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g~ m~ zdan bu sahan~ n en ileri gelen.
Mogollar~n gizli tarihi, S. A.
Sokrovennoye mütehass~ slar~ ndan profesör N. PoppeKOZ1N,
Skazaniye, ( Yuan-çao Bi-~i, I ) nin bu esere yazd~~~~mukaddemeden
Moskova-Leningrad, 941-619 s,
~u sözleri nakletmekle iktifa ediyoruz:
Geçen sene Sovyet ilimler Akademisinin ~arkiyat Enstitüsü taraf ~ ndan ne~redilen mühim kitaplardan biri
S. A. Kozin'in Mogollar~n gizli Tarihi
= nion-çao Bi-~i üzerinde çal~~arak
haz~ rlad~~~~eserin birinci cildidir.

Kozin'in mesaisi Mogoliyat tarihinde gerek kemiyeti ve gerek keyfiyeti bak~m~ndan istisnai bir hüdisedir.
Mevzuunda etraflz ve derin bilgisini
göstermi~tir. Tam cesaretle diyebiliriz ki
bugün bu i~i hiç kimse S. A. Kozin
kadar muvaffakiyetle ba~aramazdz,...»

619 sayfa tutan bu birinci ciltte
Yüan-çao bi-~i 1860 seneleMogollar~ n gizli tarihi » nin nushalar~ na ve bunlar üzerinde bu güne kadar rinde Rus sinolo~u rahip (Kafarov)
yap~ lan tetkiklere dair malümat, Mogol- Palladius taraf~ ndan Pekin saray~~ kües metnin Rusca tercümesi, Çin-Mogol tüphanesinde ke~folundu. Bu nusha,
yaz~ siyle metnin ve Altan topçzz'nun Mogol dilinde Uygur harfleriyle 1240 da
bu metne müvazi parçalar~ n~ n Latin yaz~ lm~~~olan Mongolun Niuça Topçan
eserin ( Mogollar~ n Gizli Tarihi ) adl~~ eserin
harfleriyle
tr~~ nskripsiyonu,
Uygur harfleriyle yaz~ lm~~~as~ l nusha- Mogollar~~ Çinden kokan ilk sülülenin
Binin bulundu~u farzedilerek yap~ lan birinci hükümdar~~ Hun-Wu (1368-1398)
transkripsiyonu girrni~tir. Eserin so- zaman~ nda yap~ lan Çince tercümesi olnuna lügatçe ( Index verborum ) de du~u malüm oldu.
ilave edilmi~tir.
Eserin ka~ifi Palladius bu Çince
Müellifin izah~ na göre bu eser üç nushas~ n~ n metnini Ruscaya tercüme
cilt olacakt~ r; birinci cilt on dört y~ ll~k ederek .< Pekin'deki Rus Ruhanileri
uzun bir mesainin mahsulüdür. S. A. heyeti azalar~ n~ n mesaileri» külliyat~ n~ n
Kozin, ilk önce Yüan-çao bi-~i nin bu IV inci cildinde (1866) ne~retti. Palladius
güne kadar ne~ir ve tercüme edilmiyen un verdi~i maliimata göre, bu esere
manzum parçalar~ n~~ ne~retmek maksa- dair ilk mal~lmat Ming sülalesinin taridiyle i~e ba~lam~~~ise de bu güne kadar hinde 1382 de zikrolunuyor. Mogol süyap~ lan transkripsiyon ve tercümelerin lâlesinin resmi tarihi olan Yüan-~ide
kanaat verici olmad~~~ n~~ görerek bu bu eserden istifade edilememi~tir. Çüneseri textoloji, filoloji, morfoloji, sin- ki bu eser Mogollar~ n Gizli Tarihi idi
taks ve tarih bak~ mlar~ ndan inceliyerek ( s. 1-2 ).
temamiyle ne~rini üzerine alm~~t~ r.
1872 de yine Palladius taraf~ ndan
Kozin'in mesaisinin Mogoliyat bak~ m~ ndan olan ilmi k~ ymeti hakk~ nda
söz söylemek salahiyetini haiz olmad~-

bu eserin ikinci nushas~~ Han-lin-luan
saray~ nda bulundu. Bu nusha üç metin
ihtiva ediyordu:1 - Çin hiyeroglifiyle
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yaz~ l~~ Mogolca
metin, 2 - Mogolca
metnin her kelimesinin alt~ na yazmak
suretiyle Çince tercümesi ve 3 - Mogolca metnin Çinceye müstakil tercümesi.

ne~ri ve izah~~ için de yard~ m edeceginde ~üphe yoktur. Çünkü bu « Mogollar~ n gizli tarihi » Re~idüddin taraf ~ ndan istifade edilen kaynaklar~ n en mühimi oldu~unda ~üphe yoktur.

Yüan-çao bi-~i ~ark ve Garp
Maleundur ki Re~idüddin Türk ve
Llimlerini a~a~~~yukar~~ 80 senedenberi Mogollara dair verdi~i maliimat~ , hazime~gul etmekte olmas~ na ra~men tam nede saklanan Altan Debter den ald~ metin ve tercümesi ne~redilememi~ti.
~~ n~~ kaydetmi~tir
yz-f-J>
Bu i~i ciddi olarak ele alan Sinolog
„t<_.; l j,l . ij m •i~IJ
ve Mongolist Erich Haenisch oldu. Bu
jz,) Z~ldl
zat 1937 de Çin hiyeroglifleriyle yaz~ l~~
Kozin'in tetkikleri neticesinde anMogolca metnin transkripsiyonunu,
1939 da lügatçesini (Worterbuch) ne~- la~~ lm~~t~ r ki Mogolistan'da sülâlelerin
retmi~ti 2. Nihayet 1941 de Almanca men~eine ve ~ecerelerine dair Altan
tercümesini de verdi.
Böylece
E. Debter, Altan topc~~ veyahut Köke DebHaenisch ile S. A. Kozin « Mogollar~ n ter adiyle yaz~ l~~ veya ~ifahi rivayetler
Gizli Tarihi » nin Almanca ve Rusca ve menk~ beler mevcuttu. Bu Debter'tercümelerini ayn~~ senede ne~retmi~~ !erin Altan veya Köke (Gök) ile vas~ fland~ r~ lmas~~ Türk ~amanizminin «ebedi
oldular.
gök tanr~ , altun yüzlü anam~ z yersu
Orta Asya ve Mogol tarihiyle u~Otüken » akidesinden mülhemdir. Milli
ra~anlar bu güne kadar yaln~ z Palladi~amanizmin sukutundan ve Ii~ mayizmin
us'un tercümesinden faydalan~ yorlard~ .
nüfuzundan sonra Mogolistan'da «Gök»
Kozin ve E. Haenisch'in tercümeleriyle
yerine sara (Sar~ ) ve Çakan (Beyaz)
Palladius'un Çince metinden yapt~~~~
renkleri sembolik renkler oluyor. Eski
tercüme kar~~ la~t~ r~ l~ rsa Çince tercümeMogolcada ~ ltan ( yani altun ) rengi
nin ( yahut Palladius tercümesinin ) ne« Al » rengini ifade eden sembolik milli
kadar eksik ve hatal~~ oldu~u görülür.
renk olmu~~olsa gerekdir. Kozin'in fikri
Yüan-çao bi-~i'nin bu mükemmel de bu merkezdedir ( S. 30 ).
tercümeleri ve ~erhleri Re~idüddin'in
« Mogollar~ n gizli tarihi » nin me« Camiüttevarih » i~~deki Türk ve Mogol
tarihine ve an'anelerine ait malümat~ n tinlerinden anla~~ ld~~~ na göre [ Kozin
S. 160; E. Haenisch, S. 97, § 203 ] «Ko1 A. M. Pozdneyev bu eserin Rus harfko Debter', ayn~~ zemanda as~ lzadelerin
leriyle transkripsiyonunu, Rusca'ya tercümesini
hizmetleri, ~ecereleri ve mahkeme kave "ihya edilmi~. Mogolca metnin Paleografirarlar~~
kaydedilen sicil defterine de
çeskogo teksta yuan çao bi~i Transkziptiya. ediyle
denilmi~tir.
1882 de Litograf usuliyle taba ba~lam~~~ve 112
sahifesini ç~ karm~~t ~ r.

Son tetkikler göstermi~ -

o Mogollar~ n Gizli Tarihi » adiyle
maruf olan bu eserin münderecat~ kil etmi~tir. (B. Vladimirtsov. Mogol içtimai
na gelince - birinci bap Cengiz Han~ n
te~kilât ~ , s. 7 not).
~eceresini söyler ve ~öyle ba~lar: «Cen2 E. Haenisch'in I ve II inci kitaplar~~
giz Han'~ n ceddi iilas~~ yüksek Tanhakk~ nda BK: A. Temir. •Mogollar~n gizli tarir~ n~ n [ Seman~ n ] iradesiyle do~mu~~
hi. (`Türkiyat mecmuss~ . 1942, cilt VII-VIII, s.
349-350),
Börtecino [Bozkurd] idi. Onun kar~ s~~
tir ki Pozdneyev'in bu eserinin ~n mühim k~ s-

m~n~~Palladius'un haz~rlay~ p b~ rakt~ k~~ evrak te~-
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Hoay Maral [Beyaz Geyik] idi. Bunlar
Tengis gölünü geçerek Onon ~ rma~~na
geldiler ve Burhan Haldun da~~ nda göçüp kondular. Onlardan bir okul do~du,
Batacihan. Bunun o~lu Tamaça, bunun
o~lu Horicar Mergan, Horicar'~ n o~lu
Auçam-boro'ul, bunun o~lu Sali-Haçau
bunun o~lu Yeke Nidun, bunun o~lu
Simsoçi, bunun o~lu Harçu.
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Ikinci bapta Cengiz Han'~ n gençlik hayat~~ anlat~ l~ yor. Cengizin anas~~
Olun [Ho'elun] küçük çocuklariyle dul
kal~ yor. Çok s~ k~ nt~~ içindedir. Mensup oldu~u kabileden himaye görmüyor,
belki hakaretlere maruz kal~ yor.

«Arnl~agay Han~ n kar~ lar~~ -Orbay
ve Sahatay « ecdad markadi»ni ziyarete gidiyorlar. Yesugey'in dul kar~ 3i
Harçu'nun o~lu Borjigiday Merg- Olun da geliyor; fakat elinde olmayan
an'~ n kar~ s~~ Mongaljin hoa idi. Borjigi- sebebler dolay~ siyla geç kalm~~t~; meday Mergan'~ n o~lu Torgoljin Boyan'~ n rasim ve ayin bitmi~ti. Olun diyor:
kar~ s~~ Borohçin hoa idi. Suyalbi-Borol- "Ne için beni kurban âyininden, et ve
<fay adl~~ hizmetçisi, Bayur ve Boro adl~~ ~arab~ ndan mahru~n b~ rakt~ n~ z? demek
iki at~~ vard~ . Torgoljin'in iki o~lu vard~: siz insanlar~ n gözü önündeki yeme~i ve
haber vermeden göç etmeyi biliyorsuDuwa Sohor, Dobun Mergan.
nuz! »
Duwa Sohor'un aln~ nda tek bir
Orbay ve Sakatay ona ~öyle cegözü vard~. Bu tek göziyle o üç göç
vap
verdiler:
«ça~~rsak bile sana yeyerden [ üç günlük yerden ] görürdü.
dirmeye de~mez ne bulursan onu ye!
Bir gün Duwa küçük karde~i Du- dilensen bile, sana vermiye de~mez, ne
bun Boyon ile Burhan Haldun da~~ na gelirse onu ye ! Ambagay Han öldü
ç~ kt~ . Duwa Sohor Burhan Haldun'un diye mi bizimle konu~ma~a cesaret editepesinden bakarak Tengelik irma~~~ yorsun?'
sahili boyunca bir kalabal~ k göç gördü
Ecdat ~erefine yap~ lan kurban
ve dedi : « Bu göçün ortas~ ndaki araba
âyinine i~tirak ettirmemek kabileden
çad~ rda bir güzel k~ z var »...
tardetmekle müsavi oldu~unu dü~ünürBu k~ z Alangoa idi. Duwa Sohur sek Olun Hatunun ve çocuklar~ n~ n ne
bu k~ z~~ karde~i Dubun Mergan'a al~ yor. feci bir vaziyette bulundu~unu göz
önüne getirmek güç de~ildir.
Bu destani tarih bu surette ba~lad~ktan sonra Cengiz Han'~ n efsanevi
Kabile Olun Hatun'u ve çocuklar~veya hakiki ecdad~~ hakk~ nda maltimat n~~ b~ rak~ p göç ediyor. Yesugey ailesini
veriyor.
hi~naye etmek istiyen Çorha-ebugen'i
kabile bahad~ rlar~~ süngüliyorlar...
Nihayet Cengiz Han'~ n babas~~
Fakat Olun Hatun beceriksiz,
Yesugey Bahad~ r zaman~ na geliyor.
Onun 9 ya~ar Cengizi Honkirat [ Kon- kadere boyun e~ip a~layacak kad~ n
« Gizli Tarih » onu, manzum
grat ] kabilesinden bir k~ zla ni~anlan~öyle
tasvir ediyor :
olarak,
dirmas~ , evine dönerken yolda Tatarkir
taraf ~ ndan zehirlenmesi, son sözlerini
Munlik adl~~ birine söyliyerek kar~ s~ n~~
ve çocuklar~ n~~ ona emanet etmesi hikâye ediliyor. Bununla birinci bap tamam oluyor.

Ak~ ll~~ ve hünerli do~mu~~zevce idi
Olun Hatun
Bak, küçük yavrular~ n' nas~ l besledi:
Yemenisini ba~~ na s~ m s~ k~~ sar~ yor,
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Beline ku~a~~n~~ ba~l~ yor, eteklerini

Merkit kabilesi Temuçin'in oba-

topl~ yor

s~ n~~ basarak ya~ma etmi~~idi. Temuçin

Onon irma~~~boyunca a~a~~~yukar~~

karde~leriyle beraber Kereit kabilesi

ko~uyor
Moy ~ l 3 ve yabani elmalardan dane
dane topl~ yor
Gece, gündüz [dinlenmeden ko~arak]
yavrucaklar~n~~ besliyor
Kutlu do~mu~~kad~nd~~ anam~ z Olun

reisi To~rul-Vang-Han'a gidiyor ve yard~ m istiyor. Vang-Han yard~ m ediyor.
Temuçin Camuka'ya da müracaat ediyor.
Camuka Temuçin'e müsbet cevap veriyor ve yard~ m~ na ko~uyor. Camuka'n~ n
Cengizle muhavereleri ekseriya manzum olarak tesbit edilmi~tir.

Yavrucuklar~ n~, bak, nas~ l büyüttü :
Elinde sepet, k~ rlara gidiyor

Temuçin, Camuka ve To~rul Han
birle~erek Merkit kabilesini ma~lup

Yavrucuklar~n~~ beslemek için

ettiler, « çad~ rlar~ n~~ y~ kt~ lar, güzel k~ z-

Sudun ve çiçigina göklerini kaz~ yor,

lar~ n~~ kucaklad~ lar». Camuka ile Temu-

Moy~ l ve yabani so~anla beslenen
bu yavrular
Saltanat Seririne kadar yükseldiler

çin çocukluk hat~ralar~ n~~ konu~tular,
on bir ya~lar~ nda iken Onon ~ rma~~n~ n
buzu üzerinde kay~p oynad~klar ~ n~ , bir
birine hediyeler verip "anda" oldukla-

Bilge anan~ n evlad~~ olan bu çocuklar

r~ n~~ « anda » l~~a dair eski kanunun

Nizarnperver ve bilge oldular

hükümlerini bahis mevz~m ettiler.

Bilge ana kuca~~nda kuru samr~ sakla
beslenen bu yavrular

Camuka ile Temuçin bir buçuk y ~ l
dost geçindiler. Bir göç esnas~ nda Ca-

Kahraman olup yükseldiler

muha Cengiz Hana ~iirle hitap ediyor.

asil insan olarak

Fakat Cengiz Han bu ~iirin manas~ n~~

Cesaretleri ve kahramanl~klariyle temayüz ettiler »

pek de kavrayam~ yor. Anas~~ Olun ile
kar~ s~~ Börte hatun bu ~iirde dü~manl~ k
gizlendi~ini meydana ç~kar~ yorlar ve
« Camuha mütelevvin adamd~ r. Biz onu

Anla~~lan eski Mogollar nazar~n-

b~kt~ rd~k, ondan kaçmal~ y~ z » diyorlar.

da ideal kad~ n ve ana budur. Cengizi
böyle bir ana yeti~tirmi~tir.
Bu bapta Cengizin ufak kabile
reisleriyle mücadeleye ba~lad~~~ , çok

Bundan sonra iki "Anda" dü~man
oluyorlar. Dördüncü bap Cengiz Han'~ n
Camuka ve Tayçiutlarla mücadelesinden bahsediyor.

s~k~ nt~ l~~ hayat geçirdi~i hikaye edilir.

1201 de « Alhuy Bulak » denilen

Üçüncü bapta « Merkit kabilesi-

yerde Cengiz Hana muhalif olan kabi-

Cengiz Han un-

lelerin kurultay~~ toplan~ yor. Camuha

nin tenkili, Temuçin'in

yan~ n~~ almas~~ » söylenmektedir.

bu kurultay ~ n karariyle

Cur Han ilan

ediliyor. Bundan haberdar olan Cengiz
3 Metindeki

modsan

kelimesini E. lise-

Han

derhal Vang - Han ile birle~up

nisch tercilmesiz "Moilho-Beeren. (s. 14 t/ 74)

bunlar~ n üzerine yürüyor. Nayman Hani

diye geçiyor. Kozin ise "çerernuha, diye tercü-

Buyruk ve 0yratlardan Huduha-Beki

me ediyor ki K~rg~ z ve Ba~kurt lehçelerindeki
Mogi/ kelimesini Radloff rusca "çeremuha., el.

sihirle ya~mur ya~d~rma~a ve f~ rt~ na

lamba Faulbaurn (Prunus padus) diye tercüme

ç~karma~a muktedir idiler. Bunlar Cen-

ediyor (V.,13. IV, 2123).

giz Han'~n ordusu üzerine ya~mur yag.
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d~ rmak için sihir yapt~ larsa da f ~ rt~ nal~~ Kargalar toplan~ p Sunay~~ avlad~ lar.
ya~mur kendi ordular~~ üzerine ya~d~~ Köleler toplan~ p Hanlar~ na el kald~ rve « Tanr~~ bize dar~ ld~~ » diyerek kaç~~d~ lar
t~ lar. Cengiz Han bu sefer de zafer Dostum, Hakan~ m buna ne ceza vekazand~.
rirsin?
Be~inci bapda Tatarlar'~ n imhas~ ,
Vang-Han ile bozu~ma bahis mevzuu
edilmektedir.

S~ çanc~ l tenbel kartal güzel ördek avlama~~~dü~ündü.
Köleler, u~aklar Hakan~na ihanet tasarlad~ lar

Tatarlar'~ n tenkilinden sonra Cengiz Han büyük sülale ~iiras~ n~~ toplad~ . Ey mukaddes Hakan~ m, dostum!
Bu ~ürân~ n karariyle dört Tatar kabi- Baba katillerine ne gibi ceza verirsin?
lesinin [ Çagan tatar, Alçi tatar, DuBu sözleri dinledikten sonra Centaut tatar, Aluhay tatar] erkeklerinden araba tekerle~i çivisinin hizas~ n- giz Han Camuka'ya ihanet eden be~~
~üne
dan yüksek olanlar~ n~ n hepsi k~ l~ çtan ki~iyi idam ettirdi ve kendi büyü
ihanetten
çekinmiyenler
bize
de
yar
geçirildi. Bundan sonra Cengiz Han ile
olmazlar» dedi. ~ayan~~ dikkattir ki
Vang-Han'~ n aras~~ aç~ l~ yor.
Camuka'n~n bütün konu~malar~~ bu eserAlt~ nc~~ bapta Kereit Hanl~~~ n~ n de hep manzum olarak tesbit edilmi~sonu hikâye edilmektedir. Kereit'ler, tir. Galiba Camuka o zaman MogollaNayman'lar ve di~er Mogol kabileleri r~ n büyük ~air ve hatiplerinden biri
Camuka'n~ n riyaseti alt~ nda Cengiz olmu~tur. Onun «Seçen» [Hatip] lakab~~
Han'a kar~~~birle~iyorlar.
da bo~una olmasa gerektir. Kendi mukadderat~ na dair Cengiz'e gönderdi~i
Yedinci bapta bu birle~en kabilek~ rk yedi m~sral~ k manzumesi de çok
lerin tenkili ve Vang-Han'~ n ölümü;
müheyyiç ve rikkat engizdir. Cengizle
sekizinci bapta Nayman Hani Küçlük'ün
beraber geçirdi~i dostluk günlerini haKarah~ tay imparatoru Gur-Han ülket~ rl~ yor. Sefalet ve çetin mücadele günsine; Tohtoa'n~ n K~ pçaklar ülkesine
lerinde tek bir yorgan alt~ nda yatt~ kfirari, Cebe'nin Küçlügü ve Subetay'~ n
lar~ n~, yürekten »Anda» ve dost oldukTohtoa'y~~ takibi, Camuka'n~ n ölümü,
lar~ n~~ söylüyor. «Beni gönderece~in yeCengiz Han~ n Hakan olmas~~ ve silah
re çabuk gönder. Sen bugün büyük
arkada~lar~ na ihsan~~tasvir edilmektedir.
Hakans~ n; dünya senin olmu~tur... BuMerkit ve Nayman kabileleri tenkil
gün sen benim dostlu~uma muhtaç deedildikten sonra Camuka be~~arkada~~~
~ilsin... Ben, senin ak günlerinde siyah
ile da~larda dola~~ yor, yabani koç avgölge, karanl~ k gecelerinde kabus, ellayup besleniyorlard~ . Bir gün Camuka
bisende diken, boynunda bir böcek oluarkada~lar~ na :
rum. Dostuma yük olmak istemiyorum.
« Kimlerin kimlerin o~ullar~ , ne Senin bilge anan, kahraman karde~legibi babalar~ n evlatlar~~ bugün yabani rin var. Ben ise küçüklü~ümde öksüz
koç aviyle besleniyorlar! » dedi. O gün kald~m, ne ana ve ne karde~~yüzü görarkada~lar~~ Camuka'y~~ ba~lar') Cengiz medim. Sad~ k dostlar bulamad~ m.. Aziz
Han'a teslim ettiler. Camuka ~u söz- dostum, bana ihsan etmek istersen beni
lerinin Cengiz Han'a arzedilmesini rica çabuk gönder [öldür]. Sen de rahat
edersin. Yegâne arzum: Benim kan~ m~~
etti [ asl~ nda manzum ]:
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dökmeden idam ettirmendir. Kemiklerim
büyük anam~ z~ n koynunda yatarken ruhum senin evlat ve ahfad~ na koruyucu
olur. Dualar~ mla bunu sana vadediyorum. Do~clum do~al' yapayal~ n~ z~ m.
Büyük ruhun beni ezdi. Sözlerimi unutmay~ n~ z, gece ve gündüz tekrarlay~ n~ z..
~imdi beni çabuk gönderiniz!» diyor.

huzuruna geldiklerl zikrolunuyor.

«Sartagol [müslüman] kavimlerini tamamiyle itaati alt~ na ald~ ktan
sonra Cengiz Han bütün ~ehirlere kumandan (darugacin) koydu. O zaman
Cengiz Hana Urgencten Havarizmi
( Hurum~i ) ailesine mensup Yalvaç
ve o~lu Mesut adl~~ baba okul
Cengiz Han onu, "sunulan dost- geldiler. O, ~ehir halk~ n~ n kanun ve
lu~u ve ba~~~lamay~~ reddetti" bahane- örfleri (Yosun, dore) hakk~ nda Cengiz
siyle, kan~ n~~ dökmeden idam ettirdi ve Hanla konu~tu. Cengiz Han, ~ehir
büyük hürmet ve merasimle gömdürdü... kanun ve örflerinin Yosun'a uygun
oldu~una kanaat getirdi. Bundan dolaDokuzuncu bap hassa tümenleriy~ d~ r ki Yalvaç'~ n o~lu Mesut Havariznin te~kilinden bahsediyor. Onuncu bap
me tayin edilen daruga ile birlikte
da Cengiz'in hassa askerlerini, bu asBuhara, Semerkand, Urgenç ~ehirlerinin
kerlerin methi, uygurlar~ n ve orman kaidaresini verdi. Yalvaç'~~ kendisiyle bevimlerinin ilhak~ , t~ marlar tahsisi ve
raber götürdü ve ona Çinin pay~taht~~
saman Teb Tengri'nin idam~~ bahis mevJung-du ( Pekin ) ~ehrinin idaresini
zuu edilmektedir.
verdi..."
Hassa askerlerin methi manzum«Mogollar~ n gizli tarihi" ~u cümdur. Cengiz Han'in a~z~ ndan söyletillelerle tamam oluyor:
mektedir.
Karluklar ve Uygurlar~ n kendi
ihtiyarlariyle itaat ettikleri Küçlük
Nayman'~ n katli, K~ rg~ z beylerinden
~nal, Edi, Aldier ve Olebek Teginlerin geli~i, ~aman Teb Tengrinin katli
teferruatiyle anlat~ lmaktad~ r.
On birinci bap - ~imali Çin'in,
Türkistan'~ n, Ba~dat hilafetinin ve Rusya'n~ n fethi.
Bu bapta Kangl~, K~ pçak, Ba~kurt
(ba~ jig~t), Rus (Orosut), Mi~er, (Maçjarat), As, Ser~esut, Kâ~mir... seferleri,
Mahmut Yalvaçla o~lu Mesudun Cengiz

Saray~n ( karargülun ) Doloan
Boldah ile Silginçek aras~nda, Kelurendeki Kode Aralda, bulundu~u zaman,
s~çan y~l~n~n (1240) yedinci ay~nda,
büyük kurultay esnas~nda yazzlup tamam oldu.„
ilim ve fikir hayat~~ için çok buhranl~~ olan bu y~ llarda bir Rus ve bir
Alman âliminin ayn~~ senede, «Mogollar~ n gizli tarihi" nin, derin tetkiklere
müstenit, tercümelerini ne~retmeleri,
ilim ve fikir mensuplar~~ için bir tesellidir.

ABDÜLKADIR INAN

