ئ >>اس >>تىدا ت >>ىخىچە ئ >>ىزى >>لىۋات >>قان ،ش >>ىلىنىۋات >>قان ،خ >>ارل >>ىنىۋات >>قان،
زارل>ىنىۋات>قان ،خ>ورل>ىنىۋات>قان ،زورل>ىنىۋات>قان ،ق>ىقىلىۋات>قان ،س>وق>ۇل>ۇۋات>قان ئ>ۇي>غۇر خ>ەل>قى،
ئ>ۇي>غۇر م>ىللى ك>ىملىگىنى ،ئ>وزل>ۇك>ىنى گ>ەۋدى>لەن>دۇرەل>ەي>دى>غان ،دۇن>يا ج>ام>ائ>ىتى ھىس>داش>لىق
ق >>ىالالي >>دى >>غان م >>ەن >>تىقلىق غ >>اي >>ىنى ت >>ال >>لىغىنى ت >>ۇزۇك >>مۇ ي >>اك >>ى ي >>ەت >>كىلى ب >>ومل >>اي >>دى >>غان ب >>ۇي >>ۇك
ت >>ۇركىس >>تان خ >>ام-خ >>ىيال >>ى ب >>ىلەن دۇن >>يان >>ى ئ >>ۇرك >>ۇت >>ۇپ ئ >>وزى >>نى ئ >>اۋارە ق >>ىلغىنى ت >>ۇزۇك >>مۇ؟ ب >>ۇ
ئ > >>ۇي > >>غۇر داۋاس > >>ىغا ك > >>وڭ > >>ول ب > >>ول > >>ىدى > >>غان س > >>ىياس > >>ەت > >>چىلەر ،ت > >>ارى > >>خچىالر ،م > >>ىللەت > >>چىلەر ۋە
ئۇممەتچىلەرنىڭ دىققەت ئىتىبارىغا ھاۋالە قىلىدىغان جىددى مەسىلىدۇر .
ھ>ىندى>الردا ش>ۇن>داق ب>ىر م>اق>ال ب>ارم>ىش’‘ :ن>ادان ،ج>اھ>ىل ئ>ىنسان>الرن>ىڭ پ>ىكرى>نى ئ>وزگ>ەرت>ىش
– ت>ىمساق>نىڭ ئ>اغ>زى>دى>ن م>ەرۋاي>ىت ئىلىش>تىنمۇ ي>اك>ى ي>ىالن>نىڭ ب>ىشىغا گ>ۇل>دەس>تە ق>وي>ۇش>تىنمۇ
تەس ئىش’’.
ئ >>ادەت >>لەن >>گەن ك >>وزق >>اراش >>الرن >>ىڭ ب >>وي >>ۇن >>تۇرۇغ >>ىدى >>ن ق >>ۇت >>ۇالمل >>ىغان ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ل >>ىق
دوس >>تالرغ >>ا ئ >>ۇي >>غۇر ك >>ىملىگىدى >>ن ئ >>ىبارەت ب >>ۇ ئ >>ورت >>اق ن >>وخ >>تىدى >>ن ھ >>ەرك >>ەت ق >>ىلىشنىڭ ،ئ >>ۇي >>غۇر
دەۋل >>ىتى ئ >>ەن >>ئەن >>ىسىگە ۋارىس >>لىق ق >>ىلىشنىڭ زورۇرى >>يەت >>ىنى ئ >>ۇخ >>تۇرامل >>اس >>لىقنىڭ ئ >>ازاب >>ىنى
چ>ەك>كەن ب>ول>سام>مۇ ،ب>ۇ خ>ۇس>ۇس>تىكى ئ>ىلمى ت>ەت>قىقات ۋە ي>ەك>ۇن>لىرى>مدى>ن ،ئ>ۇي>غۇر خ>ەل>قىنىڭ
ك>ەل>گۇس>ىگە ب>ول>غان ئ>وم>ىت-ئ>ارزۇل>ىرى>مدى>ن ھ>ەرگ>ىز ۋاز ك>ەچ>مىدى>م .ئ>ەك>سىنچە ،ب>ۇ ج>ەري>ان>دا
ت >>ىخىمۇ ك >>ەڭ >>رى ،ت >>ىخىمۇ چ >>وڭ >>قۇر ۋە ت >>ىخىمۇ ك >>ۇچ >>لۇك ئ >>ىلمى م >>ەل >>ۇم >>ات >>الرغ >>ا ئ >>ىگە ب >>ول >>دۇم.
ش>>ۇن>>داق>>تىمۇ س>>ەۋەن>>لىكلەرن>>ىڭ س>>ادى>>ر ب>>ول>>ىشى ت>>ەب>>ىئى .ئ>>ۇي>>غۇر خ>>ەل>>قىنىڭ ھ>>ال>>ىغا ك>>وي>>ۇن>>گەن،
ت>ەق>دى>رى>گە ق>ىزى>ققان ھ>ەرس>اھ>ا ئ>ەرب>اپ>لىرى>نىڭ ت>ارى>خى ھ>ادى>سەل>ەرن>ى ئ>ىلمى ي>ۇس>ۇن>دا ت>ەت>قىق
ق>>ىلىش ،ھ>>ەق>>ىقەت>>نى ئ>>ەم>>ەل>>ىيەت>>تىن ئ>>ىزدەش ،م>>ەۋج>>ۇدى>>يەت>>لەرگ>>ە ھ>>ورم>>ەت ق>>ىلىش ئ>>اس>>اس>>ىدا
ئاقىالنە جەسۇرانە مۇئامىلە قىلىشىنى ئۇمىت قىلىمەن.
دادام رەھ >>مىتىنىڭ ‘’س >>ۇس م >>ۇس >>ۇمل >>ان >>دى >>ن چ >>ۇس ك >>اپ >>ىر ي >>اخ >>شى ‘’دى >>گەن ن >>ەس >>ىھەت >>ى ھ >>ىچ
ئ >>ەق >>لىمدى >>ن چ >>ىقماي >>دۇ .م >>ەج >>بۇرى >>يەت >>تىن ش >>ەك >>ىللەن >>گەن ب >>ىر م >>ەھ >>ەل >>لىك س >>ۇس >>لۇق >>نى چ >>ورۇپ
ت >>اش >>الپ چ >>ۇس >>لۇق >>قا ي >>ۇزل >>ۇن >>ۇپ ،ھ >>ەر ئ >>ىھتىمال >>نى ن >>ەزەر ئ >>ىتىبارغ >>ا ئ >>ىلىپ خ >>ەل >>قىمنى ت >>وغ >>را
سىياسى غايە تالالشقا دااللەت قىلىشنى ۋىجدانى بۇرچۇم دەپ بىلدىم.

خ >>ىتاي >>الردا ‘’  ’‘不不要吃⽼老老本要⽴立新功دەي >>دى >>غان ب >>ىر گ >>ەپ ب >>ار .ي >>ەن >>ى‘’ دەس >>مىنى
ك>وش>ەۋەم>ەي ي>ېڭىلىق ي>ارات>قان ت>ۇزۇك‘’ دى>مەك>چى ...ب>ىز ئ>ۇي>غۇالر ت>ارى>ختا ب>ۇي>ۇك ئ>ىمپىرى>يە
ۋە بۇيۇك دەۋلەتلەر قۇرغان تۇرۇغلۇق ،شۇنچە تارىخى مۇجىزەلەر ،ئەسەرلەر،
ي>ادى>كارل>ىقالر ،ي>ال>دام>ىالر ي>ارات>قان ت>ۇرۇغ>لۇق ن>ىمە ئ>ۇچ>ۇن م>ۇس>تەق>ىل دەۋل>ەت ق>ۇرامل>ىدۇق ...؟
ب>ۇن>ىڭ س>ەۋەب>ىنى ت>پىپ چ>ىقىشىمىز ،ي>ېڭىلىق ي>ارى>تىشىمىز ،م>ۇۋاپ>ىقىيەت>سىزل>ىكنىڭ س>ەۋەب>ىنى
خ >>ەخ >>تىن ك >>ورۇپ‘’ ئ >>ورۇس س >>ات >>تى ،خ >>ىتاي ئ >>ات >>تى ،ئ >>ۇي >>غۇر ي >>ات >>تى‘’ دەي >>دى >>غان ھ >>ىسسى
يەكۇنلەر بىلەن ئوز-ئوزىمىزنى ئالدىماسلىغىمىز الزىم.
ئ>وت>كەن-ك>ەچ>كەن ب>االي>ى ئ>اپ>ەت>لەرن>ىڭ ،ت>ارت>قۇل>ۇق-ك>ورگ>ۇل>ۇك>لىرى>مىزن>ىڭ ھ>ەم>مىسى ئ>وزى>مىزن>ىڭ
ئ > >>اڭ > >>سىزل > >>ىغى ،ن > >>ادان > >>لىغى ،ب > >>وش > >>اڭ > >>لىغى ،ب > >>وزەك > >>لىگى ،ئ > >>اخ > >>ماق > >>لىغى ،ج > >>اھ > >>ىللىغى ۋە
ئ>ىناق>سىزل>ىغىنىڭ ك>اس>اپ>ىتى ،ئ>وزگ>ىدى>ن ك>اي>ىشنىڭ ھ>اج>ىتى ي>وق ...ق>ىقىسى ،ت>ارى>ختىن ب>ېرى
م>>ەدەن>>ىيەت ئ>>ۇس>>تۇن>>لىگى ب>>ىلەن ك>>ۇچ>>لۇك ئ>>ىمپىرى>>يە ۋە دەۋل>>ەت>>لەر ق>>ۇرۇپ م>>ۇس>>تەق>>ىل ي>>اش>>اپ
ك>>ەل>>گەن ئ>>ۇي>>غۇر م>>ىللىتىنىڭ ئ>>ان>>ا ۋەت>>ىنىنى ي>>ەن>>ى ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>ىلىنى م>>ەن>>تىقلىق ت>>ەف>>ەك>>كۇر ئ>>ىچىدە
ئىس>پات>الش>قا ق>ادى>ر ب>والمل>ىدۇق .ھ>ەت>تا ،خ>ىتاي ئ>اس>اس>ىقان>ۇن>ىدا ب>ېرى>لگەن م>ىللى ئ>اپ>تون>وم>ىيە
ھوقۇقلىرىمىز بىلەن ئوزىمىزنى قوغداشنىمۇ بىلەملىدۇق...
ھ>>ەم>>مىدى>>ن ئىچىنىىش>>لىق ي>>ېرى ش>>ۇك>>ى :ب>>ۇگ>>ۇن>>كى ك>>ۇن>>دە خ>>ىتاي ئ>>اس>>اس>>ىقان>>ۇن>>ىدا ب>>ېرى>>لگەن
م>>ىللى ئ>>اپ>>تون>>وم>>ىيە ھ>>وق>>ۇق>>لىرى ب>>ىلەن ئ>>وزى>>مىزن>>ى ق>>وغ>>داش>>نى ت>>ەرغ>>ىپ ق>>ىلغان>>لىغى ئ>>ۇچ>>ۇن>>ال
ت>>ۇرم>>ىگە ت>>اش>>الن>>غان ج>>ەڭ>>گىۋار ئ>>ۇي>>غۇر پ>>ەرزەن>>دى>>سى ئ>>ىلھام ت>>وخ>>تىغا ج>>ازا ئ>>ۇس>>تىگە ج>>ازا
ي>ۇك>لەپ خ>ائ>ىنلىككە چ>ىقىرى>شقا ،ھ>ەت>تا ئ>ۇي>غۇر ت>ارى>خىدا ئ>وچ>مەس ئ>ىزالر ي>ارات>قان ھ>ۆرم>ەت>كە
س>ازاۋەر داھ>ىلىرى>مىزدى>ن م>ەرھ>ۇم ئ>ەخ>مەت>جان ق>اس>ىمىنى م>ۇن>اپ>ىقلىققا چ>ىقىرى>شقا ج>ۇرئ>ەت
ق> >>ىالالي> >>دى> >>غان ،ش> >>ۇم> >>خەۋەردى> >>ن ش> >>وھ> >>رەت ت> >>اپ> >>ىدى> >>غان ئ> >>اج> >>اي> >>ىپ-غ> >>اراي> >>ىپ زى> >>يال> >>ىالرن> >>ى
يىتىشتۇرۇۋالدۇق....
ب >>ۇگ >>ۇن >>كى م >>ەن >>پىئەت دۇن >>ياس >>ىدا ،ھ >>ىچقان >>داق دەۋل >>ەت ك >>ىچىك م >>ەن >>پىئەت ئ >>ۇچ >>ۇن ب >>ۇي >>ۇك
م >>ەن >>پىئەت >>ىنى ق >>ۇرب >>ان ق >>ىلماي >>دى >>غان >>لىغىنى ،م >>ەن >>پىئەت >>تىن ھ >>ال >>قىغان خ >>ەي >>ىر-س >>اخ >>اۋەت >>نىمۇ
مەۋجۇت ئەمەسلىگىنى،

م>ىللى م>ەن>پىئەت>نىڭ ھ>ەرق>ان>داق ش>اراي>ىتتا ھ>ەرق>ان>داق س>ىياس>ى خ>ائىش>تىن ۋە دى>نى ئ>ىتقات>تىن
ئۇستۇن ئىكەنلىگىنى بىلەملىدۇق ...
ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ق>>ۇرۇل>>ۇش>>ىنىڭ ئ>>ال>>دى-ك>>ەي>>نىدە ،خ>>ەل>>قىمىزن>>ىڭ م>>ۇق>>ەددەس
م >>ەن >>پىئەت >>ىگە ت >>اق >>اش >>قان ئ >>ەڭ م >>ۇھ >>ىم م >>ىللى م >>ەس >>ىلە :ئ >>ورۇس >>تىن )س >>وۈى >>ت ئ >>ىتتىپاق >>ى(
پ>اي>دى>لىنىپ خ>ىتاي>دى>ن ق>ۇت>ۇل>ۇش>مۇ ي>اك>ى ئ>ورۇس ب>ىلەن زى>تلىشىپ خ>ىتاي>غا ت>ۇت>ۇل>ۇش>مۇ؟ دى>گەن
ج>>ىددى س>>ۇئ>>ال>>دى>>ن ئ>>ىبارەت ئ>>ىدى .ب>>ۇ خ>>ۇس>>ۇس>>تا خ>>ەل>>قىمىز ھ>>ەر ق>>ان>>داق ب>>ەدەل ت>>ول>>ەش>>كە،
قۇربان بېرىشكە مەجبۇر ئىدى .بۇندىن باشقا ھىچقانداق چىقىش يولىمۇ يوق ئىدى.
ئ>>ەگ>>ەر ت>>ەق>>دى>>رى>>مىزن>>ى ئ>>وي>>الي>>دى>>غان م>>ىللەت>>چى ،ئ>>ۇم>>مەت>>چى رەھ>>پەرل>>ىرى>>مىز ب>>ىر ي>>اق>>ىدى>>ن ب>>اش
چ>>ىقىرى>>پ م>>ەن>>پىئەت ت>>ارازى>>سىنىڭ ھ>>ىساپ-ك>>ىتاۋى>>دى>>ن م>>ەن>>تىقلىق ي>>ەك>>ۇن چ>>ىقىرى>>شقا ق>>ادى>>ر
ب>>والل>>ىغان ب>>ول>>سا ئ>>ىدى ،ب>>ىز ب>>ۇ ك>>ۇن>>گە ق>>امل>>ىغان ب>>والت>>تۇق ،ت>>اش>>قى م>>ون>>غول>>ىيەچ>>ىلىك س>>ىياس>>ى
م>ەۋق>ىگە س>اھ>ىپ ب>والت>تۇق ،،،ب>ۇن>ى ش>ەرق>ى ت>ۇركىس>تان>لىق رەھ>پەرل>ەردى>ن ئ>ۇم>ىدى>نى ئ>ۇزگ>ەن
س >>وۋى >>ت ھ >>وك >>ۇم >>ىتىنىڭ ئ >>ەڭ ئ >>اخ >>ىرى >>دا خ >>ىتاي گ >>ېنىرال ت >>اۋس >>ىيوغ >>ا ق >>ىلغان م >>ۇس >>تەق >>ىللىق
ت >>ەك >>لىپىدى >>ن ۋە م >>ەرھ >>ۇم ئ >>ەخ >>مەت >>جان ق >>اس >>ىمى ب >>ىلەن م >>ەرھ >>ۇم ئ >>ەي >>سا ي >>ۇس >>ۇپ ئ >>ال >>پتەك >>ىن
ئ >>ەف >>ەن >>دى >>نىڭ ب >>ىتىمدى >>ن ك >>ىيىن ج >>اڭ ج >>ىجوڭ ن >>ىڭ ن >>ەن >>سەن دە ب >>ەرگ >>ەن زى >>ياپ >>ىتى ج >>ەري >>ان >>ىدا
قىلىنغان سوھبىتىدىن تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن....
)‘’Esir Doğu Türkistan İçin’’ (İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları
469, 470, 471, 478 s. Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi 1985 İstanbul.
ئ >>ەگ >>ەر ن >>وق >>ۇل ت >>ىل ئ >>وخ >>شاش >>لىغى ب >>ىلەن ب >>ىرل >>ىشىپ ب >>ىر دەۋل >>ەت ب >>ول >>ىۋال >>ىدى >>غان ئ >>ىش ئ >>ۇن >>چە
ئ >>وڭ >>اي ب >>ول >>ىدى >>غان ب >>ول >>سا ،ج >>ان >>اب >>ى ئ >>ال >>الغ >>ا ت >>ىلىنى ي >>اق >>تۇرت >>ۇپ ق >>ۇرئ >>ان >>ى ك >>ەرى >>منىڭ ن >>ازى >>ل
ب >>ول >>ىشىغا س >>ەۋەپ >>چى ب >>ول >>غان ھ >>ەزرى >>تى م >>ۇھ >>ەم >>مەت س >>ەل >>لەل >>الھ >>ۇ ئ >>ەل >>ەي >>ھى ۋەس >>ەل >>لەم >>نىڭ
ئۇممىتىدىن بولغان ئەرەپلەر ئالالبۇرۇن بىرلىشىپ بىر دەۋلەت بولىۋالغان بوالتتى...
ئىىس>رائ>ىلغا ق>ارش>ى ب>ىر ج>ان-ب>ىر ت>ەن ب>ول>ۇپ ت>اق>اب>ىل ت>ۇرال>ىغان ب>والت>تى ...ش>ۇن>ىڭدەك الت>ىن
ئامېركسىدىكى ئىسپان تىلىدا سوزلىشىدىغان دولەتلەر ،ياۈرۇپادىكى نېمىس تىلىدا

س >>وزل >>ىشىدى >>غان دول >>ەت >>لەر ،ئ >>اف >>رى >>قىدى >>كى ئ >>ىنگىلىز ۋە ف >>ران >>سۇز ت >>ىلىدا س >>وزل >>ىشىدى >>غان
دول >>ەت >>لەر ،ب >>ىرب >>ىرى >>گە ي >>ان-خ >>وش >>نا ب >>ول >>غان ئ >>ام >>ېرى >>كا ب >>ىلەن ك >>ان >>ادا ،ت >>ۇرك >>ىيە ب >>ىلەن ش >>ىمال >>ى
س>ىپرۇس ت>ۇرك ج>ۇم>ھۇرى>يىتى ،ھ>ەت>تا ب>ىر -ب>ىرى>نى ب>ىر م>ىللەت ئ>ىككى دول>ەت دەپ ت>ەرى>پلىگەن
ئازاربەيجان ۋە تۇركمەنىستان ،تۇركىيە بىلەن ئالالبۇرۇن بىرلىشىۋالغان بوالتتى...
ئ> >>ەگ> >>ەر ن> >>وق> >>ۇل دۇئ> >>ا-ت> >>ەك> >>بىر ب> >>ىلەن ھ> >>ەر ئ> >>ىش ئ> >>وڭ> >>اي ھ> >>ەل ب> >>ول> >>ىدى> >>غان ب> >>ول> >>سا دۇن> >>يان> >>ى
ئ>ىچىندۇرۇۋات>قان پ>ەل>ەس>تىن م>ەس>ىلىسى م>ىليون>لىغان دۇن>يا م>ۇس>ۇمل>ان>لىرى>نىڭ ب>ۇن>چە دۇئ>اس>ى
ب>ىلەن ئ>ال>ال ب>ۇرۇن ھ>ەل ب>ول>غان ب>والت>تى ...ئ>ەرەپ دۇن>ياس>ى ھ>ەم>مىدى>ن ب>ەك گ>ۇل>لەپ ي>اش>نىغان
ب>>والت>>تى .ئ>>ىناق>>سىزل>>ىق پ>>ات>>قىغىغا ب>>ۇن>>چە پ>>ات>>مىغان ب>>والت>>تى ...ب>>ىر زام>>ان>>الر ج>>ان>>اب>>ى ئ>>ال>>الھ
ت>ەرى>پىدى>ن ج>اھ>ان ئ>ەھ>لىدى>ن ئ>ۇس>تۇن ي>ارات>ىلغان ئىس>راي>ىل ئ>ەۋالت>لىرى )ب>اق>ارا س>ۇرەس>ى.47
ۋە  .122ئ>اي>ەت>لەر( ئ>ال>الب>ۇرۇن ج>ازال>ىنىپ ۋەي>ران ب>ول>غان ب>والت>تى  ...خ>ىتاي ئ>ىمپىرى>ئال>ىزى>مى
ب>ۇن>چە ك>ۇچ>ۇي>ۇپ دۇن>يان>ى ئ>ۇرك>ۇت>كىدەك ھ>ال>غا ك>ەمل>ىگەن ب>والت>تى...ق>ىسقىسى ،ك>ەس>پى دۇئ>ا
ب >>ىلەن ش >>ۇغ >>ۇل >>الن >>غان ب >>ارل >>ىق ئ >>ول >>ىماالر ،ئ >>ىمام  -م >>ەزى >>نلەر ھ >>ەت >>تا ق >>ەل >>ەن >>دەرل >>ەرن >>ىڭ ھ >>ەم >>مىسى
ب >>ېيىپ ك >>ىتىپ دۇن >>يان >>ىڭ خ >>وج >>ىسغا ،زەردارل >>ىرى >>غا ئ >>اي >>الن >>غان ب >>والت >>تى ...ب >>ىر م >>ىللەت ،ب >>ىر
دول >>ەت >>نىڭ ت >>ەرەق >>قىيات >>ى ،پ >>ەق >>ەت ئ >>وم >>ۇم >>ىيۇزل >>ۇك ئ >>ىلم -م >>ۇئ >>ارى >>پ ۋە پ >>ەن-ت >>ېخنىكىغا دەس >>مى
س >>ىلىشقا ،ئ >>ەق >>ىل-پ >>اراس >>ەت >>ىنى ج >>ارى ق >>ىلىدۇرۇش >>قا ب >>اغ >>لىقتۇر .ك >>ۇچ-ق >>ۇۋەت ب >>ىلىمدى >>ندۇر،
سائادەت ئىلىمدىندۇر.
ب>ىز ئ>ۇي>غۇرالردا "ب>ۇغ>داي ئ>ۇن>مىگەن ي>ەرگ>ە ئ>ارپ>ا ت>ېرى>پ ب>اق" دەي>دى>غان ب>ىر م>اق>ال ب>ار .ب>ىز ب>ۇ
م>>ۇن>>بەت ت>>ۇپ>>رى>>قىمىزغ>>ا س>>ۇپ>>ەت>>لىك ئ>>ۇرۇق>>لىرى>>مىز ت>>ۇرۇغ>>لۇق ب>>ىر ن>>ەرس>>ە ئ>>ۇن>>دى>>رەمل>>ىدۇق .ھ>>ەت>>تا
ئ>>ۇن>>ۇپ چ>>ىققىنىنىمۇ پ>>ەرۈى>>ش ق>>ىالمل>>ىدۇق ...ب>>ۇ ت>>ەۋس>>ىيەم ئ>>ۇي>>غۇر داۋاس>>ىغا ك>>وڭ>>ۇل ب>>ول>>گەن
م>>ىللەت>>چى ،ئ>>ۇم>>مەت>>چى ،س>>ىياس>>ەت>>چى ،ت>>ارى>>خچى ،ئ>>ىنقىالپ>>چى دوس>>تالرن>>ىڭ ۋە س>>ىترات>>ىگىيە
مۇتەخەسىسلىرىنىڭ تەكرار باشقاتۇرۇپ بىقىشىغا تۇرتكە بولۇپ قالسا ئەجەپ ئەمەس..
ئۇزۇن گەپنىڭ قىسقىسى:
 .1ئ > >>ەگ > >>ەر ت > >>ۇرك ئ > >>ەينىش > >>تەي > >>ىنى پ > >>راف > >>ىسور دوك > >>تور ئ > >>وك > >>تاي س > >>ىنان ئ > >>وغ > >>لۇن > >>ىڭ ئ > >>ۇي > >>غۇر
ئۇيغارلىغى ھەققىدىكى باھالىرىدىن ئىلھام ئىلىشنى ،شانلىق تارىخىمىزنى ئوگۇنۇشنى،

، چۇشۇنۇشنى خالىساق،ئۇيغۇر كىملىگىمىزنىڭ قەدىر قىممىتىنى بىلىشنى
“ Türk Dünyası, hatta bütün insanlık Uygur’lara çok şey borçludur. 2
bin, 3 bin yıl önce Uygur’lar gelmiş geçmiş en büyük medeniyeti
kurmuşlar, Dünya’ ya insanın refah ve saadetini önde tutan devlet
anlayış ve yönetim düzenini, birçok sanat ve tekniği, en ileri tarım,
sulama ve bostancılığı icat etmişlerdir. Sonraki Türk devletlerinin,
Osmanlı dâhil büyük başarıları işte Uygur’lardan geliyor. 1950’lerde
Doğu Türkistan’da Don Huang mağaralarına gizlenmiş Uygur dilinde
binlerce el yazmaları, kitaplar bulundu. Yirmi yıl önce, Japonya’daki
yoğun etkinliklerim sırasında Japonların ilgisi uyandı. Şimdi
a r a ş t ı r m a l a r y a p ı y o r l a r. J a p o n l a r l a o r t a k b i r U Y G U R
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ kurmalıyız. Hızla Osmanlı arşiv
belgelerimizi araştıracak bir bilim ordusu yanında, bir de çok sayıda
Uygur dili yazısı, tarihi uzmanları yetiştirmeliyiz. ”①
http://www.uygurunsesi.com/Default.asp?mxz=haber&hid=521
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 ك > >>ىيىنكى ت > >>ۇرك دەۋل > >>ەت > >>لىرى > >>نىڭ ب > >>ۇي > >>ۇك م > >>ۇۋاپ > >>ىقىيەت > >>لىرى > >>نىڭ،دەۋل > >>ىتى داخ > >>ىل ق > >>ىلىنغان
 ي>>ىللىرى ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان>>نڭ دۇن.1950 .ھ>>ەم>>مىسى م>>ان>>ا م>>ۇش>>ۇ ئ>>ۇي>>غۇرالردى>>ن ك>>ەل>>گەن
خ >>ۇاڭ ئ >>وڭ >>كۇرل >>ىرى >>دى >>ن ي >>ۇش >>ۇرۇن >>ۇپ ق >>ال >>غان ب >>ىرەر م >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇرچ >>ە ق >>ول >>يازم >>ا ۋە ك >>ىتاپ >>الر
. ياپونىيەدىكى پائالىيەتلىرىم ياپونالرنىڭمۇ دىققىتىنى چەكتى، يىگىرمە يىل ئاۋۋال.تىپىلغان

ھ >>ازى >>ر ئ >>ۇالرم >>ۇ ت >>ەت >>قىق ق >>ىلىۋات >>ىدۇ .ي >>اپ >>ون >>الر ب >>ىلەن ب >>ىرل >>ىكتە ‘’ئ >>ۇي >>غۇر ت >>ەت >>قىقات م >>ەرك >>ىزى’’
ق>>ۇرۇش>>ىمىز ك>>ېرەك .دەرھ>>ال ئ>>وس>>مان ئ>>ارخ>>ىپلىرى>>دى>>كى ب>>ەل>>گەل>>ەرن>>ى ت>>ەت>>قىق ق>>ىلىدى>>غان ب>>ىر
ئ > > >>ىلمى ق > > >>وش > > >>ۇن ق > > >>ۇرۇش > > >>ىمىز ،ئ > > >>ەي > > >>نى زام > > >>ان > > >>دا ئ > > >>ۇي > > >>غۇر ت > > >>ىل–ي > > >>ېزى > > >>قى ۋە ت > > >>ارى > > >>خ
م >>ۇت >>ەخ >>ەسىس >>لىرى >>نى يېتىش >>تۇرۇش >>ىمىز ك >>ېرەكhttp://www.uygurunsesi.com/ «.
Default.asp?mxz=haber&hid=521
 .2ئ>ەگ>ەر ج>ان>اب>ى ئ>ال>الھ ئ>ۇي>غۇر دەپ ي>ارات>قان ،ئ>ات>ا–ئ>ان>ىسى ئ>ۇي>غۇر دەپ ت>اپ>قان ،ئ>ۇزى>نى
ئ>>ۇي>>غۇر م>>ىللىتى دەپ ت>>ون>>ۇي>>دى>>غان ۋىج>>دان>>لىق ،غ>>ۇرۇرل>>ۇق ئ>>ۇي>>غۇر پ>>ەرزەن>>دى>>سى ن>>ىمە ئ>>ۇچ>>ۇن
ئ> >>وز ۋەت> >>ىنىنى ب> >>اش> >>قا ت> >>ۇرك> >>ى ق> >>ېرى> >>نداش> >>لىرى> >>دەك ئ> >>وز ئ> >>ىسمى ب> >>ىلەن ئ> >>ات> >>اش> >>قا ج> >>ۇرئ> >>ەت
ق>ىالمل>اي>دۇ؟ دۇن>يادا ئ>وم>ۇم>ىيۇزل>ۇك ق>ىلىپالش>قان ب>ۇ م>ەن>تىقلىق ت>ەف>ەك>كۇرن>ى ن>ىمە ئ>ۇچ>ۇن ئ>ىدراك
ق>ىالمل>اي>دۇ؟ ب>ۇم>ەن>تىقسىزل>ىقنىڭ ۋىج>دان ئ>ازاب>ىنى ق>اچ>ان>غىچە چ>ىكىدۇ؟ خ>ەل>قىمىز ب>ۇ كىتىش>تە
ن>ەگ>ە ب>ارى>دۇ؟ ب>ۇ خ>ۇس>ۇس>تا ھ>ىچ ب>اش ق>ات>ۇرۇپ ب>اق>تىڭىزم>ۇ؟ دەي>دى>غان ب>ىر ي>ۇرۇش ج>ىددى
س >>ۇئ >>ال >>الرن >>ى ئ >>وي >>لۇن >>ۇش >>قا ،س >>ىرل >>ىق س >>ەۋەپ >>لىرى >>نى ت >>ىپىشقا دەۋەت ق >>ىلىشنى ،ب >>ۇن >>ىڭ ب >>ىر
ۋىجدان ،غۇرۇر مەسىلىسى ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .3ئ >>ەگ >>ەر ج >>ان >>اب >>ى ئ >>ال >>الھ ن >>ىڭ ئ >>ىنسان >>الرن >>ى ي >>ال >>غۇر ب >>ىرال ئىس >>الم ئ >>ۇم >>مەت >>تىدى >>ن ئ >>ەم >>ەس،
خ>ىلمۇ-خ>ىل دى>نلەرگ>ە ئ>ىتقات ق>ىلىدى>غان س>ان-س>ان>اق>سىز م>ىللەت>تىن ي>ارات>قان>لىغىدى>ن ئ>ىبارەت
ب>>ۇ ھ>>ەق>>ىقەت>>نى ئ>>ىدرااك ق>>ىلىشنى  ،ب>>ۇگ>>ۇن>>كى م>>ەن>>پىئەت دۇن>>ياس>>ىدا ،ئ>>ۇم>>مەت م>>ەن>>پىئەت>>ىدى>>ن
م>>ىللەت م>>ەن>>پىئەت>>ىنىڭ ئ>>ەال ئ>>ىكەن>>لىگىنى ،ئ>>ۇم>>مەت>>چىلىكتىن م>>ىللەت>>چىلىكنىڭ ئ>>ەال ئ>>ىكەن>>لىگىنى،
ئىسالم ئۇممىتىدىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئەال ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .4ئ >>ەگ >>ەر ئ >>ال >>ەم >>نىڭ ئ >>ىگىسى ،پ >>ۇت >>ۇن م >>ەۋج >>ۇدات >>الرن >>ىڭ ي >>ارات >>قۇچ >>ىسى ج >>ان >>اب >>ى ئ >>ال >>الھ ن >>ىڭ
ئ>>ۇي>>غۇر ب>>ەن>>دى>>سىنى ئ>>ۇي>>غۇر ت>>ىلى ،ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>ىڭى ،ئ>>ۇي>>غۇر رۇھ>>ى ،ئ>>ۇي>>غۇر ك>>ىملىگى ،ئ>>ۇي>>غۇر
ئوزلۇكى بىلەن بىللە ياراتقانلىغىدىن ئىبارەت بۇ ئىلتىپاتىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .5ئ> >>ەگ> >>ەر ئ> >>ۇي> >>غۇر داۋاس> >>ىنى ت> >>اك> >>تىكا )ج> >>ەڭ> >>ۋازل> >>ىق( ۋەج> >>ىدى> >>ن ت> >>ارى> >>خى ئ> >>ەرەپ-ت> >>ۇرك
دۇشمەنلىگىىنىڭ سەلبى تەسىرىدىن ساقلىنىشنى بىلىشنى خالىساق،

‘’...ب>ال>ىلىق دەۋرى>مدە ،ق>اچ>ان>ال ب>ومل>ىسۇن ئ>اس>مان>دا ب>ىر ئ>ۇچ>اق )ئ>اي>رۇپ>ىالن( ك>ورس>ەم ،ئ>وز-
ئ > >>وزەم > >>گە غ > >>ىڭىشىپ ش > >>ۇ ن > >>اخ > >>شىنىڭ م > >>ەن > >>ىسىنى ت > >>ەن > >>قىت ق > >>ىالت > >>تىم ۋە ‘’ئ > >>ەي ت > >>ەڭ > >>رى > >>م،
ئ>ىنگىلىزل>ەرن>ى ك>وزدى>ن ي>وق>ات’’ دەي>ىتتىم .ك>ىيىنچە ب>ۇ س>وزل>ەرن>ىڭ ب>ىزگ>ە م>ەم>لۇك>الر دەۋرى>دى>ن
ق >>ال >>غان >>لىغىنى ئ >>ۇخ >>تۇم .ئ >>ات >>ا-ب >>وۋى >>لىرى >>م ب >>ۇ خ >>ىل ب >>ەددۇئ >>االرن >>ى )ق >>اغىش >>الرن >>ى( ت >>ۇرك >>لەرگ >>ە
ق >>ارش >>ى ق >>ول >>لۇن >>ۇپ >>تىكەن ۋە ‘’ئ >>ەي ت >>ەڭ >>رى >>م ،س >>ەن ت >>ۇرك >>لەرگ >>ە ب >>ىر ب >>االي >>ى ئ >>اپ >>ەت ب >>ەرگ >>ىن ’’
دەي > >>ىدى > >>كەن > >>مىش. .ئ > >>ەس > >>لىدە ،م > >>ەن غ > >>ىڭشىغان ن > >>اخ > >>شا ك > >>ون > >>ا ق > >>ىلىپنىڭ ي > >>ېڭى ت > >>ۇي > >>غۇغ > >>ا
كەلتۇرۇلگەن شەكلىمىش ’’...
جامال ئابدۇل ناسىر )سابىق مىسىر باشھاكىمى -پرىزدېنتى ( 1918 - 1970
İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, 1 s. İnkılab Kitabevi 1987
İstanbul
 .6ئ>ەگ>ەر ئ>ۇي>غۇر داۋاس>ىنى ت>اك>تىكا )ج>ەڭ>ۋازل>ىق( ۋەج>ىدى>ن دۇن>يا س>ىياس>ى س>ەھ>نىسىدە،
خ>ۇس>ۇس>ەن ئ>ام>ېرى>كا ۋە ي>اۋرۇپ>ا م>ىقياس>ىدا ي>ۇز ب>ېرى>ۋات>قان ت>ۇرك-ئىس>الم دۇش>مەن>لىگىىنىڭ
سەلبى تەسىرىدىن ساقلىنىشنى بىلىشنى خالىساق،
‘’…Turks: n. …violet unscrupulous person, a rougish creatune. Don’t
let this terrible Turk take from your till…’’ Stanfort Dictionary of
Anglicised Words and Pharases 1964.
‘’ ...ت> >>ۇرك– ئ> >>ىسىم .ئ> >>ەش> >>ەددى ئ> >>ەدەپ> >>سىز ئ> >>ادەم .ق> >>وپ> >>ال م> >>ەخ> >>لۇق .ب> >>ۇ پ> >>االك> >>ەت ت> >>ۇرك> >>كە
ھەميىنىڭىزدىن پۇل ئالدۇرۇپ قويماڭ’’...
 – 1964ي >>ىلى ئ >>ام >>ېرى >>كىدا ن >>ەش >>ىر ق >>ىلىنغان »س >>تان >>فورت ئ >>ىنگلىزچ >>ە س >>ۆزل >>ەر ۋە دى >>يىملەر
ل > > > > > >>ۇغ > > > > > >ى>ت>>ى« دا )Stanfort (Dictionary of Anglicised Words and Pharases
»تۈرك« سۆزى شۇ شەكىلدە ئىزاھالنغان.

ئ>>ام>>ېرك>>ىدى>>كى ت>>ۇرك دۇش>>مەن>>لىگىنى ‘’  ’‘ Whashigtone Postگ>>ېزى>>تىنىڭ  .1990ي>>ىلى .3
سېنتەبىر سانىدا ئېالن قىلىنغان شۇ ئىبارەلەردىنمۇ تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن.
…NFA’s most personal insult being cut. The process of making a cuts
has given birth to one of pro-football’s mystical and fread figüre: The
turk. ‘’The turk’’ … a name drived from the vision of a sword-wielding
Arab is the individual chosen to deliver the dreaded words the soon-to…bedeparted players. The Word ’’cut’’ is not ussed. It doesn’t neet to be
When it’s around cut times…I try to keep a sign around me at all times
‘’Turk Not Allowed’’.
»...ئ >>ام >>ېرى >>كا پ >>ۇت >>بول ئ >>ىتتىپاق >>ىدا ئ >>ەڭ ق >>ات >>تىق ئ >>ىنسان >>ى ھ >>اق >>ارەت – كېسىلىش >>تۇر )ي >>ەن >>ى
ئ >>وي >>ۇن >>دى >>ن چ >>ەكلىنىش >>تۇر(  .ب >>ىر ئ >>وي >>ۇن >>چىنىڭ پ >>ۇت >>بول >>دى >>ن ك >>ېسىلىش ج >>ەري >>ان >>ى ،ك >>ەس >>پى
پ>ۇت>بول>نىڭ ئ>ەڭ داس>تان>لىق ،ق>ورق>ۇن>چ ف>ىگورل>ىرى>دى>ن ب>ىرس>ىنىڭ ي>ەن>ى ب>ىر ت>ۈرك>نىڭ ت>ۇغ>ۇل>ۇش>ىغا
س >>ەۋەب >>چى ب >>ول >>ىدۇ .ئ >>ەرەب ق >>ىلىچۋازل >>ىرى >>نىڭ ئ >>ەف >>سان >>ىلىرى >>دى >>ن ئ >>ېلىنغان ب >>ۇ »ت >>ۈرك« س >>ۆزى،
چ >>ەك >>لەن >>گەن ئ >>وي >>ۇن >>چىالرغ >>ا ۋەھ >>ىمە س >>ېلىش ئ >>ۈچ >>ۈن ئ >>االھ >>ىدە ت >>ال >>الن >>غاچ >>قا» ،ك >>ېسىلىش«
س>ۆزى>نى ئىش>لىتىشنىڭ ھ>اج>ىتى ي>وق .ك>ېسىلىش ۋاق>تى ك>ەل>گەن>دە دەرھ>ال ئ>ەت>راپ>قا »ت>ۈرك>كە
رۇخسەت يوق« دېگەن تاختىنى ئېسىپ قويۇش كۇپايە.«...
)دې> >>مەك ب> >>ۇ ئ> >>ىبارى> >>نىڭ روھ> >>ىدى> >>ن ق> >>ارى> >>غان> >>دا ئ> >>ام> >>ېرى> >>كا پ> >>ۇت> >>بول ئ> >>ىتتىپاق> >>ىدا ج> >>ازاالن> >>غان
ئويۇنچىالرنى »تۈرك« لەرگە ئوخشۇتۇپ ھاقارەت قىلىدىغانلىقى مەلۇم(.
kurdukları hiçbir devlet başka bir devlet altında sömürüye girmemiştir.
660 yıllık osmanlı dünya'ya hükmetmiştir.
1.dünya savaşında gelibolu cephesinde 4 ülkeye karşı savaşıp galip
gelselerde savaşı kaybetmişlerdir.
http://www.incisozluk.com.tr/w/d%C3%BCnyan%C4%B1n-encesur-5-milleti-tam-liste/

غ >>ەرب دۇن >>ياس >>ى ،ت >>ارى >>ختا ھ >>ېچبىر زام >>ان ت >>ۈرك >>لەرن >>ى ب >>وي >>سۇن >>دۇرال >>ىغان ئ >>ەم >>ەس .ت >>ۇرك >>لەر
ق>>ۇرغ>>ان دول>>ەت>>لەرن>>ىڭ ھ>>ىچبىرى ،ب>>اش>>قا دول>>ەت>>لەر ت>>ەرى>>پىدى>>ن م>>ۇس>>تەم>>لىكە ق>>ىلىنغان ئ>>ەم>>ەس.
 660ي>ىللىق ئ>وس>مان>لى دول>ىتى دۇن>ياغ>ا ھ>وك>ۇم>ران>لىق ق>ىلغان -1 .دۇن>يا ئ>ۇرى>شىدا چ>ان>اك>كال>ە
گ>ەل>ىبول>ۇ س>ىپىدە ت>ورت دول>ەت>كە ق>ارش>ى ئ>ۇرۇش>تا غ>ال>ىپ ك>ەل>گەن .غ>ەرپ دۇن>ياس>ىدى>كى ت>ۈرك
دۈش>مەن>لىكىنىڭ م>ان>ا ب>ۇ ھ>ەس>ەت>تىن م>ەي>دان>غا ك>ەل>گەن>لىكىنى م>ۇئ>ەي>يەن>لەش>تۈرۈش م>ۇم>كىن .ب>ۇ
ئ >>ەل >>ۋەت >>تە پ >>ەخ >>ىرل >>ەن >>گىدەك ئ >>ەھ >>ۋال .ئ >>ەم >>ما ئ >>ىجاب >>ى ئىش >>تىن چ >>ىققان س >>ەل >>بى ن >>ەت >>ىجىلەرن >>ىڭ
ت> >>ۈرك> >>چىلىك دەس> >>تىدى> >>ن ئ> >>ۇي> >>غۇر خ> >>ەل> >>قىگە ق> >>ان> >>چىلىك زى> >>يان> >>لىق ئ> >>ىكەن> >>لىكىنى م> >>ۆل> >>چەرل> >>ەش
خاتىرلەتكىدەك ئەھۋالدۇر...
 .7ئ>ەگ>ەر ئ>ۇي>غۇر ت>ارى>خىنى ب>ىلەمل>ىگەن ،م>ىللى ك>ىملىگىگە س>اھ>ىپ چ>ىقامل>ىغان ب>ىر ئ>ۇي>غۇرن>ىڭ
ھ >>ىچبىر زام >>ان م >>ىللەت >>چىلىك ت >>ۇي >>غۇس >>ىغا ھ >>اك >>ىم ب >>والمل >>اي >>ىغان >>لىغىنى ،ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ەل >>قى پ >>ەق >>ەت
ئ >>ۇي >>غۇر ك >>ىملىگىگە ،ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>وزل >>ىگىگە س >>اھ >>ىپ چ >>ىققان >>دى >>ال ،ئ >>ۇي >>غۇر دول >>ىتى ئ >>ەن >>ئەن >>ىسىگە
ۋارىس>لىق ق>ىلغان>دى>ال ،ئ>ۇي>غۇرى>زى>م ي>ول>ىنى ت>ۇت>قان>دى>ال ،ق>ۇت>ۇل>ۇش ي>ول>ىنى ت>اپ>االي>دى>غان>لىغىنى،
ت >>وغ >>رى س >>ىياس >>ى غ >>اي >>ەگ >>ە ب >>اغ >>الن >>مىغان ب >>ىر داۋادا ت >>ۇش >>مۇ-ت >>ۇش >>تىن ھ >>ەرق >>ان >>چە چ >>وق >>ان
سالسىمۇ ھىچقانداق نەتىجە چىقمايدىغانلىغىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .8ئ>>ەگ>>ەر ب>>ىر م>>ىللەت>>نىڭ ئ>>ان>>ا ۋەت>>ىنى پ>>ەق>>ەت ئ>>ۇ م>>ىللەت>>نىڭ ئ>>وز ئ>>ىسمى ب>>ىلەن ئ>>ات>>ال>>غان>>دى>>ال ئ>>ۇ
م>>ىللەت>>نىڭ ت>>ەب>>ىئى ت>>ون>>ۇل>>ۇش پ>>ۇرس>>ىتىگە ئ>>ىگە ب>>والالي>>دى>>غان>>لىغىدى>>ن ئ>>ىبارەت ب>>ۇ ئىس>>پات ت>>ەل>>ەپ
ق>>ىلماي>>دى>>غان ئ>>وم>>ۇم>>ى ھ>>ەق>>ىقەت>>نى چ>>ۇش>>ۇن>>ۇش>>نى ،ت>>ەب>>ىئى ت>>ەش>>ەب>>بۇس>>ىغا ئ>>ىلھام ب>>ېرى>>شنى
خالىساق،
 .9ئ>ەگ>ەر س>ىياس>ەت>نىڭ ن>ەت>ىجە س>ەن>ئىتى ،دەۋل>ەت>نىڭ ئ>ەن>ئەن>ە م>ەس>ىلىسى ،ت>ارى>خنىڭ ئ>ىبرەت
ئ>ىلىشقا ۋە ق>ۇالق س>ىلىشقا تىگىش>لىك ئ>ادى>ل دوس>ت ۋە ش>اھ>ىت ئ>ىكەن>لىگىنى چ>ۇش>ۇن>ۇش>نى
خالىساق،
 .10ئ > >>ەگ > >>ەرخ > >>ەل > >>قىمىزن > >>ىڭ ن > >>وۋەت > >>تىكى س > >>ىياس > >>ى ،ئ > >>ىقدى > >>سادى ،ئ > >>ىجتىمائ > >>ى ،م > >>ەدەن > >>ى
س >>ەۈى >>يەس >>ىدى >>ن ،ج >>وغ >>راف >>ى ش >>ارائ >>ىتىدى >>ن ۋە م >>ەۋج >>ۇت ئ >>ىمكان >>لىرى >>دى >>ن ھ >>ەرك >>ەت ق >>ىلىشنى
خالىساق،

 .11ئ>>ەگ>>ەر ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>ىلىنىڭ ئىس>>تىقالل>>ىنىڭ زەرۇرى>>يىتىنى ۋە ئ>>ىمكان>>ىيىتىنى چ>>ۇش>>ۇن>>ىدى>>غان
ھەرقانداق سىياسى كۇچ بىلەن بىرلىكسەپ قۇرۇشنى خالىساق،
 .12ئ >>ەگ >>ەر ئ >>ىككى ق >>ىتىملىق ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ج >>ۇم >>ھۇرى >>يەت >>لىرى >>نىڭ ئ >>اق >>ىبەت >>لىرى >>دى >>ن
ت>>ەج>>رى>>بە س>>اۋاق ئ>>ىلىشنى ،ت>>ۇركىس>>تان داۋاس>>ىنىڭ ئ>>وڭ>>ۇشس>>زل>>ىقلىرى>>نىڭ س>>ەۋەب>>ىنى ت>>ەھ>>لىل
قىلىشنى خالىساق،
 .13ئ > >>ەگ > >>ەر ت > >>ۇرك > >>لىك داۋاس > >>ىنى ئ > >>ۇي > >>غۇر ت > >>وپ > >>راق > >>لىرى > >>دا ئ > >>ەم > >>ىلىلەش > >>تۇرش > >>نىڭ ئ > >>ۇي > >>غۇن
تاكتىكىسىنى تالالشنى ،ھەقىقى ستراتىگىيەنىڭ نىمىلىگىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق،
 .14ئ> >>ەگ> >>ەر” ،ش> >>ەرق> >>ى ت> >>ۇركىس> >>تان” داۋاس> >>ىنىڭ س> >>ىياس> >>ى غ> >>اي> >>ېسىنىڭ پ> >>ان> >>تۇرك> >>ىزى> >>م ۋە
پ > >>انئىس > >>الم > >>ىزى > >>م ئ > >>ىكەن > >>لىگىنى ئ > >>ىتراپ ق > >>ىلىشنى’‘ ،پ > >>ان > >>تۇرك > >>ىزى > >>م’’ ۋە ‘’پ > >>انئىس > >>الم > >>ىزى > >>م’’
غ>اي>ەل>ىرى>نىڭ ن>ىمىلىگىنى ب>ىلىشنى ،پ>اي>دا-زى>يىنىنى دەڭ>سەپ ب>ېقىشنى س>ەل>بى ت>ەس>ىرل>ىرى>دى>ن
ساقلىنىشنى ،ئىمكانسىز ئارزۇ-ھەۋەسلەرگە يۇگەن سىلىشنى خالىساق،
ئەجابا ،پانتۈركىزىم دىگەن نىمە ؟
ت>ۈرك>چىلىك پ>ان>تۈرك>ىزى>م – ت>ۇران>چىلىق – پ>ان>توران>ىزى>م – ئ>وس>مان ئ>ىمپىرات>ۇرل>ۇق>ىنىڭ ئ>اخ>ىرق>ى
ي>ىللىرى>دا ،ئ>وس>مان>چىلىق ۋە ئىس>الم>چىلىق ئ>ېقىمىغا ق>ارش>ى ،پ>ۈت>ۈن ت>ۈرك ئ>ىرق>ىنى ب>ىر ۋەت>ەن،
بىر بايراق ئاستىدا بىرلەشتۈرۈشنى مەخسەت قىلغان بىر خىل سىياسى ئېقىم .
م>ەن>بە : 114 .ھ>اس>ان ئ>ەرەن :ت>ۈرك>چە س>ۈرل>ۈك  – 1157 ،1504 ،1495ب>ەت>لەر ،ئ>ات>ا ت>ۈرك
تىل – تارىخ ئالى ھەيئىتى تۈرك تىل ھەيئىتى  . 1988ئەنقەرە يېڭى باسمىسى.

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cummhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
bu husustaki bakışlarını hatırlatmakta yarar görüyorum. Kendileri
diyorki :

“Bir Türk olarak, bir Türk milliyetçisi olarak 'Pantürkizm'den memnun
olmamak mümkün değildir. Keşke olabilse... Ama bunun pratiği yıok.
Ben bunu söylerken dahi yarın birtakım kimseler tarafından istismar
edileceği korkusuyla söylüyorum. Hiçbir Türk, bütün Türklerin
biraraya gelmesini reddetmez. İyi ama, hayal içinde yaşayamazsınız.
Fikri reddedemezsiniz. Bir gün olursa olur ama Türkiye bugün bütün
Türkleri biraraya getirecek güçe sahip değil ki. Türkiye , Avrupa'dan
10 defa geridir zenginlik bakımdan. Türkiye henüz çağı
yakalayamamıştır.
Ben bugünkü Türkiye'nin birliği için sıkıntılar içindeyken, bir
'Panturkizm ' olayı, beni dağıtır. Hatta, elimdeki birtakım kozları da
alır. O zaman döner derler ki, senin ülkenin içinde de birtakım başka
lisanlar konuşan, başka ırıklara mensubuz, diyen insanlar var.”
'
Panislamizim' olayı da, 'Pantürkizim' olayı gibi, yine hiçbir devirde
olmamıştır. Hiç Olmamışsa, olmaz mı? Olabilir ama, olabilirlik şartı
yok bugün. Kaldı ki, kimi kiminle biraraya gitireceksiniz? [ Hulüsi
Turgut, Demirel'in Dünyası: 341 s. ABC Yayınlar İstanbul, 1992 ]

پان ئىسالمىزىم دىگەن نىمە ؟
 ئ >>ىجتىمائ >>ى پ >>ۈت >>ۈن >>لۈك >>ىنى ق >>وغ >>داش،پ >>ان ئىس >>الم >>ىزى >>م – ئ >>وس >>مان >>لى دۆل >>ىتىنىڭ س >>ىياس >>ى
( – يىلى1839)  مەيلى تەنزىمات،مەقسىتىدە تەشەببۇس قىلىنغان بىر خىل ئېقىم بولۇپ
– دى> >>ن ئ> >>اۋۋال ب> >>ول> >>سۇن ي> >>اك> >>ى ت> >>ەن> >>زى> >>مات پ> >>ەرم> >>ان> >>لىرى> >>دا ب> >>ول> >>سۇن »ب> >>ۇ دەۋى> >>رن> >>ىڭ پ> >>ىكىر
– 1876  – م >>ەش >>روت >>ىيەت )ي >>ەن >>ى ئ >>وس >>مان ھ >>ۆك >>ۈم >>دارل >>ىرى >>نىڭ2 – 1 ھ >>ەرى >>كەت >>لىرى >>دە ۋە
 – ي>>ىلىدى>>كى م>>ون>>دوروس م>>وت>>ارى>>قەس>>ى دەۋرى>>دى>>كى1918 ي>>ىلىدى>>كى ئ>>اس>>اس>>ى ق>>ان>>ۇن>>ى ۋە
.ھاكىمىيەت شەكلى( دەۋرىنىڭ پىكىرى ۋە ئەمەلىيلىشىش ساھالىرىدا ئورتىغا چىقتى

ي>>ۇرت>>تا ،ئىس>>الم>>ىيەت>>تە ۋە دۇن>>يان>>ىڭ ھ>>ەر ت>>ەرى>>پىدى>>كى م>>ۇس>>ۇمل>>ان>>الرغ>>ا ئ>>ەھ>>مىيەت ب>>ېرى>>دى>>غان،
پ>>ۈت>>ۈن م>>ۇس>>ۇمل>>ان>>الر ئ>>ارى>>سىدا ب>>ىر ب>>ىرل>>ىكنى ئ>>ەم>>ەل>>ىيلەش>>تۈرۈش>>كە ت>>ىرى>>شىدى>>غان ،دۆل>>ەت>>نىڭ
ئ > >>ىجتىمائ > >>ى ئ > >>االق > >>ىلىرى > >>نى دى > >>نى ب > >>ىرل > >>ىكتىن ئ > >>ىزدەي > >>دى > >>غان ب > >>ۇ ئ > >>ېقىم ،خ > >>ۇس > >>ۇس > >>ەن 1
م>ەش>روت>ىيەت>نىڭ ئ>اخ>ىرل>ىرى>دا ب>ۈي>ۈك ئ>ىلگىرل>ەش ك>ۆرس>ەت>تى – 1 .م>ەش>روت>ىيەن>ىڭ ئ>اخ>ىرى>دى>كى
ئىس>>تىبدات دەۋرى>>دە ،ئ>>وس>>مان>>چىلىق غ>>اي>>ىسىنىڭ ت>>ەرك ئ>>ېتىلىش م>>ەج>>بۇرى>>يەت ھ>>ال>>ىغا ك>>ەل>>دى.
چ>ۈن>كى ئ>وس>مان>چىلىق پ>ەق>ەت م>ەش>روت>ىيەت ئ>ىدارى>سى ب>ىلەن داۋام>لىشاالي>تتى .ئ>وس>مان>چىلىق
غ>اي>ىسىنىڭ ت>ەرك ئ>ىتىلىشى ب>ىلەن دى>نچى ب>ىر غ>اي>ىگە ي>ەن>ى ئىس>الم>چىلىققا ي>ۈرۈش ق>ىلىندى.
س>ۇل>تان  2ئ>اب>دۇل خ>ەم>ىت ،ئىس>الم>چىلىقتىن پ>اي>دى>لىنىپ ئ>ۇن>ى ھ>اك>ىم م>ۇت>لەق ئ>ىدارى>نىڭ ھ>ۇل>ى
ق>>ىلدى .ئ>>ىچكى ئ>>ىدارە ۋە ت>>اش>>قى س>>ىياس>>ەت>>تە ب>>ىر سىس>>تىم ق>>ىلىپ دۆل>>ەت ئىج>>را ق>>ىلىدى>>غان
ئ >>ىجتىمائ >>ى س >>ىياس >>ى پ >>رى >>نسىپ ھ >>ال >>ىغا ك >>ەل >>تۈردى .ئىس >>الم >>چىلىق ئ >>ېقىمى دى >>نى ئ >>ەرك >>لىك
دۆل >>ەت چ >>ۈش >>ەن >>چىسىنى ق >>وب >>ۇل ق >>ىلىپ دى >>ن ۋە دۆل >>ەت ئ >>ارى >>سىدا غ >>ۇل >>غۇال چ >>ىقاردى .ي >>اش
ت > >>ۈرك > >>لەر گ > >>ۇرۇھ > >>ى ئ > >>ىمپىرات > >>ۇرل > >>ۇق > >>ىنى ق > >>ۇت > >>قۇزۇش ئ > >>ۈچ > >>ۈن ،م > >>ەش > >>روت > >>ىيەت > >>كە ت > >>اي > >>ان > >>غان
ئ >>وس >>مان >>چىلىق سىس >>تېمىسىنى ق >>وب >>ۇل ق >>ىلىشقا ق >>ارش >>ى  .2ئ >>اب >>دۇل >>خەم >>ىت ئىس >>تىپدات >>ىغا
تايانغان ئىسالمچىلىق سىستېمىسىنى قوبۇل قىلدى.
Hamza Eroğlu: Türk İnkilap Tarihi 62s. , 63s. , 484 s. . 129
 .15ئ >>ەگ >>ەر م >>ىللەت ،ۋەت >>ەن ۋە دەۋل >>ەت ئ >>ۇق >>ۇم >>لىرى >>ى ئ >>ارىس >>دى >>كى ن >>ازۇك ف >>ەرق >>لەرن >>ى ئ >>ىدراك
ق> >>ىلىشنى ،ئ> >>ۇي> >>غۇرالرن> >>ىڭ م> >>ىالدى  .840ي> >>ىللىرى> >>دى> >>ال ب> >>ەش> >>بال> >>ىق ۋە ق> >>وچ> >>ۇ ب> >>ول> >>گەل> >>ىرى> >>گە
يەرلەشكەندىن كىيىن بىر مىللەت بولۇپ شەكىللەنگەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
ۋەت >>ەن – م >>ىللەت >>نىڭ م >>اك >>ان >>ىدۇر ،ق >>ەدەم ج >>اي >>ىدۇر ،ي >>ۈرى >>كى س >>وق >>قان ي >>ەردۇر ،م >>ەۋج >>ۇدى >>يەت
بۆشۈكىدۇر.
م>>ىللەت – ھ>>ەم>>مىدى>>ن ئ>>اۋۋال ئ>>ورت>>اق ت>>ىل رىش>>تىلىرى>>غا س>>اھ>>ىپ ب>>ول>>غان ،چ>>ىگرال>>ىرى ت>>ارى>>خى
كۈرەشلەر ئارقىلىق سىزىلغان بىر ۋەتەنگە باغالنغان ئىنسان توپلىمىدۇر.
ۋەتەن ۋە مىللەت ئۇقۇملىرى بىر – بىرىدىن ھەرگىز ئايرىالملايدىغان ئوخشاش ھەقىقەتنىڭ

ئ > >>ىككى ي > >>ۈزى .ئ > >>وخ > >>شاش پ > >>ۈت > >>ۈن > >>لۈك > >>نىڭ ئ > >>ىككى پ > >>ارچ > >>ىسىدۇر .ۋەت > >>ەن ب > >>ىلەن م > >>ىللەت
ئ >>ارى >>سىدى >>كى م >>ۇن >>اس >>ىۋەت ،ۋەت >>ەن >>نىڭ م >>ىللى ب >>ارل >>ىقىنىڭ ھ >>اي >>اج >>ان ب >>ۇل >>ىغى ب >>ول >>ۇش >>ىدى >>ن،
ئ>ىجتىمائ>ى م>ەۋج>ۇدى>يىتىمىزن>ىڭ داۋاس>ىنى ۋە ت>ەرك>ىبىنى س>اق>لىشىدى>ن پ>ەي>دا ب>ول>ىدۇ .م>ىللەت،
ب >>ۇ ۋەت >>ەن ي >>ۈزى >>دە ئ >>وخ >>شاش ت >>ىل ،ئ >>وخ >>شاش ھ >>ېسسىيات ب >>ىلەن ب >>ىر م >>ەدەن >>ىيەت ب >>ىرل >>ىكىنى
قۇرغان بىر پۈتۈنلۈك ھالغا كەلگەن ئاڭلىق خەلق ئاممىسىدۇر .ئۇ بىر تارىخى بارلىقتۇر.
مەنبە  : 56ھامزا ئەر ئوغلۇ» :تۈرك ئىنقىالب تارىخى«  – 389 .385بەتلەر
ئ>رق – ئ>ان>تروپ>ول>وگ>ىيەل>ىك ۋە ب>ىئول>وگ>ىيەل>ىك ب>ەزى ۋاس>تىالرن>ىڭ ئ>اس>اس>ەن ق>ۇرۇل>غان م>ەۋھ>ۇم
گ>>ۇرۇھ>>تۇر .ب>>ىئول>>وگ>>ىيەل>>ىك ج>>ەھ>>ەت>>تىكى ئ>>االھ>>ىدى>>لىكلىرى ن>>ەس>>لىدى>>ن ن>>ەس>>لىگە ئ>>ۈرگ>>ەرم>>ىگەن
قانداش بىرلىكلەر توپلىمىدۇر .ئۇ بىر بىئولوگىيەلىك ھادىسەدۇر.
مەنبە  : 57ھامزا ئەر ئوغلۇ» :تۈرك ئىنقىالب تارىخى«  – 389 .385بەتلەر
»م>ىللەت>نى ن>وق>ۇل ئ>ان>تىرپ>ول>وگ>ىيەل>ىك م>ەن>ادا ،ئ>ىرق>ى ئ>اس>اس>قا ي>ۆل>ەش ئ>ىلمى ج>ەھ>ەت>تىن ت>وغ>را
ئ>ەم>ەس .م>ىللەت>لەرن>ىڭ م>ەن>بەس>ى ب>ىر ت>ەرەپ>تىن ئ>ىتنول>وگ>ىيەل>ىك م>ەن>ادا ئ>ىرق خ>ۇرۇچ>ى ب>ول>سا،
يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭ تارىخى ،ئىجتىمائي ئامىل ۋە شەرتلىرىنىڭ تاماملىنىشىدۇر.
م >>ەن >>بە  : 58س >>ادرى م >>ەخ >>سودى ئ >>ارال» :م >>ىللەت ت >>ۇي >>غۇس >>ىنىڭ ئ >>ىجتىمائ >>ى ئ >>اس >>اس >>لىرى«
ئىستانبۇل 1969
م >>ىللەت >>چىلىك – م >>ىللەت ھ >>ەق >>ىقىتىدى >>ن ھ >>ەرى >>كەت ق >>ىلىدى >>غان ب >>ىر خ >>ىل پ >>ىكىر ئ >>ېقىمى ب >>ول >>ۇپ،
زام >>ان >>ىمىزن >>ىڭ ئ >>ەڭ ي >>ۈرۈش >>لۈك ئ >>ىجتىمائ >>ى س >>ىياس >>ەت پ >>ىرى >>نسىپىدۇر .ئ >>ۇ م >>ىللەت ۋە م >>ىللى
ئ >>ىنقىالب >>نىڭ ت >>ەق >>دى >>رى >>نى ب >>ەل >>گىلەي >>دى >>غان ئ >>اس >>اس >>ى پ >>رى >>نسىپ .ب >>ۈي >>ۈك غ >>اي >>ىدۇر .م >>ىللەت >>نى
ئازادەلىك ۋە مەمۇرچىلىققا باشاليدىغان قۇۋۋەتلىك تۇتقۇدۇر.
ھ>>ەق>>ىقى م>>ىللەت>>چىلىك – م>>ەدەن>>ىيەت>>نىڭ ج>>ەۋھ>>ىرى ب>>ول>>غان ھ>>ۆرى>>يەت>>تىن ت>>ۇغ>>ۇل>>ىدۇ .ھ>>ۆرل>>ۈك>>ى
بوملىغان ،ھەرخىل ئەسىرلىككە رازى بولغان بىر جەمئىيەتتە مىللى روھ راۋاج تاپمايدۇ.

م>>ەن>>بە ] . : 59ھ>>اس>>ان ئ>>ەل>>ى ي>>ۇج>>ەل» :ھ>>ۆرى>>يەت ي>>ەن>>ە ھ>>ۆرى>>يەت« ئىس>>تان>>بۇل – 4 . 1962
بەت[
زام >>ان >>ىمىزدا ،م >>ىللەت >>چىلىك ن >>ۇق >>ۇل م >>ىللى ھ >>ېسسىيات >>نى ت >>ۇرغ >>ۇزۇش م >>ەس >>ىلىسىال ئ >>ەم >>ەس
ب >>ەل >>كى ئ >>ەڭ م >>ۇھ >>ىمى م >>ىللى م >>ەن >>پەئ >>ەت >>نى ق >>ۇت >>قۇزۇش م >>ەس >>ىلىسىدۇر .ئ >>ۆزى >>نىڭ ك >>ىملىكىنى
ئ > >>ىدراك ق > >>ىالمل > >>ىغان ب > >>ىر م > >>ىللەت ،م > >>ىللى غ > >>ۇرۇر ،م > >>ىللى ھ > >>ېسسىيات > >>نى ت > >>ۇرغ > >>ۇزال > >>ىشى،
مىللەتچىلىك ئېڭىغا ھاكىم بواللىشى مۇمكىن ئەمەس.
م>ىللەت>چىلىك ھ>ەم>مىدى>ن ئ>اۋۋال ش>ۇ م>ىللەت>كە م>ەن>سۇپ خ>ەل>قلەرن>ىڭ م>ىللى ب>ىر دۆل>ەت ق>ۇرۇش
ئ >>ارزۇس >>ىنى ئ >>ىپادى >>لىشى ت >>ەب >>ىئى .زام >>ان >>ىمىزدا ،م >>ىللەت >>چىلىك ب >>ىر س >>ىياس >>ى ئ >>ېقىم ھ >>ال >>ىغا
ك>>ېلىپ م>>ۇس>>تەق>>ىل ئ>>ۆز–ئ>>ۆزى>>گە خ>>وج>>ا دۆل>>ەت>>لەرن>>ىڭ ق>>ۇرۇل>>ۇش>>ىغا ئ>>ىمكان ي>>ارات>>ماق>>تا .ئ>>ىنسان
ت >>وپ >>ىنى زام >>ان >>ىۋى دۆل >>ەت ق >>ىلىدى >>غان ك >>ۈچ >>لۈك پ >>ۈت >>ۈن >>لۈك ھ >>ال >>ىغا ك >>ەل >>تۈرم >>ەك >>تە .ب >>ۇ ئ >>ارق >>ىلىق
خ>>ەل>>قئارا ج>>ام>>ەت>>نىڭ س>>ىياس>>ى ،ج>>ۇغ>>راپ>>ى ۋە ھ>>وق>>ۇق>>ى ج>>ەھ>>ەت>>تىن ي>>ېڭىدى>>ن ت>>ەش>>كىللىنىشىگە
تەسىر كۆرسەتمەكتە.
م>ەن>بە  : 60ھ>ام>زا ئ>ەر ئ>وغ>لۇ »ئ>ەي>نى ئ>ەس>ەر«  .224 ،220ب>ەت>لەر )ت>ۈرك ئ>ىنقىالب ت>ارى>خى
 – 395بەت  – 399بەتلەر(
ھ >>ەر م >>ىللەت >>نىڭ م >>ىللەت >>چىلىك چ >>ۈش >>ەن >>چىسى پ >>ەرق >>لىق ب >>ول >>غاچ >>قا ،دۇن >>يادا ق >>ان >>چەل >>ىك م >>ىللەت
ب>>ول>>سا ،ش>>ۇن>>چىلىك م>>ىللەت>>چىلىك چ>>ۈش>>ەن>>چىسى ب>>ول>>ىدۇ .پ>>ۈت>>ۈن م>>ىللەت>>چىلىك ئ>>ېقىملىرى>>نى ب>>ىر
ت >>ۇت >>اش ب >>ىر م >>ۇئ >>ەي >>يەن ت >>ەرى >>پ ب >>ىلەن ئ >>ىزاھ >>الش ت >>ەس .ھ >>ەت >>تا ئ >>ىمكان >>سىزدۇر .م >>ىللەت >>چىلىك،
دۆل >>ەت >>كە ۋە ئ >>ۇن >>ىڭ ش >>ارائ >>ىتلىرى >>غا ب >>ېقىپ ئ >>ۆزگ >>ۈرۈش >>ى ،ئ >>ۇ دۆل >>ەت >>نىڭ ت >>ارى >>خى ت >>ەرەق >>قىيات >>ى
ئىچىدە پەرقلىق چۈشەنچىلەر بېرىشى مۇمكىن.
م>ەن>بە  : 61ھ>ام>زا ئ>ەر ئ>وغ>لۇ »ئ>ەي>نى ئ>ەس>ەر«  .224 ،220ب>ەت>لەر )ت>ۈرك ئ>ىنقىالب ت>ارى>خى
 – 395بەت  – 399بەتلەر(
تارىخى تەرەققىياتنىڭ مەھسۇلى شەكلىدە تەرەققى قىلغان مىللەتچىلىك ،غەربىي ياۋرۇپا

ۋە ئ>>ام>>ېرى>>كىدا ئ>>ەرك>>ىن دې>>موك>>رات>>ىيەن>>ىڭ ق>>ۇرۇل>>ۇش>>ى ب>>ىلەن م>>اس ھ>>ال>>دا ت>>ەرەق>>قى ق>>ىلغان>>لىقى
م>>ەل>>ۇم .ئ>>ىلمى ن>>ۇق>>تىنەزەردى>>ن ب>>اھ>>االن>>غان م>>ىللەت>>چىلىك ،ئ>>ەق>>ىلگە ق>>ەدى>>ر-ق>>ىممەت ب>>ېرى>>دى>>غان،
ئاڭلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە ھادىسىدۇر.
زام>>ان>>ىۋى م>>ەن>>ادى>>كى م>>ىللەت>>چىلىك ،م>>ەن>>تىقىلىق چ>>ۈش>>ەن>>چىگە ،س>>اغ>>الم ت>>ۇي>>غۇغ>>ا ۋە ئ>>ادال>>ەت>>كە
ت >>اي >>ىنىدۇ .ئ >>ۇ م >>ەدەن >>ىيەت >>لىك ك >>ىشىلەرن >>ىڭ ۋە م >>ىللەت >>لەرن >>ىڭ م >>ىللەت >>چىلىكىدۇر .م >>ىللەت ئ >>ىچىدە
ئ > >>ىنسان > >>ى ھ > >>ەم > >>كارل > >>ىققا ق > >>ىممەت ب > >>ەرگ > >>ىنىدەك ،ب > >>اش > >>قا م > >>ىللەت > >>لەرن > >>ىڭمۇ ھ > >>ۆرى > >>يىتىگە ۋە
ئىستىقاللىغا ھۆرمەت قىلىدۇ.
زام >>ان >>ىۋى م >>ىللەت >>چىلىك ي >>اك >>ى ب >>اش >>قىچە ق >>ىلىپ ئ >>ېيتقان >>دا ئ >>اڭ >>لىق م >>ىللەت >>چىلىك ي >>اك >>ى ي >>ول >>لۇق
)رات>>سىون>>ال( م>>ىللەت>>چىلىك دې>>مەك م>>ىللەت>>چىلىكنىڭ ئ>>ىلمى ئ>>اچ>>ىدى>>ن ق>>ىممەت>>لەن>>دۇرۇل>>ىشىدۇر.
ئ>ۇن>ىڭ ئ>ەڭ م>ۇھ>ىم ئ>االھ>ىدى>لىكى ب>ىلىمگە ت>اي>ىنىش ،ب>ىلىملىك ب>ول>ۇش>تۇر .ئ>ۇن>ىڭ ي>ەن>ە ب>ىر ت>ەرى>پى
دېموكراتىيەگە يول قويۇش ۋە دېموكراتىك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىشىدۇر.
م>ەن>بە  : 62ھ>ام>زا ئ>ەر ئ>وغ>لۇ »ئ>ەي>نى ئ>ەس>ەر«  .224 ،220ب>ەت>لەر )ت>ۈرك ئ>ىنقىالب ت>ارى>خى
 – 395بەت  – 399بەتلەر(
 Prof. Dr. Sadi Maksudi Aralش> >>ۇن> >>داق دەي> >>دۇ» :ئ> >>اڭ> >>لىق م> >>ىللەت> >>چىلىك م> >>اھ> >>ىيەت ۋە
م >>اي >>ىللىق ئ >>ېتىبارى ب >>ىلەن دې >>موك >>رات >>ىك روھ >>ى ھ >>ادى >>سىدۇر .ش >>ۇڭ >>الش >>قا ئ >>اڭ >>لىق م >>ىللەت >>چىلىك
پەقەت ھۆر ۋە خەلقچىل مىللەتلەردە روناق تاپااليدۇ«
مەنبە  : 63ھامزا ئەر ئوغلۇ »ئەينى ئەسەر«  .224 ،220بەتلەر
م >>ىللەت >>چىلىك – ئ >>رى >>قچىلىق ،ئ >>ال >>ەم >>چىلىك )ك >>وزم >>وپ >>ول >>ىتىزى >>م( ئ >>ۇم >>مەت >>چىلىك ،ش >>وۋى >>نىزى >>م،
دۆل>ەت>چىلىك )ت>وت>ال>ىتارى>زى>م( ۋە ك>وم>مۇن>ىزى>م ق>ات>ارل>ىق ئ>ېقىمالرغ>ا ق>ارش>ىدۇر .م>ىللەت>چىلىكنى
بۇ ئېقىمالر بىلەن چىقىشتۇرۇش مۇمكىن ئەمەس.
»ئىلمى ئاچىدىن بىر پەرەزگە تايانغان ۋە ئىمپېرىئالىست ئەمەللەرگە يارايدىغان ئرىقچىلىق،

م>ىللەت ھ>ەق>ىقىتىنىڭ م>ەۋھ>ۇم )س>وب>ىكتىۋ( ئ>ۇن>سۇرل>ىرى>نى ب>اھ>ال>ىيامل>ىغان>لىغىدەك م>ەدەن>ىيەت،
ت >>ىل ۋە م >>ەف >>كۇرەگ >>ە تېگىش >>لىك ئ >>ورن >>ىنى ب >>ەرم >>ىگەن >>لىكى ،س >>ىياس >>ى ،ئ >>ىجتىمائ >>ى ۋە ھ >>وق >>ۇق >>ى
م > >>ەۋج > >>ۇدى > >>يەت ب > >>والمل > >>اي > >>دى > >>غان > >>لىغى ئ > >>ۈچ > >>ۈن م > >>ىللەت > >>چىلىك ئ > >>ېقىمى ب > >>ىلەن چ > >>ىقىشامل > >>اي > >>دۇ.
ئ >>ېرى >>قچىلىق ،م >>ىلەت >>نى ئ >>ۈس >>تۈن ،ئ >>اس >>تىن ئ >>رق دەپ ئ >>اي >>رى >>غاچ >>قا زام >>ان >>ىۋى م >>ىللەت >>چىلىك
ت>>ەرى>>پىدى>>ن ق>>ەدى>>رل>>ەن>>گەن ب>>اراۋەرل>>ىك پ>>رى>>نسىپىغا ،ئ>>ادال>>ەت ۋە ھ>>ەق>>قان>>ىيەت چ>>ۈش>>ەن>>چىسىگە
زىتتۇر.
م>ارك>ىس ئ>ىنگلىس ،ل>ېنىن ،س>تال>ىنالرن>ىڭ ن>ەزى>رى>دە م>ىللەت پ>ەق>ەت ئ>ىقتىسادى ش>ارائ>ىتالردى>ن
پ>ەي>دا ب>ول>غان .ئ>ىقتىسادى ش>ارائ>ىتالرن>ىڭ ئ>ۆزگ>ۇرۇش>ى ب>ىلەن ي>ۇق>ول>ىدى>غان ق>االق ئ>ىجتىمائ>ى
ت > >>ەرت > >>ىپ دەپ ق > >>ارامل > >>اق > >>تا .م > >>ارك > >>سىزى > >>م ،م > >>ىللەت ۋە م > >>ىللەت > >>چىلىكنى دۇن > >>يا ئ > >>ىشچىلىرى > >>نىڭ
ۋەت>ەن>لىرى>نى ئ>ۇن>ۇت>ۇپ ،م>ىللەت>لىرى>نى ت>ەرك ئ>ېتىپ ،ب>ىرل>ىشىشكە ت>وس>قۇن ب>ول>ىدى>غان>لىقى ئ>ۈچ>ۈن
رەت قىلىدۇ.
مەنبە  66 .65 : 64ھامزا ئەر ئوغلۇ »ئەينى ئەسەر«  – 395بەت.
م >>ارك >>ىسىزى >>مچىالر پ >>ۈت >>ۈن دۇن >>يا ئ >>ىشچىلىرى >>نىڭ ب >>ىرل >>ىشىشى ب >>ىلەن م >>ىللى چ >>ىگراالرن >>ىڭ ۋە
م>>ىللەت>>چىلىكنىڭ ت>>ۈگ>>ەي>>دى>>غان>>لىقىدى>>ن ئ>>ۈم>>ىد ك>>ۈت>>كەن ئ>>ىدى .ئ>>ەپ>>سۇس>>كى ي>>ېقىنقى ب>>ىرن>>ەچ>>چە
ي>>ىلدى>>ن ب>>ېرى ش>>ەرق>>ىي ي>>اۋرۇپ>>ا ۋە س>>اب>>ىق س>>وۋې>>ت ئ>>ىتتىپاق>>ىدا ب>>اش ك>>ۆت>>ەرگ>>ەن م>>ىللەت>>چىلىك
ئ>ېقىملىرى خ>ەل>قئارا ك>وم>مۇن>ىزى>منىڭ خ>ەل>قئارا س>ىياس>ەت>تىكى ق>ىممىتىنى پ>ۈت>ۈن>لەي ي>وق>ات>تى.
م > >>ىللى م > >>ەن > >>پەئ > >>ەت > >>نىڭ ك > >>وم > >>مۇن > >>ىزى > >>م م > >>ەن > >>پەئ > >>ىتىدى > >>ن ئ > >>ۈس > >>تۈن ئ > >>ىكەن > >>لىكى ئىس > >>پات > >>الن > >>دى.
كوممۇنىزىمنىڭ ھالەك بولۇشىدا مۇھىم رول ئوينىدى.
مەنبە  : 66ھامزا ئەر ئوغلۇ »ئەينى ئەسەر«  – 395بەت.
ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ەل >>قى ،ئ >>ىرق >>ى ،ت >>ىلى ،دى >>نى ،م >>ىللى خ >>ۇس >>ۇس >>ىيەت >>لىرى ،ئ >>ۆرپ – ئ >>ادەت >>لىرى ۋە
ت>>ارى>>خى م>>ەۋج>>ۇدى>>يەت>>لىرى ج>>ەھ>>ەت>>تە خ>>ىتاي م>>ىللىتى ب>>ىلەن ھ>>ېچبىر ئ>>ورت>>اق>>لىقى ي>>وق>>تۇر .ئ>>ۇ
ئ>ورال-ئ>ال>تاي ت>ىل سس>تىمىسى چ>اغ>ات>اي ت>ىل گ>ۇرۇپ>پىسىغا ئ>ائ>ىت ب>ىر م>ىللەت>تۇر .ك>الس>سىك
مەنادا بۈيۈك تۈرك مىللىتىنىڭ بىر پارچىسىدۇر .ئەمما ھاكىم مىللەت )خىتاي مىللىتى(

ق>ارش>ىسىدى>كى س>ىياس>ى ،ئ>ىقتىسادى ،ئ>ىجتىمائ>ى ،م>ەدى>نى ۋە ج>ۇغ>راپ>ى ئ>ىمكان>ىيەت>لىرى>دى>ن
ق >>ارى >>غان >>دا ئ >>ۇي >>غۇر م >>ىللىتى ب >>ول >>ۇش >>قا ھ >>ەق >>لىقتۇر .ئ >>ۇن >>ىڭ م >>ىللى غ >>اي >>ىسى ۋە م >>ىللەت >>چىلىك
چ >>ۈش >>ەن >>چىسى ئ >>ەل >>ۋەت >>تە ئ >>ال >>دى ب >>ىلەن ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ەل >>قىنىڭ م >>ىللى ت >>ارى >>خى ئ >>ېڭىدى >>ن ،م >>ىللى
م> >>ەن> >>پەئ> >>ىتىدى> >>ن ،ئ> >>ۇي> >>غۇر ت> >>ۇپ> >>راق> >>لىرى> >>نىڭ س> >>ىياس> >>ى ،ئ> >>ىقتىسادى ،ئ> >>ىجتىمائ> >>ى ۋە م> >>ەدەن> >>ى
س >>ەۋى >>يەس >>ىدى >>ن ج >>ۇغ >>راپ >>ى ش >>ەرت – ش >>ارائ >>ىتلىرى >>دى >>ن چ >>ىقىش ن >>ۇق >>تا ق >>ىالالي >>دى >>غان ب >>ول >>ۇش >>ى
كېرەك.
ب >>ىر م >>ىللەت >>نىڭ ئ >>ازات >>لىقىدا م >>ىللى غ >>اي >>ىگە ي >>ۈزل >>ۈن >>ۈش >>نىڭ ش >>ەرت ئ >>ىكەن >>لىكى م >>ىللى ت >>ارى >>خى
ئېڭىنى ئىدراك قىلىشى ئارقىلىق ئىگەللىنىدىغان بىر ھەقىقەتتۇر.
ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ەل >>قىنىڭ م >>ىللى ئ >>ازات >>لىق غ >>اي >>ىسى ،ئ >>ۇن >>ىڭ م >>ىللى ت >>ارى >>خى ئ >>ېڭىنى ھ >>ەق >>ىقى ت >>ۈردە
ئ>>ىدراك ق>>ىلىش ئ>>ارق>>ىلىق ئ>>ىگەل>>لەن>>مىگەن>>لىكى ،ت>>ارى>>خى م>>ەۋج>>ۇدى>>يىتىنى ئ>>ۆز– ئ>>ۆزى>>دى>>ن ئ>>ىنكار
ق >>ىلىشقا ھ >>ەت >>تا م >>ۇس >>تەم >>لىكچى ك >>ۈچ >>لەرن >>ىڭ ب >>ۇن >>ىڭدى >>ن پ >>اي >>دى >>لىنىشىغا ك >>ىزى ك >>ەل >>گەن >>دە
ئۇجۇقتۇرىدىغان كوزىر قىلىۋىلىشىغا سەۋەبچى بولغانلىقى مەلۇم.
ب >>ۇ ن >>ۇق >>تىنى ج >>ۇڭ >>خۇا خ >>ەل >>ق ج >>ۇم >>ھۇرى >>يىتى ئىس >>تان >>بۇل ب >>اش ك >>ون >>سول >>ى ۋو ك >>ىمىڭ ن >>ىڭ
»ج>>ۇڭ>>گودا ش>>ەرق>>ىي ت>>ۈركىس>>تان دې>>گەن ب>>ىر ب>>ۆل>>گە ي>>وق ،ج>>ۇڭ>>گودا ي>>اش>>اي>>دى>>غان ت>>ۈرك>>لەرم>>ۇ
ي >>وق ،ئ >>ۇالر ئ >>ۇي >>غۇردۇر ،ش >>ەرق >>ي ت >>ۈركىس >>تان دۆل >>ىتى م >>ەس >>ىلىسىگە ك >>ەل >>سەك ،ب >>ۇن >>داق ب >>ىر
دۆلەت بولغان ئەمەس .بولغان تەقدىردىمۇ پەقەت بىر ئىككى كۈن ياشىغان ،بەزى
ك>ىشىلەرن>ىڭ ش>ەرق>ىي ت>ۈركىس>تان دەپ ئ>ات>ىغان ب>ۇ ب>ۆل>گە ج>ۇڭ>گون>ىڭ ش>ىنجاڭ ب>ۆل>گىسىدۇر«.
 67دېگەن باياناتىدىن تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن.
م >>ەن >>بە  67؛ »ت >>ۈرك >>ىيە زام >>ان« گ >>ېزى >>تى  – 1987ي >>ىل  – 23ئ >>ۆك >>تەب >>ىر .س >>ۇالي >>مان ئ >>وپ >>ال –
شىرىن كاباكچى،
ھ>ال>بۇك>ى ،ت>ۈرك>لىكىمىزن>ى ئ>ېتىراپ ق>ىلماي>دى>غان خ>ىتاي>الر ب>ىلەن ت>ەڭ ب>ول>ۇپ ،زام>ان>نى ب>ىھودە
ئۆتكۈزگەندىن كۆرە ،ئۇالر ئۆزى تەكىتلىگەن »ئۇيغۇر« نىڭ كىملىكىنى ئۆزىگە ئوبدان

تونۇتۇپ ،مىللى مۇستەقىللىق داۋامىزنى ئىنكار قىلىشقا زېمىن ھازىرالتماسلىقىمىز الزىم.
م>ەس>ىلىنىڭ ي>ەن>ە ب>ىر ت>ەرى>پى ش>ۇك>ى :خ>ەل>قىمىز ت>ۈرل>ۈك پ>ۇت>لىكاش>اڭ>الر ت>ۈپ>ەي>لىدى>ن ،ئ>ۆزى>نىڭ
ت>ۈرك ئ>ىرق>ىغا م>ەن>سۇپ ئ>ىكەن>لىكىنى ت>ېخى ت>ون>ۇپ ي>ېتەل>ىگىنى ي>وق .ب>ۇ ھ>ەق>تە م>ۆھ>تەرەم ئ>ەي>سا
ي> >>ۈس> >>ۈپ ئ> >>ال> >>ىپتىكىن ئ> >>ۆزى> >>نىڭ ك> >>ۈرەش خ> >>ات> >>ىرى> >>لىرى> >>دا ش> >>ۇن> >>داق دەي> >>دۇ» :خ> >>ەل> >>قىمىزن> >>ىڭ
ك>ۆپ>چۈل>ۈك>ى ئ>ۆزى>نىڭ ت>ۈرك>لىكىنى ب>ىلمەي>تتى ،ب>ىزن>ىڭ دەۋرى>مىزدە خ>ەت س>اۋات>ىڭ ب>ارم>ۇ؟ دې>سە
مەن تۈرك دەيتتى«
م >>ەن >>بە  : 68ئ >>ەي >>نى ئ >>ەس >>ىر ش >>ەرق >>ىي ت >>ۈركىس >>تان ئ >>ۈچ >>ۈن ت >>ۈرك >>چە ن >>ەش >>رى  – 464ب >>ەت.
ئىستانبۇل 1985
م >>ېنىڭچە ئ >>اس >>اس >>ى ق >>ات >>الم >>الردى >>كى ك >>ەڭ خ >>ەل >>ق ئ >>ام >>مىسى ھ >>ىلىھەم ش >>ۇن >>داق .ت >>ىل– ت >>ارى >>خ
س > >>اھ > >>ال > >>ىرى > >>دا م > >>ەل > >>ۇم س > >>ەۋى > >>يەگ > >>ە ئ > >>ىگە ك > >>ىشىلەر ۋە ت > >>ۈرك > >>ول > >>وگ > >>الر ئ > >>ۆزى > >>نىڭ ت > >>ۈرك ت > >>ىل
سىس> >>تېمىسىغا ئ> >>ائ> >>ىت ب> >>ىر م> >>ىللەت ئ> >>ىكەن> >>لىكىنىال ب> >>ىلىدۇ ،خ> >>االس .ئ> >>ۆزى> >>نىڭ ت> >>ۈرك> >>لىگىنى
بىلەملىگەن خەلق ،ئۆزگىنىڭ تۈرك دېمەسلىكىدىن كايىشى مەنتىقىسىزدۇر.
ب>ۇ ھ>ال>دا ت>ۈرك>لىكتە چ>ىڭ ت>ۇرۇۋې>لىپ ئ>ۇي>غۇرل>ىقىمىزن>ى ئ>ىنكار ق>ىلىش ق>ول>ىمىزدى>كى ك>وزى>رن>ى
دۈش>>مەن>>گە ت>>ۇت>>قۇزۇش دې>>مەك>>تۇر .ئ>>ۇي>>غۇر خ>>ەل>>قىنىڭ م>>ىللى م>>ەۋج>>ۇدى>>يىتىگە ك>>ۆز ي>>ۇم>>ىدى>>غان
دوس>تلىرى>مىز ئ>ەل>ۋەت>تە ھ>ېچ ب>ومل>ىسا »م>ىللەت« س>ۆزى>نىڭ ت>ۈرك ت>ىلىدى>كى ئىس>تىمال ش>ەك>لىنى
ئوبدان ئىدراك قىلىپ بىھۇدە تەنقىتلەردىن ساقالنغىنى تۈزۈك.
پ>روف>ېسسور ھ>ەس>ەن ئ>ەرەن ت>ەرى>پىدى>ن ت>ۈزۈل>گەن ،ت>ۈرك ت>ىلى ھ>ەي>ئىتىنىڭ ت>ۈرك>چە س>ۆزل>ىرى>دە:
مىللەت – ئەرەبچە سۆزدۇر.
 .1ك>ۆپ ھ>ال>الردا ،ئ>ەي>نى ت>ۇپ>راق>الردا ي>اش>اي>دى>غان ،ئ>ارى>لىرى>دا ت>ىل ،ت>ۇي>غۇ ،غ>اي>ە ،ئ>ەن>ئەن>ە ۋە
ئ>>ۆرپ – ئ>>ادەت>>لەر ب>>ىرل>>ىكى ب>>ول>>غان ئ>>ىنسان ت>>وپ>>لىمىدۇر .ت>>ۈرك>>چە » -ئ>>ول>>ۇس« دى>>مەك>>تۇر.
مەسىلەن :

Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut .2
.abidesidir. Atatür
)ب >>ۇ ئ >>ەس >>ەر ت >>ۈرك م >>ىللىتىنىڭ ھ >>ۆرى >>يەت ۋە ئىس >>تىقالل پ >>ىكىرى >>نىڭ ئ >>ۆمل >>ەس ئ >>اب >>ىدەس >>ىدۇر.
ئاتاتۈرك( .
 . 2ئوخشاش ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە جامائەت .مەسىلەن :
 ) .Şöför milleti bu, gözü açık olurشوپۇر خەخ دېگەن قۇۋ بولىدۇ(.
) .Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yokخ>وت>ۇن خ>ەق>نىڭ ك>ۈن>چىلىكى
تۈگۈمەيدۇ(.
 . 3بىر يەردە بولغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى .ھەممەيلەن .مەسەلەن :
) .Millet Meclisi. Millet meydana toplanmışم> > >>ىللەت م> > >>ەج> > >>لىسى ،ھ> > >>ەم> > >>مەي> > >>لەن
مەيدانغا توپلىنىپتۇ(.
دەپ ئىزاھالنغان .مەنبە  : 69ھەسەن ئەرەن :تۈركچە سۆزلۈك – 1062 ،بەت.
يەنى تۈركچىدىكى »مىللەت« سۆزى ئۇيغۇرچىدە »خەخ« دېمەكتۇر.
دې >>مەك >>چى ب >>ۇ ي >>ەردى >>كى م >>ىللەت م >>ۇن >>ازى >>رس >>ى ئ >>ۇي >>غۇرن >>ى ت >>ۈرك >>لىكتىن ئ >>اي >>رى >>ش م >>ەس >>ىلىسى
ئ>>ەم>>ەس ،ب>>ەل>>كى س>>ىياس>>ى زۆرۈرى>>يەت ي>>ۈزى>>سىدى>>ن م>>ەۋج>>ۇدى>>يەت>>كە ق>>اي>>رى>>ش م>>ەس>>ىلىسىدۇر.
»ش >>وپ >>ۇر خ >>ەخ  -ش >>وپ >>ۇر م >>ىللىتى«» ،خ >>وت >>ۇن خ >>ەخ -خ >>وت >>ۇن م >>ىللىتى« دەپ ئ >>ىزاھ >>الن >>غان .
تۈركىيە تۈركچىسىدە ئەجابا »ئۇيغۇر خەخ  -ئۇيغۇر مىللىتى« دېيەملەسمۇ؟

840 yılında Orhun sahasından ayrılıp, Beşbalık ve Koçu mıntıkasna
yerleştikten sonra ziraetçi ve tüccar bir millet olarak yaşadılar. [ Zeki
]Velidi Togan: age. 99 s.

 .16ئ> >>ەگ> >>ەر .ھ> >>ەر ئىش> >>تا ب> >>ىر م> >>ەن> >>تىقەن> >>ىڭ ب> >>ارل> >>ىغىنى ،م> >>ىللىتىم ئ> >>ۇي> >>غۇر ۋەت> >>ىنىم ش> >>ەرق> >>ى
ت >>ۇركىس >>تان دى >>يىشنىڭ م >>ەن >>تىققە س >>ىغماي >>دى >>غان >>لىغىنى ،ئ >>ۇن >>ىڭ ئ >>ورن >>ىغا ي >>ا م >>ىللىتىم ئ >>ۇي >>غۇر
ۋەت >>ىنىم ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان ،ي >>ا م >>ىللىتىم ت >>ۇرك ۋەت >>ىنىم ت >>ۇركىس >>تان دى >>يىشنىڭ ت >>ىخىمۇ م >>ەن >>تىقلىق
ئ>>ىكەن>>لىگىنى ئ>>ىدراك ق>>ىلىشنى ،ب>>ۇ م>>ەن>>تىقسىزل>>ىقنىڭ ئ>>ۇي>>غۇر ك>>ىملىگىنى ت>>ون>>ۇت>>ۇش>>تىكى ئ>>ەڭ
بۇيۇك توسالغۇ ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .17ئ>>ەگ>>ەر ئ>>ۇي>>غۇر خ>>ەل>>قىنى ئ>>ىمكان>>سىز ب>>ۇي>>ۇك ت>>ۇركىس>>تان خ>>ام خ>>ىيال>>ىنىڭ س>>ەرك>>ەردى>>سى
ق >>ىلىۋىلىش >>تىن ،ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ىلىنى ب >>ۇ خ >>ام خ >>ىيال >>ىنىڭ ت >>ەج >>رى >>بە ئ >>ىتىزى >>غا ئ >>اي >>الن >>دۇرۇۋىلىش >>تىن
س >>اق >>لىنىشنى ،پ >>ۇت >>ۇن >>ى ي >>وق داۋان >>ىڭ پ >>ارچ >>ىسىدا ،غ >>ەرب >>ى ي >>وق داۋان >>ىڭ ش >>ەرق >>ىدە چ >>ىڭ
تۇرۇۋىلىشنىڭ ھاجەتسىز ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
Ziya Gökalp ise, “Türkçülüğün Esasları ” adlı kitabında,“Oğuz, Tatar,
Kırgız, Özbek ve Yakutları birleştirecek ülkünün gerçek olması
mümkünmü ?” sorusunu sormuş. Sonra da “uzak ülküler için bu
soruya cevap aranmaz. Çünkü uzak ülküler, ruhi heyacanı yükseltmek
için çok çekici bir hayaldır.” karşılığını vermiş. Hürriyet Gazetesi : 18
s. 20 Ekim 1994
 .18ئ>ەگ>ەر ت>ۇرك دۇن>ياس>ىنىڭ م>ەن>ىۋى رەھ>پىرى ،ي>ەگ>ان>ە ئ>ۇم>ىت ب>ۇل>ىغى ،ب>اش پ>ان>اھ>ى ئ>ەزى>ز
ت >>ۇرك >>ىيەن >>ى ئ >>اي >>اش >>نى ،ب >>ىھۇدە خ >>ىجىل ق >>ىلماس >>لىقنى ،ك >>ىچىك م >>ەن >>پىئەت >>ى ئ >>ۇچ >>ۇن ب >>ۇي >>ۇك
مەنپىئەتىنى قۇربان قىلمايدىغانلىغىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق،
 .19ئ>>ەگ>>ەر ت>>ۇرك>>ىيە ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ب>>اش ھ>>اك>>ىمى )ج>>ۇم>>ھۇرب>>اش>>قان>>ى( م>>ۇھ>>تەرەم رەج>>ەپ
تاييىپ ئەردوغان نىڭ جۇمھۇرباشقانلىق سولىتىدىكى  16يۇلتۇزنىڭ بىر دانىسى

ت >>ارى >>ختىكى ئ >>ۇي >>غۇر دول >>ىتىنىڭ ب >>ەل >>گىسى )س >>ول >>ەت >>تىكى ق >>اراخ >>ان >>ىالر دول >>ىتىمۇ ئ >>ۇي >>غۇرالر
ت >>ەرى >>پىدى >>ن ق >>ۇرۇل >>غان ( ئ >>ىكەن >>لىگىدى >>ن ئ >>ىبارەت ب >>ۇ ت >>ارى >>خى ھ >>ەق >>ىقەت >>نى چ >>ۇش >>ۇن >>ۇش >>نى
خالىساق،
 .20ئ>>ەگ>>ەر ،ت>>ارى>>ختا ئ>>وز ن>>ام>>ىدا ئ>>وم>>ۇم>>ىيۇزل>>ۇك ئ>>ىتراپ ق>>ىلغۇدەك دەۋل>>ەت ق>>ۇرۇپ ب>>اق>>مىغان
)ت>>ۇرك>>ىيە ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ب>>اش ھ>>اك>>ىمى ن>>ىڭ س>>ول>>ىتىدى>>كى  16ي>>ۇل>>تۇزن>>ىڭ ئ>>ىچىدە تىگىش>>لىك
ي >>ېرى ب >>ومل >>ىغان( ق >>ازاق ،ق >>ىرغ >>ىز ،ئ >>وزب >>ەك ،ت >>ۇرك >>مەن ،ئ >>ازارى ق >>يرى >>نداش >>لىرى >>مىزن >>ىڭ س >>ەۋى >>ت
ئ>>ىتتىپاق>>ىنىڭ چ>>وك>>ۇش>>ى س>>اي>>ىسىدا م>>ۇس>>تەق>>ىل ق>>ازاقىس>>تان ،ق>>ىرغ>>ىزىس>>تان ،ئ>>وزب>>ەكىس>>تان،
ت>ۇرك>مەنىس>تان ج>ۇم>ھۇرى>يەت>لىرى>نى ق>ۇرۇۋال>غان>دى>ن ك>ىيىنمۇ ئ>ۇالردى>ن ئ>ىلھام ئ>امل>اي ،ئ>ۇي>غۇر
ك >>ىملىگىگە س >>اھ >>ىپ چ >>ىقماي ي >>ەن >>ىال پ >>ان >>تۇرك >>ىزى >>م ۋى پ >>انئىس >>الم >>ىزى >>م غ >>اي >>ىسىگە ت >>اي >>ان >>غان
ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان داۋاس >>ىدا چ >>ىڭ ت >>ۇرۇۋى >>لىشنىڭ ب >>ۇي >>ۇك خ >>ات >>ال >>ىق ئ >>ىكەن >>لىگىنى ئ >>ىدراك
قىلىشنى خالىساق.
 .21ئ>>ەگ>>ەر ،دەۋل>>ەت ق>>ۇرۇش>>نىڭ ئ>>ەن>>ئەن>>ە م>>ەس>>ىلىسى ئ>>ىكەن>>لىگىنى چ>>ۇش>>ۇن>>ۇش>>نى .ب>>ۇگ>>ۇن>>كى
ك >>ۇن >>دە ت >>ۇرك >>ىيەدە ب >>ۇ ت >>ەرزدە خ >>ات >>ىرل >>ەش >>كە ئ >>ەرزى >>يدى >>غان ،دۇن >>يا ج >>ام >>ائ >>ىتى ھ >>ەت >>تا خ >>ىتاي
ت>ارى>خچىلىرى ت>ەرى>پىدى>نمۇ ئ>ىتراپ ق>ىلىنغان  1270ي>ىللىق ت>ارى>خى ئ>ۇي>غۇر دەۋل>ىتى )744
–  ( 1335ئ>>ەن>>ەن>>ىسىگە ۋارىس>>لىق ق>>ىلغىنىمىز ت>>ۇزۇك>>مۇ ي>>اك>>ى ت>>ارى>>ختا ق>>ۇرۇل>>ۇپ ب>>اق>>مىغان
ت >>ۇركىس >>تان دەۋل >>ىتىگە ي >>اك >>ى دۇن >>ياچ >>ە ئ >>ىتراپ ق >>ىلىنمىغان  85ي >>ىللىق ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان
ج > > >>ۇم > > >>ھۇرى > > >>يىتى ئ > > >>ەن > > >>ئەن > > >>ىسىگە ۋارىس > > >>لىق ق > > >>ىلغىنىمىز ت > > >>ۇزۇك > > >>مۇ ؟ دى > > >>گەن س > > >>ۇئ > > >>ال > > >>غا
ب >>اش >>قات >>ۇرۇش >>نى 85 ،ي >>ىللىق ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ج >>ۇم >>ھۇرى >>يىتى ئ >>ەن >>ئەن >>ىسىگە ۋارىس >>لىق
قىلىش>>تا چ>>ىڭ ت>>ۇرۇۋى>>لىشنىڭ ھ>>ىچقان>>داق م>>ەن>>تىقى ئ>>اس>>اس>>ىنىڭ ي>>وق>>لىغىنى ئ>>ىدراك ق>>ىلىشنى
خالىساق،
 .22ئ>>ەگ>>ەر ت>>ۇرك دۇن>>ياس>>ىنىڭ ت>>ارى>>خىدا ‘’ت>>ۇركىس>>تان ’’ك>>ەل>>ىمەس>>ىنىڭ ب>>ىر ج>>وغ>>راف>>ى ئ>>ات>>ال>>غۇ
ئ >>ىكەن >>لىگىنى’‘ ،ت >>ۇركىس >>تان’’ ن >>ام >>ىدا ئ >>وم >>ۇم >>ىيۇزل >>ۇك ئ >>ىتراپ ق >>ىلىنغان ب >>ىر دەۋل >>ەت >>نىڭ ت >>ىخى
ق >>ۇرۇل >>ۇپ ب >>اق >>مىغان >>لىغىنى’ ،ت >>ۇركىس >>تان’’ ن >>ام >>ىدا دەۋل >>ەت ق >>ۇرۇش پ >>ەق >>ەت ئ >>ۇي >>غۇرن >>ىڭ ئ >>ىشى
ئ> >>ەم> >>ەس> >>لىگىنى ،پ> >>ۇت> >>ۇن ت> >>ۇرك ن> >>ەس> >>لىنىڭ ئ> >>ورت> >>اق ك> >>ورى> >>شى ب> >>ىلەن ئ> >>ەم> >>ىلىلىشەل> >>ەي> >>دى> >>غان
ئاالمشۇمۇل ئىش ئىكەنلىگىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق،

 .23ئ >>ەگ >>ەر ب >>ەزى س >>ىىياس >>ەت >>چىلەر ت >>ەرى >>پىدى >>ن ب >>ۇي >>ۇك ت >>ۇركىس >>تان داۋاس >>ىنىڭ س >>ىياس >>ى
دەس > >>تۇرى ق > >>ىلىنغان ،م > >>اھ > >>مۇت ق > >>ەش > >>قىرى > >>نىڭ ''دى > >>ۋان > >>ى ل > >>ۇغ > >>ەت > >>ىت ت > >>ۇرك’’ ئ > >>ەس > >>ىرى > >>دە
''ت> >>ۇركىس> >>تان’’ ي> >>اك> >>ى ''ت> >>ۇرك ئ> >>ىلى’’ ك> >>ەل> >>ىمەل> >>ىرى> >>نىڭ داخ> >>ىل ق> >>ىلىنمىغان> >>لىغىنى ي> >>ەن> >>ى ،ئ> >>ۇ
دەۋى > >>رل > >>ەردە ت > >>ۇركىس > >>تان ك > >>ەل > >>ىمەس > >>ىنىڭ ت > >>ېخى ق > >>ول > >>لىنىلمىغان > >>لىغىنى ئ > >>ىدراك ق > >>ىلىشنى
خالىساق،
 .24ئ>ەگ>ەر ت>ۇركىس>تان ن>ام>ىنىڭ ت>ۇرك>ىيەدە ت>ەن>زى>مات>تىن ك>ىيىن )  ( 1839- 1895زى>يا پ>اش>ا
ۋە نامىق كەمال تەرىپىدىن تۇركىيە ئۇچۇنمۇ قوللىنىلغانلىغىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
Halbuki, “Türkistan” tabiri de Türkiye'de Tenzimattan ) )sonraları,
Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından “Türkiye”yerine kullanımıştır.
Mesala; Ziya Paşa “Türkistanın esbab-ı tedennisi”diye “Türkiye
”hakkında bir makale yazıyor ve Namık Kemal de Fransızların “Juenes
Turcs” tabirini “Türkistan erbab-ı Şebabı”şeklinde Türkçeye tercüme
ediyordu. “Türkiye” menasında kullanılan bu “Türkistan” tabirine bazı
fermanlarda bile tesadüf ediliyordu. Hatta Sultan Reşad'ın son
Avusturya İmparatoru Şarl'a verdiği fahri müşirlik fermanında “Biz
kibi lutf-i Mevla Türkistan ve şamil olduğu bilcümle memalik buldanin
padişahı ...”şeklinde bir ibare vardır.
] İsmail Hami Danişmendi : Türklük Meseleleri, 121 s. İstanbul, 1966,
Dr. Muhabay Engin'in : Türkistan meselesinde Tek Kavram, Doğu
[ Türkistan'ın Sesi, 15 s. 17 sayı, 1988
 .25ئ >>ەگ >>ەر ت >>ۇركىس >>تان ن >>ام >>ىدا دەۋل >>ەت ق >>ۇرۇش ئ >>ۇن >>چە ئ >>وڭ >>اي ب >>ول >>ىدى >>غان ب >>ول >>سا ،ت >>ارى >>ختا
ت>ۇركىس>تان ن>ام>ىنىڭ ت>ۇرك>ىيە ئ>ۇچ>ۇن>مۇ ق>ول>لىنىلغان>لىغىغا ئ>اس>اس>ەن ،ت>ۇرك>ىيەن>ىڭ ئ>ال>دى ب>ىلەن
ئ>>وزن>>ام>>ىنى ت>>ۇركىس>>تان دەپ ئ>>وزگ>>ەرت>>ىپ ب>>اش>>الم>>چىلىق ق>>ىلىپ ب>>ەرس>>ە ت>>ىخىمۇ ئ>>وب>>دان ئ>>ورن>>ەك
بولىدىغانلىغىنى تەۋسىيە قىلىشنى خالىساق،
 .26ئەگەر خىتايدا دوختۇرلۇق ئوقۇپ تۇركىيەدە ستراتىگىيە مۇتەخەسىسى بولۇپ

ي>>ىتىشكەن ،دۇن>>يا ئ>>ۇي>>غۇر ق>>ۇرۇل>>تىيى م>>ۇئ>>اۋى>>ن رەئ>>ىسى دوك>>تور ئ>>ەرك>>ىن ئ>>ەك>>رەم ئ>>ەف>>ەن>>دى>>نىڭ
»ئ>ۇي>غۇر داۋاس>ى ت>ۇرك>ىيەن>ىڭ م>ەن>پەت>ىگە م>اس>الش>قۇل>ۇق« ھ>ەق>قىدى>كى ش>ۇئ>ارى>نى چ>ۇش>ۇن>ۇپ
يىتىشنى خالىساق،
 .27ئ>>ەگ>>ەر ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان داۋاس>>ىنىڭ ت>>ەۋرەن>>مەس ج>>ەڭ>>چىلىرى>>دى>>ن م>>ەم>>تىمىن ھ>>ەزرەت
ئ >>ەف >>ەن >>دى >>نىڭ »ئ >>ەج >>دى >>رھ >>ان >>ىڭ ق >>ورق >>ۇس >>ى  -ت >>ۇرك >>ىيە« ن >>ام >>لىق ئ >>ەس >>ىرى >>نىڭ »پ >>ەق >>ەت ك >>ۇرت
م>>ەس>>ىلىسىنى ھ>>ەل ق>>ىالل>>ىغان ت>>ۇرك>>ىيەال ئ>>ۇي>>غۇر م>>ەس>>ىلىسىگە پ>>اي>>دى>>لىق ب>>والل>>ىشى م>>ۇم>>كىن«
دى>گەن خ>ۇالس>ىسىنى ،ئ>ەزى>ز ت>ۇرك>ىيەن>ىڭ ك>ۇرت م>ەس>ىلىسى ۋە ئ>ۇن>ى ھ>ەل ق>ىلىش ج>ەھ>ەت>تىكى
تىرىشچانلىقلىرىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق
 28ئ >>ەگ >>ەر م >>ەش >>ھۇر ت >>ۇرك م >>ەت >>بۇئ >>ات >>چىسى ئ >>اب >>دۇراخ >>مان ك >>ىلىچ ت >>ەك ت >>ۇرك >>چى دوس >>تالرن >>ىڭ
ت>>ۇرك>>ىيەدى>>كى ك>>ۇرت م>>ىللەت>>چىلىك خ>>ەۋپ>>ىنى ت>>وس>>اش>>نىڭ ئ>>ەڭ ئ>>ۇن>>ۇم>>لۇك ي>>ول>>ى دۇن>>يا ت>>ۇرك>>لىگى
دەپ قارايدىغان تەشەببۇسىنى چۇشۇنۇشنى ،تەھلىل قىلىپ بېقىشنى خالىساق،
 .29ئ >>ەگ >>ەر  %97ل >>ىق ئ >>ازى >>يە زى >>مىنى %3 ،ل >>ىق ي >>اۋرۇپ >>ا زى >>مىنى ۋە  %90ل >>ىق م >>ۇس >>ۇمل >>ان
ن >>وپ >>ۇس >>ىغا س >>اھ >>ىپ ئ >>ەزى >>ز ت >>ۇرك >>ىيەن >>ىڭ ي >>اۋرۇپ >>ا ب >>ىرل >>ىگىدى >>ن ئ >>ىبارەت ب >>ۇ س >>ىياس >>ى ب >>ىرل >>ىككە
كىرىشتە چىڭ تۇرۇشتەك قەتئى ئىرادىسىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق،
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Reform Eylem Grubu
toplantısından Avrupa Birliği’ne yönelik üyelik olsun ya da olmasın
‘siyasi reform sürecinin hızlandırılması’ kararı çıktı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4.
Reform Eylem Grubu Toplantısı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Çavuşoğlu, 3 yıl
aradan sonra dün yeniden toplanan Reform Eylem Grubu toplantısının
ardından ortak basın toplantısında, özellikle siyasi reform sürecinin
hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. http://

www.hurriyet.com.tr/gundem/abye-uyelik-atagi-reformlarhizlanacak-40940897
ئ > >>ام > >>ېرى > >>كىنىڭ ئ > >>ەن > >>قەرەدە ت > >>ۇرۇش > >>لۇق س > >>اب > >>ىق ب > >>اش > >>ئەل > >>چىسى Morton Abramowitz
)م >>ورت >>ون ئ >>اب >>رام >>وۋى >>تز( ،ت >>ۈرك >>ىيەدە ئ >>ورت >>ا ئ >>اس >>ىيا ج >>ۇم >>ھۇرى >>يەت >>لىرى خ >>ۇس >>ۇس >>ىدا ئ >>ورت >>ىغا
چ >>ىققان ۋەزى >>يەت ھ >>ەق >>قىدە ئ >>اگ >>اھ >>الن >>دۇرۇش ب >>ېرى >>پ» ،ت >>ۈرك >>ىيەن >>ىڭ ت >>ەق >>دى >>رى ئ >>ورت >>ا ئ >>اس >>ىيا
ئ>ەم>ەس« دې>دى .ت>ۈرك– ئ>ام>ېرى>كا دوس>تلۇق م>ەج>لىسىنىڭ  – 1992ي>ىلى  – 15ف>ىۋرال ك>ۈن>ى
ب >>ەرگ >>ەن »ئ >>ېسىل خ >>ىزم >>ەت« م >>ۇك >>اپ >>ات >>ىنى ئ >>ال >>غان >>دى >>ن ك >>ېيىن ،ب >>ىر ن >>ۇت >>ۇق س >>ۆزل >>ىگەن م >>ورت >>ون
ئ>>اب>>رام>>وۋى>>تز »پ>>ان>>توران>>ىزى>>م« ھ>>ەق>>قىدى>>كى ئ>>ەن>>دى>>شىلىرى>>نى ت>>ىلغا ئ>>ال>>دى .ئ>>ۇ ت>>ۈرك>>ىيەن>>ىڭ ئ>>ورت>>ا
ئ >>اس >>ىيادى >>كى پ >>ائ >>ال >>ىيەت >>لىرى >>نى ق >>ول >>الش ب >>ىلەن ب >>ىرل >>ىكتە ئ >>ۈس >>تىگە ئ >>ال >>غان زام >>ان >>ىۋى رول >>نىڭ
ت >>ۈرك >>ىيەن >>ىڭ غ >>ەرب ب >>ىلەن پ >>ۈت >>ۈن >>لىشىشكە ي >>ۈزل >>ەن >>گەن ئ >>اخ >>ىرق >>ى م >>ەخ >>سەت >>لىرى >>دە خ >>ات >>ا ي >>ول >>غا
ك>>ىرى>>پ ق>>امل>>اس>>لىقى ك>>ېرەك>>لىكىنى ئ>>ىپادى>>لەپ »ت>>ۈرك>>ىيەن>>ىڭ ت>>ەق>>دى>>رى غ>>ەرب>>تۇر ،ي>>ەن>>ى ي>>ېڭىلىق،
زامانىۋىلىق بار يەردۇر« دېدى.
مەنبە 147 .تۈركىيە »ھۆررىيەت« گېزىتى  – 1992يىل  – 17فىۋرال  – 22بەت
م>ورت>ون ئ>اب>روم>وۋى>زن>ىڭ ب>ۇن>دى>ن  26ي>ىل ئ>اۋۋال »ت>ۈرك>ىيەن>ىڭ ت>ەق>دى>رى ئ>ورت>ا ئ>اس>ىيا ئ>ەم>ەس،
ت>ۈرك>ىيەن>ىڭ ت>ەق>دى>رى غ>ەرب>تۇر ،ي>ەن>ى ي>ېڭىلىق ،زام>ان>ىۋى>لىق ب>ار ي>ەردۇر« دى>گەن ن>ەس>ىھەت>لىرى
ھ>>ىلىھەم ك>>ۇچ>>گە ئ>>ىگە ب>>ول>>غاچ>>قا ،ت>>ۇرك>>ىيە ھ>>وك>>ۇم>>ىتى ي>>ېقىندا ئ>>اۈرۇپ>>ا ب>>ىرل>>ىگىگە ك>>ىرى>>شنىىڭ
س >>ىياس >>ى ج >>ەري >>ان >>لىرى >>نى ت >>ىزل >>ىتىش خ >>ۇس >>ۇس >>ىدا پ >>ىكىر ب >>ىرل >>ىگىگە ك >>ەل >>گەن >>لىگى م >>ەل >>ۇم.
ھ>ەرھ>ال>دا ،ت>ۇرك>ىيە ت>ۇرك دۇن>ياس>ىنىڭ س>ىياس>ى ب>ىرل>ىگى ب>ىلەن ئ>اۋرۇپ>ان>ىڭ س>ىياس>ى ب>ىرل>ىگى
ئ> >>ارى> >>سىدى> >>كى م> >>ەن> >>پىئەت ھ> >>ىساب> >>ىنى ت> >>ارازى> >>غا س> >>ىلىپ ئ> >>وب> >>دان دەڭ> >>سەپ ب> >>اق> >>قان ب> >>ول> >>سا
ك >>ىرەك...ب >>ۇ ۋەزى >>يەت >>تە ت >>ۇركىس >>تان >>چى س >>ىياس >>ەت >>چىلەرن >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇرالرن >>ىڭ ت >>ەق >>دى >>رى >>نى ك >>ون >>ا
پ>>ان>>تۇرك>>ىزى>>م ي>>اك>>ى ي>>ېڭى ئ>>وس>>مان>>ىزى>>م خ>>ام خ>>ىيال>>ىغا ب>>اغ>>لىۋى>>لىشى ئ>>وز-ئ>>وزى>>مىزن>>ى ئ>>اۋارە
قىلماقتىن باشقا نەتىجە بەرمەيدۇ...
 .30ئ>ەگ>ەر م>ەش>ھۇر ت>ۇرك م>ۇت>ەف>ەك>كۇرى زى>يا گ>وك>ئال>ىپنىڭ ت>ۇرك>چىلىك پ>ىرى>نسىپلىرى ئ>ىچىدە،
ھەققانىيەت ساھاسىدا )ئىشقا يارايدىغان ( تۇركچىلىكنىڭ تۇركىيەچىلىك ئىكەنلىگىى

ھەققىدىكى تەۋسىيەسىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق،
Ziya Gökalp’a göre Türkiyeçilik:
Mefküre, geleceğin yaratıcısıdır. Dün Türkler için hayali bir mefküre
halinde bulunan milli devlet, bugun Türkiye’de bir gerçek halini
almıştır. O halde Türkçülüğü, mefkûresinin büyüklüğü noktasından, üç
dereceye ayırabiliriz.
1) Türkiyecilik
2) Oğuzculuk yahut Türkmencilik
3) Turancılık
Bugün, gerçeklik sahasında, yalnız» Türkiyecilik« vardır.
Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları 28s. Milli Eğitim Basımevi 1990
Ankara
 .31ئ>>ەگ>>ەر ت>>ۇرك>>ىيە ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ج>>ۇم>>ھۇرب>>اش>>قان>>ى رەج>>ەپ ت>>اي>>يىپ ئ>>ەردوغ>>ان>>نىڭ .2018
ي>ىلى  .2س>ېنتەب>ىر ك>ۇن>ى ق>ىرغ>ىزىس>تان ن>ىڭ چ>ول>پان>ات>ا ش>ەھ>رى>دە ئ>ىچىلغان  .6ق>ىتىملىق ت>ۇرك
دۇن > >>ياس > >>ى رەھ > >>پەرل > >>ىرى ك > >>ىڭىشىدە ''پ > >>ەل > >>ەس > >>تىن ت > >>ۇرك دۇن > >>ياس > >>ىنڭ ت > >>ىشىدا ئ > >>ەم > >>ەس'''
دى>>گەن>>لىگىنى ،ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان>>نى ھ>>ىچ ئ>>اغ>>زى>>غا ئ>>امل>>ىغان>>لىغىنى ت>>وغ>>رى چ>>ۇش>>ىۇن>>ۇش>>نى،
ي>>ەن>>ى ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركس>>تان داۋاس>>ىنى ي>>ېڭى ئ>>وس>>مان>>ىزى>>م غ>>اي>>ەس>>ى داخ>>ىلىدە ھ>>ەل قىلىش>>تىن
ب>>ىشارەت ب>>ەرگ>>ەن>>لىگىنى ئ>>ىدراك ق>>ىلىشنى خ>>ال>>ىساق ) ،س>>ۇرى>>يەدە ج>>ەڭ ق>>ىلۋات>>قان ش>>ەرق>>ى
ت>>ۇركىس>>تان>>لىق م>>ۇج>>اھ>>ىتلەر ب>>ۇ خ>>ەۋەردى>>ن ئ>>ىلھام>>لىنىپ پ>>ەل>>ەس>>تىنگە ك>>ىتىپ ق>>امل>>ىسۇن ي>>ەن>>ە...
ھېزى بولغايسىلەر (...

ھ>ال>ەپ ،ش>ام ۋە ق>ۇددۇس )پ>ەل>ەس>تىن( ي>اۈۇز س>ۇل>تان س>ېلىم ت>ەرى>پىدى>ن .1516ي>ىلى ئ>ىشغال
ق >>ىلىنغان .1831 ،ي >>ىلى ئ >>ىبراب >>ىم پ >>اش >>ا ت >>ەرى >>پىدى >>ن ئ >>وس >>مان >>لىنىڭ ب >>ىر پ >>ارچ >>ىسى ھ >>ال >>ىغا
كەلتۇرۇلگەن.
Ku r u l u ş i n i n 7 0 4 . Y i l i d a O s m a n l ı 2 9 9 s . N E S A B a s ı n
YayınOrganizasyon Tic. A.Ş. Ekim 2006
İbrahim Paşa, 1831 yılında Kudüs’e girdi. Bu şekilde Şam ve Kudüs
yönetiminin bir parçası haline geldi.
kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/dunya/ulkeler/222783/
osmanli-doneminde-kudus.html
 .32ئ>ەگ>ەر ئ>ۇي>غۇرخ>ەل>قىنىڭ م>ىللى م>ۇس>تەق>ىللىق داۋاس>ى ئ>ۇچ>ۇن ب>اش ق>ات>ۇرۇۋات>قان ،ج>ان
ك >>وي >>دۇرۇۋات >>قان ب >>ارل >>ىق ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ت >>ەش >>كىالت >>لىرى >>نىڭ ئ >>ۇي >>غۇر م >>ىللىتى ،ئ >>ۇي >>غۇر
ك>ىملىگى ،ئ>ۇي>غۇر ئ>وزل>ۇك>ى ،ئ>ۇي>غۇر ئ>ىلى ،ئ>ۇي>غۇر دەۋل>ىتى ۋە ئ>ۇي>غۇرى>زى>م ي>ول>ىدا ب>ىر ي>اق>ىدى>ن
ب>>اش چ>>ىقىرى>>پ ،ب>>ىرج>>ان -ب>>ىر ت>>ەن ب>>ول>>ۇپ ب>>ىرل>>ىشىشكە ،ئ>>ارى>>لىرى>>دى>>كى ب>>ىھودە ئ>>ىختىالپ ۋە
ج>>ىدەل-م>>اج>>رال>>ىرى>>نى ئ>>ۇي>>غۇر م>>ىللى م>>ەن>>پىئەت>>ىنىڭ ئ>>ۇس>>تۇن>>لىگى ئ>>اس>>اس>>ىدا ھ>>ەل ق>>ىلىشىغا
دااللەت قىلىشنى خالىساق،
 .33ئ>ەگ>ەر ت>ۇرك>ىيەدە ئ>وم>ۇم>لىىشىپ ق>ال>غان "ئ>ات>ا ۋەت>ەن-ت>ۇركىس>تان"" ،ئ>ان>ا ۋەت>ەن-ت>ۇرك>ىيە"،
"ب>>اال ۋەت>>ەن-س>>ىپرۇس " دى>>ن ئ>>ىبارەت ب>>ۇ "ئ>>ۇچ ۋەت>>ەن" ،ئ>>ۇق>>ۇم>>ىنى چ>>ۇش>>ۇن>>ۇش>>نى ،ت>>ۇرك>>ىيە
ھ >>وك >>ۇم >>ىتى ۈە خ >>ەل >>قىنىڭ ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان داۋاس >>ىغا ب >>ول >>غان ھىس >>داش >>لىقىنىڭ ت >>ۇپ
س >>ەۋەب >>ىمۇ ئ >>وزل >>ىرى >>نىڭ ئ >>ات >>ا ۋەت >>ەن ،ئ >>ات >>ا ي >>ۇرت -ت >>ۇركىس >>تان >>دى >>ن ك >>ەل >>گەن >>لىگىدى >>ن ئ >>ىبارەت
ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .34ئ >>ەگ >>ەر ت >>ۇرك >>ىيە ھ >>وك >>ۇم >>ىتى ۈە خ >>ەل >>قىنىڭ ئ >>ۇي >>غۇر داۋاس >>ىغا ب >>ول >>غان ھىس >>داش >>لىقىنى
تۇركچىلىك خىيالى بويىچە ئەمەس ،ئۇيغۇرلۇق رىيالى بويىچە ،تۇركلەرنىڭ ئەسلى

ئ >>ۇي >>غۇرالردى >>ن ت >>ۇرل >>ەن >>گەن >>لىگىنى ب >>ىلدۇرۇش ئ >>ارق >>ىلىق ك >>ۇچ >>ەي >>تىشنىڭ ت >>ىخىمۇ م >>ەن >>تىقلىق
بولىدىغانلىغىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،

 .35ئ>>ەگ>>ەر خ>>وت>>ەن>>لىك ئ>>ۇي>>غۇرغ>>ا ق>>ارى>>غان>>دا ت>>اش>>كەن>>تلىك ئ>>وزب>>ەك>>نىڭ ت>>ىخىمۇ چ>>ۇش>>ۇن>>ۇش>>لىك
ئ > >>ىكەن > >>لىگىنى ،ت > >>ارى > >>خى ھ > >>ادى > >>سەل > >>ەر ۋەج > >>ىدى > >>ن ‘’ئ > >>وزب > >>ەك > >>لىشىپ’’ ك > >>ەت > >>كەن ب > >>ىرت > >>ۇق > >>قان
ق >>ېرى >>نداش >>لىرى >>مىزن >>ىڭ ت >>ارى >>خى ك >>ىملىگىگە س >>اھ >>ىپ چ >>ىقىشنى ،ت >>ەب >>ىئى ھىس >>داش >>لىغىنى
قازىنىشنى خالىساق،
 .1992ي>>ىللىق ت>>ۇرك>>ىيە ئ>>ال>>ى م>>ەك>>تەپ ئ>>ىمتىغان>>لىرى>>غا ت>>ەي>>يارل>>ىق س>>ۇئ>>ال-ج>>اۋاپ>>الر ك>>ىتاب>>ىدا :
ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى ئەھمىيەتلىرى نىمە؟ دىگەن سۇئالغا شۇنداق جاۋاپ بېرىلگەن.

Uygurlar, XIII. asırda dünyayı istila eden bu Moğol İmparatorluğuna,
medeniyet üstünlüğü ile Uygur yazısını imparatorluğun resmi yazısı
olarak kabul ettirdiği, damga tüzüğü ve devlet yöneticiliğini öğrettiği
için, birçok bilginlere göre, Moğol İmparatorluğu, fiilen Uygur
İmparatorluğu olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla Uygurlar,
Moğolların Türkleşmesinde de önemli rol oynayarak, Çağatay ve
Özbek Türklerini ortaya çıkarmıştır.
?http://www.allaturkaa.de/forum/index.php
page=Thread&postID=1115544
''...ت>>ارى>>خقا ن>>ەزەر س>>ال>>ساق ،ئ>>وزب>>ەك ۋە ئ>>ۇي>>غۇر خ>>ەل>>ىقلىرى>>نىڭ ئ>>ەزەل -ئ>>ەزەل>>دى>>ن ق>>ان>>داش ۋە
ج >>ان >>داش ئ >>ىكەن >>لىگىگە گ >>ۇۋاھ ب >>ول >>ىمىز .ب >>ىزن >>ى ت >>ىلىمىز ۋە دى >>لىمىز ئ >>ورت >>اق ،ئ >>ەدەب >>ىيات >>ىمىز،
سەنئىتىمىز ،ئورپ-ئادەتلىرىمىز ،ئەنئەنەلىرىمىزئوز-ئارا چىتىشىپ كەتكەن .شۇ مەنىدىن

ئ>>ال>>غان>>دا خ>>ەل>>ىقلىرى>>مىزن>>ىڭ ش>>ېيخۇل م>>ەش>>اي>>ىقى ب>>ومل>>ىش ئ>>ەخ>>مەت ي>>ەس>>سەۋى ھ>>ەزرەت>>لىرى
ھ>ەق>قىدى>كى ب>ۇ ئ>ەس>ەرن>ىڭ ئ>ۇي>غۇر ت>ىلىدا ج>اراڭ>لىشى ت>ەب>ىئى ھ>ال>دۇر .ب>ۇن>داق ئ>ىزگ>ۇ ئ>ىشنى
قۇتلۇقلىماق الزىم''...
س >>ائ >>ىدۇل >>ال س >>ىياي >>ېف )ئ >>وزب >>ەكىس >>تان( ئ >>ەھ >>مەت ي >>ەس >>سەۋى  .4ب >>ەت م >>ۇئ >>ەل >>لىپتىن ش >>ىنجاڭ
خەلق نەشىرىياتى ئۇرۇمچى 2008

 .36ئ>>ەگ>>ەر ت>>ۇرك>>ىيە ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى  1982ئ>>اس>>اس>>ى ق>>ان>>ۇن>>ى  .66م>>اددەس>>ىدى>>كى "ت>>ۇرك
دەۋل>>ەت>>ىگە ۋەت>>ەن>>داش>>لىق رىش>>تىسى ب>>ىلەن ب>>اغ>>الن>>غان ھ>>ەر ك>>ىشى ت>>ۇرك>>تۇر " .دى>>گەن ئ>>ىبارە
ب >>وي >>ىچە ت >>ۇرك ك >>ىملىگىنىڭ ق >>ان >>ۇن >>ى ئ >>ۇق >>ۇم >>ىنى چ >>ۇش >>ۇن >>ۇش >>نى ،خ >>ىتاي ۋەت >>ەن >>دى >>شى ب >>ول >>غان
ئ>ۇي>غۇرالرن>ى ق>ان>ۇن>ى ج>ەھ>ەت>تىن ت>ۇرك>چىلىك ئ>ىڭىغا داالل>ەت ق>ىلىشنىڭ ت>ۇرك>ىيە ق>ان>ۇن>ىغا خ>ىالپ
ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،

 .37ئ >>ەگ >>ەر ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ىلى ۋە ئ >>ۇي >>غۇر م >>ىللىتىنى ت >>ارى >>خى م >>ۇج >>ىزەل >>ىرى ،ي >>ادى >>كارل >>ىقلىرى،
يالدامىلىرى بىلەن دۇنياغا تونۇتۇشنى ۋە تونۇلۇشىنى خالىساق،
 .38ئ > >>ەگ > >>ەر ت > >>ۇرك ت > >>ىلىدا’’ م > >>ەدەن > >>ىيەت’’ م > >>ەن > >>ىسىدە ك > >>ەل > >>گەن  ’’Uygarlık -ئ > >>ۇي > >>غارل > >>ىق
‘’س >>وزى >>نىڭ ت >>ارى >>خى ئ >>ۇي >>غۇر م >>ەدەن >>ىيىتىنىڭ ئ >>ىلھام >>ى ب >>ىلەن ش >>ەك >>ىللەن >>گەن >>لىگىنى ي >>ەن >>ى،
ئۇيغارلىقنىڭ ئۇيغۇردىن كەلگەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .39ئ >>ەگ >>ەر ،خ >>ىتاي ئ >>ۇي >>غارل >>ىغىنىڭ )م >>ەدەن >>ىيىتىنىڭ( ئ >>ەس >>لىدە ئ >>ات >>ا-ب >>وۋى >>لىرى ت >>ەرى >>پىدى >>ن
ئ >>ۇالرغ >>ا م >>ىراس ق >>ىلىنغان ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ۇي >>غارل >>ىغى ئ >>ىكەن >>لىگىنى ،خ >>ىتاي >>الرن >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇرالردى >>كى
ئۇيغارلىق )مەدەنىيەت( ئۇستۇنلىگىنى ھەرگىز ئىچىگە سىڭدۇرەملەيدىغانلىغىنى ،نوۋەتتىكى

ئ >>ۇي >>غۇر ق >>ىرغ >>ىنچىلغىنىڭ ت >>ۇپ س >>ەۋەب >>ىمۇ خ >>ۇددى گ >>ېتلېرن >>ىڭ ي >>ەھ >>ۇدى ق >>ىرغ >>ىنچىلغىدەك ب >>ىر
مەدەنىيەت قىرغىنچىلىق ھادىسەسى ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
The Chinese civilization is referred to and looked upon as one of the
very old ones. As a Chinese civilization it dates back only about 5000
years. It is popularly believed that the Chinese themselves developed
their civilization. They did not.. The Chinese civilization, therefore, was
the Uighur civilization handed to them by their fathers. Chinese
legends tell that the Uighur were at the height of their civilization
about 17,000 years ago. This date agrees with geological phenomena.
【James Churchward: The Children of Mu 224, 225 p. Brotherhood of
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ئ>>ادەت>>تە ،خ>>ىتاي ئ>>ۇي>>غارل>>ىغى )م>>ەدەن>>ىيىتى( دۇن>>يادى>>كى ئ>>ەڭ ق>>ەدى>>مى ئ>>ۇي>>غارل>>ىقالرن>>ىڭ ب>>ىرى،
ب>ۇ ئ>ۇي>غارل>ىقنى خ>ىتاي>الر ئ>وزل>ىرى ي>ارات>قان دەپ ق>ارى>لىدۇ .ھ>ال>بۇك>ى ب>ۇ ت>وغ>را ئ>ەم>ەس .خ>ىتاي
ئ>>ۇي>>غارل>>ىغى ئ>>اران  5000ي>>ىللىق ت>>ارى>>خقا ئ>>ىگە .ب>>ۇ ئ>>ۇي>>غارل>>ىق ئ>>ات>>ا م>>ىراس>>نىڭ ن>>ەس>>ىبىدۇر.
خ>ىتاي ئ>ۇي>غارل>ىغىنى ئ>ات>ا-ب>وۋى>لىرى ت>ەرى>پىدى>ن ئ>ۇالرغ>ا م>ىراس ق>ىلىنغان ئ>ۇي>غۇر ئ>ۇي>غارل>ىغى
دەپ ق >>اراى >>شقا ب >>ول >>ىدۇ .خ >>ىتاي رى >>ۋاي >>ەت >>لىرى >>دە ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ۇي >>غارل >>ىغىنىڭ ب >>ۇن >>دى >>ن  17000ي >>ىل
ئ>اۋۋال ئ>ەڭ ي>ۇق>ۇرى پ>ەل>لىگە چ>ىققان>لىغىدى>ن ق>ەي>ت ق>ىلىنغان>لىغى م>ەل>ۇم .ب>ۇ ھ>ال ئ>ۇ دەۋى>ردى>كى
گ >>ىول >>وگ >>ىيەل >>ىك ھ >>ادى >>سەل >>ەرگ >>ىمۇ م >>اس ك >>ەمل >>ەك >>تە .خ >>تاي >>الرن >>ىڭ داۋج >>ياۋ ب >>ۇت >>خان >>ىلىرى >>دا ب >>ۇن >>ى
ئىس >>پات >>الي >>دى >>غان ن >>ۇرغ >>ۇن ي >>ازم >>ا ي >>ادى >>گارل >>ىقالرن >>ىڭ س >>اق >>الن >>غان >>لىغى ،ھ >>ەرق >>ان >>داق خ >>ىتاي
...ئالىملىرىنىڭمۇ بۇنى شەك-شوبھەسىز ئىتراپ قىلىدىغانلىغى مەلۇم
】James Churchward: The Children of Mu, 224p. 225p. Brotherhood
【of Life Albuquerque New Mexico USA 1998
 .40ئ>ەگ>ەر ئ>ىنگىلىز ئ>ال>ىمى  James Churchwardت>ەرى>پىدى>ن -1927ي>ىلى ئ>ىالن ق>ىلىنغان
مۇ قۇرۇقلىغى ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىدىن دۇنيا تارىخىنىڭ تۇنجى ئىمپىرىيەسىنىڭ ئۇيغۇر

ئ >>ىمپىرى >>يەس >>ى ئ >>ىكەن >>لىگىدى >>ن ئ >>ىبارەت ب >>ۇ ت >>ارى >>خى ت >>ەت >>قىقات >>ىىنىڭ ت >>ەس >>ادى >>پى ھ >>ادى >>سە
ئ >>ەم >>ەس >>لىگىنى ،ئ >>ۇن >>ىڭدى >>ن ئ >>ىلھام ئ >>ىلىشنىڭ ۋە ئ >>ۇن >>ىڭغا س >>اھ >>ىپ چ >>ىقىشنىڭ زەرۇرى >>يىتىنى،
تارىخى كىملىگىمىزنى چۇشۇنۇشنى خالىساق.
 .41ئ> >>ەگ> >>ەر س> >>وڭ س> >>ۇالل> >>ىسى）（1279－960ن> >>ىڭ پ> >>ادى> >>شاس> >>ى س> >>وڭ ت> >>ەي زوڭ ن> >>ىڭ
ئ>>ەل>>چىسى ۋاڭ ي>>ەن دى ن>>ىڭ ئ>>ىدى>>قۇت زى>>يارەت خ>>ات>>ىرى>>سىدا ب>>ەرگ>>ەن م>>ەل>>ۇم>>ات>>ىدى>>ن ئ>>ىدى>>قۇت
ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ان >>لىغىنىڭ ي >>ەرك >>ول >>ىمى ن >>ىڭ  James Churchwardن >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ىمپىرى >>يەس >>ى
چ >>ىگراس >>ى ھ >>ەق >>قىدى >>كى م >>ەل >>ۇم >>ات >>لىرى >>دى >>ن ت >>ىخىمۇ ب >>ۇي >>ۇك ئ >>ىكەن >>لىگىنى ئ >>ىدراك ق >>ىلىشنى
خالىساق،
Wang Yendi'ye göre, Gao chang ( İdikut )'un arazisi güneyde Yu tian
( Hoten Kiriye ), güney batıda Da shı ( Arabistan ) ve Bo sı ( İran ),
batıda Xi tian ( Hindistan ), Bu lu sha ( Bu lu Çölü, Uyğurlar'ning
Kiskiçe Tarihi 'de 'Pişavur' ), Xue shan ( Karlı dağ ) ve Dong ling ile
çevrilmiştir [ Prof. Dr. Özkan İzgi : Çin elçisi Wang Yendi'nin Uygur
] Seyahatnamesi, 55, 56 s. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989

 .42ئ >>ەگ >>ەر خ >>ىتاي >>الرن >>ىڭ ت >>اڭ س >>ۇالل >>ىسى دەۋرى >>نىڭ  -757ۋە  -762ي >>ىللىرى ي >>ۇز ب >>ەرگ >>ەن
ئ>ەن>لۇش>ەن  -ش>ىسىمىڭ )ئ>وڭ>لۇك -س>وي>گۇن( ئ>ىسيان>ىنى ئ>ۇي>غۇر دەۈل>ىتىنىڭ ي>اردى>مى ب>ىلەن
ب>ىسىقتۇرغ>ان>لىغىدى>ن ئ>ىبارەت ب>ۇ ت>ارى>خى ھ>ادى>سەن>ىڭ س>ىياس>ى ئ>ەھ>مىيىتىنى چ>ۇش>ۇن>ۇش>نى
خالىساق،
م>>ەن>>بە :ل>>يۇ زى>>شياۋ ئ>>ۇي>>غۇر ت>>ارى>>خى .1ق>>ىسىم  .103ب>>ەت ب>>ىجىن م>>ىللەت>>لەر ن>>ەش>>ىرى>>يات>>ى
1982
 . 43ئ >>ەگ >>ەر ئ >>ۇي >>غۇرالرن >>ىڭ ت >>اڭ س >>ۇالل >>ىسى دەۋرى >>دە ي >>ۇز ب >>ەرگ >>ەن ئ >>ەن >>لۇش >>ەن  -ش >>ىسىمىڭ
)ئوڭلۇك -سويگۇن( ئىسيانىنى بىسىقتۇرۇپ بەرگەنلىك بەدىلىگە تۇزۇلگەن  100يىللىق

 ت>>اڭ س>>ۇالل>>ىسى ھ>>وك>>وم>>ىتى م>>ۇك>>اپ>>ات ت>>ەرى>>قىسىدە ئ>>ۇي>>غۇرالرغ>>ا ھ>>ەر ي>>ىلى،ك>>ىلىشمە ب>>وي>>ىچە
 ئ >>ىپەك س >>ودى >>سى- ب >>ۇن >>دى >>ن ب >>اش >>قا ''ئ >>ات،دۇردۇن ب >>ىلەن ت >>ەم >>ىنلەش >>نى- م >>ىڭ ت >>وپ ت >>اۋار20
 م>ىڭ100 ك>ىلىشمىسى'' ب>وي>ىچە ئ>ۇي>غۇر خ>ان>دان>لىغى ت>اڭ س>ۇالل>ىسى ھ>وك>ۇم>ىتىگە ھ>ەر ي>ىلى
 ت >>وپ40  ت >>اڭ س >>ۇالل >>ېسى ھ >>وك >>وم >>ىتى ھ >>ەر ب >>ىر ئ >>ات >>نىڭ ب >>ەدى >>لىگە،ئ >>ات س >>ىتىپ ب >>ېرى >>دى >>غان
، دۇردۇن ت> >>ول> >>ەي> >>دى> >>غان ب> >>ول> >>غان> >>لىغىدى> >>ن ئ> >>ىبارەت ت> >>ارى> >>خى ھ> >>ادى> >>سەن> >>ىڭ س> >>ىياس> >>ى-ت> >>اۋار
،ئىقدىسادى ۋە ئىجتىمائى ئەھمىيىتىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق
 ب >>ەت ب >>ىجىن م >>ىللەت >>لەر ن >>ەش >>ىرى >>يات >>ى.75 ق >>ىسىم.1  ل >>يۇ زى >>شياۋ ئ >>ۇي >>غۇر ت >>ارى >>خى.م >>ەن >>بە
1982
 ي>ىلى ئ>ىالن ق>ىلىنغان ئ>ۇي>غۇر-1982  ئ>ەگ>ەر خ>ىتاي ت>ارى>خچىسى ل>يۇ زى>شياۋ ت>ەرى>پىدى>ن.44
ت >>ارى >>خى ت >>ەت >>قىقات >>لىرى >>دى >>ن ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ان >>دان >>لىغىنىڭ )دەۋل >>ىتىنىڭ( چ >>ىگراس >>ىى ھ >>ەق >>قىدى >>كى
،ئىتىرافلىرىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق
“Uygur Hanedanlığının dairesi duğuda Xing An Ling (Hingan) dağları,
batıda Altay dağı, küzeyde Sibirya'nın Baykal gölüne kadar olan
bölgeleri, güneyde ise Tang sülalesinin zimini ile hudutlu idi. Demek
eski Doğu Türk Hanedanlığının egemenliğindeki ziminlerin mütlak
çoğunluğu Uygur Hanedanlığının egemenliğine geçti. Sibirya'nın
Baykal gölünün güneyine yerleşen Tuba kabilesi, Baykal gölünün
batısına yerleşen Korıkan Kabilesi, Yinsey nehrinin yukarı kıyılarına
yerleşen Kırgız kabilesi, Altay dağı eteğine yerleşen Karluk kabilesi,
Tian Shan (Tanrı dağı )'nıon küzeyine yerleşen Sart kabilesi, Yin Shan
dağı eteklerine yerleşen Tanğut ve Tuyuhun kabilesi, Xing An Ling
dağlarının doğusuna yerleşen Şirvi, Şi ve Kıtan ( Hıtay ) kabileleri
Uygur Hanedanlığının tabiyetine geçti.” [ a.g.e. 59 s. ]

 ن> >>ىڭ م> >>ۇ ق> >>ۇرۇق> >>لىغى ھ> >>ەق> >>قىدى> >>كىJames Churchward  ئ> >>ەگ> >>ەر ئ> >>ىنگىلىز ئ> >>ال> >>ىمى.45
ت>>ەت>>قىقات>>لىرى>>دى>>ن ئ>>ۇي>>غۇرالرن>>ىڭ پ>>ۇت>>ۇن ئ>>ارى>>ئان ئ>>ېرق>>ىنىڭ ئ>>ات>>ىسى ئ>>ىكەن>>لىگىدى>>ن ئ>>ىبارەت ب>>ۇ
،تارىخى ھادىسەنى چۇشۇنۇشنى خالىساق
The History of the Uighurs is the history of the Aryan races, for all of
the true Aryan races descended from Uighur forefathers. The Slavs,
Teutons, Celts. Irish, Bretons and Basques were all descended from
Uighur stock. The Bretons, Basques and genuine Irish are the
descendants of those who came to Europe in Tertiary Time. The
descendants of those who survived the magnetic cataclysm and
mountain rising
【125】 James Churchward: The Children of Mu 215 p. Brotherhood
of Life Albuquerque New Mexico Brotherhood of Life Albuquerque New
Mexico USA 1998
 ئ >>ەگ >>ەر ئ >>ۇي >>غۇر خ >>ەل >>قىنىڭ ت >>ارى >>خى داس >>تان >>ى ئ >>وغ >>ۇزن >>ام >>ەدە ئ >>ىزھ >>ار ق >>ىلىنغان ت >>ارى >>خى.46
ھ>>ادى>>سەل>>ەرن>>ىڭ ي>>ەن>>ى ئ>>وغ>>ۇزخ>>ان>>نىڭ ئ>>وزى>>نى ئ>>ۇي>>غۇر خ>>اق>>ان>>ى دەپ ئ>>ىالن ق>>ىلىشى ۋە پ>>ۇت>>ۇن
 ن > >>ىڭ م > >>ۇJames Churchward ،دۇن > >>يان > >>ى ب > >>وي > >>سۇن > >>دۇرۇش غ > >>اي > >>ىسىنى ج > >>اك > >>ال > >>ىشىنىڭ
ق>ۇرۇق>لىغى ھ>ەق>قىدى>كى ت>ەت>قىقات>لىرى>غا ي>ەن>ى ئ>ۇي>غۇرالرن>ىڭ ي>اۋرۇپ>اغ>ا ك>وچ>ۇش>ىدى>ن ئ>ىبارەت
،بۇ تارىخى ھادىسەگە ماسلىشىدىغانلىغىنى چۇشۇنۇشنى خالىساق
Photo. 29 The 1 – 4 pages of The Oghuzname which have kept in Paris
Bibliotheque Nationale
【From: Geng Shimin, Tursun Ayup, Kedimi Uyghurlarning Tarihi
Dastani Oghuzname 24 bet, Milletler Neshiriyati Beijing 1980】

Paris versiyonunun 106 - 115 satırlarına bakılırsa, Oğuz Han 'ın
yabancı elçilere gönderdği mektubunda yer verdiği şu ibareler dikkat
çekicidir:
Ben Uygur hakanıyım. Tüm cihan'a da hakan olmalıyım. Bana boyun
egmenizi dilerim. Kim ki boyun egip, ağzıma baksa, ona hediye
göndererek ,dost tutarım. Kim ki boyun egmesse, ona gazaplanırım,
asker göndererek, onu düşman yaparım. Derhal bastırıp dar^a
asarım, yok ederim. [ Oğuzname 46s. ( Uygurca ) Beijing Milletler
Neşiriyati 1984 ]
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Prof. Dr. Faruk Sümer'e göre, bu destan İlhanlı hükümdarlarından
Gazan Han devrinde (1295 - 1304) veya Gazan'ın halefi Olceytü
zamanında (1304 - 1316) ceryan eden kuvvetli Türkçülük şuurunun
ürünüdür. Eserin Uygur ülkesinde yazılmış olması imkansızdır. Ona
göre bu şuurun esasları şunlardır:
a) Oğuz Han'dan eserin yazıldığı devre kadar Türk alemini, adları
zikredilen şu kaimler temsil etmektedir. Oğuz ( Türkmen ), Uygur,
Kıpçak, Kanlı, Karluk, Kalaç.
b) Türkler'in en eski zamanlarda yaşamış Moğullar'ın Cengiz Han'ı
gibi, cihangir bir hükümdarları vardır. Bu cihangir hükümdar'ın adı
Oğuz Han'dır.

c) Türk dünyası, Oğuz Han'ın yaptığı büyük fetihler neticesinde
meydana gelmiştir. Yani Türk kavimlerinin Beş-Balık bölgesinden KaraDeniz'in küzeyine ve Anadolu'da Adalar Denizine kadar yayılmış
olmaları Oğuz Han'ın fetihlerinden ileri gelmiştir.
ç) Oğuzlar Oğuz Han'ın 24 torunundan inmişlerdir. Uygurlar Oğuz
Han'ın öz kavmi veya ona itaat eden Türk'lerdir. Kıpçak Kanlı, Karluk
ve Kalaçlar da Oğuz Han'ın beylerinden türemişlerdir.
d) Türkle'rin tarihi bölümü'nde, Oğuz Han kavmini hak dinine sokmak
için Tanrı tarafından gönderilmiş bir hükümdar olarak gösterilir.
Böylece, kavmini hem Allah'n dinin getirmiş, hem de büyük fetihler
yapmış bir peygamber hükümdara sahip olmakla Türkler'in hem
Moğullar, hem de Araplar kadar şerefli veya onlardanda şerefli ve
üstün bir kavim oldukları ifade edilmiştir. [ Faruk Sümer, Oğuzlar, 273
s. ]
Uygurların Oğuz Han'ın öz kavmi olduğuna, Oğuzların onun 24
torunundan indiğine göre, Oğuz Han adlı bu cihangir hükümdar, bir
Uygur'dur. Bu Uygur ise Oğuzlar'ın ecdadıdır. Türk dünyası işte bu
Uygur Hakan'ının büyük fetihlerinden meydana gelmiştir. [ Pror. Dr.
Faruk Sümer: Oğuzlar , 170, 171s. Türk Dünyası Araştırma Vakfı,
İstanbul, 1992 ]
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Ogur, Yugur, Uygur adları aynı kelimenin muhtelif şekillrinden
ibarettir. Asya ve Doğuavrupa'nın bu kadar geniş sahalarında bize

tarihen malum olan ve olmayan devirlerde yayılmış olan bu Ogur,
Yugurların isimleri Miladdan önceki devirlerde Türk isminin yerini
tutan bir isim olmuştu. İhtimal Önasya’daki
Khuriler de
…onlardandır
[ A.Zeki Velidi Togan, Umumi Tutk Tarihine Giriş, 147s. , 149
]s.Enderun Kitabevi 1981 İstanbul
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"تۇرك تارىخى ئىلمى ماقالىسى" دا شەرھىلەنگەن دەلىللەرنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
تاخسىن ماياتەپەك ئەفەندى تەرىپىدىن ھازىرلىنىپ .1936 ،يىلى  29فىۋرال تارىخىدا

سۇنۇلغان  .7دوكالتىى خۇسۇسىدا ئەينەن شۇ سوز-ئىبارىلەرگە يەر بېرىلگەن :
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م>ەدەن>ىيەت ،ت>ىل ۋە دى>نلىرى>نى ج>اھ>ان>غا ي>اي>غىنىغا ئ>ائ>ىت ي>ېپ-ي>ىڭى ۋە م>ۇھ>ىم م>ەل>ۇم>ات>الرن>ى
ئوز ئىچىگە ئالغان دوكالت ئىكەنلىگى تەكىتلەنگەن «...
ب > > >>ۇ دوك > > >>الت > > >>تا  James Churchwardن > > >>ىڭ ت > > >>ەت > > >>قىقات > > >>لىرى > > >>غا ئ > > >>اس > > >>اس > > >>ەن ئ > > >>ۇي > > >>غۇر
ئ>ىمپىرات>ورل>ىغىنىڭ ت>ۇرك ئ>ىمپىرات>ورل>ىغىدى>ن  11 – 10م>ىڭ ي>ىل ئ>اۋۋال م>ەي>دان>غا ك>ەل>گەن>لىگى
تەكىتلەنگەن...
Kemal SEZER : Atatür’ün ulaştığı şifrelere göre Türklerin anayurdu
Ortf Asya değildi ! Ergenekon mu, Mu mu ? Yeni Aktuel 2005 23
Sayfa.
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840 yılında Orhun sahasından ayrılıp, Beşbalık ve Koçu mıntıkasna
yerleştikten sonra ziraetçi ve tüccar bir millet olarak yaşadılar. [ Zeki
]Velidi Togan: age. 99 s.
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OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK-UYGUR İLİŞKİLERİ
ÜZERİNE(1861-1934) Alimcan İNAYET Yrd. Doç. Dr.. E. Ü. Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. http://dergipark.gov.tr/download/
article-file/406169
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A.N. Kooropatkin' e göre, IV asrın başlangıçı Hunlar batıya doğru
yayıldığı zamanlarda, rasgelen ufak göçmen kabilelerinin hepsini
önüne katarak, onlardan yararlanarak Roma İmperatorluğunu ele
geçirmiş, V asırda Alman topraklarını istila etmiştir. Bu Honlar,
"Uygur", "Ugra", "Hungıra" adlarıyla Avrupa'ya kadar ulaşmişlar.
Şimdi Macar veya Macaristanlılar diye adlandırılanlar tam şunların
evladıdır. Önceki Hunlar, sonradan Uygurlar olarak adlandırılmıştır.
[ A.N. Kooropatkin ：Keşkeriye. 123 s. ( Uygurca Hekime Erşidin
tercümesi ) Xin Jiang Helk Neşiriyati Ürümçi ]
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ئەينى ئىنسانالر ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
'Fransız Misyoner Huc 'da Tatarlar ve Tibetlere Seyahat Hatırası
denilen eserinde aynı fikiri destekleyerek Hunlar ile Uygurlar'ın aynı
insanlar olduğunu teyit etmiştir.. [ Keşkeriye. 123 s Uygurca Hekime
] Erşidin tercümesi «Xin Jiang» Helk Neşiriyati Ürümçi 1984
Hunlar, İÖ 3. yüzyılının sonunda, Orta Asya'nın büyük bir bölümüne
500 yıldan uzun bir süre egemen olarak büyük bir kabile birliği
oluşturan ve İS yüzyılın 370' te Avrupayı istila ederek büyük bir
] imparatorluk kuran göçebe halktır. [ AnaBritannica : 11.cilt, 279 s.
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ي >>ىلچە ھ >>ۆك >>ۈم س >>ۈردى .ب >>ۇالرن >>ىڭ ھ >>ۆك >>ۈم >>دارل >>ىرى >>دى >>ن ت >>ون >>ۇل >>غان >>لىرى م >>وي >>ون >>چۇر ) – 759
 ( 745ۋە ب >>وگ >>و ق >>اخ >>ان )  ( 75 9 – 780ئ >>ىدى .ب >>وگ >>و ق >>اخ >>ان  -763ي >>ىلى م >>ان >>ى دى >>نىنى
قوبۇل قىلىپ بۇ دىننىڭ ئورتا ئازىيەنىڭ شەرقىدە كەڭ كولەمدە تارقىلىشىغا سەۋەپ بولدى.
»  – 840ي >>ىلى ب >>ۇ ئ >>ۇي >>غۇرالرن >>ىڭ ب >>ىر ق >>ىسمى ،ي >>ىنسەي )ك >>ىم( ۋادى >>سىدى >>كى ق >>ىرغ >>ىزالرن >>ىڭ
ب>>ىسىمى ب>>ىلەن ي>>ۇرت>>نىڭ غ>>ەرب>>ىگە -ق>>ەدى>>مى خ>>ان>>دان>>لىق غ>>ەرب>>ى ج>>ام>>ائ>>ەت>>ىنىڭ م>>ەرك>>ىزى ب>>ول>>غان
ب>ەش>بال>ىق ۋە ق>وچ>و ش>ەھ>ەرل>ىرى>گە ي>ەن>ى ش>ەرق>ى ت>ىيان>شان>غا ي>ەرل>ەش>تى .ب>اش>قا ب>ىر ق>ىسمى
خ >>ەن >>زۇالرن >>ىڭ ھ >>اك >>ىمىيىتىنى ق >>وب >>ۇل ق >>ىلىپ غ >>ەرب >>ى ش >>ىمال >>ى خ >>ىتاي >>نىڭ گ >>ەن >>سۇ ئ >>ۆل >>كىسى
چىگراسىدا يەرلەشتى.«...
»ش > >>ەرق > >>ىي ت > >>ىيان > >>شان ب > >>ۆل > >>گىسى ب > >>ۇ زام > >>ان > >>دى > >>ن ئ > >>ېتىبارەن ئ > >>ەس > >>لى ئ > >>ۇي > >>غۇر م > >>ەم > >>لىكىتى
ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان دەپ ئ >>ات >>ال >>دى .ب >>ۇ ي >>ەردە ئ >>ۇي >>غۇرالر م >>ان >>ى دى >>نىدى >>ن ب >>ەك >>رەك ب >>ۇددا دى >>نىنىڭ
ت> >>ەس> >>ىرى ئ> >>اس> >>تىدا ق> >>ال> >>دى .م> >>ۇس> >>تەق> >>ىل ھ> >>اك> >>ىمىيەت> >>لىرى  – 13ئ> >>ەس> >>ىردى> >>كى م> >>ۇڭ> >>غۇل> >>الر
دەۋرىگىچە داۋام قىلدى70.«...

Ord. Prof. Dr. A. Zeki VElidi Togan Umumi Turk Tarihing Giriş 56 s.
57 s. I Cilt 3. Baskı, Enderun Kitapevi İstanbul 1981

“840 senesinde bu Uygurları Yenisey (Kem) havzasındaki Kırgızları
tarafından tazyık olunarak bir kısmı memleketin garbi kısmında,
eskiden de hanedanın garbi zümresinin merkezi olan Beşbalık ve Koçu
şehirlerinde, yani şarki Tiyanşan'da yerleştiler. Diğer bir kısmı da
Çin'in hakimiyetini kabul ederek şimaligarbi Çin'de, Kansu vilayeti
hududunda yerleştiler. Şarki Tiyanşan mıntakası bu zamandan
itibaren asıl Uygur memleketi Uyguristan addedilmiş oldu. Burada
Uygurlar manizimden ziyade budizm tesirine düştüler, müstakil
hakimiyetleri 13 üncü asırda Moğullar devrine kadar devam
] etti” [ Omumi Türk Tarih'ine giriş: 56, 57 s. İstanbul, 1981
ب >>ۇي >>ۇك ت >>ۇرك ت >>ارى >>خچىسى زەك >>ى ۋەل >>ىدى ت >>وگ >>ان ن >>ىڭ ب >>ۇ ت >>ەت >>قىقات >>لىرى >>دى >>ن ئ >>ەس >>لى ئ >>ۇي >>غۇر
ي>>ۇرت>>ىنىڭ )ئ>>ان>>ا ۋەت>>ىنىنىڭ( ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان ئ>>ىكەن>>لىگى ئ>>ال>>الب>>ۇرۇن م>>ۇئ>>ەي>>يەن>>لەش>>تۇرۇل>>گەن>>لىگى
مەلۇم
دى>>مەك'' ،ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان'' – ت>>ارى>>خى ھ>>ەق>>ىقەت>>لەرگ>>ە ك>>ورە ب>>ېرى>>لگەن ئ>>ىسىمدۇر 1178 .ي>>ىلىق
ھ> >>ادى> >>سەدۇر )زەك> >>ى ۋەل> >>ىدى ت> >>وگ> >>ان> >>غا ك> >>ورە('' .ش> >>ەرق> >>ى ت> >>ۇركىس> >>تان'' –  -1933ي> >>ىلى
ق>ۇرۇل>غان » ش>ەرق>ى ت>ۈركىس>تان ئىس>الم ج>ۇم>ھۇرى>تى « دى>ن ب>اش>الن>غان  85ي>ىللىق ھ>ادى>سە
دۇر .ئو سىياسى غايەلەرگە كورە بېرىلگەن ئىسىمدۇر.
ئ>>ۇي>>غۇر م>>ىللىتىنىڭ ئ>>ان>>ا ۋەت>>ىنى پ>>ەق>>ەت ئ>>ۇ م>>ىللەت>>نىڭ ئ>>وز ئ>>ىسمى ب>>ىلەن ي>>ەن>>ى ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>ىلى،
ئ>ۇي>غۇرى>يە ي>اك>ى ئ>ۇي>غۇرىس>تان ب>ىلەن ئ>ات>ال>غان>دى>ال ئ>ۇي>غۇر م>ىللىتى دۇن>يادا ت>ەب>ىئى ت>ون>ۇل>ۇش
پۇرسىتىگە ئىگە بوالاليدۇ .بۇ ئىسپات تەلەپ قىلمايدىغان ئومۇمىيۇزلۇك ھەقىقەتتۇر.
ئ >>ام >>ېرك >>ا ي >>اك >>ى ي >>اۈرۇپ >>ا ك >>وچ >>ىلىرى >>دا ت >>ۈرك ن >>ەس >>لىدى >>ن م >>ۇس >>تەس >>نا ب >>ىر ك >>ىشىگە »ش >>ەرق >>ى
ت>>ۈركىس>>تان« دى>>ن گ>>ەپ ئ>>ېچىلسا ،ق>>ەل>>بى ج>>ەھ>>ەت>>تىن )پ>>سخول>>وگ>>ىيە ن>>وق>>تى ن>>ەزەردى>>ن( ئ>>ال>>دى
ب >>ىلەن ئ >>ۇن >>ىڭ ئ >>ەق >>لىغە ب >>ىر ت >>ۈرك دۆل >>ىتى ،ت >>ۇرك >>ىيە ي >>اك >>ى ت >>ۇرك >>لەر ك >>ېلىشى م >>ۇق >>ەررەر .ئ >>ەم >>ما
ھىچبىر زامان خىتاي ئىستىالسى ئاستىدا قېلىۋاتقان ئۇيغۇر تۇپراقلىرى ياكى ئۇيغۇالر

ك>ەمل>ەي>دۇ .چ>ۇن>كى ئىس>پات ت>ەل>ەپ ق>ىلماي>دى>غان ئ>وم>ۇم>ىيۇزل>ۇك ھ>ەق>ىقەت>تىن ھ>ال>قىغان ب>ۇ ئ>ىسىم
ئ >>ۇي >>غۇرغ >>ا ھ >>ەرگ >>ىز ت >>ەب >>ىئى ت >>ون >>ۇل >>ۇش ئ >>ىمكان >>ىيىتى ب >>ەرم >>ەي >>دۇ .دەل ئ >>ەك >>سىچە ت >>ون >>ۇل >>ۇش >>ىغا
ت>>وس>>قۇن>>لۇق ق>>ىلىدۇ) .ن>>ۇ ن>>وخ>>تىنى ب>>ۇ ق>>ىتىم ب>>ىلگىيەن>>ىڭ ب>>رۇك>>سىل ،ش>>ىۋى>>تسارى>>يەن>>ىڭ ج>>ەن>>ۋە
ش >>ەھ >>رى >>دە ي >>اك >>ى ي >>اۋرۇپ >>ان >>ىڭ ب >>اش >>قا ش >>ەھ >>ەرل >>ىرى >>دە ق >>ىلىنغان ن >>ام >>ايىش >>الردا ھ >>ىس ق >>ىلغان
بولىشىڭالر مۇمكىن(.
ئ>ۇي>غۇر ت>ارى>خىدى>ن خ>ەۋەرس>ىز س>ىياس>ەت>چىلەر'' ،ئ>ۇي>غۇرىس>تان دى>مەك ت>ۇغ>ۇمل>ىغان ب>ال>ىغا ئ>ات
ق>>وي>>ۇش'' ھ>>ەت>>تا ''ئ>>ۇي>>غۇر دۆل>>ىتى ئ>>ۇي>>غۇرس>>تان دەپ ئ>>ات>>امل>>ىغان'' ،دەپ ت>>ارى>>خى رى>>ئال>>لىقنى
ئىنكار قىلىشقا تىرىشماقتا.
ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان » -ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>ىلى«» ،ئ>>ۇي>>غۇر ي>>ۇرت>>ى«» ،ئ>>ۇي>>غۇرى>>يە« ،ك>>ىزى ك>>ەل>>گەن>>دە »ئ>>ۇي>>غۇر
مەملىكىتى«» ،ئۇيغۇر دۆلىتى«» ،ئۇيغۇر ئىمپىرىيەسى« دېمەكتۇر.
م >>اھ >>مۇت ق >>ەش >>قىرى >>نىڭ »ت >>ۈرك >>ى ت >>ىلالر دى >>ۋان >>ى« دا ئ >>ۇي >>غۇر – س >>ۇمل >>ى ،ق >>وچ >>ۇ ،ج >>ان >>بال >>ىق،
ب > >>ەش > >>بال > >>ىق ،ي > >>ېڭىبال > >>ىق ق > >>ات > >>ارل > >>ىق ب > >>ەش ش > >>ەھ > >>ىرى ب > >>ول > >>غان ب > >>ىر ئ > >>ەل > >>نىڭ ئ > >>ىسمى دەپ
مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەن – 1] .توم  – 151بەت ،خەلق نەشرىياتى ئۈرۈمچى  – 1981يىل
ئ>ەل » -ي>ۇرت«» ،دى>يار«» ،م>ەم>لىكەت« دې>مەك>تۇر] .ئ>ۇي>غۇر ت>ىلىنىڭ ئ>ىزاھ>ات>لىق ل>ۇغ>ىتى– 1 ،
توم – 291 ،بەت ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بىجىن 71[ 1990
ئ >>ەگ >>ەر پ >>ارس ت >>ىلىدى >>كى »س >>تان« س >>ۆزى ئ >>ۇي >>غۇر دۆل >>ىتى ق >>ۇرۇل >>غان م >>ەزگ >>ىللەردە )– 840
 (745ي>اك>ى م>اھ>مۇت ق>ەش>قىرى زام>ان>ىدا ت>ىلىمىزغ>ا س>ىڭىپ ك>ىرگ>ەن ب>ول>سا ئ>ىدى .ئ>ۇ ھ>ال>دا
مۇئەللىپنىڭ ئەسىرىگە »ئۇيغۇر ئىلى » -ئۇيغۇرىستان« دەپ ئىزاھالنغان بوالتتى.
ت > >>ارى > >>خى ئ > >>ەس > >>ەرل > >>ەرگ > >>ە ن > >>ەزەر س > >>ال > >>غىنىمىزدا ،ئ > >>ۇي > >>غۇرىس > >>تان ئ > >>ات > >>ال > >>غۇس > >>ىنىڭ ت > >>ارى > >>خى
مەۋجۇدىيىتى ھەرقايسى تەتقىقاتچىالر تەرىپىدىن شۇ شەكىلدە شەرھىلەنگەنلىكى مەلۇم.

 .60ئ>ەگ>ەر ب>ۇي>ۇك ت>ۇرك ت>ارى>خچىسى رى>زا ن>ۇرن>ىڭ ئ>ۇي>غۇرىس>تان ھ>ەق>قىدى>كى ت>ەت>قىقات>لىرى>نى
ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
Dr. Rıza Nur 'a göre: “Orta asya ve Sibirya'nın geniş isteplerinde Türk
urukları arasından ayrılarak daimi vatan tesis etmek üzere cenuba
yürüyen ilk Türk kabilesinin Uygurlar olduğu muhakkaktır. Uygurlar
şarkta Çin'in Kansu eyaleti ve Gobi çolü, Tibet ve Koenlun dağı; garpta
Pamir yaylası; şimalde Cungariye kıtası ve Altay dağlarının cenubi
ayaklarıdır. Uygurlar bu son istikamette diğer Türklrle irtibat ve
münasebette kaldılar. Uygurlar'ın merkezi bugünkü Kumul, Turfan ve
» Karaşehir civarıdır. Daha sonra bilhassa Kaşgar, Semerkant, « Karşi
de Uygur idi. O halde Uyguristan; bugünkü Şarki Türkistan veya Çin
 .61ئ> >>ەگ> >>ەر ب> >>ۇي> >>ۇك ي> >>اپ> >>ون ت> >>ارى> >>خچىسى ئ> >>ودا ج> >>ۇت> >>ەن ن> >>ىڭ ئ> >>ۇي> >>غۇرىس> >>تان ھ> >>ەق> >>قىدى> >>كى
تەتقىقاتلىرىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
غ> >>ەرب> >>ى ئ> >>ۇي> >>غۇر پ> >>ادى> >>شال> >>ىغىنىڭ ت> >>ەۋەس> >>ى )ت> >>ېرى> >>تورى> >>يەس> >>ى( ش> >>ەرق> >>ى ت> >>ىيان> >>شان ت> >>اغ
ت>>ىزم>>ىلىرى>>نىڭ ش>>ىمال>>ى ۋە ج>>ەن>>ۇب>>ى ئ>>ىتەك>>لىرى>>نى ئ>>وز ئ>>ىچىگە ئ>>االت>>تىى .840 .ي>>ىلدى>>ن ك>>ىيىن،
ك >>وچ >>مەن ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>ىمپىرى >>يەس >>ى ۋەي >>ران ب >>ول >>ۇپ ،ك >>وپ س >>ان >>لىق ئ >>ۇي >>غۇرالر م >>ون >>غۇل >>ىيەدى >>ن ب >>ۇ
ي >>ەرگ >>ە ك >>ىلىپ ،ت >>ۇراق >>لىق ھ >>اي >>ات ش >>ەك >>لىنى ت >>ال >>لىدى .ي >>ەرل >>ىك غ >>ەي >>رى ت >>ۇرك خ >>ەل >>قلىرى >>ى ب >>ۇ
غ>اي>ىپتىن ك>ەل>گەن م>ىھمان>الرن>ىڭ ت>ۇرك>چە ت>ىلىنى ئ>ۇگ>ەن>دى .ن>ەت>ىجىدە ئ>ۇي>غۇرىس>تان دى>گەن ب>ىر
دول > >>ەت پ > >>ەي > >>دا ب > >>ول > >>دى .ب > >>ۇ دەۋل > >>ەت خ > >>ىتاي ب > >>ىلەن ئ > >>ىچكى ئ > >>ازى > >>يە ئ > >>ارى > >>سىدا ق > >>ات > >>ناش ۋە
ت > >>ىجارەت > >>نىڭ م > >>ۇھ > >>ىم ۋاس > >>تىلىق ب > >>ول > >>گىسى ،ش > >>ەرق ب > >>ىلەن غ > >>ەرپ ئ > >>ارى > >>سىدا م > >>ەدەن > >>ىيەت
ئ>امل>اش>تۇرۇش>نىڭ ك>ورى>گى ب>ول>ۇپ ق>ال>دى .م>انىس>تلەر ،ب>ۇدىس>تلەر ،ن>اس>تورى>يان>الر ۋە ب>اش>قاا
دى > >>ندى > >>كىلەر ،ئ > >>ۇي > >>غۇر ي > >>ېزى > >>قى دەپ ئ > >>ات > >>ال > >>غان ب > >>ۇ ت > >>ۇرك ت > >>ىلى ب > >>ىلەن س > >>وزل > >>ىشىدى > >>غان ۋە
ي>ېزى>شىدى>غان ب>ول>دى .ئ>ۇالر م>وڭ>غۇل ئ>ىمپىرى>يەس>ىنىڭ دەس>لەپ>كى م>ەزگ>ىللىرى>دە ب>ۇي>ۇك م>ەدەن>ى
ت>>ەس>>ىرل>>ەرن>>ى ج>>ارى ق>>ىلدۇرۇپ ،م>>ون>>غۇل ت>>ىلىنى ئ>>ۇي>>غۇر ي>>ېزى>>قى ب>>ىلەن ئ>>ىپادى>>لەي>>دى>>غان ھ>>ال>>غا
ك >>ەل >>تۇردى .ئ >>ام >>ما ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان ،م >>ون >>غۇل ئىس >>تىالس >>ى ئ >>اس >>تىدا زاۋال >>ىققا ي >>ۇز ت >>ۇت >>ۇش >>قا
ب >>اش >>لىدى .ب >>ول >>ۇپ >>مۇ ئ >>ۇي >>غۇرالر  -1260ي >>ىلىدى >>ن ك >>ىيىن  40ي >>ىل داۋام >>الش >>قان ب >>ۇ ك >>اي >>دۇ
ئىسيانىدىن ناھايىتى جاپا تارتتى .ئۇيغۇر پادىشا جەمەتى گەرچە ئىدىقۇت ئۇنۋانىغا

ش >>ىمال ب >>ول >>گىسىدى >>ن- ب >>اش >>قا ك >>ۇچ >>لۇك ن >>ەس >>ەپ >>لەر خ >>ىتاي >>نىڭ غ >>ەرب >>ى،ئ >>ېرى >>شكەن ب >>ول >>سىمۇ
 ئ>>ام>>ما ئ>>ۇي>>غۇرالر، ئ>>ورت>>ا ئ>>ازى>>يەدە ۋەزى>>يەت ت>>ىنچىدى، ي>>ىلدى>>ن ك>>ىيىن.1305 .پ>>ان>>ال>>ىق ئ>>ال>>دى
 ئ>ۇالرن>ىڭ ق>ات>ناش ي>ول>لىرى ئىس>الم>چى ئ>ىران، ب>ۇن>ى ئ>از دەپ.ب>ۇرۇن>قى ئ>اۋات>لىغىغا ق>اي>تامل>ىدى
ت >>ۇرك >>لىرى >>نىڭ ت >>ران >>سوزى >>يان >>ادى >>ن ب >>اش >>الن >>غان ئ >>ۇزۇن م >>ۇس >>اپ >>ىلىك ت >>ىجارەت ك >>اش >>ىلىلىرى
 ئىس>>الم>>ى ك>>ۇچ>>لەر ھ>>ەق>>ىقەت>>ەن پ>>ۇت>>ۇن ت>>ارى>>م ۋادى>>سىىغا ق>>ەدەر.ت>>ۇپ>>ەي>>لىدى>>ىن چ>>ىرى>>پ ك>>ەت>>تى
 ي> >>ۇەن س> >>ۇالل> >>ىسىنىڭ ھ> >>ىماي> >>ىسى،  ي> >>ەن> >>ە ب> >>ىر ت> >>ەرەپ> >>تىن ب> >>ۇددىس> >>ت ئ> >>ۇي> >>غۇرالر.ك> >>ىڭەي> >>دى
.ئاستىدىكى تىبەت الما مەدەنىيەتىنىڭ تەسىرى ئاستىدا ئازسانلىق بولۇپ قالدى
Batı Uygur Kırallığı'nın toprağı, doğu Tianşan sıralarının küzey ve
güney eteklerine kadar uzanıyordu. 840 'den sonra, göçebe Uygur
İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla, Mongolia (Moğulistan) 'dan çok
sayıda Uygurlar buraya gelip, yerleşik hayat biçimini seçtiler. Türk
olmayan yerli halklar bu ezici acemilerin Türkçe dilini öğrendiler.
Neticede, Uyguristan denilen bir devlet meydana geldi. Bu devlet, Çin
ile İç Asya arasındaki nakliyat ve ticaretin önemli aracı bölgesi haline
geldi. Doğu ile batı arasındaki kültürel alış-verişin köprüsü oldu.
Manihistler, budistler, nastorianlar ve başka dindekiler, Uygur Alfebesi
denilen bu Türkçe ile konuşmaya ve yazişmaya başladılar. Onlar,
Moğul İmparatorluğunun erken dönemlerinde büyük kültürel
etkinlikler sarfettiler. Moğul dili, Uygur alfebesi ile yazılmaya
başladılar. Ama, Uyguristan, Moğul istilasıyla batmaya yüztuttu.
Bilhassa 1260' dan sonra, 40 sene devam eden Kaido İsyanından
dolayı çok zararlar çektiler. Uygur Kraliyet ailesi, gerçi, İdikut unvanı
taşısa da, başka güçlü saltanatlarda Çin'in küzey - batı bölgesine
.sığındılar
[ Uighuristan : Acta Asiatica No: 34 22 p. Tokyo, 1978 ]

 ن>>ىڭ ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تانProf. Dr. Andrew D. W. Forbes  ئ>>ەگ>>ەر ئ>>ىنگىلىز ت>>ەت>>قىقات>>چى.62
،ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق
Prof. Dr. Andrew D. W. Forbes'e göre, “ Han Çinlilerinin, bugünkü
günde esasen Xin Jiang ile sınırlanan bu Orta Asya bölgesine olan
müdahilesi, gerçi I. asrın başlarında yani Batı Han sülalesinin 5.
padişası
Wu Di zamanında başlanmışsa da, bu bölge üzerindeki egemenliği
XVIII asrın ortalarına kadar hafif seyrek halinde kalmıştır, yani ancak
'Uyguristan' ını Kumul ve Turfan bölgeleri ile Ming sülalesi arasında
gevşek vasallık ilişkileri kurmuştur. Qing Qian Lung hükümranlığının
19. yılı (1755 ) Cungariye ve İli vadesini tümüyle Çinlilerin controlu
altına almıştır.. 'Altışehir'in Tarım Ovası da 1758 yılı Kaşgar'ın
işgaliyle elden gitmiştir. ” [ Warlods and Muslims in Chinese Sentral
Asia : p. 9, Cambridge University Press, 1986 ]
 ئ >>ەگ >>ەرئ >>ىتال >>ىيەل >>ىك ب >>ۇي >>ۇك س >>اي >>اھ >>ەت >>چى م >>ارك >>و پ >>ول >>و ن >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان ھ >>ەق >>قىدى >>كى.63
،تەتقىقاتلىرىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق
According to The Travels of Marco Polo
⾺馬可·波羅⾏行行記》在第59節Camul條下這樣記述畏⺎兀兀兒斯坦：[1]
畏⺎兀兀兒斯坦是⼀一個⾂臣屬於⼤大汗的⼤大區。它包括很多城鎮和村莊，它的
最⼤大城市叫“哈剌⽕火州”。它包括許多附屬於它的其它城鎮、村莊，它
的居⺠民崇拜偶像。不不過，那裏也有不不少信奉聶斯托⾥里里派的基督教徒，
還有⼀一些薩拉孫⼈人。http://chuansong.me/n/2442524

 .64ئ>>ەگ>>ەر  1933ي>>ىلدا ق>>ۇرۇل>>غان ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان ئىس>>الم ج>>ۇم>>ھۇرى>>يەت>>ىدى>>ن ئ>>اۋۋال
ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ق>>ۇرۇش پ>>الن>>الن>>غان>>لىغى ،ھ>>ەت>>تا ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى
نامىدا تەڭگە پۇل قۇيۇلغانلىغىنىڭ تارىخى ئارقا كورۇنۇشىنى تەتقىق قىلىشنى خالىساق،
»Uyguristan Cumhuriyeti» deyimi, ilk defa 1933 'de Kaşgarda kurulan
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti döneminde bastırılan bakır
paranın ön yüzünde görülmüştür, Türkistan adındaki bu
cumhuruyet'in neden Uyguristan adına para bastırdığı ayrı tatkikat
konusudur. Bu para Amerika müzeleri ve dünya para kataolog'larında
saklanmaktadır. [ Gulameddin Pahta : Şerki Türkistan Milli Azatlık
Herkitining Yolbaşçiliridin Hoca Niyaz Hacim, Doğu Türkistan Sesi, 22
] s. 25 Sayı, 1990
 .65ئ >>ەگ >>ەر .1933ي >>ىلى ق >>ەش >>قەردە ق >>ۇرۇل >>غان ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ئىس >>الم ج >>ۇم >>ھۇرى >>يىتى
دەۋرى >>دە م >>ۇس >>تەب >>ىت ش >>ىڭ ش >>ىسەي دەك س >>وۋى >>ت ئ >>ىىتىپاق >>ىدى >>ن ت >>ەل-ت >>وك >>ۇس پ >>اي >>دى >>لىنىشقا
ج>>ۇرئ>>ەت ق>>ىالالي>>دى>>غان ب>>ىر ئ>>ۇي>>غۇر س>>ىياس>>ەت>>چىسىنى ئ>>ورت>>ىغا چ>>ىقىرال>>ىغان ،ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان
جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشقا قادىر بواللىغان بولساق،
 .66ئ >>ەگ >>ەر  .1944ي >>ىلى غ >>ۇل >>جىدا ق >>ۇرۇل >>غان ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ج >>ۇم >>ىۇرى >>يىتى دەۋرى >>دە
م>ەرھ>ۇم ئ>ەخ>مەت>جان ق>اس>ىمى دەك س>وۋى>ت ت>ەرەپ>دارى ب>ىر ئ>ۇي>غۇر س>ىياس>ەت>چىنىڭ ،خ>ۇددى
م>ۇس>تاف>ا ك>ام>ال پ>اش>ا ئ>ات>ات>ۇرك ن>ىڭ ي>ۇش>ۇرۇن ك>وم>ۇنىس>ت پ>ارت>ىيە ق>ۇرۇپ ل>ېنىننىڭ ي>اردى>مىنى
ق>>ول>>غا ك>>ەل>>تۇرۇش>>كە ت>>ىرى>>شىقىنىدەك ،س>>وۋى>>ت ۈە خ>>ىتاي ك>>وم>>ۇنىس>>تلىرى>>نى ئ>>ىتىراپ ق>>ىلىشقا
مەجبۇر قىلىدىغان ئۇيغۇرىستان خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشقا قادىر بواللىغان بولساق،

1950年年2⽉月14⽇日周恩来代表中国在中苏友好同盟互助条约上签字，
。背后是斯⼤大林林、⽑毛泽东。条约规定苏联向中国贷款3亿美元

。《特别协定》则是早两天已在莫斯科签订
第⼗十七条：缔约国双⽅方同意，内蒙，新疆，⻄西藏，建⽴立各⺠民族的⼈人⺠民
。共和国，由双⽅方共同负责扶助其独⽴立
http://www.aboluowang.com/2017/0301/889890.html

-1950ي> >>ىلى -2ئ> >>اي> >>نىڭ  -12ك> >>ۇن> >>ى م> >>وس> >>كۋادا ج> >>ۇئ> >>ىنلەي ۋە ئ> >>ان> >>دى> >>رى ۋى> >>شىنىسكى
ت>>ەرى>>پىدى>>ن ئ>>ىمزاالن>>غان ج>>وڭ>>گو – س>>ەۋى>>ت دوس>>تلۇق ش>>ەرت>>نام>>ىسىنىڭ ''ئ>>االھ>>ىدە ش>>ەرت>>نام>>ە''
 -17ماددىسىدا :
''ش>ەرت>نام>ە ت>ۈزۈش>كەن دول>ەت>لەردى>ن ھ>ەر ئ>ىككى ت>ەرەپ ئ>ىچكى م>وڭ>غۇل ،ش>ىنجاڭ ،ش>ىزاڭ>دا
ھ >>ەرق >>اي >>سى م >>ىللەت >>لەرن >>ىڭ خ >>ەل >>ق ج >>ۇم >>ھۇرى >>يەت >>لىرى >>نى ق >>ۇرۇى >>شىغا ق >>ۇش >>ۇل >>ىدۇ .ئ >>ۇالرن >>ىڭ
مۇستەقىللىغىنى يولەشكە ئىككى تەرەپ ئورتاق مەسئۇل بولىدۇ ''.
مۇستافا كامال پاشا ئاتاتۇرك نىڭ يۇشۇرۇن كومىنىست پارتىيە قۇرۇش پائالىيىتى:
 .1920ي>ىلى ت>ۇرك>ىيەدى>كى ئ>ىنقىالپ>نىڭ ج>ىددى پ>ەي>تلىرى>دە ،م>ۇس>تاف>ا ك>ام>ال پ>اش>ا م>ەم>لىكەت>تە
ئ>ۇل>غۇي>ىۋات>قان ب>ول>شىۋى>ك ھ>ەرك>ىتىنىڭ ت>ىزگ>ىنىنى ق>ول>ىدا ت>ۇت>ماق ،ئ>ەي>نى زام>ان>دا م>وس>كۋان>ىڭ
ي >>اردى >>مىنى ق >>ول >>غا ك >>ەل >>تۇرم >>ەك م >>ەق >>سىتىدە ،ھ >>ىچكىمنىڭ ئ >>ەق >>لىگە ك >>ەمل >>ەي >>دى >>غان ب >>ىر ق >>ىلىپنى
)ف> >>ورم> >>ۇالن> >>ى ( ي> >>ەن> >>ى ب> >>ول> >>شىۋى> >>كتىن ئ> >>ىبارەت ب> >>ۇ س> >>ىرل> >>ىق ك> >>وزى> >>رن> >>ى ئ> >>ورت> >>ىغا چ> >>ىقاردى.
س>ەپ>داش>لىرى>دى>ن م>ال>ىيە ب>اق>ان>ى ،ي>ېشىل ئ>وردۇ ق>ۇرغ>ۇچ>ىسى ھ>اك>كى ب>اغ>چە ب>ەي>گە ك>ومىنىس>ت
پ >>ارت >>ىيە ق >>ۇرۇش ۋەزى >>پىسىنى ت >>اپ >>شۇردى .1920 .ي >>ىلى  .18ئ >>وك >>تەب >>ىر ك >>ۇن >>ى ئ >>ان >>قارادا،
ھ>>اك>>كى ب>>اغ>>چە ب>>ەي>>نىڭ ب>>اش ك>>ات>>ىپلىغىدا ت>>ۇرك>>ىيە ك>>ومىنىس>>ت پ>>ارت>>ىيەس>>ى ق>>ۇرۇل>>دى 3 .ي>>ېرى>>م
ئ >>اي ۋەزى >>پە ئ >>وت >>ىگەن ب >>ۇ پ >>ارت >>ىيەن >>ىڭ  30ك >>ىشىلىك م >>ەرك >>ىزى ك >>وم >>ىتىتىگە راف >>ىك ك >>ورال >>تان،
ت >>ەۈف >>ىك رۇش >>تۇ ،ي >>ۇن >>ۇس ن >>ازى ،ق >>ىلىچ ئ >>ال >>ى ،ئ >>ال >>ى ف >>ۇئ >>ات ،ئ >>ىسمەت ۋە ف >>ەۈزى پ >>اش >>االر
كىرگۇزۇلدى.. .

ب >>ۇ ھ >>ادى >>سە م >>ۇس >>تاف >>ا ك >>ام >>ال پ >>اش >>ا ئ >>ات >>ات >>ۇرك ن >>ىڭ غ >>ەرب >>ى س >>ەپ ق >>ۇم >>ان >>دان >>ى ئ >>ال >>ى ف >>ۇئ >>ات
پاشاغا يازغان مەكتۇبىدە شۇ شەكىلدە تىلغا ئىلىنغان.
سۇيۇملۇك يولداش :
 .3ئ>ىنتىرن>ات>سيون>ال>غا ب>ىۋاس>تە ق>اراش>لىق ب>ىر ت>ۇرك>ىيە ك>وممىس>ت پ>ارت>ىيىسى ت>ەش>كىل ق>ىلىنىپ
ھ >>وك >>ۇم >>ەت ت >>ەرى >>پىدى >>ن ت >>ەس >>تىقالن >>دى .پ >>ارت >>ىيەن >>ىڭ ھ >>ەرب >>ى ئىش >>الر ش >>وب >>ىسى س >>ىزدەك ب >>ىر
ق>>ۇم>>ان>>دان ي>>ول>>دى>>شىمىزن>>ى ئ>>ارى>>مىزدا ك>>ورۇش>>تىن پ>>ەخ>>ىرل>>ىنىدۇ .پ>>ارت>>ىيە رەس>>مى پ>>ائ>>ال>>ىيىتىنىڭ
ي >>ول >>غا ق >>وي >>ۇل >>ۇش >>ى ۋە ئ >>ىلگىرى ق >>ۇرۇل >>غان م >>ەخ >>پى ي >>ېشىل ئ >>وردۇ ت >>ەش >>كىالت >>ىنىڭمۇ پ >>ارت >>ىيەگ >>ە
ئ>>وزگ>>ەرت>>ىلىشى ت>>ۇپ>>ەي>>لىدى>>ن ب>>ول>>شىۋى>>زى>>م ۋە ك>>وم>>مۇن>>ىزى>>م ف>>ىكىرل>>ىرى ئ>>اس>>اس>>ىدى>>كى ھ>>ىچبىر
ج> >>ەم> >>ىيەت ،ھ> >>ەي> >>ئەت ۋە ش> >>ەخ> >>سىلەر رەس> >>ىملىك رۇخ> >>سەت> >>نام> >>ىسىز پ> >>ائ> >>ال> >>ىيەت ق> >>ىالمل> >>اي> >>دۇ.
مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرنىڭ دەرھال دىققەت قىلىشىنى ئىلتىماس قىلىمەن.
مۇستافا كامال پاشا
ب>ۇ پ>ارت>ىيەن>ىڭ ت>ارى>خى ۋەزى>پىسى ت>ام>ام>الن>غان>دى>ن ك>ىيىن ،ئ>ەس>لىدە م>وس>كۋا ت>ەرى>پىدى>ن ئ>ىتراپ
ق>>ىلىنغان ئ>>ىلگىرك>>ى رەس>>مى ك>>وم>>مۇنىس>>ت پ>>ارت>>ىيەس>>ىنىڭ م>>ۇس>>تاف>>ا س>>وف>>ى ب>>اش>>چىلىغىدى>>كى
 14ئ>ەزاس>ى دى>ڭىز ق>ازاس>ى ب>ىلەن غ>ەرق ق>ىلىنغان>لىغى م>ەل>ۇم) .ب>ۇ م>ات>ېرى>يال  .1995ي>ىلى
 .15ف >>ىۋرال ك >>ۇن >>ى س >>ائ >>ەت  23:30دا ك >>ان >>ال  Dدە س >>ۇن >>ۇل >>غان ''س >>اي >>ىدى >>كىلەر' ن >>ام >>لىق
ھوججەتلىك فىلىمىدىن ئىلىندى (...
 .67ئ>>ەگ>>ەر ش>>ەرق>>ى ت>>ۇركىس>>تان ج>>ۇم>>ھۇرى>>يىتى ق>>ۇرۇل>>ۇش>>ىنىڭ ئ>>ال>>دى-ك>>ەي>>نىدە ،خ>>ەل>>قىمىزن>>ىڭ
م>ۇق>ەددەس م>ەن>پىئەت>ىگە ت>اق>اش>قان ئ>ەڭ م>ۇھ>ىم م>ىللى م>ەس>ىلە :ئ>ورۇس )س>وۈى>ت ئ>ىتتىپاق>ى(
ب >>ىلەن دوس >>ت ب >>ول >>ۇپ خ >>ىتاي >>دى >>ن ق >>ۇت >>ۇل >>ۇش >>مۇ ي >>اك >>ى ئ >>ورۇس ب >>ىلەن دۇش >>مەن >>لىشىپ خ >>ىتاي >>غا
ت>>ۇت>>ۇل>>ۇش>>مۇ؟ دى>>گەن ج>>ىددى س>>ۇئ>>ال>>نىڭ ج>>اۋان>>ىنى ت>>اپ>>االي>>دى>>غان ب>>ىر س>>ىياس>>ەت>>چىنى ئ>>ورت>>ىغا
چىقىرىشقا قادىر بواللىغان بولساق،

 .68ئ >>ەگ >>ەر  .1955ي >>ىلى ئ >>ۇرۇم >>چىدە‘’ ش >>ىنجاڭ ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>وزئ >>ەرك ب >>ول >>گىسى‘’ ق >>ۇرۇل >>غان
م>>ەزگ>>ىلدە ،ئ>>ۇ دەۋى>>ردى>>كى ئ>>ۇي>>غۇر ك>>وم>>ۇنىس>>ت رەھ>>پەرل>>ىرى ،زوزوڭ>>تاڭ ت>>ەرى>>پىدى>>ن  1883دە
رەس >>مىلەش >>كەن‘’ ش >>ىنجاڭ )ي >>ېڭى چ >>ىگرا(‘’ ئ >>ات >>ال >>غۇس >>ىنىڭ ئ >>ات >>امل >>ىش ‘’ئ >>ۇي >>غۇر ئ >>وزئ >>ەرك
ب>>ول>>گىسى )ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>اۋت>>ون>>وم راي>>ون>>ى(’’ ب>>ىلەن ب>>ىرل>>ىكتە ق>>ول>>لۇن>>ۇش>>نىڭ خ>>ىتاي دائ>>ىرى>>لىرى>>نىڭ
م >>ىللى ئ >>اۋت >>ون >>وم >>ىيە س >>ىياس >>ىتىنىڭ س >>اخ >>تا ئ >>ىكەن >>لىگىنى ي >>ەن >>ى ،ئ >>وز-ئ >>وزى >>گە ئ >>ات ق >>وي >>ۇش
ھ>وق>وق>ىدى>ن م>ەھ>رۇم ق>ىلىنغان ب>ىر م>ىللەت>نىڭ ئ>وز-ئ>وزى>نى ئ>ىدارە ق>ىلىش ھ>وق>وق>ىدى>ن ب>ەھ>رى>مەن
ب>والمل>اي>دى>غان>لىغىنى ت>ەك>ىتلەپ ’‘،ئ>ىچكى م>وڭ>غۇل ئ>اۋت>ون>وم راي>ون>ى’’ ’‘ ,ت>ىبەت ئ>اۋت>ون>وم راي>ون>ى‘’
دەك ‘’ ئ>>ۇي>>غۇر ئ>>اۋت>>ون>>وم راي>>ون>>ى’’ ب>>ول>>ۇش>>نى ت>>ەك>>ىتلەپ ب>>ول>>سىمۇ‘’ ش>>ىنجاڭ )ي>>ېڭى چ>>ىگرا(‘’
ئ > >>ات > >>ال > >>غۇس > >>ىنى ب > >>وي > >>قۇت ق > >>ىلىشقا ق > >>ادى > >>ر ب > >>والل > >>ىغان ب > >>ول > >>ساق) ،ب > >>ەل > >>كىم ھ > >>ىچ ب > >>ومل > >>ىغان > >>دا
‘’شىنجاڭلىق’’ بولۇپ قىلىشتىن ساقلىنالغان بوالتتۇق( ،
 .69ئ>ەگ>ەر ئ>ۇي>غۇرىس>تان ن>ام>ىنىڭ  1935دە ب>ەزى ئ>ىلمى ئ>ەس>ەرل>ەردە ج>ەن>ۇب>ى ۋە ش>ىمال>ى
ئۇيغۇرىستان دەپ ئايرىلغانلىغىنى نەزەر ئىتىبارغا ئىلىشنى خالىساق، ،
 ،70ئ>>ەگ>>ەر چ>>اغ>>ات>>اي خ>>ان>>لىغىنىڭ ئ>>ۇي>>غۇرىس>>تان ،ئ>>ال>>تىشەھ>>ەر ۋە م>>ۇڭ>>غۇلىس>>تان دەپ ئ>>ۇچ
قىسىمغا ئايرىلغانلىغىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
察合台汗國分为畏⺎兀兀⼉儿斯坦（Uyghurstan），阿尔蒂沙尔(AltiShahr，意思是六城：莎⾞車車，喀什什，和⽥田，阿克苏，烏什什和英吉
。 ） 沙 ） ， 和 ⻄西 部 蒙 ⺎兀兀 兒 斯 坦 （ M o g h u l i s t a n
Chagatay Khaghanate is divided into Uyghurstan, Alti-Sheher (The six
cities of Kuchar, Khashgar, Hoten, Aksu and Yengisar are often referred
to as Alti Sheher ) and Moghulistan.
h t t p s : / / z h . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%E8%92%99%E5%85%80%E5%85%92%E6%96%AF%E5%9D%A6

⼤大致范围是历史上的察合台汗国疆域，常被称为蒙⺎兀兀⼉儿斯坦，⻄西部（即
Western Moghulistan）为叶尔羌、东部（即Eastern Moghulistan）⼜又
被称为畏⺎兀兀⼉儿斯坦（Uyghurstan，吐鲁番汗国）。
h t t p s : / / z h . w i k i p e d i a . o r g / z h /
%E4%B8%9C%E7%AA%81%E5%8E%A5%E6%96%AF%E5%9D%A6
، ئ >>ەگ >>ەر ب >>ەزى خ >>ىتاي م >>ەن >>بەل >>ىرى >>دە ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان ن >>ىڭ ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان ئ >>ىكەن >>لىگى.71
ب>ەزى م>ەن>بەل>ەردە ئ>ئۇي>غۇرىس>تان ن>ىڭ ئ>ەس>لى ئ>ۇي>غۇر دول>ىتى ئ>ىكەن>لىگى ق>ەي>ت ق>ىلىنغان>لىغىنى
،ئىدراك قىلىشنى خالىساق
東突厥斯坦或東⼟土⽿耳其斯坦（維吾爾語：ش > > >>ەرق > > >>ىي ت > > >>ۈركىس > > >>تان, Sherqiy
Türkistan），
或称維吾爾斯坦（Uyghuristan），是历史上对以巴尔喀什什湖—帕⽶米
尔⾼高原⼀一线以东的中亚地区的称谓。当代，是⽀支持東突厥斯坦獨⽴立運
動⼈人⼠士對今⽇日中華⼈人⺠民共和國的新疆維吾爾⾃自治區⻄西南部的稱呼，或
者指历史上的两次东突厥斯坦共和国。歷歷史上，這個地區曾⻓长时间存
在若⼲干獨⽴立國家，也曾數數度在中國的控制之下。1759年年，清朝侵略略
准噶尔汗国及⼤大⼩小和卓之亂，最終將天⼭山北北路路的准噶尔汗国和天⼭山南
路路的回部納⼊入版圖，稱為“⻄西域新疆”，新疆之名即来源於此，建省出
⾃自於左宗棠上奏同治皇帝的「他族逼處，故⼟土新歸。」。中華⺠民國建
⽴立後，中國各地陷⼊入⻑⾧長年年戰亂之中，中央政府對新疆的控制能⼒力力下降，
新疆或東突厥斯坦獨⽴立運動得以發展。
h t t p s : / / z h . w i k i p e d i a . o r g / z h /
%E4%B8%9C%E7%AA%81%E5%8E%A5%E6%96%AF%E5%9D%A6

畏⺎兀兀⼉儿斯坦，或者称原回鹘国，即库⻋车、喀拉沙尔、吐鲁番（或称哈
刺刺 ⽕火 州 ） 之 地 。 h t t p : / / w w w. e d u b r i d g e . c o m / e r x i a n t a n g / l 2 /
caoyuandiguo/03-14.htm

” ”ش >>ەرق >>ى ت >>ۇركىس >>تان، ”ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان” ن >>ام >>ىنىڭ ت >>ارى >>خى ھ >>ەق >>ىقەت >>كە ك >>ورە، ئ >>ەگ >>ەر.72
ن>>ام>>ىنىڭ س>>ىياس>>ى غ>>اي>>ەگ>>ە ك>>ورە ب>>ېرى>>لگەن>>لىگىدى>>ن ئ>>ىبارەت ب>>ۇ ن>>ازۇك ف>>ەرق>>نى چ>>ۇش>>ۇن>>ۇش>>نى
،خالىساق
 ئ >>ەگ >>ەر پ >>راف >>سور دوك >>تور ئ >>وس >>مان ف >>ىكرى س >>ەرت >>كاي >>ا ن >>ىڭ ئ >>ۇي >>غۇرىس >>تان ھ >>ەق >>قىدى >>كى.73
،مەلۇماتلىرىدىن خەۋەردار بولۇشنى خالىساق
Prof. Dr. Osman Fikri Serkaya 'nın araştırmalarına göre Cengiz Han
Tarihi Tercümesi olarak adlandırılan bu 156 sayfalı eksik metin, 1.
Turfan seferi sırasında A. Grünvedel tarafından Bulayıkta bulunmuş ve
Berlin'de Museum Für Indisch Kunst (Dahlem)'de I.B.3116 nomura
altında korumaya alınmıştır.
Sonra 2. Dünya Savaşı sırasında
ortadan kaybolmuştur.
Metnin 1 (1a) 1 - 11 satırlarındaki “ Türk ve Moğul beylerinin
gönlüne hoş gelsin diye Cengiz Han Tarihini Cihan - Güşay
tarihlerinden tercüme edip, sözün aslı elde edildi. Bilmen gerekirki,
Moğul ili ile Türk ulusunun aslı bünyesi birdir. Başta gelen yerleri
kadimdan beri belli olan ovalar, dağlardır. Rus'a, Kıpçak'a, Çerkes'e,
Kaşgar'a, Bulgar'a, Talas'a, Sayram'a, İbir - Sibir'e, (An) kara müren'e,
Türkistan, Uyguristan ve Nayman'dan ibaret bu üç vilayetin ovaları ve
çölleri ile Kök irtiş'e, Kara -kurum'a, Altay'a, Orhun müren'e kadar
ulaşır.

[ Osman Fikri Sertkaya: Oğuz Kağan Destanı Üzerine bazı
Mülahazalar, 16 s. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995 ]

Metnin 12 (6b) 9 -15 satırlarında Uygur İli husunda şu ibarelre yer
vermektedir. “Uygur İli bir kaç bölgeden oluşur, her bir bölge bir
aymak olarak adladırılır. Bir kaç aymaklılar kendi beylerin izniyle
üçlük araba yaptılar. Türkler arabanı Kanglıy dediler, Kanglıy bölge
lakabı oldular.” .
 ي> > >>ىلى ئ> > >>ېالن ق> > >>ىلىنغان-1912  ت> > >>ەرى> > >>پىدى> > >>نСамойлович  ئ> > >>ەگ> > >>ەر رۇس ئ> > >>ال> > >>ىمى.74
،»ئۇيغۇرىزىم« ھادىسىسىنى تەكرار تەتقىق قىلىشنى ۋە جانالندۇرۇشنى خالىساق
XIII. Yüzyıl ortalarından XVI. Yüzyıla kadar Doğu Avrupa ile Volga
boylarında egemenliğini sürdüren Altınordu Devleti devrinde, Orta
Asya ve Volga boylarındaki halkların kültürlü tabakalarında, Uygur
edebi dilini örnek alan veya ona göre eser yazmaktan ibaret bir
medeniyet hadisesi yani bir "Uygurizm" hadisesi şekillenmiştir.
http://www.allaturkaa.de/forum/index.php?
page=Thread&postID=1115544
 م>ەش>ھور خ>ىتاي، ئ>ەگ>ەر خ>ىتاي دائ>ىرل>ىرى>نى ئ>ەڭ ئ>اج>ىز ن>وخ>تىسىدى>ن قىس>تاش>نى ي>ەن>ى.75
 غ>>ۇزالردى>>ن-胡⼈人 ش>>ائ>>ىرى ۋە ي>>ازغ>>ۇچ>>ىسى ل>>ۇش>>ۇن ن>>ىڭ ئ>>ىتقىنىدەك س>>ەددى>>چىن س>>ىپىلىنىڭ
ي > >>ەن > >>ى ئ > >>ۇي > >>غۇرالردى > >>ن ق > >>وغ > >>دۇن > >>ۇش ئ > >>ۇچ > >>ۇن س > >>وق > >>ۇل > >>غان ل > >>ەن > >>ەت > >>لىك س > >>ىپىل ئ > >>ىكەن > >>لىگىنى
،چۇشۇنۇشنى خالىساق
76（鲁迅：1881年年9⽉月25⽇日－1936年年10⽉月19⽇日）

伟⼤大的⻓长城！
这⼯工程，虽在地图上也还有它的⼩小像，凡是世界上稍有知识的⼈人
们，⼤大概都知道的罢。
其实，从来不不过徒然役死许多⼯工⼈人⽽而已，胡⼈人何尝挡得住。现在
不不过⼀一种古迹了了，但⼀一时也不不会灭尽，或者还要保存它。
我总觉得周围有⻓长城围绕。这⻓长城的构成材料料，是旧有的古砖和
补添的新砖。两种东⻄西联为⼀一⽓气造成了了城壁，将⼈人们包围。
何时才不不给⻓长城添新砖呢？
这伟⼤大⽽而可诅咒的⻓长城！
五⽉月⼗十⼀一⽇日。
《⻓长城》是鲁迅的⼀一篇⽂文章，出⾃自《华盖集》，本篇最初发表于⼀一九
⼆二五年年五⽉月⼗十五⽇日《莽原》周刊第四期。
http://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%9F%8E/15685779

 ي>>ەن>>ى غ>>ۇزالرن>>ىڭ ئ>>ۇي>>غۇرالر胡⼈人 ئ>>ەگ>>ەر خ>>ىتاي ت>>ارى>>خى م>>ەن>>بەل>>ىرى>>دە ئ>>ىزھ>>ار ق>>ىلىنغان.77
،ئىكەنلىگىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق

Who is the Huren (胡⼈人) that Luxun just sayid. The ‘’Huren’’ is
translated as ‘’Barbarian’’ in the all English resource. İt is not right…
:According to the Chinese resources
唐代的胡专指深⽬目⾼高⿐鼻或⾼高加索⼈人种的⻄西域⼈人.
According to the books of Tang Dynasty, the Hu nation with deep eay
and high nose or western region people with Caucasian rice. https://
zh.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A1%E4%BA%BA
南宋的《翻译名义集》⽈曰：“⾃自汉⾄至隋皆指⻄西域以为胡国
The Translation Nomenclatur 《翻译名义集》of South Song 南宋
Dynasty of China sayid : Xi Yu ⻄西域 - the Western Region (now
Xinjiang-Uighuria) was named Hu guo 胡国 (Ghuz State) since Han
Dynasty汉朝 (B.C.206 - 220 A.D) until to Sui Dynasty 隋朝 (581 -618
) . https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A1%E4%BA%BA
According to the Chinese – Uighur Nomeclature of History which
publishid by Xinjiang Sience Technic Healty Press, Xinjiang Univercity
Press 2003,
‘’The Hu ren 胡⼈人is the Ghuz (Uighurs), Hu bali胡⼋八⾥里里is the Ghuz
(Uighur’s city ), 胡本草Hu bencao is the Ghuz (Uighur’s drugs),胡兵
Hu bing is the Ghuz (Uighur’s military),胡服Hu fu is the Ghuz
(Uighur’s dress),胡⻢马Hu ma is the Ghuz (Uighur’s horse),胡商Hu
shang is the Ghuz (Uighur merchents),胡腾舞Hu tengwu is the Ghuz
(Uighur’s jumping dance),胡旋舞Hu xuanwu is the Ghuz (Uighur’s
circle dance),胡语Hu yu is the local language ….’’

ئ >>اب >>لەت ن >>ۇردۇن ۋەل >>ى ئ >>ەل >>ى داۋۇت س >>اي >>ىم ،خ >>ەن >>زۇچ >>ە -ئ >>ۇي >>غۇرچ >>ە ت >>ارى >>خ ئ >>ات >>ال >>غۇل >>ىرى
سېلىش>>تۇرم>>ىسى  285 ،284 ،283ب>>ەت>>لەر ش>>ىنجاڭ پ>>ەن – ت>>ېخنىكا س>>ەھ>>ىيە ن>>ەش>>ىرى>>يات>>ى
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتىتى نەشىرىياتى  2003ئۇرۇمچى
Ablet Nurdun, Weli Eli, Dawut Sayim 汉维历史名词对照 新疆科技卫
⽣生出版社 (W) 新疆⼤大学出版社2003年年 乌鲁⽊木⻬齐

 .78ئ >>ەگ >>ەر پ >>ۇت >>ۇن دۇن >>ياغ >>ا س >>ەددى >>چىن س >>ىپىلىنىڭ ج >>وڭ >>گون >>ىڭ ك >>ون >>ا چ >>ىگراس >>ى ،ش >>ىنجاڭ
ب>ول>گىسىنىڭ ج>وڭ>گون>ىڭ ي>ېڭى چ>ىگراس>ى ئ>ىكەن>لىگىىدى>ن ئ>ىبارەت ب>ۇ ت>ەي>يار دەل>ىلنى ن>ام>ەي>ەن
ق >>ىلىىشنى ،دۇن >>يا ج >>ام >>ائ >>ەت >>ىنىڭ ھ >>ەق >>قان >>ى داۋام >>ىزغ >>ا ب >>ول >>غان ت >>ەب >>ىى ھىس >>داش >>لىغىنى ق >>ول >>غا
كەلتۇرۇشنى ،شىنجاڭ دىگەن بۇ يېڭى چىگرادىن تىخىمۇ ئوڭاي قۇتۇلۇشنى خالىساق،
 .79ئ>ەگ>ەر ك>ان>ادال>ىق ئ>ال>ىم  Ethel G. Stewartن>ىڭ  40ي>ىللىق ت>ەت>قىقات>ىدى>ن ئ>ۇي>غۇرالرن>ىڭ
ئ > >>ام > >>ېرى > >>كان > >>ى  Cristopher Columbusت > >>ىن  248ي > >>ىل ئ > >>اۋۋال ي > >>ەن > >>ى  -1244ي > >>ىلى
بايقىغانلىغىدىن ئىبارەت بۇ تارىخى ھادىسەنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
 .80ئ >>ەگ >>ەر س >>ەددى >>چىن س >>ىپىلىنى زى >>يارەت ق >>ىلغان ھ >>ەرق >>اي >>سى دەۋل >>ەت رەھ >>پەرل >>ىرى >>نى ب >>ۇ
ھ >>ەش >>ەم >>ەت >>لىك ق >>ۇرۇل >>ۇش >>نى ك >>ىمدى >>ن ق >>وغ >>دۇن >>ۇش ئ >>ۇچ >>ۇن س >>ىلىنغان >>لىغىنى ب >>ىلىپ ق >>وي >>ۇش >>قا
دااللەت قىلىشنى خالىساق،
15 Aralık 1982’de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evren
Çin seddi’ni ziyaret ettiğinde, Çinli görevlilere ‘’Çin Seddi neden
yapıldı’’ diye sordu. Çinli Görevliler: Düşmanlara karşı gelmek için
yapıldı, ancak Türklere karşı da kullandık diye cevapladı. Evren de
’’bunun üzerine’’, ‘’Artık Türkler yok. Herhalde rahatlamışsınızdır
dedi .

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2003 ‘de Çin
Seddi’ne çıktı. Çinliler’in "Çin Seddi’ne bir kere çıkmayan yiğit
sayılmaz" atasözünün anımsatılması üzerine de "Bunu bir Türke
söylemek ayıp oluyor. Biz Türkler hariç" dedi.

28 Temmuz 2015,. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Çinliler’in Çin Seddi’ne çıktı.

] .Türkistanıdır. [ age. s. 3,6
 .81ئ>>ەگ>>ەر‘’دۇن>>يادا ي>>ەر ئ>>اس>>تى س>>ەددى>>چىن ‘’ دەپ ت>>ون>>ۇل>>غان ت>>ۇرپ>>ان ك>>ارى>>زل>>ىرى>>دى>>ن ئ>>ۇي>>غۇر
خ>ەل>قىنىڭ  2000ي>ىل ب>ۇرۇن>قى س>ۇ-ئ>ىنشائ>ات ج>ەھ>ەت>تىكى ئ>ەق>ىل پ>اراس>ەت>ىنى ي>ەن>ى ت>اغ>نىڭ
س>>ۇي>>ىنى ق>>ۇي>>اش>>نىڭ ت>>ەس>>ىرى>>دى>>ن ق>>اچ>>ۇرۇپ ،ي>>ەرئ>>اس>>تىدى>>ن ت>>ۇزل>>ەڭ>>گە ئ>>ۇزۇت>>ۇش الي>>ھەس>>ىنى
مولچەرلەشنى خالىساق،
 .82ئ>>ەگ>>ەر خ>>ىتاي ت>>ىباب>>ىتىدە پ>>ارالق م>>ەرۋاي>>ىت دەپ ق>>ارال>>غان ي>>ىڭنە داۋاالش>>نىڭ ئ>>ەس>>لىدە
تارىختا دەسلەپ ئۇيغۇرالر تەرىپىدىن ئىجات قىلىنغانلىغىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
ب >>ۇ خ >>ۇس >>ۇس >>تىكى ت >>ەت >>قىقات >>لىرى >>م ئ >>اۋۇس >>ترال >>ىيەدە ئ >>ۇي >>ۇش >>تۇرل >>غان WFAS-2004 Gold-
 Coast, ICMART-2004 Sedneyخ > > > > > >>ەل > > > > > >ى>ق>ارا م > > > > > >>ەج > > > > > >ل>ى>س>ل>ى>رى > > > > > >>دە Acupuncture
 Originated in Uighurس>ەرل>ەۈھ>ە ب>ىلەن ئ>ىالن ق>ىلىنغان ۋە ئ>اۋۇس>ترال>ىيە دە چ>ىقىدى>غان
تۇركچە گېزىتلەردە ،ئامېرىكا ئەركىن ئازىيە رادىيوسىدا تونۇشتۇرلغان.

ي>ېقىندا ن>ەش>ىر دى>ن چ>ىقىدى>غان ت>وۋەن>دى>كى ئ>ەس>ەرل>ىرى>مدە ب>ۇ ت>ەت>قىقات>لرى>منىڭ ئ>ۇي>غۇرچ>ە ۋە
...تۇركچە نۇسخىلىرى ئىالن قىلىنغۇسى
 ئ>ەگ>ەر ئ>ەم>گەك>چان ئ>ۇي>غۇر خ>ەل>قىنىڭ ئ>ۇزۇن ت>ارى>خى دەۋى>رل>ەردى>ن ب>ېرى ت>ەب>ىئى ئ>اپ>ەت ۋە.83
ك >>ىسەل >>لكلەر ب >>ىلەن ق >>ىلغان ئ >>ام >>ان >>سىز ك >>ورەش >>لىرى ن >>ەتىجىس >>دە م >>ەي >>دان >>غا ك >>ەل >>گەن ئ >>ۇي >>غۇر
،تىبابىتىگە ھەقىقى تۇردە ۋارىسلىق قىلىشنى خالىساق
 ت>>ىباب>>ىتىنى ئ>>ازى>>يەدە ئ>>ۇي>>غۇرالر ي>>ارات>>قان>>لىغىنى ئ>>ىدراك، ئ>>ىلمىنى، ئ>>ەگ>>ەر ت>>ۇرك ئ>>ىرف>>ان>>ىنى.
،قىلىشنى خالىساق
Uygur Tababeti, emektar Uygur halkının uzun tarihi devirlerden beri
doğal afet ve hastalıklarla yaptığı amansız mücadelelerin gelişme
sürecinde oluşmuş ve çağımızda düzenli bir tedavi yötemi haline gelmiş
bir bilim dalıdır. (1)
Uygurlar, birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da büyük etkiler
yaratmış bir topluluktur. Uygur medeniyetinin çağdaş medeniyetler
arasında her yönüyle bir benzeri bulunmamaktadır. Türk irfanını,
ilmini, tıbbını Asya 'da Uygurlar korumuştur.

Prof. Dr. Abduşükür Muhammet İmin 'in, Ğarbi Yurt Taşkemir Seneti
adlı eserinde verdiği bilgilere göre, tarihi İpek Yolunun Karaşehir
Hoten istikametindeki Kroran harabelerinden, Nevada koleksiyonunda
da yeralan, eski Mu uygarlığına göre insanın ve tüm evrenin fiziksel
dengesini temsil eden dört ilkel gücün bir nevi sembolü bulunmuştur.
(7)

 .85ئەگەر ئۇيغۇرمىللى داۋاسىنىڭ ئەرزان لوبىچىلىقىنى ئىدراك قىلىشنى خالىساق،
ل >>وب >>ىچىلىق – ك >>ىشىلەرن >>ىڭ ي >>اك >>ى م >>ەخ >>سۇس م >>ەن >>پەئ >>ەت گ >>ۇرۇھ >>لىرى >>نىڭ س >>ىياس >>ى ق >>ارار
چ>ىقىرى>ش ج>ەري>ان>ىغا ت>ەس>ىر ك>ۆرس>ۈت>ۈش م>ەق>سىتىدە م>ۇراج>ىئەت ق>ىلىنغان ت>ەش>ەب>بۇس>لەردۇر.
ب >>ۇ ئ >>ۇق >>ۇم – ق >>ان >>ۇن چ >>ىقارغ >>ۇچ >>ىالرن >>ىڭ م >>ەل >>ۇم ب >>ىر ي >>ۆن >>ۈل >>ۈش >>كە ئ >>اۋاز ب >>ېرى >>شىگە ك >>اپ >>ال >>ەت >>لىك
ق>>ىلىش ئ>>ۈچ>>ۈن ئ>>ادەت>>تە »م>>ەج>>لىس ك>>ورى>>دورل>>ىرى« دا )ئ>>ىنگلىزچ>>ە  ( Lobbyي>>ۈرگ>>ۈزۈل>>گەن
پ>ەردە ئ>ارق>ىسى )ئ>ارق>ا ئ>ىشىك ( س>ودى>لىقلىرى>غا ق>ارى>تىلغان .چ>اغ>ىمىزدا ل>وب>ىچىلىق ب>ومل>ىغان
سىياسى تۈزۈم يوق.
ئ >>ام >>ېرى >>كىدا ئ >>االھ >>ىدە ئ >>ەھ >>مىيەت >>كە ئ >>ىگە ب >>ول >>غان ل >>وب >>ىچىلىقنىڭ ب >>ىرق >>ان >>چە خ >>ىل ش >>ەك >>لى ب >>ار.
ت > >>ۈرل > >>ۈك گ > >>ۇرۇپ > >>پىالرن > >>ىڭ م > >>ەج > >>لىس ھ > >>ەي > >>ئەت > >>لىرى ئ > >>ال > >>دى > >>غا چ > >>ىقىپ ك > >>ۆزق > >>اراش > >>لىرى > >>نى
چ>ۈش>ەن>دۈرۈش ،ج>ام>ائ>ەت ھ>وق>ۇق>دارل>ىرى>نى م>ەج>لىس ئ>ىشخان>ىلىرى>دا ،م>ېھمان>خان>ىالردا ي>اك>ى
ئ>ۆزل>ىرى>دە »قىس>تاش« ،ج>ام>ائ>ەت ھ>وق>ۇق>دارل>ىرى>غا م>ەك>تۈب ي>ېزى>شى ،ت>ېلېفون ق>ىلىش ي>اك>ى ب>ۇ
خ>ۇس>ۇس>تا دول>قۇن ق>وزغ>اش م>ۇم>كىن .ت>ەش>كىالت>الر خ>ال>ىغان ن>ام>زات>الرغ>ا پ>ۇل ب>ېرى>ش ي>اك>ى
خ>ىزم>ىتىنى ق>ول>لىشى م>ۇم>كىن .ج>ام>ائ>ەت پ>ىكىرى>گە ت>ەس>ىر ك>ۆرس>ۈت>ۈش م>ەق>سىتىدە زام>ان>ىۋى
ي>>ەت>>كۈزۈش ۋاس>>تىلىرى>>نىڭ ب>>ارل>>ىق ت>>ېخنىكىلىرى ق>>ول>>لۇن>>ۇل>>غان ،ك>>ەڭ ك>>ۆل>>ەم>>لىك ئ>>ام>>مىۋى ئ>>االق>>ە
ب >>اغ >>الش دول >>قۇن >>لىرى ق >>وزغ >>ۇت >>ۇل >>ۇش >>ى م >>ۇم >>كىن .م >>ەج >>لىس ھ >>ەي >>ئەت >>لىرى >>گە م >>ۇرەك >>كەپ ق >>ان >>ۇن
ت>>ەك>>لىپلىرى>>نى ئ>>اي>>دى>>ڭالش>>تۇرى>>دى>>غان ق>>اپ>>سام>>لىق ت>>ەت>>قىقات>>الر س>>ۇن>>ۇل>>ۇش>>ى م>>ۇم>>كىن .ق>>ان>>ۇن
چ >>ىقىرى >>ش ئ >>ورگ >>ان >>لىرى >>دى >>كى م >>ەل >>ۇم ش >>ەك >>ىللەر ب >>ىلەن ي >>اك >>ى ئىج >>را ق >>ىلغۇچ >>ىالرغ >>ا ق >>ارى >>تا
تەسىرلىك سايالم قاتقىلىرى ياكى باشقا ياردەملەرنى بېرىشى مۇمكىن.
ل>وب>ىچىلىق ب>ىلەن ش>ۇغ>ۇل>الن>غان ك>ىشىلەر ك>ۈچ>لۈك ت>ىجارەت ي>اك>ى ي>ېزا ئ>ىگىلىك ق>ۇرۇل>ۇش>نىڭ
ي >>اك >>ى ئ >>ىشچىالر س >>ىىندى >>كاس >>ىنىڭ )ئ >>ۇي >>ۇش >>مىسىنىڭ( ب >>ۇ ئ >>ىشقا م >>ەس >>ئۇل ك >>ادى >>رل >>ىرى ،پ >>ۇل
ب>>ەدى>>لىگە ئىش>>لىگەن ك>>ەس>>پى ل>>وب>>ىچىلەر ،ئىس>>تەك ي>>اك>>ى ش>>ىكاي>>ەت>>لەرن>>ى ي>>ەت>>كۈزۈش>>ى ئ>>ۈچ>>ۈن
ھ >>ەپ >>ىلەش >>كەن ئ >>ادەت >>تىكى ي >>ۇرت >>داش >>الردى >>ن ب >>ول >>ۇش >>ى م >>ۇم >>كىن .ئ >>ام >>ېرى >>كىدا ،ش >>ەھ >>ەرل >>ەر،
ۋى>الي>ەت>لەر )ش>تات>الر( ،س>ەرپ>ىيات ب>ىرل>ىكلىرى ،م>ۇھ>ىت ئ>اس>رى>غۇچ>ىالر »ج>ام>ائ>ەت پ>اي>دى>سى«
ن>ى ن>ازارەت ق>ىلىدى>غان ب>اش>قا گ>ۇرۇپ>پىالر ۋە ئ>ىتتىپاق ھ>ۆك>ۈم>ىتىنىڭ ھ>ەرق>اي>سى ب>ۆل>ۈم>لىرى>مۇ
لوبىچى خادىم ئىشلىتەلەيدۇ.

ئ>>ام>>ېرى>>كا ئ>>اس>>اس>>ى ق>>ان>>ۇن>>ىنىڭ ق>>وش>>ۇم>>چە  – 1م>>اددى>>سىغا ئ>>اس>>اس>>ەن ،پ>>ۇق>>راالر »ئ>>ۇچ>>رى>>غان
ھ >>ەق >>سىزل >>ىك ي >>اك >>ى زى >>يان >>الرن >>ىڭ ت >>ول >>ىنىشى ئ >>ۈچ >>ۈن دۆل >>ەت >>كە م >>ۇراج >>ىئەت ق >>ىلىشى« ھ >>ەق >>ىقى
ك>ىپىلىككە ئ>ىگە .ئ>ىتتىپاق ھ>ۆك>ۈم>ەت ۋە ۋى>الي>ەت>لەرن>ىڭ ك>ۆپ>چۈل>ۈك>ىدە ل>وب>ىچىلىق م>ەل>ۇم ق>ان>ۇن>ى
ت>ۈزۈم>گە ب>اغ>الن>غان .ئ>االق>ىدار ق>ان>ۇن>الر ل>وب>ىچىالرن>ىڭ ق>ات>قۇ ۋە چ>ىقىملىرى>نى ت>ىزى>مالپ م>ەل>ۇم
ق>ىلىشنى ،ۋەك>ىللىك ق>ىلغان گ>ۇرۇپ>پىالرن>ىڭمۇ ئ>ەي>نى م>ەل>ۇم>ات ب>ېرى>شىنى ت>ەل>ەپ ق>ىلىدۇ .ئ>ەم>ما
ب>>ۇ ق>>ان>>ۇن>>الرن>>ىڭ ت>>ەس>>ىرل>>ىك ب>>ول>>ۇش>>ى گ>>ۇم>>ان>>لىنارل>>ىق .خ>>ۇس>>ۇس>>ەن ج>>ام>>ائ>>ەت پ>>ىكىرى ت>>وپ>>الپ،
ھ> >>ۆك> >>ۈم> >>ەت> >>كە ت> >>ەس> >>ىر ك> >>ۆرس> >>ۈت> >>ۈش> >>كە ق> >>ارى> >>تىلغان ۋاس> >>تىلىق ل> >>وب> >>ىچىلىق پ> >>ائ> >>ال> >>ىيەت> >>لىرى> >>نى
تىزگىنلەش تەستۇر«.
] ئاننابرىتانىكا  – 14توم  – 543بەت[
ش> >>ۇن> >>ى ئ> >>ېتىراپ ق> >>ىلىش ك> >>ېرەك> >>كى :دۇن> >>يا م> >>وۋازى> >>تىنىڭ ب> >>ۇرۇل> >>ۇش> >>ى ئ> >>ام> >>ېرى> >>كا ق> >>وش> >>ما
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