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 ھەققىدە« تۆت ئۇلۇس تارىخى»مىرزا ئۇلۇغبەگ -0

 

 ) ئۆزبېكىستان (   بۆرىباي ئەخمەدوۋ

 تۇرسۇن ئابدۇلال بەگيار: ئۇيغۇرچىغا ئاغدۇرغۇچى
 

 

 

بارغاندا ھەزرىتى نىزامىددىن ئەلىشىر  مۇالھىزە ئېلىپ-تارىختا ئۆتكەن شەخىسلەر ھەققىدە پىكىر

 .يادىمىزغا كېلىدۇ ەتىرلىرى ئىختىيارسىزناۋايىنىڭ مانا بۇ س

 سابات، بۇ گۈلشەن ئىچرەكىي يوقتۇر باقا گۈلىگە

 .ئەجەپ سابات ئېرۇر قالسا ياخشىلىق بىلە ئات

پائالىيىتىگە باھا بېرىشتىكى ئېنىق ھەمدە  ھەرقانداق شەخسىنىڭ ھاياتى ۋە« ياخشى ئات»شۇنداق،

فىئودال . ىشى ئوخشاشال مۇيەسسەر بولىۋەرمەيدىكەنك لېكىن بۇنداق شەرەپكە ھەممە. توغرا مىزان

http://www.uyghurmail.com/Tarih/?p=2208
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ئالەمشۇمۇل ئىلمىي ( 0447-0274)ساھىبى مىرزا ئۇلۇغبەگ  تەخت -سىنىپ نامايەندىسى، تاجۇ

 .شۇنداق بەختكە ئېرىشكەن ئۇلۇغ شەخسلەردىن بىرى مۇئاپىقىيەتلىرى بىلەن ئەنە

تىكا، پەلەكيات، مۇزىكا شۇناسلىق ۋە ماتېما مىرزا ئۇلۇغبەگ كۆپلىگەن پەن ساھەلىرى، جۈملىدىن،

پەن، مەدەنىيەتنىڭ كۈچلۈك ھىماتچىسى بۇلۇش -ئۇ ئىلىم تارىخ ئىلىملىرى بويىچە زەبەردەست ئالىم،

 .ئەبەت ساقلىنىپ قالدى-دىل سۈپىتى بىلەن تارىخ بېتىدە ئەبە

لىكىنىڭ پۈتۈن دۇنيا ئىلمىي جەمئيەتچى ئەسىردىن باشالپXVII ئالىمنىڭ ئىلمىي مىراسلىرى

مىرزا ئۇلۇغبەگ ۋە ئۇ قالدۇرۇپ كەتكەن ئىلمىي  .ئېتىبارىنى ئۆزىگە قارىتپ كېلىۋاتىدۇ-دىققەت

مەملىكىتىمىزدە ۋە چەتئەللەردە كۆپلىگەن ئىلمىي تەتقىقات  مىراسنى تەتقىق قىلىش جەريانىدا

. بېرىي، لمەن بۇ يەردە جون گىروئىس، توماس خايىت، فىرانسۇس  .ئەسەرلىرى مەيدانغا كەلدى

 جااللوۋ ۋە باشقا بىر قاتار. قارنىيازىي، غ. ن. كىنوبىل، ت. ۋىياتكىن، ئې. ل. ۋ بارتولد،. ۋ.سېدىيوۋ، ۋ

مىراسى،ئۇ  شۇنداق بولسىمۇ، ئۇلۇغبەگنىڭ تەكرارال نماس ئىلمىي. ئالىمالرنى نەزەردە تۇتىۋاتىمەن

ھەققىدىكى تەسەۋۇرىمىزنى  مەكتىپى تەسىس قىلغان ۋە رەھبەرلىك قىلغان سەمەرقەند مۇنە ججىملىك

يىللىق ئىلمىي ئىزدىنىشلىرىنىڭ ئاساسىي  مەسىلەن،ئالىمنىڭ كۆپ. تېخى يىتەرلىك دىگىلى بولما يدۇ

( بەگ كۆرەگانىينىڭ ئاستىرنومىيە جەدىۋ ىلى ئۇلۇغ)« زىجىجەدىدى كۆرەگانى»مەھسۇلى بولغان

ئە سلىي ئەسەر پارس تىلىدا . )ر قىلىنغىنى يوققىلىنىپ نەشى ھازىرغىچە بىرەر تىلغا تولۇق تەرجىمە

ئەسىرلەردە XV-XVIIئالىمنىڭ مەزكۇر رىسالىسى ھەققىدە، ( تەييارلىغۇچىدىن نەشىرگە-يېزىلغان

 ئومۇمەن ئالغاندا. ناھايتى كۆپ تارىخىي ئە سەرلىرىمۇ ھازىرغىچە تەتقىق قىلىنمىغان يېزىلغان

ئەسەرلەرنى  ىجاد قىلىنغان تارىخي ۋە باشقا تېمىدىكىئەمىرتۆمۈر ھەمدە تۆمۈر ىيلەر دەۋرىدە ئ

 .تەتقىق قىلىش ۋە نەشىر قىلىش توغرىسىدىمۇ ئەھۋال شۇنداق

ئىلىمي پائالىيەتلىرى ئۆزىنىڭ غەرەزسىز تەتقىقاتچىسنى  خۇالسە كاالم، مىزرزا ئۇلۇغبەگنىڭ كۆپ قىرلىق

 .كۆتۈپ ياتىدۇ

ۋە تارىخ ئىلىملىرى سا ھەسىدە مىننەتسىز قەلەم  ۇناسلىقمىرزا ئۇلۇغبەگ رىيازەت، پەلەكيات، مۇزىكاش

بولسا، ئۇ ئىجاد قىلغان ئەسەرلەر ئىچىدە ئاالھىدە «تارىخىي تۆت ئۇلۇس». تەۋرەتكەن بۈيۈك ئالىم

 .تۇتىدىغان مەشھۇر ئەسەردۇر مۇھىم ۋە سالماقلىق ئورۇن

لۇغبە گنىڭ ئىلمىي رەھبەرلىگى مىرزا ئۇ« تارىخىي تۆت ئۇلۇس»ئالدى بىلەن شۇنى ئېيتىش كېرەككىي،

 .يىلى يېزىپ تامامالنغان–0422بولۇپ، ئەسەر  ۋە شەخسەن ئىشتىراكىدا يارىتىلغان
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ئۇنىڭ ناملىنىش تارىخىي ۋە ئۇنىڭ  مەزكۇر ئەسەرنىڭ ئومۇمىي مەزمۇنىغا ئۆتۈشتىن ئاۋال

تقىق قىلىنىش شۇنىڭدەك بۇ ئەسەر نىڭ تە يارىتىلىشىدا مىرزا ئۇلۇغبەگنىڭ قوشقان تۆھپىسى،

 .توختىلىپ ئۆ تىمىز جەريانىنىڭ قانداق كېتىۋاتقانلىقى ھەققىدە

لېكىن . دېگەن نامالر بىلەن مەشھۇر«تارىخىي تۆت ئۇلۇس»ۋە « چىڭگىزالرنىڭ تۆت ئۇلۇسى»ئەسەر

ئەسەرنى بىرىنچى بولۇپ تەتقىق قىلغان ۋە قىسقارتىلغان  ياۋروپا شەرقشۇناسلىرى ئارىسدا بۇ

قىلغان ئالىم، پولكوۋنىك مايلىس ئاساسى يىتەرلىك بولمىغان  ەرجىمىسىنى ئېالنئېنگىلىزچە ت

 I.The shajarat) .دەپ ئاتايدۇ«تۈرك خاقانلىرى شەجەرىسى»نامىنى  ئەھۋالدا بۇ ئەسەرنىڭ

ul-Atrak,or Genelogkal Terr of the Turks and tatars, tiranisl and,adrd.By 

Glonel Milles,London,1832,b.182)).  چوڭقۇر ۋە ئەتراپلىق تەتقىق قىلىش نەتىجىسىدە

 ئايان بولدىكى، ئەسەرنىڭ پەقەت يافەس ئوغالن ۋە ئۇنىڭ ئوغلى تۈركخان ھەمدە شۇنىسى

تۈرك »پادىشاھلىرىال موڭغۇلالر بىلەن تۈرك تەبىلىلىرى، شۇ نىڭدەك ئۇالرنىڭ-پەرزەنتلىرى، تاتار

چىڭگىزخاننىڭ ئۇلۇغ ئەجدادى  ئەسەرنىڭ. غان، خاالسئاساسىدا يېز ىل« خاقانلىرى شەجەرىسى

بىرىنچى يېرىمىغىچە ئىدارە قىلغان چاغا  ئەسىرنىڭXIII-XV بۇزەنجىرقائاندىن ۋە ماۋەرائۇننەھىرنى

تۆت »ياكى « چىڭگىزالرنىڭ تۆت ئۇلۇسى»ئالغان قىسمى تايخان ئەۋالدلىرىنىڭ تارىخىنى ئۆز ئىچىگە

ئەسەرنىڭ بۇ قىسمى مىرزا ئۇلۇغبەگ ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرى  دەپ ئاتىلىپ،« ئۇلۇس تارىخىي

ئۇنىڭدىن تارشقىرى ئەسەرنىڭ ئۆزىدە كەلتۈرۈلگەن بەزى .دىيىشكە بولىدۇ تەرىپىدىن يېزىلغان

 .بىزنىڭ بۇ پىكىرىمىزنى تەستىقاليدۇ قەيىتلەرمۇ

نەسەبى -ىچە، ئۇنىڭ نەسلىمۆتۋەر تارىخالردا يېز ىلىش» :قەيىتلەرنىڭ بىرىدىن مانا بۇالرنى ئوقۇيمىز

دېگەن كىتاپتا «تۈرك خاقانلىرى شەجەرىسى»ئەمما،. بېرىپ تاقىلىدۇ ھەممىگە مەلۇم ۋە جۇجىخانغا

 تۈرك»)چۈشمىگەنلىگى ئۈچۈن ئاشۇ كىتاپنىڭ تالالنما توپلىمى بۇلغان بۇ كىتاپ  ھېچ نەرسە نەزەرگە

بىراق ئېسىمىزدە  .ھېچ نەرسە يېزىلمىغا نتىمۇ ئۇ توغرىسىدا (ئە. كىتابىدا، ب«خاقانلىرى شەجەرىسى

تۆت ئۇلۇس »)«ئىدى قالغىنى شۇكى،ئۇ ئۇلۇغۋار پادىشاھ بولۇپ، ئىنسابى بىھىساپ

تۈرك خاقانلىرى »بىرىنچىدىن؛ مەزكۇر نەقىلدىن مەلۇم بولىدىكى،( بەت-020قوليازمىسى،«تارىخىي

تۆت ئۇلۇس »ئىككىنچىدىن؛. رئەسەرلەردۇ باشقا-باشقا«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»بىلەن « شەجەرىسى

يەنە بىر . گە ئاساس سالغان ئەسەردۇر«شەجەرىسى تۈرك خاقانلىرى»مەلۇم دەرىجىدە«تارىخىي

ناملىق بۇ مەجمۇ ئەدە تۈركخان «تۆت ئۇلۇس تارىخىي چىڭگىزخاننىڭ»جايدا مۇنداق دىيىلگەن؛

. رنىڭ ناملىرى بايان قىلىنىدۇئەلەيھىسساالم ئەۋالدىدىن بولغان پادىشاھ ھال ئىبنى يافەس ئىبنى نۇھ

ئۇلۇغبەگ  سەئىد-رىسالىدە كەلتۈرۈلگەن تۈركىستان زېمىنى خاقانالرنىڭ ناملىرى،سۇلتان ئەس مەزكۇر

يېزىلغان تۆت ئۇلۇس  تەرىپىدىن-ئالالھ ئۇنىڭ قەبرىسىنى نۇرغا تولدۇرسۇن،-مىرزەئى شاھىد،
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بېر تانىيە « ئۇلۇس تارىخىي ڭ تۆتچىڭگىزخاننى»)«خاقانلىرى ھەققىدىكى مەجمۇئەدىن ئېلىندى

ئەلۋەتتە، ئەڭ ئاخىرقىسى، چۈنكى  بۇ نەقىللەر(. بەت-032مۇزىيىدا ساقلىنىۋاتقان قوليازما، 

ئىكەنلىگىنى، «ئۇلۇس تارىخىي چىڭگىزخاننىڭ تۆت»بىرىنچىدىن؛ئەسەرنىڭ ئېنىق نامى

ىكەنلىگىنى كۆرسىتىپ قەلىمىگە مەنسۇپ ئ ئىككىنچىدىن؛ئۇنىڭ پۈتۈنلەي مىرزا ئۇلۇغبەگ نىڭ

ئالدى . ئېيتقان ئايرىم پىكىرلەرمۇ دىققەتكە سازاۋەردۇر بۇ يەردە ئەسەر ھەققىدە بارتولد. بېرىدۇ

موڭغۇل ئىستىال سى »)كېرەككى،ئالىم ئۆزىنىڭ بىر قاتار ئىلمىي رىسالىلىرى  بىلەن شۇنى ئېيتىش

دا ئۇلۇغبەگنىڭ مەزكۇر ( رۋە باشقىال«ئۇلۇغبەگ ۋە ئۇنىڭ دەۋرى»،«تۈركىستان دەۋرىدىكى

ئەسەرلىرىنى  لېكىن نېمە سەۋەپتىندۇر ئۇنى ئۆز. مەنبە سۈپىتىدە پايدىالنغانلىقىنى ئېيتىدۇ ئەسىرىدىن

تۆت ئۇلۇس »ئېنىقراقى،ئۇ .ھۇجۇدقا چىقىرىشتىكى مۇھىم تارىخىي مەنبەلەر قاتارىغا كىرگۈز مەيدۇ

چۈنكى ئۇ مۇنداق دەپ ياز . پەسەيتمەكچى بولىدۇ ناملىق بۇ ئەسەرنىڭ قىممىتىنى بىرقەدەر« تارىخىي

تۆت ئۇلۇس »(يىلى ئۆلتۈرۈ لگەن-0447)ۋارىسى ئۇلۇغبەگ  شاخرۇخنىڭ ئۇغلى ۋە تەخىت» :ىدۇ

ئۆزنامىغا كۆرە موڭغۇلالر ئىمپىرىيىسىنىڭ تولۇق تارىخىنى ئۆز ئىچىگە  ئەسەر. نى يازغان«تارىخىي

جۈملىدىن،خاندە  يىتىپ كەلمىگەن،لېكىن بەزى مەنبەلەردە،ئۇلۇغبەگنىڭ بۇ ئەسىرى بىزگىچە  .ئالىدۇ

نەرسىلەردىن كۆرۈنۈپ  بۇ. دە ئۇنىڭدىن ئېلىنغان پارچىالر ئۇچرايدۇ«ھەبىب ئۇسسىيەر»مىرنىڭ 

ياشىغان دەۋر گىچە بايان  (ئە.ب-خاندەمىر )تۇرۇپتىكى، موڭغۇلالر دۆلىتى تارىخى مۇئەللىپ 

ئەكسىچە،خانالرنىڭ . مەلۇمات بەر مەيدۇ دىشاھالر ھەققىدە تولۇقئەمما مۇئەللىپ ئاشۇ پا. قىلىنغان

شۇ سەۋەپتىنمۇ بۇ ئەسەرنىڭ بىزگىچە يىتىپ . خاال س نامىنى نەقىل كەلتۈرۈش بىلەنال كۇپايىلىنىدۇ،

بارتولد . ۋ.ۋ)«قايغۇرۇپ ئولتۇرۇشنىڭ ئاساسى يوق،دىسەكمۇ بولىدۇ كېلەلمىگەنلىگىدىن ئارتۇقچە

 -0يىل روسچە نەشرىي،-0742موسكىۋا، «دەۋرىدىكى تۈركىستان ىموڭغۇل ئىستىالس»

ئۇلۇ غبەگ قەلىمىگە »: يەنەبىر ئەسىرىدىن يەنە مۇنۇالرنى ئوقۇيمىز ئالىمنىڭ(. بەت-012توم،

ھىساپالنغان تارىخىي ئەسەر ئېھتىمال ئەدەبىي مە نبە تارىخىنى تەنقىدىي تەتقىق  تەئەللۇق دەپ

ئەسەرنىڭ  تىدە بىرمۇنچە قىز ىقىش پەيدا قىلىشى مۇمكىن،مۇبادا مەزكۇرئۈچۈن ماتېرىيال سۈپى قىلىش

تەشكىل تاپقان دۆلەتلەرنىڭ  نۇسخىسى تېپىلسىمۇ، مو ڭغۇل ئىمپىرىيىسى ۋە ئۇنىڭ ئىنقىرازىدىن كېين

ئۇلۇغبەگ ۋە »بار تولد. ۋ.ۋ)«شۈبھىلىكتۇر تارىخىغا ئائىت مەۋجۇت مەلۇماتالرنى بېيىتىدۇ،دىيىش

(. بەت-042. بۆلۈم-2توم، -2نەشرىي، يىل روسچە-0744موسكىۋا، «رىئۇنىڭ دەۋ

. مۇئامىلە قىلىنىشنىڭ سەۋەبى ئىككى غا بۇنداق«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»مېنىڭچە،ئۇنىڭ

پخانىالردا مەزكۇر ئەسەرنىڭ تولۇق نۇسخىسىنىڭ  بىرنچىدىن؛دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كۈتۈ

نىڭ «تۆت ئۇلۇس تارىخىي»شېفېرنىڭ تەخمىن قىلىشىچە،.ش اسمەشھۇر شەر قشۇن)ساقالنمىغانلىغى

كۈتۈپخانىلىرىدا ساقالنغان، لېكىن بۇ مەلۇماتنى ئېنىقال ش ئۈچۈن  ئىككى تولۇق نۇسخىسى تۈركىيە

 ئىككىنچىدىن؛( ئە.ب-تىرىشچانلىقىمىزدىن ھېچ بىر نەتىجە چىقمىدى  كۆرسەتكەن

XVXVIIەسەرلەرنىڭ ھاز ىرغىچە قانائەتلىنەرلىك دەرىجىدە ئائىت تارىخىي قوليازما ئ ئەسەرلەرگە
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بىرىگە -بىر لېكىن ھەقىقەت، پەقەت مەلۇم تېمىغا بېغىشالنغان ئەسەرنى. قىلىنمايۋاتقانلىقىدۇر تەتقىق

دىققەت بىلەن تەكشۈرۈش  سېلىشتۇرۇپ ئىنچىكىلەپ تەتقىق قىلىش ۋە ئۇالردا كەلتۈرگەن مەلۇماتالرنى

تەتقىق قىلىش ئاساسىدا مەلۇم بولغان  بىز بۇنى تۆۋەندىكى ئەسەرلەرنى. ۇئار قىلىقال ئايدىڭلىشىد

دەۋرىنىڭ كۆزگە كۆرۈ نگەن مۇئەررىخلىرىدىن بىرى  مەسىلەن،تۆمۈرىيلەر. پاكىتالردىن كۆرەلەيمىز

خۇالسەتۇل »ئۆزىنىڭ( يىللىرى–0224-0492يىللىرى، مىالدى  -740 -331ھىجىرىيە)خاندەمىر 

كۇشادە -دىن كەڭ«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»ناملىق ئەسەرلىرىدە «ئۇسسىيەرھەبىب »ۋە « ئەخپار

نىڭ تۈركىستان «تۆت ئۇلۇس تارىخىي»مەسىلەن،. كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ئاشكارە-پايدىالنغانلىقى ئاپ

ئۇنىڭ چاغاتاي ئۇلۇسىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان ئەۋالد لىرى تارىخىغا  خانلىرى، چىڭگىزخان ۋە

 تىنىڭ توققۇزىنچى ماقالىسى ۋە ئۈچۈنچى جىلىدنىڭ بىرىنچى ماقالىسى زوربىرىنچى جىلى بېغىشالنغان

بىلەن  ئەسەرلەردە ياشاپ ئىجادىيەتXVI-XVII.غا ئاساسال نغان«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»رەۋىشتە

سۈپىتىدە رول  شۇغۇنالنغان مۇئەللىپلەر ئۈچۈنمۇ،ئۇلۇغبەگنىڭ بۇ ئەسىرى بىرىنچى قول مەنبە

ئەسىر نىڭ XVI) «نۇسرەتنامە تارىخىي گۈزىدە،»لىپى نامەلۇم بولغانچۈنكى،مۇئەل. ئوينىغان

زۇبدەتۇل ». غاتايانغان ئەسە ردۇر«تارىخىي تۆت ئۇلۇس»ناملىق ئەسەرمۇ(باشلىرىدا يېزىلغان

موڭغۇل -كىتا بىنىڭ مۇئەللىپى تۈرك( يېزىلغان ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىداXVI) «ئەسەر

بۇ ئەسەرنى يېزىشتا مىرزا ئۇلۇغبەگنىڭ نامى بىلەن »غاندا؛قىل خەلقلىرىنىڭ تارىخىنى بايان

زۇبدەتۇل ئەسەر، .)دەيدۇ« ناملىق ئەسىرىگە تايانغان ئىدىم« تارىخىي خانالر»زىننەتلەنگەن 

 -413پەنلەر ئاكادىمىيىسى شەرقشۇناسلىق ئىنىستىتوتى كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتقان  ئۆزبېكىستان

ئېنىقراقى،  ،تېخىمۇ«تۆت ئۇلۇس تارىخىىي »بۇ يەردىكى گەپ شۈبھىسىز (.بەت-34نومۇرلۇق قوليازما،

يىرىك قامۇسىي ئالىم  ئەسىردە ئۆتكەنXVII .ئۇنىڭ بىرىنچى قىسمى ئۈستىدە كېتىۋاتقاندەك قىلىدۇ

بۇئەسەر ھەققىدە ئۆز )كاتتا ئەسىرىنى ناملىق( سىرالر دېڭىزى)«بەھرۇل ئەسرار»مەھمۇد ئبنى ۋەلىنىڭ 

، ئېنىقراقى، ئۇنىڭ موڭغۇل ئىمپىرىيىسى ۋە (ئاپتۇر-قويانمىز ز پىكىرىمىزنى ئوتتۇرىغاۋاقتىدا ئۆ

كېيىن، ئىمپىرىيە ئورنىدا قۇرۇلغان ئۇلۇغ يۇرت، يەنى،  چىڭگىزخاننىڭ ئۆلۈمىدىن

ئوردا،چاغاتاي ئۇلۇسى،شۇنىڭدەك، چىڭگىزخاننىڭ نەۋرىسى ھىالكوخان ئاساس  موڭغۇلىستان،ئالتۇن

جىلىدىنىڭ  تار ىخىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالتىنچى( ئىران،ئەزەربەيجان)ىالر دۆلىتىئېلخان سالغان

 .ئوخشاپ كېتىدۇ غا«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»مۇندەرىجىسى ھەمدە مەزمۇن جەھە تتىن ئۇلۇغبەگنىڭ 

قىلىنىش جەريانىغا ئۇلۇ غبەگنىڭ بىۋاستە  ناملىق بۇ ئەسەرنىڭ ئىجاد«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

يۇقۇرىدا . بىلەن يازغانلىقىغا ھېچ بىرشۈبھىگە ئورۇن يوق قى ياكى شەخسەن ئۆزى ئۆز قولىقاتناشقانلى

بۇ پىكىر ىمىزنى ئىسپاتاليدىغان بىر پارچىنى نەقىل قىلىپ يازغان  ئەسەرنىڭ ئاخىرقى قىسمىدىن

غان ئەسىرنىڭ مەشھۇر تارىخچىلىرىدىن بىرى بولXV.تار ىخچىالرمۇ تەستىقاليدۇ بۇنى باشقا. ئىدۇق

 ئۇلۇبەگنىڭ تارىخ ئىلمى ساھەسىدىمۇ سەمەرىلىك( 0220-0211)مۇھەممەد ھەيدەر مىرزا
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كىتابىدىن بۇ  ناملىق يىرىك«تارىخىي رەشىدىي»مەسىلەن؛ئۇنىڭ . ئەمگەكلەرنى قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ

ۋە  تارىخىي ئەسەر يازدى دانىشمەن پادىشاھ مىرزا ئۇلۇغبەگ بىر»:ھەقتە مانا بۇالرنى ئوقۇيمىز

،ئۆزبېكىستان پەنلەر «رەشىدىي تارىخىي». )دەپ نام قويدى«ئۇلۇسالر تارىخىي »ئۇنىڭغا 

، (بەت -32نومۇر، -0421قوليازما بۆلۈمى  ئاكادېمىيىسى شەر قشۇناسلىق ئېنىستىتوتى كۈتۈپخانىسى

 .يدۇخاندەمىر بىلەن مەھمۇد ئبنى ۋەلىمۇ تەستىقال ئۇلۇغبەگنىڭ شۇنداق بىر ئەسەر يازغانلىقىنى

تۆت ئۇلۇس »دىيىش مۇمكىنكى، يۇقۇرىدا كەلتۈرۈلگەن مەلۇماتالرغا تايىنىپ شۇنداق

ئەسىرىگە ئو خشاش تارىخچى  ناملىق«جامىيئۇت تاۋارىخ»رەشددىننىڭ مەشھۇر«تارىخىي

 .رەھبەرلىكى ئاستىدا يېزىلغان قاتنىشىشى ۋە ئالىمالرجامائەسى تەرىپىدىن، مىرزا ئۇلۇغبەگنىڭ بىۋاستە

بىز يۇقۇرىدا ئېيتىپ ئۆتتۇق، ئەسەرنىڭ . ئاز نىڭ كۆچۈرۈلمە نۇسخىلىرى بەك«ئۇلۇس تارىخىي تۆت»

بۈگۈ نگىچە ئۇنىڭ تۆتال قىسقارتىلغان  .تولۇق نۇسخىسى ھازىرغىچە تېپىلغىنى يوق

ئۇنىڭ ئىككىسى ئەنگىلىيىدە،بىرسى ھىندىستاننىڭ  نۇسخىسى ساقلىنىپ قالغان بولۇپ،(مەجمۇئە)

نىسىدا،تۆتىنچى نۇسخىسى ئامېرىكا قوشماشىتاتلىرى خارۋارت ئونۋېرېستېتى  ھرى كۈتۈپخابەنكىپور شە

 .پخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ كۈتۈ

رىۋايەتلەر ئاساسىدا يېز ىلغان بولۇپ، مۇئەللىپ  ئەسەر بىرقاتار تارىخىي، جۇغراپىيىۋىي مەنبەلەر ۋە

مە نبەلىرىنى ئېنىق كۆرسەتمەيدۇ يېزىشتا پايدىالنغان  كۆپ ھالالردا ئۆزىنىڭ بۇكىتاپنى

چاغاتاي ئۇلۇسى ئۆلىمالىرىنىڭ »،«تارىخىي كىتاپالردا يېزىلىشىچە قىسسە ۋە»،«ئېيتىلىشىچە»ۋە

بىرگوروھ ئەدىپ، ھەقىقەتگۇي تارىخ ئەرباپلىرىنىڭ » ، «لۈشىچە كىتاپلىرىدا كەلتۈر

بەزى جايالردا ئۆزى پايدىالنغان  لېكىن،. ئومۇ مىي ئىبارىلەر بىلەن چەكلىنىدۇ دېگەندەك«ئېيتىشىچە

ئىچىدە مەشھۇر  بۇالرنىڭ. ئەسەرلەر ۋە ئۇالرنىڭ مۇئەللىپلىرىنىڭ نامىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ بەزى

ئالىم،شائىر ھەمدە سەيياھ  ، بۈيۈك(يىلى ۋاپات بولغان-334)ئاسترنوم ئەبۇ مەئىيشەر بەلخىي 

ئەربابى ئاالۋۇددىن ئاتامەلىك  ، دۆلەت، مەشھۇر تارىخچى(0032 -0174)راشىددىن ۋاتبات 

، ھەمدۇلالھ (0203-0249تەخمىنەن ) ، راشىددىن پەزلۇ لالھ ھەمەدانىي(0232-0224)جۇۋەينى 

ئالىم تەپسىر ۋە . ناملىرى تىلغا ئېلىنىدۇ ۋە باشقىالرنىڭ( 0247-0230)مۇستەۋفىئىي قەزۋىنىي 

ئۇنىڭدىن باشقا راشىد دىن، . تىلغا ئالىدۇ پايدىالنغانلىقىنىمۇ ھەدىس كىتاپالر،رىۋايەتلەردىن

 شۇنىڭغا. نىزامىيالرنىڭ ئەسەرلىرىدىن ئېلىنغان شېئىرىي پارچىالرمۇ ئۇچرايدۇ خۇجەندىي ۋە

تارىخ، )خىل -خىلمۇ قارىغاندا ئۇلۇغبەگ مەزكۇر ئەسەرنى يېزىشتا ناھايتى كۆپ، مەز مۇن جەھەتتىن

 .پايدىالنغان ر دىن خېلى كەڭكىتاپال( جۇغراپىيە، ئاستىرنومىيە، نەزمىي
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بىلەن شۇنى ئېيتىش كېرەككى، مۇئەللىپنىڭ  ئالدى.ئەسەرنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە ئىككى ئېغىز سۆز

توغرىسىدىكى «تۆت ئۇلۇس تارىخىي»بىز. بۆ لمىگەن ئۆزى مەزكۇر ئەسەرنى قىسىم ياكى باپالرغا

قالىمىزدا مەزكۇر ئەسەرنى تۆت ئۇلۇس قىلىنغان كىچىك بىر ما بۇنىڭدىن بىر نەچچە يىل بۇر ۇن نەشىر

لېكىن . ئالغانلىقىدىن كېلىپ چىقىپ، تۆت قىسىمدىن ئىبارەت دېگەن ئىدۇق تارىخىنى ئۆز ئىچىگە

 ئەسەرنى تەرجىمە قىلىش ۋە ئىنچىكىلەپ تەتقىق قىلىش جەريا نىدا ئۇنىڭ مۇندەرىجىسى كېيىنچە

مۇقەددىمە ۋە  ىقى ھىساپتا ئۇنى تەخمىنەنشۇنىڭ بىلەن ئاخىر . ھەققىدىكى پىكىرىمىز ئۆزگەردى

 .يەتتە باپقا بۆلۈش مۇمكىن، دېگەن خۇالسىگە كەلدۇق

ئەلچىسى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ  ئەسەرنىڭ مۇقەددىمەسىدە، خۇدايى تائاال، ئۇنىڭ

ارىتىلىشى شەنىگە ئېيتىلغان مەدىھيىلەر،ئادەم ئاتىنىڭ ي ئەلەيھى ۋەسسەللەم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى

، نۇھ (شىس، قەينان، مەھاليىل ۋە باشقىالر)ئۆتكەن پەيغە مبەرلەر  ھەمدە ئىسالمىيەتتىن ئاۋال

 .شۇنىڭدەك، ئۇنىڭ پەرزەنىتلىرىنىڭ تارىخى قىسقىچە بايان قىلىندۇ ئەلەيھىسساالم،

لغان تۈركىستان زېمىنلىرىدە پادىشاھلىق قى بىرىنچى باپتا؛ تۈركخان ئبنى يافەس ھەمدە ئۇنىڭ

موڭغۇل ۋە تۈرك قوۋملىرى -، تاتار(كۈيۈكخان ۋە باشقىالر ئەبۇلجاھان، دىباكۇيخان،)ئەۋالدى 

تارىخى بايان قىلىنغان بولۇپ،بۇنىڭ (قاراخان، ئوغۇز خانغا ئوخشاش موڭغۇلخان،)پادىشاھلىرىنىڭ 

 ھىم مەلۇماتالرنىمۇنەرسىلەر باشقا ئەسەرلەردىنال مەلۇم،لېكىن بۇ باپتا يەنە بەزى مۇ سىرتىدىكى كۆپ

ۋە ئۇنىڭ  مۇئەللىپنىڭ سۆزلىرىگە قارىغاندا ئوغۇزخان)مەسىلەن؛ ئوغۇزخان دەۋرىدە. ئۇچر ىتىمىز

ئۇ ئەمەل (.نداش بولغان ئەجداتلىرى قەدىمكى ئىراندا ھۆكۈمرانلىق قىلغان پېشدادتالر بىلەن زاما

تۈزۈلىشى، ئۇلۇس  بۆلگەن ساراي قۇبۇل مۇراسىملىرى تەرتىۋى، تۈرك قوشۇ نلىرىنىڭ

تەيىنلەيدۇ، ئۇالرغا لەقەم ھەمدە  ئوغۇزخان ھەربىر شاھزادىسىنى بىر دىن ئۆلكىگە»سېستىمىسى،

تۈزۈلىشى، ئوسمانلى تۈرۈك سۇلتانلىرىنىڭ شەجەرىسى  تۈرك قوشۇ نلىرىنىڭ. تامغىالرنى بەلگىلەيدۇ

وڭغۇل قەۋملىرى ھەققىدىكى باپتا كەلتۈرۈلگەن تۈركلەر ۋە م مەزكۇر. شۇالرنىڭ جۈ ملىسىدىندۇر

بىرىگە شۇ دەرىجىدە يېقىن ئىستىقامەت قىلغانكى، ھەتتا -بولىشىچە، ئۇالر بىر مەلۇماتالردىن مەلۇم

 بۇ ھا لنى بىز راشددىننىڭ يۇقۇرىدا تىلغا. قۇرالش بولۇپ كەتكەن-شەجەرىلىرىمۇ ئارالش ئۇالرنىڭ

يېڭى »دايېرفېرنىڭ  س شەرقشۇناسى گېرخاردۋە مەشھۇر نېمى( بىرىنچى جىلددىدا)ئېلىنغان ئەسىرى 

ئىزاھلىق لوغىتىدىمۇ ئېنىق كۆ  دېگەن تۆت جىلدلىق«موڭغۇل ئېلمېنىتلىرى-پارس ئەدەبىياتىدا تۈرك

ۋېسبادىن «موڭغۇل ئېلمېنىتلىر ى-تۈرك يېڭى پارىس ئەدەبىياتىدا»گېرخارد دايېرفېر.) رەلەيمىز

 .(يىللىرى نەشرى-0792- 0742نېمىسچە،

ئانىسى ئاالنقوۋا ۋە ئۇ نىڭدىن تارقالغان  موڭغۇل خانلىرىنىڭ ئەپسانىۋىي-نچى باپتا؛ تۈركئىككى

خاقان، بۇقاخان، دۇ  بۇزەنجىر)ئەۋالدالر يەنى،پادىشاھالرنىڭ
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تارىخىي باياننى ئۆز ئىچىگە ( باھادىر تىمىنخان،قابىلخان،بايسۇنغۇرخان،بۆرتان باھادىر،يەسۇگەي

موڭغۇل قوۋملىرىنىڭ -تۈرك. مەلۇماتالر ئۇچرا يدۇ پەن ئۈچۈن مۇھىم-بۇ باپتىمۇ ئىلىم. ئالغان

كەلگەنلىگى تۈرك دىيارى ۋە ئۇنىڭ باشقا قوۋملىرى ئارىسىدا تۇتقان  بىرلىكتە، ئارلىشىپ ياشاپ

خەلقنىڭ بىر يەرگە،ئېنىقراقى،ئۆز ھۆكۈمدارىنىڭ بايرىقى ئاستىغا  مەۋقەيى، ئاددىي

ئەسىردە جااليىر قوۋمى باشلىقلىرىنىڭ كۈچىيىپ VIII، (داللىق ھوقۇقيەنى فىئو) بىرىكتۈرۈلگەنلىگى

 .ھەققىدىكى مەلۇماتالر شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر كېتىشى

. جاھانگىر چىڭگىزخاننىڭ تارىخى بايان قىلىنغان نىڭ ئۈچۈنچى بابىدا؛بۈيۈك«تۆت ئۇلۇس تارىخي»

ۋەر لىرىدىن موڭغۇل قوشۇنلىرىنىڭ ئىچىدە ئېتىبارغا سازا بۇ يەردە كەلتۈرۈلگەن مەلۇماتالر

توققۇز تااللىق تۇغى،قۇرۇلتاي ۋە باشقا قۇبۇل مۇراسىملىرىدا  تۈزۈلىشى،ئۇنىڭ ئاق رەڭدىكى

 قائىدىلەر، تۈرك ئىلى، يەنى نايمانالر، قارلۇقالر ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ يۇسۇنلىرى-تەرتىپ بولىدىغان

چىڭگىزخان  يەنە، شۇنىمۇ ئېيتىش كېرەككى،. ھەققىدىكى مەلۇماتالر مۇھىم ئەھمىيەت پەيدا قىلىدۇ

ئون )ۋە تۈمەن( مىڭلىك)ھازارا ،(يۈزلىك)، سادا (ئونلىك)موڭغۇل قوۋملىرى داھا -زامانىدا تۈرك

تۆت ئۇلۇس »دەپ باشلىنىدۇ«ھېچكىم»زامانىدا چىڭگىزخان. الرغا بۆلۈنگەن( مىڭلىك

ايغا كېتەلمىگەي ۋە باشقىالرنىڭ پاناسىغا ھەزاراسىدىن باشقا ج ئۆز داھاسى، ساداسى ۋە»دا؛«تارىخىي

، «خىالپلىق قىلغانالر باشقىالرغا ئىبرەت بولسۇن دەپ خەلق ئالدىدا ئۆلتۈرىدۇ بۇنىڭغا…ئۆتەلمىگەي

. سازاۋەردۇر نىڭ مۇئەللىپى كەلتۈرگەن مانابۇ پاكىتمۇ دىققەتكە«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»توغرىسىدا  بۇ

خارەزىمشاھالر دۆلىتىگە قارشى  يىلى -0222ىچە، چىڭگىزخاننىڭ ئەسەرنىڭ تۆتىنچى بابىدا ئېيتىلىش

قايتىشىدا، سىر دەرياسىنىڭ ئوڭ ساھىلىدا، چېدىر  ئېلىپ بارغان كەڭ كۆلەملىك ھەربىي يۈرۈ شىدىن

بۇيرۇق قىلىندىيكى، ئەركانى دەۋلەت ۋە باشقا ئەسكەرلەرنىڭ  تىكتۈردى، شۇچاغدا خان تەرىپىدىن

: مەۋقەسىگە مۇئاپىق ئوۋ مەيدانىدا بىردىن ئولجىنى قولىغا كىرگۈزىۋالسۇن ھەربىرى ئۆزقەدرى ۋە

ئىمپىرىيىسىدە  بۇ پاكىت موڭغۇل. «ئوۋالرغا ئۆز تامغىلىرىنى باسقاندىن كېيىن قويىۋەتسۇن تۈرلۈك

جانۋارالرمۇ فىئودالالرغا بىرلەشتۈرۈپ  پەقەت، يەر، سۇ، ئوۋ قىلىنىدىغان قورۇقخانىالر ۋە ئۇنىڭدىكى

موڭغۇل جەمئىيىتىدە مەۋجۇت بولغان -بىزنىڭ تۈرك شۇنىڭدەك،بۇ پاكىت. ويۇلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇق

ياكى . تەسەۋۇرىمىزنى بىر قەدەر كېڭەيتىشكە ياردەم بېر ىدۇ فىئودا للىق مۇناسىۋەتلەر ھەققىدىكى

اننىڭ ئەڭ تېز ۋاقىت ئىچىدە نۇرغۇن مەملىكەتلەر، جۈملىدىن، ئاشۇ زام چىڭگىزخاننىڭ شۇ قەدەر

 دۆلەتلىرىدىن بىرى بولغان خارەزىم ئىمپىرىيىسى ئۈستىدىن قازانغان غەلبىسىنى قۇدرەتلىك

ساھىبقىرانى ئەزەم » .تەمىنلىگەن سىياسىتىنى خاراكتېر لىگۈچى مانا بۇ مىسالمۇ دىققەتكە سازاۋەردۇر

ان باسمىغان، بىر مىللەتكە ي بىرەر دىن ۋە-دەپ ئوقۇيمىز بۇ ئەسەردە،-چىڭگىزخانى مۇئەززەم،

تەئەسسۇبىدىن ئۆزىنى يىراق تۇتاتتى، مۇسۇلمانالر  مىللەتنىڭ يەنە بىر مىللەت ئۈستىدىن ئۈستۈنلىگى

ئادەم ئاتا زامانىدىن »: يەنە بىر مۇھىم مىسال. «ئەزىز كۆرەتتى تائىپىسىنىڭ ئۆلىما ۋە زاھدلىرىنى
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،پەقەت «مۇپەسسەل بولمىغان بىرەر پادىشاھ سىپاھى تۈركلەر نىڭكىدىن بۈگۈنكى كۈنگىچە

چوڭ ھەربىي قىسىمالر چىڭگىزخاننىڭ ماۋەرائۇننەھىر، ھىندىستان، -تۈزۈلگەن چوڭ تۈركلەردىنال

 ئەسەردە. ئەزەربەيجان ۋە باشقا مەملىكەتلەرگە قىلغان يۈرۈشلىرىگە پائال قاتناشقان ئىران،

تۈرك  ېلىش ئۈچۈن بىر تۈمەنشەھرىنى ئ( بارچىلكەند)چىڭگىزخان جۇجىخاننى بارچىل »ئۇچرىغان

ئەۋالدلىرى بىلەن ئەسىر  تۈركلەربىلەن بولغان ئۇرۇشالردا تۈركانخاتۇن»،«لەشكەر بىلەن ئەۋەتتى

، «ئاتلىرىنىڭ ئايىغى ئاستىغا تاشلىدى قوشۇن يۇرتلىر ىنىڭ تەڭرىقۇتلىرىنى تۈرك»،«ئېلىنغانىدى

، نۇرغۇنلىرى كېسەلگە مۇپتىال مىجەزىگە ياقماي ھىندىستا ننىڭ ئاب ھاۋاسى تۈركلەرنىڭ»

يەنە ئاشۇ تاڭغۇت ئۇرۇشى . ئۇچرىتىمىز،بۇ ئەسەردە دېگەنگە ئوخشاش پارچىالرنى«بولدى

 :شېئىرغا دىققەت قىلىڭ ھېكايىسىدە كەلتۈرۈلگەن مانا بۇ

 كاماندارى تۈركان بەتىرى ھەدەڭ،

 .زى ھەم چەۋمى تاڭ زىرىھرا كۇشادا

 :مەنىسى

 ئوقى بىلەن تۈرۈك كاماندازالر ھەدەڭ

 .تار كۆزىنى ئاچتىلەر ساۋۇتنىڭ

باربۇلۇپ،بىز بۇ يەردە ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى كەلتۈرمەي  مەزكۇر باپتا يەنە دىققەتكە سازاۋەر مەلۇماتالر

قاراختايالر تەرىپىدىن ئىمىل دەرياسى : بۇالر. ئۆتۈش بىلەنال كۇپايىلىنىمىز ئاز بىر قىسمىنى ئەسلىتىپ

 مىڭ ئائىلە 41شەھەر ۋە ئۇ نىڭغا يېقىن ئەتراپتىن كۆچۈرۈپ كېلىنگەن  بينا قىلىنغان بويىدا

ھىجىريە  تۈركلەر،خارەزىمشاھ ئەالۋۇددىن مۇھەممەد بىلەن تايانقۇ باش بولغان قاراختاي قوشۇنى

ئىلى ( كۈنى ئاۋغۇ سىت-21يىلى -0221مىالدى )كۈنى -3يىلى رەبىئەل ئەۋەل ئېيىنىڭ -419

ئىستىالسى ئارپىسىدا  ۆتكەن دەھشەتلىك ئۇرۇشنىڭ تەپسىال تى،مۇڭغۇلالردەرياسى بويىدا بولۇپ ئ

مۇستەھكەملەش توغرىسىدا ئېلىپ  خارەزىمشاھ ئەالۋۇددىن مۇھەممەدنىڭ سەمەر قەند مۇداپىئەسىنى

قورشىۋېلىنىشى ۋە موڭغۇل ئارمىيىسى  بارغان ئىشلىرى، بەلخ شە ھرىنىڭ موڭغۇلالر تەرىپىدىن

بېسىۋېلىشىغا پائال قاتناشقان تۈرك قوشۇ نلىرى ھەمدە  ننىڭ باشقا مەملىكەتلەرنىتەركىبىدە چىڭگىزخا

تۆت ئۇلۇس »: خاراكتېرلىك ئىككى مىسال. مەلۇماتالردۇر ئۇالرنىڭ سەردارلىرى ھەققىدىكى

مەلۇماتالرغا قارىغاندا، موڭغۇلالر ھۇجۇمى ئارپىسىدا خارەزىمشاھنىڭ  دا كەلتۈرۈلگەن«تارىخىي

مىڭ ئادەم سەمەرقەند سېپىلى،شەھەر قەلئەسى ۋە باشقا مۇداپىئە  300 ەنپەرمانى بىل

 مۇستە ھكەملەش ئىشىغا سەپەرۋەر قىلىنغان، شۇچاغدا ھەقىقەتەنمۇ شەھەرنى ئىستىھكاملىرىنى

بېرىلغان ئىكە  مۇستەھكەملەش، ئۇنى قامال جەڭلىرىگە تەييارقىلىش توغرىسىدا چوڭ ئىشالر ئېلىپ
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ئەپراسىيا پتا ئېلىپ بېرىلغان  يىللىرى-0741دا كەلتۈرۈلگەن بۇ مەلۇمات «خىيتۆت ئۇلۇس تارى». ن

كارلىۋاروۋ . ئا. ۋ.)بۇالرنى ئىسپاتاليدۇ ئارخىلوگىك تەكشۈرۈش ۋە قېزىش ئىشلىرىنىڭ نەتىجىلىرى

يىل روسچە -0747تاشكەند «تەكشۈرۈش ئەپراسىياپتىكى ئارخىلو گىيىلىك»شېشكىن؛

يىلى باھار پەسلىدە موڭغۇلالر -1221 مەلۇمكى،: ئىككىنچى مىسال(. بەتلەر-040-024نەشرى،

مەركەزلىرىدىن بىرى بولغان بەلخ شەھر ىنى  سىياسي ۋە مەدەني-خۇراساننىڭ قەدىمقى ئىقتىسادىي

نىڭ گۇۋاھلىق ( 0222 – 0041)ئىبنى ئەل ئەسىر . ئايالندرۋەتتى ئىشغال قىلىپ ئۇنى خارابىلىككە

تىيارلىقى بىلەن دۈشمەنگە تە سلىم بولغان،شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ چىڭگىزخان بەلخ ئىخ بېرىشىچە شەھەر ئۆز

 تارىخ».)شەپقەت كۆرسە تكەن ھەمدە شەھەر ۋە ئۇنىڭ خەلقىنى ئامان قالدۇرغان-مېھىر خەلقىگە

باشقا  يەنە(. بەت -222يىل، -0322جىلد، لېيدىن، -02، تورىنبېرىگ نېمىسچەنەشىرى «كامىل-ئەل

قارىغاندا،  نىڭ سۆزلىرىگە(0292-0224)ى ئاالۋۇددىن ئاتا مەلىك جۇۋەينى بىر كاتتا تارىخچ

قىلغان، لېكىن كېيىن سۆزىدە  قۇدرەتلىك خان، يەنى چىڭگىزخان ئاۋال شەھەرنىڭ ئاما نلىقىغا ۋەدە

تارىخي »قەزۋىنىي مىرزا مۇھەممەدخان.) تۇرماي شەھەرنى ۋەيران قىلغان

(. بەتلەر-104، -103 قىسىم-0ىل ئېنگىلىزچە نەشرى، ي-0702لوند ون،-،لېيدىن«جاھانگوشاي

ئۇنىڭ سۆزلىرىگە قارىغاندا . كەلتۈرىدۇ مىرزا ئۇلۇ غبەگ بۇ ھەقتە تامامەن باشقا مەلۇماتالرنى

ھىجىريە )خارەزىمشاھ جااللىددىن  چىڭگىزخان بەلخلىقالر ئەڭ ئاخىرقى خانى

ەملىرىگە باشپاناھ بولغانلىقى ئۈچۈن ئاد نىڭ(يىللىرى-0220-0221يىللىرى،مىالدىيە -403-423

ئەمرى بىلەن بەلخئاب دەرياسىغا ياسالغان بەندى ئەمىر  ئۇنىڭ. شەھەر ۋە ئۇنىڭ خەلقىنى جازالىغان

 .شۇچاغدا بەلخ ۋە ئۇنىڭ تۈمەنلىرى ئالتە ئاي سۇئاستىدا قالغان .تۇغانى بۇزۇپ تاشالنغان

يەنى، موڭغۇلىستان بىلەن شىمالىي جۇڭگونى  ،ئەسەرنىڭ تۆتىنچى بابى چىڭگىزخاننىڭ ئۇلۇغ يۇرتى

ھىجىرىيە )بېغىشالنغان ۋە ئوكتايخاقان  ئىدارە قىلغان بىۋاستە ۋارىسلىرى تارىخىغا

ھىجىرىيە )زامانىدىن تا ئارىق بوقا  (يىللىرى –0240-0229يىللىرى،مىالدى -424-427

. دەۋىرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇئوردايخاقانغىچە بولغان  ئەۋالدى( يىلى-0223يىلى، مىالدى -923

زامانىدىن تاكى ئەمىرتۆمۈر زامانىغىچە موڭغۇلىستاندا ھۆكۈمرانلىق  دېمەك،بۇ باپتا؛ چىڭگىزخان

 مۇھىمى شۇكى، راشىد دىن. سىنىڭ تارىخى قىسقىچە بايان قىلىنغان 09كۈمداردىن  ھۆ 20قىلغان 

. نامىنى نىڭ(سۇرخان، قۇ بالي خاقانئوكتاي، چاغاتاي، كۆيۈكخان، مەن)ئۇالردىن پەقەت بەشىنىڭ 

يىلى، مىالدى -858 ھىجىرىيە)نىڭ مۇئەللىپى شەرپىددىن ئەلى يەزدى «مۇقەددىمەئىي زەپەرنامە»

مۇقەددىمەئي ». )خاالس نىڭ نامىنى يازغان،04ئۇالردىن پەقەت( يىلى ۋاپات بولغان–0424

ئېنىستىتوتى كۈتۈپخانىسى قوليازمىالر  ، ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسى شەرقشۇناسلىق«زەپەرنامە

 .(بەتلەر-42، -27نومۇر، -0221-0بۆلۈ مى، 
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خان زامانىدا  22نەسەبىدىن بولغان  بەشىنچى باپ؛ چىڭگىزخاننىڭ تۇنجى ئوغلى جۇجىخاننىڭ

نىڭ تارىخىدىن ھېكايە (سىبىرىيە ۋە بالغاسۈيى يەرلىرى ھازىرقى قازاقىستان، غەربىي)دەشتىقىپچاق 

لېكىن، شۇنداق بولسىمۇ، دىققەت قىلىشقا .قىسقا تەر ىزدە بايان قىلىنغان بۇ باپتىمۇ ۋەقەلەر. قىلىدۇ

ئۆتمە  بۇ يەردە شۇالردىن بەزىلىرىنى كەلتۈرۈپ. ئايرىم مەلۇماتالرنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ تىگىشلىك

 .كچىمەن

. تار قىلىش مەسىلىسى ئارىسىدا ئىسالم دىنىنىڭ دەشتىقىپچاقتا، ئومۇمەن موڭغۇل قەبىلىلىرى .1

تەسەرۇپى ئاستىدا بولغان جايالردا، جۈملىدىن ئالتاي، ئىلى  مەلۇمكى بىر ۋاقىتالردا قاراخانىيالر

ئەسىردىال سۇتۇق X قەشقەردە ياشىغۇچى خەلقلەر ئارىسىدا ئىسالم دىنى ۋادىسى، يەتتىسۇ ۋە

 دەۋرىدە( رى ۋاپات بولغانيىللى-724-722يىلى تۇغۇلۇپ، تەخمىنەن  -244ھىجىرىيە ) بۇغراخان

يۇرتالردا ئىسالم  چىڭگىزخان ماۋەرائۇننەھىرنى پەتھى قىلغاندىن كېيىن، ئاشۇ. تارقىلىشقا باشلىغان

روھانىيالرنى كۆچۈرۈپ  ئاساسىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن، بۇخارادىن بىر گوروھ يىرىك مۇسۇلمان

ئەۋالدلىرى، تا  ئۇنىڭئۇنىڭدىن قالسا، چىڭگىزخان ۋە . ئېلىپ كەتكەنلىگى مەلۇم

غىچە، گەرچە يات دىندا  (يىلالر -0242 -0202يىللىرى، مىالدىيە -942-902ھىجىرىيە )ئۆزبېكخان

مۇئامىلە قىلىپ كەلگەن، ئۇالرنى  بولسىمۇ، مۇسۇلمان ئاھالىسى ۋە روھانىيلىرىغا نىسپەتەن ياخشى

ئېلىنغان ئەسىرىدىمۇ، راشىدد  يۇقۇرىدا تىلغا بۇ ھەقتە جۇۋەينىنىڭ. تەقىپ ئاستىغا ئالمىغان

تۆت ئۇلۇس »روھانىيلىرىنىڭ يازمىلىرىدىمۇ،  دىمۇ،مۇسۇلمان«جامىيئۇت تاۋارىخ»ىننىڭ

دەشتىقىپچاقتا ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشى . كەلتۈرۈلگەن دىمۇ بەزى مۇھىم مەلۇماتالر«تارىخىي

ئەسىرنىڭ بېشىدا، يەنى XIV سىياسىي ۋەقە -بۇ مۇھىم ئىجتىمائىي مەسىلىسىگە كەلسەك، ھازىرغىچە

دا بۇ جەريان باتۇخان «تۆت ئۇلۇس تارىخىي»لېكىن. بولغانلىقى تەكىتلىنىدۇ ئۆزبېكخان دەۋرىدە

( بەركخان)ۋە باراكخان( يىللىرى-0222-0229يىللىرى، مىالدىيە – 653-624 ھىجىرىيە)

( ىللىرىي -0249 -0229يىللىرى،مىالدى -442-422ھىجىرىيە )دەۋرىدە  پادىشاھلىقى

مەسىلەن، باراكخا ننىڭ مۇسۇلمان ئايالنى . ھەققىدىكى مەلۇماتالرنى ئۇچرىتىمىز باشالنغانلىقى

ئالىمى  چوڭ بولغانلىقى، يەنى، مۇسۇلمان كىشى ئىكە نلىگى،بۇخارادىكى مەشھۇر ئىالھىيەت ئىمىپ

( يىلى-0220دىمىال يىلى،-427ھىجىرىيە)ئەسىر نىڭ ئىككىنچى يېرىمى،XII)سەيفىددىن بۇخارىزىي

پادىشاھلىقى بايان قىلىنغان  باشقا بىرجايدا، يەنى ئۆزبېكخان. دىن تەلىم ئالغانلىقى ئېيتىلغان

پادىشاھ ھنىڭ سەئىي ھەركەتلىرى  دا ئەنەشۇ( يىلى–0221يىلى،مىالدى-921ھىجىرىيە)يەردە، 

قىپچاقتا كۆچۈپ نىڭ يىتەكچىلىگىدە دەشتى بىلەن زەڭگى ئاتا ۋە ئۇنىڭ خەلپىسى سەئىد ئاتىالر

شەرىپىگە مۇيەسسەرر بولغانلىقى ھەققىدە ھېكايە  موڭغۇل قوۋملىرىنىڭ مۇسۇلمانلىق-يۈرگەن تۈرك

 .قىلىنىدۇ
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چىقىشىغا ئائىت ناھا يتى مۇھىم مەلۇماتالر  ئتنونىمىنىڭ كېلىپ«ئۆزبېك»مەزكۇر باپتا كەلتۈرۈلگەن

كېلىپ چىقىش مەسىلىسى ھازىرغىچە تولۇق ئۆزبېك خەلقىنىڭ  مەلۇمكى،. ئاالھىدە دىققەتنى تارتىدۇ

پەندە بۇ مەسىلىگە بولغان ھەرخىل چۈشەنچىلەر ۋە -ئىلىم. بولۇپ تۇرۇپتۇ ھەل قىلىنمىغان بىر مەسىلە

 ئىۋانوۋ ھەمدە چەتئە للىك. ل.ياكوۋېسكىي، ل. يۇ.ئارىستوۋ، ئا. ئا.جۇت،مەسىلەن؛ھ قاراشالر مەۋ

ئتنونىمى ئالتۇن «بېك ئۆز»ىمالرنىڭ پىكىرىگە قارىغاندا، ھۇكك.چاپلىچكا ۋە ھ. ئا.ئالىمالردىن م

باشقىچە ئېيىتقاندا،ئۆزبېك نامى ئاشۇ  ئوردا خانلىقىنىڭ خانى ئۆزبېكخاننىڭ نامى بىلەن باغلىق،

سېمونوۋالر بولسا، دەشتىقىپچاقنىڭ شەرقىي . ئا.ئا گىرو سسېي ۋە. ۋ.ۋ. خاننىڭ ئىسمىدىن ئېلىنغان

 .ھ. موڭغۇل قوۋملىرى ئۆزبېكلەر دىيلەتتى-زامانالردا ياشىغان تۈرك دا ئاشۇقىسمى، يەنى ئاق ئوردى

قەبىلىرى  موڭغۇل-خاۋارىس،لېلۋوالرنىڭ پىكىرىچە دەشتىقىپچاقتا كۆچۈپ يۈرگەن تۈرك .ۋامبېرىي،گ

ئاتالغان بولۇشلىرى  دەپ( ئۆزىگە بەگلەر-ئۆز)ئۆزلىرىنى ئەركىن تۇتقانلىقى سەۋەپلىك ئۆزبېكلەر

(. بەتلەر-09،-00نەشرى، يىل روسچە-0742موسكىۋا،« ئۆزبېك كۆچمەنلىرى»ئاھمەدوۋ) .مۇمكىن

ئىسكەندەر »ھەمدۇلالھ قەزۋىني گەردىزىي، راشىددىن،)بىر قاتار مۇھىم تارىخي مەنبەلەر 

تارىخي ئابدۇ »، «مېماننامەئي بۇخارا»،«نۇسرەتنامە تارىخى گۇزىدە»، خاندەمىر«ئانانىمىي

« ئۆزبېك»چوڭقۇر تەتقىق قىلىش شۇنى كۆرسىتىدۇ كى، نى(شاش ئەسەرلەرغائوخ«لخەيرىخانىي

 ئتنونىمى«ئۆزبېك». كېيىنكى پىكىر ھەقىقەتكە بىر قەدەر يېقىن ئتنونىمى توغرىسىدا بىلدۈرۈلگەن

XIXدېگەندە«ئۆز بېكلەر»يىللىرىدا پەيدا بولغان، -60 ئەسىرنىڭ XIV ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا

قازاقىستان  ىدىن ئاجىرلىپ چىققان دەشتىقپچاقنىڭ شەرقىي قىسمىدا يەنى، ھازىرقىئوردا خانلىق ئالتۇن

لېكىن شۇنىڭدىن . تۇتۇلغان موڭغۇل قوۋملىرى نەزەردە-ۋە غەربىي سىبىريىدە كۆچۈپ يۈرگەن تۈرك

ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ مەلۇم بولغان،دېگەن  ئەسىرنىڭXIV كېلىپ چىقىپ ئۆزبېكلەر خەلق سۈپىتىدە

ئۆزبېكلەر، قازاقالر، قاراقالپاقالر ۋە باشقا تۈركىي  .ىنى چىقىرىش ئەسال مۇمكىن ئەمەسخۇالس

. قەدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچە ياشاپ كېلىۋاتقان جايالردا كۈن كەچۈرگەن خەلقلەرنىڭ ئەجدا تلىرى

ئومۇمەن تۈرك  ئۇالر. زامانالردا ئۇالر ئۆزبېكلەر، قازاقالر، قاراقالپاقالر دەپ ئاتالمىغان ئەمما،ئاشۇ

قوڭغىرات، مانغىت  بۈركۈت، نايمان، دارمان،)ياكى ئۆزلىرى مەنسۇپ بولغان قەبىلىلەرنىڭ 

دا ناھايتى مۇھىم «تارىخي تۆت ئۇلۇس»بۇ توغرىسىدا . نامى بىلەن ئاتىلىپ كەلگەن(ۋاھاكازا

ارىخى ۋە كېلىپ ئۆزبېك خەلقىنىڭ ئېتنىك ت پەن، خۇسۇسەن -مەلۇماتالر بىرىلگەنكى، ئۇالرنىڭ ئىلىم

: ئەسەردىن مانا بۇالرنى ئوقۇيمىز. كاتتىدۇر چىقىشىنى تەتقىق قىلىش ئەھمىيىتى بىنىھايەت

يەتكەندىن كېين، ھەزرىتى سۇلتان مۇھە ممەد  توقتامىشخاننىڭ دۆلىتى پايانىغا»…

يىلى -902ھىجىرىيە . ئۇلۇسىنى ئۇنىڭغا ئايرىپ بەردى تەختكە ئولتۇردى، ئۆزبېك…ئۆزبېكخان

ئېيتىلىشىچە، ئۇ تەختكە ئولتۇرۇپ . تەختىدىن جاي ئالدى سەلتەنەت( يىلى–0202مىالدى )

كېيىن، ماشا يىخالر ۋە مۇسۇلمانالرشەيىخى، ئەۋلىياالر قۇدبى  ئارىدىن سەككىزيىل ئۆتكەندىن

 ئىشارىتى بىلەن جانابى-ئالالھ ئۇنىڭ قەبرىسىنى مۇنەۋۋەر قىلسۇن،-ئاتىنىڭ، ھەزرەتى زەڭگى
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مۇردالرنىڭ  ادىلەر ئالال ھنىڭ ئىرادىسى بىلەن يولدىن ئاداشقۇچىالرنى توغرا يولغا سالغۇچىسەئدز

سىر لىرىنى مۇقەددەس  ئالالھ ئۇنىڭ-پىرى مۇرشدى، تالىپالرنىڭ يوللىغۇچىسى ھەزرىتى سەئىد ئاتا

ئالالھنىڭ رەھمىتى  ھەر ئىككىلىسىگە -يەنى زەڭگى ئاتانىڭ خەلپىسى ئارقىلىق-قىلسۇن،

قۇبۇل قىلىش شەرىپىگە  ئىسالم دىنىنى( يىلى-0221مىالدى )يىلى -921ھىجىرىيە …-غسۇنيا

دېگەن كىتاپتا بايان «سەئىدئاتا ماقامەتى ھەزرىتى»بۇقىسقا باياننىڭ تەپسىالتى. مۇيەسسەر بولدى

 قىلىنغان

ئېرىشىپ،  بىلەن ئىالھىي سائادەت ۋە پەزىلەتكە ئۇلۇسى-سۇلتان مۇھەممەد ئۆزبېكخان ئۆزىنىڭ ئەل

ۋە ئالالھنىڭ ئىنايىتى بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىسنى  ھەزرىتى سەئىد ئاتىنىڭ غايىپ ئىشارىتى

ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ رەھمىتى  -ھەزرىتى سەئىدئاتىغا،. ئېلىپ كە لدى ماۋەرائۇننەھىر دەرياسى تەرەپكە

دە ) خەۋەر ھالدا، ئۇ يەردەقۇالق سېلىشتىن بۇيۇن تولغىغانالر بۇ سائادەتتىن بى -بولسۇن، ۋە رىزالىقى

 دېگەن نامغا مەنسۇپ بولدىلەركى، بۇنىڭ مە نىسى«قالماق»قالدى ۋە ( شتىقىپچاقتا

ھەمدە -بولسۇن، ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە رىزالىقى -ھەزرىتى سەئىد ئاتا،. دېمەكتۇر«قالغان»

بۇ كەلگەن »:ىشىلەردىنك سۇلتان مۇھەممەد ئۆزبېكخان بىلەن بىللە ماۋەرائۇننە ھىرگە كەلگەن

بولغىنى ئۈچۈن  ئۇالرنىڭ پاد ىشاھى ۋە سەردارى ئۆزبېكخان. دەپ سورىدى-«كىم؟

ماۋەرائۇننەھىرگە كەلگەن  شۇ سەۋەپتىن ئاشۇ زاماندىن باشالپ. دەپ ئاتىدى«ئۆزبېك»ئۇالرنى

 .«بو لدى« ماققال»قالغان كىشىلەربولسا،  دەشتىقىپچاقتا. دەپ ئاتىلىشقا باشلىدى«ئۆزبېك »كىشىلەر 

 :مۇھىم خۇالسىنى چىقىرىشقا بولىدۇ يۇقۇرىدا كەلتۈرۈلگەن پارچىالردىن مۇنداق ئىككى

ئۆزبېكخان ئالتۇن ئوردا تەختىگە ئولتۇرۇشتىن  دەشتىقىپچاقنىڭ شەرقىي قىسمى ۋە غەربىي سىبىر .1

موڭغۇل -تۈرك دېمەك شۇ كەڭرى زېمىندا كۆچۈپ يۈرگەن .ئىلگىرىمۇ ئۆزبېك ئۇلۇسى دەپ ئاتالغان

 .ئومۇمىي نام بىلەن ئاتالغان دېگەن بىرال«ئۆزبېك»قوۋملىرى 

ئەسىرنىڭ XVI ئەسىرنىڭ ئاخىرىXVسۈپىتىدە، خەلق نامى-ئۆزبېك»شۇ پەيتكىچە پەندە .2

دا «تۆت ئۇلۇس تارىخىي».دېگەن پىكىر ھۆكۈمرانىدى«كەتكەن باشلىرىدا دەشتىقپچاقتىن كۆچۈپ

ئەسىرنىڭ XIV خەلقنىڭ نامى سۈپىتىدە، ماۋەرائۇننەھىرگە«ئۆز بېك» كەلتۈرۈلگەن بۇ مەلۇماتتىن

 باتۇخان بىلەن باراكخان تارىخىدا كەلتۈرۈ لگەن)ىمىدا،بەلكىم ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇنراق  ئالدىنقى يېر

شۈبھىسىزكى،  بۇ مەلۇمات. كىرىپ كەلگەنلىكى مەلۇم بولىدۇ( بەزى مەلۇماتالرنى ئېتىبارغا ئالغاندا

 .ئىگە ىنىڭ ئېتنىك تارىخىنى تەتقىق قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكەئۆزبېك خەلق

ئەزەربەيجان ئۈ ستىدىن ئاالھەزەل بىر ئەسىر  نىڭ ئالتىنچى بابى؛ئىران بىلەن«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

ھۆكۈمرانلىق قىلغان ( يىللىرى-0222-0224مىالدى  يىللىرى،-924-424ھىجىرىيە )مابەينىدە 
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نوپۇزى ئارتىشقا باشلىغان ( 0224-0222)پاخان دەۋرىدە  دەك، ئارئىلخانىيالر دۆلىتى، شۇنڭ

. تارىخىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( شەيىخ ھەسەن بۇزرۇگ)ۋە جااليىرالر ( كۇچاك شەيىخ ھەسەن)چوپانىيالر 

قىممەتلىك  ئىلخانىيالر دۆلىتىنىڭ ئىچكىي ئەھۋالى ۋە تاشقىي سىياسىتىگە ئائىت بىرتاالي بۇ باپتا

ھىجىرىيە )غازانخان ،(ھىالكوخان دەۋر ىدە بىينا قىلىنغان)مەراغە رەسەتخانىسى . بارمەلۇماتالر

بېرىلغان ئىقتىسادىي ۋە  زامانىدا ئېلىپ( يىللىرى-0214- 0272يىللىرى، مىالدى -474-912

بيناقىلىنىشى،كەيخاتۇخان ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئاخىرقى  مەمۇرىي ئىسالھاتالر ۋە سۇلتانىيە شەھرىنىڭ

ئىران زېمىنىدا خەنزۇالرغا تەقلىد قىلىپ قەغەز ( يىلى-0274مىالدى  يىلى،-472ھىجىرىيە )رىدا يىللى

 يىللىرى، مىالدى-909-912ھىجىر ىيە )چىقىرىلىشى،ئولجايتۇخان ھۆكۈمرانلىقى يىللىرى  پۇل

شۇالرنىڭ  ئون ئىككى ئىمامنىڭ نامى چۈشۈرۈلگەن تەڭگىلەرنىڭ قۇيۇلىشى( يىللىرى-1304-1317

ھەمدە چاغاتاي ئۇلۇسى بىلەن  ، ئالتۇن ئوردا(سۈرىيە)ۈملىسىدىن، ئىالخانىيالر دۆلىتىنىڭ مىسىر، شامج

ئىتىبار بېرىشكە تىگىشلىك مەلۇماتالرنى  بو لغان سىياسىي مۇناسىۋىتى ھەققىدىمۇ،ناھايتى زور

 .ئۇچرىتىمىز

ئۇنىڭدا . ر مۇ ھىم تەرىپىمۇ بارقىلىشتا يەنەبى نىڭ ھىالكوالر تارىخىنى تەتقىق«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

ئارىسىدا ئۇلۇس ( يىللىرى-0224-0224يىللىرى، مىالدى-754-736 ھىجىرىيە)مۇساخاندىن كېين 

تۇقاي تېمۇر ئىبنى سۇرىي، ساقى بېگىم بىنتى ئولجايتۇ سۇلتان ، : نەچچە خا ن تەختىدە ئولتۇرغان بىر

مەلۇماتالر  ن سۇاليمانخان ھەققىدىمۇ مۇھىمتېمۇرخان ئىبنى ئەل ئەفرەڭ، ئىبنى كەيخاتۇخا جاھان

ئەۋالدى ئەبۇ شەيىخ ئەلى  بۇ چىڭگىزخاننىڭ قېرىندىشىنىڭ-يەنە بىر مۇھىم نەرسە. كەلتۈرۈلگەن

ئەبۇ »: ھەققىدە،جۈملىدىن مۇنداق دىيىلگەن ئەسەردە بۇشەخس. كەۋىن ھەققىدىكى مەلۇماتتۇر

ئون مىڭ ئائىلە خېشۇ ( يىلى-0212دى يىلى، مىال-705 ھىجىر ىيە)شەيىخ ئەلىنىڭ بوۋىسى 

غازى ئۇغۇل ئىبنى ئوكتاي خاندىن يۈز ئۆرۈپ، خارەزىم ۋە ئۇنىڭ  ئەقرەبەسى بىلەن قايدۇخان ئىبنى

ئەل بۇلۇپ كەلگەندە ئۇنى ئولجا يتۇخان . كۆچۈپ كەلگەنىدى ئەتراپىدىكى جايالرغا

ئەسىرنىڭ XIVقتى كېلىپ، ۋا. جۇرجان تەۋەلىگىدە ياشاپ قالدى ئۆلتۈردى،ئەۋالدى بولسا

فىئودالالر ئەنە شۇ ئەبۇ شە يىخ ئەلى كەۋۇنىنى جۇرجاندىن ئىزلەپ تېپىپ  يىللىرىدا مەھەللىۋىي-21

 بۇنىڭدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، چاغاتاي ئۇلۇسىدا بولغانغا ئوخشاش. ئولتۇرغۇزغان تەخىتكە

 .بارغان ئىكەنئىراندىمۇ ئوكتايخان ئەۋالدلىرى ھاكىمىيەت ئۈچۈن كۆرەش ئېلىپ 

ئۇنىڭدا چاغاتاي ئۇلۇسىنىڭ چىڭگىزخان  .ئۇنىڭ يەتتىنچى بابىدۇر-ئەسەرنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى

غىچە ( يىلى-0291)ھاكىمىيەت ئۈستىگە چىقىشى تاكى ئەمىر تۆمۈرنىڭ( يىلى-0229)زامانىدىن

 .بولغان تارىخ ھېكايە قىلىنىدۇ
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بۇنىڭ ئاساسلىق . تارىخى تەتقىق قىلىنمىغا ن يىللىق 021مەلۇمكى، چاغاتاي ئۇلۇسىنىڭ ئازكەم 

توغرا،چاغاتاي ئۇلۇسىدا . مەنبەلەرنىڭ يىتەلىك بولما سلىقىدىندۇر سەۋەبى، بۇ ھەقتىكى قوليازما

خانالر ھەققىدە ناھا يتى قىسقا مەلۇماتالر شەرپىددىن ئەلى  ھۆكۈمرانلىق قىلغان

دىمۇ «بەھرۇل ئەسرار»نى ۋەلىنىڭ سىدە، مەھمۇد ئىب« زەپەرنامە مۇقەددەمەئىي»يەزدىنىڭ

ئۇنىڭدا ئۇلۇستا . ئۇالرغا نىسپەتەن بىر قەدەر تولۇقراق«ئۆت ئۇلۇس تارىخىي» لېكىن. كەلتۈرۈلگەن

 ئەلى سۇلتان، دانىشمەنچىخان،)نلىق قىلغان چاغاتاي ۋە ئوكتايخان نەسلىدىن  ھۆكۈمرا

 .قىلىنغان ارىخى قىسقا تەرىزدە بايانخاننىڭ ت 22غىچە بولغان (سۇيۇرغاتمىش ۋە سۇلتان مەھمۇدخان

بۇالر ئارىسىدا چاغاتاي ئۇلۇسىنىڭ . مەلۇماتالر كۆپ بۇ باپتىمۇ ئاالھىدە ئېتىبار بېرىشكە تىگىشلىك

بۇخارادا يۈزبەرگەن مەخمۇت تورابى باشچىلىق ( يىلى-1238 يىلى،مىالدى-424ھىجىرىيە)ئورامى،

ەن ئىلخانىيالر دۆلىتى ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي چاغاتاي ئۇلۇسى بىل قىلغان خەلق قوزغىلىڭى،

 سىياسىي ھاياتىدا بارالس ئەمىرلىرىنىڭ جۈملىدىن،-چاغاتاي ئۇلۇ سىنىڭ ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەر،

تەخمىنەن، ) قاراچاي نۇيان،ئىجىل نۇيان، ئاالنگۇز نۇيانالرنىڭ تۇتقان ئورنى ۋە رولى، دۇۋاخان

 ۋە كېپەكخان( يىللىرى-0214 -0270 يىللىرى، مىالدى-914-471ھىجىرىيە 

مىالدى  يىلى،-924،-903ھىجىرىيە )، ئىككىنچى قېتىم (يىلى-0217يىلى،مىالدى -917ھىجىرىيە)

 دەۋرىدە يۇرتنى ئاۋات قىلىش يولىدا ئېلىپ باغان چوڭ( يىللىرى-0203-0224

ئىقتىسادىي  ۇرىي ۋەمەسىلەن؛بەلخ ۋە ئەندىجان شەھەرلىرىنىڭ قايتىدىن قۇرۇلۇشى، مەم) ئىشلىرى،

نىڭ ھىند (يىللىرى-0224-0224يىللىرى،مىالدى-924-924ھىجىرىيە)شىرىن ، تارما(ئىسالھاتالر

يىللىر ىدىكى سىياسىي  -21-41ئەسىرنىڭ XIV يۈرۈشى، چاغاتاي ئۇلۇسىنىڭ ىستانغا قىلغان

 .ئەمىر قازاغاننىڭ يۈرۈشىلىرى شۇالرنىڭ جۈ ملىسىدىندۇر ئەھۋالى ھەمدە

ئۆزى ئىگە للىگەن مەملىكەتلەرنى ( يىلى-1227) تا يەنە، چىڭگىزخان ۋاپات بولۇش ئالدىدابۇ باپ

ئىككىنچى ئوغلى چاغا تايخانغا قەشقەر، يەتتىسۇ ۋادىسى ۋە  ئوغۇللىرىغا تەخسىملەپ بەرگەندە،

 لىيخۇرازەمنىڭ بىر قىسمى بىلەن ئىنئام قىلغىنى،ھازىرقى ئابغانىستان ۋە شىما ماۋەرائۇننەھىرنى،

ھەققىدىكى  ھىندىستان زېمىنلىر ىنىڭ بولسا،كېيىنچە ئاندىن چاغاتايالر تەسەرۇپىغا ئۆتكەنلىگى

بىلەن شىمالىي ھىندىستان  دا يېزىلىشىچە، ئابغانىستان«تۆت ئۇلۇس تارىخىي». مەلۇما تالربار ئىدى

ەئەسەردىن بۇ ھەقت. بېر ىلگەن زېمىنلىرى چىڭگىزخان ھايات ۋاقتىدىال چاغاتايخانغا بۆلۈپ

ھاكىملىغىنى، قەشقەر ئەتراپلىرىدىن ئۇيغۈرالر  چىڭگىزخان غۇران زېمىن»:تۆۋەندىكىلەرنى ئوقۇيمىز

ئايىغىغىچە بولغان يەرلەر؛ئىران بىلەن تۇران ئارلىقىدىكى  زېمىنى چىگىرىسىغىچە؛ سەيھۇن دەرياسى

 كۆپ قىسمىنى شۇ سۈيۈملۈك غەزنى، سىند دەرياسىغىچە بولغان يەرلەرنىڭ بەلخ، بەدە خشان، كابۇل،

 .«غا بەردى(چاغاتايخان)پەرزەندى
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نەتىجىسىدە مەملىكەت پايتەختى دېھلى ئىشغال  مەلۇمكى،تارماشىرىننىڭ ھىندىستانغا قىلغان يۈرۈشى

. گۇجارات، سۇمھات ۋە سۇرات شەھەرلىرىنىمۇ ئىشغال قىلدى شۇچاغدا چاغاتايخان قوشۇنى. قىلىندى

كېسىل ئىشغال قىاللمىدى،لېكىن ھىساپسىز ئولجىالرغا ئىگە -ننى ئۈزىل دىستاتوغرا، باسقۇنچىالر ھىن

 .قايتتى بولۇپ

كۈچىيىپ كەتكەن فىئودال تارقاقلىق ھەققىدىكى  ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىداXIVچاغاتاي ئۇلۇسىدا، 

يەسۇن  دا يېزىلىشىچە،بۇ تارقاقلىق«تۆت ئۇلۇس تارىخىي».ئەرزىيدۇ مەلۇماتالرمۇ دىققەت قىلىشقا

بىر ( يىلى-0242ھىجىرىيە، مىالدى -942تەخمىنەن .) تېخىمۇ كۈ چىيىپ كەتكەن تۆمۈرخاندىن كېيىن

سۇلتاننى  فىئودالالر يەسۇن تېمۇرنى تەخىتتىن چۈشۈرۈپ،ئورنىغا ئوكتايخاننىڭ ئەۋالدى ئەلى گوروھ

ئالدى، خەزىنىنى  ائەلى سۇلتان يەسۇنتېمۇرخان تەرەپدارلىرىنى تەقىپ ئاستىغ. تەخىتكە چىقاردى

تۆمۈرنىڭ بوۋاكاالنى كۈچلۈك  ئەڭ دەھشەتلىكى شۇكى، ئۇ تۈمۈنخان ۋە ئەمىر. تاراچ قىلدى-تاالن

تەخت -بارالسالر ئائىلىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى تاجۇ باھادىر زامانىدىن بېرى ئۆي، ئائىلىلىرى بىلەن

ىپى بولسا، بارالس بەگلىر ىدىن ئۇمەرالىق مەنس-مادارلىق،يەنى ئەمرۇل خان ئەۋالد ىغا، مەملىكەت

ئەبەت تىگىشلىك بولىشى ھەققىد ىكى ئەھدىنامىنى يىرتىپ -ئائىلىسىگە ئەبەدىل كۈچلۈك باھادىر

 ئەمىر-يىللىرىغا كەلگەندە، دۆلەت تىزگىنى يەنەبىر نۇپۇزلۇق فىئودال-21ئەسىرنىڭ XIV .تاشلىدى

ھاجى بارالس  سەيفىددىن: رالسنىڭ ئەۋالدىلېكىن ئەلەڭگىز نۇيان با. قازاگان قولىغا ئۆتۈپ قالدى

مادارلىق مەنسىپى ئۈچۈن  مەملىكەت-ۋە ئۇنىڭ ساالھىيەتلىك جىيەنى ئەمىر تۆمۈر بوش كەلمىدى

ئېلىپ بار دى ۋە ئاخىرى غەلبە  ئەمىر قازاگان ھەمدە ئۇنىڭ ئەۋالدى بىلەن مۇرەسسەسىز كۆرەش

 .قازاندى

يەنى ھەبىي بۆلۈ نمىلىرى ھەققدىكى مەلۇماتالر  تۈزۈلۈشى، ئەسەردە يېزىلغان چاغاتاي قوشۇنلىرىنىڭ

ئىلغار قىسىم ئارقىسىدىن )ئاشۇ ۋا قىتالردا بۆلۈنغار،ھىراۋۇل مەسىلەن؛قاراۋۇل قىسىم. بەك مۇھىمدۇر

ھازىرقى ئاۋانگارت شۇنىڭدىن )ئاۋانغار-(ئوڭ قانات)بۇرۇنغار، مەيمەنە -(يۈرگۈچى بۆلۈنمە

 .ئۆكچۈنغار دەپ ئاتالغان ۋاھاكازاالر–( ئەۋرىگارت)قا، سا(بولساكېرەك ئېلىنغان

بۇنىڭغا قارىماي ئەسەرھەم . مەلۇماتالر كۆپ دا بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

مۇشۇ يەردە ئەگەر تەبىر جايىز بولسا، كۆڭلۈمدىكى بىر  .ئايرىم كەمچىلىكلەردىنمۇ خالى ئەمەس

كەمچىلىك سەزسە، كۆپۈنچە -كىشىلەر كىتاپتىن بىرەر خاتالىقئادەتتە  .گەپنى ئېيتىپ ئۆتمەكچىمەن

 -كىچىكلىگىدىن قەتئىي نەزەر، قانچىلىك جاپا-كىتاپنىڭ چوڭ-بۇ. ماالمەت قىلىدۇ مۇئەللىپكە

باسمامۇ، بۇنىڭدىن  ئۇ كىتاپ قوليازمىمۇ ياكى. مۇشاقەت بىلەن ئىجادقىلىنغانلىقىنى بىلمىگەنلىكتىندۇر

يەنە بىر نەچچە ئادەمنىڭ قولىدىن  ننىڭ قولىغا يەتكىچە مۇئەللىپتىن تاشقىرىقەتئىي نەزەر ئوقۇرمە

. نەچچە خەتتاتنىڭ ئەمگىكى بەدىلىگە يارتىلىدۇ قوليازما كىتاپنى ئالساق، ئۇ بىر ياكى بىر. ئۆتىدۇ
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ئەسەرنىڭ مۇكەممەللىكى، خاتا ۋە كەمچىلىكلەردىن مەلۇم  .كۆپۈنچىسى كاتىپ قىمۇ باغلىق

جەھەتلەردىن خەتتاتنىڭ بىلىمى، ئىخالسى، ھەتتا ئىنتىزامىغا ھەم  الى بولىشى نۇرغۇندەرىجىدە خ

 .كە مچىلىكلەردىن خالى بواللمايدۇ-قانداقال بولمىسۇن، كىتاپ ئومۇمەن مەلۇم خاتا لېكىن،. باغلىق

 ، جۈملىدىن، ئۇنىڭ بىزگىچە يىتىپ كەلگەن نۇسخىلىرىمۇ بەزى بىر«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

 .قالردىن خالىي ئەمەسلىگى شۇ سەۋەپتىندۇرخاتالى

 موڭغۇلچە ۋە خەنزۇچە نامالرنىڭ -خاتالىق ئەسەردە كۆزگە چېلىقىدىغان ئەڭ چوڭ ھەمدە ئەڭ كۆپ

مەسىلەن ئەنگۇر . بەزى جايالردا توغرا يېزىلمىغانلىقىدۇر (ئاتالغۇ، جۇغراپىيىۋى ۋە ئېتنىك نامالرنىڭ)

خەتاقۇيانۇيان، -كېۋكىن، قۇتۇقۇنۇيان-گىيۋگىن دۇتۇمىنخان، -ندۇتۇرمېنە كۈڭۈر،–باۋىرچى ئورنىغا 

 مىسكىن، سا-دۇدۇ،مەنزى-سۇبەنچى،دەيدۇ ئورنىغا-قاراسۇبەچى ئورنىغا قۇرا شامۇقا،-جامۇقا

 (دىياۋشەن) دۇلىشىڭ خۇربەخت ، -خەنجىن تويكايىخ،-تاقناس، تەيسۇ-ھانگياس ساقىيىن،-قچىن

كۈنغان ۋە -ئورنىغا تايچى غۇت،كۆنكۇتان-جىۋۇتجانجىرەت،تاي-جاجىرەت ئورنىغا چاقاندۇ؛-

 .باشقىچە كۆرۈنۈشلەردە يېزىلغان

مەسىلەن؛ ئىلخا نىيالردىن غازانخاننىڭ . كۆرسىتىلگەن بەزى ھالالردا ۋەقەلەرنىڭ يىلنامىلىرى بۇزۇپ

يىللىرى دەپ -912ۋە -913، -477ھىجىر ىيە : ئۈچ خىل–يەردە  مىسىر بىلەن بولغان ئۇرۇشى ئۈچ

 .ىتىلگەنكۆرس

 .ھۆكۈمرانلىق نۆۋىتى ئالما شتۇۋېتىلگەن بەزى ئورۇنالردا بولسا، مەسىلەن؛ ئىلخانىيالرنىڭ

مەسىلەن؛ موڭغۇل قوشۇ نى ئۆرگەنچنى يەتتە  .ئەسەردە ئاشۇرۋېتىش ئەھۋاللىرىمۇ كۆزگە چېلىقىدۇ

ن ۋە سەنئەت ھۈنەرۋە 011مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈرگەن، 011ئايلىق قامالدىن كېيىن، ئىستىال قىلىپ 

مىڭ ئادەم  949ھەيدەپ كەتكەن،نىشاپور قەتلىئام قىلىنغاندا  ئەھلىنى موڭغۇلىستان تەرەپلەرگە

مىڭ،  211چىڭگىزخان ئىستىالسى ئارپىسىدا مەرۋى ئاھالىسى بىر مىليۇن  .ئۆلتۈرۈلگەن،دىيىلىدۇ

 .مىڭ دەپ كۆرسىتىلگەن 949ئاھالىسى بىر مىليۇن  نىشاپور

كەمچىلىكلەر ئۇنىڭ ئىلمىي قىممىتىگە مۇتلەق  رايدىغان شۇ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلېكىن ئەسەردە ئۇچ

دېگەن ئەسىرى مەركىزى ۋە ئوتتۇرا «ئۇلۇس تار ىخىي تۆت»ئۇلۇغبەگنىڭ. تەسىر يەتكۈزمەيدۇ

سىياسىي تارىخىنى تەتقىق قىلىشتا -بىرىنچى يېرىمىدىكى ئىجتىمائىي ئەسىرنىڭXIII–XIV ئاسىيانىڭ

 .ئىگەللەيدىغانلىقى شۈبھىسىز مۇھىم ئورۇننى

مەملىكەتنىڭ . تارىخىنى ياخشى بىلمەيمىز يۇقۇرىدا ئېيتىلغاندەك، بىز چاغاتاي ئۇلۇسى

تۆمۈرنىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا چىققانلىقىغا قەدەر بولغان تارىخى  چىڭگىزخاننىڭ ئىستىالسىدىن تا ئەمىر
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مەلۇماتالرنى شەرفىددىن ئەلى دا كەلتۈرۈلگەن «تۆت ئۇلۇس تارىخىي» .بىز ئۈچۈن قاراڭغۇ

 غا ھەمدە«بەھرۇل ئەسرار»ۋە مەخمۇد ئىبنى ۋەلىنىڭ « مۇقەددەمەئى زەپەرنامە» يەزدىينىڭ

قىلىنسا،شۈبھىسىزكى، پەندىكى بۇ  ئارخىلوگىيە پېنى قولغا كەلتۈرگەن مەلۇماتالرغا بىرلەشتۈرۈپ تەتقىق

 .ئاق داغنى يۇيۇش مۇمكىن

دە (ئەنگىلىيە)نۇسخىسىنىڭ بىرتانىيە مۇز ىيى ئۆزبېكچە نەشىرنىڭ بۇ «تۆت ئۇلۇس تارىخىي»

 .قوليازما نۇسخىسى ئاساسىدا ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى نومۇرلۇق 24071ساقلىنىۋاتقان ئا دد 

ئۇنىڭ تەرجىمىسىدە ھەم،تەتقىقات  نىڭ بۇ نەشىرىدە،«تۆت ئۇلۇس تارىخىي»شۈبھىسىز،

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ . بۇلۇشى تۇرغان گەپ ولغانقىسىملىرىدىمۇ بەزى جۈزئى خاتالىقالر سادىر ب

خالىسانە ياردەملەر ئەسەرنىڭ . ىلىرىگە مۇھتاجمىز مۇالھىز-مۇتخەسس، ئالىمالرنىڭ خالىسانە پىكىر

 .تەييارالشقا ياردەم بېرىدۇ، ئەلۋەتتە يېڭى، پۇختىراق نەشىرىنى

 .ر ئەزاسىئاكادىمىيىسىنىڭ مۇخبى ئۆزبېكىستان پەنلەر: بۆرىباي ئەخمەدوۋ-ئاپتۇر

تاشكەنت يازغۇچى نەشىرىياتى تەرىپىدىن  ناملىق كىتاپنىڭ« تۆت ئۇلۇس تارىخىي»مىرزا ئۇلۇبەگ 

 .ئاساسەن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى يىلى نەشىر قىلىنغان ئۆزبېكچە نەشىرىگە-0774

 بىرلەشمىسىدىن؛ سەنئەتچىلەر-قاراقاش ناھىيلىك ئەدەبىيات

 02997270029:تېلېفون

 ۋاريان-7يىل -2011
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 ئاخىرى -نىڭ باش« قەشقەر تارىخى« -2

 

 ئەلى غوپۇر

 

 مۇقەددىمە

بىلەن قەدىمدىن بۇيان يىراق يېقىندىكى  قەدىمىي شەھەر بولۇش سۈپىتى قەشقەر يىپەك يولىدىكى

شۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەزكۇر . ئېتىبارىنى قوزغاپ كەلگەن ئەللەر ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ زور دىققەت

 غارايىپلىرىغا مەستانە بولغان كىشىلەر -ئەجدادلىرىمىز ۋە بۇ زېمىننىڭ ئاجايىپ تۇپراقتا ياشىغان

ئەسەرلەر  قوشاق ۋە تارىخىي –مۇشۇ يۇرتقا بېغىشالنغان نۇرغۇن قىسسە، داستان، شېئىر تەرىپىدىن 

خاتىرىلىرىدىن  ئۇالرنىڭ بەزىلىرى زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن كىشىلەرنىڭ. مەيدانغا كەلگەن

بولسا، يەنە بەزىلىرى  كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن ۋە ياكى مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يوقۇلۇپ كەتكەن

كۆچۈرۈپ تارقىتىلىپ، بۇ ئەزىزانە يۇرتنىڭ  ۆيەر، ۋىجدانلىق كىشىلەر تەرىپىدىن ساقلىنىپ ۋەئىلىم س

 .ئۆتمىشىدىن دېرەك بېرىپ كەلدى

http://www.uyghurmail.com/Tarih/?p=2158
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خانلىقالر  ئۇردۇكەند دېيىلىدۇ ، بۇ –كاشغەر »بۈيۈك ئۇيغۇر ئالىمى مەھمۇد كاشغەرىينىڭ  قەشقەر

تاپقاندىن تارتىپ،  ئۆز ئىپادىسىنى دېگەن بايانلىرىدا[ 0]«تۇرىدىغان شەھەر دېگەن مەنىدە

، ھەتتا پۈتكۈل «قەشقەر رايونى » ،«قەشقەر شەھىرى»ھەرقايسى دەۋر قەلەمكەشلىرىنىڭ خاتىرلىرىدە 

 .كۆرسەتكەن تارىم ۋە تۇرپان ئويمانلىقىنىڭ ئومۇمىي نامىنى

 

نى يېزىش  «ئومۇمىي تارىخى شىنجاڭ»ئايدا دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەتقىقات تۈرى  -2يىلى  2007-

ئەسەرنىڭ پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى  گۇرۇپپىسى مۇتەخەسىسلەر ھەيئىتى مەزكۇر چوڭ ھەجىملىك

يېزىلىدىغان، شۇ ئاساستا ئاساسىي مەۋقەنىڭ بىرىنچى قول  سۈپىتىدە تەرجىمە قىلىنىپ، مۇناسىپ شەرھ

قەشقەر »ا مەن يوللىغان ئارتتۇرىدىغان تارماق تەتقىقات تېمىلىرى قاتارىد ماتېرىياللىق خىزمىتىنى

 قەشقەر»شۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەن . دېگەن تېمىنى تەستىقلىدى« تەرجىمىسى ۋە شەرھى تارىخىنىڭ

بۇنىڭدىن  دېگەن نامدا چاغاتاي ئۇيغۇر يېزىقى، ئوسمانىلىي تۈركچىسىدە يېزىلغان ھەم« تارىخى

قوليازما ۋە نەشىر نۇسخىلىرىغا  اپقانبۇرۇن نەشىر قىلىنغان ئەسەرلەر ۋە قوليازمىالرنى ئۈزۈم بۇرۇن ت

ئەمما بۇ خىزمەت رەسمىي باشالنغاندىن كېيىن،  .سېلىشتۇرۇش، كەملىرىنى ئىزدەش ئىشىنى باشلىۋەتتىم

ئەگەر . قىلغاندىن نەچچە ھەسسە قىيىن ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم بۇ ئىشنى قىلىشنىڭ مەن تەسەۋۋۇر

ە نەشىر نۇسخىلىرى ئاساسىدا خەنزۇ تىلىغا تەرجىمە قولۇمدىكى قوليازما ۋ نى« قەشقەر تارىخى»

 مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلىرىغا شەرھى يازغان بولساممۇ، بۇ مەزكۇر تېما ئۈچۈن تۈزۈلگەن قىلىپ،

سىستېمىلىق  ئەمما مەزكۇر تېمىدىكى ئەسەرلەرنى. توختامنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە تامامەن ئۇيغۇن ئىدى

ئوخشىماسلىقالر بولغاندىن سىرت، بەزى  ئۇالردا بەلگىلىك دەرىجىدەئوقۇش ۋە تەتقىق قىلىش ئارقىلىق 

غەرەزلىك ياكى بىپەرۋالىق تۈپەيلىدىن خاتا  ئەسەرلەر نامىنىڭمۇ كېيىنكىلەر تەرىپىدىن

بىلەن بىر خىل مەسئۇلىيەت ۋە بۇرچ تۇيغۇسى مېنى بۇ تېمىنى  شۇنىڭ. قوللىنىلغانلىقىنى تونۇپ يەتتىم

 .دەۋەت قىلدى كەتېخىمۇ پۇختا ئىشلەش

 

 نۇسخىلىرى نىڭ قوليازما ۋە نەشىر« قەشقەر تارىخى.  0

 

 -00تارىخى ئەسەر پۈتۈلگەن بولۇپ ، تۇنجىسى  نامىدا بەش پارچە« قەشقەر تارىخى»ھازىرغا قەدەر 

ئىستېداتلىق ئىمام ئەبۇ ئابدۇلال ھۈسەيىن پەزلىينىڭ ئوغلى  ئەسىردىكى ئۇيغۇر تارىخشۇناس، شەيخ،

دېگەن ئەسىرى بولۇپ ، « تارىخى كاشغەر»ئابدۇلغاپپار كاشغەرىينىڭ  ىمام ئەبۇل پۇتۇخكامىل ئ

 ئەمما بۇ. مەزكۇر ئەسەرنىڭ ئەسلى قوليازمىسى زامانىمىزغىچە يېتىپ كېلەلمىگەن  .ھېسابلىنىدۇ
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ئەسىردە ئۆتكەن  -02ئەسەرنىڭ قاراخانالر خانلىقى ۋە موڭغۇلالرغا دائىر بىر قىسىم مەزمۇنلىرى 

سۇراھ لۇغىتىگە »تاماملىغان  ئالمالىقلىق مەشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى جامال قارشىينىڭ قەشقەردە يېزىپ

مەزكۇر ئەسەر ئۇيغۇرالرنىڭ قاراخانىيالر خانلىقى  .[2]دېگەن ئەسىرىدە ساقلىنىپ قالغان « تولۇقلىما 

 .ھېسابلىنىدۇ تەتقىق قىلىشتىكى قىممەتلىك ماتېرىيال بولۇپ ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى تارىخنى

دەپ [ 2]ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا يەكەندە يېزىلغان  -09ئاپتور تەرىپىدىن  ئىككىنچىسى، نامەلۇم

تەييارلىشى  يىلى ھاجى نۇر ھاجىنىڭ نەشىرگە -0734بۇ ئەسەر )« تارىخى كاشغەر»قىلىنغان  پەرەز

بۇ . نەشردىن چىققان ندېگەن نام بىلە« چىڭگىزنامە»بىلەن قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى تەرىپىدىن 

 (ھەقتە كېيىنكى مەزمۇنالردا ئايرىم توختىلىمىز

 

 يىلى ئوتتۇرا ئاسىيادا تەكشۈرۈش -0712نى رۇسىيىلىك شەرقشۇناس بارتولد « كاشغەر تارىخى»

تۈركىستان » ئېلىپ بېرىۋاتقاندا تاشكەنتتىن تاپقان ھەمدە ئۇنىڭ ئايرىم جايلىرىنى تەرجىمە قىلىپ،

ئىلىم ساھەسىگە  قا كىرگۈزۈپ، تۇنجى بولۇپ« نىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىدىن دوكالتكاماندروپكىسى

ۋە تەزكىرىلەردە  ئاكادېمىك بارتولد بۇ ئەسەرنىڭ مەزمۇنىنى باشقا بەش كىتاب. تونۇتقان

سېلىشتۇرۇپ چىققان ھەمدە  ئەسىرلەردىكى شىنجاڭغا ئائىت مەزمۇنالر بىلەن -09، -04خاتىرلەنگەن 

بەرگەن تارىخى ۋەقەلەرگە مۇناسىۋەتلىك  كى ئەينى ۋاقىت ئاالھىدە شارائىتىدا يۈزمەزكۇر ئەسەردى

بىلەن بۇ ئەسەر ئىلىم ساھەسىدىكىلەرنىڭ يۈكسەك  شۇنىڭ. بىر قىسىم مەزمۇنالرغا شەرھ يازغان

مەزكۇر ئەسەرگە مۇناسىۋەتلىك دوكالتى ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن،  بارتولدنىڭ. ئېتىبارىنى قوزغىغان

 ئاتاقلىق تۈركولوگ خارتمان ئۆز كىتابىنىڭ ئاخىرىغا ئۇنىڭ گېرمانچە تەرجىمىسىنى ېرمانىيىلىكگ

 .قوشقان

 

دۇغا پەيدا قىلغان بولۇپ -داغا مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، بۇ ئەسەرنىڭ يورۇقلۇققا چىقىشى بىر مەھەل

 –( 0204مىالدىيە ) 721ھىجرىيە  ، ئۇنىڭدىكى ئاساسى سەۋەب ، مەزكۇر ئەسەر تۇنجى بولۇپ

بولغان ئارلىقتا چاغاتايالرنىڭ شىنجاڭ  يىلىغىچە –( 0474مىالدىيە )0019يىلىدىن ھىجرىيە 

تارىخىي ماتېرىيالالر بىلەن تەمىنلىگەنلىكى، بۇ ماتېرىيالالر  تۇپرىقىدا خانلىق قۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك

 لۇشتەك ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگەباغلىنىشلىق ۋە ۋاقىت جەھەتتىن دەۋرىيلىك بو بىرىگە زىچ-بىر

دەپ نام  «تارىخى كاشغەر»دەل مۇشۇ خىل سەۋەبلەرگە كۆرە، بارتولد بۇ ئەسەرگە . بولغانلىقىدۇر

: يازغان بەرگەن ھەمدە مەزكۇر ئەسەرنىڭ تارىخى ماتېرىياللىق قىممىتى ھەققىدە مۇنداق

زاۋالغا يۈز تۇتقانلىقىغا ئائىت  ىڭ ئاخىركۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ، بىز ھازىر قەشقەر خانلىقى ۋە خانلىقن»

 .[4]« بولدۇق ناھايىتى تەپسىلىي تارىخىي ماتېرىيالغا ئىگە

 

ئىتتىپاقىدىكى ئەخمەت زەكى ۋەلى  مەزكۇر ئەسەرگە بېغىشالنغان تەتقىقات نەتىجىلىرى سابىق سوۋېت
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پېتروف، . ئى.ئىبراھىموف، ك.س.ك مۇگىنوف،. م.ئوسمانوف، ئا.ئا.دۇمان، ك.ئى.توغان، ل

قاتارلىق كۆپلىگەن ئالىمالرنى ئۆزىگە جەلپ  پوكروۋىسكايا.ئا.يودىن، ل.پ.زىالتكىن، ۋ.يا.ئى

 .قىلغان

رۇسىيە . كۆچۈرمە نۇسخىسى زامانىمىزغىچە يېتىپ كېلەلىگەن  نىڭ خېلى كۆپ« تارىخى كاشغەر»

 ,C576, C577 نىڭشەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ پېتىربورگ شۆبىسىدە ئۇ پەنلەر ئاكادېمىيىسى

C2472 ئۇنىڭ بىر قىسىم مەزمۇنلىرى. قويۇلغان ئۈچ خىل قوليازما نۇسخىسى ساقالنماقتا دەپ نومۇر 

خانلىقىنىڭ  ئەسىرلەردىكى قازاق -09—02»ئايرىم ھالدا -رۇسچىغا تەرجىمە قىلىنىپ، ئايرىم

 .[2]غا كىرگۈزۈلگەن « تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالر 

 

 پېتىربورگ شۆبىسى -ە پەنلەر ئاكادېمىيىسى شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتى سانكىترۇسىي يىلى 2001-

ئاكىمۇشكىن كىرىش  نىڭ ئاتاقلىق شەرقشۇناس« تارىخى كاشغەر»مەزكۇر ئىنستىتۇتتا ساقلىنىۋاتقان 

پېتىربورگ  -سانكىت»نۇسخىسى  سۆز يېزىپ، ئىندېكىسىنى ئىشلىگەن ئەسلى قوليازمىسىنىڭ فاكسىمىل

مەزكۇر ئەسەرنىڭ باش . تارقىتىلدى قىسمى سۈپىتىدە نەشىر قىلىپ -3نىڭ « جمۇئەسىئىلىم مە

مۇھەررىرلىكىنى ئاكىمۇشكىن بىلەن ئالىموف ئۈستىگە  مۇھەررىرلىكىنى پېتروسيان، مۇئاۋىن باش

مىنشىكوف، تېمكىن ۋە خالىدوفالر مەسئۇل مۇھەررىر ۋە مۇھەررىر  گورىكىلياد، كىچانوف،. ئالغان

 .بولغان

 

 بەتتىن -0ئەسلى قوليازما )ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن بولۇپ ، بىرىنچى قىسمى « كاشغەر تارىخى«

باالسى،  دا ئىنتايىن ئاددىي تىل ۋە بايان قىلىش ئۇسلۇبى ئارقىلىق نوھ، توپان( بەتكىچە -58

راخاننىڭ خانلىرىغىچە؛ قا نوھنىڭ ئوغۇللىرى، يافەس ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىدىن تاكى موغۇل، تاتار

ئىكەنلىكىنىڭ بايانى؛ موغۇل خانىنىڭ ئىسالم  نەسەبى، موغۇل خانلىرىنىڭ ئوغۇزخاننىڭ ئەۋالدلىرى

ئاتىسى بىلەن بولغان ئۇرۇش، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىق دەۋرىدە  دىنىنى دۆلەت دىنى قىلىپ بېكىتىشى ؛

ۈركۈم قوۋم؛ قىپچاق قاتارلىق بەش ت –قاڭقىل، قارلۇق، خاالج  مەيدانغا كەلگەن ئۇيغۇر،

غىچە بولغان ۋەقەلەر؛ چىڭگىزخاننىڭ ( چىڭگىزخاننىڭ ئەجدادى) ئوغۇزخاندىن ئاالنقۇۋا

ئوغۇللىرى، غەربكە يۈرۈش قىلىشى، ئىراندىكى ئىلخانىيالر ۋە ئۇالرنىڭ  نەسەبنامىسى ھەمدە ئۇنىڭ

بۇغاخان، چاغاتايخان ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىدىن مۇبارەكخان، تۇۋاخان، ئېسەن  ھۆكۈمرانلىقى،

قىلىنىپ  يىلى قەشقەردە مىرزا ئابابەكرىنىڭ قوشۇنلىرى مەغلۇپ -0204تېمۇرخاندىن تارتىپ  تۇغلۇق

 .يەكەن خانلىقى قۇرۇلغىچە بولغان ۋەقەلەر بايان قىلىنغان

 

قىسمىدا سۇلتان سەئىدخاندىن تارتىپ سۇلتان مۆمىنخانغىچە بولغان ۋەقەلەر، يەنى  ئىككىنچى

 يىلىغىچە بولغان يەكەن خانلىقىنىڭ ھەرقايسى خانلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى -0472يىلدىن  -0204
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 .قىلىنغان ۋە شۇ دەۋرلەردە يۈز بەرگەن تارىخى ھادىسىلەر يىلنامە تەرتىپى بويىچە بايان

تارىخشۇناسالرغا ئوخشىمىغان رەۋىشتە  ئاالھىدە تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، مۇئەللىپ باشقا

جەمەتلىرىنىڭ يەكەن خانلىقىغا بولغان تەسىرى، ھاكىمىيەت  ۋە قارا تاغلىق خوجىالرئاق تاغلىق 

 اليىقىدا بايان قىلىش بىلەن بىللە ئەينى دەۋرنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي تالىشىش كۈرەشلىرىنى

 .ئەھۋالىدىنمۇ مەلۇماتالر بەرگەن

 

رىۋايەتلەر بىلەن بېيىتىش  -ەل ئەپسانەپاكىتالر ۋە گۈز مۇئەللىپ يەنە ئۆز ئەسىرىنى جانلىق تارىخىي

، جۇۋەينىينىڭ «سەفا -رەۋزەتۇس»، مىر خاۋەندنىڭ «تەۋارىخ-جامىئۇت» مەقسىتىدە رەشىدىددىننىڭ

، شەرەفىددىن ئەلى «تارىخى رەشىدىي»، مىرزا مۇھەممەد ھەيدەرنىڭ «گۇشاي تارىخىي جاھان»

 بۇ ئەسەرنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇرچە) «تارىخ»، شاھ مەھمۇد جوراسنىڭ «زەفەرنامە» يەزدىينىڭ

( قىلىنغان دېگەن نام بىلەن نەشىر« سەئىدىيە خانلىقى تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالر »نۇسخىسى 

 -012بېتىدىن  -77ئەسەرنىڭ . قاتارلىقالردىن كۆپلەپ پايدىالنغان ۋە ئۈزۈندىلەرنى ئالغان

يۇقىرى تارىخىي قىممەتكە  ى بولۇپ ، ناھايىتىبېتىگىچە بولغان قىسمى ئاپتورنىڭ ئەسلى ئىجادىيىت

 .ئىگە

 

 -0394؛ «قەشقەرىيە»يېزىپ نەشىر قىلدۇرغان  يىلى -0397ئۈچىنچى، رۇسىيىلىك گېنېرال كورپاتكىن 

چار ( 0722-0343ئالىكسىي نىكواليىۋىچ كورپاتكىن،  :تولۇق ئىسمى)ئايدا كورپاتكىن  -01يىلى 

ئەينى . نۇبىي شىنجاڭغا كېلىپ، ھەر خىل ئاخباراتالرنى يىغقانجە پادىشاھنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن

 زېمىنالرنى قوقەندلىك ياقۇپبەگ ئىگىلەپ تۇرغان بولۇپ ، كورپاتكىن چاررۇسىيە نامىدىن ۋاقىتتا بۇ

گوبىرناتورى كوفمانغا  ئۇ دۆلىتىگە قايتقاندىن كىيىن، تۈركىستان. ياقۇپبەگكە زېمىن تەلىپى قويغان

سانائەت ۋە سودىسىغا دائىر بىر پارچە  تارىخى، جۇغراپىيىلىك ئەھۋالى، ھەربىي كۈچى،قەشقەرىيىنىڭ 

دوكالتنىڭ تولۇقلىمىسى ۋە تۈزۈتىلگەن نۇسخىسىغا  مەزكۇر كىتاب شۇ. دوكالت يېزىپ تاپشۇرغان

مەزكۇر ئەسەرنىڭ خەنزۇچە ۋە ئۇيغۇرچە تەرجىمىلىرى  يىلى -0732. ئاساسەن نەشىر قىلىنغان

سودا نەشرىياتى ۋە شىنجاڭ ( نەشرىگە ئاساسەن تەرجىمە قىلىنغان ە تەرجىمىسى ئىنگلىزچەئۇيغۇرچ)

بۇ ئەسەر جامائەتچىلىككە خېلى تونۇش . تەرىپىدىن نەشىر قىلىنىپ تارقىتىلغان خەلق نەشرىياتى

 .بۇ ھەقتە كۆپ توختالماسلىقنى اليىق تاپتىم بولغاچقا

 

يېزىپ نەشىر ( 0332مىالدىيە )يىلى  -0211ىجرىيە ھ تۆتىنچى، تۈركىيىلىك مۇھەممەد ئاتىف

ئەسەرنىڭ مەزمۇن دائىرىسى بىرئاز كەڭ بولۇپ ، مۇقەددىمە،  مەزكۇر. «قەشقەر تارىخى»قىلدۇرغان 

ئاپتورنىڭ ئەسلى سۆزى بولۇپ ، ئۇ ھازىرقى شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىنى  بۇ)قەشقەر قىتئەسى 

 قەدىمكى زامان تارىخى، ئاھالىسى، ھىجرەتتىن ئاۋۋالقى نىڭ يىراق( ئىچىگە ئالغان دېگۈدەك ئۆز
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تىمۇرگە دائىر  تارىخى، قاراخانىيالر، چىڭگىز ئەۋالدلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى، ئەمىر تىمور ۋە تۇغلۇق

ياقۇپبەگنىڭ ئىستېالسى ۋە چىڭ  مەلۇماتالر، يەكەن خانلىقى، جۇڭغارالر ۋە ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى،

قاتارلىق بىر قاتار تارىخى ۋەقەلەردىن سىرت،  گ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىشىسۇاللىسىنىڭ ياقۇپبە

كەسىپ ۋە مەدەنىي تۇرمۇشىغا ئائىت -تىجارەت، ھۈنەر-سودا مەزكۇر يۇرتنىڭ دەۋرلەردىن بۇيانقى

ان بولۇپمۇ مۇئەللىپ ئەسىرىدە ئۆز دەۋرىگە دائىر مەلۇماتالرنى باي. ئالىدۇ مەلۇماتالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە

 شۇڭا ياقۇپبەگ ۋە ئۇنىڭ. مەسىلىلەرگە خالىس مەيداندا تۇرۇپ باھا بېرىشكە تىرىشقان قىلىشتا

مۇناسىۋىتى  ھۆكۈمرانلىق دەۋرى، تۈركىيە، رۇسىيە ۋە ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن بولغان

 . قاتارلىق مەزمۇنالر مەزكۇر ئەسەرنىڭ جېنى ھېسابلىنىدۇ

 

 مۇددىئاسىنىڭ يەكۈنى سۈپىتىدە كىرىش سۆز قىسمىدا تۆۋەندىكىلەرنىئەسىرىدە ئۆز  مۇئەللىپ

ۋە ئۇلۇغ،  جانابىي ئالالھ دەرگاھىغا چەكسىز ھەمدۇسانا، تەشەككۈر، مەدھىيە يەتكۈزۈپ»: يازىدۇ

ئالالھنىڭ كۈچلۈك، توغرا  شانلىق پەيغەمبىرىمىزگە رەھمەت، ساالم يوللىغاندىن كېيىن، جانابىي

خاتالىقىمنى كۆچۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىپ، قەشقەرنىڭ  ، مۆھتەرەم ئوقۇرمەنلىرىمىزنىڭرەھمىتىگە تايىنىپ

ھەققىغا بېغىشالنغان بۇ كىتابنى يېزىشقا ۋە نەشىر قىلىپ تارقىتىشقا  غارايىپلىرى -تارىخى ۋە ئاجايىپ

 بۇ ئاۋۋالقى قىسسىنىڭ باشقا كىتابالردەك بىر قىسىم خاتالىقلىرىدىن خالىي .جۈرئەت قىلدىم

زوقى ۋە  بۇاللمايدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىش بىلەن بىللە، باشقا قىسسەلىرى ئوقۇرمەنلەرنىڭ

مەملىكىتىمىزدە ياۋروپا ئەخالق ۋە  .مەمنۇنىيىتىنى قوزغايدىغان ھالدا بايان قىلىشقا جۈرئەت قىلىمەن

قەدەر بۇزۇق ئەخالق ئارقا تەجرىبە قىلىنىپ، ھازىرغا -ئارقىمۇ مەدەنىيىتىنىڭ يەرلىشىشىگە ئەگىشىپ،

مىللىتىمىزگە  ھېچبىر رولى بولمىغان كىتابالرغا قارشى ھالدا دىنىي قېرىنداشلىرىمىزغا ۋە تارقىتىشتىن باشقا

ھەممىسى غەيرەتلىك  تەئەللۇق بولغان مۇنداق تارىخ كىتابلىرى ئاز بولسىمۇ، بۇ كىتابالرنىڭ

كۆپلىگەن تارىخ كىتابلىرىدىكىگە  .ۈلگىسىدۇرۋەتەنپەرۋەرلەر تەرىپىدىن تەشەككۈر نەزىرى بىلەن كۈر

ۋەقە تەسۋىرچىلىكى قىلىشنى ۋىجدانىم قەتئىي  ئوخشاش، ۋەقەلەرنى تەكشى بىر سۈرئەتتە يېزىشتەك

قارشى تەرەپلىرىنى ئەتراپلىق بايان قىلىپ، ئۇ ۋەقەلەر  قوبۇل قىلمىغاچقا، بىر ۋەقەنىڭ سەۋەب ۋە

كۆپتۇر مۇناسىۋىتى بولغان باشقا -قەشقەرگە ئازدۇر. ۈميۈرگۈزد ھەققىدە زۆرۈر مۇھاكىمىلەرنى

 بەزى تارىخى. كىرگۈزۈش بىلەن بىللە ۋەقەلىكلەرنى ئىمكان قەدەر توغرا يازدىم مەلۇماتالرنى كىتابقا

 ۋەقەلىكلەرنى رىغبەت نەزەرى بىلەن چۈشەندۈرۈشتىن ھەم ماختانچاقلىق، مەنمەنلىك،

قوللىنىپ، راستىنى  ئىي ساقلىنىپ، بىتەرەپ پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنىئابرۇيپەرەسلىك ۋە تەرەببازلىقتى قەت

 .سۆزلەشتىن قىلچىمۇ يۈز ئۆرىمىدىم

 

قىسىمدىن تەركىب تاپقان بولۇپ ، بىرىنچى قىسمى قەشقەر قىتئەسىنىڭ توپان  بۇ كىتاب ئاساسەن ئۈچ

مەملىكىتىنىڭ  مى قەشقەرتاكى زامانىمىزغا قەدەر بولغان تارىخى ۋەقەلىرىنى؛ ئىككىنچى قىس باالسىدىن
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ئاجايىپ مەلۇماتلىرىنى  ئادەت، ئەخالق ۋە باشقا-جۇغراپىيىلىك ئەھۋالى بىلەن ئاھالىسىنىڭ ئۆرۈپ

بىر تۈركۈم زاتالرنىڭ تەرجىمھاللىرىنى  ئۈچىنچى قىسمى بولسا قەشقەردە تۇنۇلغان. ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

اش ۋە چىگىش يېزىلماستىن، بىر قانچە بابقا بىرىگە تۇت كىتابتا ۋەقەلەر بىر. ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

قەدەر نۇرغۇن ۋەقەلەر بولۇپ ئۆتكەنلىكى، خۇسۇسەن ياقۇپخان  قەشقەردە ھازىرغا.. …ئايرىلدى

دەۋرى، يېقىنقى زاماندا سۇلتان ئابدۇل ئەزىزخاننىڭ قەشقەرگە قۇرال ۋە  ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى

 ى ئۇ تەرەپتىكىلەرنىڭ دىققەت نەزىرىنى ئىسالممۇئەللىملەرنى ئىبەرتىشتەك يارىدەملىر ھەربىي

ۋەقەلەر  خەلىپىسى مەركىزىگە بۇرىغانلىقىنى نەزەردە تۇتۇپ ھەمدە قەشقەردە بولۇپ ئۆتكەن

بولسىمۇ، ھازىرغا قەدەر  ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ مەملىكىتىمىزگە يېتىپ كەلگىنىگە بىر يىل بوالي دېگەن

يېزىشقا كىرىشمىگەنلىكىگە ئېچىنىپ،  ەممەل بىر ئەسەرقەلەم ئىگىلىرىدىن ھېچبىر كىشىنىڭ مۇك

قەشقەر تەرەپلەردە . كەمىنە ئۆز ئۈستۈمگە ئالدىم قەشقەر تارىخىنى يېزىشتەك بۇ مۈشكۈل خىزمەتنى

مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنىڭ بۇ تەرەپلەرگە كەلگەنلىرىنىڭ  ھادىسىلەرگە -يۈز بەرگەن ۋەقە

ۆچۈپ يۈرگەن ياكى گېزىتلەردە ئېالن قىلىنغان ۋەقەلەرنىڭ ئاغزىدا ك خەلق. بەزىلىرى يېزىلدى

مۇبالىغىلەشتۈرۋىتىلگەن ۋە مەلۇم غەرەز بىلەن بۇرمىلىۋىتىلگەچكە، ئىشىنىشكە  يېرىمىدىن كۆپرەكى

ناھايىتى  بۇنداق كۆچۈپ يۇرىۋاتقان رىۋايەتلەرنىڭ ھەقىقەتكە ئۇيغۇن تەرەپلىرى. ئەمەستۇر اليىق

بەتتىن  12-10 قۇر، يەنى 211-021اتلىرىدىن ئورۇن ئالغانلىرىمۇ چەكلىك بولۇپ ، مەتبۇئ

ھەقىقەت بولغانلىرىنى  مەن بۇ خىل رىۋايەتلەرنى كىتاۋىمغا يېزىشتا پەقەت تولۇق. ئىبارەتتۇر

 .[4]يۈزىسىدىن يازدىم  پاكىت-كىتابخانالرغا قوبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى دەلىل

 

باشقارمىسىنىڭ ھېسابات مەسئۇلى ۋە  ياراق-ىمپېرىيىسىنىڭ قۇرالمۇھەممەد ئاتىف ئوسمانىلى ئ

ھۆكۈمرانلىقىغا دائىر ۋەقەلەرنى ئوسمانىلى  پۈتۈكچىلىرىدىن بولۇپ ، ياقۇپبەگنىڭ قەشقەردىكى

كوماندىرى كازىم ئەپەندىنىڭ بىۋاسىتە بايانىغا  ئىمپېرىيىسىنىڭ قەشقەرگە ئەۋەتكەن ھەربىي

: ئۆز ئەسىرىنىڭ كىرىش سۆز قىسمىدا مۇنداق بايان قىلغان ۋالالرنىئۇ بۇ ئەھ. ئاساسەن يازغان

ئەپەندى دۆلىتى ئالىيە تەرىپىدىن ياقۇپخان قېشىغا قەشقەرگە ئەۋەتىلىپ،  ئالوي كاماندىرى كازىم»

 (0399مىالدىيە )يىلىغىچە  -0274ھىجرىيە ( 0394مىالدىيە )يىلىدىن  -0270ھىجرىيە  ئۇ يەردە

ماڭا سۆزلەپ  يىل ئىچىدە كۆرگەنلىرىنى كېيىنكى چاغدا ئالىي ئوردىغا كەلگەندەتۇرغان ئۈچ يېرىم 

 .«بىلدۈرۈمەن بەرگەنلىكتىن، ئۇنىڭ بۇ ياردىمىگە كۆپ مىننەتدارلىقىمنى

ئالىملىرىدىن دوكتور ،  يىلى تۈركىيە -0773مەزكۇر ئەسەرنىڭ تۈركىيە تۈركچىسىدىكى نۇسخىسى 

 .قاتارلىقالر تەرىپىدىن قايتا نەشىر قىلىنغان گۈنەي ۋە جاھىت تىلچى پروفېسسور ئىسمايىل ئاكا، رەھبى

 

تارىخى ۋاقىئەئى »يىلى قەشقەردە يېزىلغان  -0729تەرىپىدىن  بەشىنچى، ئىمىر ھۈسەيىن قازى

قوليازما نۇسخىسىنى تېپىشقا ئىمكانىيىتىم يار بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن،  مەزكۇر ئەسەرنىڭ. «كاشغەر
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 پەنلەر ئاكادېمىيىسى مىللەت ۋە ئانتروپولوگىيە ئىنستىتۇتى كۇتۇپخانىسىدا جۇڭگو ئىجتىمائىي

دىكى  «مەدەنىيىتى تەتقىقاتىغا دائىر ئەسەرلەر كاتالوگى –شىنجاڭ تارىخى »ساقلىنىۋاتقان 

 :تۆۋەندىكى قىسقا ئۇچۇر بىلەنال كۇپايىلەندىم

. يىلى، قەشقەر -0729: زىلغان ۋاقتى ئىمىر ھۈسەيىن قازى، يې: ئاپتورى ،«تارىخى ۋاقىئەئى كاشغەر»

 قەشقەرنىڭ يىراق ئۆتمۈشتىكى تارىخى ۋەقەلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىلىش بىلەن بۇ كىتابتا»

تارىخى  ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن ئوتتۇرىلىرىغىچە بولغان -21بىللە، ئاساسلىقى قەشقەر رايونىنىڭ 

شىنجاڭ رايونىنىڭ  بۇ ئەسەر[. 9]« ەت ئەتراپىداب 234ئەسەر . ۋەقەلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنغان

 . ماتېرىيال بولۇپ ھېسابلىنىدۇ يېقىنقى ۋە ھازىرقى زامان تارىخىنى تەتقىق قىلىشتىكى قىممەتلىك

 كېرەك بۇلىشى« تارىخى كاشغەر»ئەسلى « چىڭگىزنامە.  « 2

مىك بارتولد تەرىپىدىن يىلى ئاكادې -1902 «تارىخى كاشغەر»نامەلۇم ئاپتور تەرىپىدىن يېزىلغان 

يىلى ھاجى نۇر ھاجى  -0734ئۆتكەندىن كېيىن يەنى  يىل 34ئىلىم ساھەسىگە قايتا تونۇلۇپ، 

دېگەن توننى كىيىپ، قەشقەر ئۇيغۇر « چىڭگىزنامە»تەييارلىنىپ،  ئەپەندى تەرىپىدىن نەشىرگە

 .يۈز كۆرۈشتى قىلىپ تارقىتىشى بىلەن ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى بىلەن نەشرىياتنىڭ نەشىر

 دېگەن سەھىپىسىگە تۆۋەندىكىدەك« نەشىرگە تەييارلىغۇچىدىن»نىڭ « چىڭگىزنەمە» ئاتالمىش

كاشغەرىي تەرىپىدىن  ناملىق بۇ تارىخى ئەسەر مولال مىرسالىھ‹ چىڭگىزنامە» ›: بايانالر بېرىلگەن 

ا ئائىت ھېچقانداق تەرجىمىھالىغ ئەسەرنىڭ يېزىلغان ۋاقتى ، ئاپتورنىڭ ھاياتى ۋە. يېزىلغان

ئەسەر مولال مىر سالىھنىڭ ئەينى قوليازما نۇسخىسى  ناملىق بۇ‹ چىڭگىزنامە›. مەلۇماتقا ئىگە ئەمەسمىز

قادىر بۇالق تەرىپىدىن تېپىلىپ، ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي  يىلى قەشقەرلىك -0730بولۇپ ، 

: نىڭ قوليازما نومۇرى‹ چىڭگىزنامە› .قوليازما فوندىغا تەقدىم قىلىنغان پەنلەر ئاكادېمىيىسى

جەمئىي  ئەسەر. قوليازما خوتەننىڭ پاتلىق سامان قەغىزىگە خەتتى پارسىي بىلەن يېزىلغان ،11497

ئۇيغۇر تارىخىنى  ‹چىڭگىزنامە›. قۇردىن يېزىلغان 02فورمات بولۇپ ، ھەر بېتىگە  04بەت،  242

قوليازمىنىڭ تېپىلىشى تارىخ تەتقىقاتىدا  بۇ. ئىگە ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىشتا زور ئىلمىي قىممەتكە

 .[3]« ..…. بولدى كىشىنى شادالندۇرىدىغان زور مۇۋەپپەقىيەت

 

يىل ئاۋۋال  34ۋاقىتتا، بۇنىڭدىن  ھاجى نۇر ھاجى ئەپەندى مەزكۇر قوليازمىنى نەشىرگە تەييارلىغان

تىغانلىقىدىن خەۋەر تاپمىدىمۇ دەپ ئا« كاشغەر تارىخى»ئىلىم ساھەسىدىكىلەر مەزكۇر ئەسەرنى 

قايتىدىن قويدىمۇ، بۇنى بىلىش قىيىن بولسىمۇ ئەمما بىر  ياكى غەرەزلىك ھالدا ئەسەر نامىنى

يىلى  -0772مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى، بولۇپمۇ ھاجى نۇر ھاجىنىڭ  ئەسەرنىڭ ئىككى خىل نامدا

ىيە خانلىقىنىڭ قىسقىچە يەكەن سەئىد»تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان  شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
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دەپ تەڭ « تارىخى كاشغەر»، ھەم «چىڭگىزنامە»ئەسىرىدە مەزكۇر ئەسەرنى ھەم  ناملىق« تارىخى

 كىشىدە بىپەرۋالىق ۋە مەسئۇلىيەتسىزلىكتىن كۆرە، مەلۇم غەرەز يوشۇرۇنغانمىدۇ دېگەن قوللىنىشى

 .تەسىراتنى پەيدا قىلىدۇ

 

كېيىن، پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن  ىپ نەچچە يىلدىننەشىر قىلىن« چىڭگىزنامە»ئاتالمىش 

بۇ ئەسەرنىڭ ئەسلى نامى »: تۇردى قاتارلىقالرنىڭ تەتقىقاتچى مىرسۇلتان ئوسمانوف، ئابدۇشۈكۈر

كۆپ ئاڭلىغان بولساممۇ، ئەمما بىرەر كىشى ئوتتۇرغا چىقىپ بۇ  دېگەنلىرىنى« ئىدى‹ تارىخى كاشغەر›

ىدە بىر ئەسەر ئىكەنلىكىنى ئىلىم ساھەسىگە جاكارلىمىغانلىقى ئۈچۈن خاتا ئەسل ئىككى قوليازمىنىڭ

كېيىنكى  بۇ خىل نام خاتالىقى چاغاتاي خانلىقى، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ. خاتا پېتى كېتىۋەردى نام

بېرىپ قويغان ۋە بىر  ئوتتۇرا ئەسىر تارىخىنى تەتقىق قىلىدىغان بىر قىسىم كىشىلەرگىمۇ خاتا تۇيغۇ

 .ئىدى سىم ئۇقۇم خاتالىقلىرىنىڭ سادىر بۇلىشىغا سەۋەب بولغانقى

 

نىڭ ئەسلى « كاشغەر تارىخى»ئاكىمۇشكىننىڭ نەشىرگە تەييارلىشى ئارقىلىق يورۇقلۇققا چىققان 

مەلۇماتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  ھەققىدىكى« تارىخى كاشغەر»قوليازمىسىدىن باشقا، بارتولدنىڭ 

تەتقىقاتالر رۇس ۋە گېرمان تىلىدا ئېالن قىلىنغان، خەنزۇ  ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىكتەتقىقات نەتىجىلىرى 

« چىڭگىزنامە»تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن بىۋاسىتە پايدىالنغان، ئاتالمىش  ئالىمالر چەتئەل تىلىدىكى

 تەرجىمە نۇسخىسى بولمىغانلىقىدەك بىر قاتار سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، خەنزۇ نىڭ خەنزۇچە

ئەجەبلىنىشنىڭ  ىرىنىڭ بۇ ئىككى قوليازمىنىڭ ئەسلى بىر ئەسەر ئىكەنلىكىنى بايقىماسلىقىدىنئالىمل

 .ھاجىتى يوق

 

تارىخى »نامەلۇم ئاپتور تەرىپىدىن يېزىلغان  ئەمدى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىز

بىر قىسىم تەتقىقاتچىالرنىڭ  مەۋجۇتلۇقىنى ۋېي لياڭتاۋ قاتارلىق ناملىق مەزكۇر ئەسەرنىڭ« كاشغەر

 پېتىربورگتىكى قوليازما نۇسخىسىنى بىۋاسىتە كۆرمىگەن-ئەمما ئۇنىڭ سانكت. بىلگەن ئەسەرلىرىدىنال

خاتالىق تۈپەيلىدىن  بۇ خىل. بولغاچقا، بۇ ھەقتىكى خاتالىقالرغا ئوخشاشال يول قۇيۇپ كەلگەنىكەنمىز

شىنجاڭ » دوكتور جاۋجياڭمىن  نىڭ ئوقۇتقۇچىسى،شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىلولوگىيە ئىنستىتۇتى

سانىدا ئېالن قىلغان بىر پارچە ماقالىسى ۋە  -2يىللىق  -2112نىڭ « ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمى ژۇرنىلى 

دېگەن نامنى ئىشلەتكەن « چىڭگىزنامە»ھەر ئىككىلىسىدە  ئۆزىنىڭ دوكتورلۇق ئىلمى ماقالىسىنىڭ

[7]. 



31 
 

 

دېگەن تەتقىقات تېمىسىنى يوللىغان ۋاقىتتا، « جىمىسى ۋە شەرھىكاشغەرنىڭ تەر تارىخى»مەنمۇ 

نامىدا  بىلەن مولال مىرسالىھ كاشغەرىينىڭ« تارىخى كاشغەر»ئاپتور تەرىپىدىن يېزىلغان  نامەلۇم

قىلىپ « كاشغەر تارىخى»ئايرىم ئىككى پارچە -نى ئايرىم« چىڭگىزنامە»نەشىر قىلىنغان ئاتالمىش 

( ئەسەرلىرىنى قوشقاندا تۆت پارچە ەممەد ئاتىف بىلەن ئىمىر ھۈسەيىن قازىنىڭمۇھ)يوللىغان ئىدىم 

پېتربورگدا -ئەمما سانكت. بويىچە تەستىقلىغان ئىدى تېما بېكىتىشكە قاتناشقان مۇتىخەسىسلەرمۇ شۇ

نىڭ قوليازما نۇسخىسىغا ئېرىشكەندىن كېيىن، مەزكۇر قوليازما  «تارىخى كاشغەر»ساقلىنىۋاتقان 

نى بىرمۇ بىر سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق بۇ ئىككى ئەسەرنىڭ يۈز « چىڭگىزنامە» ئاتالمىش بىلەن

 .ئوخشىشىدىغانلىقىنى بايقىدىم پىرسەنت

 

باشلىرىدا ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ  ئاينىڭ -7ئاينىڭ ئاخىرى ۋە  -2يىلى  -2007

مائارىپ، -شكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى پەنجۇمھۇرىيىتى بىلەن بىرلە تەكلىپىگە بىنائەن، ئۆزبېكىستان

يىللىق، مەرغىالن  2921ھەمكارلىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن سەمەرقەنت شەھىرىنىڭ  مەدەنىيەت ئورگىنىنىڭ

يىغىنىغا  يىللىق تارىخىغا بېغىشالنغان ئىككى قېتىملىق خەلقئارالىق ئىلمى مۇھاكىمە 2000 شەھىرىنىڭ

بىرۇنىي نامىدىكى  پەنلەر ئاكادېمىيىسى ئەبۇ رەيھان قاتنىشىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆزبېكىستان

كەسىپداشالر بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش  شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتى ۋە تارىخ تەتقىقات ئىنستىتۇتىدىكى

بىلەن ھاجى نۇر ھاجى نەشىرگە « تارىخى كاشغەر» ئارقىلىق، ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان

نىڭ بىر ئەسەر ئىكەنلىكى ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا  «نامەچىڭگىز»تەييارلىغان ئاتالمىش 

 .بولدۇم پاكىت ئاساسىغا ئىگە

 

ھەققىدىكى چىگىش  ھەممىدىن قىزىقارلىقى شۇكى، بۇ ئىككى قوليازمىنىڭ بىر ئەسەر ئىكەنلىكى

ىدىيە يەكەن سەئ»قىلىنغان  يىلى نەشىر -0772سوئالالرنىڭ جاۋابى يەنىال ھاجى نۇر ھاجىنىڭ 

ھەقتىكى قاراشلىرىمنى تېخىمۇ كۈچلۈك  ناملىق ئەسىرىدىن چىقتى ۋە بۇ« خانلىقىنىڭ قىسقىچە تارىخى

 .پاكىتالرنى بىر بىرلەپ ئوتتۇرغا قۇيۇپ ئۆتىمەن تۆۋەندە بۇ. پاكىت ئاساسىغا ئىگە قىلدى

ڭ قىسقىچە يەكەن سەئىدىيە خانلىقىنى»ھاجى نۇر ھاجىنىڭ : مەسىلىسى بىرىنچى، ئەسەرنىڭ نامى

بېتىگە  -242دېگەن ئەسىرىنىڭ ( دېيىلىدۇ « قىسقىچە تارىخ»قىسقارتىلىپ  تۆۋەندە)« تارىخى

، ‹تارىخى قەشقەر›: مولال مىرسالىھ كاشغەرىي»دېگەن تىزىملىكتە « پايدىالنغان ئەسەرلەر» بېرىلگەن

. ئۇچرىمايدۇ دېگەن كىتاب نامى« چىڭگىزنامە»دېگەن مەلۇمات بېرىلگەن بولۇپ ، « قوليازما

نامى بۇ يەردە نەزەردىن  ئەجەبا ئەسلى تېكىستتىكى پايدىالنغان ئەسەرلەر تىزىملىكىدە بار كىتاب
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 مۇھەررىرنىڭ خاتالىقىمۇ؟ ساقىت قىلىنغانمۇ ياكى بۇ بىر تاسادىپىيلىقمۇ ۋە ياكى

: بېتىدىكى -49نىڭ « قىسقىچە تارىخ»: باقايلى ئەمدى بىز مەزكۇر كىتابنىڭ ئەسلى تېكىستىگە قاراپ

دەپ يېزىلغان بىر خەت ‹ خاتۇننىڭ ئوغلىنىڭ تويى ئۈچۈن خۇمار›بىر ئاپتۇۋىنىڭ ئىچىدىن »…… 

دېگەن « قاچان ئۆتكەن؟ قانداق بولغان؟ بۇ توغرىدا مەلۇمات يوق خۇمار خاتۇن كىم؟. چىققان

، ‹تارىخى رەشىدى›: مىرزا مۇھەممەد ھەيدەر كورەگان»ماتېرىيالالر قىسمىغا  ئابزاسنىڭ پايدىالنغان

. يېزىلغان دەپ‹ « قەشقەر تارىخى›: ، مولال مىرسالىھ كاشغەرىي‹تارىخ›: شاھ مەھمۇد چۇراس قوليازما؛

بېتىدىكى مەلۇمات بىلەن  – 23bنىڭ « قەشقەر تارىخى»بۇ مەنبە ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان 

ھاجى نۇر ھاجى بۇ . ىدىمۇ شۇنداقبېت -73نىڭ « چىڭگىزنامە»يەنە ئاتالمىش . تامامەن ئوخشاش

 .ئىشلەتكەن دېگەن نامنى« تارىخى قەشقەر»يەردە 

 

مىرزىغا بېرىپ، خوتەن  يەكەننى چوڭ ئوغلى جاھانگىر»: بېتىدىكى -017نىڭ « قىسقىچە تارىخ»

مولال مىرسالىھ »: بېرىلگەن ئىزاھاتتا دېگەن بايانغا« ئارقىلىق تىبەتكە چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى

نىڭ « چىڭگىزنامە»بۇ مەلۇمات . دېيىلگەن« قاراڭ دېگەن ئەسىرىگە‹ قەشقەر تارىخى›كاشغەرىينىڭ 

بېتىدىكى مەلۇماتالر  – 24bنىڭ « تارىخى كاشغەر»تەييارلىغان  بېتىدىكى ۋە ئاكىمۇشكىن -74

 .دېگەن نامنى ئىشلەتكەن« قەشقەر تارىخى»ھاجى بۇ يەردە يەنىال  ھاجى نۇر. بىلەن بىردەك

 ماڭا دەرسەنكى ۋاپا قىلغۇچىدۇر، ئىلگە قىلغاچقا ماڭا.»…: بېتىدىكى -047نىڭ  «قىسقىچە تارىخ»

 -0732نەشرىياتى  قەشقەر ئۇيغۇر‹ چىڭگىزنامە» ›: دېگەن بايانغا بېرىلگەن ئىزاھاتتا« قىلغايسەن

لىغان نەشىرگە تەييار بۇ مەلۇمات ئاكىمۇشكىن. دېيىلگەن« بەت -77يىلى نەشرى، ئۇيغۇرچە، 

ھاجى نۇر ھاجى بۇ يەردە  .بېتىدىكى مەلۇمات بىلەن ئوخشاش – 23bنىڭ « تارىخى كاشغەر»

 .دېگەن نامنى ئىشلەتكەن« چىڭگىزنامە»

خۇدابەردى يەكەنگە كېتىپ بېرىپ يولدا ئۆلۈپ . »……: بېتىدىكى -034نىڭ  «قىسقىچە تارىخ»

بۇ  .دېيىلگەن‹ « چىڭگىزنامە›: الىھ كاشغەرىيمولال مىرس»: بايانغا بېرىلگەن ئىزاھاتتا دېگەن« كەتتى

مەلۇمات  بېتىدىكى – 92aنىڭ « تارىخى كاشغەر»مەلۇمات ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان 

 .ئىشلەتكەن نامنى« چىڭگىزنامە»ھاجى نۇر ھاجى بۇ يەردە . بىلەن ئوخشاش

ئاقسۇ، تۇرپان، قۇمۇلمۇ  ئۇنىڭدىن باشقا قەشقەر،» …… : بېتىدىكى -032نىڭ « قىسقىچە تارىخ »

: مولال مىرسالىھ كاشغەرىي»: ئىزاھاتتا دېگەن بايانىغا بېرىلگەن« مۇھىم سودا شەھەرلىرىدىن ئىكەن

نىڭ « تارىخى كاشغەر»ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان  بۇ مەلۇمات. دېيىلگەن‹ « چىڭگىزنامە›

92b- نامنى ئىشلەتكەن« نامەچىڭگىز»بۇ يەردىمۇ . ئوخشاش بېتىدىكى مەلۇمات بىلەن. 

بۇ قەھەتچىلىك مىرزا مۇناخنىڭ قەھەتچىلىكى دەپ »…… : بېتىدىكى -039نىڭ « قىسقىچە تارىخ»

‹ قەشقەر تارىخى›مولال مىرسالىھ كاشغەرىينىڭ »: بايانغا بېرىلگەن ئىزاھاتتا دېگەن« ئاتالدى
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 بېتىدىكى، -043نىڭ « چىڭگىزنامە»بۇ مەلۇمات . دېيىلگەن« ئەسىرىگە قارالسۇن قوليازما

بىلەن  بېتىدىكى مەلۇماتالر -34aنىڭ « تارىخى كاشغەر»ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان 

 .دەپ ئىشلىتىلگەن« قەشقەر تارىخى»بۇ يەردە يەنىال . ئوخشاش

قۇمۇلغا ئادەم ئەۋەتىپ، بۇ مەسىلىنى ھەل .. »…: بېتىدىكى -033نىڭ « تارىخ قىسقىچە»

 مولال مىرسالىھ»: دېگەن بايانىغا بېرىلگەن ئىزاھاتتا« ناش راۋانالشتۇرۇلدىكېيىن قات قىلغاندىن

 -147 نىڭ« چىڭگىزنامە»بۇ مەلۇمات . دېيىلگەن« ، قوليازما‹قەشقەر تارىخى›كاشغەرىينىڭ 

بېتىدىكى مەلۇماتالر  -32bنىڭ « تارىخى كاشغەر»بېتىدىكى ۋە ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان 

 .ئىشلىتىلگەن دېگەن نام« قەشقەر تارىخى»بۇ يەردە يەنىال . بىلەن ئوخشاش

 

لەشكەرلىرىنى توپالپ ئۆزى  شاھ بايرىن بىلۇجىستان.. » …: بېتىدىكى -070نىڭ « قىسقىچە تارىخ«

كۆرسەتكەن بولسىمۇ، سەئىدىيە قوشۇنى  بىلۇجىستاندىكى مۇستەھكەم قەلئەگە بىكىنىۋېلىپ قارشىلىق

ئوغلىنى تارتۇقالر بىلەن ئابدۇلالخان ئالدىغا چىقىرىپ  قىلغانلىقتىن، ئاخىر دارا قەلئەسىنى مۇھاسىرە

‹ « قەشقەر تارىخى›مولال مىرسالىھ كاشغەرىينىڭ »: بېرىلگەن ئىزاھاتتا دېگەن بايانغا« تەسلىم بولدى

 تارىخى»بىلەن ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان « چىڭگىزنامە»مەلۇمات ئاتالمىش  بۇ. دېيىلگەن

دېگەن  «ئابدۇلالخاننىڭ بولۇرنى فەتىھ قىلغانلىقىنىڭ بايانى»ئەمما . دە ئۇچرىمايدۇ« اشغەرك

 -نۇرغۇن سوۋغا شاھ بابىر دەررەئى مەھكەمگە مۇستەھكەم بولۇپ ، ئوغلى شاھ رەئىسنى»قىسمىدا 

ھاجى  بۇ يەردىمۇ ھاجى نۇر .دېگەن مەلۇماتالر ئۇچرايدۇ« ..…ساالمالر بىلەن كۆرۈنۈشكە چىقاردى 

: بېتىدىكى -224نىڭ « قىسقىچە تارىخ« .قولالنغان دېگەن نامنى« قەشقەر تارىخى»يەنىال 

، شائىر ھەنىفىي (ئەدەبىي تەخەللۇسى)ئەدەبىيات ساھەسىدە خۇلقىي  سەئىدىيە خانلىقى دەۋرىدە»

: ھاتتادېگەن بايانغا بېرىلگەن ئىزا« قاتارلىق شائىرالر مەيدانغا كەلگەن (ئەدەبىي تەخەللۇسۇ)

قوليازما  بۇ مەلۇماتالرمۇ ئەسلى. دېيىلگەن« ، قوليازما‹قەشقەر تارىخى›مىرسالىھ كاشغەرىينىڭ  مولال»

« قەشقەر تارىخى» بۇ يەردىمۇ ھاجى نۇر ھاجى يەنىال. دە ئۇچرىمايدۇ« چىڭگىزنامە»ۋە ئاتالمىش 

 .دېگەن نامنى قولالنغان

 

، -49دېگەن كىتابىنىڭ « انلىقىنىڭ قىسقىچە تارىخىسەئىدىيە خ يەكەن»دېمەك، ھاجى نۇر ھاجىنىڭ 

قەشقەر ›: مولال مىرسالىھ كاشغەرىي»بەتلىرىدە  -224ۋە  -191 ،-033، -039، -042، -017

مولال »بەتلىرىدە  -032، -034، -047يەنە شۇ ئەسەرنىڭ . ئىشلىتىلگەن دېگەن ئىستاتا‹ « تارىخى

بەتتىكى ئىستاتىدا  -047ئىستاتا ئىشلىتىلىپ، دېگەن ‹ « چىڭگىزنامە›: كاشغەرىي مىرسالىھ

 دېگەن تەپسىلىي ئىزاھ بېرىلگەن« يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى -0732»
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. دېيىلگەن « ‹چىڭگىزنامە›: مولال مىرسالىھ كاشغەرىي»بەتلەردە پەقەت  -032، -034بولسا، 

ئەسەرلەر تىزىملىكىدە  غا بېرىلگەن پايدىالنغانھەممىدىن ئەجەبلىنەرلىكى شۇكى، كىتابنىڭ ئاخىرى

 .ئېلىنمىغان نىڭ نامى تىلغا« چىڭگىزنامە»ئاتالمىش 

 

قەشقەر »كاشغەرىي ئاتلىق بىر كىشى  يۇقىرىقى مەنبەلەرنى كۆرگەن ھەرقانداق بىر كىشى مولال مىرسالىھ

غىيمىدى دېگەن تارىخى ئەسەر يازمىغان بول دىن ئىبارەت ئىككى« چىڭگىزنامە»ۋە « تارىخى

قوليازمىنى كۆرگەن كىشىلەرال بۇنىڭ ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن  ئەمما ئەسلى. قاراشقىمۇ كېلىپ قالىدۇ

ئەجەبا ھاجى نۇر ھاجى ئەپەندى . ئويۇنى ئىكەنلىكىنى چۈشىنەلەيدۇ« كۆپەيتىش مەنبە»ئوينالغان 

 خالىمىغانمۇ؟نى بىر خىل نامدا ئاتاشنى « چىڭگىزنامە»بىلەن « كاشغەر تارىخى»

دېگەن ئەسىرىدە بىر « يەكەن سەئىدىيە خانلىقىنىڭ قىسقىچە تارىخى»ھاجىنىڭ  ھاجى نۇر

نى نەشىرگە « تارىخى كاشغەر»يىلى  -0734ئىككى خىل نامدا قوللىنىشى ۋە  قوليازمىنى

دەپ ئىشلىتىشىدىكى تۈپ سەۋەبلەر خۇددى « چىڭگىزنامە»كىتاب نامىنى  تەييارلىغاندا

 نۇرغۇن سىرالرغا ئوخشاش مەرھۇم بىلەن بىللە باقىي ئالەمگە كەتتى، دىكىتارىخىمىز

 نىڭ كىم تەرىپىدىن يېزىلغانلىق« تارىخى كاشغەر»: ئەسەرنىڭ ئاپتورى مەسىلىسى يەنە بىرى،

، بۇ ھەقتىكى  مەسىلىسى رۇسىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ئالىملىرىنىڭمۇ يۈكسەك دىققىتىنى قوزغىغان بولۇپ

شاھ مەھمۇد چوراس »ئەسەرنى  بىر قىسىم كىشىلەر مەزكۇر. تىشالر ھازىرغىچە تۈگىمىدىتار -تاالش

مەزمۇن جەھەتتىن ئاساسەن  يازغان بۇلىشى مۇمكىن ، چۈنكى بۇ ئىككى كىتاب ۋەقەلىك ۋە

ى ‹تارىخ›شاھ مەھمۇد چوراسنىڭ »ئالىمالر  يەنە بىر قىسىم. دەپ قارايدۇ[ 01]« ئوخشىشىپ كېتىدۇ

گەرچە بۇ ئىككى ئەسەرنىڭ . ئەسىرى بۇلىشى مۇمكىن ئەمەس بىر ئاپتورنىڭ« ىخى كاشغەرتار› بىلەن

ئاساسەن ئوخشىشىپ كەتسىمۇ، يېزىقچىلىق ئۇسلۇبى ۋە مۇھىم مەنتىقىلىرى  ۋەقەلىك ۋە مەزمۇنلىرى

 [00]«قاتار مەسىلىلەردىن قارىغاندا، ئۇالر بىر ئاپتورنىڭ ئەسىرى بولۇشتىن كۆپ يىراق قاتارلىق بىر

 .دەپ قارايدۇ

 

يىلىدىن بۇيان رۇسىيە پەنلەر  -0712ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارالپ كىرىش سۆز يازغان ھەمدە 

پېتىربورگ شۆبىسىدە ساقلىنىۋاتقان ئۈچ پارچە  -ئاكادېمىيىسى شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتى سانكىت

شۇڭا بۇ قوليازما . يېزىلمىغانھەتتا كۆچۈرگۈچىلەرنىڭمۇ نامى  قوليازمىدا ئاپتورنىڭ نامىدىن سىرت،

دېگەن نام بىلەن ئىلىم ساھەسىگە ‹ « تارىخى كاشغەر›تەرىپىدىن يېزىلغان  نامەلۇم ئاپتور»كېيىن 

يىلى  -0734يىلى نەشىرگە تەييارلىنىپ،  -0732ئەمدى ھاجى نۇر ھاجى تەرىپىدىن  .تونۇلغان

( «كاشغەر تارىخى»)« چىڭگىزنامە»مىش ئۇيغۇر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان ئاتال قەشقەر

« مولال مىرسالىھ كاشغەر رەقەم. بۇ كىتابەت روز سەھشەنبە كۈنى تامام بولدى»نىڭ ئاخىرقى بېتىدە 
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مۇئەللىپىنىڭ كىملىكى مەسىلىسىگە نىسبەتەن  بۇ قۇرالر مەزكور ئەسەر. دېگەن قۇرالر ئۇچرايدۇ[ 02]

، «بەلگە»، «سان»سۆزى چاغاتاي ئۇيغۇر يېزىقىدا « ەقەمر» . مۇھىم ماتېرىيال بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

دېگەندەك مەنىلەردە چۈشەندۈرۈلگەن بولۇپ ، شۇ [ 02]« تەقدىر» ،«نامە»، «مەكتۇب»، «يېزىش»

دېگەن سۆز مەزكور ئەسەرنىڭ مولال مىرسالىھ « مولال مىرسالىھ كاشغەرىي رەقەم»بويىچە بولغاندا 

« كاشغەر تارىخى»ئەگەر مولال مىرسالىھ كاشغەرىينى . نى بىلدۈرىدۇتەرىپىدىن يېزىلغانلىقى كاشغەرىي

قوليازمىدا  پېتربورگدا ساقلىنىۋاتقان ئۈچ پارچە -نىڭ ئاپتورى دېسەك ، ئۇ ھالدا سانكىت

پارچە قوليازمىنىڭ  ئالدىنقى ئۈچ. كۈچۈرگۈچىلەر ئاپتورنىڭ ئىسمىنى چۈشۈرۈپ قويغان بولىدۇ 

كۆچۈرگۈچىلەرنىڭ ھەر ئۈچۈلىسى ئوخشاش  ڭ بولماسلىقى مەزكور ئەسەرنىبىرىدىمۇ ئاپتورنىڭ نامىنى

رەقەم مولال مىرسالىھ »مېنىڭچە . كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ خاتالىققا يول قويغانمۇ دېگەن سوئالنى

كۆچۈرگۈچى مولال مىرسالىھ »ئەمەس، « مولال مىرسالىھ كاشغەرىي يازغۇچى»دېگەن سۆزنى « كاشغەرىي

 . توغرا بولىدۇ ەنسەكدەپ چۈش« كاشغەرىي

 خاتىمە

 

نامدا يۇرتىمىز تارىخىغا بېغىشالنغان  دېگەن ئومۇمىي« قەشقەر تارىخى»ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، 

گەۋدىسى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يىتىش ھەم ئۇالرنى  ۇھىمئەسەرلەرنىڭ پۈتكۈل ئۇيغۇر تارىخىنىڭ م

دەپ « تارىخى كاشغەر»ئىلىم ساھەسىدە . بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز توغرا تەتبىقالش ۋە توغرا پايدىلىنىش

 نى خەلقئارا ئىلىم ساھەسى بىلەن بىر ئوربىتىغا« چىڭگىزنامە»ئېرىشكەن ئاتالمىش  ئېتىراپ قىلىشقا
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خىزمەت  بۇ قەدىمكىنى ھازىرقى ئۈچۈن. مدا ئاتاش زور ئەھمىيەتلىك ئىشچۈشۈرۈپ ئورتاق بىر نا

نەچچىنى يوقاتقاندىن  قويدىن»خەنزۇ كالسسىكلىرىنىڭ . قىلدۇرۇشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە

. ئوبرازلىق ۋە جايىدا ئېيتىلغان دېگەن ھېكمىتى ناھايىتى« كېيىن، قوتاننى تۈزىسەكمۇ كېچىكمەيمىز

تارىخى »تەرىپىدىن يېزىلغان تارىخى مىراسىمىزغا  اكادېمىك بارتولدنىڭ نامەلۇم ئاپتورگەرچە ئ

« قوتاننى ئەمدى تۈزىسەك»يىل بولغان بولسىمۇ،  014توپتوغرا  دەپ نام بەرگىنىگە ھازىر« كاشغەر

 .ئەلۋەتتە مۇ يەنىال كېچىكمەيمىز،

 -نىڭ سانكىت« كاشغەر تارىخى»پ، ئاخىرىدا ياپونىيىدىكى ئالدىراش ئوقۇشىدىن ۋاقىت چىقىرى

كاندىدات ئالى مۇھەررىرى  پېتىربورگ نۇسخىسىنى تېپىپ بەرگەن شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتىنىڭ

نى بىرمۇ بىر سېلىشتۇرۇپ « چىڭگىزنامە» بىلەن ئاتالمىش« تارىخى كاشغەر»زۇلپىيە تۇرسۇنغا، 

كۈسەن مىڭئۆيى تەتقىقات  ئاپتونوم رايونلۇق چىقىشىمغا ياردەملەشكەن شىنجاڭ ئۇيغۇر

تەلئەت ئوبۇلقاسىم تۈمەنلەرگە چىن دىلىمدىن رەھمەت  ئىنىستىتىتۇتىنىڭ كاندىدات تەتقىقاتچىسى

 .ئېيتىمەن

___________________________________________________________ 

 :ئىزاھات

توم  -0يىلى،  -0730تى، ، شىنجاڭ خەلق نەشرىيا«تۈركىي تىلالر دىۋانى»: مەھمۇد كاشغەرىي .[1]

 بەت -043

يىلى ،  -0734نەشرىياتى،  ، شىنجاڭ خەلق«قاراخانىيالر تارىخىدىن بايان»: ۋېي ليڭتاۋ .[2]

غەربىي يۇرت تارىخى ھەققىدە  ئەسىرلەردىكى -01 -3»: خۇتاۋ: قاراڭ. بەت -0خەنزۇچە 

 بەت -209زۇچە يىلى، خەن -2111، شاڭخەي قەدىمكى ئەسەرلەر نەشرىياتى، «تەتقىقات

 -2110بەت،  -2كىرىش سۆز، رۇسچە  ،«تارىخى كاشغەر»: ئاكىمۇشكىن نەشىرگە تەييارلىغان .[3]

 .پېتىربورگ –يىلى سانكىت 

 -2110بەت،  -4، كىرىش سۆز، رۇسچە «تارىخى كاشغەر»: نەشىرگە تەييارلىغان ئاكىمۇشكىن .[4]

 .پېتىربورگ –سانكىت  يىلى،

، جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر «تەتقىقاتى غەربىي يۇرت خوجىالر جەمەتى»: ياڭتاۋليۇجېڭيىن، ۋېي ل .[5]

، «يەكەن خانلىقى تارىخى»: : بەتلەر؛ ۋېي لياڭتاۋ -7، -3يىلى، خەنزۇچە،  -0733نەشرىياتى، 

 .بەت -02يىلى، خەنزۇچە،  -0733

 .ربەتلە -2-2يىلى، تۈركچە،  -0773، «قەشقەر تارىخى»: مۇھەممەد ئاتىف .[6]

توم، شاپىگراف  -0، «كاتالوگى مەدەنىيىتى تەتقىقاتىغا دائىر ئەسەرلەر –شىنجاڭ تارىخى » .[7]

 .نۇسخىسى

يىلى، كىرىش سۆز  -0734، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «چىڭگىزنامە» :مولال مىر سالىھ كاشغەرىي .[8]
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 .(ەلمىگەنقوليازما ئاكادېمىيىنىڭ كۇتۇپخانىسىغا قايتىپ ك بۇ)بەت،  -0قىسمى، 

دىكى موڭغۇل كىشى ئىسىملىرى ئۈستىدە ‹ چىڭگىزنامە›چاغاتايچە ھۆججەت : :جاۋ جياڭمىن .[9]

 .بەت -99سان، خەنزۇچە،  -2يىللىق  -2112، «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمى ژۇرنىلى » ،«مۇالھىزە

دىسسىرتاتسىيىلىرى  ردوكتور ئوقۇغۇچىال»شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا ساقلىنىۋاتقان : قاراڭ

ناملىق « تەتقىقاتى‹ چىڭگىزنامە› چاغاتايچە ھۆججەت»غا كىرگۈزۈلگەن جاۋ جياڭمىننىڭ « توپلىمى

 .يىلى -2112دوكتورلۇق دىسسىرتاتسىيىسى، 

 ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسى تارىخ تەتقىقات ئىنستىتۇتىدىكى سۆھبەت خاتىرىسى، .[10]

 .كۈنى -01ئاينىڭ  -7يىلى  -2007

تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ مەنبەشۇناسلىق دوكتورى  ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسى تارىخ .[11]

 -7يىلى  -2119تېما ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەت خاتىرىسى،  گۈلچېھرە سۇلتانىۋا بىلەن مەزكور

 .تاشكەنت ئاي،

 -032يىلى،  -0734نەشرىياتى،  يغۇر، قەشقەر ئۇ«چىڭگىزنامە»: مولال مىرسالىھ كاشغەرىي .[12]

دەپ « چىڭگىزنامە»بويىچە يەنىال  بۇ يەردە ئەسلى مەنبەگە سادىق بولۇش پرىنسىپى. )بەت

 .(ئېلىندى

، شىنجاڭ «چاغاتاي تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى»: قاتارلىقالر تۈزگەن مۇھەممەتتۇرسۇن باھاۋىدىن .[13]

 .بەتلەر -214، -212يىلى،  -2002 خەلق نەشرىياتى،

 سان-4يىلى -2113ژۇرنىلى « بۇالق»: مەنبەسى
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ئىبن سىنانىڭ ياۋرۇپا پەلسەپىسىگە كۆرسەتكەن -2

 تەسىرى

 (تۈركىيە)ئىسمائىل ياقىت 

خەلقارا تۈرك مەدەنىيەت قېتىملىق -4››ئۆتكۈزۈلگەن  ئايدا ئەنقەرەدە -01يىلى  -2112بۇ ماقالە 

ماقالىغا ئاساسەن يۈسۈپجان ياسىن تەرىپىدىن ئۇيغۇرچىغا  دا ئوقۇلغان شۇ ناملىق‹‹كونگرېسى 

 .ئۆرۈلدى

 

 

 

دېگەن نام بىلەن تىلغا ئالىدىغان  «ئاۋىسېننا»، غەربلىكلەر «شەيخور رەئىس-شئە»شەرقلىقلەر 

ئەدەبىياتتىكى تولۇق ئىسمى ئەبۇ ئېلى ھۈسەيىن بىن  مەشھۇر ھېكىم ۋە پەيالسوپ ئىبن سىنانىڭ

. يىلى بۇخارا ئەتراپىدىكى ئافشاندا دۇنياغا كەلگەن-731مىالدىيە  ئىبن سىنا. ئابدۇلالھ بىن سىنا

 بالىلىق چاغلىرىدىال دىنىي ئىلىملەر بىلەن بىرلىكتە گراماتىكا،. ۋاپات بولغان ەمەدانداھ-0129

. تېزال داڭق چىقارغان گېئومېتىرىيە، مەنتىقە، فىزىكا ۋە تىبابەت قاتارلىق ئەمەلىي پەنلەرنى ئۆگىنىپ،

ىلىلەرنى پەلسەپىسىدىكى تۈپ مەس فارابىنىڭ ئەسەرلىرىدىن پايدىلىنىش ئارقىلىق ئارىستوتېل
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تونۇلغان ئەڭ مەشھۇر ھېكىم ۋە پەيالسوپقا  يېشىپ، ئوتتۇرا ئەسىردە ھەم شەرقتە، ھەم غەربتە

 .ئايالنغان

ئەسەرلىرىنىڭ . سىنانىڭ بىر مۇنچە ئەسىرى بار ھاياتى ناھايىتى ئېغىرچىلىق ئىچىدە ئۆتكەن ئىبن

شەكلىدىكى رىسالىلىرى بىلەن ماقالە . كۈنىمىزگىچە يېتىپ كەلگەن كۆپ قىسمى كۈللىيات ھالىتىدە

پارچىغا  021ئەتراپىدا ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنسىمۇ، بۇالردىن  221ئەسەرلىرىنىڭ سانىنىڭ  قوشقاندا

 .يېقىن ئەسەرنىڭ ئۆزىگە ئائىت ئىكەنلىكى قوبۇل قىلىنماقتا

ز تەپەككۇرى ساھەسىگە ئېلىپ كىرگەن ۋە ئۆ ئىبن سىنا ئانتىك پەلسەپە ئەنئەنىسىنى ئىسالم

غەربلىكلەر ئىسالم دۇنياسىدىن تەرجىمە . ياراتقان پەيالسوپ غەيرىتىگە تايىنىپ ھەقىقىي بىر سېنتىز

ئەسكەرتىپ قويىدىغان بىر نۇقتا باركى، غەرب ئەڭ . پەيالسوپ ئىبن سىنادۇر ئارقىلىق تۇنۇغان تۇنجى

 .ۆگەندىئۇنىڭ ھېكىملىك ساالھىيىتىنى بىلدى، كېيىن ئۇنىڭ پەلسەپىسىنى ئ دەسلەپتە

 

 التېنچە تەرجىمىلەر ھەققىدە

 

سالېرنودا قۇرۇلغان تەرجىمە مەكتەپلىرى ئارقىلىق  ئەسىرلەردە تولېدو ۋە-02ۋە  -02غەرب دۇنياسىدا 

ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرىمۇ . ئەسەرلىرى التىنچىگە تەرجىمە قىلىندى ئىسالم پەلسەپىسىنىڭ مۇھىم

 اقىتتا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىداالتىن ياۋرۇپاسىدا ئاشۇ ۋ ئوتتۇرا ئەسىر

ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ ئاساسلىق  بولۇپمۇ تولېدودا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلىرى كېيىنچە غەرب. تۇرىدۇ

التىنچىگە قىلىنغان ئىخچام تەرجىمىسى  .دەرسلىك كىتابىغا ئايلىنىپ ئۇزۇن مەزگىل ئوقۇتۇلغان

ئىبن داۋۇد دېگەن نام بىلەن ئۇچرايدىغان  ھاننېس ھېسپالېنسىس ياكىئەدەبىيات ساھەسىدە جۇ

كىشى تولېدو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ روھانىي باشلىقى  بۇ. ئىسپانىيىلىك جون تەرىپىدىن ئىشلەندى

گۇندىسسالىنۇس بىلەن بىرلىكتە ئاۋۋال ئىبن سىنانىڭ  رايموندنىڭ تەكلىۋى بىلەن دومىنىكۇ

نىڭ فىزىكا ۋە مىتافىزىكىغا « شىفا»يەنە ئاشۇ كىشى . قىلدى ەرجىمەناملىق كىتابىنى ت« نەفەس»

بۇ . دېگەن نام بىلەن نەشىر قىلدى( مەجمۇئە)« ئوپېرا»تەرجىمە قىلىپ، ئۇنى  ئائىت قىسىملىرىنى

 ۋاتىئېر ئىبن سىنانىڭ. بېسىلدى( يىللىرى-0213، -0211، -0742)ۋېنىتسىيىدە ئۈچ قېتىم  ئەسەر

 دومىنىكۇ. يىلى پارىژدا ئېالن قىلدى-0423ەسىرىنى تەرجىمە قىلىپ، مەنتىقىگە ئائىت ئ

تەبىئەتكە  ھېكمەت ۋە»ناملىق ئەسىرىنىڭ مىتافىزىكىلىق قىسمى بىلەن « نەجات»گۇندىسسالىنۇس 
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نىمۇ تەرجىمە « شىفا» ناملىق ئەسىرىنى، ئاخىرىدا« ئاسمان ۋە كائىنات»نى، « دائىر توققۇز رىسالە

 .دېگەن نامدا نەشىر قىلدى ( ت–دېگەن مەنىدە « تولۇق ئەسەر»)<> قىلىپ، بۇالرنى

ئەل قانۇن »بولۇپمۇ . تەرجىمە قىلدى سرېمونالىق كىراردمۇ ئىبن سىنانىڭ بەزى ئەسەرلىرىنى

ئىبن سىنانى ئەڭ مەشھۇر ھېكىملەر . قىلدى ناملىق ئەسىرىنى التىنچىگە تەرجىمە« تېپ-فىت

نۇرغۇن تەرجىمانالر تەرىپىدىن كۆپ قېتىم التىنچىگە  ئەسەركاتېگورىيىسىگە يۈكسەلدۈرگەن بۇ 

. يىلى ئىتالىيىدە ئەرەب يېزىقىدا ئەسلى نۇسخىسىمۇ بېسىلدى-1593 .تەرجىمە قىلىنىپ نەشىر قىلىندى

 ناملىق بۇ ئەسەر مەتبەئە« تېپ-ئەل قانۇن فىت». ئوسمانلىالردا تېخى مەتبەئە يوق ئىدى بۇ چاغدا

 .ئايالندى دىن قالسا ئەڭ كۆپ بېسىلغان كىتابقا« ئىنجىل»ېيىن، ئىجاد قىلىنغاندىن ك

ماكېراتا قاتارلىق تەرجىمانالرمۇ ئىبن سىنانىڭ .د بۇنىڭدىن باشقا ئاندرېس ئالپاگۇس، فرانسىسكۇس

شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئىبن سىناغا ئائىت بولمىغان، ئەمما  .بەزى ئەسەرلىرىنى تەرجىمە قىلدى

نەتىجىدە غەربتە ئىبن سىنانىڭ . گۇمانلىق ئەسەرلەرمۇ تەرجىمە قىلىندى ن بەزىئۇنىڭغا بېغىشالنغا

ئەسەرلىرىدىن ئالتىسىنىڭ تولۇق تەرجىمىسى، ئىككىسىنىڭ قىسمەن تەرجىمىسى  ئۆز پەلسەپە

 خىل قول يازما نۇسخىسى غەربنىڭ تۈرلۈك 021بۇ تەرجىمىلەرنىڭ تەخمىنەن . كەلدى مەيدانغا

 .ىمىزگە قەدەر ساقلىنىپ كەلمەكتەكۇتۇپخانىلىرىدا كۈن

 

 ئىبن سىنانىڭ تەسىرىگە ئومۇمىي نەزەر

 

ئاۋۋال تەرجىمە قىلىنغان پەلسەپىۋىي ئەسەر  يۇقىرىدىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، التىنچىگە ئەڭ

دىن «ئارىستوتېل مىتافىزىكىسى»بۇ كىتاب غەربكە . ئىدى دېگەن كىتابى« مىتافىزىكا»ئىبن سىنانىڭ 

نىڭ كېيىنكى ئىككى قىسمى «ئارىستوتېل مىتافىزىكىسى»ھەتتا . بولدى ئەسىر بۇرۇن مەلۇميېرىم 

 نىڭ تەرجىمىسىدىن بىر ئەسەر« شىفا»)سىنانىڭ باشقا ئەسەرلىرىدىن ناھايىتى كېيىن  بولسا، ئىبن

بىلەن  شۇ سەۋەبلىك غەربلىكلەر ئىبن سىنا پەلسەپىسى. غەربلىكلەرنىڭ قولىغا ئۇالشتى( كېيىن

پالتون ۋە باشقا  ۇچراشقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدە ئىسمى تىلغا ئېلىنىدىغان ئارىستوتېل،ئ

 .گرېك پەيالسوپلىرىنى تونۇش پۇرسىتىگە ئېرىشتى

قىلىنغاندىن كېيىن، غەربتە يېزىلغان بىر مۇنچە  ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرى التىنچىگە تەرجىمە

تەسىرى ۋە ئۇنىڭ ئەسىرىدىن ئېلىنغان ئىستاتالر دەرھال  پىكىرلىرىنىڭ ئەسەرلەردە ئىبن سىنانىڭ
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 مەسىلەن، ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرىنىڭ تەرجىمىسىگە قۇشۇۋېتىلگەن ۋە ئۇنىڭ. باشلىدى كۆرۈلۈشكە

 دېگەن ئەسەر دېنىس، ست ئاگۇستىن، سكوت ۋە《de Intelligentiis》 نامى بىلەن ئاتالغان

ھەققىدىكى  ەن بىللە ئىبن سىنانىڭ ئەقىلىنىڭ تۈرلىرىئېرىگېن قاتارلىقالرنىڭ ئەسەرلىرى بىل

. ھەققىدە گوئىچون م ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرىدىن ئېلىنغان ئىستاتالر. شەرھىيلىرىگە ئورۇن بەردى

ناملىق 《De ente et essential》 فورېستنىڭ كۆرسەتكەنلىرىگە ئاساسەن ست توماسنىڭ

ئۈچىنچى بۆلۈملىرىدىن  ئەسىرىنىڭ ئىككىنچى ۋە دېگەن« تېئولوگىيە تىزىسلىرى»، 07ئەسىرىدە 

ئىستات  220ئەسەرلىرىدىن جەمئىي  باشقا تومىستىك ئەسەرلىرىنىڭ ھەممىسىدە ئىبن سىنانىڭ

 .ئالغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ

. بىلەن خرىستىئان تېئولوگىيىسى بىلەن تۇقۇنۇشتى ئىبن سىنا ئارقىلىق غەربكە ئۆتكەن پەلسەپە ئالدى

پىكىرلىرىنى يېرىم بۇتپەرەسلىك، ئىبن سىنانىڭ پىكىرلىرىنى  بىر قىسمى ئارىستوتېلنىڭپوپالرنىڭ 

بۇنىڭغا مۇقابىل بەزىلىرى ئىبن سىنا پەلسەپىسىنى ئۆزلەشتۈرۋېتىش . چۈشەندى يېرىم كۇفىرلىق دەپ

 دىنگوئىچوننىڭ مەلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، بۇ كەيپىيات غەربتە ھەر ۋاقىتتىكى. بولدى ئارزۇسىدا

ئۇقۇمالرنى  بەكرەك بىر ئويغىنىش ۋەزىيىتىنى ياراتقىنىدەك، يەنە تەتقىقات ساھەسىنى كېڭەيتىپ،

ئۇنىڭ قارىشىچە،ئىبن . ئىدى بېيىتىپ ۋە مۇنازىرە سەۋىيىسىنى ناھايىتى يۇقىرى باسقۇچقا چىقارغان

 .ئوتتۇرىغا چىقتى سىنانىڭ غەربكە كۆرسەتكەن تەسىرى ئۈچ باسقۇچ بويىچە

جۇئىلېئۇم قارشى چىققان ۋاقىتقا قەدەر بولغان  قۇچ، تەرجىمە دەۋرىدىن باشالپ ئۇۋېرگنلىقباس1-

 .قەدەر داۋام قىلدى يىلىغا-0221بۇ تەخمىنەن . مەزگىل

ئالبېرت ماگنۇس )ۋاقىتتىن تارتىپ بۈيۈك ئالبېرت  باسقۇچ، ئارىستوتېل تەتقىق قىلىنىشقا باشلىغان2-

يىلالر ئارىسىغا توغرا -0241-0221تەخمىنەن . بولغان مەزگىل گىچەنىڭ توپلىمى بارلىققا كەل( ت–

 .كېلىدۇ

بۇ . مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگەندىن كېيىنكى مەزگىل توماسنىڭ ئەسەرلىرىدە. باسقۇچ، ئىبن سىنا سىت3-

 .باسقۇچ يىلىدىن كېيىنكى-0221تەخمىنەن 

ئۇنىڭ يېڭى پالتونچى . وتتۇرىغا چىقتىقەدەم ئ ئىبن سىنانىڭ تەسىرى بۇ باسقۇچالر داۋامىدا قەدەممۇ

ئارستوتېلچى تەرىپى ئارقىلىق كۆرسەتكەن تەسىرىدىن تېخىمۇ  تەرىپى ئارقىلىق كۆرسەتكەن تەسىرى

ھەتتا ئۇنىڭ تەڭرى بىلەن ئالەمنىڭ مەنبەسى ھەققىدىكى قاراشلىرى . ئېرىشتى تەييار بىر ئاساسقا

 پەرىشتىلەرنىڭ، ئاخىرەتنىڭ. انلىقىغا ئىشىنىلدىئارىستوتېلنىڭ قاراشلىرىنى تولۇقلىغ ئارقىلىق

ئارىسىدا  بارلىقىدىن ۋە روھنىڭ ئۆلۈمسىزلىكىدىن سۆز ئاچىدىغان قاراشلىرى ئىمان بىلەن ئەقىل

 .قوزغىدى كورېالسيۇن ياراتقان بىر پەلسەپىۋىي پۈتۈنلۈك دەپ قارىلىپ قىزىقىش
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ققىدە ئىزدەنگەنلەر ئۇنىڭ تەسىرىگە ھە ئىبن سىنانىڭ غەرب پەلسەپىسىگە كۆرسەتكەن تەسىرى

ۋە ( مەۋجۇتلۇق)« ئىگزىستېنس»، (نەزەرىيىسى بىلىم)« ئېپىستېمولوگىيە»كۆپىنچە 

ھەقىقەتەن، ئۇ پەلسەپىنىڭ بۇ تۈپ . تۇرۇپ نەزەر تاشلىدى دائىرىسىدە( خاسلىق)« ئىندىۋىدۇئالىزم»

« مەۋجۇتلۇق پەيالسوپى»ۋە غەربتە بىر  ئىبن سىنا شەرقتە. پەيدا قىلدى نەزەرىيىلىرىدە چوڭقۇر تەسىر

 بىلىنسىمۇ، ئۇنىڭ تەسىرى خۇسۇسىدا خرونولوگىيىلىك ھالدا ئەڭ ئالدىنقى ئورۇنغا سۈپىتىدە

يېڭى  چۈنكى ئىبن سىنانىڭ. قويۇلىدىغىنى بىلىم نەزەرىيىسى جەھەتتە كۆرسەتكەن تەسىرىدۇر

بىراق، ست . ئوخشايدۇ بىر مۇنچە تەرەپتىنپالتونچىلىقى بىلەن ست ئاگۇستىننىڭ يېڭى پالتونچىلىقى 

ئۇ ست . پەقەت بىر پەيالسوپ ئىدى ئاگۇستىن ئىالھىيەتشۇناس بىر پەيالسوپ بولغان بولسا، ئىبن سىنا

شۇڭا، ئۇنى . ئاددىي بىر نەزەرىيىنى سۇنغان ئىدى ئاگۇستىنغا قارىغاندا تېخىمۇ سىستېمىلىق ۋە تېخىمۇ

دەل مۇشۇ سەۋەبلەردىن ئىبن سىنا ست . شەكلى سۈپىتىدە كۆرىمىز بىرست ئاگۇستىننىڭ تاكاممۇلالشقان 

 .فرانسىسكېن مەكتىپىدە چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلدى ئاگۇستىنچى بولغان

تۇرىدىغان، ئەمما تەسىرى نۇقتىسىدىن ئالدىنقىسىدىنمۇ  خرونولوگىيىلىك جەھەتتە ئىككىنچى ئورۇندا

. جەھەتتە كۆرسەتكەن تەسىرىدۇر« نەزەرىيىسىمەۋجۇتلۇق » قېلىشمايدىغىنى بولسا ئۇنىڭ

خۇسۇستىكى تەسىرلىرىنى ئۇزۇن يىلالر تەتقىق قىلغان ئاننا مارىيا گوئىچون  ئەمەلىيەتتىمۇ ئۇنىڭ بۇ

 مەۋجۇتلۇق نەزەرىيىسى بىلەن شۇنداق بىر تەسىر كۆرسەتتىكى، التىن سكوالستىكلىرى ئىبن سىنا»

ئىككى  بۇ نەزەرىيە. النمىغان بىرمۇ مىتافىزىكىچى يوقئارىسىدا مۇشۇ تېمىدا ئۇنىڭدىن پايدى

ئايالندى ۋە ئۇنىڭ  ئەسىردىن كۆپرەك داۋامالشقان بىر تەتقىقات جەريانىنىڭ بىردىن بىر مەنبەسىگە

ھەقىقەتەن بىرمۇ بىر نەزەر  .دەيدۇ« نەتىجىلىرىدىن بەزىلىرى ئۆلۈمسىز ئەسەرگە ئايالندى

نەزەرىيىسى جەھەتتە بولسۇن، مەيلى مەۋجۇتلۇق ۋە  ڭ مەيلى بىلىمتاشاليدىغان بولساق، ئىبن سىنانى

بولسۇن، ئۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانالرنىڭ ئاساسلىقى ئوتتۇرا  خۇسۇسلىشىش چۈشەنچىسى جەھەتتە

پەيالسوپلىرىنىڭ بارلىقىمۇ ( ت-يېقىنقى زامان)بىلەن بىرلىكتە يېڭى دەۋر ئەسىر پەيالسوپلىرى بولۇش

جانالندۇردى  بن سىنا ئارقىلىق غەربكە ئۆتكەن ئىسالم پەلسەپىسى غەربنىڭ روھىنىئى. چېلىقىدۇ كۆزگە

سۈپىتىدە يېڭى بىر ھاياتلىق  ۋە ئۇالر ئۈچۈن گرېك، شەرق ئىسالم چۈشەنچىلىرىنىڭ بىر كومپوزىسيونى

 .تىنىقىغا ئايالندى

 

 ئوتتۇرا ئەسىر پەيالسوپلىرىغا كۆرسەتكەن تەسىرى
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بۇالرنىڭ بەزىلىرى ئىبن سىنانىڭ . ئورۇن بېرىمىز ىرنىڭ مەشھۇر پەيالسوپلىرىغابۇ قىسىمدا ئوتتۇرا ئەس

كۆپچىلىكى بولسا ئىبىن سىنانىڭ . ئۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدى پىكىرلىرىگە قارشى چىققان بولسىمۇ،

 .ئۇنىڭ ئىزىدىن ماڭدى پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلىپ

ۇر شەخس ئىبن سىنانىڭ پىكىرلىرىدىن مەشھ ئوتتۇرا ئەسىردىكى بۇ–دومىنىكۇ گۇندىسسالىنۇس 

ئۇنىڭدا روھنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ دەلىللىرى ھەققىدە  .دېگەن بىر كىتاب يازغان« نەفەس»پايدىلىنىپ 

ئىبن . قولالنغان ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا ئۇالرنى تەرجىمە قىلىپ كۆرسەتكەن ئىبن سىنانىڭ دەلىللىرىنى

 دېگەن مىتافۇراسىنى قولالنغان ۋە(«تەير –ۈلۈت ئەر رەج»)« ئۇچقان ئادەم»مەشھۇر  سىنانىڭ

بولىدىغانلىقىنى تىلغا  ئەمەسلىكىنى ۋە مەڭگۈ مەۋجۇت①روھنىڭ مەنىۋىي بىر جەۋھەر بولۇپ ئاراز 

مىتافۇرا ئوتتۇرا ئەسىردىكى ناھايىتى كۆپ  بۇ. ئېلىش ئارقىلىق ئىبن سىنانىڭ پىكىرلىرىنى تەكرارلىدى

 De processione》 گۇندىسسالىنۇس ئەينى دەۋردە دومىنىكۇ. ئاپتور تەرىپىدىن قوللىنىلدى

Mundi》كوزمولوگىيىسىنى خرىستىئان چۈشەنچىلىرى بىلەن  دېگەن ئەسىرىدە ئىبن سىنانىڭ

 ماسالشتۇرۇشقا

ئۈچۈن باشقا بىر ئاساسقا مۇھتاج بولغان  ئۆز ئالدىغا مەۋجۇت بواللمايدىغان ۋە مەۋجۇت بولۇش①

 ت–بولغان نەرسە ق بىلەن مۇناسىۋەتلىكنەرسە ياكى تاسادىپىيلى

 .ئۇرۇندى

يىلى -0223ئۇ . تېئولوگىيە مۇئەللىمى بولغان پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ–ئۇۋېرگنلىق جۇئىلېئۇم 

. قارشى ناھايىتى شىددەتلىك بىر ھەرىكەت قوزغىدى ئارىستوتېل ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە

ىكى قەستى ئىسالم پەيالسوپلىرىغا، بولۇپمۇ قارابى، قارشى تۇرۇشت ئارىستوتېلنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە

 ئۇ ئىبن سىنا بىلەن بولغان كۈرىشىنى. غەززالى قاتارلىقالرغا زەربە بېرىش ئىدى ئىبن سىنا ۋە

ئارقىلىق  مەۋجۇتلۇقنىڭ يارىتىلىشىدا ۋاستىچىنىڭ بولىدىغانلىقى، ئالەمنىڭ ئاسماننىڭ ھەرىكىتى

خۇسۇسالردا ئېلىپ بېرىپ، ئىبن  بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىسى قاتارلىق باسقۇرۇلىدىغانلىقى ۋە ئالەمنىڭ

سىنانىڭ تۇنجى سەۋەب، پائال ئەقىل  بولۇپمۇ ئىبن. سىنانىڭ كوزمولوگىيىسىنى رەت قىلدى

سۈپىتىدە شەرھىيلىگەن ماددا نەزەرىيىسىگە قارشى  نەزەرىيىسى بىلەن خۇسۇسىيلىشىش پىرىنسىپى

مەلۇم بولغىنىدەك، ئىبن سىنانىڭ . روھنىڭ بىر قىسمى بواللمايتتى ئەقىلئۇنىڭ قارىشىچە پائال . چىقتى

 تىن( ئېنىقلىق)كەسپىي ئاتالغۇ بىلەن ئېيتقاندا ئابىستراكىتلىق ۋە ئايدىڭلىق  بىلىم نەزەرىيىسىدە

ئەقىل بىلەن  شۇ سەۋەبلىك، جۇئىلېئۇم قارشى چىققان خۇسۇس روھنىڭ پائال. ئىبارەت ئىككى بۆلۈم بار

كەلگەنلىكى ئۈچۈن  ئىبن سىنانىڭ پىكىرلىرى خرىستىئان تېئولوگىيىسىگە زىت. تىلىشىدۇريورى

مۇنچە تېمىالردا ئىبن سىنانىڭ  شۇنداقتىمۇ ئۇ بىر. ئۇۋېرگنلىق جۇئىلېئۇم ئۇنىڭغا قارشى چىققان
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ئۆز، )ئىبن سىنانىڭ زات . ئىسمىنى تىلغا ئالدى يەردە ئۇنىڭ 41ئەسەرلىرىدە . پىكىرلىرىگە قوشۇلدى

ۋۇجۇدنىڭ پەرقى، پەنلەرنىڭ تۈرگە ئايرىلىشى، روھنىڭ  بىلەن( ت-ماھىيەت، ئېلمېنېت، تادۇ

 .ھەققىدىكى پىكىر ۋە مىساللىرىنى ئەينەن تەدبىقلىدى مەڭگۈلۈكلىكى ۋە ئېنىقلىمىالر

سىناغا قارشى چىقتى، زات بىلەن بىلەن  پائال ئەقىل تېمىسىدا ئىبن–ھالېسلىق ئالىكساندىر 

لېكىن، ئۇ تۇيغۇالرنىڭ رولى ھەققىدە ئىبن سىنانىڭ  .دنىڭ پەرقى تېمىسىدا ئۇنىڭغا قوشۇلمىدىۋۇجۇ

يىلالردا پارىژغا كەلگەن بولۇپ، بۇ چاغدا -0031-0091ئالېكساندىر  .پىكرىنى ئەينەن قوبۇل قىلدى

ىدىكى قارارى بىلەن ئارىستوتېل ۋە ئىسالم پەيالسوپلىرىنىڭ ئەسەرلىرى ھەقق نىڭⅨ گرېگوئىرې

 .ئۇ فرانسىسكېن مەكتىپىگە تېئولوگىيە مۇئەللىمى بولۇپ كىردى. بىكار قىلىنغان ئىدى چەكلىمە

«Summa Universae theologlae» مەسىلىسىدە،  ئۇ ئابىستراكىتلىق. دېگەن بىر ئەسەر يازدى

ىڭ پىكرىگە ھەققىدە ئىبن سىنان بولۇپمۇ تۇيغۇالرنىڭ رولى ۋە تۇيغۇ شەكىللىرىنىڭ ئابىستراكىتلىقى

مۆلچەرلەش، )« ئىستىمەيت»ئىقتىدارىنى  ئىبن سىنا تەرىپىدىن بايقالغان ۋەھىمە سىزىش. قوشۇلدى

 .بىلەن ئاتىدى دېگەن نام( ت –تەخمىن قىلىش دېگەن مەنىدە 

ئالېكساندىرنىڭ ئورنىغا چىققان جون دېال روچېل  پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدە ھالېسلىق–جون دېال روچېل 

جون بۇ پەرقنى . ئىبن سىنانىڭ پىكرىگە ئانچە قوشۇلمىدى ۋۇجۇدنىڭ پەرقى تېمىسىدازات بىلەن 

لېكىن، ئىبن سىنانىڭ . ئوتتۇرىسىدىكى پەرقكە ئارىالشتۇرىۋەتكەن ئىدى ماددا بىلەن شەكىل

 داماسسېن بىلەن ست ئاگۇستىننىڭ تەبىئىي. ئۇقۇمىنى قوبۇل قىلدى، ھەتتا بۇنى ج  «ئورتاق تۇيغۇ»

رولى ھەققىدە  جون دېال روچېل ئەقىلنىڭ. ر ھەققىدىكى قاراشلىرى بىلەن بىر خىل دەپ قارىدىئىقتىدا

ئىبن . بىلەن قوشۇپ نەقىل ئالدى ئىبن سىنا ئوتتۇرىغا قويغان مەلۇماتنى ھەتتا كەلتۈرگەن مىساللىرى

 .تامامەن ئۇنىڭ ئەسىرىدە بار سىنانىڭ ئەقىلنىڭ تەسنىفى ھەققىدىكى قاراشلىرى

يىلى -Ⅸ1231 پاپا گرېگورىئې يىلالردا ياشىغان-0240-0042–سېرلىق جۇئىلېئۇم ئائۇك

پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتى . ئوقۇشنى چەكلىدى ئارىستوتېل ۋە مۇسۇلمان شەرھىيچىلەرنىڭ ئەسەرلىرىنى

ئارىستوتېل ۋە . ئائۇكسېرلىق جۇئىلېئۇمنى رىمغا ئەۋەتتى پاپانىڭ قويغان چەكلىمىسى سەۋەبىدىن

ئائۇكسېرلىق جۇئىلېئۇم ئىبن . ئەسەرلىرى قايتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈلدى شكۈچىلىرىنىڭئۇنىڭ ئەگە

 .ئەقىل ۋە سۇدۇر تەلىماتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدىن سىنانىڭ پائال

ئەنئەنىگە باغلىنىپ قالغان بولسىمۇ، زات  ست ئاگۇستىنچى بىر–( 0222-0091)روبېرت گروسسېت 

ست ئاگۇستىنچى ئەنئەنە . تەسىرىنى قوبۇل قىلدى سىنانىڭبىلەن ۋۇجۇدنىڭ پەرقى ھەققىدە ئىبن 

ئىبن سىنانىڭ تەسىرى مەسىلىسىدە ئۇالر ئىككى گۇرۇھقا  .مۇرەككەپ بىر قۇرۇلمىغا ئىگە ئىدى
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ئاۋېرگنلىق جۇئىلېئۇم، روبېرت گروسسېت، يەنە بىر تەرەپتە ھالېسلىق  بىر تەرەپتە. ئايرىلدى

 .بۇناۋېنچېر قاتارلىق كىشىلەر بار ئىدى دېال روچېل ۋە ست ئالېكساندىر، جون

پائال ئەقىل تېمىسىدا ئۇمۇ ئىبن سىنادىن  .فرانسىسكېن مەكتىپىگە مەنسۇپ ئىدى–روگېر مارىستون 

پايدىلىنىپ ئارىستوتېل بىلەن ست ئاگۇستىننىڭ  ئىبن سىنانىڭ شەرھىيلىرىدىن. ئىلھام ئالدى

 .تىرىشتى بىرىگە ئۇيغۇنالشتۇرۇشقا-پىكرىنى بىر

ئەركىنلىكى مەسىلىسىدە ئىبن سىنانىڭ  پائال ئەقىل ۋە ئىرادە–( 0294-0220)ست بۇناۋېنچېر 

دېگەن ئۆرنەكنى قوللىنىپ روھنىڭ تەپەككۇر  «ئۇچقان ئادەم»بولۇپمۇ . تەسىرىگە ئۇچرىدى

 ست بۇناۋېنچېر روھ بىۋاسىتە پائال ئەقىلگە. ئوتتۇرىغا قويدى قىلىدىغان بىر جەۋھەر ئىكەنلىكىنى

باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ تەڭرىنىڭ ھەر مەۋجۇداتقا ئۆز ھەرىكىتىگە ئىگە  ئىگە دېگەن قاراشنى

پىكىرلىرىنى  ئىمكانىيىتىنى يارىتىدىغان ئىقتىدار بەرگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، ئىبن سىنانىڭ بولۇش

 .تەكرارلىدى

كۈچلۈك نوپۇزغا ئىگە  نەزەرىيىسىنىڭ غەربتە ئىبن سىنانىڭ مەۋجۇتلۇق–( 0229– 0241)ئېكخارد 

ھەققىدە شەرھ يازغان ئېكخاردنىڭ ئەسىرىدە « كىتابى ھىكمەت»ئەسىردە كۆلندە -04ئىكەنلىكى 

زات بىلەن ۋۇجۇدنىڭ ھەربىر نەرسىدىكى پەرقىگە ئائىت قاراشنى  ئۇ. تېخىمۇ ئېنىق شەكىلدە كۆرۈلدى

 .قولالندى

ھېنرى دې . انىڭ پىكرىنى قوبۇل قىلدىسىن مەۋجۇتلۇق تېمىسىدا ئىبن-( 0213-0291)دانس سكوت 

 .ماڭدى گانتمۇ دانس سكوت بىلەن ئوخشاش يولدا

نەزەرىيىسى ھەققىدە ئىبن سىنانىڭ تەسىرىگە  مەۋجۇتلۇق( ئالەمدىن ئۆتكەن-0229)ۋايتېل دې فور 

ئۇ . ھۆكۈملەر ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرىدىن ئېلىندى ئۇنىڭ ئەسىرىدىكى بارلىق مۇھىم. ئۇچرىغان

 .ئىبن سىنادىن ئىلھام ئالدى رىم بىر پائال ئەقىل تېمىسىدائاي

مەشھۇر ئىجادچىسى سۈپىتىدە قوبۇل  ئانتولوگىيىلىك دەلىلنىڭ–( 0017-0122)ست ئانسېلمۇس 

 .ئىبن سىنانىڭ ئەسەرلىرىدە بار قىلىنغان ست ئانسېلمۇسنىڭ دەلىللىرىنىڭ مەنبەسى

دېگەن  « anima libre de» بۇرۇن يازغان تىنپاپا بولۇش–( 0299-0221)ئىسپانىيىلىك پىئېر 

ئۇ غەربتە مىستىك . مۇناسىۋەتلىك ئېنىقلىمىلىرىنى قولالندى كىتابىدا ئىبن سىنانىڭ پائال ئەقىل بىلەن

 .قولالنغان كىشى ئىدى ئىلىمدە پەلسەپىنى



46 
 

ئەقىل  ئۇ ئىبن سىنانىڭ پائال. ئۇچرىغان ئىبن سىنانىڭ تەسىرىگە–( 0477-0422)مارسىل فايسىن 

بىرىگە -چۈشەنچىسىنى بىر« ئايدىڭالشتۇرغۇچى تەڭرى» نەزەرىيىسى بىلەن ست ئاگۇستىننىڭ

 .يېقىنالشتۇردى

( ت –دېگەن مەنىدە « مۆجىزىلىك ئۇستاز») دوكتۇر مىرابىلىس–( 0274-0204»روگېر باكون 

انىڭ ناملىق ئەسىرىدە ئىبن سىن «opus majus» باكون. دېگەن لەقەم بىلەن تۇنۇلغان ر 

ئۇ ئارىستوتېلنى . نى تىلغا ئالىدۇ« ھەقىقەتنى يازغانلىقى پەۋقۇلئاددە نەرسىلەرنى ۋە ئۇچۇق بىر»

باكوننىڭ قارىشىچە، ئىبن سىنانىڭ . ئەسىرىگە ئاساسەن چۈشەندۈردى فارابى بىلەن ئىبن سىنانىڭ

 ىدىغانلىقى ۋەئۆلمەيدىغانلىقى، جەسەتلەرنىڭ ئاخىرەتتە بىر يەرگە توپلىن بۈيۈكلىكى روھنىڭ

روگېر . قارىتىۋالغانلىقىدۇر پەرىشتىلەرنىڭ بارلىقى قاتارلىق ھەقىقەتلەر ئارقىلىق ھەر كىشىنى ئۆزىگە

ئۇنىڭ قارىشىچە، بىلىم . ئوتتۇرىغان قويىدۇ باكون بىلىمنىڭ يەر يۈزىگە تۆت قېتىم چۈشۈرۈلگەنلىكىنى

ىرى پاترىكلەر ۋە پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق، چۈشۈرۈلگەن، بۇنىڭ ب ئىككى قېتىم ئىبرانى تىلىدا تولۇق

سۇلەيمان ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەن، ئىككى قېتىم تولۇق بولمىغان ھالدا  يەنە بىرى بۈيۈك ھېكىم

 بۇنىڭ بىرى يۇنان تىلىدا ئارىستوتېل ئارقىلىق، يەنەبىرى ئەرەب تىلىدا ئىبن سىنا چۈشۈرۈلگەن،

ئەنئەنە ئىچىدە  قولالنغان باكون يەنىال ست ئاگۇستىنچىبۇ خىل ئىپادىلەرنى . ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەن

 .قالغان

ئىبن سىنانىڭ ئەڭ كۆپ تەسىرىگە – (0231-0072)ئالبېرت لې گراند ياكى بۈيۈك ئالبېرت 

بىلگۈچى ۋە ياراتقۇچى كۈچلەرنىڭ بىر يەرگە  تە« نەفەس »ئىبن سىنانىڭ . ئۇچرىغان پەيالسوپ

لگەنلىكى ھەققىدە سۆزلىگەنلىرى بۈيۈك ئالبېرتنىڭ ئەسىرىدىمۇ كە كېلىشى بىلەن ئەقىلنىڭ ۋۇجۇدقا

 «intellectus operatives» ،«intellectus specukatves» ئۇقۇمالرغا ئۇ، بۇ. چېلىقىدۇ

ئۇنىڭ چۈشەنچە بىلەن ھادىسەنىڭ پەرقى ھەققىدىكى قاراشلىرى ئىبن . بەرگەن دېگەن نامالرنى

دېگەن ئەسىرىدە ئالەمنىڭ  «summa de creatures» رتئالبې. ئەينەن ئوخشايدۇ سىنانىڭكىگە

 ۋە ئەزەلىيلىكى ھەققىدە ئارستوتېلنىڭ پىكىرلىرىگە تايانغان بولسا، كېيىن ھادىسىلەر يارىتىلىشى

ئىبن سىنا بىلەن  ئۇ پەرىشتىلەرنىڭ بارلىقى ھەققىدىمۇ. ھەققىدە ئىبن سىنانىڭ پىكىرلىرىگە تاياندى

بۇ تەبىئەت ئارقىلىق تەركىبكە  ەرىشتىنىڭ ئۆزلۈكى دەل ئۇنىڭ تەبىئىتىدۇر،ئۇ، پ. بىر پىكرىدە بولدى

. پۈتۈنلۈك ۋە بىر خاسلىق يارىتىدۇ، دەپ قارايدۇ شۇ ئارقىلىق ئۇ بىر. كىرگىنى دەل مەۋجۇتلۇقىدۇر

 .نەزەرىيىسى ھەققىدە ماڭغان يولى ئىبن سىناچى بىر يول ئىدى ئالبېرت گراندنىڭ مەۋجۇتلۇق

تۇماس دېگەن نام بىلەن تونۇلغان  ئاكۋىنلىق مۇقەددەس–( 0294-0229)اكۋىن ست توماس ئ

دومىنىكېن مەكتىپىنىڭ . پەيالسوپلىرىدىن بىرى توماس ئاكۋىن ئوتتۇرا ئەسىر ياۋرۇپاسىنىڭ ئەڭ بۈيۈك

ئۇ ھەم ئىبن سىنانى تەنقىد . گراندنىڭ ئوقۇغۇچىسى. ئالبېرت لې ئۇ. ئەڭ مۇھىم ۋەكىللىرىدىن بىرى
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ئەسەرلىرىدىن ئەڭ كۆپ ئىستات ئېلىش ئارقىلىق ئۆز چۈشەنچىسىنىڭ  غان ھەم ئۇنىڭقىل

« تېئولوگىيە تىزىسلىرى»ۋە « كاپىرالرغا قارشى»ست توماسنىڭ . پەيالسوپ ئاساسلىرىنى تىكلىگەن

 ئەسەرلىرىدە التىنچە شەكىل بىلەن تىلغا ئالغان ھەقىقەت ئۇقۇمى ئىبن سىنانىڭ ئۇقۇمى دېگەن

ھەر »ئېلىپ،  بن سىنا ھەقىقەتنىڭ زىھىندە ئەمەس، پەقەت نەرسىدە بولىدىغانلىقىنى نەزەرگەئى. ئىدى

توماس ھەقىقەتنىڭ  ست. دېگەن ئىدى« نەرسىنىڭ ھەقىقىتى ئۆزىگە ئۇيغۇن بولغان مەۋجۇتلىقىدۇر

 سىنا بىلەن تامامەن ئوخشاش تېمىسىدا ئىبن( ئۇنىۋېرساللىق)ئۈستىگە قۇرۇلغان بىر كۈللىيلىك 

ھەرىكەت ۋاستىسى بىلەن ئۇنىڭدىن  چۈنكى نەرسىدىكى مەۋجۇت شەكىل زېھنىي. پىكىردە بولدى

ست . بولغاندا زېھىن ئۇنىڭغا كۈللىيلىك ئاتا قىلىدۇ يىراقلىشىدۇ ۋە قايتا بىر قېتىم زىھىندە مەۋجۇت

ھەقىقىي بىر مەۋجۇتلۇق بىلەن جەۋھەر ئوتتۇرىسىدا مەنتىقىلىق ئەمەس،  توماس ئىبن سىناغا ئوخشاش

 (ت–نۇر بىلەن مۇناسىۋەتلىك )ۋە نۇرانىي ( دىنىي)قارايدۇ، مەلەكلەرنىڭ روھىي  پەرق بار دەپ

. ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ مەۋجۇتلۇق ئىكەنلىكىنى ۋە ماددىدىن ئايرىم تۇرىدىغان بىر قۇرۇلمىغا ئىگە

. ەققىدە ئىبن سىناغا يېقىنالشتىمۇناسىۋىتى ھ ئۇ قىيامەت، روھالرنىڭ توپلىنىشى، روھ بىلەن بەدەننىڭ

. ئەسىرىدىكى تەنقىتلىرىدە ئىبن سىنانىمۇ تەنقىتلىدى دېگەن «Contra Averroist» ئىبن رۈشتۈ

ئەسىرىدە ئىبن سىنانىڭ ئالەمنىڭ شەكىللىنىشى ھەققىدىكى قارىشىنى  دېگەن «De Potentia» ئۇ

 .رەت قىلدى

ئىسپاتالش ئۈچۈن ھەربىر مەۋجۇداتتا بولۇشى  نىست توماس زات بىلەن ۋۇجۇد ئوتتۇرىسىدىكى پەرق

ست . زات پىكرىنى ئانالىز قىلىشتا ئىبن سىنادىن پايدىالندى مۇمكىن بولغان، ئامما زۆرۈرىي بولمىغان

ئىكەنلىكىگە ئائىت دەلىلنى مىتافىكىزىغا مەنسۇپ قىلىش خۇسۇسىدا ئىبن  توماس تەڭرىنىڭ مەۋجۇت

 .دىخىل پىكىردە بول سىنا بىلەن بىر

 De Ente it» ئاكادېمىيىسىدە ست توماسنىڭ يىلالردا پادۇئا-0474-0472–كاردىنېل سېجىتېن 

Essentia» دائىم ئىبن سىنانىڭ ئىسمى تىلغا ئالغان دېگەن ئەسىرىنى شەرھىيلىگەندە. 

پات -مادرىددە دەرس ئۆتكەندە، پات يىلالردا ئالكاال ۋە-0442-0421–جېئۇن دې ست توماس 

ئېتىبارەن مادرىد، كۆلن، رىم ۋە ليوندا نەشر  يىلدىن-0429بۇ دەرسلىك . ىن سۆز ئاچقانئىبن سىناد

تومىستىك پەلسەپە »يىلىدىن ئېتىبارەن -0721. بېسىلدى ئەسىردە پارىژدا يېڭىدىن-07. قىلىندى

 .تۇرىندا نەشىر قىلىنىپ كەلدى دېگەن نام بىلەن« دەرسلىرى

 

 كۆرسەتكەن تەسىرى پلىرىغاپەيالسو( ېيقىنقى زامان)يېڭى دەۋر 
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پەيالسوپلىرىغىال ئەمەس، بەلكى يەنە رۆنېسانىس دەۋرى بىلەن  ئىبن سىنا يالغۇز ئوتتۇرا ئەسىرنىڭ

بۇ خۇسۇسنى ئوردېناريۈس، . پەيالسوپالرنىڭمۇ كۆپچىلىكىگە تەسىر كۆرسەتتى ئەسىردىكى-03

 .ئىزمىرلىق ئىسمائىل ھاققىمۇ بىلدۈردى پروفېسسور

ھاۋانىڭ بېسىم كۈچى ھادىسىسىنى يەتتە ئەسىر بۇرۇن  بايقالغانلىقى سۆزلىنىدىغان سۇ ۋە ئەسىردە-17

ئۇ ھاۋانىڭ بېسىم كۈچى . كىتابىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئىدى ناملىق« نەجات»ئىبن سىنا 

. دىن بۇرۇن ئوتتۇرىغا قويدى(0449-0413)ئىتالىيان فىزىكىچىسى تورچېللى  ھەققىدىكى تېمىنى

 يىلى ھاۋانىڭ بېسىم كۈچى قانۇنىنى-0493بولسا ( 0431-0421)مۇتەپەككۇرى مارىئوت  فرانسۇز

كۈندە  شۇنىڭدەك، تەن بىلەن روھنىڭ تەدرىجىي تەرەققىياتى ھەققىدە بۈگۈنكى. ئوتتۇرىغا قويدى

 .ئەسىرىدە ئۇچرىتىمىز غەرب چۈشەنچىسىدە ئورۇن ئالغان بەزى قاراش ۋە شەرھىيلەرنى ئىبن سىنانىڭ

بىر جەۋھەر ئىكەنلىكى ھەققىدىكى  ئىبن سىنانىڭ روھنىڭ–( 0421-0274)ې دېسكارتېس رېن

كۆرسەتكەنلىكى لۆۋېنتېل، فۇرالنى ۋە گوئىچون تەرىپىدىن  قاراشلىرى ئارقىلىق دېسكارتېسقا تەسىر

ئۇچقان »دېگەن ئىپادىلىرى ئىبن سىنانىڭ « ئويلىنىۋاتىمەن، ئۇنداقتا مەن بار» .تىلغا ئېلىندى

زور  دېمەك، دېسكارتېسنىڭ ئۇنى بىلىدىغانلىقى. دېگەن مېتافۇراسىغا شۇنداق يېقىن كېلىدۇ «دەمئا

، «سۈنئىي تەسەۋۋۇر زىھىن ئىجاد قىلغان»، «تۇغما تەسەۋۋۇر»دېسكارتېسنىڭ . ئىھتىماللىققا ئىگە

خىيال تۇيغۇدىن كەلگەن،  دېگەن قاراشلىرى ئىبن سىنانىڭ تەسەۋۋۇرنى« ئېرىشىلگەن تەسەۋۋۇر»

 .قاراشلىرىنى ئەسلىتىدۇ كۈچىدىن تۇغۇلغان ۋە تەجرىبىدىن ھاسىل بولغان دېگەن

تەھلىلى ۋە دىنامىستىك ئالەم  پەنلەرنى تۈرگە ئايرىش، ئىلىم–( 0904-0444)لېيبنىز 

ئىبن سىنانىڭ قارىشىچە ھەرىكەت . باشلىغۇچىدۇر چۈشەنچىسىدە ئىبن سىنا لېيبنىز ئۈچۈن يول

بۇ ئۇقۇم لېيبنىزنىڭ . چۈشەنچىدىن ئەمەلىيەتكە ئايلىنىشىدۇر چنىڭ تەدرىجىي ھالداجىسمانىي بىر كۈ

بۇنىڭدىن باشقا، مەۋجۇتلۇقنىڭ ئويلىنىش نەتىجىسىدە . بىلەن ئوخشايدۇ قارىشى« ئىزچىللىق »

ئارقىلىق  كېلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئىبن سىنا مۇشۇ قارىشى بىلەن بىلىمنىڭ ئويلىنىش مەيدانغا

ئەينى شەكىلدە . باشلىغۇچى بولدى اڭ ھالىتىدە مەيدانغا كېلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان لېيبنىزگە يولئ

ئىبن سىنانىڭ مەۋجۇتلۇقتا ياخشىلىقنىڭ ئاساس،  ( ت–ئۈمىدۋارلىق قارىشى )لېيبنىزنىڭ ئوپتىمىزمى 

مىستىك قارىشىغا ئوخشاپ مىسالالر ئارقىلىق كۆرسەتكەن ئوپتى يامانلىقنىڭ ۋاقىتلىق بولىدىغانلىقىنى

تېمىسىدا لېيبنىز « ئەزەلىي ئىنايەت»يامانلىق ئۇقۇملىرىنىڭ تارماقلىرى بىلەن  ياخشىلىق ۋە. كېتىدۇ

تەجرىبىگە ئىنتايىن  ئىبن سىنا بىلىم نەزەرىيىسىدە تۇيغۇ بىلەن. سىنانىڭ قاراشلىرىنى تەكرارلىدى ئىبن

 .ئەسەرلىرىدىمۇ كۆرۈلدى تا لېيبنىزنىڭبۇ خۇسۇس ئەينى ۋاقىت. ئەھمىيەت بەرگەن ئىدى
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نەزەرىيىسىدىكى تۇيغۇ بىلەن تەجرىبىنىڭ  ئىبن سىنانىڭ بىلىم–( 0314-0924)ئىممانۇئېل كانت 

ئىبن سىنانىڭ ئەمەلىي ۋە نەزەرىيىۋىي ئەقىل . كۆرۈلدى ئەھمىيىتى يەنە كانتنىڭ ئەسەرلىرىدىمۇ

« تەڭرى»كانت ئەڭ يۈكسەك ئۇقۇم بولغان . بارئەينەن شەكىلدە  تەسنىفى كانتنىڭ ئەسەرلىرىدىمۇ

ئەقىل ئارقىلىق ئۇالشقىنى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى، ئىبن سىنا بولسا  قا ئەمەلىي«روھ»بىلەن 

مەرتىۋىسى بىلەن « مۇقەددەسلىك»ئەقىلنىڭ يۈكسەك دەرىجىسى بولغان  نەزەرىيىۋىي

ئۇقۇملىرى ئىبن  «fenomenon» ىلەنب « noemenon» كانتنىڭ. بىلدۈرىدۇ ئۇلىشىدىغانلىقىنى

 ئۇقۇملىرىنىڭ التىنچە ئىپادىسىدىن باشقا« زەۋارىھۇل ئەشيا»بىلەن « ھەقايقۇل ئەشيا» سىنانىڭ

 .نەرسە ئەمەس

بىلىدۇ، زاتىنى بىلىشى ھاياتنى تەقەززا  ئالالھ زاتىنى»ئىبن سىنانىڭ –( 0922-0432)بېركېلېي 

ھايات ئىدراك »دېگەن پىكرى بېركېلېينىڭ « بىر خىلدۇر نەرسەئۇنىڭدا بىلگەن ۋە بىلىنگەن . قىلىدۇ

 .سۆز بىلەن خۇالسىلىگەن ئىدىئالىزمىغا يول ئاچقان ئىدى دېگەن« قىلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

بىلەن مەۋجۇت بولىدىغانلىقى ۋە تەرەققىي  تەبىئىي جىسىمالرنىڭ ئۆز زاتى–( 0914-0422)جون لوك 

ئەسلىدە جون لوكنىڭ جىسىمنىڭ بىرىنچى ۋە ئىككىنچى خىل  ئىبن سىناقىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان 

قارىشىغا ناھايىتى ئوخشاپ كېتىدىغان جىسىمغا خاس بىر خىل خۇسۇسىيەتنى  خۇسۇسىيىتى ھەققىدىكى

 .تۇتقان ئىدى نەزەردە

دۇنيا بىلەن بىئولوگىيىلىك دۇنيا  ئىبن سىنانىڭ پىسخىكىلىق-(0740-0327)ھېنرى بېرگسون 

بىلەن ئوخشاش بىر نۇقتىدا ئىكەنلىكىنى ئەسكە  تۇرىسىدا ئېنىق بىر چەك بېكىتمىگەنلىكى بېرگسونئوت

 نىڭ( 0727-0394)چۈشەنچىسى، ماكىس شېللىر intuition بولۇپمۇ بېرگسوننىڭ. سالىدۇ

sympathieتۇتقانلىرى ئىبن سىنانىڭ بىلىمنىڭ پەقەت تېما بىلەن شەيئى  چۈشەنچىسىدە نەزەردە

مۇناسىەتتىن ئىبارەت بولۇپال قالماي، بەلكى يەنە ئارزۇ بىلەن شەيئى  ىسىدىكىئوتتۇر

 .قوشۇلۇش ۋە سۆيگۈدىن ئىبارەت ئىكەنلىكى ھەققىدىكى قارىشىنى ئەسلىتىدۇ ئوتتۇرىسىدىكى

خامىلتونغا ئىبن سىنانىڭ يۈكلەمنىڭ  ئەسىردىكى داڭلىق مەنتىقەشۇناس-07بۇنىڭدىن باشقا 

ئۇ، بۇ تېمىدا ئىبن سىنانىڭ پىكرىنى تەقلىد  .ى قاراشلىرى تەسىر كۆرسەتتىخۇسۇسىيىتى ھەققىدىك

 .قىلدى

 خۇالسە

ئىسالم تەپەككۇرىنىڭ مۇھىم ۋەكىللىرىنىڭ  يۇقىرىدا كۆرۈپ ئۆتۈلگىنىدەك، ئىبن سىنا قاتارلىق

. ندىغەرب دۇنياسىدا يېڭى بىر پىكىر ھەرىكىتى باشال پىكىرلىرى التىنالر تەرىپىدىن ئۆگىنىلگەندە
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ۋە ئوكسفورد ( سوربون)تەجرىبىۋىي بىلىملەر ئۇقۇتىلىدىغان پارىژ – شۇنىڭ بىلەن ياۋۇرپادا ئەمەلىي

ئىبن . بۇنىڭ نەتىجىسى سۈپىتىدە رۆنېسانىس ھەرىكىتى باشالندى. قۇرۇلدى ئۇنىۋېرسىتېتلىرى

 ر تەرىپىدىنغەربكە كۆرسەتكەن تەسىرىنىڭ كۆلىمى ھەققىدە يەنە غەربلىك تەتقىقاتچىال سىنانىڭ

مۇنداق  ئاننا مارىيا گوئىچون. بىلدۈرۈلگەن خۇسۇسالرنى بۇ يەردە تىلغا ئېلىش يېتەرلىك

ئالسۇن، ياكى ئۇنىڭ  ئىككى ئەسىر داۋامىدا بارلىق پەيالسوپلىرىمىز مەيلى ئۇنىڭدىن ئىلھام»:دەيدۇ 

بۇنىڭ . توپالشقا تىرىشتى ئەسەرلىرىنى پىكىرىلىرىنى يوققا چىقىرىشقا ئۇرۇنسۇن ھامان ئىبن سىنانىڭ

بەزىدە ئۆتكۈنچى، . ئومۇمىي بىر تەسىر مەيدانغا كەلدى نەتىجىسىدە خېلىال چوڭقۇر، ئەمما ناھايىتى

بولغان بۇ نەتىجىلەرنىڭ بەزىلىرى ھاال كۈنىمىزدىمۇ جانلىق ھالەتتە  بەزىدە ئىزچىللىققا ئىگە

 ر بىر تەسىر ئىدىكى، ئوتتۇرا ئەسىردىكىسىنانىڭ تەسىرى شۇ قەدەر كەڭ ۋە چوڭقۇ ئىبن… تۇرماقتا

ئىبن سىنا  مۇتەپپەككۇرلىرىمىزدىن ھەرقانداق بىرى توغرىسىدا تەتقىقات ئېلىپ بېرىلسا، ئۇنىڭ

تەتقىقاتالر قانچە چوڭقۇر  ھەتتا بۇ. پەلسەپىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى تەتقىق قىلىنماي قالمايدۇ

مۇراجىئەت قىلىدىغان بىر مەنبەسىال ئەمەس،  رنىڭ ئاسانالئېلىپ بېرىلسا، ئىبن سىنانىڭ پەقەت ئۇال

ئىبن سىنا . ئۇستازلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىمۇ شۇنچە ئېنىق كۆرۈلىدۇ بەلكى يەنە پىكىر ساھەسىدىكى

ۋە ست جېئۇن داماسسېندىن كېيىن غەربلىكلەر ( 222-431)ئارىستوتېل، بوئېس  ست ئاگۇستىن،

 .ناھايىتى يۈكسەك نوپۇزغا ئىگە بىر قانچە كىشىنىڭ بىرى ئىدى ئىشەنچ بىلەن قارىغان، چوڭقۇر

تەسىرى شۇنداق  ئەلۋەتتە ئۇ مۇنازىرە قىلىندى ۋە بەزىلىرى تەرىپىدىن رەت قىلىندى، ئەمما ئۇنىڭ

ئوتتۇرا ئەسىردە قانداق  چوڭقۇر بولدىكى ئەگەر غەرب ئۇنى بىلمىگەن بولسا، غەرب تەپەككۇرىنىڭ

 «.نى ھېچ بىرنەرسە بەلگىلىيەلمەيتتىبولۇپ كېتىدىغانلىقى

مۇتەپەككۇرلىرىنىڭ ئەسەرلىرى بىلەن ئۆتكەن ئانتىك  دې الك ئولېر ئىبن سىنا قاتارلىق ئىسالم

شۇنداق »…يۈزلىنىشنى پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن  پەلسەپەنىڭ ياۋرۇپادا قانداق بىر

ىسالم جەمئىيىتىگە كۆچتى، بۇ يەردە خۇسۇسىي ئىسپانىيىدىكى غەربىي ئ قىلىپ ھېلنېستىك مەدەنىيەت

نامايەن قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىگە كۆرسەتكەن تەسىرىدىن تېخىمۇ چوڭقۇر  بىر تەرەققىياتنى

ئىتالىيىدە  نىھايەت شەرقىي شىمالىي. خرىستىئان ۋە يەھۇدىي چۈشەنچىسىگە تەسىر كۆرسەتتى ھالدا

« رۆنېسانىسقا يول ئاچتى ئاخىرقى تەرەققىياتىغا ئېرىشىپچىركاۋغا قارشى بىر چۈشەنچە بىلەن ئەڭ 

: ھىتتى شۇالرنى تىلغا ئالىدۇ. ك غەرب چۈشەنچىسىگە قالدۇرغان تەسىرلەر خۇسۇسىدا فىلىپ. دەيدۇ

ياۋرۇپادا مەيدانغا كەلگەن بۇ ئېقىم ۋە قالدۇرۇلغان  كۆپىنچە پەلسەپىۋىي پىكىرلەر ھالىتىدە غەربىي»

دېيىلىدىغان بىر دەۋرنى ئاخىرالشتۇرۇپ، ئوتتۇرا ئەسىر خرىستىئان  ۋرتەسىرلەر قاراڭغۇ دە

بۇنىڭ سەمەرىلىك نەتىجىلىرىنى ھاال بۈگۈنكى كۈندىمۇ … سەھەر ۋاقتىغا ئايالندى سىكوالستىكىنىڭ

 «.دۇنياسىغا توپلىماقتا غەرب
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تۈپ ›› جابىر ئىبن ھەيياننىڭ ئاتوم ۋە -4

 نەزەرىيەسى‹‹ بۇۋاق

 (ئېنسىكلوپېدىك ئالىم جابىر ئىبن ھەييان)

 يۈسۈپجان ياسىن

 

ئەسىردە  – 21مەلۇمكى، ئاتوم بومبىسى ۋە سۈنئىي ئۇسۇلدا ھامىلە يىتىلدۈرۈش تېخنىكىسى 

يىل بۇرۇن  0211لېكىن بۇ ئىككى تېخنىكىنىڭ بۇنىڭدىن . مەيدانغا كەلگەن ئەڭ زور كەشپىياتالردۇر

شىغان ئالىم جابىر ئىبن ھەييان تەرىپىدىن ئاللىقاچان تەسەۋۋۇر قىلىنغانلىقى بۈگۈنكى كۈندە يا

شۇنى . تېخنىكا تارىخىغا ئائىت ئەسەرلەردە ئومۇمەن تىلغا ئېلىنماي كەلدى-غەرپتە يېزىلغان پەن

تۈركۈمىگە  ئەسكەرتىپ ئۆتۈش كېرەككى، يەر يۈزىدە ئىنسانالر تۈرلۈك ئىرقالرغا ۋە ھەر خىل مىللەت

مەنسۇپ بولسىمۇ، يەنە كېلىپ بۇ مىللەتلەر بىربىرى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغان ئەھۋالدىمۇ ئەينى بىر 

شۇڭا ، مەلۇم بىر . مەقسەت يولىدا بىر بىرىگە ئوخشاش تەسەۋۋۇر قىلىدىغان زىھنىي ئىقتىدارغا ئىگىدۇر

بىرال مەدەنىيەت مەركىزىدىن باشقا  چۈشەنچە ياكى نەزەرىيەنى ياكى مەلۇم بىر مەدەنىيەت ئامىلىنى

يەنە كېلىپ يېقىنقى . جايالرغا قاراپ تارالغان دېيىش ھەم ئىشەنچىسىز ھەم زەئىپ بىر قاراشتۇر

دەۋرلەردىن باشالپ ئەۋج ئالغان ئىلىمگە مىللىي، دىنىي ۋە سىياسىي خائىشالر بىلەن نەزەر تاشالش 

ەقىقىي ۋە بىتەرەپ ھالەتتە يېزىلىشىغا توسقۇن بولۇپ پەن تارىخىنىڭ ھ-خائىشىمۇ ئىنسانالرنىڭ ئىلىم

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ غەرپلىكلەر ئىمپېرىيالىزملىق ھەرىكەتلىرىنىڭ سىياسىي  -03. كەلدى

ئىزچىللىقىنى ساقالش ئۈچۈن بېسىۋېلىنغان مىللەتلەرگە ئۈزىنىڭ ئۈستۈنلىكىنى سىڭدۇرىدىغان تۈرلۈك 

بۇ . ۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغىنى مەدەنىيەت ساھەسى ئىدىب. ۋاسىتىالرنى قولالندى

ھەر نەرسە غەرپتە مەۋجۇت، ھەر قانداق بۈيۈك شەخس، ئالىم ۋە >>مەقسەت يولىدا ئۇالر 

دېگەن شۇئارنى سىياسىي، ھەربىي، ئىقتىسادىي ۋە تېخنىكىلىق << كەشپىياتچىالر غەرپتىن چىققان

تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىغا تايىنىپ بېسىۋېلىنغان رايونالردا كۈچەپ ئۈستۈنلىكىگە، مەتبۇئات ۋە 

غەرپتە مەيدانغا چىققان نۇرغۇن مۇتەپەككۇرالرمۇ غەرپ بىلەن شەرقنى پەرقلىق ۋە . تارقاتتى

غەرپ قەدىمكى يۇناندىن مىراس >>ئۇالرنىڭ قارىشىچە، . زىددىيەتلىك ماھىيەتتە تەتقىق قىلدى

ھاياتنىڭ ( ئىدىيىۋىي)قىدە ۋە مەنپەئەت كۈرۈشىنى ئۆزى ئۈچۈن پىكرىيقالغان ئىزچىل تەتقىقات، ئە

مەنبەسى قىلغان، تەقدىردىن بەكرەك ئەقىلگە ۋە بىلىمگە ئىشىنىدىغان، تەبىئەتنى ئىنسانغا بېقىندا 



54 
 

قىلىش ئىستىكى ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان بىر ئاكتىپ دۇنيادۇر، شەرق بولسا ھوزۇر ۋە پاراغەتتىن 

دىغان، نازارەتچى، جاھىل، ناھايىتى دىندار، ئاڭسىز، مەۋجۇت ھاياتقا ئۆتكۈنچى نەزەر لەززەتلىنى

بىلەن قارايدىغان، بۈگۈنكى كۈنىنى پەقەت ئۆتمۈشكە باغالپ چۈشىنىدىغان، تەقدىرگە ئىشىنىدىغان، 

، دېيىش ئارقىلىق، شەرقنى ئەقىلگە<< تەبىئەتنى ئۆز مەيلىگە تاشلىۋەتكەن پاسسىپ بىر دۇنيادۇر

 –ئىلىمگە ۋە ئىزدىنىشكە ئېتىبار بەرمەيدىغان دۇنيا دەپ سۈرەتلەش بىلەن بىرلىكتە شەرقنىڭ ئىلىم 

 -02-3مۇشۇنداق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن . پەن تارىخىغىمۇ سەل قارايدىغان پوزىتسىيەدە بولغان

ىتىنىڭ ئىسالم مەدەنىي -ئەسىرلەردە باغدادنى مەركەز قىلغان ھالدا مەيدانغا كەلگەن ئەرەب

مەسىلەن، رەسمىي . پەن نەتىجىلىرىمۇ تازا توغرا ۋە تولۇق يورىتىلمىدى-ۋەكىللىك شەخسلىرىنىڭ ئىلىم

تېخنىكا تارىخىغا ئائىت ئەسەرلەردە، ئالى ۋە ئوتتۇرا  -ئىلمىي ئورگانالر تەرىپىدىن يېزىلغان پەن

نى ياراتقان بىر فىزىك مەكتەپ تەبىئىي پەن دەرسلىكلىرىدە ئېينىشتېىن نىسبىيلىك نەزەرىيەسى

سۈپىتىدە ھەيرانلىق بىلەن تىلغا ئېلىنغاندا، ئۇنىڭدىن مىڭ يىلالر بۇرۇن نىسبىيلىك نەزەرىيەسىنى 

بىئولوگىيە پىنىدە . تىلغا ئېلىنمايدۇ( 344-974)ئوتتۇرىغا قويغان فىزىك كىندى

ىيەسىنىڭ تەدىرىجى تەرەققىيات نەزەر( 0332-0371)بىلەن دارۋىن( 0327-0944)المارىك

، (342-?)ئىجادچىسى دەپ تەكىتلىنىدۇ، بىراق بۇالردىن كۆپ ئەسىر بۇرۇن نەززام

ۋە كازۋىنى ( 0121-741)، ئىبن مىسكەۋەيخ(0120-792)، بىرۇنى(344-947)جاھىز

. قاتارلىقالرنىڭ تەدىرىجى تەرەققىيات نەزەرىيىسىنى ياراتقانلىقىدىن سۆز ئېچىلمايدۇ( 0212-0232)

نىڭ ئىلمىي مەقسەتتىن خالى ھالدا تاسادىپىي پۇرسەتتە ئامېرىكا قىتئەسىگە (0214-0420)كولومبو 

ئەسىرنىڭ ئالدىنقى  -00دەپ تەرىپلىگەندە، << يېڭى بىر قىتئەنى بايقاش>>بېرىپ قالغانلىقىنى 

ىقى يېرىمىدا بىرۇنىنىڭ سىزغان دۇنيا خەرىتىسىدە ئامېرىكا قۇرۇغلۇقىنىڭ مەۋجۇتلىقىدىن سۆز ئېچىلغانل

نىڭ يەرنىڭ تارتىش كۈچى قانۇنىيىتىنى (0929-0442)يەنە نيۇتون. ھەققىدە بىر نەرسە دېيىلمەيدۇ

بايقىغانلىقى كۈچەپ تەرغىپ قىلىنىدۇ، لېكىن بىرۇنىنىڭ تۇنجى بولۇپ ئاشۇ قانۇنىيەتنى ئوتتۇرىغا 

 -21شۇنىڭدەك، . ىنمايدۇقويغانلىقى ۋە شۇنىڭغا ئائىت تەتقىقاتالر بىلەن مەشغۇل بولغانلىقى تىلغا ئېل

ئەسىردە ئاتوم بومبىسى ۋە سۈنئىي ئۇسۇلدا ھامىلە يىتۈلدۈرۈش زور بىر كەشپىيات سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا 

يىل بۇرۇن جابىر ئىبن ھەيياننىڭ مۇشۇنداق بىر نەزەرىيەنى  0211چىققان ۋاقىتتا بۇنىڭدىن 

ڭ ئەسەرلىرىدە ئېنىق يېزىلغان بولسىمۇ، بۇ نەزەرىيە ئۇنى. ئوتتۇرىغا قويغانلىقىدىن سۆز ئېچىلمىدى

لېكىن بۇنىڭ پەن تارىخىدىكى زور بىر بايقاش ئىكەنلىكى ئىلمىي ئەسەرلەردە نەزەردىن ساقىت 

شۇڭا، ئىنسانىيەتنىڭ پەن تارىخىدىن سۆز ئاچقاندا، ھەر قانداق بىر ئىلىم ئىگىسى ھەم . قىلىۋىتىلدى

ە ئىلىمگە يۈز كىلەلەيدىغان مەۋقەدە تۇرۇپ بايان ئۆزىنىڭ ۋىجدانىغا، ھەم ئىنسانىيەتكە ھەمد

قىلىشى ئىلىمدىكى ئەڭ مۇھىم پىرىنسىپ سۈپىتىدە تەكىتلىنىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە جابىر ئىبن ھەييان 

ۋە باشقا بىر مۇنچە ئالىمالرنىڭ كۆمۈلۈپ قالغان ئىلمىي نەتىجىلىرىنى قېزىش ۋە ئۇالرنىڭ ھەقىقىي 

 . دۇنيا مەدەنىيەت تارىخى تەتقىقاتىدىكى مۇھىم تېمىالردۇرئىلمىي ئوبرازىنى تىكلەش 
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كۈفى ئەبۇ ئابدۇلالھ -ئەزدەئىل–جابىر ئىبن ھەيياننىڭ تولۇق ئىسمى ئەبۇ مۇسا بىن ھەييان ئەل 

، غەرپتە بولسا <<تۇسۇ -ئەل >>، <<ھەررانى-ئەل >>ئۇ ئىسالم دۇنياسىدا . دەپ ئاتىلىدۇ

جابىر ئىبن ھەيياننىڭ مىللەت . شھۇر بولغان بىر خىمىيە ئالىمىدۇردېگەن نامالر بىلەن مە<< گەبىر>>

بەزىلەر ئۇنى تۈرك دېسە، بەزىلەر ئەرەب دەپ قارايدۇ، يەنە . تەۋەلىكى ھەققىدە ئېنىق مەلۇمات يوق

خۇراساندىكى تۇس شەھىرىدە تۇغۇلغان ۋە بىر دورىگەرنىڭ  -920. پارس دەپ قارىغۇچىالرمۇ بار

ھاياتىنىڭ دەستلەپكى يىللىرى تۇس . رنىڭ ھاياتى ھەققىدىمۇ كۆپ مەلۇمات يوقئوغلى بولغان جابى

كېيىن ئەرەب يېرىم . شەھرىدە ئۆتكەن ۋە باشالنغۇچ ئوقۇش ھاياتىنىمۇ مۇشۇ شەھەردە باشلىغان

ئارىلىغا بىرىپ ئىلىم تەھسىل قىلغاندىن كېيىن كۇفە شەھرىگە كەلگەن ۋە ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى 

ئاخىرىدا باغدادقا بارغان ۋە ئۇ يەردە ھارۇن رەشىدنىڭ سارىيىدا . مەركىزىدە ئۆتكۈزگەنمۇشۇ ئىلىم 

. بەرمەكىنىڭ ھېمايىسىگە ئىرىشىپ، شۆھرەتلىك بىر ئالىمغا ئايالنغان-ۋەزىر ياھيا بىن خالىد ئەل 

جابىر . نغانبەرمەكى ئائىلىسىگە زەربە بىرىلگەندىن كېيىن جابىر ئىبن ھەييانمۇ نازارەت ئاستىغا ئېلى

لېكىن، قاچان ئالەمدىن ئۆتكەنلىكى ھەققىدىكى . ئىبن ھەييان كۇفەدە ئەلەمدىن ئۆتكەن

يىلى ئالەمدىن -313بۇ مەلۇماتالرنىڭ بىرىسىدە ئۇنىڭ . مەلۇماتالر بىر بىرىگە ئوخشىمايدۇ

ئەينى  جابىر. يىلى ئالەمدىن ئۆتكەن دېيىلىدۇ -302ئۆتكەنلىكى تىلغا ئېلىنسا، يەنە بىرىسىدە 

شۇڭا، . دەۋرنىڭ شارائىتىغا يارىشا پەن بىلىملىرىنى ئىسالم ئىلىملىرى بىلەن بىرلىكتە ئۆگەنگەن

ئۇنىڭ تەتقىق قىلغان ساھەلىرىمۇ دىن بىلىملىرى بىلەن بىرلىكتە تېبابەت، پەلسەپە، پېداگوگىكا، 

وگىيە، زوئولوگىيە، بوتانېكا ۋە لوگىكا، ئاسترونومىيە، ماتېماتىكا، خىمىيە، فىزىكا، مېتاللورگىيە، بىئول

 . مۇزىكا قاتارلىق كۆپ خىل پەنلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان

سېھرىگەرلىك، مىتالالرنى بىر بىرىگە )يىلىدىن باشالپ ئاۋۋال تېبابەت ۋە كىمياگەرلىك -994

ان ساھەسىدە تۇنۇلۇشقا باشلىغان ۋە بىر مەزگىل ھەرراندا باش مۇدەررىس بولغ( ئايالدۇرۇش ھۈنىرى

جابىر ئىبن ھەييان كېيىنچە پەننىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىدە داڭق چىقارغاچقا، ئۇنىڭ نامىغا بېغىشالپ 

شۇڭا، ھازىرغا قەدەر جابىرنىڭ ئۆزى يازغان ئەسەرلەرنىڭ . يېزىلغان كىتاپالرمۇ ناھايىتى كۆپ بولدى

يازغانلىقىنى ھەققىدە  سانىنى تولۇق ئېنىقالش قىيىنغا توختىغاچغا، ئۇنىڭ زادى قانچىلىك ئەسەر

كرائۇس كۇللىيات دەپ . نېمىس شەرقشۇناسى پ. كەسكىنىك بىلەن بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ

: ئاتىلىۋاتقان بۇ ئەسەرلەر ھەققىدە تەھلىل يۈرگۈزگەندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ يېزىلغان دەۋرى ھەققىدە 

ىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ كەڭ ئىسالمىيەت نەقىل كەلتۈرىدىغان قەدىمكى ئىلىمالرنىڭ ھەممىس››

ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىغا -9. دائىرىلىك ئەسەرلەر يالغۇز بىرال مۇئەللىپنىڭ ئەسىرى ئەمەس

 -3بىر بىرىگە ئۇيغۇن كەلگەن پۈتۈن ۋەقەلەر كۇللىياتنىڭ . مەنسۇپ بولۇشىمۇ ئەسال مۇمكىن ئەمەس

بۇنىڭدىن . دەيدۇ‹‹ ىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇئەسىرنىڭ باشلىرىدا يېزىلغانل -7ئەسىرنىڭ ئاخىرى ۋە 

. كۇللىياتتىكى مۇتلەق كۆپچىلىك ئەسەرنىڭ جابىرنىڭ ئىكەنلىكىنى قىياس قىلىشقا بولىدۇ
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ئەرەبلەردىن چىققان شەرقشۇناس فىلپ ھىتتىنىڭ بىلدۈرىشىچە، غەرپتە ئاپتورى جابىر دەپ يېزىلغان 

ۋە << كىتابۇت تەجمى>>، <<ابۇل رەھمەكىت>>بۇالردىن . ئەسەرنىڭ نامى مەلۇم بولغان 22

بۇ بەش . ئەسىردە ياۋروپادا نەشىر قىلىنغان – 02قاتارلىق بەش ئەسىرى << ئەززى ھەقۇس شەرقى>>

ئۇنىڭ يەنە بەزى ئەسەرلىرى . ئەسەر ھەم شەرقتە ھەم غەرپتە ناھايىتى مەشھۇر بولغان ئەسەرلەردۇر

ۇفورت ۋە سىترازبۇرگدا التىن ۋە نېمىس تىللىرىدا يىلالر ئارىسىدا نۇرنبېرگ، فرانك -0901 -0492

 .نەشىر قىلىنغان

ئېنسىكلوپېدىك ئالىم جابىر ئىبن ھەيياننىڭ تەتقىقات نەتىجىلىرى خىمىيە ساھەسىدە ئەڭ 

ئۇ ئەينى دەۋرلەردە كەڭ . گەۋدىلىك بولغان ۋە ئەسلى شۆھرىتىنى چىقارغىنىمۇ دەل مۇشۇ ساھەدۇر

خاراكتېرىنى ئۆزگەرتىپ، ئۇنى خىمىيەدىن ئىبارەت يېڭى بىر پەنگە يېيىلغان كىمياگەرلىكنىڭ 

جابىر تەتقىقات بىلەن شۇغۇلالنغان ئەرەب . ئايالندۇرغان تەجىرىبە ۋە تەتقىقاتالر بىلەن شۇغۇلالنغان

بىرى، يىلتىزى جافەر سادىققا قەدەر . زىمىنىدا كىمياگەرلىك ئىككى يول بىلەن تەرەققىي قىلغان

ھەمدە بىرمۇنچە ئالىم ۋە تەسەۋۋۇپچىالر ۋەكىللىك قىلغان، ھەقىقىي مەنىسى بويىچە تاقىلىدىغان 

دەپ ئاتالغان، مىتالالرنى ئۆزگەرتىش ھەققىدىكى ( كىمياگەرلىك)ياكى سىمىيا‹‹ روھى خىمىيە››

بىرىنجى ئېقىمنىڭ ئاالھىدىلىكى . يەنە بىرى، بۈگۈنكى زامانىۋىي مەنىدىكى خىمىيەدۇر. ماھارەتتۇر

لسا مەدەنلەر، مېنېرالالر ياكى باشقا ماددىالرنى خىمىيەلىك تۈزۈلۈش ئاالھىدىلىكى بويىچە تەھلىل بو

قىلماي، بەلكى ھەر نەرسىدە روھنىڭ بولىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلىپ، روھ بىلەن خىمىيەلىك ئاالھىدىلىك 

قا ماددىالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت بارلىقىنى، روھنىڭ تەربىيەسى بىلەن مەدەن ياكى باش

فىزىكىلىق ۋە خىمىيەلىك تۈزۈلۈشىنىڭ ئۆزگىرىدىغانلىقىنى ۋە ھەر قانداق ماددىنىڭ ماھىيىتى بىر 

بولغانلىقى ئۈچۈن مەدەنلەرنىڭ تۈرلۈك روھىي ۋە خىمىيەلىك پائالىيەتلەرنى باشتىن ئۆتكۈزگەندىن 

ن ھەييان دەستلەپتە بۇ ئېقىمنى جابىر ئىب. كېيىن بىر بىرىگە ئۆزگىرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن

قوبۇل قىلغان ۋە شۇ ساھەدە كۆپ تەتقىقات ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، لېكىن ئىزدىنىش ۋە تەجىرىبە 

ئەمەلىيىتىنىڭ چوڭقۇرلىشى بىلەن ئىلمىي تەتقىقاتنىڭ خاس مېتودىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تەجرىبە، 

 . ئىلمىنى مەيدانغا كەلتۈرگەنىدى ئانالىز ۋە ماتېماتىكىغا تايانغان ھەقىقىي خىمىيە

. ئۇ خىمىيە پىنىنى شەكىللەندۈرۈشتە ھەم نەزەرىيىگە ھەم تەجىرىبىگە تەڭ ئەھمىيەت بەرگەن

ئاتالغۇسى بىلەن ئىپادە قىلغان جابىر ‹‹ مىزان››پەننىڭ ھەر تۈرلۈك نەزەرىيىۋىي پىكىرىلىرىنى 

ارىشىچە، تەجىرىگە تايانمىغان خىمىيەلىك ئۇنىڭ ق. خىمىيەنى بىر تەجىرىبە پىنى دەپ تەرىپلىگەن

خىمىيەدىكى تۇنجى مۇھىم نەرسە ››: ئۇ بۇ ھەقتە. بىلىملەر ھەر قانداق ۋاقىتتا ھەقىقەت ھېساپالنمايدۇ

ئەمەلىي ھەرىكەت . سېنىڭ ئەمەلىي ھەرىكەت ۋە تەجىرىبىۋىي سىناقالرنى ئېلىپ بېرىشىڭدۇر

. شى خىمىيەدە ئەڭ ئۇستادلىق دەرىجىسىگە ئۇلىشالمايدۇقىلمىغان ۋە تەجىرىبىگە ئورۇن بەرمىگەن كى
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ئىلىم ئىگىلىرى . بىراق، ئەي ئوغۇل سەن تەجىرىبە قىلساڭ ھەقىقىي بىلىمگە ئىرىشىسەن

ماتېرىياللىرىنىڭ كۆپلىكىدىن زوقالنماي، پەقەت تەجىرىبە ۋە سىناق مېتودلىرىنىڭ كۈچكە ئىگە 

زى البوراتورىيە قۇرۇپ شۇ ئورۇندا تەتقىقات ۋە ئەمەلىي دېگەنىدى ۋە ئۆ‹‹ بولغانلىقىدىن سۆيىنىدۇ

دېمەك، جابىر ئىبن ھەييان يەنە دۇنيادا تۇنجى بولۇپ خىمىيە . تەجىرىبە بىلەن شۇغۇلالنغان

ئۇ ئۆزى قۇرغان ئاشۇ تەجىرىبەخانىدا تۇنجى بولۇپ . البوراتورىيەسىنى قۇرغان ئالىم ھېساپلىنىدۇ

الەمدىن ئۆتۈپ ئىككى ئەسىردىن كېيىن كۇفەنىڭ شام دەرۋازىسىغا ئۇ ئ. سۇنئىي ھۈجەيرە ياسىغان

جابىر . يېقىن يەردىكى بىر يول قايتا ياسالغان چاغدا ئۇ قۇرغان لوبوراتورىيەنىڭ خارابىسى بايقالغان

تەجىرىبە ئارقىلىق ئىرىشكەن بىلىم ۋە پىرىنسىپالرنى قەتئىي ۋە ئۆزگەرمەس دەپ قارىغان ئەمەس، 

قى زاماندىكى پەن تەتقىقاتىدىكىگە ئوخشاش بۇنىڭ قىياسىي ۋە ئېھتىماللىق ئەكسىچە ھازىر

مۇنتىزىم دەلىل ۋە ساغالم ››ئۇنىڭ تەتقىقات مېتودىنىڭ ئاساسىنى . ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ئۇ خىيال ۋە قۇرۇق پەرەز بىلەن ۋاقتىنى ئۆتكۈزمەي، بەلكى ھەقىقىي . تەشكىل قىلغانىدى‹‹ تەجىرىبە

 . ر ئىلمىي تەتقىقاتنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، پەندە يېڭى بىر يول ئاچقانىدىمەنىدىكى بى

ماددىالر، ئۇچۇچان ( پارغا ياكى گازغا ئايلىنىدىغان)جابىر خىمىيەلىك ماددىالرنى ئۇچۇچان 

بۇ . بولمىغان ماددىالر، كۆيمەيدىغان ماددىالر ۋە مەدەنلەردىن ئىبارەت تۆت تۈرگە ئايرىغان

ولغان ۋە شۇ دەۋرگە قەدەر مەۋجۇتلىقى مەلۇم بولغان خىمىيەلىك ماددىالرنىڭ تۈرلەرگە مەنسۇپ ب

جابىر بۇ نەتىجىسى ئارقىلىق خىمىيە پىنىدە تۇنجى قېتىم . خىمىيەۋى خۇسۇسىيەتلىرىنى چۈشەندۈرگەن

گۈڭگۈرت بىلەن سىمابنى ئارىالشتۇرغاندا قىزىل . ئۇسۇلىنى ئوتتۇرىغا قويغان( تەسنىف)تۈرگە ئايرىش

جابىرنىڭ گۈڭگۈرت ۋە . نىڭ مەيدانغا كېلىدىغانلىقىنى ئېنىقلىغان(zencefre)ڭلىق بىر تاشنىڭ رە

بۇ يەردە گۈڭگۈرت كۈيۈش . سىماپ پىرىنسىپى خىمىيە پىنىدە ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت قوللىنىلغان

رلىققا ئەسىردە فلوژىستون نەزەرىيىسى با -03بۇ پىرىنسىپ . پىرىنسىپى سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنغان

فلوژىستون نەزەرىيىسىنىڭمۇ يەنە جابىرنىڭ ئاشۇ پىرىنسىپىگە . كەلگەن دەۋرگىچە داۋام قىلغان

 . تايىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە

ئۇ خىمىيەدىكى ئىككى ئاساسىي پىرىنسىپ بولغان ئوكسىداالش بىلەن ئوكسىدسىزالش ئۇسۇلىنى 

بلىماتسىيەلەش، ئېرىتىش قاتارلىق ئۇسۇلالرنى دەلىللەپ، كرىستالالشتۇرۇش، دىستىللەش، سۈزۈش، سۇ

بۇنىڭدىن باشقا . تېخنىكىلىق بىر سەۋىيەگە كۆتۈرۈپ، بۇنى خىمىيە تەجىرىبىسىدە كەڭ تەدبىقلىغان

تۈرلۈك خىمىيەۋىي ۋە سانائەت بوياقلىرى ھەققىدىمۇ ساۋات بىرىپ، چاچ بوياش، رەخت بوياش ۋە 

يەنە تۇنجى قېتىم . ئوتتا كۆيمەيدىغان قەغەز ئىجاد قىلغان. ئەينەك سىرالش ئۇسۇللىرىنى تۇنۇشتۇرغان

مېتالالرنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى، پوالت قۇيۇش . تەجىرىبىدە قوللىنىلىدىغان تېمىتىش سايمىنىنى ياسىغان

تېخنىكىسى، سۇ سىڭمەس رەختلەرنى بوياش تېخنىكىسى، ئەينەك ئىشلەشتە مانگان تۆت ئوكسىتنىڭ 
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ھاسىل ( تىلال سۈيى)يمانالرنىڭ داتلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كرال سۈيىقوللىنىلىشى، مىتال سا

بۇنىڭدىن باشقا جابىر سۇلفات كېسالتاسى ۋە ئازوت . قىلىش جەھەتتە بىرمۇنچە كەشپىياتالرنى ياراتقان

كېسالتاسى قاتارلىق كېسالتالىق بىرىكمىلەرنى، ناترىي كاربونات ۋە كالىينى، ئەڭ زەھەرلىك ماددا 

ئەسەرلىرىدە خىمىيەلىك بەلگىلەرنى قوللىنىش بىلەن بىرلىكتە يەنە . لغان ئارسىن تۇزىنى بايقىغانبو

جابىر ئەسەرلىرىدە ئۆزىنىڭ تەھلىل ۋە . ماددىالرنىڭ ئۆزگىرىش خۇسۇسىيىتىنى تۇنۇشتۇرغان

ايىتى تەجىرىبىلىرىنى ئەڭ ئىنچىكە تەرەپلىرىگىچە بايان قىلغان، ئىرىشكەن نەتىجىلىرىنىمۇ ناھ

ئۇنىڭ خىمىيە ئىلمىنىڭ بارلىققا كىلىشىدە ياراتقان . سەگەكلىك ۋە ئەستائىدىللىق بىلەن تەرىپلىگەن

بىرىنجىسى، جابىر بەزى مۇھىم . ئاساسلىق تۆھپىسىنى مۇنداق ئۈچ جەھەتتىن كۆرسىتىشكە بولىدۇ

ىدىغان بەزى مېتودالرنى ئىككىنجىسى خىمىيەدە قوللىنىل. خىمىيەۋى ماددىالرنىڭ تەركىبىنى ئېنىقلىغان

ئۈچىجىسى، تەجىرىبىدە ئىشلىتىلىدىغان بەزى سايمانالرنى ياساپ، بۇالرنىڭ . ئوتتۇرىغا قويغان

جابىرنىڭ خىمىيە تەتقىقاتىنى چۈشىنىشتە مۇراجىئەت قىلىدىغان . ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى كۆرسەتكەن

 . اپلىرىدۇرقاتارلىق كىت<< كىتابۇسسۈمۇم>>، <<كىتابۇل كىمىيا>>ئەسەرلىرى 

جابىر ئىبن ھەيياننىڭ خىمىيە ساھەسىدە ياراتقان ئەڭ چوڭ نەتىجىسى ئۇنىڭ ئاتوم 

ئېنىرگىيەسىدىن پايدىلىنىپ ئاتوم بومبىسىدەك ۋەيران قىلىش كۈچىگە ئىگە كۈچلۈك بىر قۇرالنى 

رسىتىپ جابىر ماددىالرنىڭ ئاتوم تۈزۈلۈشىنى كۆ. ياساش مۈمكىنچىلىكىدىن بىشارەت بەرگەنلىكىدۇر

بىرىدىغان ئورگىنال ئېنىقلىمىالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خىمىيەلىك رېئاكسىيەدە بەلگىلىك بىر مىقدارنىڭ 

بۇ ئارقىلىق مۇقىم نىسبەت . يەنە بىر بەلگىلىك مىقدار بىلەن رېئاكسىيەلىشىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان

ۈشنىڭ رەڭگى ۋە ئېغىرلىقىدىن باشقا ئۇنىڭ قارىشىچە، ئالتۇن بىلەن كۆم. قانۇنىيىتىىگە يول ئاچقان

بۇنىڭ ئۇسۇلى بولسا ھەر ئىككى . پەرقى يوق بولۇپ، بۇ ئىككى ئاالھىدىلىكنى يوقىتىش مۇمكىن ئىدى

بۇ قاراش ھازىرقى زامان . ماددىنى تەشكىل قىلغان ئاتومنى پارچىالپ ئۇنىڭ ۋالىنتىنى ئۆزگەرتىشتۇر

جابىرنىڭ ئاتوم قارىشى قەدەمكى . ىر ھەقىقەتتۇرخىمىيە پىنى تەرىپىدىنمۇ قوبۇل قىلىنغان ب

ئالەم بوشلۇقتىن، ››يۇنان ئاتوم نەزەرىيەسىدە . ئالىملرىنىڭ قارىشىدىن پەرقلىنەتتى( گرېك)يۇنان

بۇ زەررىچىلەر بۇزۇلمايدۇ، . كىچىك زەررىچىلەردىن مەيدانغا كەلگەن-سانسىزلىغان چوڭ

ئاتوم ماددىنىڭ شەكلى ۋە ...توم دەپ ئاتىلىدۇبۇ زەررىچىلەر ئا. ئۆزگەرمەيدۇ، بۆلۈنمەيدۇ

‹‹ ...ئاتوم يوقتىن بار بولمايدۇ، بارلىرى يوقالمايدۇ... ئاالھىدىلىكىنى پەرقلىق قىلغان ئۇل تېشىدۇر

‹‹ پارچىالنماس››يۇنان ئالىملىرى زەررىچىلەرنى پارچىالنمايدۇ دەپ قارىغاچقا، ئۇنى . دەپ قارالغان

ھازىرقى زامان خىمىيەسىدە بولسا . دېگەن سۆز بىلەن ئاتىغان( ئاتوم)‹‹ئاتوما››دېگەن مەنىدە 

ئاتومنىڭ سانسىزلىغان پارچىغا بۆلىنىدىغانلىقى، ئاتومنىڭ ئېلىكترون دەپ ئاتالغان كىچىك 

زەررىچىلەردىن مەيدانغا كەلگەنلىكى ۋە بۇ زەررىچىلەرنىڭ زىچلىقى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ئاتوم 

جابىرنىڭ ئاتوم قارىشى يۇنان . تىز ئايلىنىدىغانلىقى ئالغا سۈرىلىدۇيادروسىنى چۆرىدەپ 
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ئالىملىرىنىڭكىدىن پەرقلەنگەن ھەم ھازىرقى زامان خىمىيە پېنىدىكى ئاتوم چۈشەنچىسى بىلەن 

ماددىنىڭ ئەڭ كىچىك پارچىسى بولغان >>: ئۇ ئاتوم ھەققىدە مۇنداق دېگەن. بىرخىل بولغان ئىدى 

يۇنان ئالىملىرىنىڭ دېگىنىدەك بۇنى پارچىالنمايدۇ دېيىشكە . ئېنىرگىيە بار ئاتومدا كۈچلۈك بىر

پارچىالنغاندا شۇنداق بىر كۈچ مەيدانغا كېلىدۇكى، بۇ كۈچ باغداتنى . ئاتوممۇ پارچىلىنىدۇ. بولمايدۇ

ۇر دېمەك، جابىر ئىبن ھەييان ئاتوم ھەققىدە ناھايىتى چوڭق<< بىردەمدە خارابىگە ئايالندۇرىۋىتىدۇ

، ئېرنىك (0343-0997)، ئوتتۇ ھان(0344-0944)تەتقىقات ئېلىپ بارغان ۋە جون دالتون 

قاتارلىق مەشھۇر ئالىمالردىن مىڭ يىلالر ( 0722-0397)ۋە ئالبېرت ئېينىشتېئىن( 0724-0710)فېرمى

. ويغانبۇرۇن ئاتومنىڭ پارچىلىشى ۋە ئۇنىڭ ۋەيران قىلىش كۈچى ھەققىدە توغرا قاراشنى ئوتتۇرىغا ق

ئەسىرگە كەلگەندە بۇ قاراش ئەمەلگە ئېشىپ، ئاتوم بومبىسى بىرەر شەھەرنى بىردەمدىال  -21

شۇڭا، جابىرنىڭ ئاتوم ھەققىدە ئېيتقان سۆزلىرىنى پەن . تۈزلىۋىتىدىغان كۈچلۈك بىر قۇرالغا ئايالندى

. يات دېيىشكە بولىدۇتارىخىدا مەيدانغا كەلگەن بىر تەۋرەنمەس بىر نەزەرىيە ۋە بۈيۈك بىر كەشپى

( 0292-0219)جابىر ئىبن ھەيياندىن كېيىن مۇتەپەككۇر ۋە تەسەۋۋۇپچى شائىر جااللىدىن رۇمى

مۇ ئەسەرلىرىدە ئاتومنىڭ (0273-?)بىلەن شائىر ۋە پەيالسوپ ياھيا بىن پىر ئالى نەۋى

ىلەن ناھايىتى ئېنىق ئۇالر ئۆز پىكىرلىرىنى سىمۋوللۇق بىر سۆز ب. پارچىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

 . ئىپادىلىگەن

ئوپتىك قانۇنىيەتلىرىنىڭ بايقىلىشى ۋە مەرجەك نەزەرىيەسىنىڭ بارلىققا كېلىشىمۇ جابىر 

ئۇ پېتىنقى ئەينەك ئارقىلىق قۇياش نۇرىنى بىر يەرگە يىغىپ يىراقتىكى . تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسىدۇر

بۇنىڭدىن جابىرنىڭ . قاچا سۇنى قايناتقانىدى ياغاچقا ئوت تۇتاشتۇرغان، يەنە شۇ ئۇسۇل بىلەن بىر

يەنە پەن تارىخىدا تۇنجى قېتىم قۇياش ئېنىرگىيەسىدىن پايدىلىنىش ئۇسۇلىنىمۇ تەجرىبە قىلغان ئالىم 

 . ئىكەنلىكىنى بىلىشكە بولىدۇ

مەشھۇر ئالىم جابىر ئىبن ھەيياننىڭ پەن تارىخىدا ياراتقان ئەڭ زور كەشپىياتلىرىدىن بىرى 

جابىر بەزى ئەسەرلىرىدە ئىنساننى . ركىدا بوۋاق يىتۈشتۈرۈش تەلىماتىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىدۇرپروبې

ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق جانلىقالر تۈرىنى سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن ياراتقىلى بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا 

جابىر . دەپ ئاتىغان‹‹ تەكەئىن››سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن يارىتىلىدىغان بۇ جانلىقنى ئۇ . قويغان

ئەسەرلىرىدە يەنە جانلىقالرنىڭ سۈنئىي ئۇسۇلدا قانداق يارىتىلىدىغانلىقىغا دائىر ئۇسۇل ۋە 

مەسىلەن، ئىنساننىڭ ئىسپىرمىسىنى باشقا بىر مۇنچە ماددىالرغا . تەجىرىبىلەرنى چۈشەندۈرگەن

تلەرنى ئورۇندىغاندىن كېيىن ئارىالشتۇرۇپ بىر ئەينەك پروبىركىغا قاچىالپ، زۆرۈر ھەرىكەت ۋە شەر

تۈپ ››ئۇنىڭ بۇ قارىشى بىزگە بۈگۈنكى كۈندىكى . تىرىك بىر بوۋاقنىڭ تۇغۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

لېكىن، جابىرنىڭ مۇشۇنداق بىر . تەجىرىبىسىنى ئەسلىتىدۇ( پروبىركىدا ھامىلە يىتۈشتۈرۈش)‹‹بۇۋاق
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ئەمما، شۇ بىر نوقتىنى . ە مەلۇماتقا ئىگە ئەمەسمىزتەجىرىبىنى ئىشلىگەن ياكى ئىشلىمىگەنلىكى ھەققىد

قىياس قىلىشقا بولىدۇكى، شۇ دەۋردە جابىر ياشىغان جەمئىيەتنىڭ ئىالھىيەت قارىشى، ئومۇمىي پىكىر 

سەۋىيەسى ۋە تېئوكراتىك ھاكىمىيەتنىڭ ھۆكۈمرانلىقى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىلالرنىڭ سۈنئىي ئۇسۇلدا 

كرائۇس جابىرنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ . پ. سىگە يول قويۇشى ناتايىن ئىدىجانلىق يارىتىش تەجرىبى

، ماددىنىڭ خاس (سېھرىگەرلىك)ئاساسلىقى خىمىيە، تېبابەت، ئاسترونومىيە، تېلېسمولوگىيە

خۇسۇسىيەتلىرى نەزەرىيەسى ۋە سۈنئىي ئۇسۇلدا جانلىقالرنى يارىتىش تەتقىقاتىغا بېغىشلىغانلىقىنى 

جابىرنىڭ سۈنئىي ئۇسۇلدا جانلىقالرنى يارىتىش تەتقىقاتى بىلەن كۆپ مەشغۇل بۇنىڭدىن . بىلدۈرگەن

لېكىن، جابىر ئىجتىمائىي مۇھىتتىن كېلىدىغان قارشىلىقنى نەزەرگە ئېلىپ . بولغانلىقىنى بىلىشكە بولىدۇ

. بۇ تەتقىقاتىنى پەقەت نەزەرىيە جەھەتتىن داۋامالشتۇرۇپ، تەجىرىبە قىلمىغان بولۇشى مۇمكىن

ەمەلىيەتتىمۇ بۇنداق نەزەرىيە ئۇنىڭدىن كېيىنكى مىڭ يىل داۋامىدا ئوتتۇرىغا قويۇلمىدى ۋە ئ

يىللىرىغا كەلگەندە ئاندىن بۇ نەزەرىيە غەرپ -41ئەسىرنىڭ  -21پەقەت . تەجىرىبىمۇ قىلىنمىدى

ش يىلى بەدەن سىرتىدا ھامىلە يىتىلدۈرۈ -0792. مېدىتسىناسىدا تەجىرىبە قىلىنىشقا باشلىدى

ئوڭۇشلۇق تامامالنغان بولسىمۇ، ھامىلەنى ئانىنىڭ باالياتقۇسىغا كۆچۈرۈش تەجىرىبىسى مەغلۇپ 

يىلى ئىيۇلدا ئەنگلىيەدە دوكتۇر ستېپتې بىلەن ئېدۋاردس تەرىپىدىن پروبىركىدا  -0793. بولغان

ندۇرۇش ۋە شۇنىڭدىن كېيىن ئۇرۇقال. دۇنياغا كەلدى‹‹ لوئىس بروۋن››يىتۈلدۈرۈلگەن تۇنجى بۇۋاق 

يىتىلدۈرۈش ھەققىدىكى بىلىممۇ ‹‹ تۈپ بۇۋاق››. ھورمۇن ھەققىدىكى تەتقىقاتالر كۈچەيتىلدى

بولۇپمۇ پروبىركىدا يىتىشتۈرۈلگەن ھامىلىنى . چوڭقۇرلىشىپ، تەدبىقالش جەرىيانىمۇ كۆپ خىلالشتى

GIFT ،ZIFT كىردى ئۇسۇلى بىلەن ئانا تېنىگە كۆچۈرۈش تېخنىكىسى مۇھىم بىر باسقۇچقا .SUZI  ۋە

PZD بىلەن تۇخۇمنى ئۇچراشتۇرۇش ئۇتۇقلۇق ئۇرۇندالماقتا( سىپىرما)تېخنىكىسى ئارقىلىق ئۇرۇق .

ئوكۇلى ئۇرۇش ئارقىلىق ئانا تېنىگە ھامىلە ( İCSİ)يىلى مىكروئېنژىكسيون  -0774بولۇپمۇ 

‹‹ تۈپ بۇۋاق››كۆچۈرۈش تېخنىكىسى ھەقىقىي بىر تەرەققىيات باسقۇچىغا كىرگەندىن كېيىن، 

ھازىر دۇنيادا بۇ تېخنىكا بىلەن يىتۈلدۈرۈلگەن بوۋاقالر نەچچە . يىتۈشتۈرۈش نىسبىتى تېخىمۇ ئاشتى

 . مىڭغا يەتتى

يۇقىرىدا دېيىلگىنىدەك، جابىر ئىبن ھەييانغا بېغىشالنغان كىتاپالرنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ 

مەنبەلەردە . تولۇق ئايرىپ چىقىش قىيىن بولغاچقا، بۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئۆزى يازغان كىتاپالرنى

دىن كۆپرەك ئىكەنلىكى تىلغا  211جابىر ۋە ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا بېغىشالنغان ئەسەر سانىنىڭ 

گە يازغان ماقالىسىدا جابىرغا <<ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى>>كرائۇس جابىر ھەققىدە . پ. ئېلىنىدۇ

كىتاپ  002>>: ەرنىڭ تېمىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ بېغىشالنغان ئەسەرلەرنىڭ سانى ۋە بۇ ئەسەرل

خىمىيەگە ئائىت كۆپلىگەن مەلۇماتالر بىلەن خىمىيەنىڭ تەدبىقلىنىشى ھەققىدە بىر بىرىگە 

كىتاپ خىمىيە نەزەرىيەسىنىڭ  91. ئوخشىمايدىغان مەلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رىسالىالردۇر
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نىڭ (غايىب ئىلىملەر)غايىبىيەت -ىيە بىلەن ئۇلۇمىكىتاپ خىم 004. سىستېمىلىق تەسنىفىدۇر

بۇ سانغا خىمىيە ھەققىدە . نەزەرىيەسى، بولۇپمۇ پەلسەپىۋىي ئاساسلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر

توختالغان باشقا كىچىك كۇللىياتالرنى، ئارىستوتېل ۋە ئەپالتۇننىڭ ئەسەرلىرىگە يېزىلغان 

استرولوگىيە، ماتېماتىكا، مۇزىكا، تېبابەت ۋە سېھرىگەرلىك شەرھىيلەرنى، پەلسەپە، ئاسترونومىيە، ئ

جابىرنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ << .ھەققىدىكى تەتقىقاتالرنى، نىھايەت دىنىي ئەسەرلەرنىمۇ قوشۇشقا بولىدۇ

بېرتېلېتمۇ بۇ تېمىدا مۇنداق بىر . كۆپ قىسمىنى تەتقىق قىلغان فرانسۇز پەن تارىخچىسى، شەرقشۇناس م

بۇ ئەسەرلەرنىڭ كۆپى بىر ياكى بىر قانچە بۆلۈمدىن ئىبارەت بولغان >>: رىغا قويغان خۇالسىنى ئوتتۇ

بۇ ئەسەرلەردە پەقەت خىمىيە تېمىلىرىال بولۇپ قالماي، يەنە ئارىستوتېل . قىسقا ماقالىالردۇر

لوگىكىسىنىڭ خۇالسىسى، خىمىيە ۋە فىزىكا تېمىلىرى ھەققىدە توختالغان ماقالىالر، تەن، روھ، 

زۇقلىنىش، ھەزىم قىلىش، باالياتقۇ، مىڭە ھۈجەيرىسى، ئەستە ساقالش، خىيال ۋە تەپەككۇر ئۇ

مەركەزلىرىنىڭ مىڭىدىكى ئورنى قاتارلىق مەسىلىلەر، تېبابەت ۋە فىزىئولوگىيە تېمىلىرىمۇ بايان 

ابىرنىڭكىدەك ئىسالم دۇنياسىدا يېزىلغان خىمىيە كىتاپلىرى ج... يەنە ئاسترولوگىيەمۇ باردۇر. قىلىنغان

ئەسىردە ياشىغان تۈرك ئالىمى كاتىپ چەلەبىمۇ جابىرنىڭ يەتتە  -09<< .كەڭ ۋە تەپسىلى ئەمەس

جابىرنىڭ كۇللىياتىغا ئائىت ئەسەرلەر ھازىر بېرلىن، پارىژ، لېيدېن ۋە . پارچە ئەسىرىنى تىلغا ئالغان

غان كىتاپالرنىڭ تىزىملىكى ئالدۇ جابىرغا ئائىت دەپ قارال. قاھىرە كۇتۇپخانىلىرىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

 . مىئېلىنىڭ ئەسىرىدە بىرىلگەن

. ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئىلىم ساھەسىدە تىز يېيىلغان -3جابىر ئىبن ھەيياننىڭ نامى مىالدى 

<< ئۇستادالرنىڭ ئۇستادى>>ئۇنى ( 0129-731)ۋە ئىبن سىنا( 722-342)رازى –ئەبۇ بەكىر ئەل 

كېيىن ئەسەرلىرى التىن تىلىغا تەرجىمە قىلىنغاندىن كېيىن جابىر ئىبن ھەييان . دەپ تەرىپلىگەنىدى

ئەسىردىن كېيىن نامى چىقىشقا  -02. دېگەن نام بىلەن غەرپتە تونۇلۇشقا باشلىغان<< گەبىر>>

باشلىغان غەرپلىك نۇرغۇن خىمىيە ئالىملىرى ۋە فارماكولوگالر جابىرنىڭ ئەسەرلىرىدىكى ئاساسىي 

جابىر ئۆزىنىڭ . بۇ چاغدا جابىرنىڭ نامىمۇ ياۋروپادا كەڭ تارالغان. لىملىرىدىن پايدىالنغانخىمىيە ئى

ھەم نەزەرىيەگە ھەم تەجىرىبىگە تايانغان ئىلمىي نەىجىلىرى بىلەن زامانىۋىي مەنىدىكى خىمىيە 

ىلگىرلىگەچكە، ئىلمىنى ياراتقاچقا ھەمدە ھازىرقى زامان خىمىيە پىنىمۇ ئۇنىڭ ئاچقان يولىنى بويالپ ئ

ئەسىردە ياشىغان  -04. پەن تارىخىنى تەتقىق قىلغانالر ئۇنىڭغا ناھايىتى يۇقىرى باھا بىرىدۇ

دەپ << داھىنىڭ بىرى 02دۇنيادىكى مەۋجۇت >>ئۇنى ( 0294-0210)ئىتالىيەلىك ئالىم كاردانو

، <<خىمىكبۈيۈك >>، <<خىمىيەنىڭ ھىپۇگراتى>>باشقا بەزى مەنبەلەردە جابىر . كۆرسەتكەن

ئىسالم دۇنياسىدىكى زامانىۋىي خىمىيەنىڭ تۇنجى >>، <<ئىسالم خىمىيەسىنىڭ ئاتىسى>>

ئىسالم خىمىيەسى بىلەن >>، <<ئوتتۇرا ئەسىر خىمىيەسىنىڭ ئەڭ بۈيۈك ئادىمى>>، <<يىتەكچىسى

ئەسەرلىرى ئاۋۋال ئىسالم خىمىيەسىگە، كېيىن غەرپ >>، <<زامانىۋىي خىمىيەنىڭ قۇرغۇچىسى
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. دېگەن نامالردا تەرىپلىنىدۇ<< مىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا تىز تەسىر كۆرسەتكەن ئالىمخى

دەپ ‹‹ ئوتتۇرا ئەسىرنىڭ پەنلەر ئېنسىكلوپېدىيەسى››ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ( 0724-0334)سارتون

 -09ھەقىقەتەن، . ئەسىرگە قەدەر داۋام قىلغان -09تەرىپلىگىنىدەك، ئۇنىڭ شۆھرىتى ۋە تەسىرى 

رگە قەدەر خىمىيە پىنى ساھەسىدە ئۇنىڭ سەۋىيەسىگە يىتەلىگەن ياكى ئۇنىڭدىن ھالقىپ ئەسى

ئەرەب مىدىتسىنا ››خىمىيە تارىخچىسى لېكرېس . ئۆتكەن بىرەر خىمىك ئوتتۇرىغا چىققان ئەمەس

ڭ ئوتتۇرا ئەسىرنىڭ مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدىغان ئە››دېگەن كىتابىدا جابىر ئىبن ھەيياننى ‹‹ تارىخى

بۈيۈك ئالىمى، ئىلمىي نوپۇزى ۋە تەتقىقاتىنىڭ چوڭقۇرلىقى بىلەن تەڭدىشى يوق بىر ئۇستاد، مېتود 

ئارقىلىق يول كۆرسىتىش جەھەتتە بۈيۈك بىر ئىلىم تەرغىباتچىسى، نىھايەت ئۇ زامانىۋىي خىمىيەنىڭ 

رازى، ئىبن سىنا، -دەپ تەرىپلىگىنىدەك، ئەبۇ بەكىر ئەل ‹‹ قۇرغۇچىسىدۇر

ۋە باشقا بىر مۇنچە شەرق ئالىملىرى ئۇنىڭ ( 721-391)، فارابى(0119-721)مەجرىتى-ئەل

، فرانكىس (0442-0244)غەرپ ئالىملرىدىن گالىلې. ئەسەرلىرىدىن پايدىالنغان

قاتارلىق كۆپ ئالىمالرمۇ ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ( 0929-0442)نيۇتون( 0424-0240)باكون

اشىغان پەيالسوف ۋە تەجىرىبىگە ئەھمىيەت بەرگەن ئالىم بولۇپمۇ بۇالردىن بۇرۇن ي. ئۈگەنگەن

ئەسىرلەردە  -03، -09. ئۇنىڭغا تولىمۇ ھەيران قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن( 0270-0204)روگېن باكون

غەرپ ئىلىم مۇھىتىدا بارلىققا كەلگەن بىرمۇنچە كەشپىياتالردا جابىر ئەسەرلىرى كۈچلۈك تەسىر 

دېگەن كىتابىدا جابىرنىڭ خىمىيە تارىخىدا ‹‹ تتۇرا ئەسىر خىمىيە تارىخىئو››بېرتېلېت . م. كۆرسەتكەن

ئارىستوتېلنىڭ لوگىكا ئىلمىدىكى ئورنى قانداق بولسا جابىر ››: تۇتقان ئورنىغا مۇنداق باھا بەرگەن 

ئارىستوتېل لوگىكىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ئۇستادى . ئىبن ھەيياننىڭ خىمىيە ئىلمىدىكى ئورنىمۇ شۇنداقتۇر

 ‹‹ .ۈپىتىدە قوبۇل قىلىنغىنىدەك، جابىر ئىبن ھەييانمۇ خىمىيەنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ئۇستادىدۇرس

كرائۇس ئۇنىڭ . جابىرغا ئائىت ئەسەرلەرنى كەڭ دائىرىلىك تەتقىق قىلغان شەرقشۇناس پ 

جابىرنىڭ خىمىيەسى قەدىمكى ›› : ئەسەرلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكى ھەققىدە توختالغاندا

جابىرنىڭ خىمىيەسى . دىن بىزگە قالغان ھەر نەرسىدىن ناھايىتى رۇشەن پەرقلىنىدۇ(سىمىيا)خىمىيە

ئىسالم دۇنياسىغا ئائىت ھىچقانداق بىر . پەلسەپىۋىي بىر نەزەرىيەنى ئاساس قىلغان بىر ئىلىمدۇر

خىمىيە كىتابى دەستلەپكى دەۋر ئەسەرلىرى ھەققىدە جابىرنىڭ يازغانلىرىدەك كەڭ دائىرىلىك بىر 

. دەپ كۆرسىتىدۇ‹‹ ىمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەمەس ۋە ئۇنىڭدەك ئېنسىكلوپېدىك ئەمەسبىل

جابىرنىڭ ئەسەرلىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەلۇماتالر ئاۋۋال ئىسالم خىمىيەسىگە، كېيىن غەرپ 

كېيىنكى دەۋرلەردە ياشىغان ئىسالم . خىمىيەسىنىڭ تەرەققىياتىغا تىز تەسىر كۆرسەتكەن

رىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ نامىنى ئاالھىدە تىلغا ئالغان، بىر مۇنچىسى جابىرنىڭ خىمىيەچىلى

لېكىن، غەرپتە جابىرنىڭ ئىلمىي ئوبرازىغا ھەسەت قىلغان ئالىمالرمۇ . ئەسەرلىرىگە شەرھىي يازغان

ئەسەرلىرى ››، ‹‹...گرېك نەسىللىكتۇر››، ‹‹...ھىيلىگەر››ئۇالر ئەسەرلىرىدە جابىر ھەققىدە . بولغان
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دېگەن سۆزلەرنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئىلمىي ئوبرازىنى ‹‹ ...يۇنان مەنبەلىرىگە تايانغان

لېكىن، ئوبيېكتىپ قاراشقا ئىگە بەزى . چۈشۈرۈشكە ۋە ئىلمىي نەتىجىلىرىگە كۆز يۇمۇشقا ئۇرۇنغان

ئىسالمىي  .جابىر ھەقىقىي مۇسۇلماندۇر››: غەرپلىك شەرقشۇناسالر بۇ خىل خائىشقا قارشى تۇرۇپ 

‹‹ ئەسەرلىرىدە ئىلگىرىكىلەرگە ئائىت ئىزالرنى تېپىش مۇمكىن ئەمەس. ئاساسالر دائىرىسىدە ياشىغان

دېيىش ئارقىلىق ئۇنىڭ يۇنان تەسىرىدىن خالى ھالدا مۇستەقىل تەتقىقات ۋە تەجىرىبىگە تايىنىپ 

ىرنىڭ ھازىرقى زامان خىمىيە ئاخىرىدا جاب. خىمىيە ئىلمىنى ياراتقان ئالىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ

ئىلمىنىڭ قۇرغۇچىسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىدىغان فرانسىيەلىك فىزىك ۋە خىمىك 

بۇ . بىلەن بولغان باغلىنىشىمۇ ئەسكەرتىشكە تىگىشلىك بىر مەسىلىدۇر( 0974-0942)الۋوزىئېر

. دەپ قاراشقا بولىدۇ مەسىلىدە ئەلبەتتە جابىرنى يول ئاچقۇچى، الۋوزىئېرنى ئۇنى داۋامالشتۇرغۇچى

بۇ ئەسەردە يېڭىدىن . دېگەن بىر ئەسەر يازغان<< خىمىيە ئىلمىگە كىرىش>>يىلى  -0937الۋوزىئېر 

بايقالغان بىرەر خىمىيەلىك ماددا ياكى خىمىيەگە ئائىت تېخى مەلۇم بولمىغان بىرەر يېڭى مەلۇمات 

ەت ئۆزىدىن بۇرۇن ياشىغان خىمىيە الۋوزىئېرنىڭ بۇ ئەسەردە ئوتتۇرىغا قويغىنى پەق. يوق ئىدى

ئالىملىرىنىڭ مەلۇماتلىرىنى سىستېمىلىق بىر شەكىلدە كۆرسەتكەنلىكى ۋە شۇ ۋاقىتقا قەدەر مەلۇم 

دېمەك، . بولغان خىمىيەلىك ماددىالرنى ئاتاش ئۈچۈن يېڭى بىر سىستېمىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىدۇر

شۇ . شلىرى ئۈچۈن بىر بىلىم غەزىنىسىنى مىراس قالدۇرغانجابىر ئىبن ھەييان الۋوزىئېر ۋە ئۇنىڭ دەۋردا

نىڭ (0314-0922)ۋەجىدىن، ئىلىم ساھەسىدىمۇ جابىرنىڭ ئاچقان يولىنىڭ الۋوزىئېر ۋە پرىئېستلىي

فرانسىيەلىك ئالىم . ئاچقان يولىدىنمۇ ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكى ھەققىدە ھىچقانداق ئىختىالپ يوق

دا خىمىيەنىڭ تەرەقىياتى بىۋاسىتە جابىرنىڭ ئەسەرلىرىنى ئۈگىنىشتىن ياۋروپا››ماكس مايېرخافنىڭ 

 . دېگەن سۆزىمۇ بۇ نوقتىنى دەلىللەيدۇ‹‹ باشالنغان
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 قۇچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدىكى بۇددىزىم -2

 نۇرمۇھەممەت توختى كۈنەستېكىن

 

 
 

بۇ ماقالىدە، بۇددىزمنىڭ قەدىمكى قوچۇ رايونىغا تارقىلىشى ۋە قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى : مۇھىم مەزمۇنى

 .قۇرۇلغاندىن كېيىنكى بۇددىزم مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتى بايان قىلىنىدۇ

 قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى؛ بۇددىزم: ئاچقۇچلۇق سۆزلەر

 

 نىڭ قەدىمكى قوچۇ رايونىغا تارقىلىشىبۇددىزم. 0

 

شۇ دەۋردە . دېگەن نام غەربىي خەن سۇاللىسى دەۋرىدە مەيدانغا كەلگەن( 高昌)« قوچۇ»

ئېلىمىزنىڭ ئىچكىرى رايونلىرىدا ياشايدىغان كىشىلەر ھازىرقى تۇرپان شەھىرىنىڭ شەرق تەرىپىگە 

بىلەن قاراغوجا ئارىلىقىغا جايالشقان توغرا كېلىدىغان، سىڭگىم ئېغىزىنىڭ جەنۇبىدىكى ئاستانە 

« قوچۇ»چۈنكى، بۇ جايدا ئىلگىرى  .دەپ ئاتاشقان« قوچۇ»قەدىمكى شەھەر ۋە ئۇنىڭ ئەتراپلىرىنى 

火州» ،«哈喇霍州»خەنزۇچە تارىخىي مەنبەلەردە قوچۇ . لىدىغان ئېگىز قەلئە بار ئىدىدەپ ئاتى

 .دېگەندەك نامالر بىلەنمۇ ئاتالغان« 
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قوچۇ ـ ئۇيغۇر شەھەرلىرىدىن »: ناملىق ئەسىرىدە« دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك»مەھمۇد كاشغەرىي 

دەپ « ەن ئاتىلىدۇبەزىدە ئۇ يەرلەردىكى شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى شۇنام بىل. بىرىنىڭ ئېتى

« ئىدىقۇت»بۇ . دەپ ئاتىلىدۇ« ئىدىقۇت»قوچۇ ـــ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا . كۆرسەتكەن

قوچۇ ئۇيغۇر »: گېرمانىيەلىك مەشھۇر ئۇيغۇرشۇناس گابائىن خانىم. تۇرىدىغان جاي دېمەكتۇر

ەن سۆزدىن دېگ‹idug-gut›بۇ سۆز. دېگەن ئىككىنچى نامىنىمۇ قولالنغان‹ئىدىقۇت›خانلىقى

دېگەن نامنىڭ ‹ئىدىقۇت›مەھمۇد كاشغەرىي. دېگەن مەنىنى بىلدۈرەتتى‹بەخت›ئېلىنغان بولۇپ،

ئېلىمىزنىڭ كىالسسىك ئەسەرلىرىدىن . دەپ يازىدۇ« باسمىل قەبىلىسىنىڭ نامى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان

 -2نقى دىكى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندا، مىالدىيەدىن بۇرۇ« خەننامە»ۋە « تارىخنامە»

كېيىن تۇرپان ئويمانلىقىغا . ئەسىرلەردىال، تۇرپان ئويمانلىقىدا ياشىغان قۇسالر قۇس خانلىقىنى قۇرغان

كېيىن قۇس خانلىقى ئالدى قۇس ۋە ئارقا قۇستىن ئىبارەت ئىككى قىسىمىغا . ھۇنالر ھۆكۈمرانلىق قىلغان

تەڭرىتاغنىڭ شىمالىدىكى بېشبالىق ئايرىلغان بولۇپ، ئالدى قۇس تۇرپان ئويمانلىقىغا، ئارقا قۇس 

قوچۇ خانلىقى خەن دەۋرىدىكى »: دە«غەربىي يۇرت تەزكىرىسى. ۋېينامە». ئەتراپلىرىغا جايالشقان

خەن سۇاللىسىنىڭ غەربىي يۇرت دورغاچى ۋە . ئالدى قۇس خانلىقىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى جاي ئىدى

بۇ جايدا قوچۇ ۋىاليىتىنى تەسىس  جىن سۇاللىسى. ۋۇجى چېرىكچى بەگلىرى مۇشۇ جايدا تۇرغان

جاڭ گۈي، لۈي گۇاڭ، جۇرچى مەنسۇن قاتارلىقالر خېشى كارىدورىنى ئىگىلىۋالغان مەزگىلدە، . قىلغان

نىڭ (گوبى)يىلى قۇملۇق  -444. ھەممىسىال بۇ جايغا ۋالىي تەسىس قىلىپ ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزگەن

ىڭ تەسىر كۈچى غەربكە سۈرۈلۈپ، تەڭرتاغنىڭ شىمالىدىكى كۆچمەن چارۋىچى مىللەت ــ جۇرجانالرن

قوچۇغا پادىشاھ ( 阚伯周)شۇنىڭ بىلەن كەن بۇجۇ . جەنوبى ۋە شىمالىغا يېتىپ كەلگەن

كېيىن قوچۇنىڭ ھۆكۈمرانى ئۈچ قېتىم . دەپ ئاتاش ئەنە شۇ چاغدىن باشالنغان‹قوچۇ خانى›بولغان،

ھۆكۈم ( 441~  211)يىل  041 قوچۇدا( 麹氏)جەمەتى ( جيا)ئالماشقان بولسىمۇ، ئەمما كۈ 

تاڭ -بۇ جەرياندا ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى شىمالىي ۋېي سۇاللىسىدىن تاكى سۈي. سۈرگەن

يىلى كۈ  -441. سۇاللىلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا، قوچۇ ئۇالر بىلەن قويۇق ئاالقىدە بولۇپ كەلگەن

دىسىغا قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن، تاڭ جەمەتىنىڭ ھاكىمىيىتى غەربىي تۈركلەر بىلەن بىرلىشىپ تاڭ ئور

غەربىي ›تەيزۇڭ چوڭ سانغۇن خۇ جۈنجىنى قوچۇغا ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتىپ، كۈ ھاكىمىيىتىنى يوقىتىپ،

ئۇنىڭ قارمىقىدا بەش ناھىيە ـــ . نى تەسسىس قىلغان( 西州都督府)‹ئايماق تۇتۇق مەھكىمىسى

 .دەپ خاتىرىلەنگەن« ى تەسىس قىلىنغانئالدى قۇس، يارغۇل، پىچان، توقسۇن، لۈكچۈن ناھىيەلىر

قەدىمكى قوچۇ رايونىنى مەركەز قىلغان شەرقىي شىنجاڭ رايونى ــ بۇددىزم مەدەنىيىتى كەڭ 

ئومۇمالشقان ۋە تەسىرى ئۇزاق ساقالنغان رايونالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ بۇددىزم مەدەنىيىتى باشقا 

. ەسىرى كۈچلۈك بولغانلىقى بىلەن خاراكتېرلىنىدۇمەدەنىيەتلەر بىلەن بىللە گۈللەنگەن ۋە ئۆزئارا ت
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قوچۇنى مەركەز قىلغان شەرقىي شىنجاڭ رايونىنىڭ ئېتنولوگىيەلىك تەرەققىياتىنى پىروفېسسور 

 :ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن مۇنداق ئۈچ باسقۇچقا بۆلىدۇ

ارلىق قەبىلىلەر خۇجيە قەبىلىلىرىنىڭ ساك، چاڭ، توخرى، ھۇن قات -(گۇشى)بىرىنچى باسقۇچ، قۇش 

قۇمۇل ئاھالىسىنى تەشكىل قىلىشى؛ ئىككىنچى باسقۇچ، بۇ  -بىلەن بىرلىشىپ، قەدىمكى تۇرپان

( كاڭ)قەبىلىلەرنىڭ تېلى ــ توققۇز ئوغۇز، جۈملىدىن قارلۇق، ياغما قەبىلىلىرى، قىسمەن سوغدى 

رك ھاكىمىيىتىنىڭ شىمالىي جەنۇبىي سۇاللىالر دەۋرىدە كۆك تۈ-قەبىلىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، شىمالىي

شىنجاڭدىكى ئەسكرىي كۈچىنى غۇلىتىشقا يېتەرلىك ئۇيغۇر توققۇز ئوغۇز خەلقلىرى بولۇپ 

شەكىللىنىشى؛ ئۈچىنچى باسقۇچ، ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ھاالك بولغاندىن كېيىن، ئادئېز، قارلۇق 

، (ئىدىقۇت)ى ھەمدە ئۇالرنىڭ قوچۇ ئوغۇز قەبىلىلىرىنىڭ بۇ رايونغا كۆپلەپ يۆتكىلىش-قاتارلىق ئۇيغۇر

كۈسەن ئۇيغۇر خانلىقلىرىنى قۇرۇپ، ئىلگىرى كۆچۈپ كەلگەن توققۇز ئوغۇز ۋە باشقا خەلقلەر بىلەن 

 .داۋاملىق ئارىلىشىپ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ شەكىللىنىشىگە ئۇل سېلىشى

ە بىز بىلىدىغان ئەڭ بۇددىزمنىڭ قوچۇ رايونىغا قاچان تارقىلىپ كىرگەنلىكى توغرىسىدا ھازىرغىچ

جىلدىدا، ئالدىنقى  -3بولۇپ، ئۇنىڭ « ئۈچ ئاغلىق نوم خاتىرىلىرى»بالدۇرقى تارىخىي مەنبە ـــ 

弥)ئالدى قۇس بەگلىكى خانى مىدى ( يىلى -232مىالدىيە )يىلى  -03چىن سۇاللىسى جەنيۈەننىڭ 

弟 ) ئالدىنقى چىن سۇاللىسى پادىشاھى فۇجيەن(苻坚 )،ئۇنىڭ سانسكرىت  بىلەن كۆرۈشكەندە

نى ( 大般若经،Maha prajnapar mita sutra)« مەھاپىرە جنا پارامىتا سۇترە»تىلىدىكى 

نىڭ بۇددىزم ئىلمى بويىچە (Kumra bahadra،鸠摩罗跋提注)سوۋغا قىلغانلىقى، كومرا باھادىر 

ياپونىيەلىك خاتانى لياۋدىي (. ئىزاھ ئېلىنسۇن)دۆلەت ئۇستازى ئىكەنلىكى خاتىرىلەنگەن 

دەپ «ئەينى دەۋردە ئالدى قۇستا ماھايانا مەزھىپى تارقالغان»ندىمۇ مۇشۇ خاتىرىگە ئاساسەن، ئەپە

. يىلىدىن بۇرۇن تارقالغاندەك قىلىدۇ -232لېكىن، بۇددىزم قوچۇ رايونىغا مىالدىيە . خۇالسە چىقارغان

 04ى كاربون بۇنداق دېيىشىمىزدىكى ئاساس شۇكى، ئىلىم ساھەسىدىكىلەر تۇيۇقتىكى تاشكېمىرلەرن

(C14 )نومۇرلۇق تاشكېمىر ئۈستىدە  -21. ئانالىزى ئارقىلىق ئۆلچەپ، ئۇالرنىڭ يىل دەۋرىنى بېكىتتى

( 021+31-241)يىلى  -241ئېلىپ بېرىلغان تەجرىبە ئانالىزىدا، ئۇنىڭ يىل دەۋرى مىالدىيە 

يىللىق  021يىلىغا يەنە  -241ئەگەر مىالدىيە . قىلىپ بېكىتىلگەن بولۇپ، سەل بالدۇر بولۇپ قالغان

لىۋ خۇڭلياڭ مۇشۇ تەجرىبىگە ئاساسەن، . يىلى بولۇپ چىقىدۇ -241پەرقنى قوشساق، مىالدىيە 

 -2ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن  -2مىالدىيە »بۇددىزمنىڭ قوچۇ رايونىغا تارقىلىپ كىرگەن ۋاقتى 

ەرنىڭ قېزىلىشى بەلكىم ئۇنىڭدىن سەل ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ۋاقىتقا توغرا كېلىدۇ، تاشكېمىرل

: جىلدىدا -2« ئۈچ ئاغلىق نوم خاتىرىلىرى». دەپ ھۆكۈم چىقارغان« كېيىنرەك بولۇشى مۇمكىن

قوچۇدا مايترىنىڭ تۇغۇلمىقى ›(诅渠京声)شىمالىي لياڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى جۇجۈي جىڭسىڭ »
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观)‹ نومى 弥 勤 菩 萨 下 生 经 ) شەپقەتكار بۇدساتۋا»بىلەن »(观 世 音 观 经 ) نىڭ

خاتانى لياۋدىينىڭ . دېيىلگەن( ئىزاھ ئېلىنسۇن)« ەرئىككىلىسىدىن بىر جىلددىن تەرجىمە قىلغانىدىھ

法)مەلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، بۇ مەزگىلدە قوچۇدىن يېتىشىپ چىققان بۇددا ئۆلىمالىرىدىن فا شېڭ 

盛) فا الڭ ،(法朗) شىڭ زۇن ،(僧遵)مۆتىۋەر ». ن، فا شۇي، جى لىن قاتارلىق ئالىي راھىبالر ئۆتكە

ناملىق مەشھۇر ئەسەرنى ( 一切经音义)‹نومالر شەرھىيسى»›: دە(高僧传)« راھىبالر تەزكىرىسى

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە . دېيىلگەن(( ئىزاھ ئېلىنسۇن))« قوچۇلۇق ئىدى( 释慧琳)يازغان خۇي لىن 

ىكى ئەقىللىق ۋە نادانلىق ھەققىد»جىلدىغا كىرگۈزۈلگەن  -7نىڭ «ئۈچ ئاغلىق نومالر خاتىرىسى»

ۋە ۋېي دي قاتارلىق سەككىز ( 县学)لۇق سىرامان تەنشۆ (خېشىدا)لياڭجۇ »: دا(贤愚经)« سۇترا

راھىب ئۇدۇندا بۇددا دىنىنىڭ ھەر بەش يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان چوڭ يىغىلىشىغا قاتنىشىپ، 

قوچۇغا يىلى  -442ھەرقايسى مەزھەپتىكىلەرنىڭ سۆزلىگەن سۆزلىرىنى خاتىرىلىۋېلىپ، مىالدىيە 

نى يېزىپ ‹ئاقىللىق ۋە نادانلىق ھەققىدىكى سۇترا›كېلىپ ئۇدۇندا ئېرىشكەن ھاسىالتلىرى ئاساسىدا

 .دېيىلگەن( ئىزاھ ئېلىنسۇن)« چىققان

ھۇن نەسلىدىن . بۇ دەۋردىكى قوچۇ ھۆكۈمرانلىرى بۇددىزمنىڭ تەرەققىياتىغا زور ئىلھام بەرگەن

ھۆكۈمرانلىق قىلغان مەزگىلدە، بۇددىزم بىناكارلىقى  قوچۇغا( 421~  442)بولغان جۇرجى ئەنجو 

« قوچۇنىڭ جۇغراپىيەلىك نومى»ئۇ دەسلەپتە دۇنخۇاڭدىن تېپىلغان . گۈللىنىش دەۋرىگە قەدەم قوغان

(西州图经) دىڭگۇكۇ»دا »(丁谷窟 )قوچۇ . دەپ خاتىرىلەنگەن تۇيۇق تاشكېمىرلىرىنى بىنا قىلغان

佛)« بۇددا ئېيتقان بۇدساتۋالىق سۇترىسى»شى ئورناتقۇزغان ۋە قەسىرىگە بىھارا سالدۇرۇپ، خاتىرە تې

说菩萨经 )ئىدىقۇت شەھىرى خارابىسىدىن تېپىلغان . نى كۆچۈرتكۈزگەن«承平三年(公元 445

年)沮渠安周造寺功德碑 » بىلەن تۇيۇقتىن تېپىلغان«岁在癸丑(公元 449 年)凉王大沮渠

安周所供养经 »راھىب فا بۇ مەزگىلدە قوچۇلۇق ئالىي . نىڭ قول يازمىسى بۇ نۇقتىنى ئىسپاتاليدۇ

كۈسەندە بۇددا ئىلمى بويىچە ئىلىم تەھسىل قىلىپ، قوچۇغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ( 法惠)خۇي 

 .ئۇنى كېڭەيتكەن

جەمەتى ھۆكۈمرانلىقىدىكى قوچۇ خانلىقى پادىشاھلىرى بۇددىزمنى زور كۈچ ( جيا)قىسقىسى، كۈ 

قوچۇدىكى ھىنايانا ئالىي راھىبى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۆتكەن  -4بۇنى . بىلەن تەرەققىي قىلدۇرغان

، -0712گرۇنۋېدېل . Aگېرمانىيەلىك . ئىزلىرىدىنمۇ بىلىۋالغىلى بولىدۇ -نىڭ ئىش( 慧崇)خۇي سۇڭ 

قېتىملىق تۇرپان ئېكسپېدىتسىيە ئەترىتىنى باشالپ كېلىپ تەكشۈرۈش  -0يىللىرى گېرمانىيە  0712-

ئارىالش ئاگەمە »قىسىملىق  00لىدىكى جەريانىدا، ئىدىقۇت شەھىرى ئەتراپىدىن سانسكرىت تى

 .بۇ، قوچۇدا ھىنايانا مەزھىپىنىڭمۇ تارقالغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ. سىنى تاپقان( 杂阿念经)« سۇترا
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يىلدا ئىزچىل تۈردە  041بۇددىزم كۈ جەمەتى ھۆكۈمرانلىقىدىكى قوچۇ خانلىقى دەۋر سۈرگەن 

يىلى تۇرپان ئاستانىدىن  -0700. ەنقوچۇ خان جەمەتىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشىغا ئېرىشك

نىڭ ئۆزىال (麹斌造寺碑)« كۈبىننىڭ ساڭرام سالغانلىقى توغرىسىدىكى ئابدە»تېپىلغان 

بۇ خاتىرە تېشىنىڭ ئورنىتىلىشى، . بۇددىزىمنىڭ قوچۇ خان جەمەتىدىكى مۇھىم ئورنىنىڭ ئىنكاسىدۇر

 قالماستىن، يەنە ئۇنىڭ بۇددىزمغا كۈبىننىڭ ساڭرام سالدۇرغانلىق تۆھپىسىنىڭ خاتىرىلىنىشى بولۇپال

شۇڭا، بۇ خاتىر تېشى بىزنىڭ بۇددىزمنىڭ قوچۇ پادىشاھلىق . بولغان ئىخالسىنىڭ ئىنكاسىدۇر

چۈنكى، ئىبادەتخانا ئىقتىسادىنىڭ . قەسىرىدىكى ئورنىنى ئىگىلىشىمىزدە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە

نىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت قاتارلىق تەرەققىي قىلىشى، بۇددىزمنىڭ قوچۇ خانلىقى جەمئىيىتى

تۇرپاندىن تېپىلغان ۋەسىقىلەردىن مەلۇم . ھەرقايسى تەرەپلىرىدە ئومۇمالشقانلىقنىڭ نەتىجىسىدۇر

ئورۇندا بۇددا ئىبادەتخانىسى سېلىنغان بۇ، ئەينى دەۋردىكى  41بولۇشىچە، قوچۇ خانلىقىدا جەمئىي 

بۇ مەزگىلدە قوچۇدا ھىنايانا . گەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇقوچۇدا بۇددىزمنىڭ ناھايىتى گۈللەن

( 麹伯雅)، (چۇبويا)ھىنايانا ئالىي راھىبى خۇي سىڭدىن باشقا يەنە كۈبايار . مەزھىپى گۈللەنگەن

تەختكە چىققاندىن كېيىن، بۇددا دىنى ( يىلى -417مىالدىيە )يىلى  -2سۈي سۇاللىسى دايېنىڭ 

نى ( 金光明经)« ئالتۇن يارۇق»نى تەكلىپ قىلىپ بويىچە خانلىق ئۇستازى خۇي چىن

قوچۇنىڭ بۇددىزم . ئاتىسىنىڭ ئورنىغا خان بولغان( 麹文泰)يىلى چۇر ۋېنتاي  -403. كۆچۈرگۈزگەن

مەشھۇر . تارىخىدا، جۇ رۋېنتاينىڭ بۇددىزمغا بولغان پوزىتسىيەسى كىشىنىڭ دىققىتىنى جەلب قىلىدۇ

نتاي ئىۋېرغول بېگىنى ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ كۈتىۋېلىشقا ئاچارى شۈەنزاڭ قوچۇغا كەلگەندە، جۇر ۋې

بۇيرۇيدۇ، ئۇالر شۈەنزاڭنى قوچۇ شەھىرىگە ئېلىپ كىرگەندە، خان ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتى ئۇنىڭ 

ئۇنى ئەنجۇ . ئېكرام بىلەن كۈتىۋالىدۇ-جۇر ۋېنتاي شۈەنزاڭنى ئىززەت. ئالدىغا چىقىپ كۈتىۋالىدۇ

چۇر ۋېنتاي شۈەنزاڭنى دۆلەت ئۇستازى . لىق قەسىر بىھارىسىغا ئورۇنالشتۇرىدۇۋاقتىدا ياسالغان خان

لېكىن، ئۇ سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇشنى قارار قىلغاچقا، . ئورنىدا ھۆرمەتلەپ ماڭغۇزماي تۇتۇپ قالىدۇ

 خان بىلەن قېرىشىپ قالىدۇ، كېيىن ئۇ ئاچلىق ئېالن قىلغانلىقتىن، خان ئۇنى قويۇپ بېرىشكە مەجبۇر

ئۇالغالرنى بەرگەندىن سىرت، يەنە -چۇر ۋېنتاي شۈەنزڭغا ھەمرا بولىدىغان ئادەم ۋە ئات. بولىدۇ

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شۈەنزاڭنىڭ غەربكە نوم ئەكىلىش . پىچەك بېرىدۇ-تۈلۈك ۋە پۇل-نۇرغۇن ئوزۇق

چۇر ۋېنتاي  چۈنكى،. سەپىرىدە باشقا ئەللەرگىمۇ بېرىشى ئۈچۈن، تونۇشتۇرۇش خېتى يېزىپ بېرىدۇ

خان جەمەتىنىڭ غەربىي يۇتتىكى بەزى خان جەمەتلىرى بىلەن دوستلۇق مۇناسىۋىتى بار ئىدى، 

 .باجا ئىدى-غەربىي تۈرك يابغۇسى بىلەن قۇدا

كۈ جەمەتى قۇرغان قوچۇ خانلىقى دەۋرىدە، قوچۇ شەھىرى تازا گۈللەنگەن بولۇپ، ئۇ شەرق بىلەن 

بۇددىستالر شەھىرىگە ئايالنغان، شەھەر ئىچىدە ھەيۋەتلىك  غەربنىڭ قاتناش تۈگۈنىدىكى مەشھۇر

تاڭ سۇاللىسى شىجۇ ئايمىقىنى تەسىس قىلغاندىن كېيىن، بۇ شەھەر . بۇددىزم ئىمارەتلىرى بار ئىدى
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بۇ شەھەرنىڭ دائىرىسى تەخمىنەن بەش كىلومېتىر بولۇپ، ئۇ . شىجۇ ئايمىقىنىڭ مەركىزى بولغان

ئوردا شەھەرنىڭ شىمالىي . ۋە ئوردىدىن ئىبارەت ئۈچ قىسمىغا بۆلۈنگەنئىچكى شەھەر، تاشقى شەھەر 

تاشقى شەھەرنىڭ شەرقىي . قىسمىغا جايالشقان، ئىچكى شەھەر ئوردىنىڭ جەنۇب تەرىپىگە جايالشقان

. سانائەت رايونى بار ئىدى-جەنۇبى ۋە غەربىي جەنۇبىدا كۆلىمى ناھايىتى چوڭ ئىبادەتخانا ۋە سودا

 02سى بولۇپ، ئۇنىڭ ئېگىزلىكى (مۇنار)كامنىڭ غەربىي شىمال تەرىپىدە بىر بۇددا سۇتۇبا شەھەر ئىستىھ

مىڭ كۋادرات مېتىر  01شەھەر ئىچىدە بۇددا ساڭرامى بولۇپ، ئۇنىڭ كۆلىمى تەخمىنەن . مېتىر كېلەتتى

الردا ساڭرامنىڭ دەرۋازىسى، تىالۋەت مەيدانى بار ئىدى، ساڭرامدىكى سۇتۇبا، بۇتخانى. كېلەتتى

بۇ ساڭرام ئەينى دەۋردە . رەڭدار قىلىپ نەپىس سىزىلغان رەسىملەر، رەڭلىك ھەيكەللەر بار ئىدى

 .ئالتۇن نۇر چاقناپ تۇرىدىغان بىر ھەشەمەتلىك ئىبادەتخانا ئىدى

 قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدىكى بۇددىزم. 2

بىلەن ئورخۇن دەرياسى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسلىدە ياشىغان زېمىنى بۈگۈنكى سېلىنگا دەرياسى 

نىڭ غەرب تەرىپىدە، ئاگنىنىڭ شىمال ( ھازىرقى قۇمۇل)بويلىرى، يەنە بىر تارمىقى ئىۋېرغول 

ئەسىردىن باشالپ بىر قىسىم  -9تەرىپىدىكى تەڭرىتاغ ئىتەكلىرىدە چارۋىچىلق بىلەن شۇغۇلالنغان 

گەنجۇ، لياڭجۇ دېگەن جايالرغا ئۇيغۇر قەبىلىلىرى شىمالىي قۇملۇقتىن ئۆتۈپ، خېشى كارىدورىدىكى 

ئالدىنقىسى ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئاساسىنى شەكىللەندۈرگەن بولسا، . كۆچۈپ كەلگەن

 .كېيىنكىسى يەنە قوچۇ ئۇيغۇرلىرى بىلەن خېشى ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئاساسىنى شەكىللەندۈرگەن

دەي »: دىمۇ( جىلد -02)« قۇغۇرسۇ جياڭجۈننىڭ تەرجىمىھالى. شىمالىي چى بەگلىكى تارىخى»

. بەگىلىكىدىكى ليۇ شچېڭ ئەينى چاغدا يات قوۋمالرنىڭ تىلىنى بىلىدىغان بىردىنبىر ئادەم ئىدى

« نى تەرجىمە قىلىپ، تۈركلەرگە ئەۋەتىپ بېرىشىنى بۇيرىدى‹نېرۋانە سۇترا›شۇڭا، پادىشاھ ئۇنىڭغا

لىك بۇددىزمى تۈركلەر ئارىسىغا دېمەك، بۇ مەزگىلىدە ئوتتۇرا تۈزلەڭ. دېيىلگەن( ئىزاھ ئېلىنسۇن)

كېيىن يەنە قەندىھار . مۇ تۈرك تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان« نېرۋانە سۇترا»تارقىلىپال قالماستىن، يەنە 

شىمالىي جۇ بەگلىكىدىن يۇرتىغا قايتماقچى ( يىلالر -414~  229)بەگلىكىنىڭ راھىبى جىنەن گۇپتا 

نەچچە يىل  01اغاننىڭ تەكلىپىگە بىنائەن تۈرك خانلىقىدا بولۇپ، تۈرك خانلىقىغا كەلگەندە، تاسپار ق

بۇ مەزگىلدە يەنە شىمالىي چى بەگلىكىدىن . تۇرۇپ قېلىپ، بۇددىزم تەرغىباتى بىلەن شۇغۇلالنغان

ھۆكۈم سۈرگەن دەۋردە، ئۇيغۇرالر تۈركلەرگە قارام ( يىلالر -944~  222)باۋيۈن،تۈرك خانلىقى 

رنىڭ بۇددىزم بىلەن دەسلەپ ئۇچراشقان ۋاقتى توغرىسىدا توختالغاندا، شۇڭا، بىز ئۇيغۇرال. بولغان

تۈركلەرنىڭ بۇددىزمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقىدىن ئىبارەت تارىخىي جەريانغا سەل قارىماسلىقىمىز 

دىال بۇددىزمنىڭ تەسىرىگە ( يىلالر -230~ 292مىالدىيە )تۈركلەر تاسپار قاغان دەۋرى . كېرەك



70 
 

. سۈينامە»مەسىلەن، . بۇ ھەقتە ئېلىمىز تارىخىي ماتېرىياللىرىدا مەلۇمات بار. ىغانئۇچراشقا باشل

ئىسىملىك بىر راھىب ( 慧琳)شىمالىي چى پادىشاھلىقىدىن خۇي لىن »: دە«تۈركلەر ھەققىدە قىسسە

ە شىمالىي چى بەگلىكىنىڭ كۈچلۈك ۋ›: تۈركلەر رايونىغا بۇالپ كېتىلگەندىن كېيىن، ئۇ تاسپار قاغانغا

شۇنىڭدەك يەنە ئۇنىڭغا بۇددىزمنىڭ . دېگەن‹ باياشات بولۇشى بۇددا قانۇنىنىڭ بولغانلىقىدىن

نەتىجىدە تاسپار قاغان بۇددا دىنىغا ئېتىقاد . نەتىجە قىسمىتى ھەققىدە ۋەزخانلىق قىلغان-سەۋەب

ئەلچى . تكەنقىلغان ھەمدە بىر بۇددا ئىبادەتخانىسى سالدۇرۇپ، شىمالىي چى بەگلىكىگە ئەلچى ئەۋە

ئون تۈرلۈك ›قاتارلىق بۇددا نوملىرى ۋە ‹ ۋەتەمسەكە سۇترا›، ‹نىرۋانە سۇترا›، ‹بۇدساتۋا سۇترا›

تاسپار قاغان شۇنىڭدىن . نى ئېلىپ قايتقان( sarvastivadavinaya ،十诵律)‹ ئەمرىمەرۇپ

نەت يولىدا ماڭغاچقا، تاسپار قاغان دىيا. ئېتىبارەن پەرز تۇتۇپ، بۇددا مۇنارىنى ئايلىنىدىغان بولغان

شۇ قېتىم تاسپار قاغان . دېيىلگەن( ئىزاھ ئېلىنسۇن)« ئىچكىرى جايالرغا ئاداۋەت قىلمايدىغان بولدى

تارىم ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالرنى نەزەردە تۇتۇپ، »: خۇي لىن بىلەن سۆھبەتلەشكەندە، خۇي لىن

ئاتاقلىق ئۇيغۇرشۇناس ليۇ . دېگەن «بوۋىلىرىمىز ئەسلىدە بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىشقانىدى-ئاتا

قەشقەرلىك ئالىم ( يىلالر -312~ 924)خۇي لىن »: زشياۋ ئەپەندى خۇي لىن توغرىسىدا توختىلىپ

بولۇپ، ئۇنىڭ بۇددا دىنى ۋە ئېلىمىزنىڭ تارىخىي ماتېرىياللىرى توغرىسىدىكى ئىلىمى ناھايىتى 

ناملىق ئەسىرى ئېلىمىز بويىچە ‹ ۇزى ۋە مەنىلىرىبۇددا ئىبارىلەرنىڭ تەلەپپ›چوڭقۇر ئىدى، ئۇ يازغان 

بۇددا دىنى ۋە قەدىمكى خەنزۇ تىلىنى تەتقىق قىلىشتا پايدىلىنىدىغان مۇھىم ئەسەرلەرنىڭ بىرى 

ئۇنىڭ بۇ ئەسىرى كېيىنكى ۋاقىتالردا ھەتتا چاۋشيەن ۋە ياپونىيەلەرگىمۇ . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 .دېگەنىدى«② تارقالغان

يىلى ھىندىستانغا بېرىپ  -292نەپەر راھىب مىالدىيە  00ەن قاتارلىق داسۈي، سىڭ تي

ئۇالر تۈرك . قىسمىنى ئېلىپ تۈرك خانلىقىغا يېتىپ كەلگەن 241بىتىكلەردىن -سانسكرىتچە نوم

خانلىقىغا كەلگەندىن كېيىن، شىمالىي جۇ بەگلىكىنىڭ شىمالىي چى بەگلىكىنى يوقاتقانلىقىنى ئاڭالپ 

شۇڭا، ئۇالر جىنەن گۇپتا بىلەن بىللە ئېلىپ كەلگەن نومالرنى . ۋاقتىنچە تۇرۇپ قالغانتۈرك خانلىقىدا 

نىڭ شىمالىي جۇ ( يىلالر -403~ 230)كېيىن سۈي بەگلىكى . ئۆز تەرتىپى بويىچە رەتلەپ چىققان

، بەگلىكىنى مۇنقەرز قىلغانلىقىدىن ھەمدە بۇددىزمنىڭ قايتىدىن باش كۆتۈرگەنلىكىدىن خەۋەر تېپىپ

يۇقىرىقى مەلۇماتالرنى تۈرك خانلىقى دەۋرىگە مەنسۇپ . يىلى ئۆز يۇرتلىرىغا قايتقان -230مىالدىيە 

( Bugut)يىلى موڭغۇلىيەنىڭ بۈگۈت  -0724. بولغان مەڭگۈ تاشالر ئارقىلىقمۇ ئىسپاتالشقا بولىدۇ

. تاش تېپىلغانىدىدېگەن يېرىدىكى تۈركلەر دەۋرىگە مەنسۇپ بولغان قەبرىنىڭ يېنىدىن بىر مەڭگۈ 

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىمى كىلياشتورنىي قاتارلىقالر تەتقىق قىلىپ، بۇ مەڭگۈ تاشنىڭ ئۈچ 

يىلى  -231تەرىپىگە سوغدى يېزىقىنىڭ يازما شەكلىدە خەت يېزىلغانلىقىنى، ئۇنىڭ مىالدىيە 

يېڭىدىن ناھايىتى چوڭ بىر  ئۆز رازىلىقى بىلەن»تىكلەنگەنلىكىنى، بۇ مەڭگۈ تاشتا تاسپار قاغاننىڭ 
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(. قايسى مەنبەدىن ئېلىنغانلىقى ئەسكەرتىلسۇن)لىقىنى ئېنىقلىدى «بۇددا ئىبادەتخانىسى ياساتقان

دېمەك، بۇ مەڭگۈ تاشقا پۈتۈلگەن ئىشالر يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن خەنزۇچە تارىخىي ماتېرىيالالردا 

مەڭگۈ تاشنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە بىراخما . كئىزلىرى بىلەن بىردە -يېزىلغان تاسپار قاغانىنىڭ ئىش

نىڭ قول ( Jnangupta)يېزىقىدا سانكسرىتچە خەت يېزىلغان، بەزى ئالىمالر بۇنى جىنەن گۇپتا 

نى جىنەن گۇپتا ‹ بۈگۈت مەڭگۈ تېشى»›: يەنە بەزى ئالىمالر. يازمىسى بولۇشى مۇمكىن دەپ قارايدۇ

بىي تۈرك خانلىقىنىڭ ھۆكۈمرانلىرى ئۆزى ھۆكۈمرانلىق غەر. دەيدۇ«① ماھارەت بىلەن ئويۇپ يازغان

تاڭ سۇاللىسى دەۋرىدە ئۆتكەن راھىب خۇي چاۋ يازغان . قىلغان جايالردا ساڭرامالرنى تەسىس قىلغان

گە ئېتىقاد ( 三宝)« ئۈچ گۆھەر»( تۈركلەر)ئۇالر »: دە«بەش ئەنەتكەك ئېلىگە سەپەر خاتىرىسى»

، ئەمەلدارلىرىنىڭ ھەممىسى ئۆز نامىدا ئىبادەتخانا ياسىتىپ، خان، خانىش، شاھزادە. قىلىدىكەن

راھىبالرنى توپالپ، بۇددىزم ئەقىدىلىرىنى تەرغىب قىلىدىكەن، بۇ يەرنىڭ خانى ئۆز راھىبلىرىغا ھەر 

ئۆزىنىڭ ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلىرىنى ئىبادەتخانىغا . يىلى ئىككى قېتىم خالىس نەزىر بېرىدىكەن

يۇقىرىقى مەلۇماتالردىن شۇنى . دەپ يازغان( مەنبە ئېنىق بولسۇن)« رىۋېتىدىكەنسەدىقە قىلىپ بې

ئەسىرگىچە بولغان ئارىلىقتا بۇددىزم تۈركلەر ئارىسىغا  -3ئەسىردىن  -4بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، 

 .تارقالغان

پ، ھەممىگە ئايانكى، ئۇيغۇر تىلى ئالتاي تىلى سىستېمىسىنىڭ تۈركىي تىل گۇرۇپپىسىغا مەنسۇ

ئۇيغۇرالر غەربكە كۆچۈشتىن ئىلگىرى، قەدىمكى تۈرك يېزىقىنى . ئۇيغۇر تىلى تۈرك تىلىغا يېقىن كېلىدۇ

، «مويۇنچۇر قاغان ئابىدىسى»مەسىلەن، ئۇيغۇرالر تەرىپىدىن پۈتۈلگەن مەڭگۈ تاشالردىن . قولالنغان

ممىسى تۈرك يېزىقىدا قاتارلىقالرنىڭ ھە« تېرخىن ئابىدىسى»، «توققۇز ئۇيغۇر قاغان ئابدىسى»

يىلىغا  -944ئۇيغۇرالر ئۇزاق مەزگىل تۈركلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇپ، مىالدىيە . ئويۇلغان

كەلگەندە، ئاندىن ئۇيغۇر سەركەردىسى كۇرباال تۈرك خانلىقىنى مۇنقەرز قىلىپ ئۆزىنى قۇتلۇق بىلگە 

يۇقىرى ئېقىمىدىكى ئوردۇبالىق  ئورخۇن دەرياسىنىڭ. قاغان دەپ ئاتاپ مۇستەقىل خانلىق قۇرغان

 -341~ 944)نى بايتەخت قىلغان بۇ ھاكىمىيەت، تارىختا ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى (قارا بالغاسۇن)

شۇڭا، ئۇيغۇرالر ئىدېئولوگىيە جەھەتتە تۈركلەر بۇددىزمىنىڭ . دېگەن نام بىلەن ئاتالغان( يىلالر

ەسىدىكى كۆپ سانلىق ئالىمالر ئۇيغۇرالر بۇددىزم بۇ مەسىلىگە قارىتا ئىلىم ساھ. تەسىرىگە ئۇچرىغان

مەسلەن، قايسى ئالىم شۇنداق )بىلەن ئاشۇ كۆك تۈركلەر دەۋرىدىال ئۇچراشقان دەپ قارايدۇ 

دە خاتىرىلىنىشىچە، ئۇيغۇرالرنى ئەڭ دەسلەپ «ئۇيغۇرالر ھەققىدە قىسسە. كونا تاڭنامە»(. قارايدۇ؟

( سۇكۈن تېكىن)لىكى ئاستىغا ئۇيغۇشتۇرغان كىشى سۇكۈن ئېركىن بىرلەشتۈرۈپ، بىر ئاقساقالنىڭ رەھبەر

ئۇيغۇر ( 菩萨俟厅)سۇكۈن ئېركىن ۋاپات بولغاندىن، كېيىن ئوغلى بوسات تېكىن . ئىدى

بوساتنىڭ كۆك تۈركلەرگە قارشى قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى . قەبىلىلىرىگە ئاقساقال بولغان

« ئالىپ ئىلتەبىر»دېگەن مەنىدىكى « غان قەھرىمانۋەتەنگە خىزمەت قىل»سەۋەبىدىن، ئۇنىڭغا 
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ئالىمالرنىڭ دىققىتىنى (. قايسى مەنبەدىن ئېلىنغانلىقى ئەسكەرتىلسۇن)دېگەن ئۇنۋان بېرىلگەن 

دېگەن سۆزدىن « Budhisattva»قوزغىغىنى بوساتنىڭ ئىسمى بولۇپ، بۇ ئىسىمنىڭ سانسكرىتچە 

بۇددىزم ئەقىدىسىدە ماخايانا (. نلىقى ئەسكەرتىلسۇنقايسى مەنبەدىن ئېلىنغا)كەلگەنلىكى مەلۇم 

بۇددىزمى بۇتساتۋا روھىنى تەشەببۇس قىلغان بولۇپ، ئۇ بارلىق جانلىقالرنى ئازاب دېڭىزىدىن 

شۇڭا، . قۇتقۇزۇشنى ئىستەيدىغان تولۇق ئويغانغۇچىالرنىڭ ھەممىسىنى بۇتساتۋا ھېساباليدۇ

رىجىسىنى تەشەببۇس قىلىدۇ ۋە بۇ دەرىجىگە ئېرىشىشتىن ئارخاتلىقتىن يۇقىرى بولغان بۇددالىق دە

 .بۇرۇن بوتساتۋا مۇقامىغا ئېرىشىش الزىملىقىنى تەكىتلەيدۇ

شۇ مەزگىلدە يەنە گەنجۇ بىلەن لياڭجۇ ئارىلىقىدا ياشىغان ئۇيغۇرالرنىڭ يەنە بىر قەبىلىسى 

بولۇپ، ئۇ خىلەن ئايمىقى ( 沙门)الرنىڭ بىر ئاقساقالىنىڭ ئىسىمىمۇ شەمەن ( 契芯)بولغان قىبئار 

(贺兰州 ) نىڭ تۇتۇق(都督 )لۇقىغا تەيىنلەنگەن .«沙门 » سانسكرىتچە«Srmana » دېگەن

. سۆزنىڭ ئاھاڭ تەرجىمىسى بولۇپ، بۇددا ئىستىقامىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان راھىبالرنى كۆرسىتىدۇ

پىروفېسسور، دوكتور ئۆزقان گابائىن خانىم بىلەن تۈركىيەلىك . ۋ. گېرمانىيەلىك ئاتاقلىق تۈركولوگ ئا

توال -يىللىرىال بۇددىزم يايالقتىكى ئۇيغۇالر ئارىسىغا ئاز -421»ئىزگى يۇقىرىقى پاكىتقا ئاساسەن، 

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە، خان ئوردىسىدىكىلەر مانى . دەپ ھۆكۈم قىلغان«③ تارقالغان

خانلىقنىڭ دۆلەت دىنى قىلىنغان بولسىمۇ، يىلى مانى دىنى  -942. دىنىنىڭ ئىخالسمەنلىرىدىن ئىدى

ئەسىرنىڭ  -3»چۈنكى . لېكىن ئاۋام خەلقنىڭ كۆپ قىسىمى بۇددا دىنىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانىدى

ئەسىرنىڭ بېشىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ تەسىر كۈچى  -7دەسلىپىدىن 

ئاسىيادىكى ئىسسىقكۆل رايونىغىچە يېتىپ  شىنجاڭدىكى بېشبالىق، قوچۇ، كۈسەن ھەتتا ئوتتۇرا

بېشبالىق بىلەن كۈسەن ئەينىى دەۋردە ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ غەربىي يۇرتنى ئىدارە . بارغانىدى

تىبەتلەرنىڭ . قىلىشىدىكى مۇھىم ھەربىي بازىسى بولۇپ، ئۇ يەردە نۇرغۇن ئۇيغۇر قوشۇنى تۇراتتى

چۇمۇ تەدرىجىي ھالدا ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ غەربىي باستۇرۇپ كىرىشىگە قارشى كۈرەش جەريانىدا، قو

 .«يۇرتتىكى دىنىي ھەم سىياسىي مەركىزىگە ئايالنغانىدى

مىڭ  011قەبىلىسىنىڭ ( تېلى)يىلى قاڭقىل  -493مىالدىيە »: دا« شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى»

كۆچۈپ، تۇرپان  دىن ئارتۇق ئادىمى كوللېكتىپ ھالدا چۆللۈكنىڭ شىمالىدىن غەربكە(ئۆيلۈك)تۈتۈن 

ئۇيغۇرشۇناسلىق . دېيىلگەن«② ئويمانلىقىغا كېلىپ، جۇرجان قۇلدارلىرىنىڭ ئېزىشىدىن قۇتۇلدى

 -7ساھەسىدىكى ئالىمالر ۋە ئارخېئولوگالر ئۆز ئەسەرلىرىدە، قۇملۇقنىڭ شىمالىدىكى ئۇيغۇرالر 

ن رايونىدا توخرىالر، ئەسىرنىڭ دەسلىپىدە غەربكە قاراپ زور كۆلەمدە كۆچۈشتىن ئىلگىرى، تۇرپا

قۇسالر، تۈركەشلەر، تېلىالر ۋە يەنە كۆپلىگەن خەنزۇالر ھەم سوغدىالرنىڭمۇ ياشىغانلىقىنى قەيت 

ئەسىردىن ئىلگىرىال نۇرغۇنلىغان  -3دېمەك، تۇرپان، بېشىبالىق، كۈسەن بوستانلىقلىرىدا . ③قىلىشىدۇ
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ولۇپمۇ غەربىي تۈرك خانلىقى دەۋرىدە ب». ئۇيغۇرالر ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەر ياشىغان

نى جەريانىنى ( ئۇيغۇرلىشىشى)ئۇيغۇرالرنىڭ تۈركۈملەپ كۆچۈپ كېلىشى، بۇ يەرلەرنىڭ تۈركلىشىشى 

توخرى تىلى »( قەيەردىن؟)ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، بۇ يەردىن . «④تېزلەتكەن

A »كەينىدىكى دەۋرلەرگە -ئەسرنىڭ ئالدى -3نە بىلەن پۈتۈلگەن بىر خىل ۋەسىقە بىلەن بىللە يە

بۇ »: يۈي تيەنخېڭ. مەنسۇپ بولغان قەدىمكى تۈرك تىلىدا پۈتۈلگەن ۋەسىقىلەر تېپىلدى

ۋەسىقىلەرنىڭ كۆپىنچىسى قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى بارلىققا كەلگەن 

 .دەپ يەكۈن چىقارغان«ئۇيغۇرچە نومالردۇر-تۈركچە

ەتراپىدا، تەبىئىي ئاپەت، قىرغىزالرنىڭ ھۇجۇمى سەۋەبىدىن بىر ئەسىرگە يېقىن يىلالر ئ -341

نەتىجىدە، ئۇيغۇرالر بىرنەچچە يۆنىلىش . سەلتەنەت سۈرگەن ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ھالەك بولدى

ئۇالرنىڭ بىر تارمىقى خېشى رايونىغا كۆچتى، بىر تارمىقى غەربىي يۇرتقا . بويىچە غەربكە قاراپ كۆچتى

كۆچتى، يەنە بىر تارمىقى قوچۇ، بېشبالىق ۋە كۈسەنگە كۆچۈپ، ئۇ يەرلەردە تۆت ئەسىردىن ئارتۇق 

 .نى قۇردى(يىلالر -0232~ 343)ھۆكۈم سۈرگەن قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنى 

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ دەسلەپكى چېگراسى ناھايىتى كەڭ زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، 

رايونىغا، غەرب تەرىپى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ماۋرائۇننەھر ھەم ئىسسىقكۆلگە، شەرق تەرىپى خېشى 

مىڭالق -جەنۇب تەرىپى قۇرۇم تاغلىرىنىڭ شىمالىي باغرىغا، شىمالى تەڭرىتاغنىڭ شىمالىدىكى ئىلى

بۇ رايونالردا مىالدىيەنىڭ دەسلەپكى يىللىرىدىن باشالپ بۇددا دىنى . يايالقلىرىغا تۇتىشاتتى

، (كروران)ن ۋە راۋاجالنغان بولۇپ، ئەينى دەۋردىكى ئۇدۇن، سۇلي، كۈسەن، پىشامشان تارقالغا

بۇ . قاتارلىق بەگلىكلەر غەربىي يۇت بۇددىزم مەدەنىيىتىنىڭ مەركەزلىرىدىن ئىدى( قاراشەھەر)ئاگني 

 .بەگلىكلەردە نۇرغۇنلىغان ھەيۋەتلىك بۇددا ساڭراملىرى ۋە زور مىقداردا راھىبالر بار ئىدى

قۇملۇقنىڭ شىمالىدىكى ئۇيغۇرالر شىنجاڭغا كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن دەسلەپتە يەنىال مانى 

ھۆكۈمران قاتلىمىدىكىلەر ئۇنى دۆلەت دىنى قىلغان بولسىمۇ، ئەمما . دىنىغا ئېتىقاد قىلدى

ھۆكۈمرانلىق دائىرىسىدىكى قوچۇنى مەركەز قىلغان بېشىبالىق، كۈسەن، ئاگنى، ئاقسۇ، پىشامشان 

قاتارلىق رايونالردىكى كەڭ ئامما ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن بۇددا دىنى بىلەن ( كروران، چەرچەن)

، نېستورىيان، تەرىقەت قاتارلىق دىنالرنى چەتكە (ئاتەشپەرەسلىك)قىسمەن دائىرىدىكى زوروئاستېر 

دىنىنىڭكىگە ئۇنىڭ ئۈستىگە مانى دىنىنىڭ بەزى ئەقىدىلىرى ۋە مۇراسىم قائىدىلىرى بۇددا . قاقمىدى

ئوخشاپ كەتكەچكە، قوچۇ ئۇيغۇر ھۆكۈمرانلىرى بۇددا دىنىغا كەڭ قورساقلىق بىلەن ياخشى 

ئەينى دەۋردە مانى . شۇڭا، بۇددا دىنى بۇ مەزگىلدىمۇ ئەركىن تەرەققىي قىلدى. مۇئامىلىدە بولدى

ۇدىكى كەڭ ئاۋام دىنى ئۇيغۇر يۇقىرى تەبىقىدىكىلەرنىڭ دىنى بولغان بولسا، بۇددىزم يەنىال قوچ

 .خەلقىنىڭ دىنىي ئېتىقادى بولۇپ تۇرىۋەردى
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غەربىي يۇرتقا كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن، ئۇيغۇرالر تەدرىجىي ھالدا ئۆز ئېتىقادىنى مانى 

بۇنىڭ سەۋەبىنى ئەينى دەۋردىكى ئوبيېكتىپ مۇھىتىنىڭ . دىنىدىن بۇددىزم ئېتقادىغا ئۆزگەرتكەن

تەبىقىسىنىڭ جىددىي سىياسىي ئېھتىياجىدىن تەھلىل قىلساق، ئاندىن  تەسىرى ھەم ئۇيغۇر ھۆكۈمرانالر

 :مەلۇم چۈشەنچە ھاسىل قىالاليمىز

ئوبيېكتىپ مۇھىتتىن ئالغاندا، بۇددىزم ئىدىيەسى ئۇزاق مەزگىلدىن بۇيان، قوچۇ، كۈسەن ۋە ( 0

سبەتەن يېتەكچى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايالردا ئولتۇراقالشقان ئاھالىلەرنىڭ ئىدېئولوگىيەسىگە نى

ئورۇندا تۇرۇپ كەلگەنىدى، شۇڭا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئىدىيەنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىشى مۇقەررەر 

ئۇنىڭ ئۈستىگە قوچۇ، كۈسەنلەردە ئۇزاق تارىخقا ئىگە پارالق بۇددىزم مەدەنىيىتى ئۇيغۇرالرغا . ئىدى

 .نىسبەتەن زور جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە ئىدى

تاڭ سۇاللىسىنى . نلقى مەزگىلىدە، ئۇالر قۇدرەتلىك قوشۇنغا ئىگە ئىدىئورخۇن ئۇيۇر خا( 2

، ئورخۇن (بىزگە مەلۇمكى، ئۇالر تاڭ سۇاللىسى بىلەن ناھايىتى ئەپ ئۆتكەنىدى)ھېسابقا ئالمىغاندا 

شۇڭا، ئۇالر ئۆزىنىڭ . ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئەتراپىدا ئۇنىڭ بىلەن ئېلىشقۇدەك سىياسىي كۈچ يوق ئىدى

شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، . تلىك قوراللىق كۈچىگە تايىنىپ، ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈپ كەلگەنقۇدرە

بۇ مەزگىلدە ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قاغانلىرىمۇ ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈشتە مەنىۋى ۋاسىتىلەردىن 

نى يىلى دىنىي ئىسالھات ئېھتىياجىدىن، مانى دىنى -942. پايدىلىنىشقا ناھايىتى ئەھمىيەت بەرگەن

ئۆزلىرىنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت ئېھتىياجىغا ماسلىشالمايۋاتقان شامان دىنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

ئىپتىدائىي ئېتىقادىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش ئارقىلىق، ھۆكۈمرانلىق دائىرىسىدىكى كىشىلەرنىڭ قەلبى 

 .ۋە ئىرادىسىنى بىرلەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان

نغا كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن، بۇ رايوندا سىياسىي ۋە ھەربىي ئۇيغۇرالرنىڭ بىر تامىقى تۇرپا

جەھەتتە ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولۇپ، قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغان بولسىمۇ، بىراق ئۇالرنىڭ ئەتراپىدا 

ئەجدادالر مىلودىيەسى ــ ئەۋالدالر »شۇڭا، خۇددى . بىر مۇنچە دۈشمەن كۈچلەر مەۋجۇت ئىدى

دېگەندەك، بۇ دەۋردىمۇ مەنىۋى ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىش، قوچۇ ئۇيغۇر « كۈيىدە تەكرارلىنىدۇ

بۇددىزم بۇ يەردە كەڭ ھەم چوڭقۇر . خانلىقى ھۆكۈمرانالر تەبىقىسىنىڭ جىددىي ئېھتىياجىغا ئايالنغان

ئاساسقا ئىگە بولۇپ، بۇددىزم كۈچلىرىنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىش، ئۇيغۇر ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئۆز 

 .ئۈچۈن تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلەتتىمەنپەئەتى 

ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ سىياسىي ۋە دىپلوماتىيە ( روھانىالر)ئىلگىرى مانى دىنى ماگارلىرى 

مەسىلەن، شىمالىي . ئىشلىرىغا قاتناشقان بولسا، ئەمدىلىكتە ئۇنىڭ ئورنىنى بۇددا راھىبلىرى ئىگىلىدى

ئايدا قوچۇ ئۇيغۇر قاغانى سۇڭ  -00( يىلى -742مىالدىيە )يىلى  -2سۇڭ چيەندې سەلتەنەتىنىڭ 
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باشچىلىقىدىكى ئەلچىلەر ئۆمىكى پۈتۈنلەي دىنىي تۈس ( 法渊)سۇاللىسىغا ئەۋەتكەن راھىب فايان 

، (佛牙)ئالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ سۇڭ سۇاللىسىغا تەقدىم قىلغان سوۋغاتلىرى ساكيامۇنىنىڭ چىشى 

قاتارلىق ئىبادەتخانىدا ( پانۇس)ىن ياسالغان چىراقدان ئەينەكتىن ياسالغان ئەسۋابالر ۋە كەھرىۋاد

، قوچۇ (يىلى -734مىالدىيە )ئىشلىتىلىدىغان نەرسىلەر ئىدى سۇڭ تەيزۇڭنىڭ يۇڭشى تۇنجى يىلى 

ئۇيغۇر قاغانى بۇددا، مانى راھبىلىرىنى براخمان راھىب يۇمىش ۋە پېرسىيەلىك زوروئاستېر دىنى راھىبى 

يىلى قوچۇ ئۇيغۇر  -010مىالدىيە . ②ڭ سۇاللىسىغا سودا قىلىشقا ئەۋەتكەنئارىيان بىلەن بىللە سۇ

 -4سۇڭ جېنزۇڭنىڭ جېڭدى . ③تېۋىپنى تونۇشتۇرغان( بۇددىست)خانلىقى لياۋ سۇاللىسىغا بىر براخمان 

قاغان ياغالقار راھىب دې داچىننى سۇڭ سۇاللىسىغا ئارغىماق تەقدىم ( يىلى -0119مىالدىيە )يىلى 

 .ئەۋەتىپ، ئاستانىدە ئىبادەتخانا قۇرۇش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرگەن قىلىشقا

قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى قۇرۇلغاندىن كېيىن، بۇددا دىنى بۇ خانلىقتا تەدرىجىي ھالدا دۆلەت دىنى 

بۇ زېمىندا ئەسلىي راۋاجلىنىش باسقۇچىدا تۇرغان بۇددا دىنى مەدەنىيىتى بۇ . دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلگەن

رگە كەلگەندە، قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى ھۆكۈمرانلىرىنىڭ تەقۋادارلىقى سەۋەبىدىن، ئۆزىنىڭ دەرۋ

ئىدىقۇتالر بۇددا راھىبلىرىنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىش ئۈچۈن، راھىبالرنىڭ . گۈللىنىش باسقۇچىغا كىردى

، دىنىي تەكشىالتلىرىغا كۆپ مەنپەئەت يەتكۈزگەن، ئىبادەتخانىالرغا خېلى كۆپ ۋەخپە يەر

ئۈزۈمزارلىق ۋە چارۋىالرنى بۆلۈپ بەرگەن، راھىبالرنىڭ بۇ يەرلەردىن خانلىققا باج تاپشۇرۇشىنى 

بۇ روھانىيالر تەبىقىسى تەدرىجىي ھالدا فېئودال يانچىالرغا ياكى قورۇق ئىگىلىرىگە . كەچۈرۈم قىلغان

ئۇالر ھەتتا يانچىالرنى . غانىدىئايالنغان بولۇپ، ئۇالر نۇرغۇن تېرىلغۇ يەر، ئۈزۈمزارلىقالرنى ئىگىلىۋال

ئادەتتە ئالىي ھۆكۈمرانالرنىڭ يېنىدا بۇددا راھىبلىرىنىڭ يۇقىرى . ۋە ئۆي قۇللىرىنى ئىشلىتەتتى

ئۇالر ئىدىقۇتالرنى باال ۋاقتىدىن باشالپ تەربىيەلەپ، . تەبىقىسىدىن چىققان دىنىي ئۇستازالر بوالتتى

راھىبالرنىڭ . ىرىنىڭ شەكىللىنىشىگە ياردەم بېرەتتىئىدىقۇت تەخت ۋارىسلىرىنىڭ دۇنيا قاراشل

ۋەكىللىرىمۇ ئىدىقۇتنىڭ يېنىدا بىللە يۈرەتتى، ئىدىقۇت چەت ئەل ئەلچىلىرىنى قوبۇل قىلغاندىمۇ، 

قوچۇ ئۇيغۇرلىرى ئەجدادلىرىدىن داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بەزى . ئۇالر شۇ سورۇندا بوالتتى

قوچۇ ئۇيغۇرلىرى . ن بۇ ئادەتلەر بۇددىزم ئەقىدىسىگە سىڭىشكەنئەقىدىلەرنىمۇ ساقالپ قالغان، كېيى

ئۇنىڭدىن باشقا، بىر يىلدا . كۈنى روزا تۇتۇش كۈنى ھېسابلىناتتى -7ئاينىڭ  -2ئۈچۈن ھەر يىلى 

يەر ئىالھىغا ئاتاپ قۇربانلىق بېرەتتى ۋە قىشتا كۈن بىلەن تۈن ( ئەتىياز ۋە كۈزدە)ئىككى قېتىم 

ساياھەت  -ئاھالىلەر باھاردا توپلىشىپ خۇشاللىق بىلەن سەيلە. خاتىرىلەيتتى تەڭلەشكەندە، ئۇنى

ئاتلىقالر ئات چاپتۇرۇپ يۈرۈپ ئوقيا ئاتاتتى، بۇنى ئۇالر . قىلىپ بۇددا ئىبادەتخانىلىرىغا باراتتى

يىلى سۇڭ سۇاللىسى ئەلچىسى ۋاڭ يەندېمۇ  -730.②دەپ ئاتىشاتتى« بەختسىزلىكنى قوغلىۋېتىش»

. تىن ئارتۇق بۇتخانا بار ئىكەن 21ئۇ يەردە »: ۇيغۇر خانلىقىغا ئەلچىلىككە كەلگەندەقوچۇ ئ

بۇتخانىالر . بار ئىكەن( نومالر)ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە تاڭ سۇاللىسى تەرىپىدىن قويۇلغان يازمىالر 
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ۋە ( 玉篇)‹ يۈپيەن›، (唐韵)‹ تاڭيۈن›، (大藏经)‹(چوڭ ئاغلىق نوم)دازاڭجىڭ ›ئىچىدە

ئۇ يەردە ئولتۇراقالشقانالر كۆپىنچە باش باھاردا . ا ئوخشاش كىتابالر تېپىلىدۇغ(经音)‹جىڭيىن›

سۇڭ سۇاللىسى دەۋرىدە ئۆتكەن خۇڭ خاۋ ئۆزىنىڭ .دەپ يازغانىدى«③ ساياھەتكە چىقىدىكەن

ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدا بۇددا دىنىغا »: ناملىق ئەسىرىدە« دەشت چۆل دىيارىدا ئاڭلىغانلىرىم»

ئائىلىلەرگىچە ئومۇمالشقان، ئۇالر ياسىغان بۇت ھەيكەللىرىمۇ ناھايىتى ئوبرازلىق، ھەر ئېتىقاد قىلىش 

قېتىملىق پەرىز بايراملىرىدا ئۇالر قوي سويۇپ ياكى ئېچىتىلغان مەيزاپالر بىلەن بۇت ھەيكەللىرىنىڭ 

بۇدداغا بولغان  ئۇالر بۇدداغا تاۋاپ قىلغاندا، مەدھىيە ئوقۇپ، ئۆزلىرىنىڭ. يۈزىنى قىپقىزىل بويايدۇ

راھىبلىرى نوم تەپسىر قىلغاندا، ئۇچىسىغا كاسايا ئارتىپ، ئەنەتكەك تىلىدا . ئېھتىرامنى بىلدۈرىدۇ

 .دەپ يازغان«② دۇرۇت ئوقۇيدۇ

. قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىغا تەۋە بولغان كۇچا رايونىدىمۇ بۇ مەزگىلدە بۇددىزم راسا گۈللەنگەن

چە، بۇ مەزگىلدە كۇچادىكى بۇددىزم تەرەپدارلىرى بىر تەرەپتىن تارىخىي خاتىرىلەردىن مەلۇم بولۇشى

ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بۇددىزمى بىلەن قويۇق ئاالقە ئورناتقان بولسا؛ يەنە بىر تەرەپتىن، بۇددا 

نوملىرىنى تەرجىمە قىلىش ۋە تەشۋىق قىلىش ئارقىلىق، شەرق بىلەن غەربنىڭ بۇددا مەدەنىيىتىنى 

 -794مىالدىيە »: سۇڭ سۇاللىسى تارىخنامىلىرىدە. ۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغانئالماشتۇرۇش جەھەتتە ك

شىجۇدىكى كۈسەن بەگلىكى سۇڭ سۇاللىسىغا ( تەيپىڭ شىڭگو سەلتەنتىنىڭ تۇنجى يىلى)يىلى 

قايسى كىتابتا شۇنداق دېيىلگەن؟ )« ئەۋەتكەن ئەلچىلەر ئىچىدە بۇددا ۋە مانى راھىبلىرى بار ئىدى

كۈسەنلىك ( يىلى -0112مىالدىيە )يىلى  -4داجۇڭ شياڭفۇنىڭ ». پ يېزىلغاندە( ئېنىق بولسۇن

، تەسۋى (菩提印叶)، پىپاال دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى (نوم چەكمە)چەكمە نوم ( 义修)راھىب يىشيۇ 

، كەمەر قاتارلىلق بويۇمالرنى سوغا (قۇمرا، يەنى جەسەت كۈلى قۇتىسى)، شارىپۇترا (پاساكەماال)

شاۋشېڭنىڭ »: دە«سۇڭنامە»(. ايسى كىتابتا شۇنداق دېيىلگەن؟ ئېنىق بولسۇنق)دېيىلگەن « قىلدى

كۈسەنلىك باش سەردار ئازغۇن سالى قاتارلىق ئۈچ كىشى ( يىلى -0174مىالدىيە )يىلى  -2

( يىلى -0101مىالدىيە )چىيەنشىڭنىڭ تۇنجى يىلى »]. قاشتېشىدىن ياسالغان بۇتنى تەقدىم قىلدى

جىيۈەن بۇددانىڭ جەسەت كۈلى قۇتىسى بىلەن چەكمە نومدىن بىرنى سوۋغا كۈسەن ئەلچىسى راھىب 

كوسەن ئەلچىلىرى كېلىپ بۇددا ( يىلى -0120مىالدىيە )يىلى  -2تيەنشىڭنىڭ ». «②قىلدى

 .دەپ خاتىرىلەنگەن«③ كاالمىدىن بىرنى تەقدىم قىلدى

راۋاجلىنىش باسقۇچىدا  ئەسىرلەردە كۈسەندە بۇددىزمنىڭ يەنىال -00، -01بۇ مەلۇماتالردىن، 

گەرچە بۇ مەزگىلدە كۈسەننىڭ غەربىدىكى قاراخانىيالر تەۋەسىدە . تۇرىۋاتقانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز

ئىسالم دىنى ئومۇملىشىپ بولغان بولسىمۇ، ئەمما خوتەن بىلەن بولغان ئۇزاققا سوزۇلغان ئۇرۇش 

گە نىسبەتەن قاراخانىيالر سۇاللىسى بىر كۈسەن. قاراخانىيالر سۇاللىسىنى خېلىال ھالسىرىتىپ قويغان
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. تەھدىت بولسىمۇ، ئەمما بۇ مەزگىلدىكى قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنى يەنىال كۈچلۈك دېيىشكە بوالتتى

شۇڭا، ئۇ قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ ئىسالم دىنىنى كېڭەيتىش ھەرىكەتلىرىگە ئوڭۇشلۇق ھالدا تاقابىل 

 .اۋاجلىنىش ھالىتىنى ساقالپ قالغانتۇرۇپ، بۇددىزمنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك ر

بۇددا دىنىنىڭ قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىدا ئاساسلىق دىنىي ئېتىقاد بولۇشىغا ئەگىشىپ، ئۇيغۇر 

راھىبلىرى ئېلىمىزنىڭ غەربىي شىمال رايونى بويىچە بۇددا دىنىنىڭ ئەڭ ئاكتىپ تارقاتقۇچىلىرى ۋە 

دىن تارقىتىش پائالىيىتى يالغۇز تەڭرىتاغنىڭ ئۇيغۇر راھبىلىرىنىڭ . ۋەكىللىرى بولۇپ قالغانىدى

جەنۇبىي بىلەنال چەكلىنىپ قالمىغان بولۇپ، ئۇالر يەنە تاڭغۇت خانلىقى تەۋەسىدىمۇ يۈكسەك 

تاڭغۇت ھۆكۈمرانلىرى گەرچە بۇددا دىنىغا ئىخالسمەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇالر . ئابرويغا ئىگە ئىدى

دا دىنىنى راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان قۇرۇلۇشالر، بۇددىزمغا ئائىت بىلىملەر، شۇنداقال بۇد

 تاشكېمىر رەسىملىرى،)سەنئەت 

ۋە ئۇنىڭ ( يىللىرى تەختتە ئولتۇرغان -0149~ 013مىالدىيە )تاڭغۇت خانلىقىنىڭ خانى يىزۇڭ 

يىزۇڭ خان پايتەخت شىڭچىڭفۇدا . ئانىسى مۇ ساڭشى بۇددا دىنىغا ئىنتايىن ئىخالسمەن ئىدى

باال ئىككىسى دائىم كېلىپ بۇ ئىبادەتخانىدا -ەن ئىبادەتخانىسىنى سالدۇرغان بولۇپ، ئاناچېڭتي

: تارىخنامىلەردە بۇ ھەقتە مۇنداق خاتىرىلەنگەن. ئۇيغۇر راھىبلىرىنىڭ نوم مۇتالىئەلىرىنى ئاڭاليتتى

بادەتخانا مىڭ كىشىنى يىغىپ، شىڭچىڭفۇنىڭ غەربىدە كاتتا ئى 01لەشكەر ۋە پۇقراالردىن نەچچە »

ئۇيغۇر راھىبلىرى مۇنبەردە ئولتۇرۇپ . دەپ نام بەردى‹چېڭتيەن›سالدۇرۇپ، نومالرنى ساقالپ، ئۇنىڭغا

ئۇيغۇر راھىبلىرىنىڭ . «نوم مۇتالىئە قىلدى، مۇ ساڭشى ۋە لياڭزو ۋاقىت تاپسىال كېلىپ ئاڭاليتتى

يىلى تاڭغۇت  -0149ىالدىيە م. داڭقى تاڭغۇت خانلىقىدىن ھالقىپ، لياۋ سۇاللىسىغىمۇ تارقالغان

خانلىقىنىڭ لياۋ سۇاللىسىگە ئەۋەتكەن، نۇقۇل دىنىي تۈس ئالغان بىر ئەلچىلەر ئۆمىكى لياۋ 

سۇاللىسىغا ئالتۇن ھەل بېرىلگەن بىر بۇت ھەيكىلىنى ۋە بۇددا دىنىي كىتابلىرى قاتارلىق نەرسىلەرنى 

بۇ، ئۇيغۇر . يغۇر راھىبنى تونۇشتۇرغانتەقدىم قىلغاندىن باشقا، يەنە لياۋ سۇاللىسىغا بىر ئۇ

. راھىبلىرىنىڭ لياۋ سۇاللىسىدىمۇ ناھايىتى يۈكسەك ئابرۇي قازانغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ

شۇڭا، ئۇالر . قاتارلىق تەرەپلەردە ئۇيغۇرالرغا قارىغاندا كۆپ ئاجىز ئىدى( ئۇسسۇللىرى-مۇزىكا

چۇ ئۇيغۇرلىرىدىن بۇددىزم مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىشكە سىياسىي جەھەتتە ئۆزلىرى دۈشمەنلىشىۋاتقان قو

ئۇيغۇر راھىبلىرىنىڭ تاڭغۇت خانلىقىدىكى مۇھىم پائالىيەتلىرى بۇددا نوملىرىنى . مەجبۇر بولغانىدى

مەسىلەن، يۈەنخاۋ تاڭغۇت خانلىقىنىڭ تەختىگە . تەرجىمە قىلىش ۋە شەرھلەپ چۈشەندۈرۈش ئىدى

ڭچېڭفۇدا تاڭغۇت خانلىقى بويىچە كۆلىمى ئەڭ زور بولغان، ئولتۇرغاندىن كېيىن، پايتەخت شى

ناملىق بىر ( ئېگىز بۇتخانا)ئاساسلىق ئىمارەتنىڭ ئېگىزلىكى بىرقانچە جاڭ كېلىدىغان گاۋتەيسى 

بۇتخانا سالدۇرۇپ، شەخسەن ئۆز نامىدىن نۇرغۇن ئۇيغۇر راھىبلىرىنى بۇ يەرگە كېلىپ دىنى 
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. لىشقا، بۇددا نوملىرىنى تەرجىمە قىلىشقا تەكلىپ قىلغانپائالىيەتلەرگە رىياسەتچىلىك قى

بۇ جايدا كۆپلىگەن ئۇيغۇر راھىبلىرى بار، ئۇالر نومالرنى يېشىپ، تاڭغۇت يېزىقىغا »: تارىخنامىلەردە

 .دەپ خاتىرىلەنگەن« تەرجىمە قىلدۇ

 ئاكادېمىيە كونا تور بېتى: مەنبە
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لىرى ئۈستىدە قاراخانىيالرنىڭ قۇرغۇچى -4

 تەتقىقات

 

 ئەلى غوپۇر

ئەسىرنىڭ -02ئەسىرنىڭ ئوتتۇرا ۋە كېيىنكى دەۋرلىرىدىن  -7مىالدىيە : قىسقىچە مەزمۇنى

باشلىرىغىچە تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىي قىسمى، پامىر ئېگىزلىكىنىڭ شىمالى، ئىسسىق كۆل ۋە ئىلى 

دېگەن نام ( «خاقانىيە»رىنىڭ سۆزى بويىچە مەھمۇت قەشقە)دەريا ۋادىلىرىدا قاراخانىالر خانلىقى

بۇ ماقالىدا مەزكۇر خانلىقنىڭ قۇرغۇچىلىرى . بىلەن ئاتالغان بىر خانلىق مەۋجۇت بولۇپ تۇردى

ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقات نەتىجىلىرىنى يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا ئانالىز قىلىش ۋە يېڭى 

ىق قاراخانىالر خانلىقىنى ئۇيغۇرالر قۇرغان دېگەن قاراش ماتېرىيالالر ئاساسىدا شەرھىلەش ئارقىل

 .گەۋدىلەندۈرلىدۇ

 

 

 ئۈستىدە تەتقىقات قاراخانىالرنىڭ قۇرغۇچىلىرى

 

(0) 
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قاراخانىيالر خانلىقى ئوتتۇرا ئاسىيا، جۈملىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئەسىر تارىخىدا مۇھىم ئورۇن 

ىق قاراخانىيالر خانىلىقىغا دائىر بولغان مەيلى تارىخى تەزكىرە ياكى تىلشۇناسل. تۇتىدىغان بىر خانلىق

ئەسەرلىرى بولسۇن، مەزكۇر خانلىقنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە قۇرۇلغان ۋاقتىغا نىسبىتەن بىر قىسىم 

شۇڭا، مەزكۇر خانلىقنىڭ . پۇرات مەلۇماتالردىن باشقا ئېنىقراق بىرەر ئۇچۇر بەرمىگەن-پارچە

نالر، ھۇ»دېگۇينىس.يىلى فرانسىيلىك ئالىم يوسىف-0924تارتىشالر -قۇرغۇچىلىرى ھەقىدىكى تاالش

دېگەن ئەسىرىنى ئېالن قىلىپ، تۇنجى بولۇپ «تۈركلەر، موڭغۇلالر ۋە تاتارالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى

دېگەن ( 0)قاراخانىيالر خانلىقى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەن ۋە مەزكۇر خانلىقنى ئۇيغۇرالر قۇرغان

 .ەكتەيەكۈننى ئوتتۇرغا قويغاندىن تارتىپ تاكى بۈگۈنكى كۈنگىچە داۋاملىشىپ كەلم

كېيىنلىك تەرتىۋى بويىچە -قاراخانىيالرنىڭ قۇرغۇچىلىرى ھەققىدىكى تەتقىقاتالرنى ۋاقىتنىڭ ئىلگىر

 .تۋەندىكى ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈپ بايان قىلىشنى اليىق تاپتىم

بۇ باسقۇچتىكى تەتقىقاتالرنىڭ خۇالسىسى سۈپىتىدە . يىلغىچە-0722يىلىدىن-0924بىرىنچى، 

دېگەن ئەسىرىنى ئېالن قىلىپ، ئۇنىڭدا ئالىمالرنىڭ كۆز «قاراخانىيالر»تساك گېرمانىيلىك ئالىم پر

 .قاراشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك ئومۇمالشتۇرغان

يىلى؛ برتشىنېيدىر -0924دېگۇينىس، .يوسىف[قاراخانىيالر خانلىقىنى ئۇيغۇرالر قۇرغان دېيىش. 0

(Medival Researches from Eastern Asiatic Resources, Uigurs) ؛ ۋاڭ رىۋېي

 ].يىلى-0749يىلى؛ يۈتىيەنخېڭ -0722

 (.يىلى-0322پۇرگىستال، -ھاممر.ۋ.ج)تۈركمەنلەر قۇرغان دېيىش. 2

 (.يىلى-0373بارتولد،)ياغمىالر قۇرغان دېيىش. 2

 (.يىلى-0711گېرىنارد، .ف)قارلۇقالر قۇرغان دېيىش. 4

 (.يىلى-0729كوپۇرلۇ، .ظع.م)ياغما دېيىش-قارلۇق. 2

 (.يىلى-0729بارتولد، )ىگىلالر قۇرغان دېيىشچ. 4

 (.يىلى-0727ئەخمەد زەكى ۋەلىدى توغان، )تۈركلەر قۇرغان دېيىش. 9
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قاراخانىيالر سۇاللىسى خان جەمەتى قارلۇق خان جەمەتىدىن »يىلى پرتساك -0722

نى تەشكىل تۈركلەرنىڭ ئاشىنا خان جەمەتىدىن كېلىپ چىققان؛ چىگىل ۋە ياغمىالر قارلۇق قەبىلىسى–

يىلىدىن -944قارلۇقالر . قىلغان ئۈچ تەركىبى قىسىم ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم بولغان ئىككىسى

يىلىغا قەدەر ئۇيغۇر ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئەزاسى ئىدى؛ شۇڭا ئۇنىڭ تۈركمەن دېگەن سىياسي -341

ىلى، ي-341. يىلغىچە يەنىال ئۇيغۇر خانلىقىغا قارام ئىدى-341لېكىن ئۇالر …نامىمىمۇ بار

نىڭ زەربىسىدە، («ھەقىقىي قىرغىزالر»)قىرغىزالر. مەدەنىي تۈزەلمىسىدە زور ئۆزگىرىش بولدى-سىياسىي

قىرغىزالر تۈركلەرنىڭ ئەنئەنىسىگە ھۆرمەت . ئۆتىكەن تېغى باغرىدىكى ئۇيغۇر خانلىقى ھاالك بولدى

ئىگىلىگەنلىك يايالق  قىلمايتتى، شۇڭا ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ھاالك بولۇشى يەنە، ئۆتىكەن تېغىنى

ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ ئالىي ھۆكمىرانلىق ھوقۇقىغا ئېرىشكەنلىكتۇر دېگەن بۇ ئەنئەنىۋى قاراشنىڭمۇ 

چۈنكى ئۇيغۇرالر ئەسلىدىال شەھەر مەدەنىيىتى ۋە يېڭى تەسىرلەرنى . يوقالغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

شۇڭا، . نى قەدىرلىمەيدىغان بولغانىدىقوبۇل قىلغان، ئەمدىلىكتە ئۆزلىرنىڭ قەدىمكى ئەنئەنىلىر

ئاشىنا بۈيۈك خان خان جەمەتىنىڭ —شامانىزم ئېتىقادىنى ساقالپ كېلىۋاتقان قارلۇقالرنىڭ يابغۇسى

يايالقنىڭ ھۆكمىرانى (دېگەن مەنىدە«بۆرە»موڭغۇل تىللىرىدا -ئاشىنا سۆزى ئىپتىدائىي تۈرك)ئەۋالدى

بولسا، (پاناگاھى)خان ئوردىسى. منى قولالندىدېگەن نا(قارا قاغان)بولدى، ھەمدە قاغان

دەرياسى بويىدىكى باالساغۇن ئەتراپىدا بولۇپ، تارىخىي ماتېرىيالالردا قارا ئوردا ياكى قۇز (سوياب)حذ

 .ئوردا دەپ ئاتالغان

خانلىق ئالتاي تىللىق مىللەتلەرنىڭ ئەجدادلىرنىڭ ئىككى خانلىققا ئايرىش ئادىتى بويىچە، ئۆز 

شەرقىي (. قوش خانلىق تۈزۈم قولالنغان)ھۆكمىرانلىقىدىكى ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن خانلىرىنىڭ

تارماقنىڭ ھۆكمىرانى، يەنى چوڭ قاغان ئارسالن قارا قاغان دېگەن ھۆرمەت نامى بىلەن قارا ئوردىدا 

لىي تۇرغان؛ شۇنداقال ئۇ يەنە نەزىرىيە جەھەتتىن قاراخانىيالر خانلىقى پۈتكۈل خان جەمەتىنىڭ ئا

غەربىي تارماقنىڭ ھۆكمىرانى، يەنى مۇئاۋىن قاغان بۇغرا قارا خان دېگەن ھۆرمەت . ھۆكمىرانى ئىدى

نامى بىلەن ئاۋال تاالستا تۇرغان، كېيىن قەشقەرگە يۆتكىلىپ، كېيىن يەنە تاالسقا قايتىپ شۇ يەردە 

رنىڭ ئىككى ئاساسلىق ئارسالن ۋە بۇغرادىن ئىبارەت بۇ ئىككى ھايۋاننىڭ نامى، قارلۇقال. تۇرغان

( 2)«قەبىلە گوروھىنىڭ توتېمىدىن كەلگەن بولۇپ، ئارسالن چىگىلالرنىڭ، بۇغرا ياغمىالرنىڭ ئىدى

دېگەن يېڭى قىياسىنى ئوتتۇرغا قويۇش بىلەن بۇ قىياس شەرىقشۇناسالرنىڭ ئومۇمىي يۈزلۈك دىققىتىنى 

ئۇنىڭ تەسىرىگە  يىلالردىن باشالپ بەزى ئەسەرلەر روشەن ھالدا-41. قوزغىدى

 (.غا قاراڭ«موڭغۇل ئىستىالسى دەۋرىدىكى تۈركىستان»بارتولد.)ئۇچرىدى

بۇ باسقۇچتىكى تەتقىقاتالرغا تۆۋەندىكىلەرنى ۋەكىل : يىلىغىچە-2111يىلالردىن -41ئىككىنچى، 

 .خاراكتېرلىق كۆرسىتىشكە بولىدۇ
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يىلى؛ -0792«ئۇيغۇر تەتقىقاتى»اڭليۇ يىت)قاراخانىيالر خانلىقىنى ئۇيغۇرالر قۇرغان دېيىش( 0)

يىلى -0722بۇ كىتاب ئەسلى «غەربىي ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ تارىخى ئۈستىدە تەتقىقات»ياسوبى تاكېئو

يىلى خەنزۇچە تەرجىمىسى جوڭگۇ ئالىملىرى بىلەن ھەقىقىي -0734ياپونىيىدە نەشىر قىلىنغان بولۇپ، 

يىلالردىن كېيىنكى تەتقىقاتالر قاتارىدا -41تۈردە يۈز كۆرۈشكەن بولغاچقا، مەزكۇر ئەسەرنى 

ئۇيغۇر تارىخىغا دائىر »تونۇشتۇردۇق؛ فېڭ جىيا شېڭ، چېڭ سۇلو، مۇگۇاڭۋېن قاتارلىقالر تۈزگەن

يىلى؛ -0734«ئۇيغۇر تارىخى»يىلى ئىككىنچى قېتىملىق نەشرى؛ ليۇ جىشياۋ-0730«ماتېرىيالالر

قاراخانىيالر تارىخىدىن »رى؛ ۋېي لياڭتاۋيىلى ئۇيغۇرچە نەش-0734«تۈركىي تىلالر»باسكاكوف

 (.يىلى خەنزۇچە نەشرى-0734شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «بايان

قاراخانىيالرنىڭ قىسقىچە »ھاجى نۇر ھاجى)ئۇيغۇرالرنىڭ ياغما قەبىلىسى قۇرغان دېيىش( 2)

لەر شىنجاڭدىكى مىللەت»يىلى ئۇيغۇرچە نەشرى؛ ئەنۋەر بايتۇر، خەيرىنسا سىدىق-0734«تارىخى

 0771«قاراخانىالرنىڭ دۆلەت تەشكىالتى»يىلى ئۇيغۇرچە نەشرى؛ رىشات گەنىج-0770«تارىخى

 (.يىلى ئۇيغۇرچە نەشرى-

يىلى -0770«ئۇيغۇر تارىخى»ياڭ شېنمېي)ئۇيغۇر ۋە قارلۇقالر بىرلىكتە قۇرغان دېيىش( 2)

 (.خەنزۇچە نەشرى نەشرى

ۋاڭ )لىدىغان تۈرك قەبىلىلىرى قۇرغان دېيىششىنجاڭ رايۇنىدىكى ئىسالم دېنىغا ئېتىقات قى( 4)

 (.يىلى ئۇيغۇرچە نەشرى-0777«ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى»جىلەي

ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان -02ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن -7قاراخانىيالر خانلىقىنى ( 2)

ەر دەۋرلەردە، تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربى ۋە پامىر رايۇنىدىكى تۈركىي تىللىق مىللەتل

 (.يىلى خەنزۇچە نەشرى-0770شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچە تارىخى»)قۇرغان

بۇالرنىڭ ئىچىدە ۋېي لياڭتاۋنىڭ قاراخانىيالرغا بېغىشالنغان مەخسۇس تەتقىقات ئەسىرى ۋە 

مۇن ھاجى نۇر ھاجىنىڭ كىچىك ھەجىمدىكى كىتابچىسىنى چىقىرىۋەتكەندە قالغانلىرىنىڭ مەزكۇر مەز

ئۈستىدىكى تەتقىقاتلىرى، ئەسلى تەتقىقات ئوبېكتى ئاساسىدا مەزكۇر خانلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

مەزمۇنالرنى بايان قىلىش، ياكى مەلۇم سەھىپە ئاجرىتىپ ئومۇمىي مىلودىيىنىڭ بىر قىسمى قىلىش 

تەتقىقات  بولغاچقا، بۇ قىسىمدا پەقەت ۋېي لياڭتاۋنىڭ قاراخانىيالرغا بېغىشالنغان مەخسۇس

مەزكۇر )ئەسىرىدىكى گەۋدىلىك بولغان بىر قىسىم كۆز قاراشالرنىال كۆرسىتىش بىلەن كۇپايىلەندۇق

تېمىغا بېغىشالنغان ماقالىالرمۇ ئاز ئەمەس ئەمما گەۋدىلەندۈرۈلگەن مەركىزىي ئىددىيلەردە 

ەقتىكى تەتقىقات ئوخشاشلىق كۆپ بولغاچقا، شۇنىڭدەك ماقالىمىزنىڭ مەركىزى نۇقتىسى پەقەت بۇ ھ

 (.بىر كۆرسىتىلمىدى-نەتىجىلىرىنى كۆرسىتىشال بولمىغانلىقى ئۈچۈن بىرمۇ



83 
 

دېگەن ئەسىرىدە، دۆلەت ئىچى ۋە «قاراخانىيالر تارىخىدىن بايان»ۋېي لياڭتاۋ ئەپەندى

پارىسچە قەدىمكى يازمىالر ۋە -سىرتىدا قاراخانىيالرغا دائىر ئېالن قىلىنغان ئەسەر، ماقالە، ئەرەب

جوڭگۇنىڭ كىالسسسىك سالنامىلىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بايانالر شۇنداقال پۇلشۇناسلىق ماتېرىياللىرىغا 

ئاساسەن قاراخانىيالر خانلىقىنى ئۇيغۇرالر قۇرغان دېگەن مەركىزىي ئىددىينى گەۋدىلەندۈرۈپ 

ەرقىي ئاسىيا يىلى، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ش-341مىالدى »:ئاخىرىدا خۇالسە سۈپىتىدە مۇنداق يازغان

ۋەزىيىتىگە يۈز يىلغا يېقىن تەسىر كۆرسەتكەن ئۇيغۇر خانلىقى، ئىچكىي ماجرا، تەبىي ئاپەتنىڭ كۆپ 

بولۇشىدەك ئەھۋال ئاستىدا، قىرغىزالرنىڭ ئۇشتۇمتۇت ھوجۇمىي سەۋەبىدىن تارمار بولۇپ بۆلىنىپ 

يەتتە )ەرىبكە قېچىپ قارلۇقالرئۇالرنىڭ ئەڭ چوڭ بىر تارمىقى پان تېكىننىڭ باشچىلىقىدا غ. كەتكەن

ئۇالر بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ھاكىمىيەتنى تارتىۋېلىپ، قاراخانىيالر خانلىقىنى . يېرىگە بارغان(سذ

پان تېكىن ئۆزىنى خان دەپ ئاتاپ، باالساغۇننىڭ يېنىدىكى قارا ئوردۇ دېگەن جايدا ئوردا . قۇرغان

تاڭ سواللىسىنىڭ ئەنشى ۋە بېشبالىق قورۇقچىبەگ قۇرغان ھەمدە زېمىنىنى ناھايىتى تېزلىكتە 

 (.2)«مەھكىمىسىگە قاراشلىق كۆپ قىسىم جايالرغىچە كېڭەيتكەن

بۇ باسقۇچتىكى تەتقىقاتالردىن بۇرۇنقىالرغا ئانچە ئوخشاپ : يىلىدىن ھازىرغىچە-2111ئۈچىنچى، 

بىي يۇرت تارىخى ئەسىرلەردىكى غەر-01-3»كەتمەيدىغان كۆز قاراشالر خۇا تاۋ ئەپەندىنىڭ 

دېگەن كىتابى، مياۋ پۇشېڭ، تيەن ۋېيجياڭالرنىڭ (يىلى خەنزۇچە نەشرى-2111)«ھەققىدە تەتقىقات

ۋە لى (يىلى خەنزۇچە نەشرى-2114)«شىنجاڭ تارىخىدىن مۇھىم بايانالر»باشچىلىقىدا تۈزۈلگەن

غەربىي »)«دە تەتقىقاتقاراخانىيالرنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە قۇرۇلغان ۋاقتى ئۈستى»شۇخۇي ئەپەندىنىڭ 

دېگەن ئەمگەكلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بولۇپ، مەزكۇر (سان-4يىللىق -2114«يۇرت تەتقىقاتى

 .ئەسەر ۋە ماقالىالردا تۆۋەندىكىدەك قاراشالر ئوتتۇرغا قويۇلغان

ا خۇا تاۋ ئەپەندى ئۆز كىتابىدا بۇرۇنقى تەتقىقاتچىالرنىڭ تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن باشق( 0)

مۇدجىمىل ». «زەينۇل ئاخبار»، «ھودۇد ئەل ئالەم»، «مۇلھەقەتۇل سۇرراھ»ئىسالم ئاپتورلىرىنىڭ 

قاتارلىق بىر قىسىم ئەسەرلەردىكى مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى سېلىشتۇرۇپ تەتقىق «تاۋارىخ ۋە قىساس

خۇا )ۇ جەدۋەلدىكىياغمىالردىن چىققان دېگۈچى ئالىمالر ب»:قىلىش ئارقىلىق مۇنداق يەكۈن چىقارغان

تاۋ ئەپەندى سىزىپ چىققان مۇسۇلمان ئاپتۇرلىرنىڭ ئەسەرلىرىدىكى شەرىقتىكى ھۆكمىرانالرنىڭ 

ياغما خانىنىڭ ئاتىقىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، ياغما خانى بۇغراخان دەپ ئاتالغان (ئاتاق جەدۋىلى

ىئىي ھالدا ياغما قەبىلىسىگە تەۋە ئىكەن ، ئۇنداقتا بۇ ئاتاقنى قولالنغان قاراخانىيالر خان جەمەتى تەب

. لېكىن، بۇنداق تەتۈر دەلىل كىشىنى ھەرگىز قايىل قىاللمايدۇ. بولۇشى كېرەك، دەپ قارايدۇ

ياغمىالرنىڭ بىردىنبىر ياكى ئەڭ مۇھىم ‹بۇغراخان›بىرىنچىدىن، جەدۋەلدىكى خاتېرىدىن قارىغاندا، 

. قاراخانىالر قولالنغان كۆپ خىل ئاتاقالرنىڭ بىرى‹نبۇغراخا›لېكىن، ئەمەلىيەتتە . ئاتىقىدەك كۆرۈنىدۇ
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غا مۇناسىۋەتلىك ماددىدا مەزكۇر ‹بۇغرا›دا، ‹تۈركىي تىلالر دىۋانى›مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ 

پەقەت بىرال يەردە قاراخانىالر خانلىرىنىڭ ئاتىقى . دېگەن مەنىدە دېگەن‹ئەركەك تۆگە›سۆزنى

د كاشىغەرىنىڭ نەزىرىدە بۇ ئاتاق ئەڭ مۇھىم ئاتاقالر ئېنىقكى، مەھمۇ. سۈپىتىدە تىلغا ئالغان

دىكى بۇ ‹مۇدجىمىل تاۋارىخ ۋە قىساس›ئىككىنچىدىن، ئەڭ مۇھىمى. تەركىبىدە ئەمەس ئىكەن

ماتېرىيالنىڭ ئىشەنچىلىكلىكىگە بىر نىمە دېيەلمەيمىز ھەم مۇئەللىپى نامەلۇم بۇ ئەسەردىكى 

نى بىرگە كۆرسەتكەنلىكىنىڭ سەۋەبىنىمۇ شەرھىلەپ ‹قەشقەر خانى›بىلەن‹ياغما خانى›جەدۋەلدە

، ‹ھودۇد ئەل ئالەم›مۇنداقچە ئېيتقاندا، بۇ ماتېرىيالنىڭ كېلىش مەنبەسى جەھەتتىن. بېرەلمەيمىز

بىلەن مەلۇم مۇناسىۋىتى بار بولغان جەدۋەلدىكى خاتېرىنى ئىنكار قىلىشقا ئامالسىز ‹زەينۇل ئەخبار›

راخانىيالرنىڭ خان جەمەتىنىڭ ياغمىالردىن چىققان دېگەن قىياسىنى قالغان تەقدىردىمۇ، بىزمۇ قا

قاراخانىالرنىڭ خان جەمەتى ›پرتساكنىڭ .…بېكىتكىلى بولمايدىغان يېگانە ئىسپاتلىقىنى جاكاراليمىز

دېگەن قارىشى ئۈچۈن تەمىنلىگەن ماتېرىياللىرىمۇ پۇت دەسسەپ ‹قارلۇقالردىن كېلىپ چىققان

دېگەن قىياس ئازراقمۇ ھەمدەمچى ئىسپاتقا ‹قارلۇقالردىن چىققان›داقارىغان.…تۇرالمايدۇ

 (.4)«ئېرىشەلمىگەن يېتىم ماتېرىيال ئىكەن

تارىخى »دېگەن قىياسنى ئىسپاتاليدىغان ماتېرىيال يېتەرلىك بولمىسىمۇ،«قارلۇقالردىن چىققان»

تۇقنىڭ ئەجدادلىرنىڭ بۇ سۇ. دىكى بىلگە كۆلگە دائىر خاتېرىنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى بار«كاشىغەر

ئۇيغۇرالر غەرىبكە كۆچۈشتىن ئىلگىرى تەڭرى تېغىنىڭ غەربىي قىسمىدا پائالىيەت ئېلىپ بارغانلىقىنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن قاراخانىيالرنى ئۇيغۇرالر غەرىبكە كۆچۈشتىن ئىلگىرىال ۋۇجۇتقا . ئىسپاتالپ بېرىدۇ

ېخىمۇ چوڭ قىيىنچىلىقنى يېڭىشكە توغرا كەلگەن، دېگەن قىياسنى پۇت تېرەپ تۇرغۇزماقچى بولساق، ت

شۇڭا كىشىلەر بەلكىم بۇ قىيىنچىلىقنى يېڭەلەيدىغان تولۇق تارىخى ماتېرىيالنى مەڭگۈ . كېلىدۇ

سىرتىدىكى تەتقىقاتالرنى ئېلىپ ئېيتساق، -نۆۋەتتە دۆلىتىمىز ئىچى. تاپالماسلىقى مۇمكىن

جەن .جىن سۇاللىسى تارىخى»سى بولسادېگۈچىلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاسا«ئۇيغۇرالردىن چىققان»

دىكى بىر ئابزاس خاتىرىدىن ئىبارەت، يەنى دادىڭ سەلتەنەت «گېخەننۇ تەزكىرىيسى

邹括番ئېلىمىز ئۇيغۇرالرنىڭ »دە لياۋ سۇاللىسىگە كەلگەن ئۇيغۇر ئىسالم (0037-0040)دەۋرى

خى ماتېرىيالنى ئوقۇغان بىراق، بىز بۇ تارى. دېگەن«قەبىلىسىدىن، تۇرىۋاتقان شەھرىمىز قۇز ئوردۇ

تۈركىي »ۋە « تارىخى كاشىغەر»بىرى، . ۋاقتىمىزدا مۇنداق ئىككى نۇقتىغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەك

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە قاراخانىيلىقالر -00دىكى بايانالردىن قارىغاندا، «تىلالر دىۋانى

مەسىلەن، . كەتكەن بولۇشى مۇمكىنئۆزلىرنىڭ بۇرۇنقى تارىخى ۋە مىللەت مەنبەسىنى ئۇنتۇپ 

بىننى (؟)ئاپراسىياب بىننى بەشانك ئاست»دە سۇتۇقنىڭ كېلىپ چىقىشىنى «تارىخى كاشىغەر»

دا تېخىمۇ ئىلگىرلەپ، قاراخانىالرنىڭ خانلىرى، خاتۇن، «تۈركىي تىلالر دىۋانى». دېيىلگەن«راسمان

ىكەنلىكىنى جاكارالپال قالماي، يەنە خېنىم، تېكىنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاپراسىيابنىڭ ئەۋالدى ئ
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دەپ جاكارلىغان ھەم قاراخانىيالر تەۋەلىكىدىكى بەزى « تۈركلەرنىڭ ئاقساقىلى»ئاپراسىيابنى 

ۋە « قەشقەر»)شەھەرلەرنىڭ تارىخىنى ئۇالرنىڭ پائالىيەتلىرى بىلەن باغالپ قويغان 

لىپ مەھمۇد كاشىغەرى ئۇيغۇرالرنىڭ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، مۇئەل(. ماددىسىغا قاراڭ«بارىسخان»

ئىلگىركى پائالىيەت رايۇنى بولمىش گوبى ئىگىزلىكىگە نىسبەتەن ناتونۇش بولۇپ، ئۆتىكەن تېغىنىڭ 

يەنە بىرى بولسا، موڭغۇل يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە شەرىق خەنزۇچە . نېمىلىكىنى چۈشەنمەيدىكەن

تەڭرى تېغى رايۇنى ھەتتا تەڭرى تېغىنىڭ غەربىي دېگەن نام «ئۇيغۇر»ۋەسقىلىرىدە بەزى ۋاقىتالردا، 

چيۇ چۇ جى »مەسىلەن،. قىسىم رايۇنلىرىدىكى تۈركىي تىللىق قوۋملەرنىڭ ھەممىسىنى كۆرسەتكەن

، ئۇيغۇر ئىدىقىتنىڭ ھۆكمىرانلىقىدىكى بۇددا دىنىغا «ئۇيغۇر»دىكى «ھەزرەتنىڭ غەرىبكە ساياھىتى

ھازىرقى )نى ئۆز ئىچىگە ئېلىپال قالماي، بەلكى يەنە جانبالىقئېتىقات قىلىدىغان رايۇنالردىكى ئاممى

نىڭ غەربىدىكى مۇسۇلمان تۈركىي تىللىق قوۋمالرنى، ھەتتا خارازىم قاتارلىق جايالردىكى (سانجى

ئۇيغۇر »يەنە مەسىلەن، چىڭگىزخان شەخسەن ئۆزى جازا يۈرىشى قىلغان . كىشىلەرنىمۇ كۆرسەتكەن

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا شەرىققە كەلگەن سودىگەرلەر -02شۇڭا، . تكەننىمۇ كۆرسە«تاغ ئوغرىلىرى

الرمۇ بەلكىم مۇشۇنداق ئومۇمىي نام بولۇشى «ئۇيغۇر»لۇق ( باالساغۇن)يەنى ئاتالمىش قۇز ئوردۇ

قىسقىسى، سۇتۇق بۇغراخان ۋە قاراخانىيالر خان جەمەتىنىڭ مىللەت تەۋەلىكىنى بېكىتىشكە . مۇمكىن

لېكىن، دەل سۇتۇقنىڭ رەھبەرلىكىدە كاشىغەردىكى تۈركى . ىك ماتېرىيال كامچىلھازىرغىچە يېتەرل

قوۋمالر تەڭرىتاغ رايۇنىدىكى تۈركى قوۋمالرنىڭ ئىسالملىشىشىدا ماھىيەتلىك ئەھمىيەتكە ئىگە تۇنجى 

 (.2)قەدەمنى باسقان

دا «م بايانالرشىنجاڭ تارىخىدىن مۇھى»مياۋ پۇشېڭ، تيەن ۋېيجىياڭ قاتارلىقالر تۈزگەن (. 2)

ماتېرىيالالرنىڭ كامچىل »:قاراخانىيالرنىڭ قۇرغۇچىلىرى ئۈستىدە توختىلىپ مۇنداق بايان قىلىدۇ

بولۇشى سەۋەبىدىن، نۆۋەتتە مەزكۇر ھاكىمىيەتنىڭ خان جەمەتىنىڭ قايسى مىللەتتىن چىققانلىقىنى 

لىنىڭ ھۆكمىرانالر سىنىپىنىڭ ھازىر ساقلىنىۋاتقان ھۈججەتلەرگە ئاساسەن، سۇال. بېكىتىشكە بولمايدۇ

ئېھتىمال ئۇيغۇر، قارلۇق، ياغما، چىگىل، چومۇل، ئوغراق، چارۇق ۋە بىر قىسىم ئاسسىمىالتسىيىلەشكەن 

خاندانلىق زېمىندا ياشىغۇچى مىللەتلەر . سۇغدىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ

كۆچمەن چارۋىچى قوۋمالر ۋە ئىران تىللىدىكى دېھقانچىلىق  كۆپ بولۇپ، تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان

قىلىدىغان يەرلىك خەلقلەرنى ئاساس قىلغان، يەنە بىر قىسىم بۇرۇن ئولتۇراقلىشىپ قالغان خەنزۇالر 

 (4.)ۋە تىبەت قاتارلىقالر بولغان

ىدا يىللىر-21ئەسىرنىڭ -7لى شۇخۇي ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، قارخانىيالر خانلىقىنى (. 2)

قىنىق قەبىلىسى قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ يادرو قەبىلىسى بولۇپ، . ئوغۇزالرنىڭ قىنىق قەبىلىسى قۇرغان

 (9.)بىلگە كۆل قادىرخان ئۇنىڭ تۇنجى قاغانىدۇر، كېيىنكى قاغانالرمۇ مەزكۇر قەبىلىدىن چىققان
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قۇرغۇچىلىرىغا قارىتا ئېلىپ يۇقارقىالر بولسا قاراخانىيالر خانلىقىغا جۈملىدىن مەزكۇر خانلىقنىڭ 

بېرىلغان تەتقىقاتالرنىڭ ئومۇمىي كارتىنىسى بولۇپ، مەزكۇر تېمىمىزدا ئۈچىنچى باسقۇچ يەنى، 

يىلدىن كېيىنكى تەتقىقات نەتىجىلىرنى چۆرىدىگەن، بۇرۇنقىالرنىڭ ئەمگەكلىرىنىمۇ نەزەردىن -2111

قايسى خەلققە مەنسۇپلىقى ئۈستىدە  ساقىت قىلمىغان ئاساستا قاراخانىيالرنىڭ قۇرغۇچىلىرنىڭ

 (2.)سېلىشتۇرما تەتقىقات ئېلىپ بېرىلىدۇ

قاراخانىالر خانلىقىغا دائىر ماتېرىيالالردىن مەزكۇر خانلىقنىڭ خان جەمەتىدىن بولغان بۈيۈك 

نىڭ ( 3)دىن باشقا ئەبۇ فازىل ئىبىن مۇھەممەت«تۈركىي تىلالر دىۋانى»ئالىم مەھمۇد قەشقىرىنىڭ 

دېگەن ئەسىرى ئەڭ نوپۇزلۇق ئەسەرلەردىن بولۇپ، ھەر ئىككى «لوغىتىگە تولۇقلىما سۇرراھ»

گەرچە . مۇئەللىپ ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى مەزكۇر خانلىقنىڭ ئاستانىسى بولغان قەشقەردە ئۆتكۈزگەن

 جامال قارشى قەشقەرگە كەلگەن ۋاقىت قاراخانىيالر خانلىقى مەۋجۇتلۇقىنى يوقاتقىنىغا يېرىم ئەسىر

 -بولغان بولسىمۇ، ئۇ بۇ يەردە يەنىال مەزكۇر خانلىقنىڭ تارىخىغا دائىر بولغان قىممەتلىك مىراس

شەيىخ مۆتىۋەر، ئىستىداتلىق ئىمام ئەبۇ ئابدۇلال ھسەيىن پەزلىنىڭ ئوغلى، كامىل ئىمام ئەبۇل پۇتۇخ 

بىلەن تونۇشۇش دېگەن ئەسىرى (ھازىر يوقالغان)«كاشىغەر تارىخى»ئابدۇلغاپپار كاشىغەرىنىڭ 

 .ھەمدە ئۆز كىتابىغا مەزكۇر ئەسەردىن ئۈزۈندىلەرنى كىرگۈگەن. پۇرسىتىگە ئېگە بولغان

ئىسالمىيەت دەۋرىدىكى ماۋارەئۇننەھىر ۋە باشقا »نىڭ «سۇرراھ لۇغىتىگە تولۇقلىما»مۇئەللىپ 

سۇتۇق »:يازىدۇدېگەن تېمىسى ئاستىدا مۇنداق «جايالردىكى مەشھۇر تۈرك خاقانلىرىنىڭ تەزكىرىيسى

ئابدۇلكەرىم بىننى بازىر ئارسالن خان بىننى بىلگە كۆل قادىرخان بولسا ‹غازات باتۇرى›بۇغراخان 

سۇتۇق بۇغراخان بولسا پەرغانە ۋە … . ئاپراسىياب بىننى بەشەنەك ئاس بىننى رەسماننىڭ نەسلىدىن

رەشىد ئابدۇلمەلىك بىننى نوھ كاشىغەردە مۆئىمىنلەرنىڭ ئەمىرى، ئالالغا ئىتائەت قىلغۇچى، ئەمىر 

شەيىخ . سامانىينىڭ خەلىپىلىك قىلىۋاتقان دەۋرىدە تۈرك خانلىرىدىن تۇنجى مۇسۇلمان بولغان زات

مۆتىۋەر، بۈيۈك ئىمام ئەبۇ ئابدۇلال ھۈسەيىن پەزلىنىڭ ئوغلى، كامىل، ئىستىداتلىق، راستچىل، 

دېگەن ئەسىرىدە سۇتۇق «كاشىغەر تارىخى»پاساھەتلىك ئىمام ئەبۇل پۇتۇھ ئەبدۇلغاپپار ئۆزىنىڭ 

بۇغراخان بىلەن ئەمىر رەشىد ئابدۇلمەلىك بىننى نوھ سامانىينى ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ، تۈرك ئەللىرىدە 

ئەڭ دەسلەپ ئىسالم دىنىغا كىرگىنى شاش ئېلى ئىدى، شاشلىقالر بىلگە كۆل قادىرخان دەۋرىدە ئىسالم 

ەنسۇر بىلگە كۆل قادىرخاننىڭ ئېلىگە لەشكەر تارتىپ تاالسقىچە ئەمىر نوھ بىننى م. دىنىغا كىرگەن

ئەينى ۋاقىتتا نوھ بىننى . دۇنياالرنى ئېلىپ چېكىنىپ كەتكەن-ئەمىر نوھ بىننى مەنسۇر مال. كەلگەن

ئىسمايىل بىننى . ئاالقە داۋاملىشىپ تۇرغان-مەنسۇر ۋاپات بولغىچە ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا خەت

. ىققاندىن كېيىن ئاكىسىنىڭ نامىدا قادىرخان بىلەن بولغان ئاالقىنى داۋامالشتۇغانمەنسۇر تەخىتكە چ

تۈركلەرنىڭ ھۆكمىرانلىقى بازىر ئارسالن خاننىڭ قېرىندىشى ئوغۇلچاقنىڭ قولىغا ئۆتكەندىن كېيىن، 
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سۇر كېيىن ناسىر بىننى مەن. تۈرك خانلىرى ئىسالم ئەلچىلىرىنىڭ سۆزىگە پىسەنت قىلمايدىغان بولدى

ئۆز ›ئوغۇلچاق ئۇنى ئاالھىدە مېھمان قاتارىدا كۈتۈپ. ئاكىسىدىن قېچىپ قەشقەرگە قېچىپ باردى

دېگەن ‹ئۆيىڭىزدىكىدەك تۇرۇۋېرىڭ، قېرىندىشىڭىز سىزگە جاپا قىلغان بولسا مەن سىزگە ۋاپا قىلىمەن

 (.7)«ھەم ئۇنى ئارتۇچنىڭ ھاكىملىقىغا تەيىنلىگەن

يالرنىڭ تۇنجى خاقانىنىڭ بىلگە كۆل قادىرخان ئىكەنلىكىنى بىز بۇ مەلۇماتتىن قاراخانى

مۇئاييەنلەشتۈرەلەيمىز، ھەمدە بىز يۇقارقى ماتېرىيالالرنى جوڭگۇنىڭ كىالسسسىك سالنامىلىرىدىكى 

دىكى مۇناسىۋەتلىك سۆزلەملەرگە سېلىشتۇرۇش «تۈركىي تىلالر دىۋانى»ئۇيغۇرالرغا دائىر بايانالرغا ۋە 

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە قاراخانىيلىقالر -00»نىڭ خۇاتاۋ ئەپەندى ئېيتاقدەكئارقىلىق مەسىلى

شۇنىڭ بىلەن بىر … ئۆزلىرنىڭ بۇرۇنقى تارىخى ۋە مىللەت مەنبەسىنى ئۇنتۇپ كەتكەن بولۇشى

ۋاقىتتا، مۇئەللىپ مەھمۇد كاشىغەرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىركى پائالىيەت رايۇنى بولمىش گوبى 

دىغان ھالەتتە «ە نىسبەتەن ناتونۇش بولۇپ، ئۆتىكەن تېغىنىڭ نېمىلىكىنى چۈشەنمەيئىگىزلىكىگ

جىلد -209)ئۇيغۇرالر تەزكىرىيسى. يېڭى تاڭنامە». ئۇنداق ئاددىي ئەمەسلىكىنى، بىلەلەيمىز

دە ئۇرقۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرۇلۇشىغا دائىر مۇنداق مەلۇماتنى «(قىسمى-0

 گۈرباال قارلۇقالر بىلەن بىرلىشىپ ئۆزلىرىنى ئوڭ سول (942) نجى يىلىتيەنباۋنىڭ تۇ»:ئۇچرىتىمىز

ئۈچ يىلدىن كېيىن، باسمىلالرغا . دەپ ئاتاپ، باسمىلالرغا ياردەملىشىپ قۇتلۇق قاغاننى يوقاتتى‹يابغۇ›

ئۇشتۇمتۇت ھوجۇم قىلىپ، ئېلتىرىش قاغاننى ئۆلتۈرۈپ، ئەلچى ئەۋەتىپ ئۆزىنى كۈچلۈك بىلگە كۆل 

دېگەن ئاتاقنى ‹دىيانەتلىك خان›تەڭرىقۇت ئۇنىڭغا . ئاتىغانلىقىنى ئۇقتۇردى قاغان دەپ

دېگەن نامنىڭ خانننىڭ ئىسمى ئەمەس «كۈچلۈك بىلگە كۆل قاغان»بۇ مەلۇمات بىزگە ( 01)«بەردى

ئۇيغۇر »خانلىق ئاتىقىنىڭ ھۆرمەر نامى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە مەھمۇد قەشقەرىنىڭ

گە خان دەپ ئاتىالتتى، بۇ ئەقلى سۇ يىغىلغان يەرگە، يەنى كۆلگە ئوخشاش كەڭ خانى كۆل بىل

دېگەن بايانلىرىنى (00)«دەپ ئاتىلىدۇ‹بۆگۈ بىلگە›شۇنىڭدەك، ئەقىللىق كىشى . دېگەنلىك بولىدۇ

بۇ ئىككى خانلىقنىڭ تۇنجى قۇرغۇچىلىرنىڭ نامىدىكى بىردەكلىك بۇ ئىككى خانلىقنى . ئەسلىتىدۇ

بۇ خىل . شىلەرنىڭ ئەجدادلىرىدا مەلۇم ئورگانىك باغلىنىشنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇقۇرغان كى

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە قاراخانىيلىقالرنىڭ ئۆزلىرنىڭ بۇرۇنقى تارىخى ۋە -00باغلىنىش 

مۇئەللىپ مەھمۇد »خۇا تاۋ ئەپەندىنىڭ . مىللەت مەنبەسىنى ئۇنتۇپ كەتمىگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ

كاشىغەرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىركى پائالىيەت رايۇنى بولمىش گوبى ئىگىزلىكىگە نىسبەتەن ناتونۇش 

تۈركىي تىلالر »دېگەن سۆزى ئۇنىڭ «بولۇپ، ئۆتىكەن تېغىنىڭ نېمىلىكىنى چۈشەنمەيدىكەن

 .نى ئانچە ئەستايىدىل كۆرمىگەنلىكى ۋە ئىنچىكە تەتقىق قىلمىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ«دىۋانى

ماددىسىدا ئېنىق «ئۆتىكەن»نىڭ «تۈركىي تىلالر دىۋانى»چۈنكى مەھمۇد كاشىغەرى 

دەپ ( 02)«ئۇيغۇر ئېلىگە يېقىن. داالسىدىكى بىر يەرنىڭ نامى(موڭغۇل)تاتار-ئۆتىكەن»قىلىپ



88 
 

نىڭ، قوچۇ «ئۇيغۇر ئېلى»بۇ بايانالردىن مۇئەللىپنىڭ قەلىمى ئاستىدىكى مەزكۇر . مەلۇمات بەرگەن

انلىقى ئىكەنلىكى، ئۆتىكەن تېغىنىڭ قاراخانىيالرغا قارىغاندا قوچۇ خانلىقىغا جۇغراپىيلىك ئۇيغۇر خ

يەنە . ئورۇن جەھەتتىن يېقىنلىقىنى ھەرقانداق بىر ئەقىل ئىگىسى ناھايىتى ئاسانال بىلەلەيدۇ

لىرى شۇنىڭغىمۇ دىققەت قىلىش كېرەككى مەھمۇد كاشىغەرى ئۆتىكەن قاتارلىق غەيرى مۇسۇلمان يۇرت

مۇئەللىپنىڭ . قانداق ئۇلۇق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ئۇالر ئۈستىدە ناھايىتى ئاز توختالغان

مەن كىتابتا مۇسۇلمان بولغان تۈرك ئەللىرىدىكى »:تۆۋەندىكى سۆزى بۇنىڭغا جانلىق پاكىت بوالاليدۇ

ر تىلالردا دائىم ئۇچراپ چۈنكى بۇال. تاغالر، چۆللەر، ۋادىالر، دەريا ۋە كۆللەرنىڭ ناملىرىنىال يازدىم

مۇسۇلمان . بۇالرنىڭمۇ ئاتاقلىقلىرىنىال يازدىم، ئانچە ئاتاقلىق بولمىغانلىرىنى تاشلىدىم. تۇرىدۇ

چۈنكى . بولمىغان تۈرك ئەللىرىدىكىلەردىن بەزىلىرىنىڭ ناملىرىنى يازدىم، بەزىلىرىنى تاشلىدىم

ئەر ۋە ئايالالرنىڭ . كىرگەن سۆزلەرنىمۇ يازمىدىمتۈركى تىلالرغا كېيىن . ئۇالرنى يېزىشتىن پايدا يوق

ئىسىملىرىنىڭمۇ ھەممىسىنى ئەمەس، پەقەت ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ۋە ھەممىگە تونۇش بولغانلىرىنىال 

 (.02)«توغرا شەكلىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن كۆرسىتىپ ئۆتتۈم

دېگەن قاراشقا كەلسەك، «قاراخانىيالر خانلىقىنى ئوغۇزالرنىڭ قىنىق قەبىلىسى قۇرغان»ئەمدى بىز 

لى شۇخۇي ئەپەندى ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرنىڭ پاكىت ئاساسى سۈپىتىدە تۆۋەندىكىلەرنى 

دەپ ئاتىمىغان، بۇ ‹ئۇيغۇر›قاراخانىيالرنىڭ ئاھالىسى ئەزەلدىن ئۆزىنى »بىرىنچىدىن، -:كۆرسىتىدۇ

بۇ سۆزىنىڭ دەلىلى مۇئەللىپ (. 04)«سۆز بىلەن مەخسۇس قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىنى كۆرسەتكەن

بۇ ئەلدە …ئۇيغۇر، بىر ئەلنىڭ نامى»ماددىسىدىن« ئۇيغۇر»نىڭ «تۈركىي تىلالر دىۋانى»سۈپىتىدە 

: بۇ شەھەرلەر بولسا. ئۇنىڭ خەلقلىرى ئەشەددىي كاپىرالر ۋە ئۇستا مەرگەنلەردۇر. بەش شەھەر بار

الىق، بېشبالىق، بۇ شەھەرنى ئىسكەندەر زۇلقەرنەيىن سالدۇرغان، قوچۇ، جانب-سۇلمى

ئەڭ ›نىڭ ئالدىغا ‹كاپىر›تېكىستتىكى »دېگەنلەرنى ئۈزۈندە ئېلىپ، ئۆز پىكرى سۈپىتىدە«يېڭىبالىق

دېگەن سۈپەت سۆزىنى قوشۇشى، ئۇيغۇرالرغا بولغان دۈشمەنلىك كەيپىياتىنى تولۇق ‹ئەشەددىي

. دەپ ئاتىغان‹تۈركچىسى خاقانىيە›نىڭ ئاپتۇرى قەشقەر ئاھالىسىنىڭ تىلىنى ‹دىۋان›. ئىپادىلىگەن

دىمۇ ‹قۇتادغۇ بىلىگ›مەھمۇد كاشىغەرى بىلەن زامانداش بولغان باالساغۇنلۇق يۈسۈپ خاس ھاجىپ

بۇنىڭدىن كۆرىۋېلىشقا بولۇدۇكى، قاراخانىيلىقالر . دېمىگەن‹ئۇيغۇر تىلى›ئۆز ئەسىرىنىڭ تىلىنى 

. «مۇناسىۋەت بار دەپ قارىمىغانئۆزلىرى بىلەن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق يېقىنچىلىق 

ئاياق -مەزكۇر خانلىق ئەنشى ئۇيغۇر خانلىقى ۋە قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقى بىلەن باشتىن»ئىككىنچىدىن، 

ئەگەر قاراخانىيالر خانلىقىنى غەربكە كۆچكەن ئۇيغۇرالر . پاسىلىنى ساقالپ كەلگەن-ئېنىق چېگرا

، بىر تۇتاش بولمىغان ھاكىمىيەت بولۇپ قارشى-قۇرغان بولسا، سەۋەپسىزال ئۆز ئارا قارىمۇ

مەسىلەن، كۈسەن ئۇيغۇرلىرى، قوچۇ ئۇيغۇرلىرى ۋە گەنجو )شەكىللىنىشنىڭ زۆرۈرىيتى بولمىغان بوالتتى
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بۇ ئەھۋالمۇ قاراخانىيالر (. ئۇيغۇرلىرنىڭ دەسلەپكى مەزگىللەردىكى مۇناسىۋەتلىرىگە ئوخشاش

 (.02)«مىقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇخانلىقىنى غەربكە كۆچكەن ئۇيغۇرالرنىڭ قۇر

دېگەن سۆزىگە قاراپال بۇ «ئەڭ ئەشەددىي كاپىرالر»مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ قوچۇ ئۇيغۇرلىرنى

ئىككى ئەلنىڭ مۇناسىۋېتى يوق دەپ قاراش ئىنتايىن يېنىكلىك بىلەن چىقىرىلغان ھۆكۈم بولۇپ، 

ىن بولغان باغدادتا ئۆز ئەسىرىنى ئىسالم دىنىنىڭ سادىق مۇخلىسى، ئىسالمنىڭ مەركىزى شەھەرلىرىد

ئەڭ »روياپقا چىقارغان مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ دىنىي چەكلىمىلىك تۈپەيلىدىن قوچۇ ئۇيغۇرلىرنى 

» مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ. دەپ ئاتىشى ھەرگىزمۇ ئەجەپلىنەرلىك ئىش ئەمەس«ئەشەددىي كاپىرالر

ن، مەھمۇد كاشىغەرى بىلەن زامانداش دەپ ئاتىغا‹خاقانىيە تۈركچىسى›قەشقەر ئاھالىسىنىڭ تىلىنى 

ئۇيغۇر ›دىمۇ ئۆز ئەسىرىنىڭ تىلىنى ‹قۇتادغۇ بىلىگ›بولغان باالساغۇنلۇق يۈسۈپ خاس ھاجىپ

لىكىگە كەلسەك، بۇنىڭدىكى پاكىتالر ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، مەلۇم بىر ئەسەرنىڭ «دېمىگەن‹تىلى

االنى تىلدا يازدىم، مەن پاالنى مەن بۇ ئەسىرىمنى پ»ئاپتۇرى ئۆز ئەسىرىدە ھەرگىزمۇ 

بۇ ئەسەر پاالنى تىلدا ياكى پاالنى »دېمەيدىغانلىقى، مەزكۇر ئەسەرنى كۆرگەن كىشىنىڭ «مىللەتتىن

ئەمما شۇنىمۇ . دېيىشى ئاندىن ئەقىلگە مۇۋاپىق ئىش ئىكەنلىكى ھەممىمىزگە ئايان«يېزىقتا يېزىلىپتۇ

قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى بىلەن يېزىلغانلىقىنى  نىڭ«قۇتادغۇ بىلگ»تەكىتلەپ قويۇش كېرەككى، 

 .دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئالىمالرنىڭ ھەممىسى بىردەك ئېتىراپ قىلغان

تۈركىي تىلدا سۆزلەشكۈچى خەلقلەر زېمىن جەھەتتىن بىر قەدەر تۇراقالشقان دەۋردىن، يەنى 

ركچە دەپ ئىككى چوڭ قاناتقا ئەسىردىن تارتىپ، ئۇالرنىڭ تىللىرى شەرقىي تۈركچە ۋە غەربىي تۈ-2

لەرنىڭ ئوڭ قانىتى غەربىي تۈركىي تىلدا، سول قانىتى «تېلې»ئىسسىق كۆلنى مەركەز قىلغان . بۆلۈندى

غەربىي قاناتتىكى قەبىلىلەرنىڭ ئاساسىنى . شەرقىي تۈركىي تىلدا سۆزلەشكۈچى قەبىلىلەر توپلىرى ئىدى

؛ شەرقىي قاناتتىكى قەبىلىلەر توپىنىڭ ئاساسىنى توققۇز ئوغۇز تۈركمەنلىرى، قىپچاقالر تەشكىل قىالتتى

 .ئىدى«قەدىمقى ئۇيغۇر تىلى»بۇالرنىڭ تىلى . ئوغۇزالر يەنى توققۇز ئۇيغۇرالر تەشكىل قىالتتى

ئەسىردىن كېيىن ۋە مەھمۇد قەشقەرى دەۋرىدە، بۇ ئىككى گۇرۇپپا تىلدىن غەربىي -01

دەپ « تۈرك تىلى»شەرقىي قىسىمدىكى خەلقلەر تىلىدەپ، «ئوغۇز تىلى»قىسىمدىكى خەلقلەر تىلى

ۋە قەدىمكى ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلىنىڭ داۋامى ۋە (كۆك تۈرك)قەدىمكى تۈرك«تۈرك تىلى»بۇ . ئاتالدى

راۋاجى بولۇپ، ئۇ قاراخانىيالرنىڭ مەركىزى ئۆلكىسىدىكى شىۋىنى ئاساس قىلغان ئورتاق ئەدەبىي 

ەھمۇد كاشىغەرى قاراخانىيالرنىڭ مەركىزى ئۆلكىسىدە شۇڭا ئاتاقلىق تىلشۇناس م. تىل ئىدى

خاقانىيە »ياشىغۇچى خەلقنىڭ تىلىنى ئومۇمىي ئەدەبىي تىلنىڭ ئاساسى دەپ ھېسابلىغان ۋە ئۇنىڭغا 

 (.04)دەپ نام بەرگەن«تىلى
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ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى ساپ »:مەھمۇد كاشىغەرى تۈركىي تىلالر توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق يازىدۇ

ئۇيغۇرالر كىتابنىڭ باش قىسمىدا . ، لېكىن ئۆزئارا سۆزلىشىدىغان يەنە بىر خىل شىۋىسىمۇ بارتۈركچە

چەكلىرىنى شۇ يېزىق -كىتاب ۋە خەت. ھەرىپتىن ئىبارەت تۈركى يېزىقنى قوللىنىدۇ 24كۆرسىتىلگەن 

رەسمىي . رئۇيغۇرالرنىڭ چىنلىقالرنىڭكىگە ئوخشايدىغان يەنە بىر خىل يېزىقىمۇ با. بىلەن يازىدۇ

بۇ يېزىقنى مۇسۇلمان بولمىغان ئۇيغۇرالر بىلەن . چەك ۋە ھۆججەتلەرنى شۇ يېزىقتا يازىدۇ-خەت

تىلالرنىڭ يېنىكى ئوغۇز تىلى، توغرىسى توخسى ۋە ياغما .…چىنلىقالردىن باشقىالر ئوقۇيالمايدۇ

رىگىچە بولغان جايالردا تىللىرى، شۇنىڭدەك ئىلى، ئىرتىش، يامار، ئېدىل ۋادىلىرىدىن ئۇيغۇر شەھەرلى

بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ پاساھەتلىك تىل خاقانىيىنىڭ مەركىزى . ياشىغۇچى خەلقنىڭ تىللىرىدۇر

دېمەك، مەھمۇد كاشىغەرى پۈتكۈل ئەدەبىي تىلنىڭ (. 09)«ئۆلكىسىدىكى خەلقنىڭ تىلى ھېسابلىنىدۇ

شۇنداقال . دەپ ئاتىغان«تىلئەڭ پاساھەتلىك »ئاساسى دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن خاقانىيە تىلىنى 

سۆزىگە تەبىر بەرگەندە يەنە شۇنچە كۆپ تىلالرنى قايرىپ قويۇپ ئۇيغۇر تىلىنى مىسال «تىل»يەنە 

دەپ مەزكۇر ( 03)«دېگەن سۆز شۇنىڭدىن ئېلىنغان‹خىتاي تىلى›، ‹ئۇيغۇر تىلى›. سۆز-تىل»كەلتۈرۈپ

مۇسۇلمان بولمىغان »اشقا، مۇئەللىپنىڭ ئۇنىڭدىن ب. تىلغا نىسبەتەن يېقىنچىلىقىنى ئىپادىلىگەن

دېگەن سۆزنى ئىشلىتىشى تەبىئىي ھالدا بىزنى مەھمۇد كاشىغەرنىڭ قەلىمى ئاستىدىكى «ئۇيغۇرالر

چۈنكى ئۇ كىتابىنىڭ باش . خاقانىيە تۈركلىرى دەل مۇسۇلمان ئۇيغۇرالردۇر دېگەن قاراشقا كەلتۈرىدۇ

زمەنلىرىدىن، پىكرىنى ئەڭ روشەن بايان شۇڭا مەن شۇ تۈركلەرنىڭ ئەڭ سۆ»…قىسمىدىال

قىالاليدىغانلىرىدىن، ئەڭ زېرەكلىرىدىن، ئەڭ ئاساسلىق قەبىلىگە مەنسۇپلىرىدىن ۋە جەڭ ئىشلىرىدا 

ئاياق كېزىپ -ئۇستا نەيزىۋازلىرىدىن بولۇپ تۇرۇقلۇق، ئۇالرنىڭ شەھەر ۋە سەھرالىرىنى باشتىن

ما، قىرغىزالرنىڭ سۆزلىرىنى ۋە قاپىيىلىرىنى ئېنىقالپ تۈرك، تۈركمەن، ئوغۇز، چىگىل، ياغ. چىقتىم

شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ تىلى مېنىڭ دىلىمغا ناھايىتى . چىقىپ، ئۇالردىن پايدىالندىم

دېيىش ( 07)«.…مەن ئۇالرنى پۇختا رەتلەپ، ئوبدان تەرتىپكە سېلىپ چىقتىم. ياخشى ئورۇنالشتى

قوۋمالرنىڭ تىللىرىنى ئىگىلەش جەريانىنى ئۇقتۇرۇش بىلەن بىرگە  ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بارلىق تۈركى

بىلەن خاقانىيە تۈركلىرنى بۇ دائىرىگە «مۇسۇلمان بولمىغان ئۇيغۇرالر»ئۆزى ئىگىلەش زۆررۈ بولمىغان 

 .چۈنكى مۇئەللىپتە بۇالرنىڭ تىلىنى ئىگىلەش زۆرۈرىيتى يوق ئىدى. كىرگۈزمەيدۇ

بىلەن شەرقىي ئۇيغۇرالرنىڭ بىر تۇتاش ھاكىمىيەت قۇرمىغانلىق ئەمدى قاراخانىيالر خانلىقى 

ئۇنىڭ . مەسىلىسىگە كەلسەك، ئەينى ۋاقىتتىكى غەربىي يۇرت ۋەزىيىتى بۇنىڭغا ماس كەلمەيتتى

دېگەن تەلەپنى بىر خانلىقنىڭ «بىر قوۋم چوقۇم بىر خانلىق بولۇپ ئويۇشىشى كېرەك»ئۈستىگە 

 .گە سەۋەپ قىلىشمۇ ئانچە ئىلمىيلىك ئەمەس دەپ قارايمىزقۇرغۇچىلىرىنىڭ مىللەت مەنبەسى

دېگەن «قاراخانىيالر خانلىقىنى ئوغۇزالرنىڭ قنىق قەبىلىسى قۇرغان»لى شۇخۇي ئەپەندى

دىن تۋەندىكى «تۈركى تىلالر دىۋانى»قارىشىنى يەنىمۇ كەڭ پاكىت ئاساسىغا ئېگە قىلىش ئۈچۈن 
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تابنى يازغان مەھمۇد ئېيتىدۇكى، بىزنىڭ بوۋىلىرىمىز مۇشۇ كى»…:ئۈزۈندىلەرنى مىسال كەلتۈرىدۇ

چۈنكى ئوغۇزالر . دىيلىشى ئەنە شۇنىڭدىن كەلگەن‹خەمىر›بولغان ئەمىرلەرنىڭ 

شۇڭا تۈرك ئەللىرىنى سامانىي . دەيدۇ‹خەمىر›غا ئالماشتۇرۇپ‹خ›نع‹ئىلىف-ا›دېيەلمەي،‹ئەمىر›

سۆزىدە ‹ئۇيغۇر›خۇددى . ايدۇدەپ ئات‹خەمىر تەگىن›ئوغۇللىرىدىن ئالغان بوۋىمىزنى

بۇ »(. بەت-022توم، -0«دىۋان»)«غا ئالماشقان‹خ›ھەرىپى ‹ئىلىف-ا›كۆرسەتكىنىمدەك، بۇ يەردە 

مەھمۇت كاشىغەرىنى )قاراخانىيالر خانلىقىنى ئۇنىڭ: بىر ئابزاس ماتېرىيال شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى

ي ھۆكمىرانلىرىنىڭ قولىدىن ھاكىمىيەتنى ئەجدادلىرى قۇرغان بولۇپ، ئوغۇزالر سامانى(ظا-دېمەكچى

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇ مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ ئوغۇز قەبىلىسىدىن چىققانلىقىنى . تارتىۋالغان

بولسا، نوھ ئىبىن ئەسەد قاتارلىق سامانىيالر سۇاللىسىنىڭ ‹سامانىي ئوغۇللىرى›. ئىپادىلەپ بېرىدۇ

ۇخۇي ئەپەندى بۇ يەردە جۈملىنىڭ ئىگىسىنى توغرا لى ش( 21.)«ھۆكمىرانلىرىنى كۆرسىتىدۇ

چۈشىنەلمەي ئوغۇزالر بىلەن مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ قەلىمى ئاستىدىكى خاقانىيە تۈركلىرنى ئالماشتۇرۇپ 

تۈرك ». دەيدىغانالر خاقانىيە تۈركلىرى ئەمەس ئوغۇزالردۇر«خەمىر»نى «ئەمىر»چۈنكى . قويغان

يىلى -777دېگەن سۆزگە كەلسەك، مىالدىيە «ئالغان بوۋىمىزئەللىرىنى سامانىي ئوغۇللىرىدىن 

قاراخانىالرنىڭ قاغانى ئىلىك ناسىر قوشۇن باشالپ ماۋارەئۇننەھىر رايۇنى جۈملىدىن سامانىيالرنىڭ 

تارىخىي ( 20)ئاستانىسى بۇخارانى ئىشغال قىلىپ سامانىيالر خانلىقىغا خاتىمە بەرگەنلىكى

تۈرك ئەللىرىنى سامانىي ئوغۇللىرىدىن »شۇ سەۋەپتىن. خاتىرلەنگەنمەلۇماتالردا ناھايىتى ئېنىق 

لى شۇخۇي . مەھمۇد كاشىغەرىنىڭ بوۋىسىمۇ، خاقانىيە تۈركلىرىنىڭ قاغانى بولغان بولىدۇ«ئالغان

دىن ئېلىنغان «تۈركىي تىلالر دىۋانى»ئەپەندىنىڭ ئەڭ مۇھىم دەپ قارىغان يەنە بىر دەسمايىسىمۇ 

ئۇالر يىگىرمە ئىككى ئۇرۇق . ئوغۇزالر تۈركمەنلەردۇر. ك قەبىلىلىرىدىن بىرىتۈر -ئوغۇز»بولۇپ، 

بىرىنىڭ مېلىنى -ئۇالر بىر. بولۇپ، ھەر بىرىنىڭ ئايرىم بەلگىسى ۋە ماللىرىغا باسىدىغان تامغىسى بار

زامانىمىزنىڭ سۇلتانلىرى . قىنىق: بىرىنچىسى ۋە يېتەكچىسى. شۇ تامغىالرغا قاراپ تونۇيدۇ

ئاشكارا -بۇ خاتىرە ئاپ»دېگەن ئۈزىندىنى كۆرسىتىش بىلەن(بەت-99توم -0«دىۋان»)«دىندۇرشۇالر

قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ سۇلتانلىرى ئوغۇزالرنىڭ قىنىق : خاتاسىز ھالدا شۇنى كۆرسىتىدۇكى

 .دەپ قارىغان(بەت-29لى شۇخۇينىڭ ماقالىسى، )«قەبىلىسىدىن چىققان

تۈركى تىلالر »بىرىنچى، . نداق بىرنەچچە خاتالىققا يول قويغانلى شۇخۇي ئەپەندى بۇ يەردە مۇ

نىڭ يېزىلغان ئورنى ۋە ئەسەر يېزىلغان تارىخىي شارائىتنى نەزىرىدىن ساقىت قىلىپ «دىۋانى

تۈركى تىلنىڭ ئەرەب تىلى بىلەن بەيگىگە چۈشكەن ئىككى »مەھمۇد كاشىغەرى ئۆز ئەسىرىنى. قويغان

ۋە (بەتلەر-4-2توم -0«دىۋان»)«تقانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىشئاتقا ئوخشاش چېپىپ كېتىۋا

توم -0«دىۋان»)«كىشىلەردە ئوغۇز تۈركمەنلىرىنى بىلىشكە ئېھتىياج بولغانلىقى ئۈچۈن»

ئەينى ۋاقىتتا ئاللىقاچان ئوغۇز تۈركلىرىدىن بولغان سالجۇقالرنىڭ ھامىيلىقىدىكى ئەلگە (بەت-23
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ئىككىنچى، . يالر سۇاللىسىنىڭ پايتەختى باغدادتا يازغانئەرەب ئابباسى( 22)ئايلىنىپ قالغان

دېگەندە مەھمۇد قاشىغەرى قاراخانىيالرنىڭ قاغانلىرىنى ئەمەس بەلكى، «زامانىمىزنىڭ سۇلتانلىرى»

باغداتتا يېزىلىۋاتقان زاماندا، غەربىي «دىۋان»چۈنكى . سالجۇقىيالرنىڭ سۇلتانلىرىنى كۆزدە تۇتقان

ئۇنىڭ ئۈستىگە . مۇ سالجۇقىيالرنىڭ ھامىيلىقىدىكى ئەلگە ئايلىنىپ قالغانقاراخانىيالر خانلىقى

مەھمۇد كاشىغەرىمۇ ئۆز ئەسىرىدە . ئاتىقىنى ئىشلەتمىگەن«سۇلتان»قاراخانىيالرنىڭ قاغانلىرى 

. دېگەندەك تېرمىنالرنى ئىشلەتكەن«بەگ»، «خان»قاراخانىيالرنىڭ قاغانلىرىنى تىلغا ئالغاندا

دېيىش شۇنىڭدىن ‹قادىرخان›خاقانىيە خانلىرىنى -قادىر»سۆزىنى ئىزاھلىغاندا«رقادى»مەسىلەن، 

خانالرغا ئىسىم . شىر-ئارسالن». دەپ ئىزاھات بەرگەن(بەت-492توم، -0«دىۋان»)«كەلگەن

دېگەن نام بىلەن ‹قارا›خاقانىيە خانلىرى  -قارا»؛ (بەت-242توم، -2«دىۋان»)«بولۇپمۇ كېلىدۇ

مۇشتەرى -قارا قۇش. قارا قۇش، بۈركۈت. بۇ ھەقتە بىر ھېكايە بار. دېگەندەك‹را خانبۇغرا قا›. ئاتىلىدۇ

خاقانىيە بەگلىرىگىمۇ مۇشۇ سۆز بىلەن -قىلىچ خان»؛ (بەتلەر-214-212توم -2«دىۋان»)«يۇلتۇز

خاقانىيە »دىمۇ «قۇتادغۇ بىلىگ»يۈسۈپ خاس ھاجىپ(. بەت-442توم، -0«دىۋان»)«ئات قويۇلىدۇ

مەھمۇد كاشىغەرى پەقەت ئوغۇزالرنىڭ قەبىلىلىرىنى ساناپ . ەن سۆزنى كۆپ ئىشلەتكەندېگ«بەگلىرى

بۇ شۈبھىسىزكى ئوغۇز . دېگەن سۆزنى ئىشلەتكەن«زامانىمىزنىڭ سۇلتانلىرى»كېلىپ ئەشۇ بىر يەردىال 

ئۈچىنچى، مەيلى لى شۇخۇي ئەپەندى بولسۇن . تۈركلىرىدىن چىققان خانالرنىڭ ئالىي نامى ئىدى

تۈركىي تىلالر »ى مەزكۇر ساھەدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان باشقا ئالىمالر بولسۇن زور كۆپچىلىكى ياك

نىڭ تىلى ۋە ۋارىسلىق قىلغۇچىسنىڭ مىللەت تەۋەلىكىگە قارىتا تىلشۇناسلىق نۇقتىسدىن «دىۋانى

ان ئۇيغۇر تەمسىللەرنى ھازىرقى زام-تەتقىقات ئېلىپ بېرىشقا، مەزكۇر ئەسەردە خاتىرلەنگەن ماقال

دىكى «دىۋان»تەمسىللەر بىلەن سېلىشتۇرۇشقا، -تىلىدىكى تېخىچە ئىستىمال قىلىنىپ كېلىۋاتقان ماقال

كېچەك، تىبابەتچىلىك ۋە دۇنيا قاراشقا دائىر بايانالرنى كۆپ خىل پەنلەرنىڭ -ئىچمەك، كيىم-يىمەك

ەردە گەپنى ئۇزارتماسلىق ئۈچۈن بىز بۇ ي. كېسىشتۈرمە نۇقتىسىدا تۇرۇپ تەتقىق قىلىشقا سەل قارىغان

تۈركىي تىلالر ساھەسىدىكى سېلىشتۇرما تەتقىقاتنىڭ پىشىۋاسى تۈركى تىلالر دىۋانىنىڭ »باسكاكوفنىڭ 

مەھمۇد قەشقىرى سېلىشتۇرما ئاساستا ئۇيغۇر تىلىدىن مىسالالرنى . ئاپتۇرى مەھمۇد قەشقىرى ئىدى

انىيە تۈركلىرىنىڭ تىلى دېگەن ئاتالغۇ بىلەن بۇ تىل دىۋاندا تۈركى تىل ياكى خاق. كەلتۈرىدۇ

شۇنداقال قىپچاق، ئوغۇز تىللىرىدىن ماتېرىيالالر كەلتۈرۈلگەن بولۇپ بۇ تىلالر ئۆزئارا . تەرىپلەنگەن

ئۇيغۇر »، ( 22)«يېقىنالشتۇرلىدۇ ۋە ئۇيغۇر تىلىغا قارشى قويولۇپ، ئۇيغۇر تىلى بىلەن سېلىشتۇرلىدۇ

دەۋرلەردىكى ئەدىبىي تىلالرنىڭ يەنى ئەڭ ئالدى بىلەن، قاراخانىيالر تىلى ۋە يېزىقى كېيىنكى 

 قىپچاق ئەدەبىي تىلىنىڭ-تىلنىڭ، ئاندىن ئوغۇز (ئەسىرلەر-02-01) دەۋرىدىكى تىلنىڭ

 ، ئالتۇن ئوردا ئەدەبىي تىلىنىڭ(ئەسىرلەر-04-02) ، چاغاتاي تىلىنىڭ(ئەسىرلەر-02-02)

، كونا تۈركمەن (ئەسىرلەر-07-02) كونا ئۆزبەك تىلىنىڭ، كېيىنكى ۋاقىتالردا (ئەسىرلەر-02-04)
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دېگەن ( 24. )ۋە باشقا تىلالرنىڭ شەكىللىنىشىگە زور تەسىر كۆرسەتتى(ئەسىرلەر-07-09)تىلىنىڭ

 .ئىككى ئابزاس سۆزىگە يىغىنچاقالشنى اليىق تاپتۇق

ئەسىردىن -04. ىقاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ ئاسىي ئەدەبىي تىلى ئىد«خاقانىيە تىلى»ھەقىقەتەنمۇ

ئۇنىڭدىن باشقا قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى قاراخانىيالر . دەپمۇ ئاتالغان« كاشىغەر تۈركچىسى»كېيىن 

مەھمۇد كاشىغەرىمۇ بۇنى كىتابىنىڭ بېشىدا . خانلىقى دەۋرىدىمۇ خانلىقنىڭ دۆلەت يېزىقى ئىدى

ىدىن ئۆرنەك كۆرسىتىش تۈركىي ھەرىپلەرنىڭ تۈزىلىشىنى چۈشەندرگەندە قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىق

قەدىمدىن بېرى قەشقەردىن يۇقۇرى چىنغىچە بولغان ھەممە تۈرك يۇرتلىرىدا بارچە »بىلەن بىرگە

 «ئاالقىلىرى ئەنە شۇ يېزىقتا يېزىلىپ كەلگەن-خاقانالر بىلەن سۇلتانالرنىڭ يارلىق ۋە خەت

، مورفولوگىيە ۋە مەيلى لېكسىكا، گراماتىكا. دەپ شەرھىيلىگەن(. بەت-00توم، -0«دىۋان«)

خاقانىيە » گە ئەڭ يېقىن ۋە  «خاقانىيە تۈركچىسى»سىنتاكسىس جەھەتتىن بولسۇن ئۇيغۇر تىلى 

، بۇمۇ قاراخانىيالر خانلىقىنى ئۇيغۇرالر ( 22)نىڭ ئەڭ بىۋاستە ۋارىسلىرى بولۇپ«تۈركچىسى 

گىزمۇ مەزكۇر ساھەدىكى بىزنىڭ يەكۈنىمىز ھەر. قۇرغانلىقىنىڭ يەنە بىر پاكىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

تەتقىقاتنىڭ خاتىمىسى ئەمەس، مەزكۇر ساھەدە ئىزدىنىۋاتقانالرنىڭ يەنە يېڭى كۆزقاراشلىرى بىلەن 

 :ئىزاھالر.بۇ تەتقىقاتنى تېخىمۇ مۇكەممەللەشتۈرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز

 -0924 «ھۇنالر، تۈركلەر، موڭغۇلالر ۋە تاتارالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى»دېگۇينس.يوسىف(0)

 .بەت-27توم -2بەت، -222توم-0يىلى پارىژ، -0923

يىلى -0734شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «قاراخانىالر تارىخىدىن بايان»ۋېي لياڭتاۋ(2( )2)

 .بەتلەر-21، -27-23خەنزۇچە نەشرى،

يىلى -2111، «ئەسىرلەردىكى غەربىي يۇرت تارىخى ھەققىدە تەتقىقات-01-3»خۇا تاۋ ( 2()4)

 .بەتكىچە-201، -217-073، خەنزۇچە نەشرى

شىنجاڭ «شىنجاڭ تارىخىدىن مۇھىم بايانالر»مياۋ پۇشېڭ، تيەن ۋېيجىياڭ قاتارلىقالر تۈزگەن ( 4)

 .بەت-221يىلى خەنزۇچە نەشرى -2114خەلق نەشرىياتى 

 .بەت-29سان، -4يىللىق -2114«غەربىي يۇرت تەتقىقاتى»لى شۇخۇي ( 9)

يىلى ئالمالىقتا تۇغۇلغان، ھازىر ئۇنىڭ -0220-0221 -ئەبۇ فازىل ئىبىن مۇھەممەت( 3)

دېگەن «ئوردا، قەلئە»سۆزى تۈرك تىلىدا«قارشى». دېگەن لەقىمى ئومۇمالشقان«جامال قارشى»

ئۇنىڭ ئاتىسى باالساغۇننىڭ . دېگگن مەنىدە«ئوردىدىكى جامال»مەنىدە بولۇپ، بۇ لەقەم بولسا 
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اغدا موڭغۇلالر ئوتتۇرا ئاسىيانى بويسۇندۇرۇپ بولغان بۇ چ. ھافىزى بولۇپ، ئانىسى مەرۋلىك ئىكەن

مىالدىيە )يىلى-442ھىجىرىيىنىڭ . بولۇپ، ئالمالىق چاغاتاي ئولۇسىنىڭ تەۋەلىكىگە كىرگەن ئىدى

. جامال قارشى ۋەزىيەتنىڭ قىستىشى بىلەن ئالمالىقتىن قەشقەرگە كەلگەن(يىللىرى-0244، -0242

يۇقۇرى دەرىجىلىك دىنىي )ئۇ قەشقەردە يەرلىك سەدىر. چۈرگەنكېيىن ئاساسەن قەشقەردە ھايات كە

 .بىلەن تونۇشۇپ ئۇنىڭ ھىمايىسىگە ئىگە بولغان(ئەمەلدار

ئەسىرلەردىكى غەربىي يۇرت تارىخى -01-3»قاراڭ، خۇا تاۋ « سۇرراھ لوغىتىگە تولۇقلىما»( 7)

 .بەت-207يىلى خەنزۇچە نەشرى -2111)«ھەققىدە تەتقىقات

 .«(قىسمى-0جىلد -209)ئۇيغۇرالر تەزكىرىيسى. تاڭنامەيېڭى »( 01)

 .بەت-223توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 00)

 .بەت-034توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 02)

 .بەت-29نەشرى  توم، ئۇيغۇرچە-0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 02)

، «قاراخانىالرنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە خانلىقنىڭ قۇرۇلغان ۋاقتى توغرىسىدا»لى شۇخۇي( 02()04)

 .بەتلەر-21-47سان، -4يىللىق -2114«غەربىي يۇرت تەتقىقاتى»

توم، كىرىش سۆز قىسمى، ئۇيغۇرچە -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 04)

 .بەتلەر-27-23نەشرى

 .بەتلە-40-41توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 09)

 .بەتلەر-034-032توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -2« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 03)

 .بەتلەر-2-2توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 07)

، «نىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە خانلىقنىڭ قۇرۇلغان ۋاقتى توغرىسىداقاراخانىالر»لى شۇخۇي( 21)

 .بەتلەر-22-22سان، -4يىللىق -2114«غەربىي يۇرت تەتقىقاتى»

« شىنجاڭ تارىخىدىن مۇھىم بايانالر»مياۋ پۇشېڭ، تيەن ۋېيجىياڭ قاتارلىقالر تۈزگەن ( 20)

قاراڭ، ۋېي  بەتلەر؛-224-222يىلى خەنزۇچە نەشرى-2114شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى 

يىلى خەنزۇچە نەشرى، -0734شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «قاراخانىالر تارىخىدىن بايان»لياڭتاۋ

 .بەت-22،ئۇيغۇرچە «يەتتە سۇ تارىخى»بارتولد: بەت-32
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يىلى خەنزۇچە -2112جوڭخۇا كىتابچىلىق ئىدارىسى، «ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى»بارتولد( 22)

 .بەت-27نەشرى، 

بەت، -2يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى-0734مىللەتلەر نەشرىياتى« تۈركى تىلالر»وفباسكاك( 24()22)

 .بەت-90

،  -09توم، ئۇيغۇرچە نەشرى -0« تۈركىي تىلالر دىۋانى»مەھمۇد كاشىغەرى( 22)

41-،42-،44-،32-،33-،004-،022-،044-،049-،411-،442-،432-،470-،472-،224-،

،بەتلەر ۋە ۋە شۇ قاتاردىكى سۆزلۈلكلەر -071،-032،-74،-42،-04توم -2بەتلەر، -402،-412

 .سېلىشتۇرۇلغان مۇناسىۋەتلىك بەتلەرگە قاراڭ

 ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى: مەنبە
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مودىرنىزىم ئەدەبىياتى ۋە ئۇنىڭ  -9

 ئاالھىدلىكلىرى

 

 تاھىر ھامۇت
 

قەدەر ئاساسلىق ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن تارتىپ تا بۈگۈنگە  – 07مودېرنىزىم ئەدەبىياتى 

غەرپ دۆلەتلىرىدە بارلىققا كەلگەن زور بىر تۈركۈم ئەدەبىي ئېقىمالرنىڭ ئومۇمى نامى بولۇپ ، ئۇ 

 .رومانتىزىم ، رىئالىزىم قاتارلىق ئاساسلىق ئەنئەنىۋى ئېقىمالرغا قارشى ھالدا ئوتتۇرغا چىققان 

ىڭ ئىجتىمائى تەرەققىياتى ۋە غەرپ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ بارلىققا كېلىشى ياۋرۇپان.  0

 .ئۇنىڭغا ماس ھالدىكى ئەدەبىيات تەرەققىياتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

ئەسىردىكى ئەنگىلىيە سانائەت ئىنقىالبى پۈتكۈل غەرپ دۇنياسىغا غايەت زور ئۆزگىرىشلەرنى  – 03

ىنىالشقان بارا ئۇمۇمالشقان ماش –پار ماشىنىسىنىڭ مۇكەممەللىشىشى ۋە بارا . ئېلىپ كەلگەن 

ئىشلەپچىقىرىش ئەمگەك مەسھۇالتلىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتكەن بولسا ، كۆمۈر قاتارلىق تەبئىي ئىنىرگىيە 

شۇ . مەنبەلىرىنىڭ كۆپلەپ ئېچىلىشى كۆمۈر سانائىتىنى ئىنتايىن ناچار شارائىتتا مىسلىسىز كېڭەيتكەن 

ش ھەركىتى ئىشسىز قالغان يېزا ئەسىردە يۇقىرى پەللىگە يەتكەن ئاقسۆڭەكلەرنىڭ يەر بۆلىۋېلى

ئۇالر شەھەرلەردە قۇرۇلغان . ئاھالىلىرىنى شەھەرلەرگە ھەيدەپ ، ئۇالرغا زور قىيىنچىلىق تۇغدۇرغان 

يېڭى زاۋۇتالرغا كىرىپ ئىشلەپ ، ناھايىتى ئاز مائاش ۋە رەھىمسىز ئىكىسپاالتاتسىيە تۈپەيلىدىن 

ماشىنىنىڭ ئىشلىتىلىتىلىشىدىكى ھەربىر . للەندۈرگەن شەھەر ئەتراپىدىكى نامراتالر ئۇۋىلىرىنى شەكى

ھەتتا بۈگۈنكى ) قېتىملىق يېڭىلىنىش قىيىن شارائىتتىكى ئەمگەكچىلەرگە ۋەھىمە ئېلىپ كەلگەن 

كۈندىمۇ ئېلېكتىرونلۇق تىزگىنلەش ئەسلىھەلىرىنىڭ تېز سۈرئەتلىك تەرەققىياتى ھازىرقى زامان 

سانائەتلىشىشى بىر قەدەر ئارقىدا ماڭغان چوڭ قۇرۇقلۇق ( . تە ئادەملىرىنى خاتىرجەمسىزلەندۈرمەك

چۈنكى ئۇالر مەسىلىنىڭ . دۆلەتلىرىدە سانائەتلىشىش ئېلىپ كەلگەن ئاۋارچىلىق بىرقەدەر ئاز بولغان 

ئەسىرنىڭ  – 03. لېكىن ، مەسىلە بۇنىڭ بىلەن ھەل بولمىغان . قەيەردىلىكىنى كۆرۈپ يەتكەن 

ىلىدە كەشىپ قىلىنغان ۋاكسىنا ئۆلۈم نىسپىتىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىپ ، ئەسىر ئالمىشىش مەزگ

 .نۇپۇسنىڭ غايەت زور دەرىجىدە كۆپىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان 

شۇ . تېخنىكا بىلەن سانائەت ئۆز ئارا تەسىر كۆرسىتىپ ماڭغان  –ئەسىرگە كەلگەندە ، پەن  – 07

تېخىمۇ ياخشىلىنىشى بىلەن ياۋرۇپا ۋە شىمالى ئامېرىكىدا ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا پار ماشىنىسىنىڭ 

بۇ يېڭى ئەھۋال . پاراخۇت يەلكەنلىك كېمىنىڭ ئورنىنى ئالغان . كەل تۆمۈر يول تورى شەكىللەنگەن 
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ۋە يېڭى شەيئىلەر ئۇالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىدا ۋە كۆز قارىشىدا غايەت زور 

ئادەمنىڭ . ئادەم خۇددى بىر كونسېرۋاتىپ ھايۋانغا ئايلىنىپ قالغان . قىلغان ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا 

. پاراسىتىدىن ھالقىپ كېتىپ ، تەڭپۇڭلۇقنى يوقاتقان  –تېخنىكا ئىقتىدارى ئۇنىڭ سىياسى ئەقىل 

دارۋېننىڭ تەدرىجى تەرەققىيات نەزىرىيەسى ياۋرۇپادا زور زىلزىلە پەيدا قىلىپ ، داۋېن بىلەن 

مۇنازىرىنى قوزغاپ ، كىشىلەرنىڭ تونۇشىنى  –ىئان دىنى ئوتتۇرسىدىكى كەسكىن بەس خىرىست

ماركىزىمنىڭ مەيدانغا كېلىشى ياۋرۇپادا سوتسىيالىزىم ئىنقىالبىنى ۋە كومۇنىزىم . ئۆزگەرتىۋەتكەن 

 –ر ئارقا شۇنىڭ بىلەن بىرگە ، ياۋرۇپادا بۇرژۇئا مىللى ئىنقىالبى ۋە ئۇرۇشال. غايىسىنى يىتىلدۈرگەن 

سىياسى ۋەزىيەت داۋالغۇپ ، كۈچلۈك سانائەت دۆلەتلىرىنىڭ . ئارقىدىن يۈز بېرىپ تۇرغان 

 .مۇستەملىكە تالىشىش كۆرىشى ئەۋجىگە چىققان 

مانا شۇنداق ماددى ۋە روھى مۇھىت كەسكىن ئۆزگىرىپ تۇرغان دۇنيادا ، گەرچە ئىنسانىيەت ھەر 

رنى قىلىپ يېڭىپ كەلگەن بولسىمۇ ، لېكىن ئۇالرنىڭ دۇنياغا ۋە قېتىملىق قىيىنچىلىقالرنى بىر ئامالال

ئەنئەنىسىگە ئىگە ( ئەقىلچىلىك ) راتسىئونالىزىم . ئۆزىگە بولغان تونۇشىدا زور بۇرۇلۇش بولغان 

غەرىپلىكلەر ئادەم ۋە خۇدانىڭ قىممىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق ئەنئەنىۋى قىممەت قارىشىدىن 

ئەلۋەتتە ، . اتسىئونالىزىملىق بىلىشنىڭ ئادەمنىڭ بارلىقى ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغان گۇمانلىنىپ ، ر

بۇ ئۇالر ئۈچۈن ئانچە يېڭى ئىش بولمىسىمۇ ، لېكىن ئۇالر ئۆز ئەھۋالىغا ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئىچكى 

دۇنياسىغا ھەرقانداق چاغدىكىدىن بەكرەك دىققەت قىلغان ، شۇنداقال ئۇالرنى ئىپادىلەشكە ۋە 

بۇ ھال ئادەمنىڭ مەلۇم شارائىتتىكى مەۋجۈتلۇق ھالىتىنى ئىپادىلەشنى مەقسەت . ئېچىشقا تىرىشقان 

بۇنىڭ بىلەن ئىدىئالىزىملىق پەلىسەپىلەر ۋە مۇدېرنىزىم . قىلىدىغان ئەدەبىياتتا ئەكىس ئەتكەن 

 .ئەدەبىياتى بارلىققا كېلىپ تەرەققى قىلىشقا باشلىغان 

ئەدەبىياتى بىلەن مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ھارقايسى ئېقىمالر بىز ئەنئەنىۋى ياۋرۇپا 

 .ئۈستىدە توختالغاندا ئۇدۇللۇق سۆزلەپ ماڭىمىز 

( كەڭ مەنىدىكى مودېرنىزىم ) سەنئىتى  –شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى ، مودېرنىزىم ئەدەبىيات 

نئەت ، مۇزىكا ، ئۇسسۇل ، كىنو ، بىناكارلىق يالغۇز ئەدەبىياتنىال ئەمەس ، بەلكى يەنە گۈزەل سە

لېكىن بىزنىڭ بۇ يەردە بايان . قاتارلىق ساھەلەردىكى بىرمۇنچە ئېقىمالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ 

 .قىلىدىغىنىمىز پەقەت مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىنال ئىبارەت 

 

 مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىياتى.  2
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زىرقى زامان غەپ ئەدەبىياتىدىكى ئەنئەنىۋى ئەدەبىياتقا قارشى بىر مودېرنىزىم ئەدەبىياتى ھا

ھەرىكەت بولۇپ ، ئۇ ئىدىيە ۋە بەدىئىي ماھارەت جەھەتتە يىپيېڭى خائىشقا ۋەكىللىك قىلغۇچى 

 .نۇرغۇن ئەدەبىي ئېقىمالرنىڭ ئورتاق نامى 

ق چۈشەندۈرۈش ھەرگىزمۇ بۇنداق بۇندا. بۇ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا بېرىلگەن ئەڭ ئاددى ئىزاھ 

چۈنكە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ . ئەتراپلىق ، ئۇمۇميۈزلۈك ۋە دەل ئەھمىيەتكە ئىگە ئەمەس 

گەرچە ئۇنىڭدا بىرلىككە كەلگەن بەزى تۈپ ئورتاقلىقالر بولسىمۇ ، . ئەھۋالى ناھايىتى مۇرەككەپ 

 –ىردەكلىككە ئىگە بولمىغان ، ئۆز لېكىن ئۇنىڭ ئىچكى قىسىمدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، ئۇ مەكەممەل ب

. قارشى بولغان خىلمۇخىل ئېقىمالرنى ئۆزئىچىگە ئالغان  –بىرگە قارمۇ  –ئارا زىدىيەتلىك ، ھەتتا بىر 

شۇڭا ، مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا قارىتا ھەممە رازى بولىدىغان ، ئۇمۇميۈزلۈك ، ئەتراپلىق ۋە دەل 

تەتقىقات يۆنىلىشى بەلگىلەش ئۈچۈن ئۇنى ئاددى ھالدا بىز . ئېنىقلىما بېرىش ناھايىتى تەس 

ئاشۇنداق ئىزاھالپ تۇرۇپ ، ئۇنىڭدىكى مۇرەككەپ مەسىلىلەرنى ھەرقايسى ئېقىمالرنى سۆزلىگەندە 

 .بىرلەپ چۈشەندۈرىمىز  –بىر 

 

ە ، دە خاتىرلىنىشىچ‹‹ ئوكىسفورد چوڭ لوغىتى ›› مودېرنىزىم دېگەن بۇ سۆز دۇنياۋى نۇپۇزلۇق لوغەت 

 0449) ئەنگىلىيەلىك مەشھۇر يازغۇچى جوناتان سىۋايفىت . يىلى پەيدا بولغان  – 0929ئەڭ بۇرۇن 

(  0944 – 0433) كۈنى يازغۇچى ئالېكساندىر بوپ  – 22ئاينىڭ  – 9يىلى  – 0929(  0942 –

لىپ كېلىدۇ ، ئۇ سولتەك شائىرچاقالر بىزگە قااليمىقان شېئىرالرنى ئې›› : قا يازغان بىر پارچە خېتىدە 

غارايىپ مودېرنىزىم بىلەن  –نەرسىلەر ئادەمنى يىرگەندۈرىدىغان قىسقارتىلما سۆزلەر ۋە ئاجايىپ 

مودېرنىزىم دېگەن سۆزنىڭ . ‹‹ ئىنگىلىزتىلىنى دەل ئاشۇ سولتەكلەر بۇزىۋاتىدۇ . توشۇپ كەتكەن 

بىراق بۇ ئىككى ئىسىم بىز بۇ . ان يىلى ئوتتۇرغا قويۇلغ – 0233كېلىپ چىقىشى تېخىمۇ بۇرۇن بولۇپ ، 

بۇ خۇددى ئوتتىرا ئەسىر . كىتاپتا توختالماقچى بولغان مودېرنىزىم ئەدەبىياتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز 

ياۋرۇپا پەلىسەپىسىدىكى رىئالىزىم بىلەن بىز بىلىدىغان ئەدەبىياتتىكى رىئالىزىمنىڭ ھېچقانداق 

 .مۇناسىۋىتى بولمىغانغا ئوخشايدۇ 

 

سەنئەتتىكى بىر مەخسۇس ئاتالغۇغا ئايلىنىشى ۋە  –دېگەن بۇ سۆزنىڭ ئەدەبىيات ‹‹ رنىزىم مودې›› 

يىللىرىدا غەرپ  – 21 – 21ئەسىرنىڭ  – 21. ھازىرقى مەنىسىدە قوللىنىلىشى خېلى كېيىنكى ئىش 

مانىۋى زا›› ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنى تەتقىق قىلىدىغان بەزى تەتقىقاتچىالر ئاشۇ ئەسەرلەردىكى 

ئۈستىدە توختالغاندا ، بۇ يېڭى ئەدەبىياتنىڭ ئېنىق بىر نامى يوقلۇقىغا دىققەت ‹‹ ئاالھىدىلىك 

بىراق . بەزىلەر ئۇنى قۇيۇن ئىقىمى ياكى ئىماگىزىم دەپ ئاتاشنى تەشەببۇس قىلغان . قىلغان 
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ىكتىپ ئېھتىياجغا دەل مۇشۇ مەزگىلدە مودېرنىزىم ئاتالغۇسى ئوب. خىلمۇخىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن 

( ھازىرقى زامانچىلىق ) چۈنكى ، بۇ ئاتالغۇنىڭ سۆز مەنىسى . بارا قۇبۇل قىلىنغان  –ماسلىشىپ ، بارا 

بۇ ئەدەبىيات ھەركىتىنىڭ يېڭى ئىكەنلىكىنى گەۋدىلەندۈرگەن بولۇپ ، بىرەر دەل ۋە ئېنىق مەنىنى 

 .ى زور شۇڭا بۇ ئاتالغۇنىڭ سىغىمچانلىقى ناھايىت. كۆرسەتمەيدۇ 

چۈنكى ، ئادەتتە مەلۇم . بىراق مۇدىرنىزىم ئەدەبىياتى ئۇنىڭدىن كۆپ ئىلگىرى مەيدانغا كەلگەن 

ئۇنداقتا مودېرنىزىم . كېيىن ئۇنىڭغا ئىسىم قويىلىدۇ . ئەمىلىيەت ياكى ھادىسە ئاۋال بولىدۇ 

 ئەدەبىياتى زادى قاچان باشالنغان ؟

. ى توغرىسىدا تەتقىقاتچىالرنىڭ پىكىرى بىردەك ئەمەس مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ باشلىنىش چېك

ئامېركىلىق شائىر ئىزرا پوند قاتارلىقالر ئوتتۇرا ئەسىردىن كېيىنكى بەش ، ئالتە يۈز يىللىق 

ئامىركىلىق ئەدەبىي . ئەدەبىياتنىڭ ھەممىسىنى مودېرنىزىم دەپ ئاتاشقا بولىدۇ دەپ قارايدۇ 

يىلنى مودېرنىزىمنىڭ باشلىنىش نوقتىسى  – 0391(  0792 – 0372) تەنقىدچى ئېدموند ۋېلىس 

يىلنى  – 0331(  0794 – 0712) ئەنگىلىيەلىك ئەدەبىي تەنقىدچى سىرىل كاننولى . دەپ قارايدۇ 

جۇڭگۇ ۋە غەرىپتىكى مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنى تەتقىق . مودېرنىزىم باشالنغان چاغ دەپ بېكىتىدۇ 

كۆپى دانىيىلىك مەشھۇر ئەدەبىي تەنقىدچى بىرانكىسنىڭ قارىشىنى قىلىدىغان تەتقىقاتچىالرنىڭ 

 .يىلىنى مودېرنىزىم ھەقىقى باشالنغان چاغ دەپ قارايدۇ  – 0371ياقالپ ، 

بىراق مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋۋالىنى چىقىش قىلىدىغان بولساق ، يەنىال 

دېگەب كىتابى ئېالن ‹‹ رەزىل گۈللەر ›› رنىڭ فىرانسىيەلىك سىموۋلىزىمچى شائىر چارلېس بودېلى

›› چۈنكى . يىلىنى مودېرنىزىمنىڭ باشلىنىش نوقتىسى دەپ قاراش بىرقەدەر مۇئاپىق  – 0329قىلىنغان 

تۇنجى قېتىم مەيدانغا چىققان تىپىك سىموۋلىزىملىق شېئىرالر توپلىمى بولۇپ ، ئۇنىڭدا ‹‹ رەزىل گۈللەر 

ئىرىيەت ئەندىزىسى ئۇمۇميۈزلۈك بۇزۇپ تاشلىنىپ ، شۇنىڭدىن كېيىن تۇنجى قېتىم ئەنئەنىۋى شې

يۈزنەچچە يىللىق شېئىرىيەتكە تەسىر كۆرسەتكەن بارلىق سىموۋلىزىملىق ئىپادىلەش شەكىللىرى ئۆز 

بۇ كىتابنىڭ دۇنياغا كېلىشى سىموۋلىزىمنىڭ گۈللىنىشىدىن ۋە مودېرنىزىم . ئىپادىسىنى تاپقان 

بۇ كىتاب نەشىر قىلىنغاندىن كېيىن . مىي مەيدانغا كېلىشىدىن دېرەك بەرگەن ئەدەبىياتىنىڭ رەس

مەست ›› ،ئارتور رىمبۇنىڭ (  0334) ‹‹ شېئىر سەنئىتى ›› يىلدىن بۇرۇن پائۇل ۋېرلىننىڭ  – 0371،

قاتارلىق (  0394) ‹‹ چارۋا ئىالھىنىڭ چۈشتىن كېيىنى ›› ، سىتىفان مالالرمىنىڭ (  0390)‹‹ كېمە 

شھۇر سىموۋلىزىملىق ئەسەرلەر بارلىققا كېلىپ ، بۇالر يادرۇلىقىدىكى ئالدىنقى سىموۋلىزىم مە

 .ئىقىمىرەسمى شەكىللەندى 

سىموۋلىزىمنىڭ نەزەرىيىۋى . دېمەك ، مودېرنىزىم ئەدەبىياتى سىموۋلىزىم بىلەن باشالنغان 

. ركىتىگە ئاساس سالغان تەشەببۇسلىرى سەنئەت ئەمەلىيىتى پۈتكۈل مودېرنىزىم ئەدەبىياتى ھە

 .مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىياتىنى مۇنداق ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈشكە بولىدۇ 
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يىللىرىغىچە بولۇپ ، بۇ مەزگىلدە سىياسى ،  – 71يىللىرىدىن  – 41ئەسىرنىڭ  – 07بىرىنچى باسقۇچ 

بىياتىنىڭ يىڭى قىياپەت بىلەن ئىقتىسادى ، ۋە ئىجتىمائى ئۆزگىرىشلەر فىرانىسىيەدە سىموۋلىزىم ئەدە

بۇ مەزگىلدىكى ئاۋانگارت يازغۇچىالر ئۇمۇم ئىتراپ . ئوتتۇرغا چىقىشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغان 

قىلىپ كەلگەن بەلگىلىمە ۋو يۇسۇنالرغا خىالپلىق قىلىپ ، يىپيېڭى بەدىئىي شەكىل ۋە ئۇسلۇپ بىلەن 

بۇ . ۋە چەكلىنىپ كەلگەن تېمىالردا ئەسەر يازغان  ئىجاد قىلىپ ، تا شۇ چاغقا قەدەر سەل قارالغان

. رىئالىزىم ناتۇرالىزىمغا ئورۇن بوشاتقان ، رومانتىزىم ئىستېتىكىزىمغا ئۆزگىرىۋاتقان مەزگىل ئىدى 

يىللىرىغا كەلگەندە ئاڭلىق  – 31ئەسىرنىڭ  – 07سىموۋلىزىم تاتۇرالىزىمغا قارشى ئوتتۇرغا چىقىپ 

ئۇزۇن ئۆتمەي بېلگىيە قاتارلىق خوشنا دۆلەتلەرگە تەسىر . ىتىگە ئايالنغان ھالدىكى ئەدەبىيات ھەرك

ئۇ يەنە ئەنگىلىيەدە بارلىققا كەلگەن يېڭى رومانتىزىم ۋە ئىتېتىكىزىم بىلەن دوست . كۆرسەتكەن 

بۇ مەزگىلدە مودېرنىزىم ئەدەبىياتى بىرقەدەر يەككە بولۇپ ، ئاساسەن ، ئاساسەن ئالدىنقى . تارتقان 

 .ىموۋلىزىم بىلەن چەكلەنگەن س

ھەرقايسى تەرەپلەردىن . ئۇنىڭ دائىرىسىمۇ نىسبەتەن تار بولۇپ ، فىرانسىيەنى مەركەز قىلغان 

پىشىپ يىتىلىشىمۇ يىتەرسىز بولۇپ ، مىستىكىزىملىق ۋە ئىستېتىكىزىملىق خائىش بىر قەدەر ئېغىر بولغان 

 .، ئاساسەن شېئىر بىلەنال چەكلەنگەن 

يىلالرغا قەدەر بولۇپ ، بۇ مودېرنىزىم  – 21ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن تارتىپ  – 21باسقۇچ ئىككىنچى 

ئاپىتى  –دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باالئي  -0. ئەدەبىياتى زور تەرەققىياتقا ئېرىشكەن مەزگىل بولغان 

. كىشىلەرنىڭ غەرپ مەدەنىيىتىنىڭ ئاساسى ۋە ئىزچىللىقىغا بولغان ئۈمۈدىنى يوققا چىقارغان 

ودېرنىزىم ئەدەبىياتى ئەنئەنىۋى ئەدەبىيات شەكلى ۋە تېمىسىغا كۈچلۈك قارشى ھالدا ئۆزىنى م

ئارقىدىن  –مۇ مەزگىلدە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا تەۋە ھەرخىل ئېقىمالر ئارقا . تەرەققى قىلدۇرغان 

لىق يوقىرى مەيدانغا كېلىپ ، كەڭ تەسىر كۆرسىتىپ مودېرنىزىم ئەدەبىيات ھەركىتىنىڭ بىر قېتىم

ئاساسلىقى كېيىنكى سىموۋلىزىم ، كەلگۈسىزىم ، ئاڭ ئېقىنى پىروزىچىلىقى ، . پەللىسىنى ياراتقان 

بۇنىڭدىن باشقا خىلمۇخىل كىچىك . ئىپادىزىم ، ھالقىما رىئالىزىم قاتارلىق ئېقىمالر بارلىققا كەلگەن 

ئېلىپ بېرىپ ، ئەنئەنىۋى سەنئەت بۇ ئېقىمالر يېڭى ئىزدىنىشلەرنى . ئېقىمالر بارلىققا كەلگەن 

زور . قەدەم پىشىپ يېتىلگەن  –قانۇنىيەتلىرىنى بۇزۇپ تاشالپ ، يىڭى ساھەلەرنى ئېچىپ ، قەدەممۇ 

 .بىرتۈركۈم دۇنياۋى شۆھرەتكە ئىگە مۇنەۋەر ئەدىپلەر ۋە كىالسسىك ئەسەرلەر بارلىققا كەلگەن 

باشلىرىغىچە ياۋرۇپادا ناتسسىتىزىم ۋە فاشتىزىم يىللىرىنىڭ  – 41يىللىرىدىن  – 21ئەسىرنىڭ  – 21

بۇ مەزگىلدە فاشىزىمغا قارشى دىمۇكۇراتىك يازغۇچىالر رىئالىزىملىق . كۈچلىرى ئەۋج ئالغان 

ياۋرۇپا ۋە ئامېركىدىكى بەزى يازغۇچىالر سولغا بۇرۇلۇپ ، ئۇالرنىڭ . ئەدەبىياتنى راۋاجالندۇرغان 

 .دەبىياتى بىرقەدەر تۆۋەن باسقۇچقا چۈشۈپ قالغان مودېرنىزىم ئە. سېپىغا قۇشۇلغان 

دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۈگۈنگە قەدەر بولۇپ ، بۇ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ بىر قېتىم  -2ئۈچىنچى باسقۇچ 
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دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاپەت خارەكتېرلىك  – 2. مۇقىم ۋە ئۇمۇميۈزلۈك گۈللەنگەن مەزگىلى ھېساپلىنىدۇ 

ىنىڭ تەھتىدى ، ئىكىلوگىيىلىك مۇھىدنىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇلغىنىشى ، ئاقىۋىتى يادرو قوراللىر

نۇپۇسنىڭ تېز سۈرئەتتە كۆپىيىشى ۋە ئاچارچىلىق ۋەھىمىسى كىشىلەرنىڭ گۇمانلىنىش ، تېڭىرقاش ، 

ئىنسانىيەت تەجىربىسىنىڭ كۆپ . ئۈمىدسىزلىنىش ۋە بىمەنىلىك خاھىشىنى تېخىمۇ كۈچۈيتىۋەتكەن 

ئادەمنىڭ تارىخى ۋە . سىزلىقى ۋە چۇڭقۇرلىقى ئۇمۇميۈزلۈك مۇئەييەنلەشكەن خىللىقى ، ئېنىق

بۇ مەزگىلدە مەۋجۈدىيەتچىلىك پەلىسەپىسى . تارىخنىڭ تاساددىبىلىقى مىسلىسىز ئىتىبارغا ئېرىشكەن 

پائۇل سارترې ۋە ئالبېرت كامۇ  –فىرانسىيەلىك ژان . پۈتكۈل غەرپ دۇنياسىغا ئىنتاين تېز تارقالغان 

ۋەكىللىكىدىكى مەۋجۇدىيەتچىلىك ئەدەبىياتى ، فىرانسىيەلىك ئېۋگېنى ئىئونېسكو ۋە ئېرالندىيەلىك 

گىرىللېت  –ساموئېل بېككېت ۋەكىللىكىدىكى بىمەنە دىراممىچىلىق ، فىرانسىيەلىك روببې 

ىكى قارا ۋەكىللىكىدىكى يېڭى پىروزىچىلىق ، ئامېركىلىق يوسېف ھېللېر ۋە كۇرت ۋوننېگۇت ۋەكىللىكىد

يۇمۇر ئېقىمى ، كۇلۇمبىيەلىك گارسىيا ماركوز ۋە گۋاتېمااللىق ئاستۇرېئاس ۋەكىللىكىدىكى سېھرى 

بۇ مەزگىلدىكى . رىئالىزىم قاتارلىق ئەدەبىي ئېقىمالر ۋە باشقا كۆپلىگەن ئېقىمالر مەيدانغا كەلگەن 

لىپ ئېيتقاندا پوسمودېرنىزىم ئاددى قى. دەپ ئاتالغان ‹‹ پوستمودېرنىزىم ›› سەنئەت  -ئەدەبىيات

ئەدەبىياتى يالغۇز مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئەنئەنىگە قارشى سىناقلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ ، ھەتتا 

ئۇالرنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈپال قالماي ، بەلكى يەنە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ مودېرنىزىم 

چىگرا ئاجرىتىپ ، ئۆزىگە خاس ئۇسلۇب ۋە  –چەك ئەدەبىياتىنىڭ خىلمۇخىل شەكىللىرى بىلەن 

چۈنكى بۇ مەزگىلگە كەلگەندە ئاتالمىش مودېرنىزىم ئەدەبىياتىمۇ ئەنئەنىۋى . شەكىللەرنى ياراتقان 

ۋاھالەنكى بۇ ئىنتايىن مۇرەككەپ بىر مەسىلە ، بۇ ھەم . شەكىلگە ئايلىنىپ قېلىشتىن قۇتۇاللمىغان 

 .ىرقى چېكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئاخ

ئۇنداقتا ، مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئاخىرقى چېكى زادى قاچان ؟ بۇ مەسىلىگە جاۋاپ بېرىشتىكى 

›› دېگەن بۇ سۆزنىڭ ‹‹ موستمودېرنىزىم ›› . ئاچقۇچ پوسمودېرنىزىمنى قانداق چۈشىنىشكە باغلىق 

كېيىنكى ›› بۇ ھەرگىزمۇ . دېگەن مەنىسى بار ‹ ‹مودېرنىزىمدىن ھالقىغان ، مودېرنىزىمدىن كېيىن 

( ۋاقىتنى ) سۆزى مىقدارنى ‹‹ پوست ›› ئىگىلىزتىلىدا . دېگەن مەنىنى بىلدۈرمەيدۇ ‹‹ مودېرنىزىم 

دېمەك پوست مودېرنىزىم دېگەن بۇ ئاتالغۇنى ئوتتۇرغا قويغۇچى مۇشۇ . ئەمەس ، سۈپەتنى بىلدۈرىدۇ 

ەركىتىنى مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىن كېيىنكى يېڭى بىر ئەدەبىيات ئۇقۇم ئىپادىلىگەن ئەدەبىيات ھ

مۇشۇ چۈشىنىش بويىچە بولغاندا موسمودېرنىزىم دېگەن بۇ ئۇقۇم . ھەركىتى دەپ قارىغان 

بىراق ، مەسىلىگە بۇ ئاتالغۇنىڭ سۆز . مودېرنىزىمنىڭ ئاياقلىشىشىنى ئالدىقنى شەرت قىلغان 

 .قىلمايدۇ  مەنىسىدىن جاۋاپ ئىزدەش كۇپايە

پوسمودېرنىزىم گەرچە ئاللىقاچان غەرپ ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر ئۇقۇمغا 

پوسمودېرنىزىم . ئايلىنىپ بولغان بولسىمۇ ، بىراق ئۇنىڭ ئەمەلىي مەنىسى يەنىال ئىنتايىن مۈجمەل 

ىلىق يازغۇچى جون باس مۇنداق ئەدەبىياتىنىڭ ئۇمۇم ئىتراپ قىلغان ۋەكىللىرىدىن بىرى ، ئامېرك
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ئۇ … پوسمودېرنىزىم دېگەن بۇ سۆزنىڭ ئۆزىال مۈجمەل ، ئازراق تەقلىد تۈسىنى ئالغان ›› : دېگەن 

ئەمەلىيەتتە . ‹‹ بويسۇنۇش ناھايىتى قىيىن بولغان بىر قائىدىگە ئىنتايىن تەستە بويسۇنماقتا 

لەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ، ئۇالرنى پوسمودېرنىزىم بەزى تۈپ زىددىيەت. ھەقىقەتەن شۇنداق 

پوسمودېرنىزىم ئەسلىدە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ نازۇكلىقى ۋە . ئايدىڭالشتۇرۇش ناھايىتى تەس 

تۇتۇقلىقىنى تۈزىتىپ ، ئادەتتىكى ئادەملەر قوبۇل قىالاليدىغان يېڭى شەكىلنى يارىتىشنى مەقسەت 

ئەنگىلىيەلىك ئوبزورچى داۋېد لوج . ڭ ئەكسىچە بولغان بىراق ئەمەلىيەت بەزىدە ئۇنى. قىلغان 

سەنئىتى ئىپادىلەش جەھەتتە يېڭىلىق ئىزدەپ  –مودېرنىزىم ئەدەبىيات ›› : مۇنداق دېگەن 

ناھايىتى مۇرەككەپلىشىپ كەتكەن بولسىمۇ ، لېكىن كىتابخانالر ھىچ بولمىغاندا بۇ ئەسەرلەرنىڭ 

ۇمكىن ، ھەتتا ئۇالردىن بىرنەچچە خىل مەنا چىقىشىدىن ئەھمىيىتى ۋە مۇددىئاسىنى چۈشىنىشى م

پوسمودېرنىزىملىق ئەسەرلەرنى ئوقىغاندا ، كىتاپخانالرنىڭ قىيىنچىلىقى ھەرگىزمۇ ›› . ‹‹ قەتئىنەزەر

بەلكى ئۇالرنىڭ . ئۇنىڭ چۈشىنىكسىزلىكىدە ئەمەس ، ئۇنى ئايدىڭالشتۇرۋالغىلى بولىدۇ 

مانا مۇشۇنداق .‹‹ ودېرنىزىملىق ئەسەرلەرنىڭ ئاالھىدىلىكى بۇ دەل پوسم. ئۆزگىرىشچانلىقىدا 

مۇرەككەپلىك تۈپەيلىدىن غەرپ تەتقىقاتچىلىرىنىڭ مودېرنىزىم بىلەن پوسمودېرنىزىمنىڭ مۇناسىۋىتى 

بىرخىل كۆز قاراشتىكىلەر پوسمودېرنىزىمنىڭ خاس . ھەققىدىكى قاراشلىرىدا نۇرغۇن ئىختىالپالر بار 

. كىتلەپ ، ئۇنى مودېرنىزىمدىن پەرقلىنىدىغان يېڭى بىر ھادىسە دەپ قارايدۇ ئىجادچانلىقىنى تە

داۋىد لوج بۇ پىرىنسىپنى . پوسمودېرنىزىم ھەقىقەتەن ئۆزگىچە يېزىقچىلىق پىرىنسىپىنى ياراتقان 

زىددىيەت ، ئالماشتۇرۇش ، ئۈزۈش ، ئىختىيارىلىق ، چەكتىن ئاشۇرۇش ، قىسقا مۇساپە قاتارلىق 

يەنە بىرخىل كۆزقاراشتىكىلەر پوستمودېرنىزىم بىلەن مودېرنىزىمنىڭ . ىلىكلەرگە يىغىنچاقلىغان ئاالھىد

بۇ پوسمودېرنىزىمنىڭ . ئورتاقلىقىنى تەكىتلەپ ، ئۇنى مودېرنىزىمنىڭ داۋامى دەپ قارايدۇ 

ىلىرىنىڭ بەزى غەرپ تەنقىدچ. دائىرىسىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلە بولۇپ ، بۇمۇ تېخى ئايدىڭالشمىغان 

شەرھىسى بويىچە ، پوسمودېرنىزىم جون باس ، سائۇل بېللوۋغا ئوخشاشبەزى يازغۇچىالرنى ئۆزئىچىگە 

دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى غەرپ ئەدەبىياتىدىكى پىروزا ، دراما ، شېئىرىيەت  -2ئۇ يەنە . ئالىدۇ 

ىمەنە درامىچىلىق ئېقىمى ، قاتارلىق ساھالەردە مەيدا كەلگەن بەزى يېڭى ئېقىمالرنى ، مەسىلەن ، ب

التىن ئامېرىكىسىنىڭ . قاتارلىق ئېقىمالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ … يېڭى پىرەزىچىلىق ، قارا يۇمۇر 

مەسىلەن جون باس كولۇمبىيە يازغۇچىسى . سېھرى رىئالىزىمىمۇ دائىمال پوستمودېرنىزىمغا تەۋە قىلىنىدۇ 

. دېگەن ‹‹ چى يازغۇچى ، پىروزا سەنئىتىنىڭ ئۇستازى مۇنەۋەر پوستمودېرنىزىم›› گارسىيا ماركوزنى 

مانا مۇشۇنداق . بىراق ، ئادەتتە بۇ ئېقىمالرنىڭ ھەممىسى مودېرنىزىم دائىرىسىگە كىرگۈزىلىدۇ 

مودېرنىزىم بىلەن پوسمودېرنىزىم ھېچ . ئېنىقسىزلىق ئىچىدە بىز مەسىلىنى مۇنداق بىر تەرەپ قىلىمىز

يېڭى پىروزىچىلىق دەل ئۇالرنىڭ كىسىشىش نوقتىسىدا . ىىپ كەتكەن بولمىغاندا ئۆزئارا كىرىش

مودېرنىزىمغا ئوخشاش بۇنداق مۇرەككەپ ئەدەبىيات ھادىسىسى ئۈستىدە توختالغاندا ، . تۇرىدۇ 

مەسىلىنى . چوقۇم ئۇنىڭ ئۆزىدىكى مۈجمەللىكنى ھۆرمەت قىلىش ۋە نەزەرگە ئېلىش كېرەك 
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اددىيالشتۇرىۋېتىش ياخشى ئەمەس ، گەرچە بەزىدە بۇنداق ئايدىڭالشتۇرۇش ئۈچۈن زىيادا ئ

 .قىلىشتىن ساقالنغىلى بولمىسىمۇ 

مانا مۇشۇ كۆزقاراشالر ئاساسىدا ، شۇنداق دېيىشكە بولىدىكى ، مودېرنىزىم ئاللىقاچان ۋاقتى ئۆتكەن 

ەركىتى ، سەنئەت ھ –بەلكى ئۇ بۈگۈنكى كۈندىمۇ تېخى تامامالنمىغان ئەدەبىيات . نەرسە ئەمەس 

 .ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قانداق تەرەققى قىلىشى بىزگە نامەلۇم 

فىرانسىيەلىك : بىز بۇ كۆزقاراشنىڭ تولۇقلىمىسى سۈپىتىدە مۇنداق پاكىتالرنى كەلتۈرىمىز 

 يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن،-0731مەۋجۇدىيەتچى پەيالسوپ ۋە يازغۇچى سارترې 

لېكىن ئۇنىڭ تەسىرى ياۋروپا،  ىتىدە ئاياغالشقان بولسىمۇ،مەۋجۇدىيەتچىلىك گەرچە ئېقىم سۇپ

ئامېرىكا، التىن ئامېرىكىسى قاتارلىق جايالدا مەيدانغا كەلگەن نۇرغۇن ئەدەبىي ئېقىمالرغا چۇڭقۇر 

گرىللېت تا بۇگۇنگە قەدەر ئىجادىيەت -يېڭى پىروزىچىلىىقنىڭ رەھبىرى ئاالن روببى. سىڭىپ كەتتى

ئۇنىڭ ئۈستىگە يېڭى پىروزىچىلىقنىڭ . ئۆز نوقتى نەزىرىنى تەشۋىق قىلىۋاتىدۇ بىلەن شۇغۇللىنىپ ، 

يىلى نوبىل ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشىپ ،  – 0732يەنە بىر مۇھىم يازغۇچىسى كىلوت سىمۇن 

سېھرى . نىڭ قايتا كۈتۈرۈلىشىگە سەۋەپ بولدى ‹‹ يېڭى پىروزىچىلىق قىزغىنلىقى ›› فىرانسىيەدە 

يىلى نوبىل ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا  – 0732منىڭ ۋەكىللىك يازغۇچىسى گارسىيا ماركۇز رىئالىزى

 – 21دېمەك ، مودېرنىزىم ئەدەبىاتى گەرچە . ئېرىشىپ داۋاملىق ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنماقتا 

يىلالردىكىدەك گۈللەنگەن دەۋىردىن ئۆتۈپ كەتەكن بولسىمۇ ، لېكىن ئۇ يەنىال غەرپ  – 41

اتىدىكى مۇھىم ۋە ئاساسلىق ئەدەبىي ئېقىم سۈپىتىدە پۈتكۈل دۇنياغا چۇڭقۇر ۋە كەڭ تەسىر ئەدەبىي

شۇڭا ، مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئاخىرقى چېكىگە قارىتا ھازىر خۇالسە چىقىرىش تېخى . كۆرسەتمەكتە 

 .بالدۇر 

‹‹ ودېرنىزىم ئۇقۇمى م›› ئامېركىلىق ھازىرقى زامان ئەدەبىيات تەنقىدچىسى ئىرۋىڭ خاۋ ئۆزىنىڭ 

 :دېگەن ماقالىسىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا مۇنداق يازىدۇ 

يەنە مەۋجۈت بولۇپ تۇرۇشقا ھېچقانداق ئاساسى قالمىغان ، شۇنداقال ئۆزىنى بەربات ›› 

! ھە  –قىاللمايدىغان ئاشۇ نەرسىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا ، ئۆلۈم ئادەمنى نەقەدەر ھەسەت قىلدۇرىدۇ 

. ئەۋالتقىچە ئۇنىڭ جەڭ مارشىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ  –ىلمايدۇ ، كىشىلەر ئەۋالتتىن مودېرنىزىم بولدى ق

چۈنكى ، بۇرۇنقى ھەرقېتىملىق مەدەنىيەت ھەركەتلىرىگە سېلىشتۇرغاندا ، ئۇنى كۈتۈپ تۇرغان 

ئۇنى كۈتۈپ تۇرغىنى . ئاقىۋەت تېخىمۇ ئازاپلىق ، شۇنداقال مۇقەررەر ھالدا ئانچە تەنتەنىلىك ئەمەس 

بىر  –بىرخىل ياۋايى ئەندىزە ، بۇ ھەقىقەتەن ئۆلۈمدىنمۇ ئېچىنىشلىق بىردىن  –م ئاتاق ۋە زىلزىلە نا

 .‹‹ قىسمەت بولىشى مۇمكىن 
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ش مودېرنىزىم ئەدەبىياتنىڭ مەزمۇن ئاالھىدىلىكىنى قىسقىچە مۇنداق ئۈچ نوقتىغا يىغىنچاقال

 :مۇمكىن 

بۇ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئەنئەنىۋە ئەدەبىياتقا ئوخشىمايدىغان : ئىرراتسىئونالىزىم : بىرىنچى 

سەنئەتنىڭ قايتا گۈللىنىش مەزگىلىدىكى -ياۋۇرپادا ئەدەبىيات.ئەڭ گەۋدىلىك ئاالھىدىلىكى 

ئەدەبىياتىغىچە بولغان  ئەسىردىكى رىئالىزىم – 21،  07ھىيومانىزىم ئەدەبىياتىدىن تارتىپ تاكى 

كىشىلەر ئەقىلنىڭ . بارلىق ئەدەبىيات سەنئەت ئەقىلنى يېتەكچى قىلغان ۋە ئۇنى تەكىتلەپ كەلگەن 

تارىخ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ۋە دۇنيانى ئۆزگەرتىدىغان ھەركەتلەندۈرگۈچ كۈچ 

لېكىن . ىن گۇمانالنمىغان ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەن ، شۇنداقال ئەقىلنىڭ ھەممىنى بىلىش رولىد

مودېرنىزىم ئەدەبىياتى مەزگىلىگە كەلگەندە ، غەرپ مەدەنىيىتىدىكى ئەنئەنىنىڭ بىردەكلىكى ۋە 

نەچچە ئەرسىرىن بويان مەدەنىيەت بىلەن جەمىيەت قۇرۇلمىسىنى . ئۈزلۈكسىزلىكى بۇزۇپ تاشالنغان 

خىيالىدىن ۋازكېچىپ ، ئۇزاق  –مەدەبىيەت ئۆز خام . باغالپ تۇرغان ئارغامچا يېشىلگەن 

ئەقىل جۇشقۇن ھاياتى . تىن زېرىككەن ‹‹ شاكىلىنى تاشالپ مېغىزىنى ئايرىۋېلىش ›› داۋامالشقان 

كىشلەر ئىجتىمائى قائىدە يۇسۇن ۋە . كۈچكە ئىگە ئادىمىيەتنىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىپ قالغان 

ر خۇسۇسى تىل شەكلى ئارقىلىق ئەركىن ، مەدەنىيەت جەھەتتىكى قانائەتچانلىقىنى بۇزۇپ ، باشقىچە بى

رومانتىزىم . ئەمەلىيەتنىڭ ھەقىقى قىياپىتىنى ئېچىپ بېرىدىغان ئەدەبىياتقا مۇھتاج بولغان 

ئەدەبىياتىدىكى قاتمالالشقان ، ئاقسۆڭەكلەشكەن ، ئادەمدىن ئايرىلغان ، كۆرگەزمە بويىمى 

ىجتىمائىالشقان ، مەقسەتلەشكەن ، ئىجابى ۋە سۈپىتىدىكى ئەسەرلەر ۋە رىئالىزىم ئەدەبىياتىدىكى ئ

سەلبىلىك ئېنىق ئايرىلغان ، ئەقلى يەكۈن خارەكتىرىنى ئالغان ئەسەرلەر ئەمدى كىشىلەرنىڭ 

مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى نۇرغۇن ئەسەرلەردىن ئەقىلنىڭ ھەممىنى بىلىش . نەزىرىدىن چۈشكەن 

پەرەزلەرگە بولغان كۈچلۈك يىرگىنىشنى كۆرىۋالغىلى رولى بىلەن ، ئەقىل كونتىروللىقىدىكى بارلىق 

مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر شەخىس بىلەن شەخىس ئېڭىنىڭ ئومۇمى گەۋدىدىكى ۋە كائىنات . بولىدۇ 

تۇرمۇشىدىكى ئورنى قاتارلىق مەسىلىلەرنى راتسىونالىزىملىق ئۇسۇن بىلەن بىر تەرەپ قىلىشتىن 

ىدىىل چۈشەندۈرىدىغان ۋە ئۇنى كۆزىتىدىغان باشقا يولالر ئۈمىدىنى ئۈزۈپ ، رىئاللىقنى ئەستاي

ئۇالر بۇنىڭ . ئۈستىدە ئىزدىنىپ ئالەم گارمونىيىلىكنىڭ يېڭىچە ئەندىزىسىنى تېپىشقا تىرىشقان 

ئۈچۈن پەن بىلىملىرىگە ۋە راتسىونالىزىملىق پەلىسەپىلەرگە مۇراجەت قىلمىغان ، بەلكى سەنئەتتىكى 

ۇسۇلىنىڭ سېھرى كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنغان ، شۇنداقال ئەپسانىۋى ئىجادىيەت ئ

شەخىسنىڭ مەۋجۈتلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىرراتسىئانىلىزىملىق مەزمۇنالرغا زور ئېتىبار بىلەن 

 .قارىغان 

سەنئىتى  –مودېرنىزىم ئەدەبىياتى ئارىستوتىلدىن بويان غەرپ ئەدەبىيات : ئىپادىلەش .  2
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گە قارشى تۇرۇپ ، ئەدەبىيات ‹‹ تەقلىد قىلىش نەزىرىيسى ›› رۇندا تۇرغان ئەنئەنىۋى ھۆكۈمران ئو

سەنئەت ئوبىكتىپ ئەمەلىيەتنىڭ ئىپادىلىنىشى ۋە تەسۋىرلىنىشى دېگەن ئەندىزىنى ئىنكار قىلغان ، 

ئەدەبىيات ئىجتىمائى تۇرمۇشنىڭ يازغۇچى مېڭىسىدىكى ›› شۇنداقال رىئالىزىم ئەدەبىياتىدىكى 

دەيدىغان پىرىنسىپىنى چۆرۈپ تاشالپ ، يازغۇچىنىڭ رىئاللىقتا ھېس قىلغان تۇيغۇ ۋە ‹‹ ىنكاسى ئ

. ئوبىكتىپ دۇنيا ئىپادىلەشنىڭ ماتىريالى ۋە ۋاستىسى بولۇپ قالغان . تەجىربىلىرىنى ئىپادىلىگەن 

گە ‹‹  ئىدىيە›› ئورگانىك مۇھىد سۈپىتىدىكى تەبىئەت ئويغىتىلغان ياكى قايتا ئەسلەنگەن 

: مۇنداق دېگەن (  0344 – 0722) ئىتالىيىلىك ئەدەبىيات نەزىرىيەچىسى كىروكې . ئايالنغان 

بىلىنمەس تۇيغۇسىنى ياكى كەيپىياتىنى -ئۆزىنىڭ مەلۇم بىر دەقىقىدىكى بىلىنەر›› سەنئەتكار 

بىكتىپ مودېرنىزىمچىالرنىڭ قارىشىچە ،ئو.‹‹ئىپادىلەش ئۈچۈن ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىدۇ 

نەرسىلەر ۋەھادىسىلەر ئەھمىيەتسىز،ئىشەنچىسز،پەقەت ئادەملەرنىڭ ئۇالردىن ئالغان تۇيغۇ ۋە 

چۈنكى، رېئال دۇنيانى تەسۋىرلەش ۋە ئۆزگەرتىش ئەدەبىياتىڭ .تەجىربىلىرىال ھەقىقىى چىن بولىدۇ 

. يدىغان ئش ئۇنىڭ ئۈستىگە تاشقى دۇنيانى ئەينەن تەسۋىرلەش مۇمكىن بولما.ۋەزىپىسى ئەمەس 

شۇڭا مودېرنىزىمچىالر تەسۋىرلەش ۋە بايان قىلىشقا ئەمەس بەلكى ، ئىپادىلەشكە ئەھمىيەت 

تۇيغۇ، بىۋاستە سېزىم، خىيال، ئۇالنما ئوي، چۇش قاتارلىق پىسخىك -ئۇالر تەسىرات،ھېس. بەرگەن

ك ھەركەتلەرنى، پائالىيەتلەرنى ،ھەيرانلىق چۆچۈش، روھلىنىش، ۋەھىمە قاتارلىق ئاالھىدە پىسخى

جىنايەت ،بۇزغۇنچىلىق،ئۆلۈم، قاتارلىق ھادىسىلەرنى ھەرخىل ۋاستىالر ئارقىلىق ئەينەن ۋە ئىنچىكە 

 .ئىپادىلىگەن

مودېرنىزىم ئەدەبىياتدىن بۇرۇنقى ئەسەرلەردىكى پىرسۇناژ ئېنىق ، موقىم ۋە : يېڭىچە پېرسوناز .2

ئۇالرنىڭ پىسخىك . دۇنيادا ياشايتتى  ئەڭ مۇھىمى ئۇالر مەقسەتكە تولغان. تىپىك ئىدى 

ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالر ئىنتايىن ئوبىكتىپ بولغان بىر يۈرۈش . پائالىيەتلىرى ئىنچىكە تەسۋىرلەنمەيتتى 

بىراق مودېرنىزىم ئەدەبىياتى مەزگىلىگە كەلگەندە . نەرسىلەرنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىگە ئۇچرايتتى 

پېرسۇناژ ئۆزىنىڭ ئوبىكتىپ دۇنيانى ۋە . قالغان كوللىكتىپ تەقدىرگە بولغان ئىشەنچ يو

ئىنسانىيەتنىڭ مەۋجۇتلىقىنى ئۆزگەرتەلەيدىغان ئىقتىدارغا ئىگە ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىاللمايدىغان 

جامىس جويىس ، ۋىرگېنىيە ۋۇلق ، ۋېليام فولكېنىر قاتارلىق مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر . بولۇپ قالغان 

ھەرگىزمۇ ئىزچىل ، بەلگىلىك ۋە ئىنچىكە تەشكىللەنگەن سوبىستانسىيىگە ئۈچۈن ، پىرسۇناژ ئەمدى 

تۇيغۇنىڭ  –ئەمەس ، بەلكى تىركىشىۋاتقان روھقا ۋە ھەل قىلغىلى بولمايدىغان سۇئالغا ياكى ھېس 

ئەنئەنىۋى ئەدەبىياتتىكى قەھرىمان پىرسۇناژالر مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدا . ئېقىنىغا ئايالنغان 

مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىدىكى پىرسۇناژالر ئىجتىمائى قەھرىمانالردىن روھى قەھرىمانالرغا . يوقالغان 

بۇ . ، يەنى مەغلۇبىيەت ئىچىدە داۋاملىق مەۋجۈت بولۇپ تۇرىدىغان قەھرىمانالرغا ئايالنغان 

ەسۇر پىرسۇناژالر ئۆز مەجۇتلىقىنى ساقالش ئۈچۈن جەسۇر بولىشى كېرەك ئىدى ، لېكىن ئۇالر ئۈچۈن ج

ئۇمۇمەن ، مودېرنىزىم . بولۇشنىڭ بىردىنبىر يولى جەسۇرلۇقتىن ئىبارەت بۇ يۈكنى تاشلىۋېتىش ئىدى 
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ئەدەبىياتىدىكى پىرسۇناژالر ئۆزىگە تېخىمۇ يېقىنالشقان ، ئەمەلىيەتنى ئېتراپ قىلغان ، شۇڭا ئۇالرنىڭ 

›› : وپ نېتىزشې مۇنداق دېگەن گېرمانىيىلىك پەيالس. خارەكتىرى مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان بولغان 

سۇئال ، قېچىش ، خوشاللىققا بولغان ئىشەنمەسلىك ۋە تاپىتەنىگە بولغان ئىشتىياقنىڭ ھەممىسى 

مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر . ‹‹ ساغالملىقنىڭ سىموۋلى ؛ بارلىق مۇتلەق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى كېسەل 

يىگانىلىقىنى ئىنتايىن سەمىمىيلىك بىلەن ئاددى تىپىك بولغان پېرسۇناژالرنى يېزىپ ئادەمنىڭ 

 .ئىپادىلەپ ، بۇ ئارقىلىق ئىنسانىيەتنىڭ تەقدىرگە پۈكۈلگەن تىرادىيىنى ئېچىپ بېرىشكە تىرىشقان 

ئەگەر ›› : مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى پىرسۇناژالر توغرىسىدا ئىرۋىڭ خاۋ مۇنداق دېگەن 

دۇنيانى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرسە ،  مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى پىرسۇناژ ئۆزىنىڭ

ئۇنداقتا ئۇ خۇددى ھېمىڭۋاينىڭ ئەسەرلىرىدە تەسۋىرلەنگەندەك ، ئۆزىگە تەۋە بولغان ، خالى بىر 

بۇنىڭ بىلەن ئۇ كۆرەش قىلىپ ، قايتا تۇغۇلۇپ ، شەرەپلىك . دۇنيانى ئىجاد قىلىشقا تىرىشسا بولىدۇ 

 .‹‹ ( ئۇ ھەم بۇنىڭغا ئىشىنىدۇ . ) مۇمكىن  مەغلۇبىيەتكە ئېرىشىشى

 

 مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ بەدىئىي ئاالھىدىلىكلىرى.  4

 

 :مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ بەدىئى ئاالھىدىلىكلىرى تۆۋەندىكىچە 

ئىككى ( ياكى ساپالنى ) بىر پارچە تاختاينى ›› بۇ سۆزنىڭ گىرىك تىلىدىكى ئەسلى مەنىسى : سىموۋل 

ە قىلىپ ، ساھىپخان بىلەن مېھمان بىر پارچىدىن ئېلىپ ، كېيىن قايتا كۆرۈشكەندە ئۇنى جۈپلەش پارچ

دېگەن ‹‹ بەلگە ›› ئۇنىڭ يەنە . دىن ئىبارەت ‹‹ ئارقىلىق دوستلىقنى ئىپادىلەيدىغان يالداما 

بىزنىڭ . مايدۇ بۇيەردە ئېيتىلىۋاتقان سىموۋل ئادەتتە بىر بىلىدىغان سىموۋلغا ئوخشى. مەنىسىمۇ بار 

. نەزىرىمىزىدىكى سىموۋل تۇراقالشقان ، چەكلىك سىموۋل بولۇپ ، مەنىسى ئېنىق ، چۈشىنىشلىك 

ئەمەلىيەتتە بۇ . ئىنقىالبنىڭ سىموۋلى دېگەندەك  –مۇھەببەتنىڭ سىموۋلى ، يالقۇن  –گۈل : مەسىلەن 

مەلۇم بىر كونكىرت نەرسە  –سىموۋل . ھەرگىزمۇ سىموۋل ئەمەس ، پەقەت ئوخشىتىشتىنال ئىبارەت 

ياكى ھادىسە ئارقىلىق ئابىستىراكىت ئۇقۇمالرنى ، يەنى ماددى تۈسكى ئىگە ئوبرازالر ئارقىلىق 

بۇنىڭدا سىموۋل قىلىنغۇچى بىلەن سىموۋل قىلغۇچىنىڭ . يۇشۇرۇن ھىسىياتنى ئىپادىلەشنى كۆرسىتىدۇ 

ۇ سىموۋۇلالر مەلۇم ئىشارە قىىلش رولىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە ب. بىرىكىش ئېھتىماللىقى چەكسىز بولىدۇ 

ئۇنىڭ ئۈستىگە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى سىموۋل ناھايىتى زور سوبىكتىپ ئىختىيارىلىققا . ئوينايدۇ 

ئىگە بولۇپ ، ئۇنىڭ دائىم مەلۇم بىر شەخىسنىڭ بىۋاستە سېزىمى ۋە ئاالھىدە تۇيغۇلىرى ، ھېسىياتلىرى 

تىل بىلەن ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان نەرسىلەر سىموۋل ئارقىلىق  بەزىدە ھەتتا. ئىپادىلىنىدۇ 

مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر رومانتىزىمنىڭ ھىسىياتنى بىۋاستە تەسۋىرلىشىگىمۇ ، رىئالىز . ئىپادىلىنىدۇ 

تەرغىپ قىلىدىغان تىپىك مۇھىتتىكى تىپىك پىرسۇناژنى تارىتىش پىرىنسىپىغىمۇ قارشى تۇرۇپ ، 
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سىمۋول .زالر ئارقىلىق مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان روھى پائالىيەتلىرىنى ئىپادىلىگەن كونكىرت ئوبرا

قىلىش يالغۇز سىمۋولىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئاساسلىق ئىپادىلەش ئۇسۇلى بولۇپال قالماي ،ئۇنىڭدىن 

 .كېيىنكى بارلىق مودېرنىزىم ئېقىملىرىنڭىمۇ مۇھىم ئپادىلەش ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى 

. بۇ مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر ئۇمۇمىيۈزلۇك قوللنىدىغان بىر خىل ئىپادىلەش ئۇسۇلى  :ئاڭ ئېقىنى 

مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدا كىشىلەرنىڭ روھى دۇنياسى مەركەزلىك ئىپادىلىنىدىغان بولغاچقا ، 

مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر پىرسۇناژالرنىڭ ئىچىكى مونولۇگى ، ئەركىن ئۇالنما ئويلىرى ، خىيالى ، 

چۈشى ، قاتارلىقالرنى يېزىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىنچىكە ۋە مۇرەككەپ ، ئۆزگىرىشچان ،شۇنداقال بى 

ئۇالر پىسۇناژالرنىڭ يۇشۇرۇن ئاڭ . دەقىقىمۇ توختاپ قالمايدىغان قەلب پائالىيىتىنى ئىپادىلىگەن 

. لىششنى ئىپادىلىگەن پائالىيىتىنى قېزىپ ، ئاڭ بىلەن يۇشۇرۇن ئاڭ ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش ۋە گىرە

ئادەمنىڭ روھى پائالىيەتلىرى تەرتىپسىز ، ئىدراكسىز ۋە ۋاقىتسىز بولغاچقا ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىدىكى 

خىيال ،  –تەسۋىرلەردە لوگىكىلىق ، ھەتتا گىرامماتىكىلىق تەرتىپ بۇزۇلغان ، رىئاللىق بىلەن خام 

. بىرىگە كىرىشىپ كەتكەن  –ىلەن ماكان بىر رىئاللىق بىلەن چۈش ، ھازىر بىلەن ئۆتمۈش ، ماكان ب

بۇخىل ئۇسۇل ھازىرقى زامان ئادەملىرىنىڭ روھىدىكى چۇڭقۇر ، مۇرەككەپ ، مەخپى ، كۆپ قاتالملىق 

ۋە ئىزچىل پىسخىك ھالەتلەرنى تەسۋىرلەپ ، پىسخىك تەسۋىرنىڭ دائىرىسىنى چەكسىز كېڭەيتكەن 

بىز ئاڭ ئېقىنى . بىر ئاالھىدىلىكى بولۇپ قالغان بولغاچقا مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ مۇھىم 

 .پىروزىچىلىقىنى سۆزلىگەندە بۇ ھەقتە تەپسىلى توختىلىمىز 

مودېرنىزىم ئەدەبىياتى بايان قىلىش جەھەتتە پۈتۈنلەي يېڭى ، ئەنئەنىگە : يېڭىچە بايان شەكلى 

قىلىش شەكلىدىكى پىرىنسىپنى  قارشى بولغان شەكىلنى قوللىنىپ ، خاتىرلەش ۋە تەرتىپ بويىنچە بايان

 –مودېرنىزىمچىالر تاشقى بايان قىلىش بىلەن ئىچكى باياننىڭ سۈرئىتىنى بىر . چۆرۈپ تاشلىغان 

بىرىدىن ئايرىپ ، تەسۋىرى ۋاقىت بىلەن ئەمەلى ۋاقىتنىڭ ئاجىرىلىشىنى كۈچەيتىپ ، ئۇالرنى قارمۇ 

پىرسۇناژالر ئۈچۈن ئەھمىيەتسىز ، ( خى ۋاقىت تارى) ئەمەلىي ۋاقىت . قارىشى ھالەتتە ئىپادىلىگەن 

مەۋجۇتلۇقنىڭ سىرىنى ئېچىپ بېرەلمەيدىغان بولغاچقا مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى پىرسۇناژالر 

ھازىر ، ئۆتمۈش ۋە كەلگۈسى بىر .تارىخى ۋاقىتقا ئەمەس ، بەلكى ئەپسانىۋى ۋاقىت ئىچىدە ياشىغان 

ىلەن مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدا مۇنداق بىر ئەھۋال بۇنىڭ ب. بىرىگە گىرەلىشىپ كەتكەن  –

شەكىللەنگەن ؛ يۈز بەرگەن بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى ھەرقانداق ۋاقىتتا ھەم ھەرقانداق ۋاقىتتا 

ئادەم ۋاقىتنىڭ سىرتىدىكى رىئال . ھەرقاندا ئورۇندا ھەم ھەرقانداق ئورۇندا ئەمەس . ئەمەس 

مودېرنىزىمچى يازغۇچىالر كىنوچىلىقتىكى مونتاژ ئۇسۇلىنى قوللىنىپ  بۇنىڭدىن باشقا. تۇرمۇشتا ياشىغان 

بىرىگە چېتىپ ، بايان  –بىرىدىن ناھايىتى يىراق تۇرىدىغان كۆرۈنۈشلەرنى بىر  -، رىئاللىقتا بىر

بەزى مودېرنىزىمچىالر ، بولۇپمۇ ھالقىما رىئالىزىمچىالر . ئىچىدىكى ۋاقىتنى ئۇزارتقان ياكى قىسقارتقان 

ئىپادىزىمچىالر ئەسەرلىرىدە بولۇشقا تىگىشلىك بەلگىلى قۇرۇلما ۋە مۇكەممەللىك پىرىنسىپىنى  ۋە

ئۇالر ئەسلىدىكى گارمونىيىلىككە ئىگە بولمىغان دۇنيادا مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىدىيىسى . ئۆزگەرتكەن 
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پ ئەدەبىياتتىكى شۇنداق قىلى. ئۆزىگە تەسەللى بېرىدىغان يالغانچىلىق دەپ قارىغان  –كىشىلەر ئۆز 

چەكلىمىلىكلەر بۇزۇپ تاشلىنىپ ، قاتمال بايان ئۇسۇلى ۋە ئەنئەنىۋى شېئىرىيەتنىڭ ئاساسى بىكار 

ئۇالر شېئىرىيەتتىكى مەنتىقىلىق تەسۋېىلەش پىرىنسىپىنى ئىنكار قىلىپ ، لوگىكىلىق . قىلىنغان 

ادىلەش شەكلىنى ئاساس ھۆكۈمنىڭ رولىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈپ ، سۆزلەرنىڭ ئىچكى ئىپ

ئۇالر بەزىدە تىنىش بەلگىلىرىنى . يۇشۇرۇن لوگىكىلىق باغلىنىشىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويغان . قىلغان 

چۈنكى ، ئۇالرنىڭ قارىشىچە ، مىسراالرنىڭ ئۇدارى بىلەن سۆزلەرنىڭ . ئىشلىتىشنى رەت قىلغان 

مىشىش تەبىي تىنىش بەلگىلىرىنى ئارا ئال –تاۋۇشى ۋە ئۇالنما تەسەۋۇر ئوتتۇرسىدىكى ئۆز 

 .شەكىللەندۈرىدۇ 

بۇ ھادىسىلەرنى يوقىرى دەرىجىدە كۆپتۈرۈش ۋە ئاجايىپ غارايىپالشتۇرۇش : بىمەنىلەشتۈرۈش 

ئارقىلىق ، كىشىلەرنىڭ پىسخىكىسىدىكى ئەقىلگە سىغمايدىغان ، لېكىن چۇڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە 

بۇنداق ئۇسۇل بىلەن يېزىلغان . ادىلەشنى كۆورسىتىدۇ خىيال ۋە تەسەۋۇرالرنى ئىپ –بولغان خام 

ئەسەرلەر كىتابخانالرنىڭ يۇشۇرۇن ئېڭىغا تەسىر كۆرسىتىپ ، ئەسەر بىلەن كىتابخان ئوتتۇرىسىدا 

بۇ ئۇسۇل بىمەنە . ئورتاقلىق شەكىللەندۈرۈپ ، كىتابخانالرنىڭ قەلبىدە زىلزىلە پەيدا قىلىدۇ 

 .ىم قاتارلىق ئېقىمالردا كۆپ ئۇچرايدۇ دىراممىچىلىق ۋە سېھرى رىئالىز

 

يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ جۇڭگۇ .  2

 :ئەدەبىياتىغا كۆرسەتكەن تەسىرى 

 

يىللىرىدا فىرانسىيەدە ئوقىغان شائىر لىجىڭفا سىموۋلىزىم ئەدەبىياتىنىڭ  – 21يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ 

 – 2يىلى  – 0722. دېگەن ‹‹ پەخرى ئۇستازىم ›› بودلېر ، ۋېرلىن  تەسىرىگە ئۇچرىغان بولۇپ ،

ئايدا  -00شۇ يىلى . نى ئېالن قىلغان ‹‹ تاشالندۇق ئايال ›› ئايدا ئۇ تۇنجى سىموۋلىزىملىق شېئىرى 

ئۈچ يىلدا  -شۇنىڭدىن كېيىنكى ئىككى. نى نەشىر قىلدۇرغان ‹‹ سىم يامغۇر  –سىم ›› شېئىرالر توپلىمى 

ئۇنىڭ ئۆزگىچە ئاالھىدىلىككە ئىگە شېئىرلىرى ئەينى . نە ئىككى شېئىرالر توپلىمى چىقارغان ئۇ يە

ئۇنىڭدىن باشقا فېڭ نەيچاۋ ، ۋاڭ دۇچېڭ ، موموتىيەن ، . مۇنازىرە قوزغىغان  –چاغدا زور بەس 

ئارقىدىن  –قا خۇيىپىن قاتارلىق شائىرالرمۇ سىموۋلىزىملىق شېئىرالرنى ئىجاد قىلىشقا باشلىغان ۋە ئار

بۇ ياش شائىرالر مەمىلكىتىمىزدىكى تۇنجى . سىموۋلىزىملىق شېئىرالر توپالملىرىنى چىقارغان 

يىلالردا خەنزۇ شېئىرىيىتىدىكى سىموۋلىزىم  -2. سىموۋلىزىملىق شېئىرىيەت ئېقىمىنى شەكىللەندۈرگەن 

، دۇخېڭ ، دەيۋاڭشۇ قاتارلىقالر يلى شىدېسۈن – 0722. ھەركىتى خېلى زور تەرەققىياتالرغا ئېرىشكەن 



109 
 

›› ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن دەيۋاڭشۇ چىقارغان ‹‹ ھازىرقى زامان ئايلىق ژورنىلى ›› تەھرىرلىكىدىكى 

ئايلىق ژورنىلى مودېرنىزىم شېئىرىيىتىنىڭ جۇڭگۇدىكى تەرەققىياتىنى تېخىمۇ ئىلگىرى ‹‹ يېڭى شېئىرالر 

قاتارلىق شېئىرلىرى سىموۋلىزىمچى ‹‹ سونېتالر ››  ،‹‹ ناماز شامدا ›› دەيۋاڭشۇنىڭ . سۈرگەن 

رەزىل ›› يىلالردا بودلېرنىڭ  – 21شۈيجىژمۇ . شائىرالرنىڭ خېلى روشەن تەسىرىگە ئۇچرىغان 

رەزىل ) ›› دېگەن شېئىرنى تەرجىمە قىلغان ھەمدە بۇ شېئىرنى ‹‹ جەھەت ›› توپلىمىدىكى ‹‹ گۈللەر 

شائىر . دېگەن ‹‹ ەم ئەڭ ئاجايىپ بىر دەستە توزىماس گۈل توپلىمىدىكى ئەڭ رەزىل ھ( گۈللەر 

بىر ›› يىلالردا رېلكىنىڭ  – 21ئۇ . فېڭجىژ سىموۋلىزىمچى شائىر رېلكىنىڭ چۇڭقۇر تەسىرىگە ئۇچرىغان 

فېڭجىژ ئۆز . دېگەن ئەسىرىنى تەرجىمە قىلىپ تونۇشتۇرغان ‹‹ ياش شائىرغا يېزىلغان ئون پارچە خەت 

دەرەخ قاتارلىق ئابىستىراكىت ئوبرازالر ئارقىلىق  –گىياھ ، چىغىر يول ، دەل  – شېئىرلىرىدا گۈل

يىلى ئۆزىنىڭ  – 0720شائىر خېچىفاڭ . تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلىگەن  –پەلىسەپە ئىدىيىسىنى ۋە ھېس 

ئۇ تە فىرانسىيە شائىرى ۋاللېرنىڭ روشەن تەسىرىگە ئۇچرىغان ، ‹‹ بىشارەت ›› سىموۋلىزىملىق شېئىرى 

ئەينى چاغدا مەن فىرانسىيەنىڭ بەزى سىموۋلىزىمچى شائىرلىرىغا ، ھەتتا بەزى چوڭ ›› ئۆزىمۇ 

‹‹ فىرانسىيەنىڭ سىموۋلىزىملىق ئەسەرلىرىگە مەپتۇن بولغان ئىدىم ›› ، ‹‹ شائىرالرغا ھەۋەس قىالتتىم 

، يەنە ئېلىئوتنىڭ ئۇ فىرانسىيەنىڭ سىموۋلىزىملىق ئەسەرلىرىنى كۆپلەپ ئوقۇشتىن سىرت . دېگەن 

 – 0722 – 0724. باياۋان قاتارلىق شېئىرلىرىنى تەتقىق قىلغان ھەم ئۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان 

ئۇنىڭ . يىلالردا ، ئۇ ئېلىئوتنىڭ ئوسلۇبىغا ئوخشاپ كېتىغان خېلى كۆپ شېئىرالرنى يازغان 

ڭ ئۈمىدسىز نالىسىنى شېئىرلىرىنىڭ ئۇدارى ئېغىر بولۇپ ، جەزىرىدە تېڭىرقاپ قالغان ئادەمنى

يىللىرىدا خەنزۇ  – 21 – 21ئەسىرنىڭ  – 21مودېرنىزىم ئەدەبىياتى . ئىپادىلىگەن 

شى جېسۈن بۇ مەزگىلدە ئاڭ ئېقىنى ئۇسلۇبىدىكى خېلى كۆپ . پىروزىچىلىقىغىمۇ تەسىر كۆرسەتكەن 

لىنىپ ئۆتمۈش ، ھازىر ئۇنىڭ بۇ ئەسەرلىرىدە نورمال ۋاقىت تەرتىپى بۇزۇپ تاش. ھېكايىلەرنى يازغان 

بۇ مەزگىلدە لۈشۈنمۇ غەرپ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ تەسىرىگە . ، كەلگۈسى ئارالشتۇرۋېتىلگەن 

ئۇچراپ دورا ، ئاچ نىڭ رەسمى تەرجىمھالى ، سەۋدايى خاتىرىسى قاتارلىق نادىر ئەسەرلەرنى 

 .يازغان 

 

 مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا تەۋە ئېقىمالر توغرىسىدا. 4

 

بىز ئۈچىنچى بابتىن باشالپ مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدىكى ئون چوڭ ئېقىمنى بىرقەدەر تەپسىلى 

 .بۇ يەردە مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا تەۋە ئېقىمالر ئۈستىدە قىسقىچە توختىلىمىز . تونۇشتۇرىمىز 

بۇ . ارىخقا ئىگە يىللىق ت 021بىز يوقۇردا بايان قىلغان كۆز قاراشالر بويىنچە مودېرنىزىم ئەدەبىياتى 

جەرياندا بارلىققا كەلگەن خىلمۇخىل مودېرنىزىملىق ئېقىمالر ۋە ھەرىكەتلەر گويا مودېرنىزىمدىن 
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بۇ ئېقىمالر غەرپ ئەدەبىيات ساھەسىدە ، شۇنداقال . ئىبارەت بۇ دەرەخنىڭ شاخلىرىغا ئوخشايدۇ 

بەزىلىرى بىرمەزگىل داغدۇغا . ۇرغان ھازىرقى زامان دۇنيا ئەدەبىياتىدا ئۆزىنىڭ چوڭقۇر تەسىرىنى قالد

بەزىلىرى دۆلەت چىگرىسىدىن ، مەلۇم تىل دائىرىسىن . قوزغىغاندىن كېيىن ناھايىتى تېزال يۇقالغان 

 .ھالقىپ خېلى ئۇزاق داۋامالشقان ياكى داۋامالشماقتا 

 :بۇيەردە مۇنداق ئۈچ نوقتىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈش زۆرۈر 

دېرنىزىمچى يازغۇچىالرنىڭ ساالھىتى ناھايىتى مۇرەككەپ بولۇپ ، نۇرغۇنلىغان مو: بىرىنچىسى 

. ئۇالرنىڭ ئىجادىيەت ئاالھىدىلىكىنى مەلۇم بىر ئېقىم دائىرىسىگە پۈتۈنلەي يىغىنچاقلىغىلى بولمايدۇ 

شۇڭا ئۇ ئادەتتە مەلۇم بىر يازغۇچى مودېرنىزىم ئەدەبىياتى توغرىسىدىكى ئوخشاش بولمىغان 

مەسىلەن ، ئاڭ ئېقىنى پىروزىچىلىقىنىڭ . ش بولمىغان ئېقىمالرغا تەۋە قىلىنىدۇ ئەسەرلەردە ئوخشا

مۇھىم ۋەكىللىرىدىن بىرى بولغان ئېرالندىيەلىك يازغۇچى جامىس جويىس بەزىدە ئىپادىزىمغا ياكى 

 سىموۋلىزىمغا تەۋە قىلىنىدۇ ؛ فىرانىز كافكامۇ دائىم ھالىقىما رىئالىزىملىق يازغۇچى ، خام خىيال

ئەدەبىياتىنىڭ پىشۋاسى ياكى بىمەنىچىلىك يازغۇچىسى دەپ قارىلىدۇ ، ھەتتا مودېرنىزىم ئەدەبىياتىغا 

يەنە بەزى . تەۋە ئېقىمالرنىڭ ھەممىسى دىگۈدەك ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ پىشۋاسى دەپ ھېساپاليدۇ 

رنى مەلۇم بىر يازغۇچىالر مودېرنىزىم ئەدەبىياتىدا ناھايىتى مۇھىم ئورۇندا تۇرسىمۇ ، لېكىن ئۇال

: مەسىلەن . شۇڭا بىز ئۇالر توغۇرلۇق مەخسۇس توختالمىدۇق . ئېقىمغا تەۋە قىلىش ناھايىتى تەس 

، ئامېركىلىق مەشھۇر (  0373 – 0724) گېرمانىيىلىك مەشھۇر دىرامماتىروگ بېرتولىد بېرخىت 

(  0734 – 0377) ىس ، ئارگىنتىنالىق مەشھۇر يازغۇچى بوخ(  0704 – 0377) يازغۇچى ھېمىڭۋاي 

 .شۇڭا ، بىزنىڭ ئېقىمالرغا بۆلىشىمىز نىسپى . قاتارلىقالر 

مەسىلەن ، ) بەزى ئېقىمالرنى . بۇ كىتابتا نوقتىلىق ھالدا ئون ئېقىم ئۈستىدىال توختالدۇق : ئىككىنچى 

ئېقىمالر بەزى بىرقەدەر مۇھىم . مۇناسىۋەتلىك جايالردا قىسقىچە تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق ( ئىماگىزىم 

دۇنيا ئۇرىشىدىن كېيىن مەيدانغا  -2ئامېرىكا ئەدەبىياتىدا : مەسىلەن . ئۈستىدە توختالمىدۇق 

 – 21ئەسىرنىڭ  – 21كەلگەن غۇلىغان بىر ئەۋالد ئېقىمى ، ئىقرارچىلىق شېئىرىيىتى ئېقىمى ۋە 

نۇرغۇنلىغان كىچىك . يىللىرىدا ياپۇنىيەدە بارلىققا كەلگەن يېڭى تۇيغۇچىلىق ئېقىمى قاتارلىقالر 

 .ئېقىمالرنى تىلغا ئالمىدۇق 

بىر مەدەنىيەت ئاتالغۇسى سۈپىتىدە ، ئادەتتە ياۋرۇپا ، ئامېرىكا دۆلەتلىرىنى ‹‹ غەرپ ›› ئۈچىنچى ، 

كۆرسىتىدۇ ؛ ھازىرقى زامان سىياسى مەدەنىيەت تۇرمىشىدا پەقەت غەربى ياۋرۇپا بىلەن شىمالى 

اق ، بىز سىموۋلىزىمنى سۆزلىگەندە روسىيە سىموۋلىزىمىنى تىلغا بىر. ئامېركىنىال كۆرسىتىدۇ 

مەۋجۈدىيەتچىلى . كەلگۈسىزىمنى سۆزلىگەندە روسىيە كەلگۈسىزىمى ئۈستىدە توختىلىمىز .ئالىمىز 

بۇ ئەدەبىي . ئېقىمىنى سۆزلىگەندە بەزى ياپۇنىيەلىك ۋە ھىندىستانلىق يازغۇچىالرنىمۇ سۆزلەيمىز 

سېھرى رىئالىزىم التىن ئامېرىكىسىدىكى . ىي ئەھۋالى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك ئېقىمالرنىڭ ئەمەل

بىراق بىز ئۇنى مەخسۇس بايان . دائىرىسىگە كىرمەيدۇ ‹‹ غەرپ ›› ئەدەبىي ئېقىم ، ئۇ ئادەتتە 



111 
 

مودېرنىزىم ئەدەبىياتىنىڭ ئەھۋالى ناھايىتى مۇرەككەپ بولغاچقا ئۇنى ئۇمۇمى گەۋدە . قىلدۇق 

ئېگەللەشكە توغرا كېلىدۇ ، بەزىدە ئۇششاق تەپسىالتالر بىلەن زىيادە ھېساپلىشىپ  نوقتىسىدىن

ئۇمۇمەن مودېرنىزىم ئەدەبىياتى . ئولتۇرۇش ھاجەتسىز ، بولمىسا قەدەمدە بىر قىيىنچىلىق تۇغۇلىدۇ 

ۇنداق شۇنداقال ب. ئۈستىدە توختالغاندا ، بەلگىلىك دەرىجىدىكى مۈجمەللىكتىن ساقالنغىلى بولمايدۇ 

 .مۈجمەللىكنىڭ بولىشى ھەم زۆرۈر 

 【.ناملىق كىتابتىن ئېلىندى“ غەرب مودېرنىزىم ئەدەبىياتى”تاھىر ھامۇت تۈزگەن 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىزافەتلەر -3

 اكانىئابدۇرەئوپ پوالت تەكلىم

 

ئىزافەتلەرنىڭ ئوقۇش ۋە يېزىش قائىدە ئاساسىنى  مەزكۇر ماقالىدە، ئۇيغۇر تىلىدىكى :مۇھىم مەزمۇنى

ى تەپسىلىي بايان قىلىش بىلەن بىللە، ئۇيغۇر تۈرلىرىن ھەمدە ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىزافەتلەرنىڭ

قىلىش، توپالش ۋە رەتلەپ لۇغەتلىرىمىزگە ئېلىشنىڭ مۇھىملىقى  تىلىدىكى ئىزافەتلەرنى تەتقىق

 .ئەتتۈرۈلگەن ئەكس

، «قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى»ئوزايىدىن،  ئۇيغۇر تىلى ئۆزىنىڭ بېسىپ ئۆتكەن ئۇزاق تارىخىي دەۋرلىرى

چاغاتايخانالر . دېگەن ئۈچ بۆلەككە بۆلۈنىدۇ «ھازىرقى ئۇيغۇر تىلى»ۋە « لىچاغاتاي ئۇيغۇر تى»

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ئەمەلىيەتتە قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى،  زامانىسىنى ئۆزىگە دەۋر بېشى قىلغان

دەۋرىدىكى خاقانىيە تىلىنىڭ بىۋاسىتە راۋاجى، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر  خۇسۇسەن ئۇيغۇر قارخانىيالر

 ئاساسى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى تەتقىقاتنى داۋاملىق چوڭقۇرالشتۇرۇش-ئۇل ىڭتىلىن

ئېيتقاندا،  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ قوللىنىشچانلىقىنى ئۆستۈرۈش ئەھمىيىتىدىن ئېلىپ

ە مۇشۇ تەتقىقات ساھەسىگ ھالبۇكى، ماۋزۇيىمىزدىكى ئىزافەتلەر مەسىلىسى. ھەقىقەتەنمۇ زۆرۈردۇر

 .كىرىدىغان مۇھىم بىر نۇقتا ھېسابلىنىدۇ

 

 ئاساسى يېزىشنىڭ قائىدە-ئىزافەتلەر ۋە ئۇالرنى ئوقۇش (1)

كەلگەن، ئېنىقالنغۇچى سۆزى ئالدىدا،  چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى دەۋرىدىن تارتىپ ئىشلىتىلىپ

رىكمە ئېنىقلىنىش مۇناسىۋىتىدىكى تەڭسىز بى-ئېنىقالش ئېنىقلىغۇچى سۆزى كەينىدە كەلگەن،

http://www.uyghurmail.com/UyghurTili/?p=2086


113 
 

يەر يۈزى؛ سىرا : ئالەم خەلقى؛ روھىي زەمىن: مەسىلەن، خەلقى ئالەم .دەپ ئاتىلىدۇ« ئىزافەت»

 بىلەن ھازىرقى« ئىزافەت»كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، . توغرا يول، دېگەنلەرگە ئوخشاش :تۇلمۇستەقىم

ەزكۇر م شۇڭا. قۇرۇلما شەكلى جەھەتتىن تۈپتىن پەرقلىنىدۇ« تەڭسىز بىرىكمە»تىلىمىزدىكى 

ئۇقۇم دائىرىسىنى  دېگەن ئاتالغۇنى يەكلەپ تاشلىۋەتمەي، ئۇنى ئۆزىنىڭ سىنتاكسىسلىق« ئىزافەت»

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ  ئەڭ مۇھىمى،. كۆرسىتىدىغان خاس تېرمىن قىلىپ ئىشلەتسەك بولىدۇ

ىلىق ئۆزلەشتۈرۈلگەن ۋە ئىستېمال ئەمەلىيىتى ئارق سوستاۋىدا، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىنڭ ئالتە ئەسىرلىك

ھاياتىي كۈچى بىلەن ئىشلىتىلىپ كېلىۋاتقان ئىزافەتلەر ئاز  بۈگۈنكى ئىستېمالىمىزدىمۇ ئۇپرىماس

ئىزافەتلەرنى لېكسىكولوگىيە ئىلمىنىڭ قائىدىلىرى بويىچە ئوچۇقالپ  ئەمدى، بۇ خىل. ئەمەس

ىقىنى، يەنى بىلىپ ئىشلىتىش ۋە سۆزلەرنىڭ تىل ئەمەلىيىتىدىكى قوللىنىشچانل چۈشەندۈرۈش مەزكۇر

 .ئىشلىتىش ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇش جەھەتتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە توغرا

 پارس تىللىرىدىن كىرىپ ئۆزلەشكەن، تۈزۈلۈش شەكلى-ئېتىمولوگىيە جەھەتتىن ئەرەب ئىزافەتلەر

ەرقلىنىدىغان پ جەھەتتىن بولسا، ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەنئەنىۋى تەڭسىز بىرىكمىلەردىن تۈپلۈك

 .بېرىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بار، ئەلۋەتتە بولغاچقا، ئۇالرغا دائىر ئاساسىي قائىدىلەر ھەققىدە مۇۋاپىق بايان

« ئەرەبچە ئىزافەت»ئۆزلىرىدىكى خاس ئاالھىدىلىكلەرگە قاراپ،  چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدا، ئىزافەتلەر

 .دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ «پارسچە ئىزافەت»ۋە 

ئېنىقالنغۇچى سۆز بىلەن ئېنىقلىغۇچى كەلىمە ئەلفالم  بولغان، يەنى(-ال)ە، تەركىبىدە ئەلفالم ئادەتت

« يول»مەسىلەن، . دەپ ئاتىلىدۇ« ئەرەبچە ئىزافەت» ئارقىلىق بىركىپ كەلگەن ئىزافەت

سۆزىدىن تەركىب « تۈز، توغرا، داغدام، ئۇقۇمىدىكى مستقيم» كەلىمىسى بىلەن«پرائ» »مەنىسىدىكى 

شەكلىدە بولىدۇ ۋە ئىزافەت ئالدىدا ھېچقانداق بىر ئالدى « پرائ المستقيم» تاپقان ئەرەبچە ئىزافەت

 .دەپ ئوقۇلىدۇ« سىراتۇلمۇستەقيم»بولمىغان ئەھۋالدا قوشۇلغۇچى

بى، فى، ئان، ئىلە، »ۋە ترانسكرپسيە قىلىشتا، ئىزافەتنىڭ ئالدىدا  ئەرەبچە ئىزافەتلەرنى ئوقۇش

 ئالدى قوشۇلغۇچى كەلگەن ياكى كەلمىگەنلىكىگە، شۇنداقال ئەلفالم بىلەن قوشۇلۇپ ققاتارلى« ئەلە،

ئىكەنلىكىگە  يېزىلىدىغان ئېنىقلىغۇچى سۆز باش ھەرپنىڭ قەمەرىيە ھەرپى ياكى شەمسىيە ھەرپى

 .قارايمىز

اخىرىغا بىر بىلەن، ئېنىقالنغۇچى سۆزنىڭ ئ ئەگەر ئىزافەت ئالدى قوشۇلغۇچىسىز بولسا، بۇ ھالدا ئالدى

ئېنىقلىغۇچى سۆز قوشۇلۇپ ئوقۇلىدۇ ۋە شۇ بويىچە  ئاندىن ئۇنىڭغا. تاۋۇشى قوشۇلىدۇ« ئۇ-»

سۆزىدىن تۈزۈلگەن ئالدى « اللە»سۆزى بىلەن « امر» مەسىلەن،. ترانسكرپسيە قىلىنىدۇ

ئوقۇلىدۇكى، دەپ  «ئەمرۇلالھ»ئادەتتە، امراللە شەكلىدە يېزىلىدۇ ۋە  قوشۇلغۇچىسىز ئەرەبچە ئىزافەت

تاۋۇشىنى يىزىقتا « ھ»سۆزىدىكى « ئالالھ». )دېگەن بولىدۇ« ئالالھنىڭ ئەمرى » بۇنىڭ مەنىسى

 دېگەن ئالدى« بى« »ب»ئەمدى ، ئەگەر بۇ ئىزافەت !( قويۇش مۇتلەق توغرا ئەمەس چۈشۈرۈپ

« بى»شۇلغۇچى قو قوشۇلغۇچى بىلەن كەلسە، بۇ ھالدا، بامراللە شەكلىدە يېزىلىدۇ ۋە مەزكۇر ئالدى
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دەپ ئوقۇلىدۇكى « بىئەمرىلالھ» گە ئۆزگىرىپ« ئى»تاۋۇشى « ئۇ»نىڭ تەسىرى بىلەن، ئەسلىدىكى 

ئوخشاشال، اسىم بىلەن اللە سۆزىدىن  .دېگەن بولىدۇ« ئالالھنىڭ ئەمرى بىلەن»،بۇنىڭ مەنىسى 

دەپ « ئىسمۇلالھ » ئەھۋالدا، اسم اللە يېزىلىپ، تۈزۈلگەن ئەرەبچە ئىزافەت ئالدى قوشۇلغۇچىسىز

بىلەن « -ب»ئەمما، ئۇ ئالدى قوشۇلغۇچى . دېگەن بولىدۇ« ئىسمى ئالالھنىڭ»ئوقۇلىدۇ ۋە مەنىسى 

ئالالھنىڭ ئىسمى »ۋە مەنىسى . دەپ ئوقۇلىدۇ« بىسمىلالھ»يېزىلغاندا بولسا،  كېلىپ، بىسم اللە

 .دېگەن بولىدۇ «بىلەن

 

ھەرپى بولسا ۋە ئىزافەت  زنىڭ باش ھەرپى شەمسىيەئەگەر ئەلفالم بىلەن كەلگەن ئېنىقلىغۇچى سۆ

ئېنىقلىغۇچى سۆزنىڭ ئاخىرىغا بىر  ئالدىدا ھېچقانداق بىر ئالدى قوشۇلغۇچى بولمىسا، بۇ ھالدا،

ئېنىقلىغۇچى سۆزنىڭ بېشىدىكى شەمسىيە ھەرپى قاتالپ  تاۋۇشى قوشۇلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا«ئۇ-»

سۆزى «بچر»مەنىسىدىكى « دېڭىز»مەسلەن، . ۋە شۇنداق يېزىلىدۇقوشۇلىدۇ  ئوقۇلغان ھالدا( تەكرار)

 «بچرالنجات» كەلىمىسى ئەلفالم ئارقىلىق بىرىكىپ«نىجات»ئۇقۇمىدىكى « نىجاتلىق» بىلەن

 .قىلىنىدۇ دەپ ئوقۇلۇپ ترانسكرپسيە« بەھرۇننەجات»شەكلىدىكى ئىزافەت ھاسىل قىلسا، ئۇ 

قەمەرىيە ھەرپى بولسا، ئۇ  نىڭ باش ھەرپى ھەر قانداقئەگەر ئەلفالم كەلگەن ئېنىقلىغۇچى سۆز

قوشۇلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا دەسلەپ  تاۋۇشى« ئۇ-»ھالدا، ئېنىقالنغۇچى سۆزنىڭ ئاخىرىغا بىر 

ئاندىن ئېنىقلىغۇچى سۆز ئەينەن قوشۇپ ئۇقۇلىدۇ  .ھەرپى قوشۇلىدۇ( الم)«-ل»دىكى ( ئەلفالم)«-ال»

سۆزى بىلەن «قپپ»مەنىسىدىكى « قىسىسلەر، ھېكايىلەر » مەسىلەن،. ۋە شۇنداق يېزىلىدۇ

سۆزى ئەلفالم بىلەن بىرىكىپ ئەرەبچە ئىزافەت ھاسىل قىلسا، قپپ  «انبيا»ئۇقۇمىدىكى « ئەۋلىياالر»

ئەگەر مەزكۇر ئەرەبچە . دەپ ئوقۇلىدۇ« ئەنبىيا-ۇل-قىسەس»بۇ ئىزافەت  االنبىيا شەكلىدىكى

 «رابغوزى»سۆزىنىڭ ئورنىدا، باش ھەرپى شەمسىيە ھەرپى بولغان ( ئەنبيا)« انبيا» ئىزافەتتىكى

ئەمدىلىكتە  شەكلىدىكى بۇ ئەرەبچە ئىزافەت«قپپ الرابغۇزى»كەلىمىسى كەلگەن بولسا، بۇ ھالدا 

مۇشۇنداق ترانسكرپسيە  دەپ ئوقۇلىدۇ ۋە( رابغۇزى توپلىغان قىسىسىلەر)«رابغۇزى-ۇر-قىسەس»

 .قىلىنىدۇ

بەلكى ئۈچ كەلىمىلىك بولسا، مۇنداقچە قىلىپ  فەت ئىككى كەلىمىلىك ئەمەس،ئەگەر بۇ خىل ئىزا

ئېنىقالنغۇچى سۆز بىردىن ئارتۇق بولسا، بۇ ھالدا، ئەڭ ئالدىدا  ئېيتقاندا، ئىزافەت تەركىبىدىكى

تاۋۇشى، ئىككىنچى ئېنىقالنغۇچى « ئۇ-»ئېنىقالنغۇچى سۆزنىڭ ئاخىرىغا بىر  كەلگەن بىرىنچى

 ئاندىن ئۇنىڭغا ئەلفالم بىلەن كەلگەن. تاۋۇشى قوشۇلىدۇ« ئى-»ىغا بولسا، بىر ئاخىر سۆزنىڭ

تەكرارلىنىپ،  ئېنىقلىغۇچى سۆز يۇقىرىدا بايان قىلىنغان قائىدە بويىچە، شەمسىيە ھەرپلىك بولسا

. تراسكرپسىيە قىلىنىدۇ ۋە شۇنداق. ھەرپى قوشۇپ ئوقۇلىدۇ« -ل»قەمەرىيە ھەرپلىك بولسا، ئۆزىگە 

مەنىسىدىكى « تىللىق مىللەت  تۈركىي» سۆزى بىلەن « لغات» مەنىسىدىكى « تىلالر»سىلەن، مە
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يېزىلىپ، «لغات الترك»ئىزافەت  كەلىمىسىدىن تۈزۈلگەن ئىككى كەلىمىلىك ئەرەبچە« ترك»

ئەمدى، مەزكۇر ئىككى . ئۇقۇمنى بىلدۈرىدۇ دېگەن« تۈركىي تىلالر». ئوقۇلىدۇ« تۈرك-ۇت-لۇغات»

مەنىسىدىكى يەنە بىر ئېنىقالنغۇچى « قامۇس، چوڭ لۇغەت» ىك ئەرەبچە ئىزافەتنىڭ ئالدىغاكەلىمىل

قوشۇلسا، بۇ ھالدا، مەزكۇر ئۈچ كەلىمىلىك ئەرەبچە ئىزافەت ئەمدىلىكتە  سۆزى«يوان»سۆز بولغان 

دەپ ئوقۇلىدۇ ۋە مەنىسى « تۈرك-ىت-ۇ لۇغات-دىۋان»شەكلىدە يېزىلىپ، « الترك ديوان لغات»

تىلالر  تۈركىي»دېمەك، جاھانغا مەشھۇر قامۇسىمىز . دېگەنلىك بولىدۇ« تىلالرنىڭ قامۇسى ۈركىيت»

ئەمەس، « تۈرك دىۋانى لۇغاتىل»نىڭ ئەرەبچە ئىزافەتلىك ئەسلى شەكلىنى نېمە ئۈچۈن « دىۋانى

 .مانا شۇ دەپ ئوقۇيدىغانلىقىمىزنىڭ قائىدە ئاساسى« دىۋانۇلۇغاتىتتۈرك»بەلكى 

ترانسكرپسىيە قىلىش ئۈچۈن، ئەرەب  بۇ خىل ئەرەبچە ئىزافەتلەرنى توغرا ئوقۇش ۋە دۇرۇسروشەنكى، 

دىن «غ ، غ، ف، ق، ك، م، ھ، و، ھ، ى ا، ب، ج، چ، خ ،»ھەرپنىڭ ئىچىدە، 23ئېلىپبەسىدىكى 

، «ڭ، د، ۇ، ر، ز، س، ش، پ، گ، ئ، ئ، ل، ن ت،» قەمەرىيە ھەرىپلىرى »دانىسىنىڭ  04ئىبارەت 

 .ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىشىمىز بەكال مۇھىم« ھەرپلىرى شەمسىيە»دانىسىنىڭ 04ىبارەت دىن ئ«

دېگىنىمىز بولسا، پارس تىلىنىڭ قائىدىسى بويىچى تۈزۈلگەن، تەركىبىدە  ئەمدى، پارسچە ئىزافەت

 زپارسچە ئىزافەتلەردىمۇ ئوخشاشال ئېنىقالنغۇچى سۆ. بولمىغان ئىزافەتالرنى كۆرسىتىدۇ (ال)ئەلفالم

ترانسكرپسيە  پارسچە ئىزافەتلەرنى ئوقۇش ۋە. ئالدىدا ،ئېنىقلىغۇچى سۆز بولسا كەينىدە كېلىدۇ

. ئاياغالشقانلىقىغا قارايمىز قىلىشتا، ئىزافەت تەركىبىدىكى ئېنىقالنغۇچى سۆزنىڭ قانداق تاۋۇش بىلەن

ياغالشقان بولسا، سوزۇق تاۋۇشى بىلەن ئا «ئا-»ئەگەر ئىزافەت تەركىبىدىكى ئېنىقالنغۇچى سۆز 

بوغۇمنى قوشۇپ ئوقۇيمىز ۋە شۇ « يى»سۆز ئارىسىغا بىر  مەزكۇر ئېنىقالنغۇچى سۆز بىلەن ئېنىقلىغۇچى

ھەيرانلىق دەرياسى؛ دنيا (: دەرياىي ھەيرەت)مەسىلەن، دريا چيرت  .بويىچە ترانسكرپسىيە قىلىمىز

 ؛ تەڭداشسىز ئالالھ، دېگەنلەرگە(الخۇدايىتەئا)مەڭگۈلۈك ئالەم؛ خدا تىالى :دۇنيايى باقى)باقى 

 .ئوخشاش

سوزۇق تاۋۇشالر بىلەن  قاتارلىق« ئە، ئى، ئو، ئۇ،»ئەگەر ئىزافەت تەركىبىدىكى ئېنىقالنغۇچى سۆز 

بوغۇمى قوشۇپ ئوقۇلىدۇ « ئى»ئارىسىغا بىر  ئاياغالشقان بولسا، ئېنىقالنغۇچى بىلەن ئېنىقلىغۇچى سۆز

 .نىدۇقىلى ۋە شۇ بويىچە ترانسكرپسيە

پورەك (: غۇنچەئى خەندان)خندان زۇلمەت پەردىسى؛ غنچە: پەردەئىي زۇلمەت)پردە ئلمت: مەسىلەن

سۈيقەست؛ ( سۇيىقەسد)” بىلەن قاراش؛ سوقپد گۇمان، يامان كۆز( سوئى زەن)ئېچىلغان غۇنچە؛ سو ئن 

 .دېگەنلەرگە ئوخشاش يۈرەكنىڭ تۇتىسى(: تۇتىئى دىل)ئوئى دل 

ئۈزۈك تاۋۇش بىلەن ئاخىرالشقان  كىبىدىكى ئېنىقالنغۇچى سۆز ھەر قانداق بىرئەگەر ئىزافەت تەر

تاۋۇشى قوشۇپ «ئى-»سۆزلەرنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىر  بولسا، بۇ ھالدا، ئېنىقالنغۇچى بىلەن ئېنىقلىغۇچى

ل ئانارگۈلى؛ د(: گۈلى نار)مەسىلەن، گل نار . ترانسكرپسيە قىلىنىدۇ تەلەپپۇز قىلىنىدۇ ۋە شۇ بويىچە

 .نۇرلۇق ئاي، دېگەنلەرگە ئوخشاش( ماھى نۇر)ئوت يۈرەك؛ ماەنور :(دىلى نار)نار
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 .تېكىستلەردە، ئىككىدىن ئارتۇق سۆزدىن تۈزۈلگەن پارسچە ئىزافەتلەرمۇ ئۇچراپ تۇرىدۇ قەدىمىي

 رومكىغا چۆكۈپ كەتكەن مەست؛ مزرى لئف(: مەستى غەرقى بادە)مەسىلەن، مست غرق بادە 

 .ئوخشاش ئالالھنىڭ مەرھىمىتى تېرىلغان جاي، دېگەنلەرگە(: ۇتفى ئىالھىمەزرەئى ل)الھى

بىزنى بۇ تۈردىكى  ئىزافەتلەر ھەققىدىكى قائىدە ئاساسلىرىنى ياخشى ئۆگىنىپ، ئوبدان ئىگىلەش

 .ئىمكانىيتىگە ئىگە قىلىدۇ سۆزلەرنى بىلىپ ئىشلىتىش، جايىدا ئىشلىتىش ۋە جانلىق ئىشلىتىش

 تۈرلىرى ۇر تىلىدىكى ئىزافەتلەرنىڭھازىرقى ئۇيغ (2)

ئۇيغۇر تىلى ئىستېمالىغا ئۆزلىشىپ كەتكەن، ئىمال  چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىن كېلىپ، ھازىرقى زامان

 لۇغەتلىرىمىزدىن ئورۇن ئالغان، شۇنداقال جانلىق ۋە يېزىق تىلى ئەمەلىيتىدە تەلەپپۇز ۋە ئىزاھلىق

تۈرگە  مىزدىكى نەق ھالىتى بويىچە تۆۋەندىكىدەك تۆتقوللىنىلىۋاتقان ئىزافەتلەرنى ئىستېمالى

 .ئايرىشقا بولىدۇ

 :ئەينەن ئۆزلەشكەن ئىزافەتلەر بىرىنچى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىكى تەلەپپۇزى بويىچە

 خەلق؛ ئالەم خەلقى، پۈتكۈل(: خلق ىالم)خەلقىئالەم 

 ئالەمنىڭ پادىشاھى؛(: پادشاە ىالم)پادشاھىئالەم

 دۇنيا ئىشلىرىدىن ۋاز كېچىش؛ (نياترك د)تەركىدۇنيا

 تەتۈرلۈك؛ قارشى ھەرىكەت،(ىكس الچركت )ئەكسىلھەرىكەت

 تەتۈر ئىنقىالب؛(: ىكس االنقالب) ئەكسىلئىنقىالب 

 ئالالھنىڭ ئۆيى، مۇقەددەس ئۆي، كەبە؛( اللە بيت)بەيتۇلالھ 

 مەڭگۈگە؛ ؛(ابداالبد)ئەبەدىلئەبەد 

 ددەس ئۆي، كەبە؛مۇقە(: بيت المقدس)بەيتۇلمۇقەددەس 

 . جەڭگاھ ئىنسانى، جەڭ مەيدانىدىكى ئەركەك(: مردميدان) مەردىمەيدان

 مەھەللە ئەھلى، مەھەللە ئىنسانى؛ :(اھل َمچلە)ئەھلىمەھەللە

 ئەزىز؛ جاننىڭ جېنى، ئەڭ( جان جان)جانىجان 

 سۇ ئىشلىرىغا مەسئۇل ئەمەلدار(: ميرژب )مىراب 

 مەسئۇل ئەمەلدار؛ئەتلىرىغا  جەڭ( ميرژخور)مىراخور

مۇقامدىن بىرسىنىڭ نامى، ئابىچەشمە  ؛ بوالق سۈيى، ئۇيغۇر ئون ئىككى(ژب چشمە )ئابىچەشمە 

 مۇقامى؛

 بولىقىنىڭ سۈيى؛ زەمزەم(: ژب زمزم) ئابىزەمزەم 

 سۈيى؛ جەننەتتىكى كەۋسەر بۇلىقىنىڭ(:ژب كٍوڭ)ئابىكەۋسەر

 ئوقۇش قۇرئان قۇرئاننى ئوقۇپ تۈگىتىش؛( ختم قرژن)خەتمىقۇرئان 
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ئۇنۋانغا مۇشەررەپ بولغان  ئىسالم دىنىدىكى ئەڭ يۇقىرى ئۇنۋان ۋە مۇشۇ( شيخ االسالم)شەيخۇلسىالم 

 زات؛

 يۇرتى، ئاجىزالر يۇرتى؛ چۈرىلەر-قېرى(: داراَلىاجزين)دارلىئاجىزىن 

 يۇرتى؛ مۇئەللىم تەربىيلەش(: دارالمىلمن لمين)دارلىمۇئەللىمىن

 پەن يۇرتى؛-ئىلىم( ۇندارالفن)دارىلفۇنۇن 

 ئاغرىقى؛ باش(دردسر)دەردىسەر

 دىۋانى؛ تۈركىي تىلالر( ديوان لغات الترك)دىۋانۇلۇغاتتتۈرك

 ؛ ساپالىق باغ تارىخى(: تاريخ روگە الپفا)تارىخۇرەۋزەتسىسەفا 

 ئابدۇرەشىدخان تارىخى؛( تاريخ رىشيدى)تارىخرەشىدى 

 تارىخى ئابدۇلھەمىدىخان( چميدى تاريخ)تارىخھەمىدى 

 تارىخ؛ ئەمىنىيەتلىك( تاريخ امنيە)تارىخئەمنىيە 

 نۇرلۇق ئاي؛( ماە نور)ماھىنۇر

 سېپىلى؛ جۇڭگو(: سىد چين)سەددىچىن 

 ئىمام ؛ ئەخپەش( امام اخپش)تولۇق ئىشەنچ ئىمامئەخپەش (: ايمان كامل)ئىمانىكامىل

 ئاسمانشۇناسلىق ئىلمى(: ىلم نجوم)ئىلمىنۇجۇم 

 قىرغىن ئومۇمىي قىرغىن،( قتل ىلم )چوڭ ھەج، بۈيۈك ھەج؛ قەتلىئام (: اكبر چج) ھەججىئەكبەر 

 ئالالنىڭ دوستى :(ولى اللە)رەسمىي بولمىغان؛ ۋەلىيۇلالھ (: غير رسمى)غەيرىرەسمى 

 .تەخت ۋارىسى دېگەنلەرگە ئوخشاش(: وليىھد)ۋەلىئەھد 

ىكى سۆزلەردە فونېتىك ئۆزگىرىش تەركىبىد ئىككىنچى، ئىزافەت قوشۇمچىسى چۈشۈپ قالمىغان، ئەمما

 :ئىزافەتلەر بولغان ھالدا ئۆزلەشكەن

 .(زمين روى)رەيىزەمىن : يەر يۈزى، دۇنيا، ئەسلى: رويىزېمىن

يۇيۇلىدىغان خاس  ئۇ ئالەمگە سەپەر قىلىدىغان چاغدا چىقىدىغان تەخت، جەسەت: تەختىراۋان

 كۆتۈرۈپ ئېلىپ ئېلىپ تاختا؛ كونا جەمئىيەتتە مەرتىۋىلىك كىشىلەرنى يەلكىگە

 .(تخت روان)تەختىرەۋان : ماڭىدىغان جاھاز؛ ئەسلى

 .(چيات ژب)ئابىھەيات : تىرىكلىك سۈيى، ھاياتلىق بېغىشلىغۇچى سۇ؛ ئەسلى :ئابىھايات

 .(نبات ژب)ئابىنەبات : ناۋات سۈيى، بىر خىل قوغۇن ئىسمى؛ ئەسلى: ئابىناۋات

 (ژب روان) ئابىرەۋان: ئاقار سۇ؛ ئەسلى: ئابىراۋان

 (ىاشق بيقرار) ئاشىقىبىقەرار : ئەسلى. تاقەتسىز ئاشىق :ئاشىقىبىقارار

 ( ىالم چاد شە) ئالەمىھادىسە : ئەسلى. دۇنياسى؛ ئېھتىمال ھادىسىلەر: ئالىمادىس

 (ترك جھان)تەركىجەھان : ئەسلى. كېچىش جاھاندىن: تەركىجاھان
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 (دارااليتام)م دارىلئەيتا :ئەسلى. يېتىملەر يۇرتى: دارىلئېتام

 (بال بتر)بەتتەر  بەاليى: ئەسلى. قازا-ئەڭ زور باال: بااليىبەتتەر

 (ژخر زمان)زەمانى ئاخىر : ئەسلى. ئاخىرەت، ئاخىر زامان: زامانىئاخىر

 (اۋل زمان)زەمانىئەۋۋەل : ئەسلى. ئۇزاق ئۆتمۈش، بۇرۇنقى زامان: زامانىئەۋۋەل

 (اھل مۇمن)ئمىن ئەھلى مۇ: ئەسلى. مۇسۇلمان: ئەھلىمۆمىن

 ؛(دىا بد)دۇئايىبەد : ئەسلى. قارغىش :دۇئايىبەت

 (دىا سالم)سەالم  دۇئايى: ئەسلى. تىنچلىق تىلىكى: دۇئايىساالم

 (رمگان روز)روزى رەمەزان : ئەسلى. رامىزان كۈنى: روزىرامىزان

 (رخسار رنگ)رەنگى رۇخسار : ئەسلى. چىراي، چېھرە رەڭگى: رەڭگىرۇخسار

 (شيئان فىل)فىئلى شەيتان : ئەسلى. شەيتاننىڭ پەيلى: نپەيلىشەيتا

 (بزورك پدر)پەدەرى بۇزورك : ئەسلى. بۈيۈك ئاتا: بەدەرىبۇزرۇك

 (الىادھ فوق)فەۋقۇلئاددە : ئەسلى. ئادەتتىن تاشقىرى: پەۋقۇلئاددە

 (پناە پشت)پۇشتى پەناھ : ئەسلى. ئارقا تىرەك: پۇشتىپاناھ

 (تىالى خدا)خۇدايى تەئاال : ئەسلى. اتەڭداشسىز خۇد: خۇدايىتائاال

 (قپد سو)سۈيى قەسد : ئەسلى. يامان غەرەزلىك ھەرىكەت: سۈيىقەست

 (سواستىمال) سۇيى ئىستىئمال: ئەسلى. يامان غەرەزلىك پايدىلىنىش، ۋاسىتە: سۇيىئىستېمال

 (مىروف امر)ئەمرى مەئرۇف : ئەسلى. مەشھۇر ئىش: ئەمرىمەرۇپ

 ( اھل پليب)ئەھلى سەلىب : ئەسلى. گىلىك قوشۇنكرېست بەل: ئەھلىسەلىپ

 (اھل ىالم)ئەھلىئىلم : ئەسلى. ئىلىم ئەھلى: ئەھلىئىلىم

 (تىت سرا)تەھتىسەرا : ئەسلى. زېمىننىڭ ئاستى-يەر :تەھتىسارا

 ( ىرش اىال)ئەرشىئەئال : ئەسلى. ئۈستى ئاسماننىڭ ئەڭ: ئەرشىئەال

 (جمادى االخر)ەمادىيەلئاخىر ج :ئەسلى. ئاي-4ھىجرىيە : جامادىيەلئاخىر

 (جمادى االول)جەمادىيەلئەۋۋەل  :ئەسلى. ئاي-2ھىجرىيە : جامادىيەلئەۋۋەل

 (ربيى االول)رەبىئولئاخىر  :ئەسلى. ئاي-4ھىجرىيە : رەببىيەلئاخىر

 (ربيى االچز) رەبىئولئەۋۋەل: ئەسلى. ئاي-2ھىجرىيە : رەببىيەلئەۋۋەل

 (ميرشاب) مىرشاب: ئەسلى. مىرىيىگىت بېشى، يىگىتلەر ئە: مىرشاپ

 ( ميرشب) مىرشەب : كېچىلىك جېسەكچىلەر باشلىقى، ئەسلى: مىرشەب

 (لفئ چالل)لەفزى ھەالل : ئەسلى. راست گەپ: ھاالل لەۋزى

 (لفئ چرام) لەفزى ھەرام : ئەسلى .يالغان سۆز: لەۋزى ھارام

 (كالن قاپ)قازىكەالن : ئەسلى. باش قازى: قازىكاالن

 (ولدزنا) ۋەلەدىزىنا: ئەسلى. نىكاھسىز تۇغۇلغان باال: اۋەلىدىزىن
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 (قدر قپا)قەزايى قەدەر : ئەسلى. پېشانىگە پۈتۈلگەن ئىش: قازايىقەدەر

 (اىئم اسم)ئىسمى ئەئزەم : ئەسلى. ئەڭ بۈيۈك ئىسىم: ئىسمىئەزەم

 (اسم شريف)ئىسمى شەرىف : ئەسلى. ئۇلۇغ ئىسىم: ئىسمىشېرىپ

 (ولى اىئم)ۋەلىئى ئەئزەم : ئەسلى. جىرگۈچىباش ئىش بې :ۋەلىئەزەم

 (ولينىمت)ۋەلىنىئمەت : ئەسلى .نېمەت ئىگىسى: ۋەلىنېمەت

 (مردكار) مەردىكار: ئەسلى. ئىشلەمچى: مەدىكار

 (ميرغگب)مىغەزەب : ئەسلى. غەزەپ ئىگىسى: مىرغەزەپ

 (كالم شريف)كەالمى شەرف : ئەسلى. گەپ، قۇرئان ئۇلۇغ: كاالمشېرىپ

 (ئوق لىنت) تەۋقى لەئنەت : ئەسلى .لەنەت چەمبىرىكى: تتوقىلەنە

 (اىئم شاھ)شاھى ئەئزەم : ئەسلى. ئۇلۇ شاھ: شاھىئەزەم

 (اىئم پادشاھ)پادىشاھى ئەئزەم : ئەسلى. ئۇلۇغ پادىشاھ: پادىشاھىئەزەم

 ب.ۋ( كىبە اللە)كەئبەتۇلالھ : ئەسلى. ئاللھانىڭ كەبىسى: كەبىتۇلالھ

قالغان ھالدا زىچ يەملىشىپ كەتكەن  ئىزافەت قوشۇمچىسى چۈشۈپئۈچىنچى، ئوتتۇرىدىكى 

 :ئىزافەتلەر

 ( ژرد ژ ب)ئاردىئاب  :ئەسلى. سۇيۇق ئوماچ: ئاداپ

دەپ ( يۈز سۈيى)» « تۈركلەر  بۇ سۆزنى(. ژب روى)ئابىروي : ئەسلى. يۈز ئىناۋىتى: ئابروي

 .ئىشلەتمەكتە

 (ارام خدا)مى خۇدا ئارا: ئەسلى .خۇدا بەرگەن ئاراملىق: ئارامخۇدا

 (خوش ارام)ئارامى خۇش : ئەسلى. ياخشى ئارام: ئارامخۇش

 (ىتيقە اڭار)ئاسارى ئەتىقە : ئەسلى. قەدىمكى ئىزالر: ئاسار ئەتىقە

 (بچە باى)بايى بەچچە : ئەسلى. باال باي، باينىڭ ئوغلى: بايۋەچچە

 (بچەخر)بەچچەئى خەر : ئەسلى. ئېشەكنىڭ بالىسى: بەچچىخەر

 (پاين ژب)پايىنى ئاب : ئەسلى. ئۆستەڭنىڭ ئەڭ ئاخىرى ئېرىق: پپاينا

 (پردە شب)پەردەئى شەب : ئەسلى. پەردىسى؛ توسۇق قاراڭغۇلۇق: پەردىشەپ

 (پاى تخت)پايى تەخت : ئەسلى .پادىشاھ تەختى بار جاي: پايتەخت

 (ايوان پيش)پېشى ئايۋان : ئەسلى. ئايۋاننىڭ ئالدى: پېشايۋان

 ( ترجمە چال)تەرجىمەئى ھال : ئەسلى. ھۋال تەپسىالتىئە: تەرجىمىھال

 .(تن درست)تەنى دۇرۇست : ئەسلى. ساغالم بەدەن: تەندۇرۇس

 ( اوليا اىئم)ئەۋلىيايى ئەئزەم : ئەسلى. بۋيۋك ئەۋلىيا ئەڭ: ئەۋلىيا ئەزەم

 ( چول ىراق) چۆلى ئىراق : ئەسلى. مۇقام ئىسمى ئىراق چۆلى؛: چۆلئىراق
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 (خزينە دفينە)خەزىنەئى دەفىنە : ئەسلى. خەزىنە كۆمۈپ قويۇلغان: خەزىنەدەپىنە

 (در دانە)دۇررى دانە  :ئەسلى. دانە مەرۋايىت: دۇردانە

بۇ ئىزافەت كېيىنچە مەنە (. شكر ژب) شەكەرى ب: ئەسلى. سۇيۇق شېكەر، ئۆتە تاتلىق سۇ: شاكراپ

 كۆچۈش قىلىپ،

 .ۇپ قالغانئاڭلىتىدىغان بول دېگەن ئۇقۇمنى« ئۆتە تۇزلۇق»

 ( خئ روى)رويى خەت : ئەسلى. خەت يۈزى، تىزىملىك: رويخەت

 (سليم االىگا)سەلىمۇلئەئزا : ئەسلى: پۈتۈنلەي ساغالم: سەللىمازا

 (روى ژب)رويى ئاب : ئەسلى. سۇ يۈزى :روياپ

 ( پاچب خانە) ساھىبى خانا: ئەسلى. ئۆي ئىگىسى: ساھىبخانا

 ( پاچب خان) ساھىبى خان: ئەسلى. ئىگىسى داستىخان ئىگىسى، مېھمان: ساھىبخان

 (قران پاچب)ساھىبى قىران : ئەسلى. يېتىكلىك ئىگىسى: ساھىبقىران

 (تدبير پاچب)ساھىبى تەدبىر : ئەسلى. تەدبىر ئىگىسى: ساھىبتەدبىر

 ( پنايچ نفيسە)سەنايىئى نەفىسە : ئەسلى. گۈزەل سەنئەت: سانايىنەپىسە

 (پرمان پاچب)ساھىبى پەرمان : ئەسلى. ىپەرمان چۈشۈرگۈچ: ساھىبپەرمان

 (جمال پاچب)ساھىبى جەمال : ئەسلى. جامال ئىگىسى، چىرايلىق: ساھىبجامال

 (پاچب كمال) ساھىبى كەمال : ئەسلى. كامالەت ئىگىسى: ساھىبكامال

 ( سيم ژب)سىمى ئاب : ئەسلى. سۇيۇق كۈمۈش، سىماپ :سىماب

 (سيم كار)ار سىمى ك :ئەسلى .(工钱) ئىش ھەققى: سىمكار

 (پف راست) سەفى راست : ئەسلى. تۈز سەپ: سەپراس

 (سركار)سەرى كار : ئەسلى. ئىش بېشى، ئىش باشقۇرغۇچى :سەركار

 (قدم تشريف)قەدەمى تەشرىف : ئەسلى(光临) .مۇبارەك قەدەم: قەدەمتەشرىپ

 (دل نار)ى نار دىل: ئەسلى. ئوت يۈرەك: ؛ دىلنار(نار گل)گۈلى نار : ئەسلى. ئانار گۈلى: گۈلنار

 (گل سرخ)گۈلى سۇرۇخ  :ئەسلى. قىزىلگۈل: گۈلسۇرۇخ

 (قھقە گل)گۈلى قەھقەھ : ئەسلى. پورەكلەپ ئېچىلغان گۈل: گۈلقەقە

 (گرد ژب)گىردى ئاب : ئەسلى. سۇ قاينىمى، قاينام: گىرداب

 (لب شيرين)لەبى شىرىن : ئەسلى. تاتلىق لەۋ :لەپشىرىن

 (موى سفيد)مويى سەفىد : ئەسلى. ئاق چاچ: ؛ مويسىپىت(لب موى)ەب مويى ل: ئەسلى. بۇرۇت: مويالۋ

 (وزيرا ىئم)ۋەزىرى ئەئزەم : ئەسلى. بۈيۈك ۋەزىر باش ۋەزىر،: ۋەزىر ئەزەم

 (مكەمكرمە)مەككەئى مۇكەررەمە : ئەسلى .ئۇلۇغ مەككە: مەككە مۇكەررەمە

 (مدينە منورە)مەدىنەئى مۇنەۋۋەرە  :ئەسلى. نۇرلۇق مەدىنە: مەدىنە مۇنەۋۋەرە

 .دېگەنلەرگە ئوخشاش( پاچب مقام) ساھىبى مەقام  :ئەسلى. ئەمەلدار، مەنسەپدار: ساھىبماقام
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 :ئىزافەتلەر تۆتىنچى، ئالدى قوشۇلغۇچىلىق

نىڭ « بى»ئالدى قوشۇلغۇچى  بىلەن( اسم اللە)ئەرەبچە ئىزافەت ئىسمۇلالھ (: بسماللە)بىسمىلالھ 

 .بىلەن، ئالالھنىڭ نامى بىلەن ئالالھنىڭ ئىسمى: نىسىمە. بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان

ۋە « بى»بىلەن ئالدى قوشۇلغۇچى « رەيئى خۇدا» پارسچە ئىزافەت(: ازبراى خدا)ئەزبىرايىخۇدا 

 .نىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان( از)« ئەز» رولىدىكى ئالدى قوشۇلغۇچى« تىن\دىن »

 .كى؛ خۇدا ھەققى، جەزمەنقىلىمەن ئالالھنىڭ رايى بىلەن قەسەم: مەنىسى

« تە \تا  \دە، \دا»بىلەن ( سبيل اللە)« سەبىلىلالھ» ئەرەبچە ئىزافەت(: فى سبيل اللە)پىسەبىلىلالھ 

 ئالالھنىڭ: مەنىسى. نىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان «فى»رولىدىكى ئالدى قوشۇلغۇچى 

 .خالىسانە يولىدا، خالىس،

تىلدىكى ئۆزلەشمە شەكلى  نىڭ جانلىق« پىسە بىلىلالھ»ىمە بۇ يۇقىرىدىكى دىنىي كەل: پىسىۋىلال

 .بولۇپ، قەشقەر شىۋىسىدە كۆپ ئىشلىتىلىدۇ

رولىدىكى « تىن \دىن »بىلەن ( تەدل)« تەھى دىل»سۆز ئەسلىدە، پارسچە ئىزافەت  بۇ: ئەستايىدىل

 شىپ،ئۆزلى قوشۇلغۇچىلىق ئىزافەت بولۇپ، زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن تىلىمىزغا ئالدى

يۈرەكتىن »مەنىسى  سۆز. كەلىمىسى بولۇپ قالغان« ئەستايىدىل»بۈگۈنكى ئىستېمالىمىزدىكى 

كەلىمىسىنىڭ چاغاتاي « ئەستايىدىل» مەزكۇر.ئىكەنلىكى ئىسپاتالنغان « چىقىرىپ، چىن يۈرەكتىن

» مولال مۇسا سايرامىنىڭ ژىرىك ئەسىرى  ئاتاقلىق ئۇيغۇر تارىخچىسى ئۇيغۇرچىسىدىكى شەكلى

 :دە مۇنداق كۆرۈلىدۇ« تارىخىي ھەمىدى

مۇقاتەلەگە  بەچچە باشلىغ ھەممە ئەمىر، لەشكەر، يىگىت، ئەسكەرلەر ئەزتەھىدىل مۇھارەبە ۋە بەگ

ئەسكەرلەر ئەستايىدىل جەڭ  بەگقۇلى بەگ باشلىق بارلىق ئەمىر، لەشكەر، يىگىت ۋە. )تۇردىلەر

تەقەددۇستىن ئىلتىجا ۋە ئىستىد ئايى تەمامالر  دەرگاھىئول ھەييۇ قەييۇم النىيام (. قىلىشقا باشلىدى

ئەبەدىيلىك ئىگىسى پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس دەرگاھىدىن  ئۇ. )بىرلە ئەزتەھەدىل يىغالدىلەر

 .(ئەستايىدىل يىغالشتى كەمكۈتسىز ئىلتىجا تىلەپ

 

 ئەمەلىيىتىدىكى رولى ئىزافەتلەر تەتقىقاتنىڭ بۈگۈنكى تىل (4)

 

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىكى سىنتاكسىسلىق  ئىستېمالىمىزدىكى ئىزافەتلەر ئەسلىدە، بۈگۈنكى تىل

ئۇالرنىڭ تەركىبىنى ئوچۇقالپ كۆرسىتىش ئەمەلىيەتتە، ھازىرقى  بىرلىكلەر بولغاچقا، تەتقىقات ئارقىلىق

ۇھىم لېكسىكا جەھەتتىكى تەرەققىيات جەريانىنى چۈشىنىش ۋە چۈشەندۈرۈشتە م زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ
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 ئۇيغۇر»بۇ سۆز . دېگەن بىر سۆز بار«چۈپرەندە»ئااليلۇق، بۈگۈنكى تىلىمىزدا . ئىگە ئەھمىيەتكە

تاشالندۇق  شاكال، شۆپۈك قاتارلىق كېرەكسىز،»: دە مۇنداق ئىزاھلىنىدۇ« تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى

« چۈپرەندە»ەزكۇر م ئەمدى ئىزدىنىپ قارايدىغان بولساق،« نەرسىلەر؛ ئەخلەت؛ چۈپرەندە ئازگىلى

سۆزى (مەسىلەن، چوبگەز) «چوب»مەنىسىدىكى « ياغاچ»سۆزىنىڭ چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى دەۋرىدە، 

شەكلىدىكى پارسچە ئىزافەت «چۆبىرەندە» كەلىمىسىنىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان« رەندە»بىلەن 

« قىرىندىسى، پۈزەك رەندىلەشتىن چىققان ياغاچ» دېمەك، ئۆز زامانىسىدا،. ئىكەنلىكى كۆرۈلىدۇ

بىرىكمىسى ئۇزاق ئەسىرلىك ئىستېمال « چوبىرەندە» ئۇقۇمىنى ئاڭلىتىپ ئىشلىتىلگەن مەزكۇر

شۆپۈك؛ -شاكال»تەلەپپۇز قىلىنىپ، « چۈپرەندە»تىلىمىزدىكى  ئەمەلىيىتى ئارقىلىق، بۈگۈنكى

 ۆز بۈگۈنكى تىلدەرۋەقە، بۇ س. ئاڭلىتىدىغان بىر سۆزگە ئايلىنىپ قالغان مەنىسىنى« ئەخلەت

ئىزافەتنىڭ  بۇ ھال مەزكۇر. دەپمۇ ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى مەلۇم« چۈپرەندە ئادەم»ئىستېمالىمىزدا، 

ئۆزىگە يېڭىدىن يۈكلىگەن بىر  قاتارلىق مەنىلەرنى« يارىماس، چاكىنا، ئېتىبارسىز»بۈگۈنكى كۈندە، 

ال ئالساق، ھازىرقى تىلىمىزدا يەنە مىس .كۆپ مەنىلىك سۆز بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

ئۆينىڭ ئىچىگە يۇيۇنۇش ئۈچۈن »: ئىزاھلىق لۇغەتلىرىمىزدە بۇ سۆز. دەيدىغان بىر سۆز بار« ئەۋرەز»

مەنىسىدىكى « سۇ»بۇ سۆزمۇ چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدا، . دەپ ئىزاھلىنىدۇ «ياسالغان ئۈستى يېپىق ئورا

كەلىمىسىنىڭ « رىز»ئۇقۇمىدىكى « ەنتۆكۈۋېتىلگەن، تاشلىۋېتىلگ»بىلەن  سۆزى« ئاب»

 شەكلىدىكى پارسچە ئىزافەت ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئۆز« ئابرىز»ھاسىل بولغان  بىرىكىشىدىن

 دېگەن مەنىلەردە« يۇيۇندى سۇ، يۇيۇندى سۇ ئازگىلى، يۇيۇندى سۇ يولى»زامانىسىدا، 

سۆزىنىڭ ئۆز  «ىرىز ئەۋرەزئاب»ئەھمىيەتلىك يېرى شۇكى، ئەگەر بىز بۇ . قوللىنىلغانلىقى مەلۇم

قوللىنىلغانلىقىنى نەزەرگە ئېلىپ،  ئۇقۇمىدىمۇ« يۇيۇندى سۇ يولى، تۆكۈندى سۇ يولى»زامانىسىدا 

ئۆينىڭ ئىچىگە يۇيۇنغان سۇنى ئېقىتىۋېتىش ئۈچۈن  مۇنچا»ئۇنىڭ بۈگۈنكى تىل ئىستېمالىمىزدىكى 

گەن بىرىكمە سۆزگە بەدەل قىلىپ دې «下水道» كېڭەيتىپ، ئۇنى دېگەن مەنىسىنى« ياسالغان ئورا

 .نەتىجە بولىدۇ ئەلۋەتتە ئىشلىتەلىسەك، بۇمۇ بىر

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىن كېلىپ ئۆزلەشكەن  قىسقىسى، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىزافەتلەر

ۋە  قېزىپ، توپالپ ۋە رەتلەپ لۇغەتلىرىمىزگە ئېلىشىمىز تەڭسىز بىرىكمىلەر بولۇپ، ئۇالرنى داۋاملىق

غەربكە ساياھەت »چۈنكى، بۇ خىل سۆزلەر يالغۇز . كۆرسىتىشىمىز الزىم توغرا، تولۇق ئىزاھالپ

غا ئوخشاش تارىخىي ئەسەرلەرنىڭ تەرجىمە ئىشلىرىدىال « كاڭشى خانىدانلىقى» ۋە« خاتىرىسى

ۋە  رولبەلكى بۈگۈنكى دەۋر تىل ئىستېمالىمىزنىڭ باشقا ساھەلىرىدىمۇ ئۆزىگە خاس بولغان  ئەمەس،

 .ئەھمىيەت بىلەن ئەسقاتىدۇ

___________________________ 

 :ماتېرىيالالر پايدىالنغان
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يىل -0777خەلق نەشرىياتى،  ، شىنجاڭ(قىسقارتىلمىسى)« ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى» (1)

 .نەشرى

ەلق نەشرىياتى، شىنجاڭ خ« ئىمال ۋە تەلەپپۇز لۇغىتى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلىنىڭ» (2)

 .يىل نەشرى-0779

 .نەشرى يىل-0732، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمال لۇغىتى ھازىرقى» (3)

بەت، -222. قۇرالر-9-8 بەت،-247قوليازما، « تارىخىي ھەمىدى»: مولال مۇسا سايرامى (4)

 .قۇرالر-2-4

 سانى– 0يىل - 2112ژورنىلىنىڭ  «شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى»: مەنبە
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 نامىنى قوللىنىشنىڭ باش ـ ئاخىرى« ئۇيغۇر» -7

 

 غالىب بارات ئەرك

 

دىگەن بۇ نام دۇنيادا نوپۇسى سەككىز مىليوندىن ئارتۇق تۇركىي تىل سىېستىمىسىدا « ئۇيغۇر » 

نەچچە دولەت  21ھازىر دۇنيادا . ىدىغان، قەدىمكى مەدەنىيەتلىك شەرق خەلقىنىڭ نامىسوزلىش

« ئۇيغۇر » مانا ئۇيغۇرشۇناسلىقنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋاتقىنى . ئالىملىرى ئۇيغۇر مىللىتىنى تەتقىق قىلماقتا

خى نامى قانداق مەنىگە ئىگە؟ قاچاندىن بېرى قوللىنىلغان؟ دىگەندەك نۇرغۇن مەسىلىلەر تې

 .جاۋابسىز، بىز توۋەندە بۇ ھەقتىكى مۇالھىزىمىزنى ئوتتۇرىغا قويىمىز

نامىنىڭ قاچاندىن باشالپ قوللىنىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان نەق يازما خاتىرە يوق، « ئۇيغۇر » 

ـ ئەسىردە  00. شۇنداقتىمۇ بىز بەزى مەنبەلەرگە ئاساسەن مەسىلىنى يورۇتۇپ بەرىشكە تىرىشىمىز

دا بىزنى يىپ ئۇچى « تۇركىي تىلالر دىۋانى » اتاقلىق ئۇيغۇر ئالىمى ماھمۇد كاشغەرىنىڭ ياشىغان ئ

ئۇيغۇر بىر ئەلنىڭ نامى، ئۇنىڭ بەش شەھىرى بار، بۇ » : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. بىلەن تەمىن ئېتىدۇ

 شەھەرلەرنى زۇلقەرنەيىن تۇرك خاقانى بىلەن پۇتۇم تۇزگەندىن كېيىن سالدۇرغان، زۇلقەرنەيىن

ئۇالرنىڭ . ئۇيغۇر ئېلىگە يېقىنالشقاندا تۇرك خاقانى ئۇنىڭغا قارشى توت مىڭ ئادەم ئەۋەتكەن

قالپاقلىرىنىڭ قاناتلىرى الچىن قاناتلىرىغا ئوخشايدىكەن، ئوقنى ئالدىغا قانداق ئاتسا كەينىگىمۇ 

ۇدخۇراند ـ بۇالر زۇلقەرنەيىن بۇالرغا ھەيران قاپتۇ ۋە ئىنان خ. شۇنداق ئۇستىلىق بىلەن ئاتىدىكەن

بۇالرنىڭ قولىدىن ئوۋ قېچىپ . باشقىالرغا موھتاج بولماي ئۆز ئوزۇقىنى ئوزى تېپىپ يەيدىغانالر ئىكەن

 .دەپتۇ« قاچان خالىسا شۇ چاغدا ئېتىپ يىيەلەيدۇ . قۇتۇاللمايدۇ

ىيەدىن نامىنىڭ مىالد« ئۇيغۇر » ئاتاقلىق ئالىم ماھمۇد كاشغەرى خاتىرىلىگەن بۇ رىۋايەت بىزگە 

مەشھۇر . توت ئەسىر بۇرۇن بارلىقىنى، بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇن مەۋجۇدلۇقىنى ئىسپاتالپ بەردى

ئىستىالچى ئىسكەندەر زۇلقەرنەيىن مىالدىيەدىن توت ئەسىر بۇرۇن دۇنياغا كېلىپ دۇنيانى تىترەتكەن 

يەت قىلىش نامىنىڭ پەيدا بولۇشىنى ئىسكەندەرگە باغالپ رىۋا« ئۇيغۇر » . تارىخى شەخس

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخ خاتىرىلەش ئەنئەنىسىنىڭ مەھسۇلى بولۇپ بۇ نامنىڭ پەيدابولغان يىلىنى 

خاتىرىلەش ئۇچۇن، ئىسكەندەر زۇلقەرنەيىندىن ئىبارەت مەشھۇر ئىستىالچى ياشىغان دەۋرنى 

مەقسەت بۇ ئۇيغۇر نامىنى ئىسكەندەرگە باغالشتىكى . خاتىرىلەپ يىل دەۋرىدىن مەلۇمات قالدۇرغان

دۇنياۋى ئىستىالچىغا ئائىت ۋەقەلەرنىڭ يىراق جايالرغىچە تارقىلىدىغانلىقى ، ئۇزاق زامانالرغىچە 

http://www.uyghurmail.com/UyghurTili/?p=116
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بۇ رىۋايەت يەنە بىزگە خاقانىيە ئاھالىسىنىڭ موڭغۇلىيە . تىلغا ئېلىنىدىغانلىقىدىن بولغان

ەۋجۇتلىقى چۈشەندۈرۈپ ۋادىسىدىن كۆرە ئوتتۇرا ئاسىيادا مىالدىيەدىن خېلى زامانالر بالدۇرال م

رىۋايەتنىڭ . كىشىلەر ئېسىدە رىۋايەت سۇپىتىدە مەڭگۇ ساقلىنىدىغانلىقىدىن ئىبارەت. بېرىدۇ

. نامىنى ئىسكەندەر زۇلقەرنەين قويغان بولۇشى ناتايىن« ئۇيغۇر » مەقسەتلىرىنى داۋام قىلساق 

بۇالر باشقىالرغا موھتاج بولماي، ئوز » لېكىن دۇنيا مەشھۇر ئىستىالچى ئىسكەندەر زۇلقەرنەيىن تىلىدىن 

ئىكەنلىكىنى قايىللىق بىلەن دىگۇزۇش، ئەمەلىيەتتە ئوز « ئوزۇقىنى ئوزى تەپىپ يەيدىغانالر 

نامىدىن پەخىرلىنىش ھەم خاسىيىتىنى نامايان قىلىشتىن ئىبارەت، رىۋايەتتە يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ 

ار بىر قىسمىنىڭ نامى بولغانلىقى، بۇ تەڭداشلىقنى تۇركلەر بىلەن ئوخشاشلىقى بەلكى ئۇالرنىڭ جەڭگىۋ

بۇ . ماھمۇد كاشغەرىنىڭ ئوزى ھەم ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى باشقا بايانلىرى تەرىپىدىنمۇ ئىسپاتالنغان

ـ ئەسىردە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ  4رىۋايەت يەنە بىزگە ئەجدادلىرىمىزنىڭ مىالدىيەدىن ئىلگىرىكى 

 .ىيىتىگە ئوتكەنلىكىنى كورسىتىپ بەردىبۇرۇن بىر قىسمىنىڭ شەھەر مەدەن

: ـ قۇرىدا مۇنداق مەلۇمات بەرىدۇ 014مۇ بىزگە « ئوغۇزنامە » ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تارىخىي داستانى 

رىۋايەت خاراكتىرىنى ئالغان تارىخىي بولۇپ « ئوغۇزنامە » . «مەن ئۇيغۇرالرنىڭ قاغا نىمەن » 

ـ ئەسىرلەردە قەلەمگە ئېلىنغانبولسىمۇ ۋاقىئەلىك  02ن ئەسەر تەخمىنە. ئەپسانىمۇ ئارلىشىپ كەلگەن

ناھايىتى قەدىمكى دەۋرگە بېرىپ تاقىلىدۇ، بۇ تارىخى داستاندا ئۇيغۇر نامىنىڭ بېرىلىشى مەسىلىسى 

كوپلىگەن تەتقىقاتچىالر ئوغۇزخاننى ھون تەڭرىقۇتى باتۇر دەپ . ئوغۇزخان تىلىدىن بايان قىلىنىدۇ

ـ ئەسىردىكى تارىخىي  2نى قۇۋۋەتلىسەك ئوغۇزخان مىالدىيەدىن ئىلگىرىكى بىز بۇ قاراش. قارايدۇ

سوزى شۇنىڭدىن بۇرۇنال مەۋجۇت بولغان بولىدۇ، سەۋەبى ئوغۇزخان « ئۇيغۇر » شەخس بولۇپ 

نامىنى ئوغۇزخاننىڭ « ئۇيغۇر » قىپچاق، قارلۇق، قاڭقا، قالئاچ ناملىرىنى بەرگەن بولسىمۇ 

نامى ئۇالر قۇدرەتلىنىپ كۇچلۇك دولەت قۇرغاندا ھەممە « ئۇيغۇر » لېكىن  قويغانلىقىنى دىمىگەن،

ئوغۇزخانمۇ ئۇيۇغانالرنىڭ، . قەبىلە ئورۇقالرغا بايرىقى ئاستىغا جەملەنگەندە ئاندىن زاھىر بولغان

نامىنىڭ « ئۇيغۇر » بىز بۇ تارىخىي داستاندىن . كۇچ ـ قۇدرەت تاپقانالرنىڭ قاغانى بولغان

ئۇتقۇچى ،كۇچلۇك، » ـ ئەسىردىن بۇرۇنال مەۋجۇتلۇقىنى مەنە جەھەتتىن  2ىن ئىلگىرىكى مىالدىيەد

مەنىسىدە ئىكەنلىكى ئايان بولىدۇ ھەمدە بىرەر مىللەتنىڭ ئەمەس سىياسىي گەۋدىنىڭ « قۇدرەتلىك، 

 .دولەتنىڭ نامى بولغانلىقىنى كورسىتىپ بەرگەن

ـ  0324)ناملىق ئەسىرىدە ‹‹ تەۋارىخى مۇسقىييۇن›› ىزى مولال ئىسمەتۇلال بىننى مولال نەمەتۇلال موج

‹‹ ياركەند، خوتەن ئەھلى بۇ زامانغىچە بەش مىڭ سەككىز يۇز ئەللىگ يىل ››( يىلى يېزىلغان

يىل  2321ياشىغانلىقىنى يېزىش ئارقىلىق ئەجدادلىرىمىزنىڭ يەكەن، خوتەنلەردە ياشىغىلى 
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ەجدادىمىز ھازىرغىچە تەخمىنەن ئالتە مىڭ يىل بولغان ئۇنداق بولغاندا ئ. بولغانلىقىنى يازىدۇ

 .بولىدۇ

نامىنىمۇ ئۇيغۇر نامىنىڭ  呼结بەزىبىر تارىخچىالر مىالدىيىنىڭ ھارپىسىدىكى ۋەقەلەردە ئۇچرايدىغان

باشقىچە تەلەپپۇز تەرجىمىسى دەپ قارايدۇ، چەت ئەل مەنبەلىرىگە مۇراجىئەت قىلىپ كورسەك 

›› ناملىق كىتابىنىڭ ‹‹ جۇغراپىيە››ە ياشىغان گېرىك ئالىمى تولمىي مىالدىيە ئىككىنچى ئەسىرد

ناملىرىنى خاتىرىلىگەن، تەتقىقاتچىالرنىڭ « ئوكخورداش، ئوكخورداي » بابىدا « سېرىس ئېلى 

ئومۇمىي پىكرىگە قارىغاندا سېرسى ئېلى خوتەن، قەشقەرلەرنى مەركەز قىلغان ھالدا تارىم 

» يەنە بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ پىكرىگە قارىغاندا يۇقىرىقى ئىككى نام . ئويمانلىقىنى كورسىتىدىكەن

 .دىگەننى كورسىتىدىكەن« ئۇيغۇر دەرياسى، ئۇيغۇرالر 

تەيۋەندە ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئۇيغۇر ئالىمى پروفىسسور ئابدۇلال تىمەن ئوغلى ئەپەندى دىيارىمىز 

ھىندىستان تارىخى » : اسلىنىپ مۇنداق دىگەنقوشنا ئەل بولغان ھىندىستاننىڭ مەنبەلىرىگە ئاس

ماتىرىياللىرىدا مىالدىيەدىن ئىلگىرىكى تۇركلەرنىڭ تەڭرىتېغىنى مەركەز قىلىپ دولەت قۇرغان 

خانلىق تېررىتورىيىسىدىكى ئاھالىسى ھازىرقى شىمالىي شىنجاڭدا تارقاق ئولتۇراقلىشىپ شەھەر 

 .«الر بىلەن تۇركلەرنى ئارىالشتۇرۇپ ئاتىغان لېكىن تۇرك نامىدا ئۇيغۇر. تۇرمۇشى كەچۇرگەن

ناملىق كىتابىدا مۇنداق « ئۇيغۇرالر ھەققىدە تەتقىقات » تەيۋەنلىك ئۇيغۇرشۇناس ئالىم ليويتاڭ 

تۇرك ۋە غەرب ئالىملىرىنىڭ خاتىرىلىرىگە ئاساسالنغاندا تاڭ سۇاللىسىدىن ئىلگىرى يېغىلىق » : دەيدۇ

ئۇيغۇرالر بۇگۇنكى شىنجاڭ رايونىنى يادرو قىلغان ھالدا غايەت چوڭ  دەۋرىنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ

نامىنى « ئۇيغۇر » مەيلى قانداق بولمىسۇن يۇقىرىقىالرغا ئاساسالنغاندا . «خانلىق قۇرغان

» مىالدىيەدىن خېلىال ئىلگىرى پەيدا بولغان ھەمدە ھازىرقى شىنجاڭنى مەركەز قىلغان ھالدا ياشىغان 

 .ئىنسانالر توپىنىڭ ۋە سىياسىي نامى سۇپىتىدە خىزمەت قىلغانبىر « ئۇيۇشقان 

بىر ئومۇر ئۇيغۇرالرنى تەتقىق قىلغان گېرمانىيىلىك ئاتاقلىق ئالىم گۇبائىن خانىم مەرھۇم زوردۇن 

ئۇيغۇرالر ئۇلۇغ قەدىمىي مىللەتلەرنىڭ بىرسى، ئارىيانالر » : سابىر ئەپەندىگە مۇنداق دەيدۇ

ئۇالرنىڭ تىل ـ . يىل بۇرۇن ئۇيغۇر دولىتى بار ئىدى 211اغا كوچۇپ كېلىشتىن ھىندىستاندىن ياۋروپ

 «يېزىق مەدەنىيىتى بار ئىدى 

دىمەك، تارىخىي پاكىتالر بىزگە ئەنىق كورسىتىپ تۇرۇپتۇكى، ئۇيغۇرالر ناھايىتى قەدىمىي مىللەت 

يەت ئېلىپ بارغان ناھايىتى بولۇپ تارىختا شىنجاڭنى مەركەز قىلغاندا كەڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا پائالى

نامىغا « ئۇيغۇر » . جەڭگىۋارلىق بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىدا سەمەرىلىك رولالرنى ئوينىغان

كەلسەك بۇ نامنىڭ قاچان بارلىققا كەلگەنلىكى ھەققىدە بىۋاسىتە ئەنىق تارىخىي پاكىت بولمىسىمۇ بۇ 
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ـ ئەسىردىن بۇرۇن بارلىققا كېلىپ قوللىنىشقا  4نامنى ئەڭ كەيىن دەگەندىمۇ مىالدىيەدىن ئىلگىرىكى 

 .باشلىغان دىگەن ئىلمىي پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويۇش مۇمكىن

ئۇيغۇر نامى ئەنە شۇنداق مىالدىيەدىن ئىلگىرىال پەيدا بولۇپ دۇنيادىكى مۇھىم ئەل نامى بولۇپ 

ئەسلىدىكى شان ـ شوھرىتىنى قالدى، لېكىن مىالدىيىنىڭ ھارپىسىدا بەلكىم مىالدىيىنىڭ بېشىدا بۇ نام 

يوقاتقان، ئىلگىرىكى شوھرىتىنىڭ ئەكسىچە تارىخنامىلەر كورۇلۇشى يوقنىڭ ھىسابىدا بولۇپ قالدى، 

بەلكىم ئىنتايىن كىچىك سىياسىي گۇرۇھ ياكى بىرەر قەبىلىنىڭ نامى سۇپىتىدە ساقلىنىپ قالغان بولسا 

 .كەرەك

ـ ئەسىرگىچە يەنى تۇرك ھاكىمىيەتلىرى ئوتتۇرىغا  4 نامى مىالدىيىنىڭ بېشىدىن تاكى« ئۇيغۇر » 

دىگەندەك نامالردا خاتىرىلىنىپ 袁纥چىققۇچە ناھايىتى ئاز كورۇلدى، شۇنداقال جۇڭگو مەنبەلىرىدە 

 .ناھايىتى ئاز كورۇلگەن

ـ ئەسىرگە كەلگەندىال ئاندىن ئۇيغۇر نامى قايتىدىن تارىخىي، سىياسىي سەھنىدە ئوزىنى  9مىالدىيە 

ئۇالر دەسلەپ تۇرك ھاكىمىيىتىدىن مۇستەقىل تۇرۇش ئۇچۇن قارلۇق، . ايان قىلىشقا باشلىدىنام

گەرچە ئوز . باسمىل، سىرتاردۇش قەبىلىلىرى بىلەن بىرلىشىپ تۇركلەرگە قارشى كۇرەش ئېلىپ باردى

ا بولۇپ ھاكىمىيىتىنى تۇرغۇزۇشقا مۇۋەپپەق بولغان بولسىمۇ كوپ چاغالردا تۇركلەرنىڭ كونتروللۇقىد

ـ يىللىرى ئەتراپىدا ئوز ھاكىمىيىتىنى قۇرۇپ چىقىشقا، تۇركلەرنى  941كەلگەن ئۇيغۇرالر مىالدىيىنىڭ 

بۇ ھاكىمىيەت شەرقتىكى ئەڭ كۇچلۇك دۆلەتلەرنىڭ بىرىگە . ئوز ھاكىمىيىتىگە ئېلىشقا مۇۋەپپەق بولىدۇ

ناملىق كىتابىدا، « ق ئىمپىرىيىسى يايال» ئاتلىنىدۇ، شۇڭىمۇ فرانسىيىلىك شەرقشۇناس رېنى گوسسوت 

ئۇيغۇر » ناملىق كىتابىدا بۇ ھاكىمىيەتنى « ئۇيغۇر ئىمپىرىيىسى » ئاۋىستىرىيىلىك ماككرىىس 

بۇنداق دىيىش ئاساسسىز ئەمەس ئىدى، چۇنكى جۇڭگودا ئەڭ ئۇزاق . دەپ ئاتىغان« ئىمپىرىيىسى 

ىن كېيىن ئۇيغۇرالرغا باج ـ سېلىق تۆلەشكە ھوكۇم سۇرگەن تاڭ سۇاللىسى ئوڭلۇك ـ سويگۇن توپىلىڭىد

بۇ يەردىكى دىققەتكە سازاۋەر يەنە بىر نۇقتا ئۇيغۇرالرنىڭ خەنزۇ . مەجبۇر بولغان ئىدى

ـ يىلى ئورخۇن  937سەۋەبى مىالدىيە . غا ئوزگەرتىلدى回鹘نامى بولسا 回纥مەنبەلىرىدىكى 

بۇ ئىككى خىل . شنى تەلەپ قىلغانئۇيغۇر دۆلىتى تاڭ سۇاللىسىگە ئەلچى ئەۋەتىپ شۇنداق يېزى

ئاتالمىنىڭ تەلەپپۇزى ئاساسەن ئوخشاش بولۇپ مەنە جەھەتتىن ئوز نامىنىڭ شوھرىتىنىڭ مۇۋاپىق 

ئۇيغۇرالرنىڭ شۇڭقارغا ئوخشاش جەسۇر ۋە چىۋەر » ئەكس ئەتتۇرۇلۇشىنى كوزلىگەن، تارىخىچىالر 

 回纥خەنزۇچە ئاھاڭ تەرجىمىسى  دىگەن نامنىڭ» ئۇيغۇر « ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۇچۇن 

بىز بۇالردىن . دەپ قارايدۇ« دىگەن سوزگە ئوزگەرتىشنى تەلەپ قىلدى  回鹘دەگەن سوزنى

ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئوز نامىغا ئاالھىدە ئېتىبار بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز ۋە ئۇ ئوزگەرتىش 
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غان رىۋايەتنىڭ مەلۇم مەنبەداشلىقى بار بىلەن يۇقىرىدا كورگەن ئىسكەندەر زۇلقەرنەين بىلەن باغالن

 .دەپ ئوياليمىز

تۇرلۇك ئىچكى نىزاھالر، تەبىئىي ئاپەتلەر « ئۇيغۇر ئىمپىرىيىسى » ـ يىلىغا كەلگەندە بۇ  341مىالدىيە 

تۇپەيلىدىن ئاجىزالشقاندا تاڭ سۇاللىسىنىڭ ياردىمى ۋە ئوزگەرتىشى بىلەن قىرغىزالر ھۇجۇم قىلىپ بۇ 

تېرىتورىيە دائىرىسىدىكى خەلق ئۇچكە بولۇنۇپ بىر بۆلىكى شۇ زىمىندا . ئاغدۇرۇۋەتتىھاكىمىيەتنى 

بىر بۆلىكى جەنۇبقا ـ سەددىچىن ئىچىگە كوچۇپ تاڭ (. قىرغىزالرنىڭ ھاكىميىتىگە ئۆتتى) قالدى 

مىڭ ئەتراپىدا بولۇپ ئۇزاققا قالماي ئوگە تېگىن ۋە  211ئۇالرنىڭ نوپۇسى . سۇاللىسىغا بېقىندى

نوپۇس  211يەنە بىر بولەك ـ تەخمىنەن . ئارمۇزد تېگىن باشچىلىقىدىكى بۇ بولەك پۇتۇنلەي تۇگىدى

قاراپ كوچتى، ئۇالر گەنسۇ ئولكىسىگە كەلگەندە يەنە ئىككىگە بولۇنۇپ، بىر بولىكى « غەربكە » ـ 

« غۇر خانلىقى گەنجۇ ئۇي» گەنسۇ ئولكىسى دائىرىسىدە قېلىپ كېيىنچە مۇشۇ زىمىننى مەركەز قىلىپ 

دىگەن ھاكىمىيەتنى قۇردى، يەنە بىر بولىكى تۇرپان ـ قارا شەھەر دائىرىسىدە پائالىيەت ئېلىپ 

، بەشبالىقىنى مەركەز (مالىيەۋكىن)بۇ ئەسلى ئۇيغۇرالر بۇ جاينىڭ تارىخىدا رول ئوينىيالمىدى . باردى

قۇرۇلغاندا ئاھالىسىنىڭ بىر ( دىيىلگەنبەزىبىر مەنبەلەردە ئون ئۇيغۇر ئېلى )« ئۇيغۇر ئېلى » قىلغان 

ئۇيغۇرالرنىڭ قايتىدىن ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىپ يىپەك بولىدىن ئىبارەت بۇ . قىسمىغا ئايالنغان

خەلقئارا سودا ـ مەدەنىيەت ئاالقە يولىنى كونترول قىلغانلىقى شەرق بىلەن غەربنىڭ تۇرلۇك 

لى بۇ نام قايتىدىن مەشھۇر بولدى، دۇنيا بۇ نامنى ئاالقىلىرىدە ۋاسىتىلىك رول ئوينىغانلىقى تۇپەي

دە مەدەنىيەت ـ ئىقتىساد گۇللىنىپ ئەينى ۋاقىتتا شەرقتە ئەڭ « ئۇيغۇر ئېلى » . قايتىدىن تونىدى

شۇڭا ئەلچى ۋاڭ يەندى بۇ ئەلنىڭ باياشات ـ . مەدەنىيەتلىك خەلقلەرنىڭ بىرى بولغان

ىنى يازدى، شائىر مازۇچاڭ ياشانغانلىرىدا ساۋاتسىزالر پاراۋانلىقىنى، بىرمۇ كەمبەغەلنىڭ يوقلۇق

ـ ئەسىردە موڭغۇلالر شەرقتىن غايەت زور قۇدرەت بىلەن كېڭەيمىچىلىك  02مىالدىيە . يوقلۇقىنى يازىدۇ

ـ يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىدىقۇتى پارچۇق ئارات تېگىن ئوز ئېلىنى يېرىم  0217. باشلىدى

. ان قىتانالرنىڭ نازارەتچىسىنى ئولتۇرۇپ موڭغۇلالرغا بېقىندىمۇستەملىكىگە ئايالندۇرۇپ قويغ

. موڭغۇلالر باش كوتۇرۇپ چىققان بۇ چاغالردا مەدەنىيەت جەھەتتىن ناھايىتى قاالق ئورۇندا ئىدى

گەرچە . شۇڭا ئۇيغۇرالر ئۇالرغا مەدەنىيەت ئوقۇتقۇچىسى، ھاكىمىيەت يۇرگۇزۇشتە يېتەكچى بولدى

ئۇيغۇرالرنىڭ . ر ئىگىلىگەن بولسىمۇ ھاكىمىيەت يۇرگۇزگۇچىلەر ئۇيغۇرالر بولدىھاكىمىيەتنى موڭغۇلال

. نام ـ شوھرىتى موڭغۇلالرنىڭ قەدىمى يەتكەن ـ يەتمىگەن يەرلەرنىڭ ھەممىسىدە مەشھۇر بولدى

 .دۇنيادا بۇ نامنىڭ شوھرىتى پەلەككە يەتتى

ئۇيغۇر ئېلى : دىگەنلىكىنى كورۇپ باقايلىئەمدى بىز مۇشۇ تارىخىي دەۋردە ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ نىمە 

( قاراخانىالر)ھاكىمىيىتى بىلەن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئىككى خانلىقتىن بىرى خاقانىيە 
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دىكى « تۇركىي تىلالر دىۋانى » سۇاللىسىنىڭ خان جەمەتىدىن بولغان ماھمۇد كاشغەرىنىڭ 

 :بايانلىرىنى كورەلەيلى

تۇرك، . ىرىدىن، پىكىرنى روشەن بايان قىالاليدىغانلىرىدىنمەن تۇركلەرنىڭ ئەڭ سوزمەنل» 

تۇركمەن، ئوغۇز، چىگىل، ياغما، قىرغىزالرنىڭ سوزلىرىنى، قاپىيىلىرىنى ئېنىقالپ چىقىپ ئۇالردىن 

ئاتاقلىق ئالىمىمىز ماھمۇد كاشغەرىنىڭ ئۇيغۇر . «پايدىالندىم ، ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى ساپ تۇركچە 

ڭ قەشقەر ئوپالدا ئىكەنلىكىنى ھازىر دۇنيا ئېتراپ قىلىدۇ، ئۇنداقتا ماھمۇد ئىكەنلىكى، قەبرىسىنى

دەيدۇ ھەمدە ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى ساپ تۇركچە دەيدۇ؟ بۇ « تۇرك » كاشغەرى نىمە ئۇچۇن ئوزىنى 

ئەمەلىيەتتە مەھمۇد كاشغەرى ئۇيغۇرالر بىلەن تۇركلەرنى بىر خەلق دەپ قارىغانلىقىنىڭ مۇھىم 

ەمەسمۇ؟ مەيلى تۇرك خانلىقى دەۋرىدە بولسۇن كېيىنكى چاغالردا بولسۇن، ئۇيغۇرالر بىلەن ئىسپاتى ئ

ئۇالرنىڭ تىل، ئۆرپ ـ . تۇركلەر ئوزلىرىنىڭ بىر خەلق دەپ ئاتىغان ئۇيغۇر تىلى ساپ تۇركچە بولىدۇ

ياشىغۇچى ئالىم ئەسىرىدە خاقانىيە دائىرىسىدە . ئادەت، تېرىتورىيە، ئىقتىسادىي بىرلىك بارئىدى

ئۇيغۇرالر »دەپ ئاتايدۇ، ئەكسىچە ئۇيغۇر ئەلىدىكىلەرنى « خاقانىيە تۇركلىرى » ئەجدادلىرىمىزنى 

ئاتاش ئارقىلىق ئۇالرنى مۇسۇلمان تۇركلەردىن ‹‹ تات ئۇيغۇر». دەپ ئاتايدۇ« تات ئۇيغۇر »، «

نى ئېتىقاد جەھەتتىن ئاتالمىسىنى قوللىنىش بىر مىللەت‹‹ تات››. پەرقلەندۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ

 پەرقلەندۇرۇشنى مەقسەت قىالمدۇ قانداق؟

ماھمۇد كاشغەرىنىڭ زاماندىشى خاقانىيىنىڭ سىياسىي، مەدەنىيەت، جامائەت ئەربابى يۇسۇپ خاس 

ناملىق ئەسىرىگە نامەلۇم ئاپتورالر تەرىپىدىن يېزىلغان مۇقەددىمىدە ‹‹ قۇتادغۇ بىلىك››ھاجىپ 

تۇركىستان ئەللىرىدە بۇغراخان تىلىنچە تۇرك لۇغەتىنچە بۇ كىتابتىن ››( 07ـ  21. )مۇنداق دىيىلىدۇ

پۇتۇن تۇركىي خەلقلەر ياشايدىغان يەرلەردە ››ـ ‹‹ ياخشىراق ھەرگىز كىم ئەرسە تەسىف قىلمادى

 ‹‹بۇنىڭدىن ياخشىراق كىتابنى يازغىنى يوق( ھىچكىم)بۇغراخان تىلىدا تۇركىي سوز بىلەن 

 ۇكىتابقا قەبۇل بولدۇقىقۇر ئاي ئول ب. 22

 بۇ تۇركلەر تىلىندە ئەجەپ كۆردۇكى

 يا، بۇ كىتاپنى قوبۇل قىلغۇچى،)

 (بۇ تۇركچە ئەسەرگە ئەجەپلەنگۇچى

 ئەرەبچە، تەجىكچە كىتابالر ئوكۇش. 92

 بىزىڭ تىلىمىزچە بۇ يۇمغى ئۇقۇش
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 .(بىزنىڭ تىلىمىزدە بۇ يالغۇز شۇال)

 ابۇ تۇركچە قوشۇغالر تۇزەتتىم ساڭ. 92

 ئوقىدا ئۇنۇما دۇئا قىل ساڭا

 بۇ تۇركچە قوشاقالرنى تۇزدۇم ساڭا،)

 (ئوقۇردا ئۇنتۇما دۇئا قىل ماڭا

ـ ئەسىردىن بۇرۇن  02داستانىغا يېزىلغان مۇقەددىمە قانداقال بولمىسۇن مىالدىيە ‹‹ قۇتادغۇ بىلىك››

شەرقنىڭ مەلىگى، ›› ۇالرنى مۇقەددىمىنىڭ خاقانىيە خاقانلىرىغا مەدھىيە ئوقۇشى ھەمدە ئ. يېزىلغان

‹‹ دۇنيادا بىرال ـ ئاجۇندا يەگ›› دەپ مەدھىيىلىشى ھەمدە ئۇالرنى بىلىم سويۇشتە ‹‹ ماچىنالر بەگى

 .ئەسەردە تۇرك ئىبارىسى ئېتنىك نام سۇپىتىدە قوللىنىلغان. دىيىشلىرى سوزىمىزگە دەلىل بولىدۇ

ئاتاقلىق ئالىم سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭنىڭ نىمە دەپ  تېرىتورىيىسىدە ياشىغان‹‹ ئۇيغۇر ئېلى››ئەمدى بىز 

بەش بالىغلىغ سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ تاۋغاچ تىلىنتىن تۇرك ئۇيغۇر تىلىنچە ››: يازغانلىقىنى كورۇپ باقايلى

ئىكىلەيۇ ئەۋىرمىش ـ بەشبالىقلىق سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ خەنزۇ تىلىدىن تۇرك ـ ئۇيغۇر تىلىغا 

بىش ››: نى تەرجىمە قىلغاندا مۇنداق يازىدۇ‹‹ئالتۇن يارۇق››الىم ئ. ‹‹ئىككىنچىلەپ تەرجىمە قىلغان

بالىغلىغ سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ ياڭىردى تۇرك تىلىنچە ئەۋىرمىش ـ بەشبالىقلىق ساڭقۇ سەلى تۇتۇڭ 

: ئالىمنىڭ پارچىسى تېپىلغان يەنە بىر تەرجىمە ئەسىرىدە. ‹‹قايتىدىن تۇرك تىلىغا تەرجىمە قىلىغان

ەلىنتە كىنكى بوشوغۇتلۇق بىس بالىقلىغ سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ تاۋغاچ تىلىنتىن ئىكىلەيۇ ئون ئۇيغۇر ئ››

تۈرك تىلىنچە ئاقتارمىش ـ مەدھىيىلەنگەن ئون ئۇيغۇر ئېلىندە كېيىن ئوقۇمۇشلۇق بولغان بەشبالىقلىغ 

 .«سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ خەنزۇ تىلىدىن ئىككىنچىلەپ تۇرك تىلىغا تەرجىمە قىلغان

ـ ئەسىرلەردە ياشىغان  7ـ ،  3ـ ئەسىردە ياشىغان ئالىم، ئۇنڭىغا ئوخشاشال  01تۇتۇڭ سىڭقۇ سەلى 

 .دەپ ئاتىغان« تۇرك تىلى » دەپ پەرەز قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇر ئالىمى پېرتانراكشتمۇ ئوز تىلىنى 

ەلق ئوز تېرىتورىيىلىرىدە ياشىغان خ« ئۇيغۇر ئېلى » ۋە « خاقانىيە » ئوتتۇرا ئەسىردە ھۆكۇم سۇرگەن 

ئوزلىرىنىڭ سىياسىي . دەپ ئاتىغان« تۇرك » ، ئوزلىرىنى بولسا «تۇرك تىلى » تىلىنى ئورتاق ھالدا 

. دەپ ئاتاشقان( ئون ئۇيغۇر ئېلى دەپمۇ ئاتىغان)« ئۇيغۇر ئېلى » ۋە « خاقانىيە » ھاكىميەتلىرىنى 

» اندەك، سىڭقو سەلى تۇتۇڭ دەپ ئاتىغ« خاقانىيە تۇركلىرى » ماھمۇد كاشغەرى خاقانىيىلىكلەرنى 

» دىگىنىدەك « ئۇيغۇر بىر ئەلنىڭ نامى » خۇددى ماھمۇد كاشغەرى . دەپ ئاتىغان« تۇرك ـ ئۇيغۇر 

لېكىن خەلقنى ئۇيغۇر دەپ . سىياسىي نام ئىدى، يەنە بىر جەھەتتىن جۇغراپىيىلىك نام ئىدى« ئۇيغۇر 
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ئۇيغۇر ئېلىدىكى تۇركلەرنىڭ تىلى ئىدى، «ا ئۇيغۇر تىلى بولس» ئاتىمىغان، ئۇالرنىڭ تىلى بولسا 

ئۇالر موڭغۇلالرغا خىزمەت قىلغان چاغالردا مۇسۇلمانالردىن ئوزلىرىنى پەرقلەندۇرۇش ئۇچۇن دولەت 

مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا بۇ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇمغا . دەپ ئاتاشقان‹‹ ئۇيغۇر››نامى بويىچە ئوزلىرىنى 

ناملىق كىتابىدا ئاقسۇنىڭ ‹‹ تارىخىي رەشىدى››ىرزا ھەيدەر كورگانى شۇڭىمۇ م. ئىگە سىياسىي نامدۇر

 .دەپ يازغان‹‹ ئۇيغۇرىستان››شەرقىدىكى رايونالرنى 

بۇ ئىككى خانلىق تېرىتورىيىسىدىكى ئاھالە بىردەم تۇرك، بىردەم ئۇيغۇر بولۇپ قالىدۇ؟ ئۇنداقتا 

رتانراكشمۇ ئۇيغۇر تۇرك يەنى باشقا ماھمۇد كاشغەرى، يۇسۇپ خاس ھاجىپ، سىڭقۇ سەلى تۇتۇڭ، پى

جۇڭگودىكى ››مىللەت بولۇپ قالمامدۇ؟ بۇ مەسىلىگە يۇننەن ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ تارىخشۇناسلىرى 

ناملىق ئۇچ توملۇق كىتابىدا ئورخۇن ـ يەنسەي ۋادىسىدا تاشقا ئويۇپ ‹‹ مىللەتلەرنىڭ تارىخى

توققۇز ئۇيغۇر، : ەڭگۇ تاشتا مۇنداق دىيىلگەنم›› قالدۇرۇلغان تارىخىي ئابىدىلىرىمىزگە ئاساسلىنىپ 

بىز بىلەن بىر مىللەت، تۇركلەر بىلەن ئۇيغۇرالر ئوخشاش بىر مەنبەدىن كېلىپ چىققان تارماقتۇر، شۇڭا 

سامۇرىن تاڭ . ۋ. دىگەن يەكۇننى چىقارغان‹‹ مەڭگۇ تاشنىڭ بايقىلىشى بىزگە شۇبھىسىز جاۋاب بەردى

دىگەن بۇ نام كۆپ ھالالردا سىياسىي ئاتالغۇ ‹‹ ئۇيغۇر››ئاساسلىنىپ  دەۋرىدىكى تارىخ كىتابلىرىغا

سۇپىتىدە قوللىنىلغان، ئىنتايىن ئاز چاغالردا مەلۇم قەبىلە ياكى مەلۇم پارچە تۇپراقنى كورسەتكەن، 

كېيىنچە بىر خەلق تىلىنىڭ نامىغا ئايالنغان، ئۇنى ئىشلىتىپ قەدىمكى تۇرك تىلىنىڭ بىر خىلىنى 

 .دەپ يازىدۇ« ۇرگەن پەرقلەند

دەك « ئۇيغۇر تارىخى » ۋە « تۇرك تارىخى » ، «ھون تارىخى » خەنزۇالرنىڭ ئاتاقلىق تارىخچىسى 

تۇرك » كىتابالرنىڭ ھەمدە كوپلىگەن ئىلمىي ماقالىلەرنىڭ ئاپتورى بولغان پروفىسسور لىن گەن 

بىز بۇ نۇقتىالرنى . ۇرىغا قويىدۇدىگەن قاراشنى ئوتت« تۇرك = ئۇيغۇر » ناملىق كىتابىدا « تارىخى 

چۇشىنىشىمىزدە ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ بىردە ئوزلىرىنى تۇرك دىسە بىردە ئۇيغۇر دەپ ئاتاشتىكى 

 .مۇددىئاسىنى چۇشىنەلەيمىز

ـ ئەسىردە ئىسالم دىنى خاقانىيە سۇلتانى سۇتۇق بۇغراخان تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىپ  01مىالدىيە 

لېكىن خاقانىيە . ئارقىسىدا تەردىجى ئىسالمىيەت خاقانىيىدە ئومۇملىشىدۇ كەڭ كولەملىك غازاتالر

ئالدى بىلەن قىتانالرنىڭ ئاندىن . ئۇيغۇر ئېلىنى ئىسالمالشتۇرۇشقا ئۇلگۇرمەيال يىمىرىلىدۇ

ئەمما شۇ . موڭغۇلالرنىڭ ئىستىالسى بۇ ئىككى ئەلنى مۇستەملىكە ۋە يېرىم مۇستەملىكىگە ئايالندۇرىدۇ

ئۇيغۇرئېلىنىڭ . چىالر يەنە مەدەنىيەتلىك ئەجدادلىرىمىز تەرىپىدىن ئاسسىلىماتسىيە قىلىنىدۇئىستىال

كوپچىلىك ئاھالىنى ھېسابقا ئالمىغاندا موڭغۇلالر بىلەن ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئارىسىدا دىن ئەڭ چوڭ 

ق تومۇرخان ئەنە شۇنداق تارىخى دەۋردە چىڭگىزخان ئەۋالدى بولمىش توغلۇ. توسالغۇ بولۇپ قالىدۇ

ـ يىلى تەختكە چىققاندىن كېيىن موڭغۇلالرنىال ئەمەس بارلىق مۇسۇلمان بولمىغان  0243مىالدىيە 
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شۇندىن باشالپ ئانا تۇپراق ئالتۇن . تۇركلەرنى ھەم مەجبۇرىي ھالدا ئىسالم دىنىغا كىرگۇزدى

ئەلۋەتتە ئوتتۇرا . ۇگىدىدىيارىمىزدا ياشايدىغان ئەجدادلىرىمىز ئارىسىدىكى ئېدىئولوگىيە پەرقىمۇ ت

شۇندىن . ئاسىيادىكى خەلقلەر ئارىسىدىكى تىل شىۋىسى پەرقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا بىرلىككە كەلدى

» ئەسىرىدە ۋە زوھۇرىددىن مۇھەممەد بابىرنىڭ « مۇھاكىمە تىل لۇغەتتىن » باشالپ ئەلىشىر نەۋائى 

تۇرك » سىنى تىلغا ئالغىنىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ئىبارى« ئۇيغۇر » سىدە بىر نەچچە جايدا « بابۇرنامە 

ياكى مۇسۇلمان دەپ ئاتاش بىلەن بىرگە « تۇرك » خەلق ئوزىنى . نامى ئومۇمىي نامغا ئايلىنىدۇ« 

. يۇرتنىڭ نامى بىلەن خوتەنلىك، قەشقەرلىك، لوپلۇق، تارانچى، دوالنلىق دىگەندەك نامالردا ئاتايدۇ

رنىڭ ئالدىنقى يېرىمىنىڭ ئاخىرلىرىغىچە داۋاملىشىدۇ، مۇشۇ بۇ خىل ھالەت ياكى مۇشۇ ئەسى

دەپ « تۇرك » ئەسىردىكى ئالىمالردىن ئابدۇقادىر دامولال، ھوسەيىنخان تەجەللىلەرمۇ ئوزلىرىنى 

( 回疆)ـ يىلىدىن ئىلگىرى يۇرتىمىزمۇ مۇسۇلمانالر يۇرتى  0334خەنزۇچە مەنبەلەردىمۇ . ئاتىغان

 .دەپ ئاتىغان 缠头ىرىمىزنى تۇڭگانالردىن پەرقلەندۇرۇش ئۇچۇن دەپ يازغان ھەمدە ئەجدادل

» ـ يىلالرغىچە ئۇنتۇلۇپ ئۇنىڭ ئىزىغا  0722ـ يىلالردىن  0221دىگەن بۇ نام مىالدىيە « ئۇيغۇر » 

شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئوزلىرىنى يۇرت نامى بىلەن پەرقلىق . دىگەن ئەسلى نام قوللىنىلغان« تۇرك 

دىگەن « ئۇيغۇر » ئۇنداقتا . ەپ ئاتاشمۇ بىر خىل مىللەت نامى تۇسىنى ئالغانئاتىغان، مۇسۇلمان د

 بۇ مىللەت نامى قانداقچە قايتىدىن پەيدا بولۇپ قالدى؟

ـ ئەسىردە دۇنيا  21مىالدىيە . بۇمەسىلىنى ئالدى بىلەن خەلقئارا ۋەزىيەتكە باغالپ چۇشىنىش مۇمكىن

مەنچىڭ ئىمپىرىيىسى ئاغدۇرۇلۇپ جۇڭخۇا مىنگو . كەلدى ۋەزىيىتىدە ئاجايىپ ئوزگىرىشلەر بارلىققا

. چاروسىيە ئاغدۇرۇلۇپ تۇنجى سوتسىيالىستىك ئىمپىرىيە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى قۇرۇلدى. قۇرۇلدى

سوۋېت ئىمپىرىيىسى بارلىققا كېلىشى بىلەنال ئوزىنى پۇتكۇل دۇنيادىكى ئېزىلگۇچىلەرنىڭ باشالمچىسى 

. تۇرلۇك ئامالالر بىلەن غەربىي تۇركىستاننى ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالدىدەپ ئېالن قىلدى ھەمدە 

پۇتكۇل ئوتتۇرا ئاسىيانى مەڭگۇ ئىشغالىيەت ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇش ئۇچۇن گۇرۇھالرغا بولۇپ ئىدارە 

ئۇيغۇرالر يەڭىدىن بارلىققا كەلگەن مىللەت گەۋدىسى بولۇپ، ››بۇ خۇددى . قىلىش زورۇر بولۇپ قالدى

ەۋۋۇر ئىچىدىكى تارىخىي ئەنئەنە ۋە يېقىنقى سىياسىي ئەھتىياج تۇپەيلىدىن يەرداشلىقنى ئۇ تەس

دىيىلگەنگە ئوخشاش مەلۇم پەرقلەرنى ‹‹ بىرىكتۇرۇپ باشقىالر تەرىپىدىن كەشپ قىلىپ چىقىلغان

نامى نەتىجىدە ئۇيغۇر ۋە ئوزبەك بارلىققا كېلىپ تۇرك . ئاساس قىلىپ يېڭى مىللەتلەر ياساپ چىقىلدى

 .ئوتتۇرا ئاسىيادىن سىقىپ چىقىرىلدى

ئاتالمىسى قانداقچە بۇ يېڭى مىللەتكە نام قىلىپ قوبۇل قىلىندى؟ قازاق ‹‹ ئۇيغۇر››ئۇنداقتا 

مالوۋنىڭ تەشەببۇسى بىلەن تاشكەنتتە ئۇيغۇر . ظة. ـ يىلى س 0720››ت قايدارۇۋ . ئاكادىمىك ظا

اتناشچىلىرى ئەزەلدىن مەۋجۇت بولۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر يىغىن ق. زىيالىيلىرىنىڭ قۇرۇلتىيى ئېچىلدى
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دىگەن مىللەت نامىنى ئەسلىگە كەلتۇرۇشنى ھەمدە شىنجاڭدىكى بارلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئورتاق 

ـ ئايدا ئېچىلغان بولۇپ شۇ نۇقتىنى  4ـ يىل  0720بۇ يىغىن . دەيدۇ‹‹ نامى قىلىشنى بىردەك قوللىدى

مۇمكىنكى يىغىندا رۇس ئۇيغۇرشۇناسى مالوۋ ئوزىنىڭ ئۇيغۇرشۇناسىلىقتىكى ئىلمىي ھالدا پەرەز قىلىش 

نامىنى قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىرىپ شەرھىلەپ، يىغىن ‹‹ ئۇيغۇر››شۆھرىتىدىن پايدىلىنىپ 

چۇنكى مالۇۋ ئاكادىمىك رادلوۋنىڭ شاگىرتى بولۇپ ئۇنۋېستېتتا . ئىشتىراكچىلىرىنى قايىل قىلغان

ـ  0700ـ يىلىدىن  0717. ىن باشالپ تۇرك تىلى تەتقىقات گۇرۇپپىسىغا قاتناشقانئوقۇۋاتقان چېغىد

سەرق )ـ يىلىغىچە شىنجاڭ ۋە گەنسۇدا ئۇيغۇرالرنىڭ  0702ـ يىلىدىن  0702يىلىغىچە، 

ـ يىلى تۇرك فلولوگىيىسى  0704. تىل ۋە فولكلورىنى تەكشۇرگەن( ئۇيغۇرالرنىمۇ ئوز ئىچىگە ئالىدۇ

ـ يىلىدىن كېيىن قازان، پېتىربورگ، تاشكەنت قاتارلىق جايالردىكى  0709. ىر بولغانبويىچە ماگىست

ـ يىلى روسىيە پەنلەر  0727. ئالىي مەكتەپلەردە تۇرك تىل ـ ئەدەبىياتىدىن دەرس ئوتكەن

ئۇ ھاياتىدا ئۇيغۇرالرغا ئائىت نۇرغۇن كىتاب، ماقالىلەر . ئاكادىمىيىسىنىڭ مۇخبىر ئاكادىمىكى بولغان

 .ئېالن قىلغان

ـ يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا  0724. ئۇيغۇر نامى ئەنە شۇنداق ئوتتۇرىغا چۇشۇپ قانۇنالشقان

ئۇنداقتا بۇ نام قانداقچە سابىق سوۋېت . نوپۇس تەكشۇرۇشتىن باشالپ بۇ نام كورۇلۇشكە باشلىغان

ىن كېيىن مەتبۇئات، تەشۋىقات ئىتتىپاقىدىن شىنجاڭغا كوچۇپ كەلدى؟ بۇ نام بېكىتىلىپ قانۇنالشقاند

ۋاسىتىلىرىدە ئېالن قىلىنىش بىلەن بىرگە ئالى ئىلىمگاھالردا قوللىنىلدى، مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن 

باشالپ نۇرغۇنلىغان زىيالىلىرىمىز ئىلىم ئېلىش ئۇچۇن سوۋېتقا چىقىپ تەدرىجىي بۇ نامنى قوبۇل 

مىز مەمتىلى توختىھاجى ئوغلى تەۋپىقى ۋە ئابدۇخالىق مىللەتپەرۋەر، مەرىپەتپەرۋەر شائىرلىرى. قىلدى

بۇ مەسىلىگە قارىتا شىۋىتسارىيىلىك . ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر نامنى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قوبۇل قىلغان

ـ  21ـ ئەسىرنىڭ  21››: داڭلىق دىپلومات، ئۇيغۇرشۇناس دوكتۇر گۇننار ياررىڭ مۇنداق دەيدۇ

نامى دەسسىدى بۇ ‹ ئۇيغۇر › نامىنىڭ ئورنىغا ‹ تۇرك › جەنۇبىدا يىللىرىنىڭ ئاخىرلىرى شىنجاڭنىڭ 

، ئۇ ئەسىرىدە ئۇيغۇر (قا قاراڭ‹‹ قەشقەرگە قايتا بېرىش››)‹‹ ئە مالوۋ. ئاتالغۇنىڭ تەشەببۇسچىسى س

 .نامىغا مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئاتالمىسى سۇپىتىدە مۇئامىلە قىلىدۇ

باشالپ قانۇنلىشىپ قوللىنىلدى؟ بۇ ھەقتە خارۋورت ئاتالغۇسى شىنجاڭدا زادى قاچاندىن ‹‹ ئۇيغۇر››

ـ يىلى  0722)ئۇنىۋېرستېتىنى پۇتتۇرگەن تۇرپان ئەكىسپىدىتسىيىگە قاتناشقان جاسيان لودېس 

شىنجاڭغا كەلگەن سوۋېت دىپلوماتى ئاپىراسيۋ شىنجاڭ مىلىتارىسى شىنجاڭ شەرىپىگە بەرگەن 

ـ يىلالردىكى لېنىن ئاساس قىلغان سوۋېت ئوتتۇرا  21 تەكلىپ ئىچىدە تارىم ۋادىسىدىكى ئامىلالرنى

ئاسىيا خەلقىنىڭ مىللەت تەۋەلىكىنى تىل ـ تارىخ قۇرۇلمىسىغا ئاساسەن ئۇيغۇر دەپ ئاتاش تەكلىپىنى 

» شۇ چاغالردا قەشقەرنى مەركەز قىلغان ھالدا ئوتتۇرىغا چىققان . دەيدۇ« بەرگەن بولۇشى مۇمكىن 



134 
 

بەلكىم سوۋېت ئىمپېرىيىسىنى چوچۇتۇپ قويغان بولۇشى « جۇمھۇرىيىتى  شەرقىي تۇركىستان ئىسالم

مۇمكىن، چۇنكى شۇ زاماننىڭ ھىيلە ـ مىكىر شاھى، ئەشەددىي فاشىست شېڭ شىسەي ئوز ھاكىمىيىتىنى 

مۇستەھكەملەش ئۇچۇن قىزىل فاشىست ستالىندىن ئىبارەت دۇنياۋى شەخسكە ئوزىنى سادىق ئىت 

سوۋېت ئىمپېرىيىسى نۇرغۇنلىغان بولشىۋىكالرنى ئەۋەتىپ . ۋېك بولغان ئىدىقىلىپ كورسىتىپ، بولشى

ـ يىلى جاھانگىرلىككە  0724ئۇنىڭ ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەشكە غايەت زور توھپىلەرنى قوشتى، 

دەپ « ئۇيغۇر » دىگەن نامنى « چەنتۇ » قارشى ئۇيۇشما قۇرۇپ بىر مەزگىل ئوتكەندىن كېيىن 

قۇرۇلتايدا ئۇيغۇر دىگەن نامنى . وۋەتلىك ئاۋام خەلق قۇرۇلتىيىدا قانۇنالشتۇرۇلغانـ ن 2ئوزگەرتىش 

دىگەندەك اليىھەلەرمۇ بار  威武儿خەنزۇچە تەلەپپۇز تەرجىمىسى مەسىلىسىمۇ ئوتتۇرىغا چۇشۇپ 

دىگەن « ئالىيجاناب، جاسارەتلىك تەڭرىنىڭ ئامراق پەرزەنتى » بولغان، بۇنىڭ مەنىسى بولسا 

مەن يۇۋىنبىن بىلەن » ناملىق ئەسىرىدە « يىلى  21شىنجاڭنىڭ » بورھان شەھىدى . رگەنمەنىنى بە

دەپ يازايلى دىيىشكەن ئىدۇق، ئولكىلىك ھوكۇمەتنىڭ يىغىنىغا سۇنۇپ 维吾尔مەسلىھەت قىلىشىپ 

شۇنىڭدىن ئەتىبارەن . ماقولالنغاندىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ نامىنىڭ رەسىمى يازما شەكلى قىلىنغانىدى

. بولسا مېنى ھىمايە قىل دىگەن مەنىنى بىلدۇرىدۇ 维吾. دەپ يازىدۇ« ۇ بارا ـ بارا كەڭ قوللىنىلدى ئ

. قۇرۇلتاي مەزگىلىدە مىللەتلەرنىڭ نامىنى ئوزگەرتىش بولغان. بۇ نام ئەنە شۇنداق ئوتتۇرىغا چۇشىدۇ

» ئورنىغا « نۇغاي « » قىرغىز » ئورنىغا « بۇلۇت » بۇرھان شەھىدىنىڭ ئەسلىمىسىگە ئاساسالنغاندا 

دەپ تەرجىمە قىلماي ئاھاڭ بويىچە ئاتاشمۇ « خىتاي » ئاتالمىسىنى « جۇڭگو » . بېكىتىلگەن« تاتار 

 .دىگەن نام قوللىنىلغان« خىتاي » ـ يىلىغىچە خەنزۇ نامى ئورنىغا  0747بەكىتىلگەن، تاكى 

وت ئەسىر ئىلگىرىكى دەۋردىنمۇ بۇرۇن خۇالسە قىلغاندا ئۇيغۇر نامى كېيىن دىگەندىمۇ مىالدىيىدىن ت

بارلىققا كەلگەن بولۇپ كوپ ھالالردا سىياسىي ئاتالغۇ، دولەت نامى سۇپىتىدە قوللىنىلغان، ئىنتايىن ئاز 

ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ ئورخون ـ ئۇيغۇر . ساندىكى چاغالردا قەبىلە نامى بولۇپمۇ قوبۇل قىلىنغان

ـ يىللىرى ئەتراپىدا  0221تەخمىنەن مىالدىيە . نامى بولغانخانلىقىنىڭ ھەمدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ 

ـ مايدا تاشكەنتتە زىيالىيالر قۇرۇلتىيىدا  4ـ يىلى  0720مىالدىيە . ئىشلىتىلىشتىن قالغان

ئۇيغۇرشۇناس مالۇۋنىڭ تەشەببۇسى بىلەن قارار قوبۇل قىلىنىپ شىنجاڭدىكى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 

ـ يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى نوپۇس  0724پىتىدە بېكىتىلگەن، قىسمەن ئاھالىنىڭ نامى سۇ

شىنجاڭدا بولسا شېڭ شىسەي مۇستەبىت . تەكشۇرۇشتىن باشالپ قوبۇل قىلىنغان، قوللىنىشقا باشلىغان

ھاكىمىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى مەسىلھەتچىلىرىنىڭ كورسەتمىسى بويىچە قوبۇل 

قانۇنالشتۇرۇپ قوبۇل قىلىنغان ھەمدە ( ـ يىلى 0724)اۋام خەلق قۇرۇلتىيىدا ـ قېتىملىق ئ 2قىلىنىپ 

بۇ نام نىمىشقا شۇنچە تېزال ئومۇملىشىپ كېتىدۇ؟ سەۋەبى ئېنىقكى نۇرغۇنلىغان . كەڭ تەشۋىق قىلىنغان

سوۋېت مەسلىھەتچىلىرى شىنجاڭدا خىزمەت قىلغاندىن باشقا نۇرغۇنلىغان ياشالر سوۋېت ئىتتىپاقىدا 

نامى قەدىمكى يازما « ئۇيغۇر » ئۇالرنىڭ تەربيىسىنى قوبۇل قىلغان، يەنە كېلىپ . ىلىم ئالغانب
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يادىكارلىقالردا كورۇلگىنى ئۇچۇن ناھايىتى تېزال قوبۇل قىلىنىپ ئومۇمالشقان، ئەينى چاغدا سوۋېت 

 .رول ئوينىغانئىتتىپاقى ۋە شىنجاڭ ئولكىلىك ھوكۇمەتنىڭ قانۇنى ۋاسىتە بىلەن قارارالشتۇرۇشمۇ 

ئۇيغۇرشۇناسلىقنىڭ تەرەققىي قىلىشى بىلەن ناھايىتى كوپ مەسىلىلەر ھەل بولدى، ئەمما ئاساسلىقى 

ئىككى خىل ئاجىزلىققا يول قويۇلدى، ئۇالردىن بىرى ئۇيغۇر مىللىتى بىلەن ئۇيغۇر نامىنى 

يەنە بىر . ىنىال ئىزدەشتەڭلەشتۇرۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ پۇتكۇل تارىخىنى ئۇيغۇر نامالنغان ئاشۇ گەۋدىس

بۇ . ئاجىزلىق ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي يازما يادىكارلىقالرنى ئاساسى سۇپىتىدە پايدىالنماسلىقتا كورۇلىدۇ

 .خىل ئاجىزلىقالر ئۇيغۇر ئالىمالرنىڭ ئۇزلۇكسىز يېتىشىپ چىقىشىغا ئەگىشىپ ئوزگەرگۇسى

 :ئىزاھالر

ـ يىل ئۇيغۇرچە نەشرى  0731جاڭ خەلق نەشرىياتى شىن« تۇركىي تىلالر دىۋانى » مەھمۇت قەشقەرى 

 ـ بەتلەر 2ـ ،  020ـ توم  0

 ـ بەت 21ـ يىل  0731مىللەتلەر نەشرىياتى ئۇيغۇرچە نەشرى « ئوغۇزنامە » 

ـ  24ـ يىل  0732ئۇيغۇرچە مىللەتلەر نەشرىياتى « تەۋارىخى مۇسقىييۇن » مولال نىمەتۇلال موجىزى 

 .بەت

 ـ بەت 29ـ ،  00ـ يىل تەيۋەن خەنزۇچە نەشرى  0799« تەتقىقاتى ئۇيغۇر » ليۇ يىتاڭ 

 .ـ بەت 014ـ سان  2ـ يىل  0733« تارىم » ، «ياۋروپاغا سەپەر » زوردۇن سابىر 

ـ  72ـ يىل ئۇيغۇرچە نەشرى  0737شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى « ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچە تارىخى » 

 بەت

ـ  72ـ يىل ئۇيغۇرچە نەشرى  0734مىللەتلەر نەشرىياتى « قۇتادغۇبىلىك » يۇسۇپ خاس ھاجىپ 

 بەت

 ـ سان تۇركلوگ ئىسراپىل يۇسۇپ تەييارلىغان ماقالىگە قاراڭ 2ـ يىلى 0734ژۇرنىلى « تارىم » 

ـ قسىىم  2ـ يىلى خەنزۇچە نەشرى  0771مىللەتلەر نەشرىياتى « جۇڭگودىكى مىللەتلەر تارىخى » 

 ـ بەت 42
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شىنجاڭ » ››ناملىق ماقالىسىدە كەلتۇرگەن نەقىل « نىڭ كېلىپ چىقىشى ئۇيغۇرالر» گراتىن 

 .ـ بەت 00ـ بەت،  04ـ سان  2ـ يىل  0772« ئىجتىمائىي پەنلەر ئاخباراتى 

 ـ بەت 92ـ سان  4ـ يىل  0772ئۇيغۇرچە « قەشقەر پەداگوگىكا ئىنستىتوتى ئىلمىي ژۇرنىلى »  90

ـ  23ئۇيغۇرچە « شىنجاڭ تارىخىي ماتىرىياللىرى » ۋە «  ـ يىلى 21شىنجاڭنىڭ » بۇرھان شەھىدى 

 .توپالمغا قاراڭ
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ھازىرقى مەتبۇئاتلىرىمىزدىن ئانا تىلىمىزدىكى -01

 نەزەر بىرقانچە مەسىلىگە

 

 نەزەر تىلىمىزدىن ھازىرقى تىلىمىزغا« كونا

 ابدۇخالىق ئابلىمىت قۇتالنئ

 

دېگەندەك « ساتما»، «تەختىراۋان» ،«تەنتەربىيە»مەن يېقىندىن بېرى لۇغىتىمىزدىكى 

سۆزلەرنىڭ تەلەپپۇزى ۋە مەنىسىدىن قارىغاندا خېلى  سۆزلەرگە دىققەت قىلىدىغان بولۇپ قالدىم، بۇ

زدە بولمىغان بولسا، ھازىر نېمە دەپ ئەگەر بۇ سۆزلىرىمىز لۇغىتىمى بۇرۇنال لۇغىتىمىزدە بولسا كېرەك،

 دېگەن بۇ سۆز ئېيتماقتا شۇنداق« تەنتەربىيە»بىر مەسىلە ئوخشايدۇ، ئااليلى،  ئىسىم قويۇشىمىز

كۆرىدىغان بولساق، ئادەم بەدىنىنىڭ ئىخچام  بۇ سۆزنى ئوبدانراق تەھلىل قىلىپ ئاددىيال تۇرىدۇ،

سۆزى بىلەن، چوڭالرنىڭ « تەن»ي دەپ قالغان يوقىال ئاتىلىشى بولغان، ھازىر لۇغېتىمىزدىن

نادانالرنى يامان يولدىن توسۇش ئۈچۈن قىلغان ھەرىكەتلىرىنى  كىچىكلەرنى، بىلىم ئەھلىلىرىنىڭ

مەنىسىنى « پېداگوگىكا»مەنىسىدىكى، ھازىرقى سۆزىمىز بىلەن ئېيتقاندا  ئىپادىلەيدىغان، ئىلىم

ھەرقانداق بىر ئادەم چۈشىنەلەيدىغان، ئىخچام بىر دىن تۈزىلىپ، «تەربىيە»سۆز  بىلدۈرىدىغان

باشقا  بولۇپ تۇرماقتا، بىزنىڭ مەكتەپلىرىمىزدىكى ھازىرقى دەرسلىمىزنىڭ ئىچىدە بۇنىڭدىن لۇغەت

ئۇچراتقىلى بولمايدۇ، ئەگەر  بىرەر پەننىڭ مۇشۇنداق ئەپلىك قويۇلغان بىرمۇ ئۇيغۇرچە ئاتالغۇسىنى

سۆزى بارلىققا كەلگەن دەۋرلەردە « تەنتەربىيە» سىم قويغان ياكىدەپ ئى« ساقىش»ماتېماتىكىغا 

كەلگەن بولسا، ئېھتىمال ئۆز لۇغىتىمىزدە بۇ ئىلىملەرگىمۇ سۆز  ھازىرقى زامان ئېلىملىرى بارلىققا

 «خۇيتەربىيە»پىسخولوگىيەگە « ساقىش تەربىيە»نېمىلىكىنى بىلگىلى بولىدىغان  مەنىسىدىنال

 .ئىسىم قويۇلغان بولغىيمىدى دەپ ئوياليمەندېگەنلەردەك مۇۋاپىق 

مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئوردا»بولساق،  سۆزىنى ئاپىراتسىيە قىلىپ كۆرىدىغان« تەختىراۋان»

توسالغۇسىز داۋاملىشىش مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان  ھەرىكەتنىڭ -سۆزى بىلەن، ئىش« تەخت»

ردىكى قاتناش قورالىنى روشەن ئىپادىلەپ سۆزمۇ ئەينى دەۋ سۆزىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، بۇ« راۋان»

بوۋىلىرىمىز ئۇ چاغدا ھازىرقىدەك مەخسۇس  -ئەينى چاغدىكى ئاتا بەرگەن، شۇنداق ئوياليمەنكى،

http://www.uyghurmail.com/UyghurTili/?p=193
http://www.uyghurmail.com/UyghurTili/?p=193
http://www.uyghurmail.com/UyghurTili/?p=193
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بولمىغان بولسىمۇ، ھازىرقى دەۋردىكى قاتناش قوراللىرى بىلەن ئۇچرىشالىغان  تىل يېزىق ئىدارىلىرى

 ، دېگەندەك«سۇدا راۋان»، «كۆكتە راۋان»بولغىدەك  بىزگە ھازىرغىچە داۋاملىشىپ مىراس بولسا،

سۈپىتىنى  ياخشى ئىسىمالرنى قويۇپ بىرەر بولغىيمىدى، مېڭىش ئىمكانىيىتى بولمىغان نەرسىگە تىز

ئۇزۇن ھەم لوگىكىغا  دېگەندەك ھەم« (تىز ماڭىدىغان يول)تىز سۈرەتلىك يول»قوشۇپ خاتا ھالدا 

توسالغۇسىز يۈرەلەيدىغان يول دېگەن  قويۇپ يۈرمەي، ماڭغۇچىالرئۇيغۇن بولمىغان خاتا ئىسىمالرنى 

« راۋان يول»كىشىلەر ئاڭالپال چۈشىنەلەيدىغان  مەنىنى تولۇق ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدىغان،

 .بېرەرمىتىكىن دەپ ئويالپ قالىمەن دېگەندەك ئىسىمالرنى قويۇپ

لىق بىلەن مۇئامىلە قىلغانكى، قوغۇنلۇقنى مەسئۇلىيەتچان بوۋىلىرىمىز ئانا تىلىمىزغا شۇنداق -ئاتا

دەپ ئىسىم « ساتما»دېمەي، كەپىدىن پەرقلىق ھالدا « كەپە»ئاددىيال  خەۋەر ئالىدىغان كەپىگىمۇ

 شۇغۇلالنغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئەنە شۇنداق ئىخچام، مەنىسىنى ئىزاھسىزال قويغان، ئۆزى

 .مىراس قالدۇرالىغاننامالرنى قويۇپ،  -بىلگىلى بولىدىغان ئىسىم

گەندىسى قاتارلىقالرغا دىققەت قىلىدىغان  كىچىكلىك، جىنسى، تۇرارجايى ۋە–ھايۋانالرنىڭ چوڭ 

پەرقلىرىدىن سۆيۈنۈپ كېتىمىز، مەسىلەن ھايۋانالردىكى جىنسى  بولساق، بۇالردىكى شۇنچە ئىنچىكە

ئەركەك جىنسىدىن قوچقار، . …، چىشى جىنسىدىن ساغلىق، ئىنەك، مېكىيان پەرقىنى مىسالغا ئالساق،

 تۇرار. قاتارلىقالر. …كىچىكلىك پەرقىدىن قوزا، موزاي، باچكا،  –چوڭ . قاتارلىقالر .…بۇقا، خوراز، 

مىسال  گەندىسىدىن. قاتارلىقالر. ……جايىدىن مىسالغا ئالساق ئېغىل، قوتان، قۇما، كاتەك، 

كۆرىمىز، بۇنداق  دېگەندەك ئىنچىكە پەرقلەرنى.. …ئالساق، تېزەك، ماياق، موندىلەك، قىغ، مەرەز، 

. تىلالردىمۇ بولماسلىقى مۇمكىن ئىنچىكە پەرق ھازىرقى تەرەققى قىلدى دەپ قارىغان خەلقئارالىق

تەشۋىقات قوراللىرى مۇكەممەل، ھەرخىل  تېخنىكا شۇنداق تەرەققى قىلغان، -ئەپسۇس ھازىرقى پەن

بولسا، لۇغىتىمىزدىن يېقىنقى دەۋرنىڭ مەھسۇلى بولغان  ەۋردەئورگان، ئەپىراتالر تولۇق بولغان بىر د

ئالغۇالردىن باشقا كىشىنى سۆيۈندۈرگىدەك ئاتالغۇالرنى «بۇ»ئالغۇ، «ئۇ» ۋە« كىملىك»، «تىزگىنەك»

 ھەتتا خىزمەت ياكى كەسىپ نامىنى بىلدۈرىدىغان مەشقاۋۇل، باقاۋۇل دېگەن. بولمايدۇ ئۇچراتقىلى

 .دىن پايدىلىنىشنىمۇ ئويلىشالمىدۇق«ئاۋۇل»ياسىغۇچى قوشۇمچە سۆزلىرىمىزدىكى سۆز 

 

 وئرنى كومپيۇتېر مەتبۇئاتچىلىقىدىكى تىنىش بەلگۈلىرىنىڭ

خادىم بولمىغىنىم ئۈچۈن، تىنىش  يېزىق خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مەخسۇس-مەن تىل

ەمما شۇ نەرسە ئېنىقكى، بىزنىڭ بىلىپ كەتمەيمەن، ئ بەلگىلىرىگە دائىر ئىنچىكە تەپسىالتالرنى ئانچە

جۈملىلەرنى توغرا ئوقۇش، مەنىسىنى توغرا ئىپادىلەش ئۈچۈن،  لىرىمىز،«چىكىت»، «پەش»
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قوللىنىدىغان بەلگە بولۇپ، بۇ بەلگىلەرنىڭ قويۇلۇش ئورنى توغرىسىدا بىرەر  يېزىقلىرىمىزدا كۆپ

 چىلىكىدە ئۇالرنىڭ ئورنى كېيىنكىئىلگىرى قوغۇشۇن مەتبە. بولسا كېرەك دەپ قارايمەن بەلگىلىمە

 سۆزنىڭ ئالدىدىكى بوش ئورۇننىڭ ئالدىدا قويۇالتتى، ئۇالرنىڭ يېزىقىمىزدىكى رولى ۋە

 -ھازىرقى گېزىت ئەمما،. ئىپادىلىمەكچى بولغان مەنىسى جەھەتتىنمۇ شۇنداق قويۇلغېنى توغرا ئىدى

تەختىلىرىدە بولمىسۇن كېيىكى  ات، ئېالنژورنالالردا بولمىسۇن ياكى خېلى چوڭ شەھەرلەردىكى تەشۋىق

ئورنى ئالمىشىپ قىلىۋاتىدۇ، يەنى كېيىنكى  سۆزنىڭ ئالدىدىكى بوش ئورۇن بىلەن بۇ بەلگىلەرنىڭ

. ئورۇن بولسا، بۇ بەلگۈلەرنىڭ ئالدىغا كىلىپ قىلىۋاتىدۇ سۆزگە بۇ بەلگىلەر چاپلىشىپ يېزىلىپ، بوش

ىن ئەرەپچە، پارىسچە، رۇسچە ۋە خەنزۇچە نۇرغۇن سۆزلەر چەت تىلالرد ئۇيغۇر تىلىغا» : مەسىلەن

ئۇيغۇر تىلىغا چەت تىلالردىن ئەرەپچە ،پارىسچە ،رۇسچە ۋە »دېگەن جۈملە  «.قوبۇل قىلىنغان

 غا ئوخشاش پەش، چىكىتلىرىمىز كېيىنكى سۆزنىڭ بېشىغا«.نۇرغۇن سۆزلەر قوبۇل قىلىنغان  خەنزۇچە

ياكى بەلگىلىمە  بۇنىڭغا قارىتا بىرەر بەلگىلىمە يوقمۇ. ېزىلىۋاتىدۇچاپلىشىپ، بوش ئورۇندىن كېيىن ي

قىلىدىغان ئورۇن، شەخس يوقمۇ  بولسىمۇ بەلگىلىمىنىڭ توغرا ئىجراقىلىنىشىنى تەكشۈرىدىغان، نازارەت

 .بىلمىدىم

 بىرقىسىم يېڭى ئاتالغۇالر ھەققىدە تەۋسىيە

 

ىياللىرىنى قويۇپ قويىدىغان ياكى يېغىن ماتېر دەرسخانا ئوقۇتۇشىدا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دەرس

دەپ ئېلىنىۋاتقان بۇ سۆز « مۇنبەر»بىرقىسىم ماتېرىيالالردا  سەھنىسىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان شىرەلەرنى

شىرەنىال كۆرسەتمەستىن، شۇ شىرە تۇرغان ئورۇننىمۇ كۆرسەتسە كېرەك، بۇنداق  مېنىڭچە نوقۇل ھالدا

شۇڭا . مۇمكىن نچىلىق كۆرۈلۈپ، نۇتۇقنىڭ ئېنىقلىقىغا تەسىر يېتىشىئۇقۇم جەھەتتىن قااليمىقا بولغاندا

بوۋىلىرىمىزدىن مىراس  نۇتۇق ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بۇ سايمانغا تولۇق ماس كىلىدىغان، ئاتا

 .ئېلىنىشىنى ئويلىشىپ كۆرسەك دەپ« نۇتۇقدۇق»نى قوشۇپ، «دۇق»قالغان سۆز ياسىغۇچى 

ئىككى ئويۇنغا مەن ھېچقانداق ئىزاھات بەرمەيال  رىمىز ئوينايدىغانبالىالر باغچىسىدا پەرزەنتلى

ئۆتمەكچىمەن، بۇ ئىسىمنىڭ نېمىگە قارىتىلغانلىقىنى سەزگۈر  ئىككى ئىسىمنى ئوتتۇرىغا قويۇپ

، «لۆم پاالس –لۆم »: ئۇ ئىسىم. كېتەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنچىم كامىل كىتابخانالرنىڭ چۈشىنىپ

 .«ماشىنا دوق –دوق »

« بۇ موتو تېخى موال قىلىنىپ بولۇنمىغان»موتۇسىكىلىتىغا  موتوسىكىلىت مىنگەنلەر يېڭى سېتىۋالغان

بۇ يەردىكى مولىنىڭ مەنىسىنى بىلىدىغانالر ناھايىتى ئاز بولىشى مۇمكىن،  دېگەن جۈملىنى ئىشلىتىدۇ،

قىالتىنى  بۇنى پىچاقنىڭتىلىدا پىچاق چاقىلىغاندا، چاقالپ بولۇپال بۆلەيدىغان ئادەت بار،  ئۇيغۇر



140 
 

مەنىدە بولسا كېرەك،  ئېلىش دەپ ئاتايدۇ، مېنىڭچە قىالتىنى ئېلىش دېگەن سۆز سىلىقالش دېگەن

ياكى ئېغىز تىلىدىكى قىتالش دېگەن  موتۇسكىلىتنى موال قىلىش دېگەن سۆزمۇ تىلىمىزدىكى قىالتىالش

« قىالتىالش»ياكى « قىتالش»ەن سۆزنى قىلىش دېگ «موال»سۆز بىلەن بىر مەنىدە بولسا كېرەك، شۇڭا 

 .ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن دەپ ئالساق دېگەن تەشەببۇسنى

« كەمپۈتەر»ژورنىلىنىڭ قايسىبىر سانىدا « (كۆۋرۈك ھازىرقى)تىل ۋە تەرجىمە»كومپيۇتېر ئاتالغۇسىنى 

بىلەن « يۇتېركومپ»قويۇلۇپتىكەن، بۇ ئاتالغۇ خەلقئارا ئاتالغۇ  دەپ ئېلىش تەشەببۇسى ئوتتۇرىغا

 قالماي، شۇ ئۈسكىنىنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق ئەكس ئەتتۈرۈپ، ئۇنىڭ نۇرغۇن ئاھاڭداش بولۇپال

ئوبرازلىق ياخشى  كەمتەرەپلىرىمىزنى پۈتتۈرۈپ بېرىدىغانلىقى ئېچىپ بېرىلىپتىكەن، بىراق بۇنداق

 .نام ئومۇمالشتۇرۇشقا ئېرىشەلمىدى

يانداش ئىشلىتىدىغان نۇرغۇن ئۈسكىنىلەر  ەمپۇتەر بىلەنكەمپۈتەر بارلىققا كەلگەندىن كېيىن ك

قىسمىغا دېگىدەك يېڭى ئىسىم قويماي ئېنگىلىزچە ياكى  ئەمما ئۇالرنىڭ زور كۆپ. بارلىققا كەلدى

ئەسلىدە بۇالرغا تىلىمىدىكى سۆز ياسىغۇچى ئەبزەللىكلەردىن . كەلدۇق خەنزۇچە نامالر بىلەنال ئاتاپ

 ان بولساق تامامەن ياسىيااليتۇق، بىراق ئىسىم ياسىمىدۇق ياكى پىكىرياسىغ پايدىلىنىپ ئىسىم

خەنزۇچىدىن  ئادىتىمىزگە ئۇيغۇنلىشىش ياكى ئۇيغۇنلىشالماسلىقى بىلەن ئويالشماي، قارىغۇالرچە

قوبۇل قىلىپ  خەت مەنىسى بويىچىال تەرجىمە قىلدۇق، نەتىجىدە بۇ ئۇزۇن ئىسىمالرنى خەلق

تەرجىمىنى مەقسەت قىلماي ۋاستە  تېخنىكا مەھسۇالتلىرىغا ئىسىم ياساشتا –ن مېنىڭچە پە. كېتەلمىدى

قاتارلىقالرنى چىقىش قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ تىل  قىلىپ، شۇ ئۈسكىنىنىڭ ئىشلىتىلىش ئورنى، ئىقتىدارى

قەغەز يۈزىدىكى : مەسىلەن. ئاقىالنىلىق بوالرمىكىن دەيمەن ئادىتىگە ماسالشتۇرۇپ ئىسىم ياسىساق

گە (سىكانىر)نۇسخىالپ سايىسىنى كومپيۇتېرغا يولالپ بېرىدىغان ئۈسكىنە م ياكى خەتچەكلەرنىرەسى

 بىلەن سايىنى قوشۇپ« لىغۇچ»ئىقتىدارىغا ئىگە نەرسىلەرگە ئىسىم ياسىغۇچى  ئىش قىلىش

قويساق  دەپ ئىسىم.. …، «سايىالنغان»، مەھسۇالتىنى «سايىالش»، ئۇنىڭ خىزمىتىنى «سايىلىغۇچ»

 .مەن مۇمكىن ئىدىتاما

بۇرۇنقى تىلىمىزدا مەۋجۇت بولسىمۇ، ئەمما كەڭ  بىر قىسىم ئۇزۇن ئىسىمالرنى ياساش ۋە ئىخچامالشتا

بىرقىسىم ئاالھىدە سۆزلەردىال قوللىنىلىپ، تەرەققىي قىلدۇرۇشقا  ئومۇملىشالمىغان، يېقىنقى ۋاقىتالردا

 ئۇسۇلىنى تەرەققى« سقارتىپ بىرىكتۈرۈشسۆزلەرنى قى»: بەرمىگەن بىرخىل ئۇسۇل ئانچە ئەھمىيەت

قىلىشنىڭ ياكى  قىلدۇرۇشقا ئەھمىيەت بەرسەك، بىرقىسىم ئۇزۇن سۆزلەرنى چەتتىن ئۆلۈك ھالدا قوبۇل

ئىسىمالرغا ھاجەت  ئاۋامنىڭ قوبۇل قىلىپ ھەزىم قىلىشىغا ئېرىشەلمەيدىغان پايىزدەك ئۇزۇن

 .قالمايتتى دەپ قارايمەن
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بىرىكتۈرۈپ سۆز ياسىغاندا ئۇنى  كى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق سۆزنىئاتا بوۋىلىرىمىز ئىك

+ ئوتىغۇچ، شىرىك = ئالغۇچ + ئوت : مەسىلەن ئاددىيالشتۇرۇپ ئىخچامالپ، بېرىكتۈرگەن ئىكەن،

دىرەپشە، دېگەندەك، بۇ ئۇسۇلنىڭ = تىشە  + ساقىش، دىرەپ= ئىش + شىركەت، ساق = ئەت 

ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرىنى ئىخچام ھالدا  ىزدىمۇئىلھامى بىلەن يېقىنى دەۋىرلىرىم

كەلگەن  –چەتنىڭ بىزگە ماس . ئاتىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەپ« ناكوم»، «ۋېلكوم»، «ئوبكوم»

كارىمىز بولماي نۇرغۇن نەرسىلەرنى قوبۇل قىلغان بولساقمۇ، بىزدىمۇ  ياكى كەلمىگەنلىكى بىلەن

شۇنچە  چەت تىلالردا خېلى تەرەققى قىلغان بۇ ئۇسۇلنى ھازىر بىزگە قوللىنىشبولغان ھەم  ئەزەلدىن بار

دەيدىغان دەرسنىڭ  مەكتىپىمىزدە تالالنما، پائالىيەت دەرسى. مۇھىم بولسىمۇ ئېرەن قىلمايۋاتىمىز

دەپ ئالسام، تىزال  دەرسى« تاللىيەت»ئۇزۇن نامىنى مەن ئىخچامالشتۇرۇپ دەرس سەتكىسىگە 

دېگەندەك سۆزلەرمۇ خىلى  .. توردۇنياسىدىمۇ يۇمتال، ئېلخەت، ئېلكىتاپ، ئېلئەسەر،. ئومۇمالشتى

ئوبدانراق ئويلىنىپ كۆرۈشىنى تەشەببۇس  ئومۇملىشىپ قالدى، شۇڭا تىلشۇناسلىرىمىزنىڭ بۇ مەسىلىنى

 .قىلىمەن

تورداشالر ماقالىنىڭ ئىلھامىي بىلەن بىرقىسىم  مەن بۇ ماقاالمنى توردا ئېالن قىلغاندىن كېيىن

تاماقلىرىمىزغا ماسالشتۇرۇپ، تاماقنىڭ ئېتىلىش ئاالھىدىلىكى  غا ئۈگرە، چۈچۈرە دېگەن«جۇۋاۋا»

، «(بۇ ئەسلىدىمۇ بار ئىدى)ماشئۈگرە»، پىنتوزىغا «قورىماچۆپ»گە «سومەن» دەپ،« تۈگرە»بويىچە 

 ى تىلشۇناسلىرىمىزنىڭبۇن. دېگەندەك شۇنداق قامالشقان ئىسىمالرنى قويۇپتۇ« لىغىرداق» لەڭپۇڭغا

 .(دېيىلىدىغان بولدى ھازىر تۈگرە دېگەن سۆز كىنوالردىمۇ خىلى.)ئويلۇشۇپ كۆرۈشىنى ئۈمىت قىلىمەن

 تەرجىمانلىرىمىزدىكى بىرقىسىم سەھۋەنلىكلەر

 

دەۋرلەردە دۇنياۋى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن بىر  ئاتا بوۋىلىرىمىز باغۋەنچىلىك ساھەسىدە ئەينى

باغۋەنچىلىك ساھەسىدىمۇ نۇرغۇن تىل بايلىقلىرىمىز تەتقىق قىلىنىشنى،  ولۇش سۈپىتى بىلەن،خەلق ب

چىۋە ماكانى  –ئۈچۈنمۇ خىزمەت قىلىشىنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ، شىنجاڭ قەدىمىي مىۋە  ھازىرقى دەۋر

ۇپال قوي سۈپىتى بىلەن، ھەرخىل مىۋە كۆچەتلىرىگە ۋە ئۇالرنىڭ مىۋىللىرىگە پەرقلىق ئىسىم بولۇش

مىۋىلەرنى پىششىقالپ  .قالماي، ھەربىر مىۋىنىڭ تۈرلۈك خىللىرىغىمۇ پەرقلىق نامالرنى قويۇپ كەلگەن

بىلەن، قۇرۇتۇلغان مىۋىلەرگىمۇ  ئىشلەش ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلگەن خەلق بولۇش سۈپىتى

ان ئەسەرلىرىدە ئەسلى تەرجىمانلىرىمىز تەرجىمە قىلغ ئەپسۇس بىرقىسىم. ئۆزگىچە نامالرنى قويغان

ئۆلۈك ھالدا تەرجىمە قىلىپ قويۇپ، تىل بايلىقىمىزدىن ئۈنۈملۈك  مەنبەدىكى تىل ئادىتى بويىچە

 .ياشلىرىمىزنىڭ تىل ساپاسىنى تۆۋەنلىتىشكە سەۋەبكار بولۇپ قالدى پايدىالنماي،
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سۇن قۇرۇتۇلغان مېۋە ياشلىرىمىزنىڭ ئېغىز تىلىدا بولمى مەسىلەن، ھازىر مەتبەلىرىمىزدە بولمىسۇن،

سۆزى پەقەت « قاق»ئۇيغۇر تىلىدا ئەسلىدە . ئۇقۇم ئومۇمالشماقتا دەيدىغان خاتا« قاق»بولسىال 

 دەپ ئاتىماستىن« ئۆرۈك قېقى»قۇرۇتىلغېنىغىال قارىتىالتتى، ئۆرۈكنىڭ قۇرۇتىلغېنىنى  شاپتۇلنىڭ

 .اتايتتىدەپ ئ« يىمىش»، ئۈزۈمنىڭكىنى «ۋاسالغۇ»، ئۈژمىنىڭكىنى «گۈلە»

كۆرۈنسىمۇ، بۇنىڭغا سەل قارالغاندا خەنزۇ تىلى ۋە  يۇقارقى مەسىلە ھازىر ئاددىيدەك بىر مەسىلىدەك

ئارىسىدا ئومۇملىشىشىغا ئەگىشىپ كەلگۈسىدە مەتبەلىرىمىزدە بايتال،  باشقا تىلالرنىڭ مىللىتىمىز

بالىسى، ئېشەكنىڭ بالىسى، چۈجە، دەمدا، ئېرىكالرنى ئاتنىڭ چىشىسى، تۆگىنىڭ  بوتىالق، تەخەي،

 بالىسى، كەپتەرنىڭ چىشىسى، ئەركەك قوينىڭ پېچىۋېتىلگىنى دېگەندەك ئاتالغۇالرنى توخۇنىڭ

 .ئۇچرىتىپ قاالرمىزمۇ دېگەندەك ئەندىشىلىك خىيالالرغا چۈشمەي تۇرالمايمىز

 

 ئۇيغۇرالردا سانالرغا نام بېرىش ئۇسۇلى

 

جەريانىدا ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىدە باشقا  ىي مۇساپىسىئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ ئۇزاق يىللىق تارىخ

بەلگىلىك كۆزگە كۆرۈنگەن قەدەمىي مىللەتلەرنىڭ  ساھەلەرگە ئوخشاش ماتېماتىكا ساھەسىدىمۇ

ئىلمىنى ماتېماتىكىنىڭ ئۆزىدىال ئەمەس، ئاسترونومىيە،  ئۇيغۇر خەلقى ماتېماتىكا. بىرى

ىمۇ كەڭ قولالنغان ۋە بۇ ساھەلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ساھەلىرىد كالىندارچىلىق ۋە تەقۋىمچىلىق

 قىلدۇرغان بىر مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ماتېماتىكىنىڭ ئەڭ ئىپتىدائىي، ئەڭ ئۈچۈن خىزمەت

ئەنئەنە  ئاساسىي ۋە ئەڭ كىچىك بىر ساھەسى بولغان سانالرغىمۇ نام بېرىشتە ئۆزگىچە ئۇسلۇپ ۋە

قىلىنغان بىر قىسىم  دە خەنزۇچە مەنبەلەردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمەئەمما بۈگۈنكى دەۋېر. ياراتقان

تېخنىكا كىتاپلىرىدا، ھەتتا  –پەن  تېلېگىرافنىڭ ئاپتۇماتىك ئۈسكىنىلىرىدە، –مۇھىم بانكا ۋە پوچتا 

بېرىش ئادىتىگە ماسالشتۇرۇلۇپ، ئۆزلەشتۈرۈپ  ئوقۇتۇش دەرسلىكلىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ سانالرغا نام

خەلقىنىڭ سانالرغا نام بېرىش ئادىتى بويىچىال ئۆلۈك  لىنماستىن، ئۆلۈك ھالدا خەنزۇتەرجىمە قى

 .قوللىنىدىغان بىنورمال ئادەت شەكىللىنىۋاتىدۇ تەرجىمە قىلىىدىغان،

باشالنغۇچ مەكتەپ »مەكتەپلىرى ئۈچۈن تۈزۈلگەن  مەن تۆۋەندە ئوتتۇرا دەرىجىلىك پېداگوگىكا

دىكى سانالرغا نام بېرىش ئۇسۇلىدا «(قىسىم -0)ئوقۇتۇش مېتودى سى ۋەماتېماتىكا ئاساسىي نەزەرىيى

 .قىسىم ساقالنغان مەسىلىلەرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمەن مۇۋاپىق بولمىغان بىر
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نام بېرىشنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرلۈك  ئومومەن قىلىپ ئېيتقاندا، دەرسلىك كىتاپتا سانالرغا

 .بولىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن

توققۇز ساننىڭ ھەرقايسىسىغا مۇستەقىل نام  سانالر ئارقىمۇئارقىلىقىدىكى ئالدىنقى تەبىئىي – 1

 بەش، ئالتە، يەتتە، سەككىز، توققۇز؛ يەنى بىر، ئىككى، ئۈچ، تۆت،. بېرىلگەن

ئون . ئاساسەن ساناش بىرلىكلىرىنى بەلگىلەش قا«ئونغا توشسا ئالدىنقى خانىغا بىرنى قوشۇش – 2

يۈز دېيىلىدۇ، ئون يەردە يۈز مىڭ دېيىلىدۇ، مىڭدىن يۇقۇرى  لىدۇ، ئون يەردە ئونيەردە بىر ئون دېيى

تولغاندا بىرمۇبىر يېڭى نام بېرىلمەستىن، بەلكى ئون يەردە مىڭ ئون مىڭ  ساناش بىرلىكلىرىدە ئونغا

 اميۈزمىڭدىن يۇقۇرى ساناش بىرلىكلىرىگە يېڭى ن. ئون يەردە ئون مىڭ يۈزمىڭ دېيىلىدۇ دېيىلىدۇ؛

مىليارد دېيىلىدۇ؛  بېرىلگەن، ئۇ، ئون يەردە يۈزمىڭ مىليۇن دېيىلىدۇ؛ ئون يەردە يۈز مىلىيۇن بىر

 .دېيىلىدۇ ۋە باشقىالر مىلياردتىن كېيىنكىلىرى ئون مىليارد، يۈز مىليارد، ترىليۇن

 ھەممىسى ئالدىنقى توققۇز سان بىلەن ساناش باشقا تەبىئىي سانالرغا نام بېرىشالرنىڭ – 3

 .قىلىنىدۇ بىرلىكلىرىنى بىرىكتۈرۈش ئارقىلىق ھاسىل

مىللەت خەلقلىرىگە ماس كەلسىمۇ، يەنە بىر قىسىم  بۇنداق نام بېرىش ئۇسۇلى دۇنيادىكى كۆپ قىسىم

يەنى يۇقارقى ئۇسۇل . مۇكەممەل نام بېرىش ئۇسۇلى بواللمايدۇ گە(ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش)مىللەتلەر

ئۇيغۇرالردا يۈز ئىچىدىكى پۈتۈن ئونلۇق سانالرغا . دىلىگىلى بولمايدۇئىپا بىلەنال سانالرنى تولۇق

 مىللەت خەلقلىرىدىن پەرقلىق ھالدا مۇستەقىل نام بېرىلگەن بولۇپ، بىر يەردە ئون ئون باشقا

ئۈچ ئون  دېيىلىدۇ، ئىككى يەردە ئون ئىككى ئون دېيىلمەستىن يېگىرمە دېيىلىدۇ؛ ئۈچ يەردە ئون

. ………دېيىلىدۇ؛  ۇز دېيىلىدۇ؛ تۆت يەردە ئون تۆت ئون دېيىلمەستىن قىرىقدېيىلمەستىن ئوتت

نامالرمۇ يۇقارقى قائىدىنىڭ  شۇڭا بۇ. توققۇز يەردە ئون توققۇز ئون دېيىلمەستىن توقسان دېيىلىدۇ

مۇستەقىل بىر قائىدە سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا  بۇ. ئىككىنجىسى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلىشى الزىم ئىدى

. يۇقارقىالر ئارقىلىقال سانالرنى مۇكەممەل ئوقۇغىلى بولمايدۇ ۇلمىغان ياكى ئىتراپ قىلىنمىغانداقوي

سەكسەن بەش مىليارت ئالتە يۈز توقسان يەتتە مىليۇن تۆت يۈز »يەنى  32479421223مەسىلەن، 

« يىگىرمە»، «ئەللىك»، «توقسان»، «سەكسەن»دىكى « يۈز يىگىرمە سەككىز ئەللىك مىڭ ئۈچ

 تېلېگراپ ئىدارىلىرىدىكى –بانكا ۋە پوچتا . ئاتالغۇالرنى چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ دېگەن

ئورنىغا  ئاپتۇماتىك ئۈسكىنىلەرنىڭ سېستىمىسى ئۇيغۇر تىلىنى بۇزۇپ قىرىق بەش يۇەن دېيىشنىڭ

« سەككىز پۇڭ توققۇز ئون»، توقسان سەككىز پۇڭ دېيىشنىڭ ئورنىغا «تۆت ئون بەش يۇەن»

 .سۆزلەرنى ئاڭالپ قالىمىز« ئۇيغۇرچە»ك بىمەنە دېگەندە
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مۇشۇنداق مەسىلىدىال ئەمەس، بەلكى باشقا تەبىئىي  شۇڭا، ئاپتۇرلىرىمىزنىڭ، تەرجىمانلىرىمىزنىڭ

مىللەتنىڭ ئۆز خاسلىقىغا ئىتىبار بىلەن قاراپ، خەلقنىڭ تەپەككۇر  پەن كىتاپلىرىنى ئىشلىگەندىمۇ

 .يەت بېرىشىنى ئۈمىت قىلىمەنبولىشىغا ئەھمى ئادىتىگە ئۇيغۇن

بىلدۈرىدىغان، ئاتا بوۋىلىرىمىز نەچچە مىڭ يىلالردىن  بىزنىڭ تىلىمىزدا سانالرنىڭ ئون مىڭلىقىنى

دەيدىغان بىر ئاتالغۇ بولۇپ، خەنزۇ « تۈمەن»مەنىگە ئىگە  بىرى ئىشلىتىپ كەلگەن مۇستەقىل

تەۋەرۈك سۆزىمىز تەرجىمە فىلىملىرىدە  مەنىگە ئىدى، لېكىن ھازىر بۇ بىلەن ئوخشاش «万»تىلىدىكى

 دېگەندەك ئىبارىلەردە قولالنغاننى ھېساپقا ئالمىغاندا،« يىلالر ياشىغايال تۈمەن مىڭ»

سۆزنىڭ مەنىسىنى  مەتبۇئاتلىرىمىزدا كۆزگە چېلىقماي ئىستىمالدىن قېلىپ، ياش ئەۋالتالر ئاڭلىسىمۇ بۇ

بۇنىڭدىن كېيىنمۇ يوقۇلۇپ كەتمەي،  ، شۇڭا، بۇ سۆزنىڭبىلمەيدىغان ھالەتكە كېلىپ قالغاندەك قىلىدۇ

پايدىلىنىش كىتاپلىرىغا كىرگۈزۈلىشىنى ۋە  داۋاملىق ئىشلىتىپ تۇرىشىمىز ئۈچۈن دەرسلىك ياكى

 :مەسىلەن. قوللۇنىلىشىنى تەشەببۇس قىلىمەن توال –تەرجىمە ئەسەرلىرىدە ئاز 

7468950000 七十四亿六千八百九十五万零零零零＿تيۈز ئاتمىش تۆ نى يەتتە مىليارت

7468953201 سەككىز مىليۇن توقسان بەش تۈمەن دەپ؛ 七十四亿六千八百九十五万三千

两百零一＿بەش تۈمەن ئۈچ مىڭ ئىككى  نى يەتتە مىليارت تۆتيۈز ئاتمىش سەككىز مىليۇن توقسان

 .قىلماقچىمەن يۈز بىر دەپ ئوقۇشنىمۇ بىرگە قوللۇنۇشنى تەۋسىيە

ۇتەخەسىسلەرنىڭ ئويلۇنۇپ كۆرۈشىنى ئۈمىت م يۇقارقىالر مېنىڭ پەقەت شەخسى كۆز قارىشىم،

 .قىلىمەن

 ئويلۇرۇم رەقەملىرىمىزنى ئۆز تىلىمىزدا ئاتاش ھەققىدىكى

 

ئۈسكىنىلەرنىڭ نۇمېرىنى سورىسىڭىز، كۆپ ھالالردا ئۇ  ھازىر قانداق بىر ئادەمدىن تېلېفون ياكى باشقا

ىي مەكتەپنىڭ پروپپىسورى بولغان ھەتتا بىر مەسچىتنىڭ ئىمامى، ئال ئادەم كىچىك بالىدىن تارتىپ

 بۇ ھالنى باشقا بىر مىللەت كۆرسە،. خەنزۇچە نامالر بىلەن دەپ بېرىدىغان بولۇپ كەتتى تەقدىردىمۇ،

بۇ ھال . تەبىئىي بۇ مىللەتنىڭ لۇغىتىدە رەقەمنى ئىپادىلەيدىغانغا سۆز يوقمىدۇ؟ دەپ ئويالپ قىلىشى

نۇرغۇن نەرسىلەرگە باشتا ئاددى  مەيلىتى، ئاخىرى بېرىپھازىرقىدەك تېلېفۇن بىلەنال چەكلەنسىغۇ 

قايسىسىنىڭ پارىسچە ئىكەنلىگىنى ئايرىغىلى  قاراپ، ھازىر سۆزلىرىمىزدىن قايسىسىنىڭ ئەرەپچە،

( نى خەنزۇچە نېمە دەيدۇ؟ دەپ سورىغىنىدەك”كىشىلىرىمىزنىڭ بەسەي ھەتتا بىرقىسىم)بولمىغاندەك 

ساالمەت يەتكۈزۈپ بېرەلىگەن رەقەملىرىمىزمۇ -لىرىمىز بىزگىچە ساقچىقىپ، ئەجداد ئاقىۋەت كىلىپ
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 – بىزنىڭ دەۋرىمىزدە شۇنچە ئېسىل ھەر ساھەدىكى باشقا مەدەنىيەتلىرىمىزگە ئوخشاش بارا خۇددى

 .بارا يوقۇلۇپ كېتەرمىكىن دەپ ئەندىشە قىلىمەن

دىلىكنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، نۇمېرنىڭ ئاالھى مېنىڭچە تېلېفۇن نۇمېرىنىڭ ناملىرىنى ئاتىغاندا

ھازىر . قوللۇنۇش، ئەستە ساقالش ئەپلىك بوالرمىكىن دەيمەن بىرقانچە بۆلەكلەرگە بۆلۈپ ئاتىساق،

يەتتە خانىلىق سان قوللىنىلىۋاتىدۇ، ئۇنىڭ ئالدىنقى ئۈچ خانىسى شۇ  رايۇنىمىزدا تېلېفون ئۈچۈن

 نىسى شۇ تېلېفونغا خاس نۇمۇر بولغانلىقتىن،نۇمېرىنى بىلدۈرسە، كېيىنىكى تۆت خا جاينىڭ تەۋەلىك

مەسىلەن،  .مۇشۇنداق ئىككى بۆلەككە بۆلۈپ ئاتالغاندا يېزىش، ئەستە ساقالش ئاسانلىشىدۇ

ئەللىك  –ئەللىك تۆت  ياكى)سەككىز يۈز ئەللىك بىر، بەشمىڭ تۆت يۈز ئەللىك تۆت »نى 3202424

نۆل  –ياكى نۆل ئۈچ )ئىككى ئۈچ يۈز ئىككى يۈز ئەللىك ئىككى، نۆل،»نى 2221212، «(تۆت

دەپ « توققۇز( ياكى ئۈچ نۆل)نۆل -نۆل -ئالتە يۈز يەتمىش سەككىز، نۆل»نى 4931117، (ئىككى

 .ئاتىساق

يانفۇنى كۆپ قوللىنىلىۋاتىدۇ، مېنىڭچە بۇنىڭ  «<كىزەر تەڭرىتاغ>» ھازىر ئاپتۇنۇم رايۇنىمىزدا

ۋەرلىشىش شىركىتىنىڭ تۈر نۇمېرى، كېيىنكى ئىككى كۆچمە تېلېفون خە 023ئالدىنقى ئۈچ خانىسى 

خەرەكتىرلىك  نىڭ ئۆزىگە خاس نۇمۇر، كېيىنكى ئىككى خانىسى رايۇن<تەڭرىتاغ كىزەر> 77خانىسى 

مانا مۇشۇ تۆت بۆلەكنى  نۇمۇر، ئاخىرقى تۆت خانىسى كارتا ئىگىسىگە خاس نۇمۇر بولغانلىقتىن،

سەككىز، توقسان توققۇز، ئون  بىر يۈز ئوتۇز»نى 02377002439: مەسىلەن. ئاساس قىلىپ ئاتىساق

بىر يۈز ئوتۇز سەككىز، توقسان » نى02377342472دەپ، « بىر، بەشمىڭ تۆت يۈز سەكسەن يەتتە

دەپ ئاتىساق، باشقا يانپۇن،  «توققۇز، سەكسەن ئالتە، بەش مىڭ تۆت يۈز توقسان بەش

 .ئاتالسا، مۇۋاپىق بوالر دەپ قارايمەن ەچاقىرغۇالرنىڭ نۇمۇرلىرىمۇ مۇشۇ قانۇنىيەت بويىچ

 

 خىياللىرىم تىللىرىدىن سۆز قوبۇل قىلىش توغرىسىدا قىرتاق تئەلچە

 

خەنزۇ تلىدىكى ۋه ، روس تىلىدىكى، تىلىدىكى پارس، تارىخىمىزدا گەۋدىلىك ھالدا ەئرهپ تىلىدىكى

ىلىرىمىز ائرقىلىق لۇغىتىمزنى سۆزلەر ھەرقايسى دهۋرلەرده زىيال ائخىىرىدا ئىنگىلىز تىلىدىكى نۇرغۇن

 نەتىجده ھازىرقى زامان ۇئيغۇر تىلىنىڭ ھەرقانداق بىر ائددى. سەمىرىتىپ” كېلىۋېتىپتۇ“ ،”“بېيىتىپ

بۇنىڭ . يېتىپتۇ جۈملىسىدىمۇ يۇقارقى تىلالردىن خالىي بولغان بىرهر جۈملىنى تاپقىلى بولمىغىدهك ھالغا

، مەنلىك –زىيالىلىرىمىزدىكى مەن  زاق ۆئتمۈشلەردهائساسلىق سەۋهپلىرىنى وئيلىغان ۋاقتىىمىزدا ۇئ
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يېقىنقى دهۋېرلەرده بولسا يۇقارقى ، مۇمكىن كۆز قىلىش سەۋهپ بولغان بولىشى –كۆز ، بىلەرمەنلىك

چەتتىن ، ۇئنى بېرىلىپ تەتقىق قىلماسلىق، ھۆرمەتنىڭ تۆۋهنلىكى ۇئدۇمدىن باشقا ائنا تىلغا بولغان

تاڭ  –كەڭ خەلق ائممىسنى ھاڭ ، تەييارغا ەئييار بولۇپ، ىيالماسلىقتەدبىقل كىرگەن يېڭى شەيئىلەرگە

 يېقىنقى دهۋېرلەرده بولسا بىر قىسىم تونۇلغان. خائشى ھۆكۈم سۈرگەن بولىشى مۇمكىن قالدۇرۇش

بولغان تونۇشىنىڭ  ۇئنىڭ مەنا قاتالملىرىغا، زىيالىلىرىمىزمۇ ۆئزىنىڭ چەتەئل تىللىرىغا بولغان ھېرىسلىقى

چەتەئل تىللىرىنىڭمۇ ، كۆرمىگەنلىكى نا تىلىنى وئبدانراق تەتقىق قىلىپ ۇئنىڭ ەئبزهللىكىنىائ،يۇقۇرىلىقى

قىاللمىغانلىقى سەۋهپلىك ھە دىسىال بىزنىڭ تىلىمىز  يەنە نۇرغۇن كەم تەرهپلىرىنىڭ بارلىقىنى ھىس

ونى پوك، بىزنىڭ تىلىمىز يېرىك ەئسەرلەرگە ماسلشالمايدىكەن ،تېخنىكىغا ماس كەلمەيدىكەن –پەن 

تولۇق ئېچىپ بىرهلمەيدىكەن دېگەندهك نەزهرىيەلەرنى تور ۋه  سۆزنىڭ مانچە خىل مەنىسىنى

 لەرده وئچۇقتىن وئچۇق تارقاتماقتا ھەم لۇغەت تەركبىمىزده چەتەئل تىللىرىنىتاراتقۇ ۇئات قاتارلىقمەتب

، جاۋاپ يېزىش ،دىكى تور بەتلىرىگە قارايدىغان بولساق يېڭى تىماULE بىرقىسىم. تېخىمۇ ائۋۇتماقتا

، ئېلىشىدىكى سەۋهپ ۇئالرنىڭ بۇنداق. پۈتۈك قاتارلىقالرغىچە ئېنگىلىزچە ائتالغۇدا ئېلنغان

 .ەئينەن ئپادىلەپ بېرهلمەسمىش ،ئېنگىلىزچىدىكى شۇ سۆزنىڭ بارلىق ئىپادىلىگەن مەنىسىنى تولۇق

نى تولۇق ەئكس ەئتتۈرۈپ سۆزنىڭ ئىپادىلىگەن مەنىسى ەئگەر بىر تىلدىكى بىر سۆز يەنە بىر تىلدىكى بىر

نېمە ۈئچۈن ئېنگىلىزالردا ائكا ، قوبۇل قىلىشقا توغرا كەلسە بېرهلمگەنلىكى ۈئچۈنال ۇئ چەتەئل سۆزىنى

ئېنى ، ۇئالر چەت تىلالردن ائكاتۇرۇپ، پەرقلەندۈردىغان شۇنداق مۇھىم بىر سۆز يوق  بىلەن ئېنىنى

 –دهل  بىزنىڭ تىلىمىزدا؟ دىلەيدۇسۆزنى قوبۇل قىلماي قېرىنداش دېگەن بىر سۆز بىلەنال ئىپا دېگەن

، ۋاسا، جەگە ،خە، شوپۇڭ، شىۋېق، بادرا، شاخ، غول، كۆچەت، بولغان جىرىمجەمەتلىرى دهرهخنىڭ 

ۇئالر ، سۆز تېپىلمسا تەمەچ دېگەندهك نۇرغۇن سۆزلىرىمىزگە باشقا تىلالردا، شېشىق، تارشا، وئتان

ۆئزىده بار بولغان بىرهر سۆز بىلەن  كەلمىىسىمۇ ۇئيغۇر تلىدىن بۇ سۆزنى قوبۇل قىالرمۇ ياكى مەنىسى دهل

 ؟ئىپاده قىالرمۇ

كومپيۇتېر دېگەن بۇ سۆز بار بولغىيمىتى ياكى بۇ  كومپيۇتېر مەيدانغا كېلىشتىن بۇرۇن ائمېرىكىدا

مەلۇم شەيىئي بارلىققا كەلگەندىن كېيىن ۇئالر ؟ سۆز ياسالغانمۇ ۈئسكىنە بارلىققا كەلگەندىن كېيىن بۇ

بىزمۇ ، ۋه ئىشلىتىلىشىگە ائساسەن ئسىم قويغان بولىشى مۇمكىن الھىدىلىكىشۇ شەيئىنىڭ ائ

ھەييار بولۇشنى ئىستىمىسەكال ھەرقانداق بىر سۆزنى ياسيالىشىمىز تامامەن  تەييارغا، ئىزدهنسەك

 ياسىيالمساق تىلىمىزغا ماس كىلىدىغان قېرىنداش مىللەتلەر ياسىغان سۆزدىن پايدىالنساق .مۇمكىن

قىلغاندىن كۆپ  ائتايىتەن ۆئگىنىپمۇ ەئستە ساقلىغىلى بولمايدىغان سۆزلەرنى قوبۇل، ىلساقياكى قوبۇل ق

مەزگىللەرده ساالھىيەت  ساالھىيەت گۇۋاھنامىسى يېڭى چىققان، مەسىلەن. ياخشى بولۇر ئىدى

رخىل تەلەپپۇز بىلەن ، ھەكۆنەلمەي گۇۋاھنامىسى دېگەن بۇ پويىزدهك ۇئزۇن نامغا كىشىلىرىمىز تازا



147 
 

تۈرۈكچىدىن كىملىك دېگەن ، كەلگەن ئىدى ۇالرمۇ ۇئقالمايدىغان ائتالمىش خەنزۇچە ائتاپخەنز

چىقىۋاتقان گەپنىڭ نېمىلىكىنى ئاڭقىرااليدىغان،  ئېغىزىدىنائتالغۇنىڭ قوبۇل قىلىنىشى بىلەن 

جىسمىغا اليىقالشقان بۇ نام شۇنداق يېقىپال  –گە ئىسمىي كىشىلىرىمىز ئاغزىنىڭ يۈگىنى ئۆزئىلكىدىكى

 .ەتتىك

نى E_mail ئېلىكترۇنلۇق پوچتا يولالنما بولغان ئەپەندىميىلىدا ائبدۇقادىر جااللىدىن ئالدىنقى بىر 

مەتبۇائتالردا بۇ ئېسىم ۋه بۇ ئىسىم ۆئزئىچگە ، توربەتلىرىده ھازىر كۆپ قىسىم، ئېلخەت دهپ ائتىۋىدى

 .جەھەتتىن وئمۇمالشتى ائلغان مەنىلەر ائساسىي

سۆزى « پاراشوك»تۈپەيلى خاتا قوبۇل قىلغان  ىرىمىزدىكى سەۋەنلىكيازمامنىڭ ئاخىرىدا تەرجىمانل

كۆتۈرىۋەتكەن تالقان سۆزىنى تىرىلدۈرگەن مىللىي  بىلەن كىشىلەر ئالال قاچان ئەستىن

 .شىركىتىگە ئاالھىدە رەھمەت ئېيتماي تۇرالمايمەن «ئارمان»كارخانىلىرىمىزدىن 

 .سانىغا قىسقارتىپ بېسىلغان -2يىللىق  -2119ورنىلىنىڭ ژ بۇ ماقالە، قەشقەر پېداگوگىكا ئېنىستىتۇتى
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 زەينەپ غەززالى-جاسارەت ئابىدىسى-00

 

 شەھىدى. ت
 

 

 

ەرەب ئىرقىدىن بولۇپ،ئۇ مىالدىيە زەينەپ غەززالى ئەلجۇبەيلىنىڭ ئەسلى نەسەبى ھەقىقى ئ

ـ كۈنى مىسىرنىڭ شىمالى غەربىگەجايالشقان بەھرە ۋىاليىتىدە، ئېسىل  2ـ ئاينىڭ  0ـ يىلى  0709

ئۇنىڭ دادا تەرەپ نەسەب شەجەرىسى ھەزرىتى . نەسەب ۋە ھاللىق بىر ئائىلىدە دۇنياغاكەلگەن

رىتى ئەلىنىڭ ئوغلى ھەزرىتى ئىمامغا ئۆمەر ئىبنى خەتتابقا ئۇالشسا، ئانا تەرەپ نەسەبى ھەز

زەينەپ غەززالىنىڭ بوۋىسى چوڭ سودىگەر بولۇپ، ئاساسلىق ئىشى پاختا تىجارىتى بىلەن . باغلىنىدۇ

دادىسى مۇھەممەد غەززالى بولسا،ئەزھەر ئۇنۋېرىستىتىنىڭ بۈيۈك شەيىخلىرىدىن . شۇغۇللىنىش ئىدى

ھەتتە ھەممىگە تونۇلغان، ھۆرمەتكە سازاۋەر، بىرى بولۇپ، ۋەز نەسىھەت ۋە نوتۇق سۆزلەش جە

 .مۆتىۋەرئەلالمە ئىدى

مۇھەممەد غەززالى قىزى زەينەپنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ۋە ئەركىلىتىپ نۇسەيبە دەپ 

دادىسىنىڭ ئۇنداق دەپ ئاتىشىدا ئەركە قىزىنىڭ كەلگۈسىدە بۈيۈك ساھابە نۇسەيبە بىنتى . ئاتايتتى

. اش خىسلەت ۋەئىپپەت ئابىدىسى بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىالتتىئەلكەبىل مازەنىغا ئوخش

ئۇ تېخى تۆت ـ بەش يېشىغا توشمىغان قىزىغا ياغاچتىن قېلىچ ياساپ بېرىپ، يۇمىالق بىر دائىرە 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ »: سىزىپ، قىزىنى سىزىقنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرغۇزۇپ، قىلىچنى تۇتقۇزاتتى، ئاندىن

زەينەپ بولساقولىدىكى قىلىچىنى ئوڭ، سول، ئالدى، . دەپ چېقىشتۇراتتى« اپ قىزىمدۈشمىنىنى چ

دادىسى، . ئارقىسىغا توختىماي شىلتىپ دادىسىغائارىدا بىر قاراپ، تاتلىق كۈلۈپ قوياتتى
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بىرنى »: دەپ سورىسا، ئۇ« پەيغەمبىرىمىزنىڭ دۈشمىنىدىن قانچىنى ئۆلتۈردۈڭ قىزىم»

سى يەنە ئۆلتۈر قىزىم دەيتتى، ئۇ قىلىچنى ھاۋاغا شىلتىپ يەنەدادىسىغا دادى. دەيتتى«ئۆلتۈردۈم

دەپ … دەپ سورىسا ئىككىنى،ئۈچنى، تۆتنى ئۆلتۈردۈم « قانچىنى ئۆلتۈردۈڭ»قارايتتى، دادىسى، 

دېمەك مۇھەممەد غەززالى بۇئەركە قىزىنى كىچىكىدىنال ساھابىلەردەك تەربىيىلەپ . جاۋاب بېرەتتى

 .كۆڭۈل بۆلگەن چىقىشقا قاتتىق

يېشىدا دادىسى 00. زەينەپ باشالنغۇچ مەكتەپنى مەھەللىسىدىكى ھۆكۈمەت مەكتىپىدە ئوقۇيدۇ

زەينەپنىڭ ئانىسى قاھىرەدە ئىشلەۋاتقان . كېسەل مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇشتۇمتۇت ئالەمدىن ئۆتىدۇ

تۇرۇش ئۈچۈن، قىزى چوڭ ئوغلى مۇھەممەد ۋە ئوقۇۋاتقان ئوتتۇرانچى ئوغلى ئەلىالر بىلەن بىرگە 

. ئۇالر قاھىرە سەييىدە زەينەپ رايونىغا كېلىپ يەرلىشىدۇ. زەينەپنى ئېلپ قاھىرىگە كۆچۈپ كېلىدۇ

زەينەپ قاھىرىگە كەلگەندىن كېيىن يەنە ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش ھەققىدە ئانىسىدىن رۇخسەت 

اۋاپ بېرىدىغانلىقىنى ئانىسى چوڭ ئوغلى مۇھەممەد بىلەن مەسلەھەتلىشىپ ئاندىن ج. سورايدۇ

چۈنكى زەينەپنىڭ دادىسى مۇھەممەد غەززالى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۆينىڭ ئاساسلىق . ئېيتىدۇ

زەينەپنىڭ .ھەر قانداق ئىش ئۇنىڭ سۆزى بىلەن يۈرەتتى. چوڭى مۇھەممەد بولۇپ قالغان ئىدى

ئالغان بىلىمى، شۇنىڭدەك ئوقۇش مەسىلىسىگە كەلگەندە مۇھەممەد سىڭلىسىنىڭ باشالنغۇچ مەكتەپتە 

دادىسىدىن قوشۇمچە ئالغان ئىلمى يېتىدىغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ سىڭلىسىنىڭ ئوقۇشىغا 

ئەممامۇھەممەدنىڭ كىچىكى بولغان ئەلى بولسا سىڭلىسىنىڭ ئوقۇشۇنى قولاليتتى ۋە . قوشۇلمايدۇ

ولغان مۇھەممەدنىڭ سۆزى ئانىسى ئۆينىڭ چوڭى ب. سىڭلىسى خالىغان كىتابلىرىنى ئېلىپ بېرەتتى

بۇ شەكىلدە بىر مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىن زەينەپ . بويىچە قىزى زەينەپكە نەسىھەت قىلىپ تۇراتتى

بىر يەرگە كەلگەندە . بىر كۈنى قىزالر ئوقۇيدىغان مەكتەپ ئۇقۇشۇپ بېقىش ئۈچۈن ئۆيدىن چىقىدۇ

ال مەكتەپ ئالدىغا بېرىپ دەرھ. دەپ يېزىلغان ۋىۋىسكىغا چۈشىدۇ« قىزالرمەكتىپى»كۆزى 

بۇ كىچىك قىزنىڭ »دەرۋازىۋەن. دەرۋازىۋەندىن ئۆزىنىڭ مۇدىر بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

زەينەپ تاقەتسىزلىكتىن مۇدىر بىلەن بۇ . دەپ ئۇنى ئىچىگە ئالمايدۇ« مۇدىر بىلەن نېمە ئىشى

ىۋەن ئاخىرى بۇ كىچىك قىز بىلەن دەرۋاز. سائەتتە كۆرۈشۈش ئۈچۈن كېلىشىپ بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ

زەينەپ ئۇدۇل مۇدىرنىڭ ئىشخانىسىغا بېرىپ . تالىشىپ ئولتۇرۇشنى مۇناسىپ كۆرمەي كىرگۈزىۋېتىدۇ

ئەسساالمۇ »مۇدىر كىرىشكە رۇخسەت قىلغاندىن كېيىن، زەينەپ . ئىككىلەنمەي ئىشىكنى قاقىدۇ

مۇدىر ئىشخانىسىدىكى كىچىك قىزغا . ۇدەپ جاراڭلىق ئاۋاز بىلەن ساالم قىلىپ كىرىد« ئەلەيكۇم

بۇتىمتاسلىقنى . ئوتتۇرىدا بىر پەس تىمتاسلىق ھۆكۈم سۈرىدۇ. قاراپ ھەيرانلىق ئىچىدە تۇرۇپ قالىدۇ

يەنە زەينەپ ئۆزىنىڭ روھلۇق قىياپىتى ۋە جاراڭلىق ئاۋازى بىلەن بۇزۇپ، ئۆزىنى بىر قۇر 

ى، ئەمما ئائىلىسىدە چوڭ ئاكىسىنىڭ بۇنىڭغا قارشى تۇنۇشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ئوقۇش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىن

مۇدىر .ئىكەنلىكىنى،ئوتتۇرانچى ئاكىسىنىڭ ئوقۇشىنى قولاليدىغانلىقىنى تەپسىلى سۆزلەپ بېرىدۇ

ئاندىن زەينەپكە قاراپ ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ دادىسى ۋە . زەينەپنىڭ سۆزلىرىنى دىققەت بىلەن ئاڭاليدۇ
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ئېيتىدۇ ۋەئوتتۇرانچى ئاكىسىنى باشالپ كېلىپ مەكتەپكە تىزىمغا چوڭ دادىسىنى تونۇيدىغانلىقىمنى 

. زەينەپ مەكتەپكە ئېلىنغاندىن كېيىن مۇدىر ئۇنى ئۆزى ئىمتىھان قىلىدۇ. ئالدۇرۇشقا ماقۇل بولىدۇ

مۇدىر ئۇنىڭ زېرەكلىكىگە . زەينەپ مۇدىرنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا بىر ـ بىرلەپ توغرا جاۋاپ بېرىدۇ

 .ۇيدۇئاپىرىن ئوق

مەكتەپكەقوبۇل بولۇپ، بىر ئايدىن . زەينەپ ئاخىرى تولۇق ئوتتۇرا بىرىنچى سىنىپقا قوبۇل بولىدۇ

مۇدىر ئۇنى . زەينەپ ئىمتىھاندىن ئەال نەتىجە بىلەن ئۆتىدۇ. كېيىن مۇدىر ئۇنى يەنە ئىمتىھان قىلىدۇ

 .ئىككىنچى سىنىپقا قوبۇل قىلىدۇ

ئۇ بىر كۈنى گېزىت . ېشىدا ئەال نەتىجە بىلەن پۈتتۈرىدۇي 09زەينەپ تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى 

كۆرۈۋېتىپ ھۇدا شەراۋىنىڭ فرانسىيىگە ئۈچ قىزدىن تەشكىللەنگەن بىر ئۆمەك ئەۋەتىدىغانلىق 

زەينەپ دەرھال ھۇدا شەراۋى بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىش ئورنىغا . خەۋىرىنى كۆرۈپ قالىدۇ

زىنى بۇ قىزالرنىڭ قاتارىدا بىرگە فرانسىيىگەئېۋەتىشنى ئىلتىماس بارىدۇ ۋەئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ئۆ

. ھۇدا شەراۋى ئۇنىڭ ئائىلە ئەھۋالىنى بىر قۇرئىگەللىگەندىن كېيىن باشتا بۇنىڭغا قوشۇلمايدۇ. قىلىدۇ

زەينەپ . چۈنكى، فرانسىيىگەبارىدىغان قىزالرنىڭ كەمبەغەل ئائىلىدىن بولۇشى شەرت ئىدى

بۇ جەرياندا ھۇداشەراۋى زەينەپنىڭ . بۇ ھەقتە بىر قانچە قېتىم پاراڭلىشىدۇھۇداشەراۋى بىلەن 

ئىرادىلىك، گەپ سۆزى جايىدا، ئىلمى سەۋىيىسى ۋە نەزەردائىرىسىنىڭ كەڭ ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ 

شۇنىڭ بىلەن ئۇنى جەمئىيەتكە ئەزالىققا قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇزۇن ئۆتمەي . ئۇنىڭغا قىزىقىپ قالىدۇ

ىيەتنىڭ شۇرا ـ كېڭەش ئەزالىقىغا ئېلىش بىلەن بىرگە زەينەپنىڭ فرانسىيىگە بېرىشتىن ئۇنى جەمئ

بۇ جەمئىيەتكە ئەزا بولغۇچىالر قاتارىدادۆلەتنىڭ يوقىرى . ئىبارەت تەلىپىنى قوبۇل قىلىدۇ

زەينەپ ھۇداشەراۋىنىڭ جەمئىيىتىگە ئەزا . تەبىقىلىرىدىن بولغان خانىم ئايالالرمۇ بار ئىدى

ئۇ بەزىدە تاماق يېيىشنىمۇ . ندىن كېيىن، ئۇنىڭ كۈندىلىك مەشغۇالتى تولىمۇ كۆپىيىپ كېتىدۇبولغا

ئۆيگە كەچ قايتاتتى، ئۇ ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە غەيرىتى بىلەن قاتتىق تەر تۆكۈش . ئۇنتۇپ قاالتتى

پنىڭ يېشى زەينە. بەدىلىگە ھۇداشەراۋىنىڭ ئەتىۋارلىق ۋە سادىق ئوڭ قولى بولۇپ قالغان ئىدى

كىچىك بولغان بىلەن قابىلىيەتلىك،ئۇستا ناتىق ئىدى، بۇنىڭ ئۈستىگە ھۇدا شەراۋى ئۇنى ھەر 

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ جەمئىيەتتىكى . جەھەتتە قولالپ يېقىندىن ياردەملىشىپ تەربىيىلەۋاتاتتى

كېيىنچە ئۇنى ھۇدا شەراۋىنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى . تەسىرى خېلى كۈچلىنىپ قالغان ئىدى

 .ئۆزىنىڭ ئورۇن باسارى قىلىش ئىدى

« ئايالالرئۇيۇشمىسى»ھۇدا شەراۋى مىسىر مۇستەقىللىق مىللى كۈرەش ھەرىكىتىگە قاراشلىق 

ئۇ ئايالالرئازاتلىقىنى، ئايالالر ھوقۇقىنى قوغداش نامىدا . جەمئىيىتىنى قۇرغۇچى مەشھۇر شەخس ئىدى

 .ھەر خىل پائالىيەت ئېلىپ باراتتى

ۇدا شەراۋىنىڭ ئەسلى ئىسمى كەرىمە مۇھەممەد سۇلتان بولۇپ، دادىسىمۇھەممەد سۇلتان بولسا، ھ

ـ  22ـ ئاينىڭ  4ـ يىلى  0397ھۇدا شەراۋى .مىسىر پارالمېنت مەجلىسىنىڭ تۇنجى رەئىسى ئىدى
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يىگە ھۇدا شەراۋىنىڭ دادىسى قىزى ھۇدا ئۈچۈن ئۆ. كۈنى مىسىرنىڭ مىنيا ۋىاليىتىدەدۇنياغا كەلگەن

ئۇ قۇرئان كەرىمنى يادالش بىلەن بىرگە . ئوقۇتقۇچى تەكلىپ قىلىپ دىنى دەرستىن تەلىم بەرگەن

شۇنىڭدەك فرانسۇزچە ۋە تۈركچەتىلالرنى مۇكەممەل . خەت يېزىش ۋە ئوقۇشنى راۋان ئۆگەنگەن

 .ئۆگەنگەن

غىسىنىڭ ئوغلى مەشھۇر ـ يىلقى قوزغىالڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولغان تا 0707ياشقا كىرگەندە  02ئۇ 

ئۇ تۇي قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئىجتىمائىي پائالىيەتلەر بىلەن . ئەلى شەراۋىغا ياتلىق بولىدۇ

ـ يىلى  0713. جەمئىيىتىنى قۇرغان« بالىالرغا كۆڭۈل بۆلۈش»ـ يىلى 0719. شۇغۇللىنىشقا باشلىغان

پ قىلغان ۋە ئۇنىڭ تەلىپى بويىچە مىسىرئۇنۋېرستىتلىرىدا ئايالالرغا خاس يېغىن زالى ئېچىشنى تەلە

. پۈتۈن ئالى مەكتەپلەردە ئىجتىمائىي ئىشالر ۋە قىز ـخانىمالر ئۈچۈن ئاالھىدە يېغىن زاللىرى قۇرۇلغان

. ـ يىلى مىسىرتارىخىدا تۇنجى قېتىم ئېلىپ بېرىلغان ئايالالر قوزغىالڭغا رەھبەرلىك قىلغان 0707ئۇ 

ئۇ خەلقئارادا ئېچىلغان نۇرغۇن ئايالالر . نى قۇرغان« مىسىمىسىر ئايالالر ئۇيۇش»ـ يىلى  0722

 .ئۇ بۇ جەريانداغەربچە پىكىرلەرنىڭ تەسىرىگە قاتتىق ئۇچرىغان. يىغىنىغا قاتناشقان

ئەينى چاغدا مىسىرنى ئىشغال قىلىۋالغان ئەنگلىيە تاجاۋۇزچىلىرى تەرىپىدىن سىرتقا پاالنغان سەئد 

. يتقاندا، ئۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن خەلق ئايدۇرۇمغا چىققانـ يىلى مىسىرغا قا 0720زەغلۇل 

ئۇ . )ھۇدا شەراۋىيمۇ جەمئىيەت رەھبەرلىرىگە باش بولۇپ بۇ قارشى ئېلىش مۇراسىمىغا قاتناشقان

سەئدزەغلۇلنى قارشى ئالغىلى چىققاندا ئايالالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رەھبىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن تۇنجى 

ئۇقىزالرنىڭ بۇرۇن توي قىلىشىغا قارشى چىقىپ، قىزالر (. رومىلىنى ئېلىپ تاشلىغان قىلىپ بېشىدىكى

. يېشىدا توي قىلىشى كېرەكلىكىنى تەشۋىق قىلغان 03يېشىدا، ئوغۇلالر 04ئەڭ كىچىك بولغاندا 

شۇنىڭدەك، ئەر ـ ئايالالر ھوقۇقتا باراۋەر دەپ كۆرسىتىپ، ئەرلەرنىڭ كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشىغا 

ئۇ . ت بىلەن قارشى چىققان ۋە بۇنى ئايالالرغا نىسبەتەن ھاقارەت ۋە خورلۇق دەپ كۆرسەتكەنشىددە

ئۆز شۇئارىدا ئايالالرنىڭ مائارىپ ئىشىغا كۆڭۈل بېرىش، سىياسەتكە ئارىلىشىش ھوقۇقىنى 

 .ـ كۈنى ۋاپات بولغان 02ـ ئاينىڭ  3ـ  0749ئۇ . كاپالەتلەندۈرۈشنى تەشەببۇس قىلغان

بۇنىڭدىن قاتتىق خۇشال بولغان زەينەپ سەپەر . ە ماڭىدىغان ۋاقىت جەدۋېلى تۇرغۇزۇلدىفرانسىيىگ

ئۇ بىر كۈنى ئاخشىمى چارچاپ ئارام ئېلىش ئۈچۈن ياتاق ئۆيىگە . تەييارلىقى ھەلەكچىلىكىدە ئىدى

ئۇخالۋېتىپ چۈش كۆرىدۇ، چۈشىدە دادىسى . كىرىپ شىرىن خىيالالر بىلەن كۆزى ئۇيقىغا كېتىدۇ

نىڭ فرانسىيىگەبارماسلىقىنى، جانابى ئالالھ ئۇنى مىسىردا تېخىمۇ ياخشى ئىشالرغا ئۇ

يېقىندا بىلىپ قالىسەن »دەپ سورايدۇ، دادىسى، « نېمىشقا»مۇيەسسەرقىلىدىغانلىقنى ئېيتىدۇ، ئۇ 

زەينەپ چۆچۈپ ئويغىنىپ . دەيدۇ«قىزىم، ئەگەر بارىدىغان بولساڭ مەن سەندىن رازى بولمايمەن

ئاخىرى دادىسىنىڭ قىلغان نەسىھىتىنى قوبۇل . ۇ ۋە كۆرگەن چۈشى ھەققىدە قاتتىق ئويلىنىدۇكېتىد

ھۇدا شەراۋى ئۇنىڭ بۇ قارارىدىن خەۋەر تېپىپ . قىلىپ، فرانسىيەگە بېرىش قارارىدىن ۋاز كېچىدۇ

ندىن زەينەپ كۆرگەن چۈشىنى ھۇدا شەراۋىغاسۆزلەپ بەرگە. قاتتىق ئىچى پۇشۇپ سەۋە بىنى سورايدۇ
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زەينەپ سەن مېنىڭ ئۈمىدىم »: كېيىن، ھۇدا شەراۋى زەينەپنىڭ ئىككى قولىنى چىڭ سىقىپتۇرۇپ

ئىدىڭ، مەن پۈتۈن ئارزۇ تىلەكلىرىمنى ساڭا باغلىغان ئىدىم، بۇالرنىڭ ھەممىسىنى يوققا چىقاردىڭ، 

زىدىن تارام ـ دەپ ـ كۆ« !..چۈش دېگەننىڭ ھەممىسى رېئاللىق ئەمەسقۇ؟!.. بۇ نېمە ئۈچۈن زەينەپ

مېنى كەچۈرۈڭ، مەن دادامنىڭ سۆزىگە خىالپ ئىش »: زەينەپ. تارام ياش تۆكۈپ يىغالپ كېتىدۇ

زەينەپ فرانسىيىگە بېرىشتىن ۋاز كەچكەن بولسىمۇ يەنە بۇ . دەپ ئۆزرە قويىدۇ« قىاللمايمەن

 .جەمئىيەتتە ھېچ ئىش بولمىغاندەكال ئىشلەۋېرىدۇ

شى نۇرغۇن قېتىم نۇتۇق سۆزلەش، يىغىن ئورۇنالشتۇرۇشتەك زەينەپ غەززالى ئەزھەرگە قار

چۈنكى ئەزھەر بۇ جەمئىيەتنىڭ مۇسۇلمان قىز خانىمالر ئارىسىدا ئىسالم . پائالىيەتلەردە بولغان

زەينەپ غەززالىدەك ئوقۇمۇشلۇق نۇرغۇن . شەرىئىتىگە كۆرسەتكەن سەلبىي تەسىرىگە قارشى ئىدى

اۋى كۆتۈرۈپ چىققان دىندىن خالىي دۆلەتچىلىك قارىشىنىڭ تەسىرىگە زىيالى قىز ـخانىمالر ھۇدا شەر

شۇ سەۋەپلىك ئەزھەر شەرىپ بۇ جەمئىيەتكە قارشى تۇرىۋاتقان بىردىن بىر . ئۇچرىغان ئىدى

ئەزھەر شەرىپتىكى مۇناسىۋەتلىك تارماقالر ھۇدا شەراۋىنىڭ بۇ جەمئىيىتى . ئاساسلىق ئورۇن ئىدى

ھۇدا شەراۋى بۇ مۇنازىرىگە زەينەپغەززالىنى، سىزا . ىلمى مۇنازىرە ئۆتكۈزگەنبىلەن بىر قانچە قېتىم ئ

بۇ مۇنازىرىنىڭ . نەبراۋىنى ۋە ھاممىسىنىڭ قىزى ھاۋا ئىدرىسنى ۋەكىل قىلىپ قاتناشتۇرغان ئىدى

م بىرىدە ئەزھەر تەرەپتىن قاتناشقان شەيخالر ھۇدا شەراۋىنى مۇسۇلمان خانىمالر ۋەكىلى سۈپىتىدە ئىسال

ئۇالرنىڭ بۇ چاقىرىقىغا زەينەپغەززالى قاتتىق . پرىنسىپى بويىچە پائالىيەت ئېلىپ بېرىشقا چاقىرىدۇ

رەددىيە قايتۇرۇپ، ھۇدا شەراۋىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيىتى، مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ساپاسىنى 

ىن ئىبارەت، دېگەندەك ئۆستۈرۈپ، سەۋىيىسىنى كۆتۈرۈش بىلەن ئۇالرنىڭ ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشت

. مۇڭلۇق شۇئارالرنى توۋالپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۇنى ۋە ئۇنىڭ جەمئىيىتىنى قوغداپ كەلگەن ئىدى

مۇنازىرىدە زەينەپ . دەك ئەزھەرنىڭ شەيخلىرى بىلەن مۇنازىرىگەچۈشۈپ قالىدۇ 01ئۇ بىر كۈنى 

شۇنىڭ بىلەن . غالىپ كېلىدۇ ھۇدا شەراۋىنىڭ پىكرىنى قوغداش بىلەن ئەزھەر شەيخلىرى ئۈستىدىن

مۇنازىرىدە يېڭىلىپ قالغان شەيخالر ئېرىشاد ۋە ۋەز ـ نەسىھەت ئەترىتىنىڭ باشلىقى شەيخ 

مۇھەممەدئابدۇھ تىن زەينەپ غەززالىنىڭ ھەرقانداق جەمئىيەت سورۇنلىرىدا سۆز قىلىشىنى ۋە نۇتۇق 

دۇھ زېرەك ۋە بىلىملىك ئادەم لېكىن شەيخ مۇھەممەد ئاب. سۆزلىشىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلىدۇ

ئەلالمە بىر قىزنى قايىل قىاللماي، ئۇنى  01بولغانلىقى ئۈچۈن، ئەزھەرنىڭ مۆتىۋەر شەيخلىرىدىن

بىزنىڭ پىكرىمىزنىڭ خاتا ئۇالرنىڭكىنى »ئاممىۋى سورۇنالردا سۆزقىلىشتىن توسساق، خەلق 

ەن داۋاملىق سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، دەپ چۈشىنىپ قالمامدۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇنىڭ بىل« توغرىكەن

شۇڭا بۇ ئىشقا سىلەردىن بىرىڭالر مەسئۇل بولۇشى كېرەك دېگەندە، . ئۇنى قايىل قىلمىساق بولمايدۇ

سورۇندىكىلەرنىڭ ئىچىدىن شەيخ مۇھەممەد نەججار ئىسىملىك كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ زەينەپ 

 .بىلەن ئۆزىنىڭ سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ بېقىش تەكلىپىدە بولىدۇ

. ىككىنچى كۈنى زەينەپ خىزمەتداشلىرى سىزا ۋە ھاۋا بىلەن بىرگە يىغىن زالىغا كېلىپ ئولتۇرىدۇئ
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زال ھەر تەبىقىدىكى قىز ـ خانىمالر بىلەن تولۇپ . ئارقىدىن شەيخ مۇھەممەد نەججارمۇ يېتىپ كېلىدۇ

. گە تەكلىپ قىلىدۇيىغىن رىياسەتچىسى مىكروفۇننى قولىغا ئېلىپ زەينەپ غەززالىنى سۆز. تاشقان ئىدى

زەينەپ غەززالى مىكروفۇندا ئۆزىنىڭ جاراڭلىق ئاۋازى بىلەن ھۇداشەراۋىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان 

پائالىيەتلىرى، ئىش ـ ئىزلىرى ۋە كۆزقاراشلىرىنى بىر ـ بىرلەپ سۆزلەپ ئۆتۈپ يىغىندىكىلەرنىڭ 

تىپ ھەمراھلىرى بىلەن قايتىش زەينەپ غەززالى سۆزىنى تۈگى. قاتتىق ئالقىش ـسادالىرىغا ئېرىشىدۇ

قىزىم مەن ئىسالم دەۋىتى توغرۇلۇق بىر »: ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغاندا، شەيخ مۇھەممەد نەججار

بولىدۇ، قېنى »: زەينەپ. دەيدۇ« نەچچە مىنۇت سۆز قىلماقچى سىلەرمۇ قاتنىشىپ بەرگەن بولساڭالر

 .دەپ شەيخنى ىسەھنىگە تەكلىپ قىلىدۇ« مەرھەمەت قىلسىال

ەيخ مۇھەممەد نەججار مىكروفوننىڭ ئالدىغا كېلىپ ئىككى قولىنى ئېگىزكۆتۈرۈپ، زەينەپ غەززالىغا ش

ئى ئالالھ سېنىڭ گۈزەل ئىسىملىرىڭنىڭ ھەققى »: قاراپ تۇرۇپ ئالالھقا مۇنداق دۇئا قىلىشقاباشاليدۇ

ر، مۇبارەك كىتابىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ئۇنى ئىسالمغا خىزمەت قىلغۇچىالردىن قىلغىن، سەن ھەممىگە قادى

قۇرئان كەرىمنىڭ بەرىكىتى بىلەن ئۇنى ئىسالمغا خىزمەت قىلغۇچىالردىن قىلغىن، ئالەملەرگە 

زەينەپ شەيخنىڭ « .رەھمەت بولۇپ كەلگەن پەيغەمبىرىڭگەساالم ۋە رەھمىتىڭ بولسۇن دەيدۇ

ئېقىشقا  ئۆزىگە قىلغان دۇئاسىدىن قاتتىق تەسىرلىنىپ ئىختىيارسىز كۆز يېشى تارامالپ

ئاخىرى . زەينەپ يىغىسىنى شەيخقا كۆرسەتمەسلىك ئۈچۈن يۈزىنى قاچۇرۇپ بواللماي قالىدۇ.باشاليدۇ

يىغىسىنى توختىتالماي، ئورنىدىن تۇرۇپ سىلە نېمىشقا ماڭا ئاتاپ دۇئا قىلىال، سىلە مېنى ئالالھ بىلەن 

مەن، ئالالھ خالىسا يېقىندا ھەجگە ھالبۇكى،مەن ناماز ئوقۇيمەن، قۇرئان ئوقۇي! ئەمەس دەپ قارامال؟

شەيخ نەججار مەن سىزنى شۇنداق دەپ . بارىمەن، ئالالھنىڭ يولىدا شېھىت بولۇشنى ئۈمىد قىلىمەن

سىز بۇ يەردىن »ئوياليمەن، دەپ يەنە دۇئانى داۋامالشتۇرىدۇ، ئاخىرىدازەينەپكە قاراپ تۇرۇپ، 

سىز ياكى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن چىققاندىن كېيىن يەنە ھۇداشەراۋىنىڭ يېنىغا بارام

مەن ھۇدا شەراۋى بىلەن بولساممۇ يەنە »: زەينەپ مۇنداق دەيدۇ. دەپ سورايدۇ« بىرگە قاالمسىز

سىز ماڭا »: شەيخ نەججار يەنە. «ئۆزەمنى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پەيغەنبىرى بىلەن دەپ بىلىمەن

« ۋەدە بېرىمەن»: زەينەپ. دەيدۇ« غداشقا ۋەدە بېرەمسىزھەقىقەت تەرەپدارى بولۇپ ھەقىقەتنى قو

 .دەيدۇ

ئۇنىڭدىن كۆپ .بۇ ۋەقەدىن كېيىن زەينەپ شەيخ نەججارنى ھەر زامان زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ

شۇنداق . ئىسالم دىنىغا ئاالقىدار چۈشەنمىگەن نۇرغۇن مەسىلىلەرنى بىلىۋالىدۇ. نەرسىلەرنى ئۆگىنىدۇ

 .سىلىدە كۆزى ئېچىلىپ نەزەر دائىرىسى تېخىمۇ كېڭىيىپ قالىدۇقىلىپ ئۇنىڭ نۇرغۇن مە

ئۇ بىر كۈنى ئۆيىدە كەچلىك تاماق ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتقاندا، توساتتىن گاز تۇڭى پاتالپ 

زەينەپ قورققىنىدىن نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي تەمتىرەپ . ئاشخانىنى ئوت يالقۇنى قاپالپ كېتىدۇ

شۇنىڭ بىلەن ئوت ئۇنىڭ بەدىنىگە تۇتىشىپ كۆيۈپ چاال ئۆلۈك بولۇپ . ئىشىكنى تاپالماي قالىدۇ

ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنى دەرھال دوختۇرخانىغا ئاپارماقچى بولىدۇ، ئاممازەينەپ قەتئىي .قالىدۇ
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. چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ بەدىنىنى يات ھەرقانداق كىشىنىڭ كۆرۈپ قېلىشىنى خالىمايتتى. ئۇنىمايدۇ

لېكىن ئۇنىڭ ساالمەتلىكى . سىز ئۆيىگە خاس دوختۇرتەكلىپ قىلىپ داۋااليدۇئائىلىدىكىلەر ئىالجى

دوختۇر پۈتۈن كۈچى بىلەن ھەر خىل ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ، ئەڭ . كۈندىن كۈنگە يامانلىشىپ كېتىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن دوختۇرنىڭ بۇ . قىممەتلىك دورا ۋە ئوكۇلالرنى ئىشلەتكەن بولسىمۇ ئۈنۈمى بولمايدۇ

بىر كۈنى دوختۇر ئاكىسى مۇھەممەدنى چاقىرتىپ، . مارنىڭ ھاياتىدىن ئۈمىدى قالمايدۇبىچارە بى

شۇنىڭ بىلەن ئۇ يېزىدىكى . ئاكىسى قاتتىق قايغۇرىدۇ. ئۇنىڭ ھاياتىدىن ئۈمىد قالمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

تېلېفۇن ئورۇق ـتۇغقانلىرىنى چاقىرتىپ زەينەپ بىلەن كۆرۈشىۋېلىشنى ئېيتىپ قويۇش ئۈچۈن ئۇالرغا 

مۇھەممەد تېلېفوندا زەينەپنىڭ ھاياتىدىن ئۈمىدقالمىغانلىقىنى ئۇالرغا ئېيتقاندا زەينەپ . بېرىدۇ

ئۇ ياتقان يېرىدەتەيەممۇم قىلىپ جانابى ئالالھقا ئىبادەتكە يۈزلىنىدۇ، ئۇنىڭغا . ئاڭالپ قالىدۇ

شەراۋىنىڭ جامائىتىگە  ئى پەرۋەرگىرىم مېنىڭ ھۇدا»: يېلىنىپ يالۋۇرۇپ نامىزىدا دۇئا قىلىدۇ

قېتىلغانلىقىمنىڭ جازاسى بولىدىغان بولسا، مەن بۈگۈندىن باشالپ سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن بۇ 

ئەگەر مېنىڭ شىلەپەكىيگەنلىكىمنىڭ جازاسى بولىدىغان بولسا مەن . جەمئىيەتتىن ئايرىلىمەن

ېرىمەنكى، ئەگەر مېنىڭ ئى پەرۋەردىگارىم مەن ساڭا ۋەدە ب. ھازىردىن باشالپ ھېجاپ تاقايمەن

تېنىم بۇرۇنقىدەك بولۇپ ساقايسا ئايالالر ئۇيۇشمىسىدىن ئىستىپا بېرىپ، ئىسالم دەۋىتىنى 

مۇسۇلمان ئايالالرنى ئەينى چاغدىكى ئايال ساھابىالردەك بولۇشقا . تارقىتىدىغان جەمئىيەت قۇرىمەن

لغان قىسمىنى سېنىڭ يولۇڭدا نەزرى دەۋەت يولىدا داۋاملىق ئىشلەپ، ھاياتىمنىڭ قا. دەۋەت قىلىمەن

 …«قىلىمەن

جانابى ئالالھ بۇ سەمىمى قەلىپتىن چىققان نالە پەرياد ۋە يالۋۇرۇشالرنى قوبۇل قىلىپ ئۇنىڭغا ئۆز 

ئۇنى داۋاالۋاتقان دوختۇر . رەھمىتىدىن شىپالىق ئاتا قىلىدۇ، پۈتۈن بەدىنى تامامەن ئەسلىگە كېلىدۇ

پ ئۇنىڭ ئۈستىدىكى يېپىنچىنى ئاچىدۇ ـ دە قاراپ ھەيران بولۇپ، ئادىتى بويىچە ئەتىگەن كېلى

دەپ سوراپ « !!..سىزكىمۇ؟»دەپ ئۆز كۆزىگە ئىشەنمەي « بۇ نېمە ئىش». توۋالپ سالغىلى تاس قالىدۇ

ئەسلىدە . چۈنكى زەينەپ غەززالىنىڭ بەدىنىدەكۆيۈكنىڭ قىلچە ئىزناسى قالمىغان ئىدى. تاشاليدۇ

شۇنىڭ . كۆيۈپ ئادەم قورققىدەك دەرىجىدە جاراھەتكە تولۇپ كەتكەن ئىدى ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنى

ئۈچۈن زەينەپنى بۇ ھالەتتە كۆرگەن دوختۇر ھەيران بولۇپ كەتكەن، زەينەپنىڭ ئەتراپىدىكىلەرمۇ بۇ 

. كارامەتلىك ھادىسىنى كۆرۈپ خۇشاللىقىدىن كۆز يېشىنى توختىتالماي ھۆركۈرەپ يىغالپ كېتىدۇ

دەپ ئالالھقا رەھمەت « ..سۇبھانالال .. سۇبھانالال »ئىلىسىدىكىلەر ھەممىسى خۇشاللىقىدا زەينەپنىڭ ئا

دەپ زەينەپ ۋە « ئالالھ ھەممەئىشقا قادىر.. سۇبھانالال.. سۇبھانالال »دوختۇرمۇ . ۋەشۈكرى ئېيتىدۇ

 .ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن خوشلىشىپ ھەيرانلىق ئىچىدە زەينەپنىڭ يېنىدىن چىقىپ كېتىدۇ

زەينەپ غەززالى ساقىيىپ قوپۇپال، پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ۋەدىسى بويىچە،بىرىنچى قىلىپ ھۇدا 

جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىقىدىن ئىستىپا سوراپ خەت يازىدۇ، شىلەپىنى « ئايالالر ئۇيۇشمىسى»شەراۋىغا 

 .ئاكىسىغا بازاردىن ئابايەۋە نىقاپ ئەكەلدۈرۈپ ھىجاپلىنىدۇ. تاشاليدۇ
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ئوت ھادىسىسى زەينەپ غەززالىنىڭ .  ـ مۇسىبەت ئىنسانغا ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇبەزىدە، باال

ئۇ ھاياتىنى تامامەن ئۆزگەرتىپ ئىسالم دىنىنىڭ خادىمى . ھاياتىدا قاتتىق سىلكىنىش پەيدا قىلىدۇ

ئۇ ئەزھەرنىڭ بۈيۈك ئالىملىرى بىلەن . بولۇش ئۈچۈن قالغان ئۆمرىنى ئالالھ يولىدا نەزرى قىلىدۇ

بولغان ئاالقىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ، بولۇپمۇ شەيخ مۇھەممەد نەججارغا بولغان ئىخالسى ۋە ھۆرمىتى 

 .ئۇالردىن تەپسىر، پىقھى ئۆگىنىدۇ. كۈنسېرى ئاشىدۇ

 02جەمئىيىتىنى قۇرۇپ چىقىدۇ ۋەئازغىنا ۋاقىت ئىچىدە « مۇسۇلمان خانىمالر»ـ يىلى  0724زەينەپ 

 .مىنىستىرلىكىدىن رۇخسەت ئالىدۇ مەسچىت سېلىش ئۈچۈن ۋەخپە

زەينەپنىڭ ھاياتىدا . زەينەپ جەمئىيەتنى قۇرۇپ چىققاندىن كېيىن ئىسالمى دەۋەت ئىشىنى باشاليدۇ

يۈزبەرگەن ئۆزگىرىشلەرنى كۆرگەن سەپداشلىرى،خىزمەتداشلىرى ۋە شۇنىڭدەك ئۇنى تونۇيدىغان 

زەينەپ قۇرغان . نى قولالپ قۇۋۋەتلەشكە باشاليدۇخانىم ـ قىزالر ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشىدۇ ۋە ئۇ

ئۇ . بۇ جەمئىيەت ئازغىنا ۋاقىت ئىچىدە كېڭىيىپ مىسىرنىڭ ھەممەتەرەپلىرىدە كۆرۈنۈشكە باشاليدۇ

ئۇ ئورۇنالشتۇرغان يىغىلىش ۋە نۇتۇق سۆزلەش قاتارلىق .كۆپىنچە ۋاقتىنى مەسچىتتە ئۆتكۈزەتتى

 .ىمغا يەتكەنقېت 007يېغىلىشالرنىڭ يىللىق سانى 

زەينەپ غەززالى نۇرغۇن ئەرەب ۋە ئىسالم دۆلەتلىرىنى زىيارەت قىلغان، ئىسالم دەۋىتى ۋە ئىسالم 

بۈيۈك . ھوقۇقى قاتارلىق تېمىالردا لېكسىيە سۆزلىگەن ۋەبىر قانچە قېتىم چوڭ مۇكاپاتالرغا ئېرىشكەن

دە ئۇنىڭ ھاياتىغا ئەڭ چوڭ ئۇ كۆرۈشكەن كىشىلەرنىڭ ئىچى. ئىسالمى شەخسلەر بىلەن كۆرۈشكەن

. تەسىركۆرسەتكەن كىشى مۇسۇلمان قېرىنداشالر جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇغۇچىسى شېھىدھەسەنۇلبەننا بولغان

جەمئىيىتىنى قۇرۇپ تۆت يىلدىن كېيىن شېھىت ھەسەنۇلبەننا « مۇسۇلمان خانىمالر»زەينەپ غەززالى 

خىزمەت قىلىشتا ھەمكارلىشىش ئۈچۈن،  ئۇنىڭغا ئادەم ئەۋەتىپ ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ئىسالمغا

مۇسۇلمان »جەمئىيىتىنى مۇسۇلمان قېرىنداشالر جەمئىيىتىنىڭ تارمىقىدىكى« مۇسۇلمان خانىمالر»

دېگەن جەمئىيەت بىلەن، ئۇ جەمئىيەتنىڭ رەھبەرلىكىنى قولىغا ئېلىشنى تەكلىپ « قېرىنداش خانىمالر

. ۋە خىزمەت پائالىيىتى ئاساسەن بىر سېزىقتا ئىدىچۈنكى ھەر ئىككى جەمئىيەتنىڭ نىشانى . قىلىدۇ

لېكىن زەينەپغەززالى ئۆز جەمئىيىتىنىڭ ھازىر خېلى ياخشى مېڭىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ كۆپ 

ياخشى ئىشالرنى قىلىدىغانلىقىنى، كېيىنچە چوقۇم كېلىپ بىرگەخىزمەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ 

ھەسەنۇلبەننا شېھىت بولۇشنىڭ ئالدىدا . يىل ئۆتۈپ كېتىدۇ4،  2دىن ئارى. تەكلىپنى قوبۇل قىلمايدۇ

مەن ھازىر سىزبىلەن »: زەينەپ ھەسەنۇلبەننانىڭ ئىدارىسىگە كېلىپ، مۇنداق دەيدۇ(ـ يىلى 0743)

جەمئىيىتىنىشەرتسىز سىزنىڭ ئەمرىڭىزگە « مۇسۇلمان خانىم ئايالالر» بىرگە ئىشلەش ئۈچۈن كەلدىم، 

بۇ قېتىم  لېكىن ھەسەنۇلبەننا. دەيدۇ« نىڭ بۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق تەلىپىم يوقتاپشۇرىمەن، مې

چۈنكى بۇ كۈنلەردە مۇسۇلمان قېرىنداشالر جەمئىيىتى . ئۇنىڭ ئۆز جەمئىيىتىدە قېلىۋىرىشنى ئېيتىدۇ

زەينەپغەززالى . ئۇزامانكى ھاكىم ھۆكۈمەت بىلەن سىياسى كىرزىسقا دۇچ كەلمەكتە ئىدى

ئۇچراپ شېھىت ھەسەنۇلبەننا سۈيقەسكە (ـ يىلى 0747)ھەسەنۇلبەننا بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇزۇن ئۆتمەي 
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لېكىن زەينەپ غەززالىمۇسۇلمان قېرىنداشالر جەمئىيىتىگە ئۆزىنىڭ بەيئەت قىلغانلىقىنى ۋە . بولىدۇ

ھەسەنۇلبەننا . بۇجەمئىيەتنىڭ سادىق ئەسكەرلىرىدىن بىر ئەسكەر بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كېلىدۇ

تاشقى كۈچلەر تەرىپىدىن قاتتىق  شېھىت بولۇپ، مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى ھاكىم ھۆكۈمەت ۋە

بۇتەشكىالتنىڭ ئاساسلىق رەھبەرلىرى ۋە ئاۋانگارت ئەزالىرى بىر ـ بىرلەپ قولغا . بېسىمغا ئۇچرايدۇ

شۇ سەۋەپتىن بۇ تەشكىالتنىڭ رەھبەرلىك يادرو كۈچى ئاجىزالپ قاتتىق داۋالغۇشقا دۈچ . ئېلىنىدۇ

تەشكىالتنىڭ ئېغىر يۈكى ئاستىغا كىرىپ، ھەرىكەت زەينەپ غەززالى دەل بۇ شارائىتتا بۇ . كېلىدۇ

قولغا ئېلىنغان تەشكىالت رەھبەرلىرى ۋە ئەزالىرىنىڭ ئائىلىسىنى يوقالپ ئۇالرغا . قىلىشقا باشاليدۇ

ئۇشېھىد ھەسەنۇلبەننادىن كېيىن . ماددى ، مەنىۋىي ياردەمدە بولىدۇ ۋە ئۇالرغا ئىگە چىقىدۇ

ىڭ ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان ھەسەن ھۇدەيبىنىڭ رۇخسىتى مۇسۇلمان قېرىنداشالر جامائىتىن

بىلەن، بۇ جامائەت كادىرلىرى بىلەن بىر ئارىغا كېلىپ، يېڭىدىن يېڭىچە خىزمەت ئېلىپ بېرىش ۋە 

ئىجتىمائىي ئىشالرنى تېخىمۇ جانالندۇرۇپ خەلقنىڭ ھال ـ ئەھۋالىغا يېتىش ھەققىدەمۇزاكىرە يىغىنى 

غانچە مۇسۇلمان قېرىنداشالر بىلەن بولغان ئاالقىسى ۋە ئۇالر بىلەن ئىش بىرلىكى ئۇنىڭ بار. ئاچىدۇ

ئۇالر بۇنىڭدىن . قۇرغانلىقى ھاكىم ھۆكۈمەتنىڭ ئىستىخبارت ئورۇنلىرى تەرىپىدىن بىلىنىپ قالىدۇ

ـ يىلى زەينەپنى ماشىنا  0744قاتتىق ئەندىشىگە چۈشىدۇ ۋە ئۇنى دەرھال كۆزدىن يوقىتىش ئۈچۈن 

. زەينەپ ھادىسىدە ئېغىر يارىدار بولىدۇ. لەن كېتىۋاتقاندا ھادىسە چىقىرىپ يوقاتماقچى بولىدۇبى

زەينەپ غەززالى دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتقاندا، . لېكىن جانابى ئالالھ ئۇنى يەنەقوغداپ قالىدۇ

رۇش كېلىپ، ئابدۇناسىر تەرەپتىن زەينەپ غەززالىنىڭ جەمئىيىتىنى تارقىتىۋېتىش توغرۇلۇق ئۇقتۇ

زەينەپ غەززالى، ». زەينەپ غەززالىنىڭ قول قويىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغاكونۋېرت ئەۋەتىدۇ

ئابدۇنناسىرنىڭ بۇ جەمئىيەتنى تارقىتىۋېتىشكە ھوقۇقى يوق، بۇ جەمئىيەت ئىسالمى بىر جەمئىيەت، 

 .ايدۇدەپ ئوقتۇرۇشقا قول قويم« ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى نۇمۇسسسىزلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس

زەينەپ غەززالى ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ كاتىپى كېرىپ، ئابدۇناسىر 

چىقارغان مۇسۇلمان خانىمالر جەمئىيىتىنى تارقىتىۋېتىش ئۇقتۇرۇشىنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقىنى 

كاتىپى . يدۇزەينەپ بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ھەيران بولۇپ كاتىبىدىن بۇنىڭ سەۋەبىنى سورا. يەتكۈزىدۇ

زەينەپ تېخى تولۇق ئەسلىگە كېلەلمىگەنلىكى . ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن تېخى خەۋىرى يوقلىقىنى ئېيتىدۇ

كونۋېرتقا زەينەپ . بۇ كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭغا بىر كونۋېرت كېلىدۇ. ئۈچۈن ئۆيىدە دەم ئېلىۋاتاتتى

ئەۋەتىلگەن بولۇپ، ئۇنى بۇ  گەئەزالىق كېنىشكىسى« ئەرەب سوتسىيالىستىك بىرلىكى»غەززالىنىڭ 

زەينەپ كىنىشكىنى قولىغا ئېلىپ . جەمئىيەتنىڭ يىللىق يىغىنىغاچاقىرىلغان دەۋەت بار ئىدى

كۆرۈۋاتقانداتېلېفۇن كېلىدۇ، تېلېفوندا زەينەپ غەززالى باشچىلىقىدا مۇسۇلمان خانىمالرجەمئىيىتى 

. چىقىشنىڭ زۆرۈرلىكى يەتكۈزىلىدۇرەھبەرلىرى ئابدۇنناسىرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئايدۇرۇمغا

زەينەپ غەززالى ئالالھ خالىسا دەپ جاۋاپ بېرىپ تېلېفوننى قويىۋېتىدۇ ۋە قارشى ئېلىش مۇراسىمىغا 

بىر كۈنى زەينەپ . بۇۋەقەدىن كېيىن زەينەپ ساقىيىپ ئىشقا چۈشىدۇ. قاتناشمايدۇ
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ماشىنىدىن . شىنىسى كېلىپ توختايدۇئىشخانىسىداخىزمەت ئۆتەۋاتقاندا ئىدارە ئالدىغا بىر ساقچى ما

بىر قانچە ساقچى ئۇدۇل زەينەپنىڭ ئىشخانىسىغا كىرىپ، قولىدىكى ئۇقتۇرۇشنى زەينەپكە سۇنىدۇ 

ئۇقتۇرۇشتا بۇ . زەينەپ ئۇقتۇرۇشنى ئوقۇپ غەزەپتىن كۆزلىرى قىزىرىپ ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىدۇ

 .الىرىنىڭ تارقىتىۋېتىشى بەلگىلەنگەن ئىدىجەمئىيەتنىڭ مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىپ پۈتۈن ئەز

زەينەپ غەززالى قۇرغان بۇ جەمئىيەت تارقىتىۋېتىلگەندىن كېيىن بۇجەمئىيەتنىڭ غوللۇق رەھبەرلىرى 

ئۇالرنىڭ بۇ خىزمىتى ئۇزۇنغا بارماي يەنە . شەخسلەرنىڭ ئۆيىگە توپلىنىپ خىزمەت ئېلىپ بارىدۇ

ئۇالر ئاخىرى توپالنماي يالغۇز خىزمەت ئېلىپ . ىپ قالىدۇئىستىخبارات ئورۇنلىرى تەرەپتىن سېزىل

 .بېرىشقا مەجبۇر بولىدۇ

زەينەپ غەززالى جەمئىيەت تارقىلىپ كەتكەندىن كېيىن مۇسۇلمان قېرىنداشالرجەمئىيىتى بىلەن بولغان 

ىر ۋە كۆز بولۇپمۇسەييىد قۇتۇپ تۈرمىگە تاشالنغاندا ئۇنىڭ پىك. مۇناسىۋىتىنى بارغانچە قويۇقالشتۇرىدۇ

يولدىكى »قاراشلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن زور كۈچ چىقارغان ھەتتا سەيىد قۇتۇپ تۈرمىدە يازغان

بۇ . ناملىق ئەسىرىنى ياشالر ئارىسىدا كەڭرى تارقىتىپ ئاخشاملىرى دەرس قىلىپ ئوقۇغان« ئىشارەت

بدۇنناسىرنىڭ مۇسۇلمان زەينەپ ئا. كۈنلەرنىڭ بىرىدە زەينەپ غەززالىنى جامال ئابدۇناسىر چاقىرتىدۇ

قېرىنداشالرجامائىتىنىڭ غوللۇق رەھبەرلىرىنى ۋە ئاكتىپ ئاۋانگاتلىرىنى يوقىتىپ تازىالۋاتقانلىقىنى 

مەن شېھىت ئابدۇقادىر » : ئوبدان بىلگەنلىكى ئۈچۈن، ئابدۇناسىر تەرەپتىن كەلگەن ئەلچىگە

دەپ ئابدۇنناسىرنىڭ تەكلىپىنى « ەنئەۋدىنىڭ قېنى بىلەن قولى بويالغان ئادەم بىلەن كۆرۈشمەيم

دەرھال ( ـ ئاۋغۇست21ـ يىلى  0742)ئابدۇناسىر بۇ باھانە بىلەن زەينەپ غەززالىنى . رەت قىلىدۇ

لېكىن بۇ ئازاب ۋە . قىستاققا دۇچ كېلىدۇ-ئۇ تۈرمىدە قاتتىق ئازاب ۋە قىيىن . تۇتۇپ تۈرمىگە تاشاليدۇ

ئۇ ئۆزىنىڭ ھەقىقەتتە ئىكەنلىكىدە چىڭ . سۇندۇرالمايدۇ ئوقۇبەتلەر ئۇنىڭ مۇستەھكەم ئىرادىسىنى

ھۆكۈمەت تەرەپ ئۇنى ئۆزتەلىپىگە . تۇرۇپ ھاكىم ھۆكۈمەتنىڭ تەلىپىگە ئەسال كۆنمەيدۇ

بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل ئۇسۇل ۋە ۋاسىتىالرنى قولالنغان بولسىمۇ زەينەپ ئۆز ئىرادىسىدىن 

ئۇالر زەينەپكە تېخىمۇ زەربە بېرىپ روھى جەھەتتە ئىزىش  .قەتئىي تەۋرەنمەي قارشىلىق كۆرسىتىدۇ

ئۇچۇن، يولدىشى مۇھەممەد سالىم ھاجىمغا قاتتىق بېسىم ئىشلىتىپ زەينەپنىڭ سۆزىنى 

مۇھەممەد سالىم ھاجىم مىسىردا كۆزگە كۆرۈنگەن چوڭ تىجارەتچى شەخس . بېرىشكەمەجبۇراليدۇ

ۇھەممەد سالىم ھاجىمزەينەپ غەززالىغا توي تەلىپى م. دىن ئارتۇق شىركەت ئىگىسى ئىدى 01بولۇپ، 

قويۇپ ئەلچى ئەۋەتكەندە، زەينەپ غەززالى ئۆزىنىڭ تويلۇق مېھرى ئۈچۈن مۇھەممەد سالىمنىڭ 

مۇھەممەد سالىم زەينەپنىڭ بۇ . مۇسۇلمان قېرىنداشالرجەمىئىيىتىگە ئەزا بولۇشنى شەرت قىلغان ئىكەن

غان، شۇنىڭدىن كېيىن مۇھەممەد سالىمھاجىم مۇسۇلمان قېرىنداشالر شەرتىنى خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىل

مۇسۇلمان قېرىنداشالر جەمئىيىتى بىلەن . جەمئىيىتىگە قولىدىن كېلىشىدە ياردەمدە بولۇپ كەلگەن

ھاكىم ھۆكۈمەت ئارىسىداسىياسى كرىزىس كېلىپ چىققاندا، بۇ جەمئىيەتنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن 

لىم ھاجىممۇ زىيانكەشلىككە ئۇچراپ، پۈتۈن مال ـ مۈلكى توڭلىتىۋېتىلگەن ۋە بىرقاتاردا مۇھەممەد سا
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زەينەپ غەززالى قولغا ئېلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ھاكىم ھۆكۈمەت . بىر نەچچە قېتىم تۈرمىگە تاشالنغان

ئاخىرىدا . مۇھەممەد سالىم ھاجىمدىن زەينەپغەززالىنىڭ سۆزىنى بېرىپ ئاجرىشىشقا مەجبۇراليدۇ

يىل قىاللمىغاندىن كېيىن، ئەگەر زەينەپنىڭ سۆزىنى بەرسە توڭلىتېۋېتىلغان پۈتۈن مال ـ ئۇنى قا

مۈلكىنى قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى، ئەگەر بۇنىڭغىمۇ كۆنمىسە تېخىمۇيامان ئاقىۋەتكە قالىدىغانلىقىنى 

لېكىن . ۆنىدۇمۇھەممەد سالىمھاجىم ئاخىرى ئامالسىز ھۆكۈمەتنىڭ شەرتىگە ك. ئېيتىپ تەھدىت قىلىدۇ

ئۇ ئاخىرقى ئۆمرىدە زەينەپ غەززالى ئۆزىنىڭ دۇنيا ئاخىرەتلىك ھاالل جۈپتى ۋە سۆيۈملۈك ئايالى 

 .ئىكەنلىكىنى قاتتىق تەكىتلەپ بۇ دۇنيا بىلەن خوشلىشىدۇ

. باشتا بۇنىڭغا قەتئىي ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ. زەينەپ غەززالى ئاجرىشىش خېتىنى تاپشۇرۇۋالىدۇ

دىشى مۇھەممەد سالىم ھاجىمنىڭ ئۆزىنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئوبدان چۈنكى ئۇ يول

ئۇ . لېكىن قولىدىكى خەتتەيولدىشى مۇھەممەد سالىم ھاجىمنىڭ ئىمزاسى ئېنىق تۇراتتى. بىلەتتى

زەينەپ غەززالى بۇنىڭ بىلەنمۇ يىقىلمايدۇ تېخىمۇ قەددىنى . ئەمدى رېئاللىققا بوي ئەگمىسە بولمايتتى

ئۇيەنە ھېچ ئىش بولمىغاندەكال ئۆزىنى روھلۇق تۇتۇشقا . كۆتۈرۈپ ئالالھنىڭ ھۆكمىگە رازى بولىدۇ

زەينەپغەززالىنىڭ ئىپادىسىدە قىلچە ئۆزگىرىش بولمىغاندىن كېيىن، ھۆكۈمەت تەرەپ . تىرىشىدۇ

ابى ئالالھ جان. قاتتىق تىرىكىپ، ئاخىرىدا شەرەپسىزلەرچە ئۇنىڭغا باسقۇنچىلىق پىالنى تۇرغۇزىدۇ

 .ئۇالرنىڭ بۇ رەزىل پەسكەش قىلمىشلىرىدىن بۈيۈك ئالىجاناپ ئايالنى ساقالپ قالىدۇ

ـ  0790)ـ يىلى ئابدۇناسىر ئۆلۈپ، ئەنۋەر سادات تەخىتكەچىققىاندىن كېيىن  0791زەينەپ غەززالى 

ن قويۇپ ، سەئۇدى ئەرەبىستان پادىشاھى پەيسەل ئابدۇلئەزىزنىڭ ۋاستىسى بىلەن تۈرمىدى(يىلى

بۇ بۈيۈك مۇجاھىدەئايال تۈرمىدىن چىقىپ، يەنە بۇرۇنقىدەكال ئىسالم يولىدا دەۋەت . بېرىلىدۇ

ـ يىلى  2112) يېشىدا 33خىزمىتىنىداۋامالشتۇرىدۇ ۋە بۇ يولدا ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى تىنىقىغىچە ئىشلەپ 

ـ ئاۋغۇست پېشىن  4 ـ 2112جىنازا نامىزى . بۇ دۇنيا بىلەن خەيرلىك خوشلىشىدۇ( ـ ئاۋغۇست 2

نامىزىدىن كىيىن مىسىرنىڭ پايتەختى قاھىرە ناسىر شەھىرىدىكى رابىئەتىل ئەدەۋەييە دېگەن مەشھۇر 

 .مەسچىتتە چۈشۈرۈلىدۇ

. دېگەن ئەسىرىدە تەپسىلى يازىدۇ« ھايات كۈنلىرىمدىن»زەينەپ غەززالى ئۆزىنىڭ تۈرمە ھاياتىنى 

ئادەم ئەسەرنى ئاخىرالشتۇرغانغا قەدەر كۆز يېشى قىلىپ ئۇنىڭ بۇ ئەسىرىنى ئوقۇغان ھەرقانداق 

چۈنكى بۇ بۈيۈك ئايال ئۆز ھاياتىدا قاتتىق سىناققا دۇچ كەلگەن، بولۇپمۇ تۈرمىدە ئۇنىڭ . چىقىدۇ

شۇڭىمۇ بۇ جاسارەت ئابىدىسى مۇجاھىدە . كۆرمىگەن كۈنى، چەكمىگەن ئازاب ۋە جاپاسى قالمىغان

ۋە ئۇ دۇچ كەلگەن تېراگىدىيىلەر ھەر قانداق ئادەمگە تەسىر قىلماي  بۈيۈك ئايالنىڭ ھەر بىر سۆزى

ـ يىلقى پاكىستان  0731ئۇ . ھەتتا كۆزيېشىنى توختىتالماي ھۆركۈرەپ يىغالپ تاشاليدۇ. قالمايدۇ

ئەسلى ئۇچرىشىش ۋاقتى . زىيارىتىدە، ئۇ چاغدىكى پاكىستان زۇڭتۇڭى زىياۋۇلھەق بىلەن ئۇچراشقان

ەلگىلەنگەن بولسىمۇ، ئۇالرئۇچراشقاندىن كېيىن سۆھبەت ۋاقتى ئىختىيارسىز ھالدا مىنۇت دەپ ب 22

چۈنكى زىياۋۇلھەق بۇ بۈيۈك مۇجاھىدە ئايال بىلەن بولغان . ئىككى سائەتتىن ئېشىپ كەتكەن
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سۆھبەتتىن قاتتىق تەسىرلىنىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن، باشقا كۆرۈشۈش ۋە پروگراممىالرنى تامامەن 

 .تتا سۆھبەتنىڭ ئاخىرىغىچە كۆز يېشى قىلىپ چىققانئۇنۇتقان، ھە

دوكتۇر مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇقادىر ئەششىھاب زەينەپ غەززالىنىڭ پاكىستاندىكى زىيارەت 

زەينەپ غەززالى پاكىستاننىڭ ئەينى چاغدىكى رەئىسى زىياۋۇلھەق »: خاتىرىسىنى مۇنداق يازىدۇ

چۈنكى . مىنۇت ئەتراپىدا بەلگىلەنگەن ئىدى 21مالدا ئۇالرنىڭ كۆرۈشۈش ۋاقتى نور. بىلەن كۆرۈشتى

شۇنداق بولۇشىغا قارىماي ئۇ . زىيائۇلھەقنىڭ باشقا مېھمانلىرى بولۇپ، ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان ئىكەن

تۇنجى قېتىم پۈتۈن ئۇچرىشىشالرنى كېچىكتۈردى ۋە بۇ بۈيۈك ئايالنىڭ سۆھبىتىنى پۈتۈن دىققىتى 

الى زېيائۇلھەققە ئەرەب دۆلەتلىرىدىكى ئايالالرنىڭ ئەينى زەينەپغەزز. بىلەن ئاڭلىدى

چاغداتارتىۋاتقان خاپىلىق ۋە مۈشكۈللىرىنى، شۇنىڭدەك ئايالالرنىڭ تۈرمىلەرگەتاشلىنىپ قاتتىق قىيىن 

زىياۋۇلھەق ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ كۆز يېشى . قىستاققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەن-

 .ەتكەن ۋە بۇ شەكىلدە ئۇالرنىڭ سۆھبىتى ئىككى يېرىم سائەت داۋامالشقانقىلىپ يىغالپ ك

ئۇ ئافغانىستان . زەينەپ غەززالى ئافغانىستان مۇجاھىتلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن تولۇق خەۋەردارئىدى

مەن بۇ ئايال بىلەن ئۇچرىشىشىنى ئىنتايىن ئارزۇ .مۇجاھىتلىرىغا ھەر تۈرلۈك ياردەمدە بولۇپ كەلگەن

دېگەن ئەسىرىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن « ھايات كۈنلىرىمدىن»بولۇپمۇ ئۇنىڭ. مقىالتتى

ـيىلى پاكىستانغا  0731ئۇ . ئۇچرىشىش مېنىڭ ئەڭ بۈيۈك ئارزۇلىرىمدىن بىرى بولۇپ قالغان ئىدى

ئۇنىڭ بىلەن ( ئالالھ ئۇكىشىگە رەھمەت قىلسۇن)زىيارەتكە كەلگەندە شەيخ ئابدۇلالھ ئەززام 

مەن بۇ تەكلىپنى خۇشاللىق . ۈشۈش ئۈچۈن مېنى ئۆزى بىلەن بىرگەھەمراھ بولۇپ بېرىشىمنى ئېيتتىكۆر

مېنىڭ بۇ جاسارەت ئابىدىسى ئايال بىلەن بولغان ئۇچرىشىشىم مەن ئۈچۈن . بىلەن قوبۇل قىلدىم

 بۇ ئۇچرىشىش دۇنيا ئىسالم بىرلىكىنىڭ ئىش. ئىنتايىن بىر مۇبارەك ئۇچرىشىش بولغان ئىدى

بۇ ئۇچرىشىشقا شەيخ ئابدۇلالھ ئەززامدىن باشقا يەنە مۇجاھىتالرنىڭ . ئورنىدابولغان

زەينەپ غەززالى بۇ مۇبارەك سورۇندا ئىنتايىن مۇھىم . قوماندانلىرىدىن ئۈچ كىشى قاتناشقان ئىدى

ىلغان بولۇپمۇ سەپ بىرلىكىنى قوغداپ بىرلىككە كېلىشنى قاتتىق تەۋسىيە ق. تېمىدا قىسقا سۆز قىلدى

شۇنىڭدەك مۇجاھتالرنىڭ مەسىلىسىگە پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئادىللىق بىلەن ھېسداشلىق . ئىدى

ئاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ ھەر بىرىگەئايرىم ـ ئايرىم بىردىن كونۋېرت تەقدىم . قىلغانلىقىنى بىلدۈردى

اردەم ئۈچۈن ئىئانە كونۋېرتىنىڭ ئىچىدە ئەرەب دۆلەتلىرىدىكى مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ي. قىلدى

ئۇنىڭ تەقدىم قىلغان ھەدىيىسى ئىنتايىن بۈيۈك ۋە كاتتا ئىش بولغان . قىلغان سوۋغىسى بار ئىدى

ساڭا بىشارەت »: ئاندىن ئۇ قوماندارالرنىڭ ئىچىدىن بىرسىگە قاراپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىدى

ئۇ . دېدى« پىتىدە كۆردۈم مەن سېنى چۈشۈمدە ئات ئۈستىدەساالھىددىن ئەييۇبىنىڭ قىيا! بولسۇن

 .قوماندان ئۇنىڭغامىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ دۇئا قىلدى

شەيخ ئابدۇلالھ ئەززام زەينەپ غەززالى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتىن قاتتىق تەسىرلەنگەن بولسىمۇ، 

مەن ئۇنىڭ تەسىرلەنگەنلىكىنى بىز . )بىراق ئۇ نەخ مەيداندا بىرەر ئىپادە بىلدۈرمىگەن ئىدى
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چۈنكى شەيخ ئابدۇلالھ چوڭ ـ كىچىك دېمەي ھەممە ( غىلىشتىن چىققاندىن كېيىن چۈشىنىپ يەتتىميى

كاشكى ئۇ »:ئۇ ماڭا مۇنداق دېدى. كىشىنىڭ ئالدىدا ئىنتايىن ئەدەپلىك ۋە كەمتەر شەخس ئىدى

 بۇنىڭدىن شۇنى ھېس قىلدىمكى،.«ئۆزىنىڭ چۈشىنى بۇ سورۇندا سۆزلىمىگەن بولسا ياخشى بوالتتى

 .«شەيخ ئەززام ئۇ ئادەمنىڭ ئۆزىدە بىرەرمەغرۇرلۇق ھېس قىلىپ قېلىشتىن قورققان ئىكەن

زەينەپ غەززالى قۇرغان مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسىنىڭ قۇرۇلۇشى مۇسۇلمان قىز ـ خانىمالرغا 

ڭ خىزمەت قىلىپ خەيرىيەت ئىشلىرىنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن بولغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ جەمئىيەتنى

چۈنكى بۇ جەمئىيەتنىڭ . خاراكتېرى باشقا سىياسى پارتىيىلەرنىڭ خاراكتېرىغا قەتئىي ئوخشىمايتتى

ئاساسلىق مەقسىتى مىسىرنىڭ دۆلەت قانۇنىنى ئىسالم قانۇنى قىلىپ بەلگىلەش، پۈتۈن 

. ئىدى مۇسۇلمانالرنىڭ كىتاپ ۋە سۈننەتكە قايتىش ۋە ئىسالم خىالپىتىنى ئەسلىگەكەلتۈرۈشتىن ئىبارەت

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ زەينەپ غەززالىنىڭ مۇسۇلمان خانىمالر جەمئىيىتى تەدرىجى ھالدا مۇسۇلمان 

قېرىنداشالر تەشكىالتىغايېقىنلىشىشقا باشاليدۇ، ھەتتا زەينەپ غەززالى ئۆزى كېلىپ 

شېھىدھەسەنۇلبەننادىن ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتىغا بەيئەت قىلىدىغانلىقىنى 

چۈنكى ھەر ئىككى تەشكىالتنىڭ خىزمەت مىزانى خاراكتېر جەھەتتە بىر ـ بىرىنى . دۈرىدۇبىل

 .تولۇقاليدىغان بىر پۇلنىڭ ئىككى يۈزىدىن ئىبارەت ئىدى

زەينەپ غەززالىنىڭ كۈندىلىك مەشغۇلىيىتى شۇنچە كۆپ بولسىمۇ، ئۇ يەنەنۇرغۇن قىممەتلىك 

، (ھايات خاتىرلىرىمدىن)ۇرغان ئەسەرلەرنىڭ ئىچىدە ئۇ يېزىپ قالد. ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان

دېگەن ئەسەرلىرى نەشرىدىن چىقىپ ( ئالالھنىڭ كىتابىغا نەزەر)،(يېڭى ھاياتقا يۈزلىنىش)

 .ئۇنىڭ باشقا ئەسەرلىرى نەشر قىلىنىش ئالدىدا تۇرماقتا. ئوقۇرمەنلەرنىڭ ھوزۇرىغا سۇنۇلغان

ھىزە قىلغان كىشى، ئۇنىڭ يېتىشكەن بۈيۈك ئالىم ۋە زەينەپ غەززالىنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ مۇال

ياشىغان دەۋرىنى چۈشىنىپ ھېس قىالاليدىغان نەزەردائىرىسى كەڭ بىر مۇتەپەككۇر ئىكەنلىكىنى 

 .ھېس قىلىپ يېتىدۇ

: دېگەن ئەسىرى نەشرىدىن چىققاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ‹ ئالالھنىڭ كىتابىغا نەزەر›ئۇ ئۆزىنىڭ 

ياشاشقا تىرىشتىم، ئۇنىڭ ( پرىنسىپى بويىچە)ئۆزۈمگە دوست تۇتتۇم، ھەتتا ئۇنىڭ مەن قۇرئاننى»

چۈنكى ئىنسان . ياشىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ توغرىسىدا مەنمۇ بىر نەرسە دەپ باقتىم( پرىنسىپى بويىچە)

ئۆزى ياخشى كۆرگەن نەرسىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمەي ھەر يەردە ئۇنىڭ سۆزىنى قىلىشقاكۆنۈپ 

مەن ئۆزەمنى . ەك مەنمۇ ئولتۇرسام قوپسام ئۇنىڭ ھەققىدە سۆزلەشكە كۆنۈپ قالدىمكەتكىنىد

مۇپەسسىر دەپ داۋا قىلمايمەن، لېكىن، مەن قۇرئاننى ياخشى كۆرىمەن، مەن ئۇنىڭ ئاشىقى، ئاشىق 

مەشۇقىنىڭ ئىسمىنى، ئۇنىڭ تەرىپاتلىرىنى ۋە ياخشىلىقىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيدۇ، دائىم ئۇنىڭ 

مەنمۇ قۇرئاننى كەرىمنى باغرىمغا باسىمەن، . بىرگە بولۇشنى، ئۇنى باغرىغا بېسىشنى ئوياليدۇ بىلەن

مەن قۇرئان كەرىمنى . ئۇنى پۈتۈن ئىنسانالرغا ئاڭلىتىش ئۈچۈن كۈچۈم يېتىشىچە تېرىشىمەن

 «.يىللىق ئۆمرۈم مەسچىتتە ئۆتتى 41ئېغىزىمدىن چۈشۈرمەسلىك ئۈچۈن 
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مى دەۋىتى پەقەت مىسىر خەلقى بىلەنال چەكلىنىپ قالمىغان ، بەلكى ئۇ زەينەپ غەززالىنىڭ ئىسال

نۇرغۇن ئىسالم دۆلەتلىرىدە زىيارەتتە بولۇپ، دەۋەت ئېلىپ بارغان، شۇنىڭدەك نۇرغۇن قېتىم دىنى 

ئۇ بۇ جەرياندا بۈيۈك . يىلىنى ئۆتكۈزگەن 22ئۇدەۋەت يولىدا ئۆزىنىڭ . نۇتۇق ۋە لېكسىيە سۆزلىگەن

ئۇنىڭ ھاياتىغا ئەڭ قاتتىق تەسىرقىلغان شەخس . ەرنىڭ ھەممىسى بىلەن كۆرۈشكەندەۋەتچىل

 27قېتىم زىيارەت قىلغان،  41ئۇ سەئۇدى ئەرەبىستاننى . ھەسەنۇلبەننا ۋە ھەسەن ھۇدەيبىلەر بولغان

 .قېتىم ئۆمرە قىلغان 011قېتىم ھەج قىلغان، 

ن كۈتكەن ئۈمىدى ۋەئۇالرغا باغلىغان ئارزۇسى زەينەپ غەززالىنىڭ كېلەچەكتىكى مۇسۇلمان ئايالالردى

خالىمىسۇن كېلەچەكتە ئايالالرنىڭ -ئۇنىڭچە ئىسالم دۈشمەنلىرى خالىسۇن . ئىنتايىن چوڭ ئىدى

 .يېتەكچىلىكى مۇسۇلمان ئايالالرئىچىدىن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى

لىك بىلەن كۆزىتىدىغان دېمەك بۈيۈك دەۋەتچى زەينەپ غەززاالىنىڭ ھايات مۇساپىسىنى ئىنچىكى

بولساق، ھەقىقەتنى قوغداش يولىدا نۇرغۇن جاپا مۇشەققەت چەككەن، ئازاب ئوقۇبەتكە دۇچ 

كەلگەن، ھەتتا بىر نەچچە ئاي تەنھا يەر ئاستى سۇ تۈرمىسىدە قالغان بولسىمۇ ئەسال زالىمغا بوي 

ىقەت ئۆرنىكى ئۇلۇغ ئەگمەي جاسارەت كۆرسەتكەن بۈيۈك مۇجاھىدە جاسارەت ئابىدىسى ۋە ھەق

قەلبىنىڭ ئىمان بىلەن گۈللىنىپ، دۇنيا ھاياتىغا نەزەر . ئايال ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

سالمىغانلىقىنى،ئالدامچى ھەشەمەتلىككە ئالدانمىغانلىقىنى، ئىخالس ۋە سەمىمىيەتلىكنى ئۆزىگە 

جەننەتتىن ئىبارەت بۈيۈك مۇكاپاتىغا رەھبەر قىلىپ ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلغانلىقىنى،

تەلپۈنۈپ، ھەقىقەت يولىدىن قەتئىي ئايرىلماي ئۆزىدىن كېيىنكى مۇسۇلمان قىز ـ خانىمالرغا ھەتتا 

 .ئەر مۇسۇلمانالرغا نەمۇنە بولۇپ ئۆتكەنلىكىنى ھېس قىالاليمىز

ەت قىلسۇن، گۇناھىنى جانابى ئالالھ بۇ بۈيۈك دەۋەتچى، جاسارەت ئابىدىسى مۇجاھىدە ئايالغا رەھم

 .مەغپىرەت قىلسۇن، ئەڭ يۈكسەك جەننەتتىن ئىبارەت پىردەۋس جەننەتنى ئاتا قىلسۇن، ئامىن

 داڭلىق مۇنبىرى:مەنبە
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يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشى ۋە لىنىيەسى -02

 ئۈستىدە يېڭى ئىزلىنىش

 

 

 (مەخمۇت ئېلى ئاتتىال ئونسۇ )

 

 ا ئىككى ئېغىز سۆز ئاتالغۇسى توغرىسىد« يىپەك يولى». 0

 

ئۇقىمى ھەممىگە تونۇشلۇق « يىپەك يولى»غەرب مەنبەلىرىدە ئېيتىلىپ كېلىنىۋاتقان -شەرق

بولغان ئاتالغۇ بولۇپ، بۇ ئۇقۇمنى تۇنجى بولۇپ گېرمانىيلىك ئوتتۇرا ئاسىياشۇناس فېردىناد ۋون 

كېيىن دۇنيا جامائەتچىلىكى  بۇ ئۇقۇم ئوتتۇرغا قويۇلغاندىن. يىلى ئوتتۇرغا قويغان-0710رىچخوفېن 

« يىپەك يولىشۇناسلىق»تەرىپىدىن بىردەك ئېتىراپ قىلىنىپ، قوللۇنىلىپ كېلىنىۋاتقان بولسىمۇ، بىراق، 

نامى بىلەن ئاتالغان كارۋان « يىپەك يولى»دۇنياۋى تېمىالرنىڭ بىرىگە ئايالنغان بۈگۈنكى كۈندە ئۇ 

تىدىكى كارۋان يولىنىڭ ئەمىلىيەتتە ئاسىيا، ئافرىقا، ئۇقىمى ئاس« يىپەك يولى»يولى تەتقىقاتىدا، 

ياۋروپا قۇرۇقلۇقىنى باغاليدىغان فۇنكىتسىيلىك بىرلىك ئىكەنلىكىنى؛ ئۇنىڭ لىنىيەسى، تارىخى، 

مەدەنىيەت قاتلىمى، مىللەت تەركىبى، رولى قاتارلىق جەھەتلەردىكى قىممىتىنىڭ نۇقۇل يىپەك 

شۇ سەۋەبلىك، . دىن كۆپ ئۈستىن تۇرىدىغانلىقىنى يوققا چىقىرىۋاتىدۇتوشۇلغان لىنىيە ۋە دەۋر قاتلىمى

بەزى تەتقىقاتچىالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ . يىپەك يولى ئۈستىدىكى تەتقىقات تېخى باشالنغۇچ ھالدا تۇرىۋاتىدۇ

ھەقتىكى تەتقىقاتلىرىدا يىپەك توشۇلغان دەۋر ۋە يىپەك توشۇلغان لىنىيەنىڭ سىرىتىغا چىقالمايۋاتىدۇ 

ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى -، شىنجاڭ ياشالر«سىر 77يىپەك يولىدىكى »ياپونىيە، : چيەنداۋ شىنسى)

ئۇقىمىنىڭ « يىپەك يولى»ئۇنىڭدىن ھالقىپ كەتكەنلىرىمۇ، (. بەت-2نەشىرى -0ئاي -4يىل -0734

نىيىتى ئاتلىقالر مەدە»چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن، ئۆز قاراشلىرىنى دادىللىق بىلەن ئوتتۇرغا قويالماي، 

، «قاشتېشى يولى»، «ياقۇت سودا يولى»، «شىمالىي يايالق يولى»، «بىرونزا يولى»، «يولى

دېگەندەك بىرقاتار ئۇقۇمالر ئارقىلىق يىپەك يولىنىڭ بىرپۈتۈنلىكىنى، « بوستانلىق يىپەك يولى»

بۇ نورمال . تىدۇتارىخىي ئىزچىللىقىنى ۋە مەدەنىيەت جۇغالنمىسىنىڭ كۆپ قاتالملىقىنى يوققا چىقىرىۋا

ئۇقۇمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، « يىپەك يولى»تەتقىقاتىدا « يىپەك يولى»شۇڭا، . ئەھۋال ئەمەس

قەدىمكى دەۋرلەردىن بۇيان ھەرقايسى يولالر ئۆزئارا بىركىپ، )« ئۈچ قۇرۇقلۇق ھاياتلىق يولى»
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ەنىيەت، سودا، ئىدىيە ئاسىيا، ياۋروپا، ئافرىقا قىتئەلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، ئۇالر ئارىسىدا مەد

ئالماشتۇرۇش لىنىيسى بولۇپ كەلگەنلىكى ۋە ئىنسانىيەت ھاياتلىق پائالىيىتىگە ئاساس سالغانلىقى 

دېگەن يېڭى بىر ئۇقۇمنى ئىشلىتىش تولىمۇ « ھاياتلىق يولى»، قىسقارتىپ (ئۈچۈن شۇ نام بېرىلدى

يىپەك يولى تەتقىقاتىدىكى »زىنىڭ مەشھۇر ئالىم ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن ئەپەندىمۇ ئۆ. زۆرۈر

يىپەك » ›ناملىق ماقالىسىدە ناھايتى ئېنىق قىلىپ « ئىنسانىيەت مەدەنىيەتشۇناسلىقى مەسىلىلىرى

ئېلىگە بولغان ماددىي ۋە غايىۋى ‹ سېرىس›ئۇ رىم ۋە ۋىزانتىيلىكلەرنىڭ . ئۇلۇغ بىر ئىبارە‹ يولى

ئۇ، نۇقۇل . زاماندا قوللۇنىلغان ئىبارەقىزىقىشى تۈپەيلى، يېقىنقى ( ھەتتا ئەپسانىۋى)

قەدىمكى ›تىجارەتنى، بولۇپمۇ يىپەك سودىسىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان ئىبارە بولماستىن، بەلكى، -سودا

مەنىۋى مەدەنىيەت ئاالقىلىرىنىڭ -ئافرىقا خەلقلىرى ئارىسىدىكى ماددىي-ياۋروپا-ئاسىيا -‹قىتئە

، (بەت-4سان -2يىللىق -0772« ىنجاڭ داشۆ ئىلمىي ژۇرنىلىش»)« .غول لىنىيىسىگە قارىتىلغان ئىبارە

دەپ ئاتالغان ئۈچ چوڭ قۇرۇقلۇقنى تۇتاشتۇرغان كىشىلىك ‹ قىتىئە›قەدىمكى ‹ يىپەك يولى» ›

ئاالقىلىرىنىڭ غول قانىلى بولۇپ، ئۇ گىبىرالتار بوغۇزىدىن ياپونىيىگىچە بولغان ھەر خىل ئىرق، 

ى ئىنسان تۈركۈملىرىنى خۇددى مەرۋايىتالرنى بىر تىزما قىلغان يىپتەك مىللەت، رايون ۋە مەدەنىيەتتىك

ھاسىل قىلىش يىپەك يولىنىڭ كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت ‹ بىر تىزما›بىلەن ‹ ھەر خىللىق›. تۇتاشتۇرغان

بۇنداق كۆپ مەنبەلىك ۋە ». «ۋە سېنكىرىتىك مەدەنىيەت ئاالھىدىلىكىنى شەكىللەندۈرگەن

مەدەنىيەت ۋە ( يەرلىك)ەت ئوخشىمىغان تارىخىي قاتالمالردا ئوخشىمىغان مىللىي سېنكىرتىك مەدەنىي

يىپەك يولىدا قول ئىگىلىكى . مەدەنىيەت تىپلىرىنى ھاسىل قىلغان( ياكى دۇنياغا يۈزلەنگەن)دۇنياۋى 

كۈسەن مەدەنىيىتى -كوشان›، ‹رىم مەدەنىيىتى تىپى-گېرىك›ۋە فېئۇدالىزم دەۋرلىرىدە، 

غەربىي ياۋروپا رېنسانسى مەدەنىيىتى ›،‹ئەرەب مەدەنىيىتى تىپى›،‹تاڭ مەدەنىيىتى تىپى-سۈي›،‹تىپى

بۇ مەدەنىيەت تىپلىرى مىسىر، . دىن ئىبارەت بەش چوڭ دۇنياۋى مەدەنىيەت تىپى شەكىللەندى‹ تىپى

ئاسسورىيە، مەركىزىي ئاسىيا، ھىندىستان، جۇڭگو قەدىمكى ۋە ئەينى -سومىر، سىكتاي، بابىل

ماندىكى مەدەنىيەتلىرىدىن ئوزۇقالنغان؛ ئالدىنقى قاتالمدىكى دۇنياۋى مەدەنىيەت تىپلىرىغا زا

. مەدەنىيەتلىرىگە سېنكىرىتىك تەركىب قوشقان( يەرلىك)ۋارىسلىق قىلغان؛ پۈتۈن يىپەك يولى مىللىي 

سى، كۇشان خانلىقى، ئاخمانىالر، ساسانىالر، رىم ئىمپېريى -نى نۇقۇل بىرقانچە ئىمپېريىلەر‹يىپەك يولى›

تۆمۈرىيلەر ھاكىمىيەتلىرى ئارىسىدىكى يىپەك، -تاڭ سۇاللىسى، ئەرەب خەلىپىلىكى، چىڭگىز-خەن

شىنجاڭ داشۆ ئىلمىي »)« .دورا ماتېرىياللىرى سودىسىغا باغالپ ئىزاھالش قايتا ئويلىنىشقا مۇھتاج

 .دەپ كۆرسەتكەن( بەتلەر-3، -9سان -2يىللىق -0772« ژۇرنىلى
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 بېرىلغان ئىلگىرىكى تەتقىقاتالرغا بىر نەزەر

 

« يىپەك يولىشۇناسلىق»يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشى ناھايتى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە بولسىمۇ، دۇنيادا 

يىللىق قىسقىغىنا بۇ ئىلىم ئۆزىنىڭ يۈز . ئىلمىنىڭ باشالنغانلىقىغا تېخى ئانچە ئۇزۇن بولمىدى

تەرەققىيات مۇساپىسىدە نۇرغۇنلىغان تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى قولغا كەلتۈرۈپ، دۇنيا مەدەنىيەت 

غەزىنىسىنى بېيىتىش ئۈچۈن زور تۆھپىلەرنى قوشقان بولسىمۇ، ئۇ يەنە ئۆز نۆۋىتىدە بەزى 

 . خاتالىقالردىن خالى بواللمىدى

 

نغا كېلىش تارىخىدىن قارىغاندا، شۇنى كېسىپ ئېيتىشقا ئىلمىنىڭ مەيدا« يىپەك يولىشۇناسلىق»

ئۇ . ئىلمىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ھەرگىزمۇ تەساددىپى ئەمەس« يىپەك يولىشۇناسلىق»بولىدىكى، 

ئەسىرنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدىكى كاپىتالىزم دۇنياسىدا ئەۋج ئالغان مۇستەمىلىكىچىلىك -07

ق سانائەت ئىنقىالبى نەتىجىسىدە مەيدانغا كەلگەن سىياسى ۋە ھەرىكىتىنىڭ، بولۇپمۇ، ئىككى قېتىملى

مەدەنىيەت مۇستەمىلىكىچىلىك ھەرىكىتىنىڭ مەسىئۇلى بولۇپ، ئەينى دەۋردە يىپەك يولى 

ئەتىراپىدىكى شەھەرلەرنىڭ، بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ سىياسىي، تارىخىي ۋە جۇغراپىيلىك 

ئەسىرنىڭ -07شۇڭا، . ر ئادەم بۇ جايغا قىزىقماي قالمايتتىتوال خەۋىرى با-ئەھۋالىدىن ئاز

ئاخىرىدىن باشالپ غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم سىياسىيۇنالر ۋە تەۋەككۈلچىلەردە بۇ رايونغا ۋە بۇ 

رايوندىكى بىر مەزگىل راسا رۇناق تېپىپ، كېيىن قۇم ئاستىغا كۆمۈلۈپ كەتكەن بوستانلىقالرغا 

چۈنكى، ئۇالر جۇڭگو، چارروسىيە ۋە ئۇلۇغ بىرتانىيە ئىمپېريىسى . ش پەيدا بولدىنىسبەتەن زور قىزىقى

دىن ئىبارەت ئۆز دەۋرىنىڭ ئۈچ چوڭ دۇنياۋى دۆلەتلىرىنىڭ ئارلىقىغا ( ھىندىستان زېمىنى ئارقىلىق)

ىل جايالشقان بۇ رايوننىڭ سىياسىي ۋە ھەربىي ئەھمىيىتىنىڭ ئاالھىدە زورلىقىغا ھەمدە نەچچە يۈز ي

جەريانىدا قۇم ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان قەدىمىي شەھەر خارابىلىرىدا ئاجايىپ سىرلىق مۆجىزىلەرنىڭ 

ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ، -07. ساناقسىز بايلىقالرنىڭ كۆمۈلۈپ ياتقانلىقىغا ئىشىنەتتى-ۋە سان

« ئېكىسپېدىتسىيچى»ر، ۋەزىيەتنىڭ تەققاززاسى ۋە تۈرلۈك گۇرۇھالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە، ئۇال

نىقابى ئاستىدا يىپەك يولى بويلىرىدىكى قەدىمى شەھەرلەرگە قاراتقان تەۋەككۈلچىلىك ھەرىكىتىنى 

ئەسىرنىڭ -21يىللىرىدىن -31ئەسىرنىڭ -07خەرىتە سىزىش پائالىيىتىنى باشالپ، -ۋە جاسۇسلۇق

لى بويىدىكى قەدىمكى يىللىرغىچە بولغان يېرىم ئەسىرلىك تارىخ جەريانىدا يىپەك يو-21

قەلئەلەردىن تولىمۇ مەخپىي بولغان ئاخبارات ماتېرىياللىرىنى ۋە يۇقىرى قىممەتلىك، كۆپ -شەھەر

قاتالملىق تارىخىي ھەم مەدەنىي يادىكارلىقالرنى شۇنداقال ئېسىل ماددىي مىراسالرنى ئېلىپ چىقىپ 

 . كەتتى
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م باسقان كىشى شېۋىتسىيىلىك ئېكىسپېدىتۇر، بۇ ساھەدە تۇنجى بولۇپ مەدەنىيەت نۇقتىسىدىن قەدە

ئايدا ئۆزىنىڭ تۇنجى -2يىلى -0372ئۇ . جۇغراپىيۇن ھەم داڭلىق ساياھەتچى سېۋىن ھېيدىن بولدى

قېتىملىق ساياھىتىنى باشالپ، خوتەن دەرياسىنىڭ قۇرۇپ كەتكەن كونا ئېقىنىنى بويالپ ئىلگىرلىگەن 

ئاسىيانىڭ -كلىماكاندىن ئىبارەت بۇ كۆچمە قۇملۇقنىبولسىمۇ، ئۇنىڭ بۇ قېتىمقى ساياھىتى تە

مەركىزىگە جايالشقان ھاالكەت دېڭىزىنى دەسلەپكى قەدەمدە چۈشۈنۈش ۋە بۇ توغرىدا بىر قىسىم 

ئايدا ئۇ تەكلىماكانغا قىلغان -02شۇ يىلى . تەجرىبىلەرگە ئېرىشىشتىن باشقا نەتىجە بەرمىدى

ۋە تەكلىماكاننى كېسىپ ئۆتۈشتەك ئاجايىپ غەيرىتى بىلەن  ئىككىنچى قېتىملىق ساياھىتىنى باشلىدى

كېرىيە قەدىمى شەھىرى خاراببىسىنى تېپىپ، نۇرغۇنلىغان مەدەنىي يادىكارلىقالرنى قولغا چۈشۈرۈپ، 

 . زور غەلىبە بىلەن قايتتى

 

گەن ۋە ئۇ ئۆزنىڭ تەكلىماكانغا قىلغان ئىككى قېتىملىق ساياھىتىنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن، كۆر

ئاسىيانىڭ كىندىكىگە قىلىنغان »ئاڭلىغانلىرىغا ئاساسەن ئىككى توملۇق بىئوگىرافىك ئەسەر 

ئۇ . بۇ ئەسەرنىڭ ئېالن قىلىنىشى دۇنيادا كۈچلۈك زىلزىلە پەيدا قىلدى. نى يېزىپ چىقتى« ساياھەت

كۆپ دۆلەتلەرنىڭ يىپەك يولى تەتقىقاتىدىكى تۇنجى ئەسەر بولۇش سۈپىتى بىلەن، دۇنيادىكى تېخىمۇ 

 . يىپەك يولى بويىدىكى قەدىمكى شەھەرلەرگە بولغان قىزىقىشىنى قوزغىدى

 

ئوسكا ۋە مىليونېر ( پادىشاھى)ئايدا سېۋىن ھېيدىن يەنە شېۋىتسىيە كارولى -7يىلى -0377

پ، نوبېلالرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا ئۆزىنىڭ تەكلىماكانغا قىلغان ئۈچىنچى قېتىملىق ساياھىتىنى باشال

 . قەدىمىي كىروران خاراببىسىنى تېپىشتەك زور غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈردى

 

سېۋىن ھېيدىننىڭ تەكلىماكانغا قىلغان ئۈچ قېتىملىق ساياھىتى، بولۇپمۇ كېيىنكى ئىككى قېتىملىق 

قەدىمكى قوليازما، ھۆججەت، ماددىي تۇرمۇش )ساياھىتى ئارقىلىق ئېرىشكەن ئەمىلىي نەتىجىلىرى 

سەنئەت بۇيۇملىرى، مېتال -ئىچمەك ساقالنمىلىرى، قاتناش قوراللىرى، مەدەنىيەت-لىرى، يىمەكبۇيۇم

تەكلىماكانغا بولغان ( بۇيۇمالرغا ئوخشاش ئاجايىپ يۇقۇرى قىممەتلىك ئەمىلىي بۇيۇمالر

ئايدا سېۋىن ھېيدىننىڭ -2يىلى -0711. ئارخېلوگىيلىك ئىزدىنىش جەھەتتە يېڭى سەھپە ئاچتى

قېتىملىق ساياھىتى ئاخىرالشماي تۇرۇپال، ئۇنىڭ كىتابىدىن ئىلھام ئالغان ۋېنگېريىلىك  ئۈچىنچى

ئېكىسپىدىتور، مەشھۇر جۇغراپىيشۇناس ئاۋرېل سىتەيىنمۇ سېۋىن ھېيدىننىڭ ئىزىدىن مېڭىپ، 

 . تەكلىماكانغا كىرىپ كەلدى

 

ئېكىسپېدىتسىيلىك ۋە  بولۇپمۇ چەتئەللىكلەرنىڭ ئاسىيانىڭ مەركىزىدىكى بۇ رايونغا قىلغان

يىپەك »يىلى گېرمانىيلىك فېردىناد ۋون رىچخوفېن -0710ئارخېولوگىيلىك تەكشۈرۈش ھەرىكىتى 
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ئۇالرنىڭ تەكشۈرۈش . ئاتالغۇسىنى ئوتتۇرغا قويۇشى بىلەن تېخىمۇ يۇقىرى دولقۇنغا كۆتىرىلدى« يولى

لىرى بولۇپال قالماستىن، بەلكى، نۇقتىسى يالغۇز تەكلىماكان قۇملىقىدىكى قەدىمىي شەھەر خاراببى

ئىلگىرى ئېيتىلىپ كېلىنىۋاتقان شىمالىي يول، جەنۇبىي يول ۋە ئوتتۇرا يول بويلىرىدىكى قەدىمىي 

مەدەنىيەت نۇقتىلىرىغىچە، ھەتتا، چاڭئەندىن رىمغىچە بولغان ھەرقايسى يول بويلىرىدىكى قەدىمىي 

نگىلىيە، فىرانسىيە، ياپونىيە، گېرمانىيە ۋە روسىيە ئامېرىكا، ئە. مەدەنىيەت نۇقتىلىرىغىچە كېڭەيدى

ئارقىدىن بۇ رايونغا ئەۋەتىپ، -قاتارلىق دۆلەتلەرمۇ ئۆزلىرىنىڭ تەكشۈرۈش ئەتىرەتلىرىنى ئارقا

ئىچمەك، -قەدىمىي دەۋرگە ئائىت قوليازما، ھۆججەت، سەنئەت ئەسەرلىرى، مېتال بۇيۇمالر، يىمەك

قاتارلىق تۇرمۇش ئادەتلىرىگە دائىر ماتېرىيالالر ھەمدە يۇقىرى كېچەك، قاتناش قوراللىرى -كىيىم

ئىلمى « يىپەك يولىشۇناسلىق»نەتىجىدە . قىممەتكە ئىگە ئەمەلىي ماددىي بۇيۇمالرنى قولغا چۈشۈردى

ناھايتى تېز راۋاجلىنىپ، تۈرلۈك دۆلەتلەردىن كەلگەن ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ توپلىغان ماتېرىياللىرىغا 

نۇرغۇن دۆلەتلەردە يىپەك . رلۈك قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەندىئاساسەن تۈ

يولىغا دائىر ماتېرىيالالرنى ساقاليدىغان ۋە كۆرگەزمە قىلىدىغان موزېيخانىالر قۇرۇلدى، يىپەك يولى 

يالغۇز سودا « يىپەك يولىشۇناسلىق». ئىلمىنى تەتقىق قىلىدىغان ئىلمىي جەمىئىيەتلەر بارلىققا كەلدى

پەن، تىلشۇناسلىق، تارىخشۇناسلىق، -مۇناسىۋىتىنىال ئەمەس، بەلكى، مەدەنىيەت، ئىلىم

مىللەتشۇناسلىق، ئىرقشۇناسلىق، دىنشۇناسلىق، قەدىمىي يېزىق، ئارخېئولوگىيە، جۇغراپىيە، 

سەنئەت، مىللىي مۇناسىۋەت، ئىشلەپچىقىرىش ئادەتلىرى، تۇرمۇش شەكلى، -ئەدەبىيات

ئادەت قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمىلىك مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇنىۋېرسال پەنگە -پئۆرۈ

دېگەنگە ئوخشاش « تۇرپانشۇناسلىق»، «دۇنخۇاڭشۇناسلىق»ئۇنىڭ تەركىبىدە يەنە . ئايالندى

 . تارماق پەنلەر مەيدانغا كەلدى

 

ەچۈرگەندىن كېيىن، مۇكەممەل يۇقارقىدەك بىرقاتار جەريانالرنى باشتىن ك« يىپەك يولىشۇناسلىق»

بولغان بىر ئۇنۋېرسال پەنگە ئايالنغان بولسىمۇ، يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىش دەۋرى ۋە لىنىيەسى ئۈستىدە 

شۇنداقتىمۇ ئۇالرنى تۆۋەندىكى بىرنەچچە . ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقات نەتىجىلىرى بىر خىل بولمىدى

 . نۇقتىغا يىغىنچاقالش مۈمكىن

 

 :ئېچىلىش جەھەتتە

 

بۇ خىل قاراشتىكىلەر، جاڭ چيەننىڭ مىالدىدىن . دەيدىغان كۆزقاراش« جاڭ چيەن ئاچقان»بىرىنچى، 

يىلى پەرغانا قاتارلىق جايالرغا قىلغان ئىككى قېتىملىق سەپىرى جەريانىدا -007ۋە  -023بۇرۇنقى 

، شىنجاڭ «لۋاستىالريىپەك يولىدىكى ئەجنەبىي ئا»: پېتېر خۇپكېرىك)يېزىپ قالدۇرغان مەلۇماتلىرىغا 
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كېيىنكى »، بولۇپمۇ، فەي يېنىڭ (بەت-04نەشرى -0ئاي -00يىل -0771خەلق نەشرىياتى، 

خۇالسىمىز شۇكى، غەربىي ئەللەرنىڭ جۇغراپىيۋى »: دىكى«غەربىي ئەللەر تەزكىرىسى. خەننامە

ىسىدا جاڭ خەن زامان. ئادەتلىرى قەدىمدىن تارتىپ بىزگە مەلۇم ئەمەس ئىدى-ئەھۋالى ۋە ئۆرۈپ

چيەننى يىراقالرغا ئەۋەتىش تەدبىرى، بەن چاۋنىڭ نەسەبلىك بەگلەرنى قولغا كالتۈرۈش نىيىتى 

دېگەن «تۈپەيلىدىن، ئاقىۋەت يىراقالرغىچە سەلتەنەت كۈچى ئورنىتىلىپ، غەربىي ئەللەر تىزگىنلەندى

تارىمدىن »: ن تۇرسۇنئىمى)دەپ قارايدۇ « يىپەك يولىنى جاڭ چيەن ئاچقان»بايانلىرىغا ئاساسەن، 

 (. بەت-424، -422نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تامچە

 

ئەسىرلەردە قالدۇرۇلغان ياۋروپا ھۆججەتلىرىدىكى يىپەككە -2، -4ئىككىنچى، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئاي -4ل يى-0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: ئىمىن تۇرسۇن)دائىر مەلۇماتالر 

ئەسىرلەردە -2، -4يىپەك يولى مىالدىدىن بۇرۇنقى »غا ئاساسەن، ( بەت-447، -443نەشرى -0

 . دەيدىغان كۆزقاراش« ئېچىلغان

 

مىالدىدىن بۇرۇنقى )ئۈچىنچى، تۇرپان ئالغۇيدىكى بىر قەدىمىي قەبىرىستانلىقتىن چۇنچيۇ دەۋرىگە 

تارىمدىن »: ئىمىن تۇرسۇن)تېپىلغانلىقى  ئائىت يىپەك مالالرنىڭ( يىلغىچە-494يىلدىن -991

يىپەك يولى »غا ئاساسەن، ( بەت-447نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تامچە

 . دەيدىغان كۆزقاراش« چۇنچيۇ دەۋرىدە ئېچىلغان

 

 :لىنىيە جەھەتتە

 

باشلىنىپ يۈيمېنگۈەن يىپەك يولى چاڭئەندىن »بۇ خىل قاراشتىكىلەر . بىرىنچى، ئىككى يول قارىشى

ۋە ياڭگۈەن قوۋۇقىغا كەلگەندە ئىككىگە بۆلۈنىدۇ ۋە بىر يول تارىم ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبى بىلەن، 

يەنە بىر يول شىمالى بىلەن مېڭىپ، قەشقەرگە بارغاندا بىرلىشىدۇ، ئاندىن، غەربكە قاراپ 

نۈپ، ئىران، كىچىك ئاسىيا، قارا ئىلگىرىلەپ، پامىردىن ئۆتكەندىن كېيىن بىرقانچە تارماقالرغا بۆلۈ

شىنجاڭدىكى »: ئەنۋەر بايتۇر، خەيرىنىسا سىدىق)« دېڭىز ئەتىراپى ۋە رىم قاتارلىق جايالرغا بارىدۇ

( بەتلەر-092، -092ئاي نەشرى -00يىل -0770مىللەتلەر نەشرىياتى « مىللەتلەرنىڭ تارىخى 

 . دەپ قارايدۇ

 

ر خەلقئارادا بىردەك ئېتىراپ قىلىنىپ كېلىنىۋاتقان كۆزقاراش بۇ ھازى. «ئۈچ يول قارىشى»ئىككىنچى، 

دۇنخۇئاڭدىن »بولۇپ، بۇ خىل قاراشتىكىلەر يۇقارقى ئىككى يولنى ئېتىراپ قىلىش بىلەن بىرگە، 
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چىقىپ تەڭرى تېغىنىڭ شىمالى ۋە ئىللى ۋادىسى ئارقىلىق ئىسسىقكۆل ئەتىراپىغا، ئاندىن داۋاملىق 

، دەپ «نىڭ شىمالى ئارقىلىق شەرقىي ياۋروپاغا بارىدىغان يەنە بىر يول بارئىلگىرىلەپ قارا دېڭىز

 .قارايدۇ

 

 يىپەك يولىنىڭ ئەسلى مەنبەسى. 2

 

يىپەك يولىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ھەرگىزمۇ تەساددىپى بولماستىن بەلكى ئۇ ئىنسانالر ھاياتلىق 

ئەھمىيەتكە ئىگە تارىخىي ۋە مەدەنىيەت پائالىيىتى جەريانىدا بارلىققا كەلگەن زور ئىنقىالب، ئۇلۇغ 

ئۇنىڭ مەنبەسى ئۇزاق تارىخىي جەرياندا شەكىللەنگەن، ئوخشاش بولمىغان نامالر بىلەن . ھادىسىسى

بۇرۇنقى »چيەنداۋ شىنسى ئەپەندىنىڭ . ئاتالغان قەدىمكى زامان ئاالقە لىنىيىسىدىن ئىبارەت

: چيەنداۋ شىنسى)« لىنىپ، ناھايتى گۈللەنگەنقاشتېشى توشۇلغان يول كېيىنچە يىپەك يولىغا ئاي

ئاي -4يىل -0734ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى -، شىنجاڭ ياشالر«سىر 77يىپەك يولىدىكى »ياپونىيە، 

 .دېگەن سۆزلىرىمۇ بۇ نۇقتىنى مەلۇم تەرەپلەردىن ئىسپاتالپ بېرەلەيدۇ( بەت-07نەشىرى -0

 

قاراشالرنىڭ ئوتتۇرغا قويۇلىشىدىن قەتتىئىينەزەر،  يىپەك يولىنىڭ مەيدانغا كېلىشى توغرىسىدا قانداق

غەرب ھەرقايسى ئەل خەلقلىرىنىڭ -ئۇ ئوتتۇرا ئاسىيا يايالق مىللەتلىرىنى مەركەز قىلغان شەرق

 .نەچچە مىڭ يىللىق تىرىكچىلىك پائالىيىتىنىڭ ۋە ھاياتلىق ھەرىكىتىنىڭ نەتىجىسى

 

لسىمۇ، ئۇنى يىراق تارىخقا باغالپ چۈشەندۈرۈشكە ئەسىرگە تەئەللۇق ئاتالغۇ بو-21« يىپەك يولى»

ئۇ ھەرگىزمۇ بىرقىسىم ئالىمالر ئېيتقاندەك يالغۇز ئىنسانالر يىپەكچىلىك . ۋە تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

تارىخىنىڭ گۇۋاھچىسى بولۇپ قالماستىن بەلكى تېخىمۇ ئىلگىرىكى دەۋرلەردىكى ئاسىيا يايالق 

يېشى ۋە خوشاللىقى بىلەن -پاراسىتى، تىرىشچانلىقى، قان-رلىك ئەقىلمىللەتلىرىنىڭ نەچچە ئەسى

پۈتكەن، بىھېساب تارىخىي قىسمەتلەرگە ۋە شانلىق نەتىجىلەرگە تولغان قەدىمكى ھاياتلىق 

 .نىشانىنىڭ داۋامىدۇر

 

يىپەك يولىنىڭ ئەسلى مەنبە ئاساسىنى سۈرۈشتۈرگەندە ئۇ تۆۋەندىكى بىرقانچە يول لىنىيىلىرىگە 

 :ېتىلىدۇچ

 

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرلەردە، ئوتتۇرا  4-2بۇ يول بۇنىڭدىن . بىرىنچى، ئاتلىقالر مەدەنىيىتى يولى

كاسپى ۋادىسى ۋە قارا دېڭىز بويلىرىغىچە بولغان جايالردا ئاتلىق ھەرىكەت قىلىپ، -ئاسىيادىن ئارال
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ەر ئىمېريىسىنى قۇرىغان دۇنيا تارىخىدىكى ئەڭ قەدىمكى ئاتلىق مىللەت دۆلىتى ۋە كۆچمەنل

ساك خەلقلىرىنىڭ ئاتلىق ئەتىرەتلىرى ئاچقان يول بولۇپ، ئۇ قارا -تۈرك ۋە ئارىيان-ھۇن

 .ھىندىستان ھەم ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپىراقلىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان يول-ئىران-كاۋكاز-دېڭىز

ە ئوتتۇرا ئاسىيا مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرلەرد 4-2بۇ يول بۇنىڭدىن . ئىككىنچى، بىرۇنزا يولى

تۈرك خەلقلىرى ۋە ئارىيانالرىنىڭ شىمالىي ۋە غەربىي ياۋروپا، ئىران ئېگىزلىكى ھەمدە -ھۇن

ھىندىستانغا كۆچۈش جەريانىدا شەكىللەندۈرگەن، ئوتتۇرا ئاسىيانى مەركەز قىلغان مېتال توشۇش 

 .يولىدىن ئىبارەت

 

« يايالق ئوتالق يولى كارىدۇرى»، «ك يولىيايالق يىپە»بۇ يول . ئۈچىنچى، شىمالىي يايالق يولى

دېگەندەك تۈرلۈك نامالر بىلەن ئاتىلىدىغان قەدىمكى كارۋان يولىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ شەرقتە 

موڭغۇل ئېگىزلىكىدىن غەربتە قارا دېڭىز بويلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى يايالق مىللەتلىرى ئاچقان، 

قالرنى توغىرىسىغا كېسىپ ئۆتىدىغان قەدىمكى قاتناش يولىنى ئاسىيانىڭ شىمالىدىكى يايال-ياۋروپا

تۈرك كۆچمەن چارۋىچى قەبىلىلەرنىڭ -ئۇ تارىختىن ئىلگىرىكى زامانالردىكى ھۇن. كۆرسىتىدۇ

 .كۆچىشىدىن ھاسىل بولغان بولۇپ، ۋاقتى سىپتا تاش قورالالر دەۋرىگە توغرا كېلىدۇ

 

مىڭ يىل ئىلگىرى ئېچىلغان، ئىران، مېسۇپوتامىيە،  2-4بۇ بۇنىڭدىن . تۆتىنچى، ياقۇت سودا يولى

 .مىسىر، سۈرىيە، ئاناتولىيە ئوتتۇرىسىدىكى ياقۇت سودا يولىدىن ئىبارەت

 

بۇ يول ئىككى باسقۇچ، ئىككى لىنىيە بويىچە ئېچىلغان قەدىمكى كارۋان . بەشىنچى، قاشتېشى يولى

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرلەردە ئېچىلغان  4ئۇنىڭ بىرى، بۇنىڭدىن تەخمىنەن . يولىدىن ئىبارەت

 4يەنە بىرى، بۇنىڭدىن تەخمىنەن . بولۇپ، شىنجاڭ رايونىدىن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىغا بارىدۇ

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرلەردە ئېچىلغان، شىنجاڭ رايونىدىن ئوتتۇرا شەرق، غەربىي ئاسىيا ھەم 

 .ياۋروپاغا بارىدىغان يول

 

بۇ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك، تارىم ۋادىسى، ئوتتۇرا ئاسىيا، ھىندىستان، ئوتتۇرا . نلىق يولىئالتىنچى، بوستا

شەرق، مىسىر، ئاناتولىيە ۋە ياۋروپادىكى ھەرقايسى شەھەر دۆلەتلىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان، يول 

بويىدىكى ھەرقايسى شەھەرلەر ئارا كۈچ ئۇالپ يۈگۈرۈش شەكلىدىكى تاۋار ئالماشتۇرۇشنى ئاساس 

لىپ شەكىللىنىپ، كېيىنچە دۇنياۋى ئىمپېريىلەرنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە ئەگىشىپ بىرپۈتۈن دۇنياۋى قى

 .مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە 01قاتناش سېستىمىسىنى شەكىللەندۈرگەن يول بولۇپ، ئۇ ئاز دېگەندە 

 

 يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشى ۋە ئۇنىڭ لىنىيەسى . 4
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 ئۈستىدە يېڭى ئىزدىنىش

 

كېسىپ ئېيتااليمىزكى، ھازىرغىچە يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىش تارىخى ئۈستىدە خىلمۇخىل بىز شۇنى 

كۆزقاراشالر ئوتتۇرغا قويۇلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئېچىلىش تارىخى ئومومىي ئىنسانالر تارىخىنىڭ 

 .مىڭ يىلدىن كەم ئەمەس 01باشلىنىشى بىلەن تەڭ باشالنغان بولۇپ، ئەڭ ئاز دېگەندە 

بىزگە شۇنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتىكى، ئىنسانالر ئەڭ ئاۋال يەككە توپالر بويىچە تۇرمۇش چۈنكى، تارىخ 

بارا -ئىپتىدائىي جەمىئىيەتنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىگە كەلگەندە بۇنداق توپالر بارا. كەچۈرەتتى

چارۋا تالىشىپ جەڭ -ئۇلغۇيۇپ ئەتىراپقا كېڭىيىشكە، قەبىلىلەرگە ئۇيۇشۇپ يايالق، سۇ ۋە مال

لىشقا، ھەرقايسى قەبىلىلەر يات قەبىلىلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆزلىرى تۇرىۋاتقان قى

شۇنداق . جايالرنىڭ ئەتىراپىغا مۇداپىئە قورغانلىرىنى ياساپ، يېڭى ئاۋاتلىقالرنى بىنا قىلىشقا باشلىدى

خىل قوشىۋېلىش قىلىپ، ئىپتىدائىي جەمىئىيەتنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە بارلىققا كەلگەن بۇ 

ھەرىكەتلىرى يىپەك يولىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى شەكلى بولغان جەڭ يولىنى بارلىققا كەلتۈردى ھەمدە 

بۇنداق . بىرىنى بىلىش، ئۆزئارا ئاالقە ئورنىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى-ھەرقايسى قەبىلىلەرنى بىر

ھايتى چوڭ بولۇپ، ئۇ ئۆتكۈنچىلەرنى ئاالقىلەردە يېڭىدىن بارلىققا كەلگەن بوستانلىقالرنىڭ رولى نا

بىلەن ( ئۇالغ-ئات)ئىچمەك، تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە قاتناش ۋاستىلىرى -زۆرۈر بولغان يىمەك

ئەنگىلىيىلىك يىپەك يولىشۇناس پېتىر خۇپكىرىك ئەپەندى بوستانلىقالرنىڭ رولى . تەمىنلەيتتى

مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ھەرگىزمۇ  يىپەك يولىنىڭ پەيدا بولىشى ۋە ئۇنىڭ»: ھەققىدە توختىلىپ

ئۇ ئاساسلىقى ناھايتى زور سىتىراتىگىيلىك ئورۇننى ئىگىلەيدىغان بوستانلىقالرنىڭ . تەساددىپى ئەمەس

بىرى -تارقىلىش لىنىيىسىگە تايىنىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە تەكلىماكان ئەتىراپىدىكى بوستانلىقالرنىڭ بىر

يىپەك يولىدىكى ... كۈندىال بېسىپ بولغىلى بولىدۇبىلەن بولغان ئارىلىقىنى پەقەت بىرقانچە 

تىرانسپورت ئىشلىرىنىڭ كۈنسېرى كۆپىيىشى ئارقىسىدا، بۇ بوستانلىقالر ئۆزىدە مەۋجۇت بولۇپ 

تۇرىۋاتقان ئاالھىدىلىكلىرىگە تايىنىپ، ئەسلىدىكى بۇ يەردىن ئۆتىدىغان تىرانسپورت ئەتىرەتلىرىنى 

بوغۇز بىلەنال تەمىنلەيدىغان ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ، -ئىچمەك، يەم-كتوال يېمە-پەقەت قونالغۇ ۋە ئاز

يىپەك يولىدىكى »: پېتېر خۇپكېرىك)« مۇھىم سودا مەركىزى قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشقا باشاليدۇ

(. بەت-09نەشرى -0ئاي -00يىل -0771، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «ئەجنەبىي ئالۋاستىالر

تىپال ئىزچىل تۈردە جۇڭگونىڭ غەربكە بېرىشتىكى ئىشىكى بولۇپ دۇنخۇئاڭ خەن سۇاللىسىدىن تار»

شۇڭا يىپەك يولىنى بويالپ يولغا چىققانلىكى يولوچىالرنىڭ ھەممىسى دۇنخۇئاڭنى جۇڭگو . كەلگەن

يىپەك يولىدىكى »: پېتېر خۇپكېرىك)« تەۋەسىدە توختايدىغان ئەڭ ئاخىرقى بىر بېكەت ھېساباليتتى

، -249نەشرى -0ئاي -00يىل -0771، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «ئەجنەبىي ئالۋاستىالر

دۇنخۇئاڭ يىپەك يولىنىڭ شىمالىي لىنىيىسى بىلەن جەنۇبىي لىنىيىسىنىڭ ئۇچىرىشىش »(. بەتلەر-243
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نۇقتىسى بولغانلىقتىن، قۇرۇقلۇق يولى بىلەن جۇڭگوغا بارىدىغان ۋە جۇڭگودىن چىقىدىغان 

ئۇنىڭ بازارلىرى تىرانسپورت ... ن ئۆتۈشكە مەجبۇر بوالتتىيولۇچىالرنىڭ ھەممىسى بۇ يەردى

ئەتىرىتىدىكىلەرنى غەربتىكى داڭلىق تاشقوۋۇق دەرۋازىسىدىن ئۆتۈپ تەكلىماكاندىكى بىرىنچى 

بوستانلىققا يېتىپ بېرىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان زاپاس ئاشلىق ۋە سۇالرنى تەييارلىۋېلىشىغا ئەڭ 

يىپەك يولىدىكى ئەجنەبىي »: پېتېر خۇپكېرىك)« رىتىپ بېرەتتىئاخىرقى بىر قېتىم پۇرسەت يا

. دەيدۇ( بەت-243نەشرى -0ئاي -00يىل -0771، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «ئالۋاستىالر

مۈلۈك چۈشەنچىسى ۋە بوستانلىقالر ئاساسىدا مەيدانغا كەلگەن ئالماشتۇرۇش -ئىپتىدائىي مال

ىرىلىش باسقۇچىغا كەلگەندە تېخىمۇ تەرەققى قىلدى ۋە مۇناسىۋىتى ئىپتىدائىي جەمىئىيەتنىڭ يىم

ياقۇت سودا »، «شىمالىي يايالق يولى»، «بىرونزا يولى»، «ئاتلىقالر مەدەنىيىتى يولى»راۋاجلىنىپ، 

دېگەنگە ئوخشاش بىرقاتار ئالماشتۇرۇش سېستىمىلىرى بارلىققا كەلدى ھەم « قاشتېشى يولى»، «يولى

 .اپ ماڭدىبىر گەۋدىلىشىش يولىغا قار

 

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە كەلگەندە يىپەك يولىنىڭ تۈگۈنىگە جايالشقان ئوتتۇرا ئاسىيا  02بۇندىن 

ئات مەدەنىيىتى دەۋرىگە قەدەم -ۋە ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى بەزى رايونالر يېڭى بىر مەدەنىيەت دەۋرى

سمۈرلەر نەشرىياتى، ئۆ-، شىنجاڭ ياشالر«سىر 77يىپەك يولىدىكى »: چيەنداۋ شىنسى)قويدى 

ئات مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى ئىنسانىيەت قاتناش (. بەت-24نەشىرى -0ئاي -4يىل -0734

ئىشلىرى تارىخىدىكى بۈيۈك بىر نامايەندە بولۇپ، ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشى يىپەك يولىنىڭ تېخىمۇ 

 .كېڭىيىشى ۋە گۈللىنىشى ئۈچۈن ئۈچ جەھەتتىن رول ئوينىدى

 

ئات مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى بايلىق مەنبەسى ۋە ئەرزان باھالىق ئەمگەك كۈچىگە  بىرىنچى،

ئېرىشىش كويىدا يۈرگەن بىرقىسىم ھەربى گۇرۇھالر ۋە ھۆكۈمرانالر سىنىپىنى يىراققا يۈرۈش قىلغۇچى 

تۈركۈمدىكى  بىر تۈركۈم ھەربى گۇرۇھالر ۋە ھۆكۈمران سىنىپالر زور. ئاتلىق قوشۇن بىلەن تەمىن ئەتتى

نەتىجىدە، بىر مەھەل موڭغۇل . ئاتلىق قوشۇن تەشكىللەپ يىراققا يۈرۈش قىلىش ئۇرۇشىنى باشلىۋەتتى

ئېگىزلىكىدىن دېنېپېر دەرياسىغىچە، ئارال كۆلىدىن ھىندى ئوكيان ۋە قىزىل دېڭىز قىرغاقلىرىغىچە 

ېڭى بىر خىل بولغان كەڭ رايونالرنى ئۇرۇش ئوتى قاپالپ، ئىنسانالر دۇنياسىدا ي

بېقىندۇرۇش -بېقىندۇرۇلغان ئەل بىلەن بېقىندۇرغۇچى كۈچلەر ئوتتۇرىسىدىكى بېقىنىش-مۇناسىۋەت

بېقىندۇرغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ ئالدىنقى سەپ قىسىملىرىنى تەمىنات بىلەن . مۇناسىۋىتى بارلىققا كەلدى

ەرنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئاتلىق تەمىنلەش ۋە بېقىندۇرۇلغان خەلقلەر بىلەن بولغان تۈرلۈك مۇناسىۋەتل

قىسىم ئۆتۈپ ماڭغان ھەر بىر ئۇرۇش لىنىيسىنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرىغا يېڭى ھەربى قورغان ۋە 

بۇنداق ھەربى كۈچ ئاساسىغا قۇرۇلغان يېڭى يولالردىن ئالدىنقى سەپ . ئۆتەڭلەرنى تەسىس قىلدى

سودىگەرلىرى ۋە بايلىق جەڭ مەيدانلىرىغا ياردەمچى قوشۇنالر، ھۆكۈمەت ئەلچىلىرى، قۇل 
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ئۇرۇشنىڭ ئۆزىمۇ ۋەھشىلەرچە »: بۇ ھەقتە ماركىس. توپى بىلەن ئۆتۈشۈپ تۇراتتى-توشۇغۇچىالر توپ

: ۋاڭ جىلەي)« بويسۇندۇرغۇچى مىللەتلەر ئۈچۈن بىر خىل دائىملىق ئاالقە شەكلى بولۇپ قالدى

نەشرى -0ئاي -4ىل ي-0772توم، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، -0« ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى»

شۇنداق قىلىپ ئات مەدەنىيىتى راسا گۈللەنگەن دەۋرگە كەلگەندە ئىلگىرىكى . دەيدۇ( بەت-024

خوشنا رايون ۋە شەھەرلەر ئارا كۈچ ئۇالپ يۈگۈرۈش شەكلىدە ئېلىپ بېرىلغان مۇناسىۋەت بىرپۈتۈن 

ان لىنىيە بويىچە ئېلىپ لىنىيە بويىچە، ھەتتا، بىرپۈتۈن دۇنياۋى ئىمپېريە دائىرىسىدە تورسىم

ئات مەدەنىيىتى ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن دۇنياۋى ئىمپېريىلەر تورسىمان ھالدا . بېرىلىدىغان بولدى

گىرەلىشىپ كەتكەن كارۋان يوللىرىنى تېنچ مۇھىت ۋە بىر تەكشى گۈللىنىش شارائىتى بىلەن تەمىن 

رەكتېرلىك بىرلىككە كېلىشى دۇنياۋى سودىنىڭ تاۋار ئالماشتۇرۇش ۋە پۇل بىرلىكىنىڭ رايون خا. ئەتتى

 .بارلىققا كېلىشى ۋە تېخىمۇ گۈللىنىشى ئۈچۈن ئاساس سالدى

 

ئىككىنچىدىن، ئات مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى قەبىلە ۋە مىللەتلەرنىڭ چوڭ كۆچۈشىنى زۆرۈر 

دەك يۇقىرى قەدىمكى زاماندىكى ئىنسانالر ھازىرقى. قاتناش ۋاستىسى بىلەن تەمىن ئەتتى

شۇڭا ئۇالر خىلمۇخىل تەبىئىي ئاپەت ۋە ھەر . تېخنىكا ۋە ئىلمىي چۈشەنچىگە ئىگە ئەمەس ئىدى-پەن

يات قەبىلىلەرنىڭ توختىماي قىلىپ تۇرغان . خىل كىلىمات ئۆزگىرىشلىرى ئالدىدا ئامالسىز ئىدى

شۇڭا ئۇالرنىڭ . اتتىشىددەتلىك ھەربى ھۇجۇملىرىمۇ ئۇالرنىڭ ھاياتىغا دائىم تەھدىت سېلىپ تۇر

ئات مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى . يېڭى بىر خاتىرجەم ياشاش مۇھىتى ئىزلىشىگە توغرا كېلەتتى

نەتىجىدە، ئات . ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن مۇھىم شەرتلەرنى ھازىرالپ بەردى

لىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرىكى تۇرغۇنلۇق مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشىگە ئەگىشىپ نۇرغۇنلىغان قەبى

بىراق ئۇالرنىڭ بۇنداق كەڭ كۆلەملىك . توپى بىلەن كۆچۈشكە باشلىدى-ھالىتىگە خاتىمە بېرىپ، توپ

كۆچۈشى پۈتۈنلەي تەلتۆكۈست بولۇپ كەتمىدى، بەلكى بىرقىسىملىرى ئۆزلىرى كۆزلىگەن يېڭى ماكانغا 

كىچىك -چمەنلەر بېسىپ ئۆتكەن يول بويلىرىدىكى كىچىكيېتىپ بارغان بولسىمۇ، يەنە بىرقىسىمى كۆ

سۇ ياقىلىرىدا قېلىپ، يېڭى بوستانلىقالرنى بىنا قىلىش بىلەن بىرگە، ئەسلى ماكانلىرىدىن كۆچمەنلەر 

. يېتىپ بارغان يېڭى يۇرتالرغىچە بولغان ئارىلىقتا يېڭى بىر ئاالقىلىشىش لىنىيەسىنى بەرپا قىلدى

نامى بىلەن ئاتالغان « ساك»قەشقەرغىچە بولغان ئارىلىقتىكى يول بويلىرىدا زامانىمىزدا كۇچاردىن 

يۇرتالرنىڭ تارقىلىشى بۇنىڭ دەلىلىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ يۇرتالر ئوتتۇرا ئاسىيا ساكلىرىنىڭ چوڭ 

 .كۆچۈش دەۋرىدە قالدۇرغان ئىزلىرىدىن ئىبارەت

 

تۈركى ‹ 0›: ڭراق بولغان كۆچۈشى تۆۋەندىكىچەتارىختا ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەتلىرىنىڭ بىرقەدەر چو

مىڭ يىل ئىلگىرىكى زامانالردا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى  9قوۋم ئەجداتلىرنىڭ بىر بۆلىكىنىڭ بۇنىڭدىن 

ئانا يۇرتىدىن ئايرىلىپ، غەربىي ئاسىياغا كۆچۈشى ۋە ئۇ يەردە سومېرالرنى تەشكىل قىلىشى 
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ئاي نەشرى -7يىل -2111، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «ئاتتىال-تەڭرى قامچىسى». يۈسۈپجان ياسىن)

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋردە ئوتتۇرا ئاسىيا يايالقلىرىدىن  2ئارىيانالرنىڭ بۇندىن ‹ 2›(. بەت-092

، شىنجاڭ «بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىز»: قۇربان ۋەلى كىرۇران)ھىندىستان ۋادىسىغا كۆچۈشى 

ئارىيانالرنىڭ ‹ 2›(. بەت-224نەشىرى -0ئاي -4يىل -0734ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، -ياشالر

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋردىكى قارا دېڭىز ئەتىراپىدىن ئىران ئىگىزلىكى، ئوتتۇرا ئاسىيا  4بۇنىڭدىن 

، «سىر 77يىپەك يولىدىكى »: چيەنداۋ شىنسى)رايونى ۋە ھىندىستان قاتارلىق جايالرغا كۆچۈشى 

‹ 4›(. بەت-097، -093نەشىرى -0ئاي -4يىل -0734اتى، ئۆسمۈرلەر نەشرىي-شىنجاڭ ياشالر

مىڭ يىل ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا تەكلىماكاندا يۈز بەرگەن كىلىمات ئۆزگىرىشى تۈپەيلىدىن  4بۇنىڭدىن 

ئەنۋەر بايتۇر، )بىرقىسىم كىشىلەرنىڭ ھىندىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە موڭغۇل ئېگىزلىكىگە كۆچۈشى 

يىل -0770، مىللەتلەر نەشرىياتى، «ڭدىكى مىللەتلەرنىڭ تارىخى شىنجا»: خەيرىنىسا سىدىق

بۇالردىن باشقا كېيىنرەك يۈز بەرگەن كۆچۈشلەردىن يەنە (. بەتلەر-27، -23ئاي نەشرى -00

مىڭ يىل ئىلگىركى دەۋردىكى، سارماتالرنىڭ ھۇجۇمى تۈپەيلىدىن غەربىي  2ساكالرنىڭ بۇنىڭدىن 

ئەتىراپىغا، ئاندىن، غەربىي ئاسىيا، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە گەنسۇ ئەتىراپىغا سىبىريە رايونىدىن قارا دېڭىز 

يىلىدىكى يۇنانلىقالرنىڭ باكتېرىيە رايونىغا كۆچۈشى؛ مىالدىدىن -221كۆچۈشى؛ مىالدىدىن بۇرۇنقى 

( ئېفتالىتالر)يىلىدىكى ياۋچىالرنىڭ كۆچۈشى؛ كېيىنكى ۋاقىتالردىكى ئاق ھۇنالرنىڭ -092بۇرۇنقى 

ى، جۇرجانالرنىڭ كۆچۈشى، گېرمان قەبىلىلىرىنىڭ ياۋروپاغا كۆچۈشى ۋە تۈركلەرنىڭ كىچىك كۆچۈش

 .ئاسىياغا كۆچۈشى قاتارلىقالر بار

 

ئۈچىنچىدىن، ئات مەدەنىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىشى بىرتۈركۈم چارۋىچى خەلقلەرنىڭ مەلۇم دائىرە 

نەتىجىدە، ئوتتۇرا . ىلەن تەمىن ئەتتىبويالپ دەۋرلىك كۆچۈپ تۇرىشىنى زۆرۈر قاتناش ۋاستىسى ب

ئاسىيا رايونىدا بىر قىسىم قەبىلىلەرنىڭ قىشتا جەنۇبقا ماڭسا يازدا شىمالغا ماڭىدىغان، بىر يىلى 

شەرققە ماڭسا، بىر يىلى غەربكە ماڭىدىغان دەۋرلىك يۆتكىلىپ تۇرۇش ھالىتى شەكىللەندى ۋە بۇ خىل 

كەنتلەر ۋە يېڭى بوستانلىقالر -ىكى سۇ بويلىرىدا مەھەللەيۆتكىلىپ تۇرۇش نەتىجىسىدە يول ئۈستىد

بارا زورىيىپ يېڭى شەھەرلەرگە ئايلىنىپ، يايالق -مەيدانغا كەلدى ھەمدە بۇنداق كەنتلەر بارا

مىللەتلەرنىڭ بۇنداق دەۋرلىك . مىللەتلىرىنىڭ ئاالقىلىشىش يولىدىكى مۇھىم تۈگۈن بولۇپ قالدى

« ئىسكىف»قوۋملىرىنىڭ موڭغۇل يايالقلىرىدىكى پائالىيەتلىرىدىن ۋە تۈرك -يۆتكىلىپ تۇرىشىنى ھۇن

دەپ ئاتىلىدىغان خەلقلەرنىڭ ئاسىيا يايالقلىرىدىكى پائالىيەتلىرىدىن بىرقەدەر ئوچۇق كۆرۈۋېلىش 

 . مۈمكىن

 

قىسقىسى، يۇقارقىالردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكى، ئاتچىلىق مەدەنىيىتىنىڭ راسا گۈللەنگەن 

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە كەلگەندە يىپەك يولى مۇكەممەل بولغان  4-2ىگە، يەنى، بۇندىن دەۋر
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بىر تۇتاش قاتناش لىنىيىسىگە ئايلىنىپ، خەلقئارا سودىنىڭ جان تومۇرىنى تەشكىل قىلىش بىلەن 

ر ئاسىيا، ياۋروپا ۋە شىمالىي ئافرىقا قۇرۇقلۇقىنى ئورگانىك ھالدا باغالپ تۇرىدىغان يېڭى بى

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە،  4مىسىردىن بۇندىن ». مەدەنىيەت تورىنى شەكىللەندۈردى-سودا

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە توغرا كېلىدىغان ئوتتۇرا ئاسىيا قوڭۇر  4مېسۇپوتامىيەدىن بۇندىن 

يىل -0733، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «تاجىكالر تارىخى»: غاپوروپ.گ.ب)« تېشىنىڭ تېپىلىشى

يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە  2211سۈرىيەدىن تېپىلغان، بۇنىڭدىن »، (بەت-43نەشرى -0ئاي -4

تاجىكالر »: غاپوروپ.گ.ب) « مەنسۇپ بولغان تامغىدىكى تىبەت بۇقىسى، قوتاز، قوش لوكىلىق تۆگە

قاتارلىق ھايۋانالرنىڭ ( بەت-49نەشرى -0ئاي -4يىل -0733، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «تارىخى

 .رىتى بۇنى ئىسپاتاليدۇسۈ

 

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە كەلگەندە ئاتچىلىق مەدەنىيىتى تېخىمۇ تەرەققى قىلىپ،  4بۇنىڭدىن 

ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىتىنىڭ تۇرمۇشىنىڭ بارلىق قاتالملىرىغا سىڭىپ كىردى ھەم ئاتنى چۆرىدىگەن 

ھۈنەرۋەنچىلىكى، -ۋا جابدۇقلىرى قولھالدا قاتناش قوراللىرى ئىجاد قىلىش ۋە ياساش، ئات ۋە ھار

كۆۋرۈك ئىشلىرى قاتارلىق كۆپ خىل ساھەلەر بىر گەۋدىلەشكەن -يۆتكەش سودىسى، يول-توشۇش

، «ئاتتىال-تەڭرى قامچىسى». يۈسۈپجان ياسىن)يېڭى بىر مەدەنىيەت ھادىسىسى بارلىققا كەلدى 

ئاالقىلەردىكى -نىڭ قاتناشئات(. بەت-092ئاي نەشرى -7يىل -2111شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى 

بۇنىڭغا . رولى تېخىمۇ گەۋدىلىنىپ، كۆچمەن مىللەتلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم قاتناش قورالى بولۇپ قالدى

بۇ دەۋردە يىپەك يولىنىڭ ئاساسىي فۇنكىتسىيسى . ئەگىشىپ يىپەك يولىنىڭ تاڭ نۇرى رەسمى باشالندى

ىكىلەرنى بويسۇندۇرۇش ۋە زۆرۈر بولغان ئىلگىرىكى ھەربى كۈچلەرنى مۇستەھكەملەش، يېڭى مۇستەمل

شۇنىڭ بىلەن موڭغۇل . ياشاش مۇھىتى يارىتىشتىن سودا ۋە مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشقا ئۆتتى

ئېگىزلىكىدىن يۇنانىستان ۋە شىمالىي ياۋروپا تۇپىراقلىرىغىچە، چاڭئەندىن رىمغىچە، تارىم 

ىيە ۋە مىسىرغىچە بولغان بىر پۈتۈن قاتناش ۋادىسىدىن ھىندىستانغىچە، ئوتتۇرا ئاسىيادىن مېسۇپوتام

لىنىيسىدە ھەر خىل سودا كارۋانلىرى قاتناپ تۇرىدىغان، شەرق مەدەنىيىتى بىلەن غەرب مەدەنىيىتى 

مىڭ يىل ئىلگىركى  4بۇنىڭدىن . ئۆزئارا ئالماشتۇرۇلىدىغان بىر خىل ۋەزىيەت مەيدانغا كەلدى

ە ياۋروپا مىللەتلىرى ئوتتۇرىسىدا تۈرلۈك ئاالقىالر رەسمىي دەۋردىال ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن ئافرىقا ۋ

شەكىللەندى ھەم ئوتتۇرا ئاسىيا كۆچمەنلىرى ئۇ جايالرغا كۆچۈپ بېرىپ، تۈرلۈك تەشكىلىي 

، شىنجاڭ خەلق «ئاتتىال-تەڭرى قامچىسى». يۈسۈپجان ياسىن)قۇرۇلمىالردا ئۆز تەسىرىنى كۆرسەتتى 

ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرى بىلەن ئۇنىڭ (. بەتلەر-097، -093رى ئاي نەش-7يىل -2111نەشرىياتى 

غەربىدىكى رايونالر ئوتتۇرىسىدىكى تۈرلۈك ئاالقە مۇناسىۋىتىنىڭ ئورنىتىلىشىدا بولۇپمۇ ئوتتۇرا 

ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا ۋە يۇنان رايونىدا يېڭىدىن باش كۆتەرگەن دۇنياۋى ئىمپېريىلەرنىڭ رولى 

مىالدىدىن بۇرۇنقى . سۈرىيە)بۇ جەھەتتە ئەڭ ئاۋال ئاسسىرىيەلىكلەرنى . ىئاالھىدە چوڭ بولد
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ئەسىردە يەھۇدىالر قۇرىغان دۆلەت بولۇپ، زېمىنى قىزىل دېڭىزى، ئەدەن قولتۇقى ۋە ھىندى -02

يەنى، مىالدىدىن . ، ئاندىن پارىسالر بىلەن يۇنانلىقالرنى تىلغا ئېلىشقا بولىدۇ(ئوكيانغا تۇتاشقان

ئەسىردىال ئاسسىرىيەلىكلەر بىلەن باكتىىريە ئوتتۇرىسىدىكى سودا ۋە مەدەنىيەت -02 بۇرۇنقى

ئالماشتۇرۇش ئاالھىدە يۇقىرى دولقۇنغا كۆتىرىلگەن بولۇپ، ئاسسىرىيەلىك بىر ئەلچىنىڭ ئۆز 

ە ئەي پادىشاھى ئالەم، باشپاناھىم، قارا قوڭۇر تاش ھەققىد»: پادىشاھىغا يازغان بىر پارچە مەكتۇبىدا

سىز باشپاناھىمغا . دەپ تەلەپ قويغان ئىدىڭىز‹ ئۇالر قارا قوڭۇر تاشنى ماڭا ئەكىلىپ بەرسۇن›سىز 

ئەمدى مەلۇم بولسۇنكى، مەن تاغقا بېرىپ قارا قوڭۇر تاشنى ئاالي دەپ تۇرۇشىمغا بۇ دۆلەت 

وڭۇر تاشنى ئەگەر ئىجازەت بەرسىڭىز، كاتتا قوشۇن ئەۋەتىپ قارا ق. قوزغىلىپ ماڭا قارىشى چىقتى

، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «تاجىكالر تارىخى»: غاپوروپ.گ.ب)« ...تارتىۋېلىشنى ئۆتۈنىمەن

ئۇنىڭدىن باشقا ئىران ئېگىزلىكىدە . دېيىلگەن( بەت-47، -43نەشرى -0ئاي -4يىل -0733

لەرنى ئەسىرلەردە باش كۆتەرگەن پېرسىيە ئىمپېريىسىمۇ بۇنداق مۇناسىۋەت-3مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئاالھىدە يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرگەن بولۇپ، پېرسىيە ئىمپېراتۇرى دارا تەرىپىدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى 

پارىس ئىمپېراتۇرلىرىنىڭ ئوتتۇرا »دىمۇ « شەھىرى ئابىدە تېشى( سوز)شوش »ئەسىردە ئورنىتىلغان -4

شەھىرى قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئاسىيادىن يۇنانىستانغىچە بولغان جايالرنى بويسۇندۇرغانلىقى ۋە شوش 

تاجىكالر »: غاپوروپ.گ.ب) « بويسۇندۇرۇلغان رايونالردىكى بارلىق خەلقلەرنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشقان

لىقى توغرىسىدا ( بەت-39نەشرى -0ئاي -4يىل -0733، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «تارىخى

ىڭىنچى يىلالر ئەتىراپىدا ئوتتۇرا يۇنانلىقالرمۇ ئەڭ كېچىككەندە مىالدىدىن بۇرۇنقى م. بايانالر بار

ئاسىيا رايونىغا كەلگەن ۋە بۇ رايونالر ھەققىدە مەلۇمات قالدۇرۇشقا باشلىغان بولۇپ، شەرقتە 

تارىخىي مەلۇماتالرغا . سوغدىالرنىڭ رولى قانداق بولسا غەربتە يۇنانلىقالر شۇنداق رول ئوينىغان

ەن يۇنانلىق ئەما شائىر ھومېر تەرىپىدىن يېزىلغان ئەسىردە ئۆتك-01قارىغاندا، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

سېرىسالر . تۈرلۈك تۆمۈرلەر ئىچىدە سېرىسنىڭ تۆمۈرى بەك ئېسىل»: دا« ئودېسسا»مەشھۇر داستان 

تارىمدىن »: ئىمىن تۇرسۇن)« قىرىمالرنىمۇ بىزگە ئىمپورت قىلىدۇ-ھەر خىل يىپەك مالالرغا قوشۇپ، كۆن

مىالدىدىن . دەپ يېزىلغان( بەت-443نەشرى -0ئاي -4يىل -0771ى، ، مىللەتلەر نەشرىيات«تامچە

ئەسىرگە كەلگەندە تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىگە جايالشقان قەشقەر شەھىرى شەرقتىكى -3-9بۇرۇنقى 

جايلىرىدىن، -ئەڭ داڭلىق شەھەرلەرنىڭ بىرىگە ئايالنغان بولۇپ، بۇ يەرگە دۇنيانىڭ جاي

قاتارلىق جايالردىن ساياھەتچىلەر ۋە سودا كارۋان ئەتىرەتلىرى كېلىپ جۈملىدىن گېرىتسىيە ۋە رىم 

ئەسىردە گېرىتسىيەدىن ئوتتۇرا ئاسىياغا سەپەر قىلغان تۇنجى سەيياھ -9مىالدىدىن بۇرۇنقى ». تۇرغان

: ئىمىن تۇرسۇن) « ناملىق داستاندا ئۇنىڭ پائالىيىتى قەيت قىلىنغان‹ ئاسپايا›. ئارىستان ئىدى

مىالدىدىن (. بەت-442نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تامچە تارىمدىن»

ناملىق ئەسىرىدە، « تارىخ»ئەسىردە ئۆتكەن يۇنان تارىخچىسى ھېرودۇتمۇ ئۆزىنىڭ -2بۇرۇنقى 

شەرقتە تەركيانۇس دېگەن شەھەرنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىدىم، بۇ شەھەر ناھايتى چوڭ بولۇپ، »
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تارىخى ›ئۇيغۇر تارىخچىسى مولال مۇسا سايرامىمۇ . ات ئىكەن، دەپ يازغانرەستىلىرى ئاۋ-كوچا

تارىمدىن »: ئىمىن تۇرسۇن) « دەپ يازغان‹ تەرسۇس ئىدى›دە تۇرپاننىڭ قەدىكى نامى ‹ئەمىنىيە

بۇ يەردە ئېيتىلىۋاتقان (. بەت-243نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تامچە

سۆزلىرى تۇرپاننىڭ قەدىمكى نامى توغىرىسىدىكى رىۋايەتلەردە قەيت « ەرسۇست»ۋە « تەركيانۇس»

سۆزىنىڭ ئۆزگەرگەن شەكلىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئالىمالر ھازىر ھېرودۇت « دەقيانۇس»قىلىنغان 

تەكىتلەپ ئۆتكەن تەركيانۇس شەھىرىنىڭ تۇرپاندىكى دەقىيانۇس شەھىرى ئىكەنلىلكىنى ئىسپاتالپ 

 .چىقتى

 

رب مەدەنىيىتىنىڭ ئالمىشىشىنى ۋە سودا مۇناسىۋىتىنىڭ ئېلىپ بېرىلىشىنى ئىسكەندەر غە-شەرق

تېخىمۇ ( يىلالردا ياشىغان-222-224مىالدىدىن بۇرۇنقى . ئالېكساندىر ماكودونىسكى)زۇلقەرنەيىن 

ش زۇلقەرنەيىن يۇنان مەدەنىيىتى مەسلىكىنىڭ داڭلىق تەرغىباتچىسى بولۇ. يۇقىرى دولقۇنغا كۆتەردى

سۈپىتى بىلەن باكتېرىيە رايونىدا غەرب مەدەنىيىتى بىلەن شەرق مەدەنىيىتىنىڭ بىرىكمىسى بولغان 

ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىن تېپىلغان، يەرلىك ئۇسلۇبتا ياسالغان . گاندارا مەدەنىيىتىنى ياراتتى

 .ۋېناسنىڭ ھەيكىلى بۇنىڭ دەلىلىدۇر

 

سىغا نەزەر سالىدىغان بولساق، شەرق دۇنياسىدىكى ئەمدى بىز دىققىتىمىزنى بۇراپ شەرق دۇنيا

ئەھۋالالرنىڭمۇ غەرب دۇنياسىدىن ئانچە پەرقلەنمەيدىغانلىقىنى، يايالق مىللەتلىرى بىلەن ئوتتۇرا 

تۈزلەڭلىك ئوتتۇرىسىدىمۇ خېلى بۇرۇنال ھەر خىل مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى 

 .كۆرۈۋاالاليمىز

 

ى بىرقەدەر كېيىنرەك مەيدانغا كەلگەن ۋە راۋاجلىنىشىمۇ ئانچە مۇكەممەل جۇڭگو ئات مەدەنىيىت

شۇنداقتىمۇ تارىخ بىزگە شۇنى ئىسپاتالپ بەردىكى، يايالق مىللەتلىرى بىلەن ئوتتۇرا . بولمىغان دۆلەت

 9-4كەلدى مۇناسىۋەت ئەڭ كېچىككەندىمۇ بۇندىن -تۈزلەڭلىك ئوتتۇرىسىدىكى ھەر خىل باردى

ئىلگىرىكى دەۋرلەردە باشالنغان ھەم ئىجابىي ياكى سەلبىي تەرەپلەردىن ئىزچىل مىڭ يىلالر 

دە خۇاڭخې دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا ‹ بەش خان شەجەرىسى. تارىخنامە»›. داۋاملىشىپ كەلگەن

بۇ . قىسىمىدىكى سېرىق تەنلىكلەر خانى ھۇنالرنى شىمالغا قوغلىغان، دەپ رىۋايەت قىلىنىدۇ

قۇربان ۋەلى )« يىلالرغا توغرا كېلىدۇ-4111دەۋرى مىالدىدىن ئىلگىرىكى -يىلرىۋايەتتىكى ۋەقەنىڭ 

ئاي -4يىل -0734ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، -، شىنجاڭ ياشالر«بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىز»: كىرۇران

بىراق ئۇ چاغالردا بۇ خىل مۇناسىۋەتتە ئوتتۇرا ئاسىيا يايالق مىللەتلىرى (. بەت-209نەشىرى -0

ۋە مونۇپۇل قىلغۇچى ئورۇندا تۇرغاچقا، ئوتتۇر تۈزلەڭلىك رايونى ئۆز ئەتىراپىدىكى رايونالر  ئاكتىپ

بىلەن بىۋاستە ئۇچىرىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بواللمىغان ۋە ئۇالر توغرىلىق ئايرىم رىۋايەتلەردىن باشقا 
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اھالىلەر سودا ئ( تارىم ۋە جۇڭغار ۋادىسىدىكى)بوستانلىقالردىكى ». ماتېرىيال قالدۇرالمىغان

كارۋانلىرىنى ئۇيۇشتۇرغان ھەم شەرق بىلەن غەرب ئوتتۇرسىدىكى سودىدا ئوتتۇرىدىكى پائالىيەت 

يىللىق -0774« شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى»)« ئېلىپ بېرىش ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالغان

ىنىڭ دائىم قىلىپ تۇرغان يايالق مىللەتلىرىنىڭ كۈچلۈك ئاتلىق قوشۇنلىر(. بەت-022قوشما سان  0-2

ھەربى ھۇجۇملىرى ۋە ئۆزئارا قىلىشىپ تۇرغان قانلىق ئۇرۇشلىرىمۇ ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇسىنىڭ ئەمەلگە 

يەنى بىر تەرەپتىن ھەرقايسى جايالرنىڭ جۇغراپىيلىك شارائتىنىڭ . ئېشىشىغا يول قويمىغان

يېزىقى ۋە -باشقا خەلقلەرنىڭ تىلئوخشىماسلىقى، يىپەك يولىدا پائالىيەت ئېلىپ بارغۇچىالرنىڭ 

ئۇالغالرنىڭ بەرداشلىق -ئادىتىنى بىلمەسلىكى، قاراقچىالرنىڭ تەھدىتى شۇنداقال ئات-ئۆرۈپ

بېرەلمەسلىكى سەۋەبىدىن يىپەك يولىدا توشۇلىۋاتقان مالالرنىڭ كۆپ قىسىمى، كارۋانالرنىڭ ھەممىسى 

سودا كارۋانلىرى بۇ شەھەردىن . ۆتمىگەندېگۈدەك يىپەك يولىنىڭ بىر پۈتۈن لىنىيسىنى بېسىپ ئ

ئالغان مالالرنى قوشنا شەھەرلەرگە ئېلىپ بېرىپ باشقا سودا كارۋانلىرىغا سېتىپ، ئاندىن يەنە يېڭى 

شۇڭا ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن غەرب . مالالرنى ئېلىپ ئۆز شەھەرلىرىگە قايتىپ كەتكەن

شۇ سەۋەبتىن ئۆتتۇرا . ىگە ئىگە بواللمىغانسودىگەرلىرى ئۆزئارا بىۋاستە ئاالقىلىشىش پۇرسىت

تۈزلەڭلىك خەلقلىرى خېلى چاغالرغىچە پامىر ۋە پەرغانە رايونلىرىنىڭ غەربىدە يەنە نۇرغۇن دۆلەت ۋە 

مىڭ يىل  4-2ئەمما يايالق مىللەتلىرى بۇندىن . خەلقلەرنىڭ بارلىقىدىن خەۋەردار بواللمىغان

ش تېشى، يۇڭ تۇقۇلمىلىرى قاتارلىق يەرلىك مەھسۇالتلىرىنى ئىلگىرىكى دەۋرلەردىال ئۆزلىرىنىڭ قا

جەنۇبىي جۇڭگو، سېرىق دەريا ۋادىسى ۋە لياۋدۇڭ يېرىم ئارىلى قاتارلىق رايونالرغا ئاپىرىپ ئاشلىق 

ھازىر ئارخېلوگالر . قاتارلىق مەسىئۇالتالرغا ئالماشتۇرغان ۋە ھەر خىل ئاالقىلەردە بولۇپ كەلگەن

( نېئوخۇالڭ)مىڭ يىل بۇرۇنقى قىزىل تاش مەدەنىيىتى  2ىكى بۇنىڭدىن غەربىي لياۋنىڭد»

« شىنجاڭ داشۆ ئىلمىي ژۇرنىلى»)« خارابىسىدىن قاشتېشىدىن ئىشلەنگەن نەپىس بۇيۇمالرنى تاپتى

بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ ئۆزئارا ماددىي (. بەت-03سانى -4يىللىق -0771

خۇاڭخې »بۇنىڭدىن باشق . غا دائىر ئەڭ بۇرۇنقى مەلۇمات بولۇپ ھېسابلىنىدۇبۇيۇم ئالماشتۇرۇشى

يىلالردا رەڭلىك ساپال -2111دەرياسىغا قوشۇلىدىغان ۋېيخې دەرياسى ھاۋزىسىدا مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئىبىرخارد بۇ مەدەنىيەتنىڭ .ياڭشاۋ مەدەنىيىتى بارلىققا كەلگەن بولۇپ، ۋ-بۇيۇمالر مەدەنىيەتى

ئاسىيا مەنبەلىك ئىكەنلىكىنى، بۇ ئىككى رايون ئوتتۇرىسىدا تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ  غەربىي

تەڭرى ». يۈسۈپجان ياسىن)« ۋاستىسى بىلەن مەدەنىيەت ئاالقىسى بولغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويدى

كالىندارغا »(. بەت-042ئاي نەشرى -7يىل -2111، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «ئاتتىال-قامچىسى

يىلالردا جۇڭگوغا -0211تەتقىقاتالرمۇ بابىل ئاستىرونومىيسىنىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى  ئائىت

، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «ئاتتىال-تەڭرى قامچىسى». يۈسۈپجان ياسىن)« تارقالغانلىقىنى كۆرسەتتى

يىلى ئەتىيازدا جۇڭگو پەنلەر ئاكىدېمىيىسى -0794»(. بەت-044ئاي نەشرى -7يىل -2111

گىيە تەتقىقات ئىنىستىتۇتىنىڭ ئارخېئولوگىيە خادىملىرى خېنەن ئۆلكىسىنىڭ نەنياڭ شەھىرى ئارخېئولو
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فۇخاۋ ›ئەتىراپىدىكى شاۋتۈسۈن كەنتىدە شاڭ سۇاللىسى دەۋرىگە ئائىت يىن خارابىسىدىن 

دانە قاشتېشى بۇيۇملىرى  921ئۇنىڭدىن نۇرغۇن يادىكارلىقالر بىلەن بىللە . نى قازغان‹قەبىرىسى

دانىسى يۇمشاق  211دەسلەپكى باھاالش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى . ىلغانتېپ

دەۋرى تەخمىنەن مىالدىدىن -ئۇالرنىڭ يىل. قاشتېشى بولۇپ، تولىسى شىنجاڭ قاشتېشى ئىكەن

مىڭ يىلالر بۇرۇنقى  4-2ئەسىرگىچە بولۇپ، ھازىرقى ۋاقىتتىن تەخمىنەن -04ئەسىردىن -20بۇرۇنقى 

قوشما سانى  2-0يىللىق -0772« شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى»)« ۋرگە توغرا كېلىدۇدە

ئالىمالر گەنسۇنىڭ شەرقىي قىسىمىدىكى يېڭى تاش قورالالر دەۋرىگە ئائىت بىر قەدىمىي (. بەت-024

ئەسىردىكى يىن خاراببىسىدىن نەپىس ئۇسۇلدا ياسالغان -04قەبرىدىن ۋە مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئۇنىڭدىن . شتېشى بۇيۇملىرىنى تاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ خوتەن قاشتېشى ئىكەنلىكى ئىسپاتالندىقا

، (0900يىلالر--2041مىالدىدىن بۇرۇنقى )دى قەبىلىسىنىڭ ئات مىنىش تېخنىكىسى شيا »باشقا يەنە 

ئىمىن )ن دەۋرىدە ئوتتۇرا جۇڭگو رايونىغا تارقالغا( يىلالر-0144-0900مىالدىدىن بۇرۇنقى )شاڭ 

سى (. بەت-79نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: تۇرسۇن

: دە«شيا خانلىرى تەزكىرىسى. جىلىد-2»نىڭ «تارىخىي خاتىرىلەر»ماچيەن تەرىپىدىن يېزىلغان 

ارلىق كۆنچىلىك قىلىدىغان، يۇڭدىن رەخت توقۇيدىغان كۇنلۇن، شىجىژ، چۇسۇۋ، غەربىي روڭ قات»

« .غەربتىكى ئەللەرنىڭ ھەممىسى يۈنىڭ خىزمىتىدىن مەمنۇن بولۇپ ئۆز خىزمىتىنى داۋامالشتۇردى

نەشرى -0ئاي -7يىل -0739، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «تارىخىي خاتىرىلەر»: سىماچيەن)

ىي بۇ بىر رىۋايەت بولسىمۇ، مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا يەنە بەلگىلىك تارىخ. دېيىلگەن( بەت-22

شىجىژ، كۇنلۇن، چۇسۇۋ، »: كۇڭ ئەنگۇ ئەپەندى بۇ مەلۇماتالر ئۈستىدە توختۇلۇپ. قىممەتكە ئىگە

« غەربىي روڭ قاتارلىق بۇ تۆت ئاقساقاللىق چۆللۈكنىڭ سىرىتىدا بولۇپ، كۆچمە قۇم دائىرىسى ئىچىدە

ەشرى ن-0ئاي -7يىل -0739، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «تارىخىي خاتىرىلەر»: سىماچيەن)

ئەمىلىيەتتە يۇقارقى رىۋايەتكە تارىخىي ۋە جۇغىراپىيلىك ئەمىلىيەت نۇقتىسىدىن . دەيدۇ( بەت-24

چىقىپ، تېخىمۇ ئوبېكتىپ ۋە ئەتىراپلىق مۇئامىلە قىلساق، بۇ يەردە ئېيتىلغان كۇنلۇن ھەرگىزمۇ بىر 

تىراپىدا ياشايدىغان بىر ئاقساقالنىڭ نامى بولماستىن، بەلكى، غەربىي روڭالرنىڭ كۇئېنلۇن تېغى ئە

تارمىقىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئاتىلىشى بولۇپ، چۆللۈكنىڭ سىرىتى ھازىرقى قۇمۇلدىن ئىچكى موڭغۇل ۋە 

گەنسۇغىچە بولغان چوڭ چۆللۈكنىڭ غەربىنى، كۆچمە قۇملۇق بولسا لوپنۇردىن خوتەننىڭ لوپ 

مىڭ يىل  9-4قىالردىن بىز بۇندىن يۇقار. ناھىيەسىگىچە سوزۇلغان قەدىمكى لوپ قۇملۇقىنى كۆرسىتىدۇ

ئىلگىرىكى دەۋرلەردىال غەربىي رايون بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك ئوتتۇرىسىدا بىر ئاالقە لىنىيسىنىڭ 

مىڭ يىل ئىلگىرىكى دەۋرگە  2بۇنداق مۇناسىۋەت بۇندىن . بارلىققا كەلگەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

تارىم ۋادىسىدىن ھىندىستانغا بارىدىغان لىنىيە  كەلگەندە تېخىمۇ يۇقىرى دولقۇنغا كۆتىرىلىپ،

پامىر رايونىدا پەيدا بولۇپ راۋاجالنغان مۇقەددەس تەڭرى ئانا ئوماي . بىلەن تۇرتاشتۇرۇلغان

ئەسىردە بىرال ۋاقىتتا جۇڭگو -00ھەققىدىكى رىۋايەت مۇشۇ يول بىلەن تارقىلىپ، مىالدىدىن بۇرۇنقى 



179 
 

، «بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىز»: قۇربان ۋەلى كىرۇران)ئېلىنغان ۋە ھىندىستان مەنبەلىرىدە تىلغا 

(. بەتلەر-24، -22نەشىرى -0ئاي -4يىل -0734ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، -شىنجاڭ ياشالر

ئەسىرگە كەلگەندە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىنىڭ يىپەك ماللىرى ھىندىستانغا -4مىالدىدىن بۇرۇنقى »

ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: سۇنئىمىن تۇر)« توشۇپ بېرىلغان

ھىندىستاندا ئۆتكەن گاندىراگوپتا پادىشاھ زامانىسىدا، چوڭ »بۇ ھەقتە (. بەت-443نەشرى -0

ئورام -چىنادىن چىقىدىغان ئورام›: دېگەن كىتابتا‹ سىياسىي ئىشالر ھەققىدە›سودىگەر چادريە يازغان

، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: ئىمىن تۇرسۇن) « .لىنغاندەپ قەيت قى‹ يىپەكلەر

 (.بەت-443نەشرى -0ئاي -4يىل -0771

 

ئەسىرلەردىال ئوتتۇرا -01، -00قىسقىسى، يۇقارقىالردىن بىز شۇنى ئېيتااليمىزكى، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ربىي ئاسىيا، ھىندىستان، تۈزلەڭلىك بىلەن كەڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى، موڭغۇل يايالقلىرى، غە

يۇنانىستان، مىسىر ۋە تېخىمۇ يىراقتىكى جايالر ئوتتۇرىسىدا بىر پۈتۈن مۇناسىۋەت تورى شەكىللەنگەن 

شۇنداقال بۇنداق مۇناسىۋەتتە كۆپىنچە قوشنا بولمىغان ھەرقايسى رايونالر ئۆزئار بىۋاستە ھالدا 

ن بەلكى مەركىزىي ئاسىيا ياالق مىللەتلىرى ئاالقىلىشىش ۋە ئۇچۇرىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولماستى

ۋاستىچىلىك رول ئوينىغان شۇنداقال ھەرقايسى رايونالر ئارا مۇناسىۋەت تۆۋەندىكى بىرقانچە لىنىيە 

 :بويىچە ئېلىپ بېرىلغان

 

بۇ يول شىمالىي جۇڭگو . بىرىنچى، شىمالىي جۇڭگو رايونىدىن موڭغۇل ئېگىزلىكىگە بارىدىغان يول

چوڭ شەھەرلەردىن باشلىنىپ، ئوردۇس يايلىقى ئارقىلىق سېرىق دەريانى كېسىپ ئۆتۈپ رايونىدىكى 

 .موڭغۇل ئېگىزلىكىگە، ئاندىن، سېلىنگا دەرياسى ۋادىسى ۋە بايقال كۆلى ئەتىراپلىرىغا بارىدۇ

 

نە بۇ يول يە. ئىككىنچى، موڭغۇل ئېگىزلىكىدىن شىنجاڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىغا بارىدىغان يول

سېلىنگا دەرياسى ۋادىسىدىن باشلىنىپ ‹ 0›. ئۆز ئىچىدىن ئۈچ تارماق يولنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ئۇرخۇن ۋادىسى، خاڭگاي تېغى، قۇبدۇ ئارقىلىق ئالتاي تېغىنى كېسىپ ئۆتۈپ ئىككىگە بۆلۈنىپ، 

ۆزكەنت، بىرى ئۇلۇنگۇر دەرياسى، چۆچەك، پەرغانە ئويمانلىقى ۋە ئىسسىق كۆل ۋادىسى ئارقىلىق ئ

. تاالس ۋە بۇخارا قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرىگە؛ يەنە بىرى ئۇدۇل بەشبالىققا بارىدىغان يول

بايقال كۆلىنىڭ جەنۇبىدىن باشلىنىپ، يەنسەي، ئوب دەريالىرىنىڭ يۇقىرى ئېقىنى، ئۇرانقاي، ‹ 2›

. ا شەھەرلىرىگە بارىدىغان يولئالتاي تېغىنىڭ شىمالى، زايسان كۆلى ۋادىسى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىي

بايقال كۆلىنىڭ جەنۇبىدىن باشلىنىپ، سېلىنگا دەرياسىنى كېسىپ ئۆتۈپ موڭغۇل ئېگىزلىكىگە، ‹ 2›

گۇبى )ئارقىلىق چوڭ قۇملۇقنى ( ھازىرقى ئىچكى موڭغۇلدىكى ئېجىن خوشۇنى)ئاندىن قاراخوتۇ 

 .كېسىپ ئۆتۈپ بەشبالىققا كېلىدىغان يول( چۆلى
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بۇ يول ئۆز . ئوتتۇرا ئاسىيادىن روسىيە يايالقلىرى ۋە شەرقىي ياۋروپاغا بارىدىغان يولئۈچىنچى، 

بۇخارادىن چىقىپ سىبىريەنىڭ جەنۇبى، ئارال ‹ 0›. ئىچىدىن ئۈچ تارماق يولنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

قاتارلىق كۆلى ۋە كاسپى دېڭىزىنىڭ شىمالى قىرغىقى ئارقىلىق بولغارىيە، گېرىتسىيە ۋە كىچىك ئاسىيا 

بۇخارا ياكى سەمەرقەنتتىن باشلىنىپ ئامۇ دەرياسىنى كېسىپ ئۆتۈپ، ‹ 2›. جايالرغا بارىدىغان يول

ئارال كۆلى بىلەن كاسپى دېڭىزىنىڭ ئارىلىقى ئارقىلىق رۇس يايالقلىرىغا، ئاندىن، قارا دېڭىزنىڭ 

‹ 2›. رغا بارىدىغان يولشىمالى تەرىپى ئارقىلىق شەرقى ياۋروپا ۋە كىچىك ئاسىيا قاتارلىق جايال

ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرىدىن باشلىنىپ، خۇراسان رايونى ۋە كاسپى دېڭىزىنىڭ جەنۇبى ئارقىلىق 

كاۋكاز تېغىدىن ئۆتۈپ رۇس يايالقلىرىغا، ئاندىن، قارا دېڭىزنىڭ شىمالى ئارقىلىق شەرقىي ياۋروپا ۋە 

 .كىچىك ئاسىياغا بارىدىغان يول

 

ئاسىيا قۇرۇقلۇقىنىڭ -گىزلىلكىدىن قارا دېڭىز بويلىرىغىچە بولغان ياۋروتۆتىنچى، موڭغۇل ئې

قەشقەر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتى »)« يايالق يىپەك يولى»شىمالىدىكى يايالقالرنى كېسىپ ئۆتىدىغان 

 (.بەت-93سانى -4يىللىق -0772« ئىلمىي ژۇرنىلى

 

بۇ يول يەنە ئۆز . ۋروپاغا بارىدىغان يولبەشىنچى، ئوتتۇرا ئاسىيادىن كىچىك ئاسىيا ۋە شەرقىي يا

ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرىدىن باشلىنىپ، خۇراسان، ئىران ‹ 0›. ئىچىدىن ئىككى تارماققا بۆلۈنىدۇ

ئېگىزلىكىنىڭ شىمالى، كاسپى دېڭىزىنىڭ جەنۇبىئارقىلىق كىچىك ئاسىيا ۋە شەرقىي ياۋروپاغا 

ىدىن باشلىنىپ، ئىران ئېگىزلىكى، مېسۇپوتامىيە ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىر‹ 2›. بارىدىغان يول

 .ئارقىلىق سۈرىيەگە، ئاندىن، شىمالغا بۇرۇلۇپ كىچىك ئاسىيا ۋە شەرقىي ياۋروپاغا بارىدىغان يول

بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرىدىن باشلىنىپ، . ئالتىنچى، ئوتتۇرا ئاسىيادىن مىسىرغا بارىدىغان يول

پ مېسۇپوتامىيەگە، ئاندىن، سۈرىيە، پەلەستىن، سىناي يېرىم ئارىلى ئىران ئېگىزلىكىنى كېسىپ ئۆتۈ

 .ئارقىلىق مىسىرغا بارىدىغان بىرال تارماق يولدىن ئىبارەت

 

بۇ يول ئۆز . يەتتىنچى، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي شىنجاڭ رايونىدىن ھىندىستانغا بارىدىغان يول

ا ئاسىيا شەھەرلىرىدىن باشلىنىپ، ئىران ئوتتۇر‹ 0›. ئىچىدىن ئۈچ تارماق يولغا بۆلۈنىدۇ

ئېگىزلىكىنىڭ شەرقى تەرىپى ئارقىلىق ھىندى دەريا ۋادىسىغا، ئاندىن، ھىندىستاننىڭ قەدىمىي 

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي شىنجاڭ رايونلىرىدىكى چوڭ ‹ 2›. شەھەرلىرىگە بارىدىغان يول

اگارغا، ئاندىن، الداق يولى ئارقىلىق شەھەرلەردىن باشلىنىپ، پامىرنىڭ غەربى ئارقىلىق سىرن

يەركەندىن ‹ 2›. شىمالدىن ئۆتۈپ ھىندىستاننىڭ قەدىمىي شەھەرلىرىگە بارىدىغان تاغ يولى

باشلىنىپ، گۇما ئارقىلىق قاراقۇرۇم تېغىنى كېسىپ ئۆتۈپ، الداق يولى بىلەن شىمال ۋە ئۇنىڭ 
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 .جەنۇبىدىكى رايونالرغا بارىدىغان يول

 

 .رقىي ياۋروپا رايونىدىن پولشا ۋە بالتىق دېڭىزى ئەتىراپىغا بارىدىغان يولسەككىزىنچى، شە

بۇ يول . توققۇزىنچى، شىمالىي جۇڭگو رايونىدىن شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا بارىدىغان يول

ئىلگىرى ئېيتىلىپ كېلىنىۋاتقان ئەنئەنىۋى يىپەك يولى بولۇپ، ئۇ يەنە ئۈچ تارماق يولنى ئۆز ئىچىگە 

چاڭئەندىن چىقىپ دۇنخۇاڭغا، ئاندىن قۇمۇل، بارىكۆل ئارقىلىق تەلكىنى كېسىپ ئۆتۈپ ‹ 0›. الىدۇئ

چاڭئەندىن ‹ 2›. ئىلى ۋادىسى ۋە قورغاس ئېغىزى ئارقىلىق پەرغانە ۋادىسىغا بارىدىغان شىمالىي يول

ىلىق پامىرنى چىقىپ دۇنخۇاڭغا، ئاندىن قۇمۇل، تۇرپان، قاراشەھەر، كۇچار، ئاقسۇ، قەشقەر ئارق

كېسىپ ئۆتۈپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇخارا قاتارلىق چوڭ شەھەرلەرگە ياكى ئۈچتۇرپان ئارقىلىق 

. تەڭرى تېغىنى كېسىپ ئۆتۈپ ئىسسىق كۆل ئەتىراپى ۋە پەرغانە ۋادىسىغا بارىدىغان شىمالىي يول

كېرىيە، خوتەن، چاڭئەندىن چىقىپ دۇنخۇاڭغا، ئاندىن رۇرەن، چارقىلىق، چەرچەن، نىيە، ‹ 2›

يەركەن، قەشقەر، تاشقورغان ئارقىلىق پامىرنى كېسىپ ئۆتۈپ ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرىگە بارىدىغان 

 .شىمالىي يول

 

بۇالردىن باشقا يەنە ھەرقايسى لىنىيەلەرنى باغالپ تۇرىدىغان ئۇششاق يولالرمۇ بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

 .رولىنىمۇ كىچىك مۆلچەرلەشكە بولمايدۇ

 

ك يولىنىڭ ئېچىلىشى ۋە ئۇنىڭ لىنىيەسى ئۈستىدىكى ئىلگىركى يىپە. 2

 قاراشالرغا رەددىيە

 

 :ئېچىلىش جەھەتتە

 

 .دېگەن قاراشقا رەددىيە« جاڭ چيەن ئاچقان»بىرىنچى، 

خەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ‹ 0›. بۇ جەھەتتىكى رەددىيىمىزنى تۆۋەندىكى تۆت جەھەتتىن ئاساساليمىز

ۈزۈپ، ھۇنالرغا زەربە بېرىش مەقسىدىدە جاڭ چيەننى پەرغانە قاتارلىق ياۋچىالر بىلەن ئىتىپاق ت

جايالرغا ئەۋەتكەن بولۇپ، ئەگەر، ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن خەن سۇاللىسى ئوتتۇرىسىدا جاڭ چيەندىن 

ئىلگىرى بىرەر ئاالقە لىنىيسى ۋە ئاالقە ۋاستىسى بولمىغاندا، خەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ گەنسۇدىن 

ۆچكەن ياۋچىالرنىڭ قەيەرلەرگە بېرىپ ماكانالشقانلىقىنى بىلىشىنى ۋە پەرغانە توغرىسىدا غەربكە ك

جاڭ چيەنگە يول باشالپ ‹ 2›. مەلۇماتالرغا ئىگە بولىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۈمكىن بولمىغان بوالتتى
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ۇپ، ئەگەر دېگەن كىشى غەربىي رايوندىكى ئوغۇز قەبىلىلىرىدىن بول( گۇەنفۇ)بەرگۈچى تايمىق ئاتا 

ئەينى دەۋردە ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن خەن سۇاللىسى ئوتتۇرىسىدا بىرەر ئاالقە لىنىيسى بولمىغان ۋە ئۇ 

كىشى بۇ لىنىيە بويىدىكى ھەرقايسى جايالرنىڭ جۇغراپىيلىك ئەھۋالى، قەبىلىلەرنىڭ ئورۇنلىشىشى، 

قال بۇ يولدا بىرنەچچە قېتىم ئادىتى قاتارلىقالردىن خەۋەرسىز بولغان شۇندا-يېزىقى، ئۆرۈپ-تىل

مېڭىپ باقمىغان بولسا، خەن سۇاللىسى ھۆكۈمىتىنىڭ بىر دۆلەت دەرىجىلىك ئەلچىلەر ئۆمىكىگە ئۇ 

ياپونىيە ئالىمى كوجيۇخافۇ ‹ 2›. كىشىنى يول باشلىغۇچى قىلىپ بەلگىلىشى مۈمكىن بولمىغان بوالتتى

بوستان يولىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىسى شەرقتىكى »دە ناملىق ماقالىسى« يىپەك يولى ۋە ياپونىيە»ئەپەندى 

بىلەن غەربتىكى رىم ئىدى، كېيىنچە شەرقتىكى نۇقتىسى لوياڭ، غەربتىكى نۇقتىسى ( شىئەن)چاڭئەن

كىلومېتىردىن ئۇزۇن  7111بۇ يولنىڭ ئومومىي ئۇزۇنلىقى . بولغان( كونىستانتىننوپۇل)ۋىزانتىيە 

شىنجاڭ مەدەنىيەت »)« ھالقىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلەتتىبولۇپ، نۇرغۇن خەتەرلىك رايونالردىن 

ئېلىمىز تارىخچىسى دۇپىڭ . دەپ يازىدۇ( بەت-022قوشما سان  2-0يىللىق -0774« يادىكارلىقلىرى

ناملىق ئەسىرىدىكى ئوتتۇرا ئاسىياغا دائىر بايانالر ئۈستىدە ‹ تارىخ›ھېرىدۇتىسنىڭ »ئەپەندىمۇ 

ھەرگىزمۇ شۇنداقال ئوتتۇرغا ‹ يىپەك يولى›ەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى خ»ناملىق ماقالىسىدە « مۇھاكىمە

چىقىپ قالغان بولماستىن، بەلكى ئۇ بۇ سۇاللىدىن ئىلگىركى بىرقانچە ئەسىرلەر داۋامىدا ئوتتۇرا 

قەشقەر پېداگوگىكا )« شەرقتىن غەربكە بارىدىغان ھەرقايسى ئەل سودىگەرلىرى ئاچقان يولدۇر

ياپونىيەلىك چاڭزى خېجۈن ». دەيدۇ( بەت-93سان -4يىللىق -0772« ۇرنىلىئىنىستىتۇتى ئىلمىي ژ

بىرىنچى، : ئەپەندى يىپەك يولىنىڭ ئىنسانالر تارىخىدىكى رولىنى مۇنداق ئۈچ نۇقتىغا يىغىنچاقاليدۇ

ئاسىيا قۇرۇقلۇقىنىڭ قان تومۇرى بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنيا تارىخى -يىپەك يولى ياۋروپا

. ئىككىنچى، يىپەك يولى دۇنيانىڭ ئاساسلىق مەدەنىيەت ئانىسىدۇر. ئاساسىي ئوقىدۇرتەرەققىياتىنىڭ 

شىنجاڭ داشۆ »)« شەرق بىلەن غەرب ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىيەت كۆۋرىكىدۇر-ئۈچۈنچى، يىپەك يولى

يۇقارقىالرغا ۋە يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشىغا دائىر (. بەت-24سان -4يىللىق -0771« ئىلمىي ژۇرنىلى

ىلىي تارىخ ھەقىقەتلىرىگە ئاساسالنغاندا، جاڭ چيەن بېسىپ ئۆتكەن لىنىيە دۇنيادا ھازىر بىردەك ئەم

يىپەك يولىنى جاڭ چيەن »ئېتىراپ قىلىنىپ كېلىنىۋاتقان لىنىيەنىڭ يېرىمىدىن ئىبارەت بولۇپ، 

الر ئاالقە، مەدەنىيەت ۋە ھەربىي ئىش-دېگەنلىك ئەمىلىيەتتە يىپەك يولىنىڭ سودا« ئاچقان

جەھەتتىكى بىرپۈتۈنلۈكىنى ھەم بۇ يولنى بىنا قىلىشقا قاتناشقان باشقا خەلق ۋە كىشىلەرنىڭ تۆھپىسىنى 

يىپەك يولىنىڭ ئەسلى مەنبەسى ۋە ئۇنىڭ ئېچىلىشىغا دائىر ‹ 4›. ئىنكار قىلىشتىن ئىبارەت خاالس

دېگەن قاراشالرنىڭ « چقانيىپەك يولىنى جاڭ چيەن ئا»يۇقىرىدا كەلتۈرۈلگەن بىرقىسىم ئىسپاتالرمۇ 

تارىخىي ۋە ئارخېئولوگىيەلىك ئەمىلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەسلىكىنى ھەم ئۇ خىل قاراشنىڭ ئاللىقاچان 

 .كۈچىدىن قالغانلىقىنى دەلىللەيدۇ

 

دەيدىغان قاراشقا « ئەسىرلەردە ئېچىلغان-2-4يىپەك يولى مىالدىدىن بۇرۇنقى »ئىككىنچى، 



183 
 

دېگۈچىلەر يىپەك يولىنىڭ « ئەسىرلەردە ئېچىلغان-2-4ىدىن بۇرۇنقى يىپەك يولى مىالد». رەددىيە

بۇ يول يىپەك توشۇلىشتىن »دېگەن ئۇقۇم ئاساسىدىال تەكشۈرۈپ، « يىپەك يولى»ئېچىلىشىنى پەقەت 

دېگەن « ئىلگىرىكى دەۋرلەردىال مەۋجۇتمىدى ياكى يىپەك توشۇلۇش زۆرۈرىيىتى بىلەن ئېچىلغانمۇ؟

ئەسىرلەردە -2-4يىپەك يولى مىالدىدىن بۇرۇنقى »نەتىجىدە، . سىلىي ئويالنمىغانمەسىلە ئۈستىدە تەپ

دەپ قاراپ، ئاسىيا يايالقلىرىدىكى خەلقلەرنىڭ ئەتىراپىدىكى خەلقلەر بىلەن ئېلىپ « ئېچىلغان

 .بارغان ئىلگىرىكى پائالىيەتلىرىنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلغان

 

بۇ جەھەتتىكى . دەيدىغان قاراشقا رەددىيە« ېچىلغانيىپەك يولى چۇنچيۇ دەۋرىدە ئ»ئۈچۈنچى، 

« يىپەك يولى چۇنچيۇ دەۋرىدە ئېچىلغان‹ »0›. رەددىيىمىزنى ئىككى جەھەتتىن ئاساساليمىز

دېگۈچىلەر، تۇرپان ئالغۇيدىكى بىر قەدىمىي قەبرىدىن تېپىلغان يىپەك مالالرنىڭ چۇنچيۇ دەۋرىگە 

لالرنىڭ شىنجاڭنىڭ ئۆزىدە ئىشلەنگەنلىكى ياكى باشقا ئائىت ئىكەنلىكىنى ئاساس قىلىپ، بۇ ما

ھازىر ئالىمالر بۇ يىپەك . جايالردىن ئېلىپ كېلىنگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتالر ئۈستىدە ئىزلەنمىگەن

بۇيۇمالرنىڭ ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى دەۋرلەردىال شىنجاڭنىڭ ئۆزىدە توقۇلغان يۇڭ رەختكە تەقلىد 

، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: ئىمىن تۇرسۇن)تلىدى قىلىپ توقۇلغانلىقىنى ئىسپا

« يىپەك يولى چۇنچيۇ دەۋرىدە ئېچىلغان‹ »2›. بەتلەر-421 -447نەشرى -0ئاي -4يىل -0771

ئەسىردە ئۆتكەن يۇنانلىق ئەما شائىر ھومېر تەرىپىدىن يېزىلغان -01دېگۈچىلەر، مىالدىدىن بۇرۇنقى 

سېرىسالر . تۈرلۈك تۆمۈرلەر ئىچىدە سېرىسنىڭ تۆمۈرى بەك ئېسىل»: دىكى«ئودېسسا»مەشھۇر داستان 

تارىمدىن »: ئىمىن تۇرسۇن)« قىرىمالرنىمۇ بىزگە ئىمپورت قىلىدۇ-ھەر خىل يىپەك مالالرغا قوشۇپ، كۆن

دېگەن قۇرالردا يىپەككە ( بەت-443نەشرى -0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تامچە

رنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ۋە ئۇنىڭ دەۋر جەھەتتىن چۇنچيۇ دەۋرىدىن كۆپ ئىلگىرى دائىر بايانال

 .ئىكەنلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلىۋەتكەن

 

 :لىنىيە جەھەتتە

 

مەيلى ئىككى يول قارىشىدىكىلەر ‹ 0›. بۇ جەھەتتىكى رەددىيىمىزنى ئىككى جەھەتتىن ئاساساليمىز

ئۇقىمىنى تەۋرەتكىلى « يىپەك»ئۇالرنىڭ ھەممىسى  بولسۇن ياكى ئۈچ يول قارىشىدىكىلەر بولسۇن،

بولمايدىغان قانۇن قىلىۋېلىپ، ئۇنىڭ سىرىتىغا چىقالمىغان ۋە كەڭ كۆلەمدە تەكشۈرۈش ئېلىپ 

ئۇالر ئىلگىرى ئېيتىلىپ كېلىنىۋاتقان يىپەك يولى بىلەن ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى باشقا ‹ 2›. بارمىغان

بىرىگە چەمبەرچاس باغالنغان بىر -بىرىگە ئۆتىشىشتەك بىر-ربىرىنى تولۇقالش، بى-يولالرنىڭ بىر

پۈتۈنلىكىنى يوققا چىقىرىپ، باشقا يولالرنىڭ تارىختا ئوينىغان بۈيۈك رولغا ۋە ئۇ يولالرنىڭ يىپەك 
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يولىنىڭ ئەسلى مەنبەسى ۋە ئاساسى ئىكەنلىكىگە، يىپەك يولىنىڭ ئۇالرنى مەنبە قىلىپ تەدرىجى 

 .ل قارىغانشەكىللەنگەنلىكىگە سە

 

 : پايدىالنغان ماتېرىيالالر

يىل -0734ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، -، شىنجاڭ ياشالر«سىر 77يىپەك يولىدىكى »: چيەنداۋ شىنسى① 

 نەشىرى-0ئاي -4

 سان-2يىللىق -0772« شىنجاڭ داشۆ ئىلمىي ژۇرنىلى② »

ق نەشرىياتى، ، شىنجاڭ خەل«يىپەك يولىدىكى ئەجنەبىي ئالۋاستىالر»: پېتېر خۇپكېرىك③ 

 نەشرى-0ئاي -00يىل -0771

 نەشرى-0ئاي -4يىل -0771، مىللەتلەر نەشرىياتى، «تارىمدىن تامچە»: ئىمىن تۇرسۇن④

مىللەتلەر نەشرىياتى « شىنجاڭدىكى مىللەتلەرنىڭ تارىخى »: ئەنۋەر بايتۇر، خەيرىنىسا سىدىق⑤

 ئاي نەشرى-00يىل -0770

ئاي -4يىل -0772توم، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، -0« ىئوتتۇرا ئاسىيا تارىخ»: ۋاڭ جىلەي⑥

 نەشرى-0

ئاي -7يىل -2111، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «ئاتتىال-تەڭرى قامچىسى». يۈسۈپجان ياسىن⑦ 

 .نەشرى

    ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، -، شىنجاڭ ياشالر«بىزنىڭ تارىخىي يېزىقلىرىمىز»: قۇربان ۋەلى كىرۇران ⑧

 شىرى نە-0ئاي -4يىل  -0734

 نەشرى -0ئاي -4يىل -0733، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، «تاجىكالر تارىخى»: غاپوروپ.گ.ب  ⑨

 قوشما سان  2-0يىللىق -0774« شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى»  ⑩

 سانى -4يىللىق -0771« شىنجاڭ داشۆ ئىلمىي ژۇرنىلى»  ⑪

 قوشما سانى  2-0يىللىق -0772« شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى»  ⑫

 نەشرى -0ئاي -7يىل -0739، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «تارىخىي خاتىرىلەر»: سىماچيەن⑬ 

 .سانى-4يىللىق -0772« قەشقەر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى⑭ »

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 ئۇيغۇرالرنىڭ مازار تاۋاپچىلىقى ھەققىدە -02

 بىر نەچچە كەلىمە سۆز

 

 ئەخمەتجان ھەسەن
 

 

 

ئەسىرگىچە بولغان ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ناھايىتى زور  – 21ئەسىردىن  – 09ماقالىدە : مۇھىم مەزمۇنى

ىمۇ روشەن يورۇتۇپ بېرىش، شۇنداقال تەسىرگەۋە كۆلەمگەئىگە مازار تاۋاپچىلىقى ھادىسىسىنى تېخ

ئۇنىڭ ئەۋج ئېلىپ كىتىشىدىكى ئاساسىي سەۋەبلەرنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش مەقسىتىدە، ئەينى 

 .دەۋردىكى مازار تاۋاپچىلىقى ھادىسىسى مەخسۇس تونۇشتۇرۇلىدۇ

 

 ئۇيغۇرالر مازارتاۋاپچىلىقى ھەققىدە بىرنەچچە كەلىمە سۆز: ئاچقۇچلۇق سۆزلەر

 

ىي ئۇرۇقداشلىق دەۋرىدە ئادەملەر ئۆلۈم ھادىسىنى چۈشەنمەيدىغان چاغلىرىدا، ئىپتىدائ

شۇنىڭ بىلەن . ئۆلگەن ھەمراھ ۋە تۇققانلىرىنىڭ ئەرۋاھلىرى ئۆلمەيدۇ دېگەن ئاڭ تۇغۇلغان

جەسەتنى . ۋۇجۇتقا كەلگەن( قەبرىلەر)ئۆلگەنلەرنى ئەسلەيدىغان بولۇپ، دەسلەپكى يەرچۇالر 

مانا . ھەتتا جەسەتلەرنى قەبرە بۇيۇملىرى بىلەن كۆمگەن. ئۇسۇلى پەيدا بولغان كۆمۈشنىڭ بەلگىلىك
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بارا ھەر قايسى ئۇرۇقالرنىڭ  -بارا. شۇ ئاساستا، مەلۇم دىنىي چۈشەنچىلەر بىخلىنىشقا باشلىغان

ئۇرۇق ئەزالىرى ئۆز ئەجدادلىرىنى مەلۇم ھايۋان ياكى . تۇتېملىق چوقۇنۇشلىرىمۇ پەيدا بولغان

ئەنە شۇ ھايۋان ياكى ئۆسۈملۈك ئۇالرنىڭ تۇتېمى . ۈك بىلەن ئاالقىسى بار دەپ ئىشەنگەنئۆسۈمل

سايمانالر ۋە قۇرۇلۇشالرغا  -تۇتېم ئۇرۇقنىڭ ھامىيسى ھېسابلىنىپ، ھەر خىل قورال. بولۇپ قالغان

ياكى  قەبرىلەرگىمۇ شۇ خىل بەلگە سېلىنغان نەرسىلەر بىرگە كۆمۈلگەن. تۇتېملىق بەلگىسى سېلىنغان

بوۋىلىرى يىراق قەدىمكى  -م، دۇنيادىكى باشقا خەلقلەرگە ئوخشاش، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا.ئويۇلغان

بۇالرنىڭ ئىچىدە ئانىمىزملىق ئېتىقاد ۋە . دەۋرلەردىن تارتىپال تۈرلۈك دىنالرغا ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن

لقلەر ئارىسىدا دەسلەپكى دۇنيا قاراش، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭ رايۇنىدىكى تۈركىي تىللىق خە

ئەنە . ئىپتىدائىي ئېتىقاد سۈپىتىدە شامان ئېتىقاد شەكلىدە ناھايىتى ئۇزاق ساقالنغان ۋە داۋامالشقان

ئاي، كۈن، يۇلتۇز، ئوت، )شۇ ئاساستا، كىشىلەرنىڭ ھايۋانالر، ئۆسۈملۈكلەر ۋە تەبىئىي ھادىسلەر 

ئەجداد )چۈشەنچىسى يۈكسىلىپ، روھانات گە تېۋىنىش ( چاقماق ۋە باشقا تەبىئىي ھادىسىلەر

. نى ئۇلۇغاليدىغان، ئىشىنىدىغان ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنىدىغان ئەقىدە شەكىللەنگەن( روھاناتى

ئاشۇ مەخلۇقاتقا ۋە ھادىسىلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان قۇدرەت 》بۇنىڭدىن تەرەققىي قىلىپ، 

بوۋىلىرىمىز  -قۇدرەت ئېگىسىنى ئاتا ئەنە شۇنداق. دېگەن ئېتىقاد كېلىپ چىققان《 ئىگىسى بار

 -2)« تۈركىي تىلالر دىۋانى»بۇ ھەقتە ئۇلۇق تىلشۇناس مەھمۇد كاشغەرى . دەپ ئاتىغان« تەڭرى»

ئاسماننى تەڭرى دەيدۇ، ئۇالر كۆزلىرىگە چوڭ كۆرۈنگەن ھەر قانداق »… : دا شۇنداق دەيدۇ ( توم

. شۇڭا، بۇنداق نەرسىلەرگە سەجدە قىلىدۇ. ەيدۇئېگىز تاغ، يوغان دەرەخلەرنىمۇ تەڭرى د -نەرسىنى

 «.ئۇالر يەنە بىلىملىك ئادەملەرنى تەڭرىكەن دەيدۇ

 

بوۋىلىرى ھەر بىر ئۇرۇقنىڭ  -دەرۋەقە، يىراق قەدىمكى دەۋرلەردىن تارتىپ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا

ەسىلەن، م. ماماتى مەلۇم بىر شەيئى بىلەن چەمبەرچەس باغالنغان دەپ ئىشىنىپ كەلگەن -ھايات

ئۇيغۇرالر قەبىلىچىلىك دەۋرلىرىنىڭ دەسلىپىدىال بۆرىنى ئۆزلىرىگە ئەجداد، قوغدىغۇچى، قۇتقۇزغۇچى 

شۇڭا، سەپەرلەرگە چىققاندا، بۆرە ئوشۇقىنى ئۆز يېنىدىن ئايرىمايدىغان بولغان، . ئىالھ ھېسابلىغان

دەپ سەپىرىنى « بولدىسەپىرىم ئاق يوللۇق بولىدىغان »سەپەرلەردە ئالدىغا بۆرە ئۇچرىسا 

« سەپىرىمدە بىرەر كېلىشمەسلىك يۈز بېرىدىغان بولدى»داۋامالشتۇرىدىغان، ئەگەر تۈلكە ئۇچرىسا 

دەپ، يولىنى داۋامالشتۇرماي قايتىپ كېلىدىغان ئادەتلەر، ئەنە شۇ تۇتېم ئەقىدىسىنىڭ 

لغان بولۇپ، بۆرە تۇتېمىنىڭ بۇنداق ئادەتلەر خەلقىمىز ئارىسىغا ناھايىتى كەڭ تارقا. جۈملىسىدىندۇر

يىراق قەدىمكى دەۋرلەردىكى ساقىندىلىرىنىڭ تاكى زامانىمىزغىچە يېتىپ كەلگەنلىكىنى ئىسپاتالپ 

بولماسلىقى قەبىلىنىڭ مەۋجۇت  -كېيىنچە كىشىلەر قەبىلە ئەزالىرىنىڭ باتۇر، چېۋەر بولۇش. بېرەلەيدۇ

ەنلىكىنى بارغانسىرى تونۇپ يەتكەنسىرى، بولۇش ياكى خاراپ بولۇشىدىكى ئاساسلىق ئامىل ئىك

قەبىلە ئىچىدىكى باتۇر قەبىلە باشلىقلىرى ۋە ئۇرۇش قەھرىمانلىرى كىشىلەرنىڭ چوڭقۇر ھۆرمىتىگە 
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كېيىنچە ئائىلە . شۇنداقال ئۆلگەندە، ئۇالرنىڭ روھىي قەبىلىنىڭ ھىمايىچىسىگە ئايالنغان. ئىرىشكەن

ان ئېتىقاد تەدرىجى قەبىلە قەھرىمانلىرىغا بولغان ئېتىقادنىڭ باشلىقلىرىغا يەنى ئەجدادلىرىغا بولغ

بۇ خىل ئەجداد ئېتىقادى ئۇيغۇرالر بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلغان . ئورنىنى ئىگەللەشكە باشلىغان

 .دەۋرلەردىمۇ، بۇددا دىنى بىلەن بىرىككەن ھالدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان

 

ىسالمىيەت دەۋرىگە قەدەم قويغاندىن كېيىنمۇ، ئىسالم كېيىنچە يۇقىرىقىدەك ئادەتلەر ئۇيغۇرالر ئ

ئانام ئۆلۈپ  -مەسىلەن، ئاتا. ئەھكاملىرىنىڭ روھىغا ئۇيغۇنالشقان ئاساستا داۋامالشقان –ئەقىدە 

: كەتكەندىن كېيىن ئۇالرغا قانداق ياخشىلىق قىلىمەن؟ دېگۈچىگە، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ىسىگە مەغپىرەت تىلىگىن، ئىككىسىنىڭ ۋەسىيىتىنى ئادا قىلغىن، ئىككىسىگە دۇئا قىلغىن، ئىكك»

بۇرادەرلىرىگە ئىكراملىق  -ئىككىسىنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىغا ساخاۋەت قىلغىن، ئىككىسىنىڭ دوست

دېگەنگە ئوخشاش ھەدىسلەر، دەپنە مۇراسىمىغا قاتناشقان ۋە جىنازە نامىزىنى «.مۇئامىلە قىلغىن

مۇسۇلماننىڭ ئىخالس ۋە ھۆرمەت بىلەن جىنازە نامىزىدا تۇرۇپ، مەرھۇمغا كۆرگەن ھەر قانداق بىر 

دۇئا قىلىشى، ئالالھدىن ئۇنىڭغا مەغپىرەت تىلىشى، شۇ ئارقىلىق ئۆلۈمنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى چۈشىنىپ، 

ھاياتنى قەدىرلەپ ياخشى ئىش ۋە ياخشى ئەمەللەرنى كۆپلەپ قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى توغرىسىدىكى 

ەر ئۇيغۇر روھىيتىگە سىڭىپ كىرىپ، بۇرۇنقى ھەر خىل ئېتىقاد ۋە دۇنيا قاراشالرنىڭ ھەدىسل -ئايەت

قالدۇق ئىزنالىرى بىلەن بېرىكىپ، ئىسالمىيەتتىن بورۇنقى ئۇزاق تارىختا خەلقىمىزنىڭ سىياسىي، 

مەنىۋى ھاياتىدا ئۇالرنىڭ ھىمايىچىسى، قوغدىغۇچىسى ۋە روھىي  -ئىجتىمائىي تۇرمۇشى ۋە روھىي

لەنچۈكى بولغان شەيئىلەرگە تېۋىنىش پىسىخىكىسىغا ئىسالم تۈسىنى بېرىپ يەنىال ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى يۆ

 .ساقالپ كەلدى

 

ئەسىرگە قەدەر بولغان ئۇزاق  -21ئەسىردىن  -09بۇنىڭ ئەڭ تېپىك ئىپادىلىرىدىن بىرى، 

رنىڭ ئىپتىدائىي ئېتىقادى تارىختا تازا ئەۋجىگە چىققان مازار تاۋاپچىلىقى بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئۇيغۇرال

ئويلىنىپ كۆرەيلى، . بولغان شامانىزمنىڭ قالدۇق ئىزنالىرىنى ۋە ئىسالمى خاسلىقنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

شامانىزم ئۇيغۇرالرنىڭ دىن تارىخىدىكى ئەڭ دەسلەپكى ئىپتىدائىي ئېتىقاد بولۇش سۈپىتى بىلەن، 

ىچە بولغان ئارىلىقتا نۇرغۇن ئادەتلىرىنى ساقالپ ئىپتىدائىي جەمئىيەتتىن تاكى ھازىرقى زامانىمىزغ

كەلدى، ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن بىر قىسىم شامانىزملىق ئادەتلەرگە ئىسالمى 

. دېگەن( شامان)مەسىلەن، قەدىمكى زامانالردا كىشىلەر شامان باخشىلىرىنى، قام . تۈس بەردى

شەيتانالرنى  -ەتنى ئۆزىدە مۇجەسسەملەندۈرگۈچى سۈپىتىدە، جىنبارلىق قۇدر( سېھىرگەر)« يەلۋى»

يامانلىقتتىن  -ئېچىپ، ياخشىلىق( پال)« ئىرق»داۋااليدۇ؛ شۇنىڭدەك ( كىسەل)« يىگ»ئىشقا سېلىپ، 

ئالۋاستى ياكى يامان ئەرۋاھنىڭ  -كىشىگە قايسى جىن. ۋە كەلگۈسىدىن بىشارەت بېرىدۇ

نى قارغايدۇ، قۇدرەتلىك نۇرانە روھىي كۈچلەرنى ياردەمگە چاقىرىپ، چېپىلغانلىقىنى سۈرۈشتۈرىدۇ، ئۇ
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ئالۋاستى ياكى يامان ئەرۋاھالرغا قارشى ئەپسۇن ئوقۇپ، قورال كۆتۈرۈپ، ئوت چېچىپ  -جاھىل جىن

سېھىرگەرلىك قىلىدۇ، تۇغۇتنى يەڭگىللەشتۈرىدۇ دەپ بىلگەچكە، قەدىمكى زاماندىكى كىشىلەر 

شۇڭا، ئادەتتە تۇغۇلۇش، قېرىش، . رنى تەڭرىنىڭ سىمۋولى دەپ ئېتىقاد قىلغانلە( سېھىرگەر)« يەلۋى»

ئاغرىش، ئۆلۈش، بېيىش، يوقسۇللۇق، كەم ھوسۇل ئېلىش، يارىشىش ياكى ئۇرۇشۇش دېگەندەك 

 .ئىشالردا كىشىلەر شۇالرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالغان

 

غا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىپ مەنىۋى دۇنياسى -ئۇزاق زامانالردىن بېرى ئۇيغۇرالرنىڭ روھىي

كېلىۋاتقان ئەنە شۇ شامانىزملىق ئېتىقاد ۋە دۇنيا قاراش، ئۇيغۇرالر ئىسالمىيەت دەۋرىگە قەدەم 

دىنىڭنى …》قويغاندىن كېيىنكى دەۋرلەرگىچە يېتىپ كەلگەن بولۇپ، ئىسالم دىنىدا گەرچە 

شېرىكتىن ۋە )بىلىڭالركى، . ىنساپ قىلغىنىڭ ھالدا ئالالغا ئىبادەت قىلغ( ۋە رىيادىن)شېرىكتىن 

بىزنىڭ ئۇالرغا > :ساپ دىن ئالالغا خاستۇر، ئالالنى قويۇپ بۇتالرنى ھىمايىچى قىلىۋالغانالر( رىيادىن

ئالال ھەقىقەتەن (. دەيدۇ) <چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىڭ بىزنى ئالالغا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر

دېيىلىپ ھەرقانداق 《لىق قىلغۇچىنى ھىدايەت قىلمايدۇكۇفرى( ئالالنىڭ نېمەتلىرىگە)يالغانچىنى، 

بارا باش كۆتۈرۈپ چىقىپ  -مەۋجۇت ئوبيېكىتقا چوقۇنۇش مەنئىي قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن بارا

ھەدىس مەزمۇنلىرىغا  -ئىشانالرنىڭ ئەسلى ئىسالم روھىيىتى، ئايەت -كۈچىيىشكە باشلىغان سوپى

دەپ ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن توقۇپ، ئويدۇرۇپ « ئەۋالدىپەيغەمبەر »ھەرىكەتلىرى،  -خىالپ ئىش

« ئىالھىي خۇسۇسىيەت»شەجەرىلىرى، ئادەتتىكى كىشىلەردىن ئۈستۈن تۇرۇدىغان  -چىققان نەسەب

دەپ 《 دوزىقى –جەننىتى 》، كىشىلەرنى 《ۋاسىتىچى》لىرى، بەندە بىلەن ئالال ئوتتۇرىسىدىكى 

ا بىز كۆرسىتىپ ئۆتكەن شامانىزملىق ئېتىقاد ۋە قاراشالرغا ئايرىغۇچى دېگەندەك قاراشالر، يۇقىرىد

مەنىۋى دۇنياسىغا ناھايىتى ئاسان سىڭىپ كىرىپ  -ناھايىتى تونۇش بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ روھىي

 .ناھايىتى چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ۋە مازار تاۋاپچىلىقنىڭ ئەۋج ئىلىشىغا سەۋەپ بولغان

 

ئالۋاستىالر ئارىسىدىكى  -ان باخشىلىرى ئادەملەر بىلەن جىنسىلىشتۇرۇپ كۆرەيلى، كىشىلەر شام

ئىشانالرنى بەندە بىلەن ئالال ئوتتۇرىسىدىكى ۋاسىتىچى دەپ  -ۋاسىتىچى دەپ قارىغان، سوپى

شامان باخشىلىرىنى ياخشىلىق، يامانلىق ۋە كەلگۈسىدىن بىشارەت بېرەلەيدۇ دەپ قارىغان، . قارىغان

شامان . ىق، يامانلىق ۋە كەلگۈسىدىن بىشارەت بېرەلەيدۇ دەپ قارىغانئىشانالرنىمۇ ياخشىل -سوپى

ئىشانالرنى ئالالنىڭ دوستى دەپ ئېتىقاد  -باخشىلىرىنى تەڭرىنىڭ زاھىرى دەپ ئېتىقاد قىلغان، سوپى

تۇغۇلۇش، قېرىش، ئاغرىش، ئۆلۈش، بېيىش، يوقسۇللۇق، كەم »قىسقىسى، شامانىزم دەۋرىدە . قىلغان

ئۇرۇشۇش ياكى يارىشىش دېگەندەك ئىشالردا، شامان باخشىلىرىنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق  ھوسۇل ئېلىش،

 -زېمىندا ئۆسۈملۈك، گۈل -يامغۇرنىڭ يېغىشى، يەر»بولسا، ئىسالمىيەت دەۋرىدە «سالغان

 .دەپ قارىغان«.گىياھالرنىڭ ئۈنمەكلىكى، ئۇلۇغ ئەۋلىياالرنىڭ قەدەملىرىنىڭ بەرىكىتىدىندۇر
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الرغا پۈتۈنلەي تونۇش بولغان شامانىزملىق ئېتىقاد ۋە قاراشقا تامامەن يېقىن دېمەك، ئۇيغۇر

ئىشانالرنىڭ ئالدامچىلىق، ساقتىلىق بىلەن  -كېلىدىغان رىياكار، تېجىمەل، جاھالەتپەرەس سوپى

ئۇستاز ۋە ھەر خىل  -يۇغۇرۇلغان تەلىماتلىرى، ئىسالمىيەتتىن ئىلگىرىكى تارىختا، ئەجداد، پىر

ئىستەكلىرىنى مۇناسىۋەتلىك ئىالھالرغا  -كى تېۋىنىش ئوبيېكىتلىرىغا چوقۇنۇپ، ئارزۇنامالردى

ئىشانالرغا قول بېرىپ،  -يەتكۈزۈپ ئادەتلەنگەن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن، ھاياتىي دۇنيادا تىرىك سوپى

مەقبەرەلىرىنى  -مۇرىت بولۇپ، قۇلچىلىق قىلىش، چوقۇنۇش، ئۆلگەندىن كېيىن ئۇالرنىڭ مازار

. ەت ۋە تاۋاپ قىلىش، چوقۇنۇش، ناھايىتى كۈچلۈك جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە بولغان ئىدىزىيار

خوتەندىكى ئىمامالر مازارلىرى، تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى ھەر قايسى بوستانلىقالردىكى 

مەقبەرەلىرى، كىشىلەرنىڭ ئاشۇ خىل پىسىخىك تەلەپلىرىنى  -ئىشانالر مازار -شېھىتلىكلەر، سوپى

ندۇرۇپ كەلگەن، بۇ خىل پىسىخىك تەلەپنىڭ تەسىرى بىلەن، مازارالرنى زىيارەت قىلىش، تاۋاپ قا

يەنە كېلىپ دەل ئەنە شۇنداق پىسىخىك . قىلىش ۋە چوقۇنۇش ناھايىتى زور كۆلەمگە ئىگە بولغان

ە مۇھىم مەنىۋى دۇنياسىدا بولغانلىقتىن، مازار تاۋاپچىلىقىنىڭ كۈچىيىشىد -تەلەپ كىشىلەرنىڭ روھىي

مەلۇم مەنىدىن ئېلىپ ئېيىتقاندا، مازار تاۋاپچىلىق خەلقنىڭ مەلۇم مەنىۋى ئېھتىياجى، . رول ئوينىغان

ئارزۇسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، بىر خىل مەدەنىيەت سۈپىتىدە تا ھازىرغىچە مەۋجۇت بولۇپ 

 .كەلگەن

 

ا مازار تاۋاپچىلىقى ئەڭ ئەۋجىگە ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىنكى تارىخت

بۇ تارىخ . ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يىرىمىغا قەدەر بولغان دەۋر بولدى – 21ئەسىردىن  – 09چىققان دەۋر 

ئاق 》سىياسىي كۈچ ۋە ئۇالر پەيدا قىلغان  -مەخدۇم ئەزەم جەمەتىدىن ئىبارەت ئەڭ چوڭ دىنىي

چىقىش، تەرەققىي قىلىش، زاۋاللىققا يۈزلىنىش، الر گۇرۇھى باش كۆتىرىپ 《 قاراتاغلىق》ۋە 《 تاغلىق

تەرىقەت تەرغىباتچىلىرى بولغان ئىمام رەببانىچىالر باش كۆتۈرۈپ چىقىپ كەڭ  -يېڭى سۇلۇك

 -تەرىقەتلىرى ئالمىشىشقا، كۈچ -ئىشانالر سۇلۇك -يېڭى سوپى -تارقىلىشقا باشالش، كونا

گەرچە بۇ دەۋردە . ريانالرنى بىشىدىن ئۆتكۈزدىسېلىشتۇرمىسىدا ئۆزگىرىش يۈز بېرىشكە باشالشتەك جە

تەرىقەتلەر ئارا شۇنچە چوڭ ئۆزگىرىش ۋە ئالمىشىش بولغان  -ھەرخىل نامالر بىلەن ئاتالغان سۇلۇك

بولسىمۇ، مازار تاۋاپچىلىقى پەسكويغا چۈشمەستىن ياكى تاۋاپ، زىيارەتنىڭ كۆلىمى، قېتىم سانى، 

ىكلەشكە، ئازالشقا ۋە ئاجىزالشقا يۈزلەنمەستىن، ئەكسىچە بىر كۆپلۈكى جەھەتتە كىچ -ئادەمنىڭ ئاز

زىيارەت، چوقۇنۇشنىڭ ئاساسلىق ئوبيېكتى،  -تاۋاپ. خىل ئىزچىللىقنى ساقالپ داۋاملىشىپ كەلدى

 -تارىخىمىزدا خېلى ئۇزۇنغا سوزۇلغان مالىمانچىلىق، پاتپاراقچىلىق پەيدا قىلغان ئاشۇ بىر توپ سوپى

ئۇالر ھايات چېغىدا كىشىلەرنىڭ ئۇالرغا قىلغان ئىخالسى، . مەقبەرەلىرى بولدى -ئىشانالرنىڭ مازار

ساداقىتى، ئىتائەتمەنلىكى ۋە قۇلچىلىقلىرى ئازلىق قىلىپ يەتمىگەندەك، ئۇالر قارا تۇپراقنىڭ ئاستىغا 
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مەقبەرەلىرى يەنىال ئوخشاش سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ چوقۇنۇش  -كۆمۈلگەندىن كېيىنمۇ، مازار

 .ئوبيېكتىغا ۋە تاۋاپگاھىغا ئايلىنىپ كەلدى

 

ئەلۋەتتە ئۇزاق تارىختىن بېرى سانسىزلىغان كىشىلەر تەرىپىدىن تاۋاپ قىلىنىپ كېلىۋاتقان 

مازارالر يالغۇز ئىسالم دىنىنىڭ شىنجاڭ تەۋەسىدە تارقىلىشىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغان تەرىقەت 

 -ە ئىنتىلىش روھى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان سوپىپېشىۋالىرى، شۇنداقال سىياسىي ھاكىمىيەتك

مەقبەرەلىرى بولۇپال قالماستىن،بەلكىيەنە ئىسالم دىنىنىڭ شىنجاڭدا تارقىلىشى  -ئىشانالرنىڭ مازار

ئۈچۈن تۆھپە قوشقان ھەر قايسى دەۋرلەردە ئۆتكەن ھۆكۈمرانالر، ئىسالم دىنىنى تارقىتىش، كېڭەيتىش 

ىت بولغانالر، ئۇيغۇر ئىسالم تارىخىدا ئۆتكەن مەشھۇر ئالىم، الردا شېھ« جىھاد»يولىدىكى 

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىسالم دىنى بىلەن باغلىنىشى . مەقبەرەلىرى ئىدى –مۇتەپەككۇرالرنىڭ مازار 

بۇ خىل . يوق نۇرغۇن مازارالرمۇ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە يەنە نۇرغۇنلىغان توقۇلما مازارالرمۇ بار ئىدى

الم تۈسىنى ئالغان رىۋايەتلەر ئارقىلىق ئىسالم دىنى بىلەن باغلىنىشلىق قىلىپ مازارالر ئىس

بۇ، بىزگە . كېلىنگەچكە، ئىسالم دىنى مۇھىتىدا ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تا بۈگۈنگىچە ساقالپ كەلگەن

مازار زىيارەت قىلىش، تاۋاپ قىلىش پائالىيەتلىرىنىڭ ئىسالمىيەتتىن بۇرۇنقى ئۇيغۇرالرنىڭ 

مىغان دىن، ئوخشىمىغان مەدەنىيەتلەر مۇھىتىدا ياشىغان دەۋرلىرىدىمۇ شۇ خىل دىن، شۇ خىل ئوخشى

ئېتىقادقا ئۇيغۇن كېلىدىغان، ئۆزگىچە خاسلىق ۋە ئاالھىدىلىككە ئىگە قەبرە زىيارەت قىلىش، تاۋاپ 

 .قىلىش پائالىيەتلىرىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىپ بېرىدۇ

 

ئەھكاملىرى  -غۇرالر ئىسالمىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، ئىسالم ئەقىدەبىزگە مەلۇم ئۇي

يوسۇنلىرى بىزنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىمىزغا سىڭىپ كىرىپ،  -ئاساسىدىكى دەپنە ئادەتلىرى ۋە قائىدە

بىراق ئەزەلدىن ئاددىي دەپنە قىلىش، . ئۇيغۇر ئىسالم مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىغا ئايالندى

ىكتە دەپنە قىلىشنى تەشەببۇس قىلىپ كېلىۋاتقان ئىسالم تەلىماتلىرى، ئىسالمىيەتتىن بۇرۇنقى تېزل

بۇددىزملىق، زورۇئاستىرىزملىق ۋە شامانىزملىق ئېتىقاد ۋە تەلىماتلىرىنىڭ قىسمەن قالدۇقلىرىنىڭ 

دەتلەر بىلەن ئىسالم مۇھىتىغا ئېقىپ كىرىشى ۋە مۇشۇ خىل شارائىتتا ساقلىنىپ، قىسمەن ئىسالمى ئا

يۇغۇرۇلۇپ كېتىشى نەتىجىسىدە، بىزنىڭ دەپنە ئادەتلىرىمىزدىمۇ قىسمەن ئۆزگىچىلىك ۋە 

ئىشانالر تەرىقىتى  -بۇ خىل ئاالھىدىلىك ۋە ئۆزگىچىلىك خوجا. ئاالھىدىلىكلەرنى پەيدا قىلدى

 .قانچىلىك كۈچەيگەنسېرى شۇنچە روشەن نامايان بولدى

 -ەقبەرەلىرىنى ھەشەمەتلىك گۈمبەز، قەبرە، خانىقا ۋە ئۆيم -ئىشانالرنىڭ مازار –خوجا 

تۇرالغۇلۇق قىلىپ ياساتقۇزۇشى، زىيارەت قىلىش، تاۋاپ قىلىش ۋە چوقۇنۇشنى ئەۋجىگە كۆتۈرۈشى، 

مەقبەرەلەرنى تاۋاپ ۋە زىيارەت قىلىشنى كۆلەم، داغدۇغا، ۋاقىت، تاۋاپ ئۇسۇلى ۋە  –شۇنداقال مازار 

سلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە يۇقىرى چەككە يەتكۈزۈشى، مازار تاۋاپ قىلىش، ئادەت جەھەتلەردىن مى
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ئىشانلىقنىڭ مەھسۇلى ياكى كەشپىياتى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ  –زىيارەت قىلىشنىڭ سوپى 

 .بەردى

 

مەقبەرەلىرىنى  -شەيخلەرنىڭ مازار -ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مەشھۇر سوپى

ەتلىك قىلىپ ياساش، زىيارەت ۋە تاۋاپ قىلىش، سوپىزم تەلىماتلىرى ھۆكۈمران ناھايىتى ھەشەم

ئىدېئولۇگىيىگە ئايالنغان ئوتتۇرا ئەسىردىن تاكى زامانىمىزغىچە ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۆپ قىسىم 

جايلىرىدا ئىزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بىر خىل ئومۇمىي ئەھۋال بولۇپ، ئوخشىمىغان دۆلەت، 

للەت ۋە مەدەنىيەتلەرنىڭ بىرىكىشىدىن يۇغۇرۇلغان ئىسالم دۇنياسىدا، ئاشۇ ئوخشىماسلىقالر رايۇن، مى

تەلىماتلىرى بىلەن مەلۇم دەرىجىدە بىرىكىپ، يۇغۇرۇلۇپ كەتكەچكە، ھەر قايسى  -ئىسالم ئەقىدە

ى نامايەن جايالردىكى مازار تاۋاپچىلىقىدا ئۆز جايىنىڭ يەرلىك، مىللىي ئاالھىدىلىك ۋە خاسلىقلىرىن

 .قىلىپ كەلگەن

 

مەقبەرەلەردىكى ئوخشىمىغان كىشىلەرنىڭ تەسىرى  -يۇقىرىقىالردىن باشقا يەنە ھەر خىل مازار

ھەرىكەت،  -ئوخشاش بولمىغاچقا، يەنە كېلىپ بۇ شۇ شەخىسنىڭ ھاياتى دۇنيادىكى ئىش

ن بىۋاسىتە پائالىيەتلىرى، تۆھپىسى، تەسىرى، قىلغان ياخشى ئىش، ياخشى ئەمەللىرى بىلە

مەقبەرەلىرىنى زىيارەت، تاۋاپ قىلىشنىڭ كۆلىمى،  -مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، ئۇالرنىڭ مازار

. داغدۇغىسى، ۋاقتى، تاۋاپ ئۇسۇلى ۋە ئادەتلىرى جەھەتتىمۇ مەلۇم پەرقلەر ساقلىنىپ كەلگەن

نىڭ ( الريىل -0044-0193)تەرىقىتىنىڭ ئاساسچىسى ئابدۇقادىر جىالنى « قادىرىيە»مەسىلەن، 

 -باغدادتىكى قەبرىسى خەلقئارالىق تاۋاپگاھقا ئايالنغان بولۇپ، قادىرىيە تەرىقىتىنىڭ مۇرىت

مۇخلىسلىرى ھەر يىلى مىسىر، سۈرىيە، يەمەن، تۈركىيە، ھىندىستان، پاكىستان، ئافغانىستان ۋە 

نى داۋامالشتۇرۇپ ئوتتۇرا ئاسىيا رايۇنلىرىدىن باغدادقا بېرىپ، ئۇنىڭ مەقبەرىسىنى تاۋاپ قىلىش

( يىلالر -0292-0219)تەرىقىتىنىڭ ئاساسچىسى مەۋالنا جااللىدىن رۇمى « مەۋلىۋىيە». كەلگەن

« مەۋلىۋىيە»دىكى قەبرىسى تۈركىيە ۋە باشقا ئەرەب ئىسالم ئەللىرىدىكى ( تۈركىيىدە)نىڭ كونيا 

وتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي ئ. مۇخلىسلىرى تەرىپىدىن تاۋاپ قىلىنىپ كېلىنگەن -تەرىقىتىنىڭ مۇرىت

ئەھكاملىرىنىڭ كەڭ تارقىلىشى ۋە ئومۇملىشىشىدا ئاجايىپ  -تىللىق خەلقلەر ئارىسىدا ئىسالم ئەقىدە

نىڭ تۈركىستان شەھىرىدىكى ( يىلالر -0044 -؟)خىزمەت كۆرسەتكەن خوجا ئەھمەد يەسەۋى 

خارادىكى قەبرىسىمۇ ئوخشاشال نىڭ بۇ( يىلالر -0237 -0204)قەبرىسى ۋە بەھاۋۇددىن نەقشىبەندى 

خەلقئارا تاۋاپگاھقا ئايلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا، شىنجاڭ، ھىندىستان، پاكىستان، ئافغانىستان، تۈركىيە 

تەرىقىتىدىكىلەرنىڭ ئەڭ چوڭ تاۋاپگاھىغا « نەقشىبەندىيە»ۋە « يەسەۋىيە»ۋە كاۋكاز رايۇنىدىكى 

تەرىقەتلىرىنىڭ تەسىر 《 چىستىيە》ۋە 《 ىۋەردىيەسۇھر》بۇالردىن باشقا، يەنە . ئايلىنىپ كەلگەن

 –دائىرىسىمۇ خېلى كەڭ بولۇپ، تا ھازىرغىچە مۇشۇ تەرىقەتلەرنىڭ ئاساسچىلىرىنىڭ مازار 
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 -07 -03 -09شىنجاڭدا بولسا . مەقبەرەلىرىنى تاۋاپ قىلىش ئادەتلىرىمۇ داۋاملىشىپ كەلگەن

تەبلىغ ۋە ئاشۇ خوجا  -تەلىمات، ۋەز -ڭ ئەقىدەئىشانلىقنى -ئەسىرلەردە ئەڭ ئەۋجىگە چىققان سوپى

ئىشانالرنىڭ شەرىپىگە ئوقۇلغان مەدھىيىلەرنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، نەچچە  –

 -ئونمىڭلىغان بىگۇناھ جانغا زامىن بولغان ئاشۇ بىر توپ رىياكار، تېجىمەل، جاھالەتپەرەس خوجا

ھەشەمەتلىك قىلىپ ياسىلىپ، سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ مەقبەرەلىرى ناھايىتى  -ئىشانالرنىڭمۇ مازار

  .زىيارەت، تاۋاپگاھىغا ئايلىنىپ كەتكەن

 

ئالدىنقى بايانىمىز بىلەن كېيىنكىسىنى ئۆزئارا سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئويلىنىپ كۆرەيلى، 

 -بىرنەچچە ئەسىرلىك تارىخىمىزدا ئەۋالدمۇ ئەۋالد داۋاملىشىپ ئۆتكەن ئاشۇ بىر توپ خوجا

ىشانالرنىڭ كاساپىتىدىن، ئاشۇ دەۋر تارىخىمىزنىڭ گۇۋا شاھىدى بولغان تارىخ بەتلىرىمىزدىكى ياش ئ

بىلەن نەملىنىپ، قان بىلەن بويالغان قۇرلىرىغا نەزىرىمىزنى سالغىنىمىزدا، مۇنداق بىرنەچچە سوئال 

ۇمى، خوجا ئەھمەد بىرى، ئابدۇقادىر جىالنى، مەۋالنا جااللىددىن ر: بىزدىن جاۋاب تەلەپ قىلىدۇ

تەلىماتالرنى تارقىتىپ، سۈننەتنى تۇتقۇ  -يەسەۋى ۋە بەھاۋۇددىن نەقشىبەندىلەر ھەق، توغرا ئەقىدە

قىلىپ ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىپ، شۇ ئاساستا پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، كىشىلەرنى توغرا يولغا 

ات چاغدىال ئەمەس، بەلكى ئۇالر پانىي شۆھرىتى يالغۇز ئۇالر ھاي -يېتەكلىگەچكە، ئۇالرنىڭ نام

مەقبەرەلىرىنى  -شۇڭا، ئۇالرنىڭ مازار. دۇنيادىن كەتكەندىن كېيىنمۇ يەنىال داۋاملىشىپ كەلگەن

زىيارەت قىلىش، تاۋاپ قىلىش، كىشىلەرنىڭ ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتى ۋە سېغىنىشىدىن بولغان تۇرسا، 

قالماي، سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى  بىزنىڭ تارىخىمىزدا قىلمىغان ئەسكىلىكلىرى

ئىشانالرغا، خەلقىمىز خۇددىي ئۇالرنىڭ ئاشۇ قىلغان  -تۇرمۇشىنى ئېغىر دەرىجىدە ۋەيران قىلغان خوجا

تاالڭلىرىغا، رەھمىتىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن تاۋاپ قىلىپ -ئەسكىلىكلىرى، قىرغىنچىلىقلىرى، بۇالڭ

نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنىڭ نەچچە ئەسىر مەخدۇم ئەزەم ئەۋالدلىرى  چوقۇنامدىغاندۇ؟ يەنە بىرى،

ئىشانالرغا قول بېرىپ مۇرىت بولۇپ، ئۇالرغا ئىخالسى، ساداقىتى ۋە ئىتائەتمەنلىكىنى  -بولغان خوجا

 بىلدۈرگىنى ئازلىق قىلىپ قالغانمىدۇ؟

 

كى، مازارالرنى تاۋاپ ئەسىرگىچە بولغان ئارىلىقتىكى تارىخىمىزدىن مەلۇم – 21ئەسىردىن 17 –

ئىشانالرغا چوقۇنۇش خاراكتېرىنى ئالغان بولۇپ، ئاۋامنىڭ  –قىلىش ئاساسلىق رىياكار خوجا 

ئىشانالرنىڭ ئاۋام خەلقنىڭ كۆڭلىنى  –ئۆزلىرىگە ئەسەبىيلەرچە چوقۇنۇشىنى پەيدا قىلىش خوجا 

خۇدا 》: دىكى《 ەزكىرىسىمەخدۇم ئەزەم ت》. ئۆزىگە رام قىلىشتىكى مۇھىم ۋاستىسى بولۇپ كەلگەن

ھەرقانداق قىيىنچىلىققا دۇچار . ئۇلۇغ زاتالرنىڭ قەبرىلىرىنى ھاجەت ئىگىلىرىنىڭ پىنھان جايى قىلدى

دېگەن سۆز دەل شۇ نۇقتىنى 《بولۇپ، گاڭگىراپ قالغان چېغىڭالردا ئۇلۇغ مازارالردىن ياردەم سوراڭالر

 .چۈشەندۈرۈپ بەرگەن
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تىرىك ۋاقتىدا قول بېرىپ مۇرىت بولۇپ خىزمىتىدە بولۇش، ئىشانالرغا  –ھەقىقەتەن خوجا 

قەبرىگاھلىرىنى تاۋاپ قىلىش، مەيلى ئوتتۇرا ئاسىيادا ياكى شىنجاڭدا  –ئۆلگەندىن كېيىن مازار 

بولسۇن، ئوخشاشال ئومۇميۈزلۈك بىر ئىجتىمائىي ھادىسىگە ئايالنغان بولۇپ، بۇ ئەھۋال ئوتتۇرا 

بۇخارادا باھاۋۇددىن نەقشىبەندى، ئابدۇخالىق . ېغىرراق بولغانئاسىيادىكىدىنمۇ شىنجاڭدا ئ

غىژدۇۋانى مازارلىرىغا، سەمەرقەنتتە خوجا ئەھرار، تۈركىستاندا خوجا ئەھمەد يەسەۋى، پەرغانىدا 

شەيخ شاھىمەردان،قەشقەردە ئاپاق خوجا مازارلىرىغا تاۋاپ قىلىش ئەۋجىگە چىققان بولۇپ، بۇالرنىڭ 

ا مازىرىنى تاۋاپ قىلىش، جۈملىدىن مەخدۇم ئەزەم پۇشتى تۇرۇپ ئۆزلىرىنى ئىچىدە ئاپاق خوج

. غا چوقۇنۇش باشقىالرغا قارىغاندا كۈچلۈك بولغان《 ئۇلۇغ خوجىالر》دەۋالغان 《 پەيغەمبەر ئەۋالدى》

مەنىۋى دۇنياسىغا كۆرسەتكەن تەسىرى تەسەۋۋۇر  –چۈنكى، شۇ تارىختا ئۇالرنىڭ خەلقىمىزنىڭ روھىي 

مۇددىئالىرىنى ئىشقا  –ئىشانالر ئۆز مەقسەت  –يەنى گەرچە خوجا . ىز دەرىجىدە ئېغىر بولغانقىلغۇس

نى 《 ئويۇنالر》تاپماي قۇتراپ، ھەر خىل رەزىل سىياسىي  –ئاشۇرۇش يولىدا بىر دەۋر پاالقشىپ، تىنىم 

لقىنىغا ئېلىپ ئويناپ، يەكەن سەئىدىيە خانلىقىنىڭ خانلىق سەلتەنەتىنى ناھايىتى قىسقا مۇددەت ئا

《 خانلىقى》دۇنيادىن ئۆتكەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ روھىي مەنىۋىيىتىمىزگە كۆرسەتكەن تەسىرى خوجىالر 

بۇ توغرىدا ئەگەر بىز ئەينى دەۋردە ئەۋج ئېلىپ، تەسىرى زامانىمىزغىچە . تارىخىدىن ئۇزۇن بولغان

ئىللەتلىرىمىزگە نەزەر مەنىۋى  –يېتىپ كەلگەن مازار تاۋاپچىلىقى ئادەتلىرىمىزدىكى روھىي 

ناملىق 《 قەشقەر ئادەتلىرى》ئىلكۇل ．ك．سالىدىغان بولساق، تۈركىيىلىك يازغۇچى، مائارىپچى ئە

ھەزرەت 》دىكى ( تۈنەك ئاخشىمى)《 ئايەم كېچىسى》ئەسىرىدە ئەينى دەۋردىكى قەشقەرنىڭ 

لىكلەرنىڭ ەشقەرق》﹕ئۇ. توغرىسىدا بىزنى بىرىنچى قول ماتېرىيال بىلەن تەمىنلىگەن《 سەيلىسى

ئاپاق خوجىغا بولغان ئىخالسى بەك چوڭ،ئۇ زاتقا بولغان مۇھەببەت ۋە ئېتىقادى شۇ دەرىجىگە 

يەتكەنكى، كىشىلەر قەبرىنىڭ ھاكالنغان ۋە سىرالنغان تاشلىرىغا يۈزلىرىنى يېقىپ، قەبرىنىڭ 

ياغاچالرنىڭ  قىرلىرىنى چىشلىشىپ، ئاشقازان ئاغرىقىغا داۋا بولىدۇ دېيىشىپ، گۈمبەزدىكى

قوۋزاقلىرىنى غاجىاليدۇ، ھامىلدار ئايالالر تۇغىتىمىز ئاسان بولىدۇ دەپ، مازارنىڭ ئۈستىگە ئېسىپ 

. قويۇلغان قوشقارالرنىڭ مۈڭگۈزلىرىنى، ياكى رەخت پارچىلىرىنى قورساق، بەللىرىگە باغالپ يۈرۈشىدۇ

اپاق خوجىنىڭ مازارلىقىغا ئېلىپ تويالشماقچى بولغان ئەر، ئالماقچى بولغان ئايالنى ئايەمدە ئ

چەينەكلەرنى سېتىپ  –بېرىشى شەرت قىلىنغان، ئەگەر ئەرنىڭ پۇلى بولمىسا، قازان، كوزا، چىنە 

توپ بولۇپ ئولتۇرۇشقان، مەيدىسى ئوچۇق كىشىلەر قىمار  –بولسىمۇ بۇ شەرتنى ئادا قىلىدۇ، توپ 

بۇ . دەيدۇ《لىسىنى قاپاق قىلىشىدۇئوينىشىدۇ، نەشىكەشلەر تاڭ ئاتقۇچە نەشە چىكىشىپ كال

 –خاتىرىدىن، خۇراپاتلىق، نادانلىقنىڭ قورالى ۋە قۇربانىغا ئايلىنىپ كەتكەن ئادەملەرنىڭ روھىي 

مەنىۋى دۇنياسىدىكى زەئىپلىك، خۇنۇكلۇك، قاالقلىق، قاششاقلىق، نادانلىق ۋە نامراتلىقنىڭ نەقەدەر 

 –چوڭ 》مەنىۋى دۇنياسى بۇلغانغان، ھەر خىل –ۇ، روھىي مانا ب. ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

ساددا  –ئىشانالرنىڭ نادان  –جاھالەتپەرەس خوجا 《 كىچىك ئىللەتلەر بىلەن يۇقۇمالنغان
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شۇ ۋەجىدىن . لىكىنىڭ ئاقىۋىتى ئىدى《 روھىي پاكلىنىش مەنزىلىگە يېتەكلىگەن》مۇسۇلمانالرنى 

خوجىالر . ەممە ئىشلىرىنى قەتئىي توغرا دەپ ئىشىنىدۇكىشىلەر خوجىالرنىڭ ھ》: چوقان ۋەلىخانوف

زىناخورلۇق قىلسا، ھاراق ئىچسە، كوچىالردا ئايالالرنى تۇتۇۋېلىپ چۈمبىلىنى ئېچىۋەتسە، كىشىلەرگە 

بولۇپمۇ . ھېچكىم ئۇالرنى توسۇشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ. ئۇالر ساۋابلىق ئىش قىلىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ

ئۇالر خوجىالرنى . نى كاتولك مۇخلىسلىرى پاپانى ھۆرمەتلىگەندەك ھۆرمەتلەيدۇقەشقەرلىكلەر خوجىالر

 .دەپ يازغانىدى《بارلىق ئىشالردىن پاك ئىنسان دەپ قارايدۇ

 

پانىي ئالەمدە نادان، ساددا ئادەملەرنى ئازدۇرۇپ، قايمۇقتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ساداقەتمەن، 

ئىسالم تۈپ ئەقىدىسىگە پۈتۈنلەي زىت بولغان مۇخلىسلىرىغا ئايالندۇرۇپ،  –ئىخالسمەن مۇرىت 

ئىشانالر بۇنىڭلىق بىلەنال ئىنساپ قىلىپ قالماي،  –نى پەيدا قىلغان خوجا 《 شەخسكە چوقۇنۇش》

باقىي ئالەمگە سەپەر قىلىپ جىسمى تۇپراققا ئايالنغاندىن كېيىنمۇ، كىشىلەرنىڭ ئۆز قەبرىلىرىگە يۈز 

گۈمبەزلىرىگە ئېسىلغان  –ىز جىسىملىرىغا يالۋۇرۇش، مازار كۆزىنى يېقىپ تۇرۇپ يىغالپ، جانس –

، 《مازار خوجام مېنى باي قىل》قوشقار مۈڭگۈزلىرى، كالىالرنىڭ قۇيرۇقلىرىغا يۈزلىرىنى يېقىپ تۇرۇپ 

دېگەندەك بىر قاتار خۇراپىي، 《 قازادىن ساقال –مېنى باال 》، 《مېنى مەقسەت مۇرادىمغا يەتكۈز》

ھەرىكەتلەرنىڭ ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىنى كەلتۈرۈپ  –سۆز، ئىش  –ى گەپ سەپسەتە خاراكتېرىدىك

چىقارغان بولۇپ، ئىسالمنىڭ ھۆكمى ۋە قائىدىلىرىگە تۈپتىن خىالپ ۋە زىت بولغان بۇنداق 

 .خۇراپاتلىقالر تاكى زامانىمىزغىچە داۋاملىشىپ كەلدى

مەقبەرەلىرىنى تاۋاپ  -ا مازارئەسىرگىچە بولغان تارىخىمىزد – 21ئەسىردىن  – 09نىمە ئۈچۈن 

 قىلىش شۇنچىۋاال ئەۋج ئېلىپ كىتىدۇ؟

 : بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەپ

، «ئۇلۇغ»دەپ ئاتىۋالغان « پەيغەمبەر ئەۋالدى»ئىشانالرنىڭ ئۆزلىرىنى  -بىرىنچى، سوپى

ئىشانالرنىڭ مازارلىرىغا  –نەسەپ شەجەرىلىرى، كەڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنە شۇ خوجا « ئالىي»

 .ۋىنىشنىڭ كۈچلۈك ھەيدەكچىسىگە ئايالنغانتې

پەيغەمبەر »ئاخىر ئۆزلىرىنى  -تەرىقەت پىرلىرى بولغان مەخدۇم ئەزەم ئەۋالدلىرى باشتىن

دېگەن نام بىلەن نىقاپالپ، كەڭ مۇسۇلمان دۇنياسىدا ئەڭ ئالىي ھۆرمەتكە سازاۋەر « ئەۋالدى

نىڭ ئۇلۇغ، ئالىي ناملىرىنى سۈيئىستمال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدى جەمەتلىرى

قىلىپ، ئاجايىپ ساقتىلىق، يۇقىرى ھىيلىگەرلىك بىلەن، قارىماققا ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەۋالدىكەن 

شەجەرە جەدۋەللىرىنى توقۇپ چىقىپ، سانسىزلىغان  -دەپ قالغۇدەك دەرىجىدىكى نەسەب

شۇنىڭ بىلەن ساقتىلىق، ئالدامچىلىق . تۈرگەنئىكرامىنى قولغا كەل -ئادەملەرنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئىززەت

ھايات چېغىدا، سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ يۈكسەك « ئالىي، ئۇلۇغ نەسەپلەر»بىلەن مەشغۇل بولغان 
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ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان بولسا، ئۆلگەندىن كېيىنمۇ قەبرىلىرى يەنىال ئوخشاش شۇنچىۋاال ئادەمنىڭ 

 تاۋاپ ۋە زىيارەتگاھىغا ئايالنغان

خوجا ئەۋالدلىرى شىنجاڭ رايونىغا كىرگەندىن 《 قاراتاغلىق》ۋە 《 ئاق تاغلىق》ئىككىنچى، 

بىرىگە سۇيقەست ئىشلىتىشكە كىرىشكەن بولۇپ، بىر  –كېيىن، ئۆزئارا جىددىي رىقابەتلىشىشكە ۋە بىر 

ئامال قىلىپ قارشى تەرەپنى بېسىپ چۈشۈشكە، قارشى تەرەپنىڭ ئابرويىنى چۈشۈرۈپ، ئۆزىنىڭ 

ئۇالرنىڭ كۈرىشى بەزىدە مازارنى دەۋر قىلىپ ئېلىپ . ئىناۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە ھەرىكەتلەنگەن

ئاپاق خوجىنىڭ دادىسى . بېرىلغان، نەتىجىدە، مازار ياساش ۋە مازارپەرەسلىك ئەۋج ئېلىپ كەتكەن

ورنىنى خوجا مۇھەممەد يۈسۈپ ئۆلۈش ئالدىدا ئۆزى ئۈچۈن كەلگۈسىدە تىكلەنگۈسى مازارنىڭ ئ

ئۇ مۇنداق . بەلگىلەپ بېرىپ، مازارنىڭ ئۇلۇغلۇق دەرىجىسىنى ھەم ئاالھىدە كۆرسىتىپ ئۆتكەن

جانابى رەسۇلۇلال ۋە پۈتۈن خوجىالر، يار مۇھەممەد باي بىزگە نەزىر قىلىپ بەرگەن 》: ۋەسىيەت قىلغان

. رىمىز شۇ يەردە بولىدۇبىزنىڭ پاك قەب. يەرنى بىزنىڭ دەپنە قىلىنىدىغان يېرىمىز قىلىپ بەلگىلىدى

( كىلومېتىر ئەتراپىدا 4)پەرسەخ  01يارمۇھەممەد بۇرۇن نەزىر قىلىپ بەرگەن يەر ئەتراپىدىن يەنە 

مۇرىتلىرىمدىن مۇشۇ جايغا دەپنە قىلىنغانالر قىيامەت كۈنى مىنىڭ مۇخلىسلىرىم . يەرنى قوشۇپ بەردى

 .《قاتارىدا ئورۇن ئېلىپ، مەھشەرگاھقا ھازىر بولغۇسى

خوجا مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ يۇقىرىقى ۋەسىيىتى دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان مۇنداق بىر قانچە 

خوجا مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ ھەزرەتتە دەپنە قىلىنىشىنى ⑴:مۇھىم نۇقتىنى چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ

، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە خوجىالر بەلگىلەپ بەردى دېگەن گەپ، بۇ قەبرە ئاددىي قەبرە ئەمەس

بىزنىڭ پاك قەبرىمىز دېگەن سۆز بىلەن ⑵.ر قىلىپ تىكلىنىشقا تېگىشلىك دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇمازا

پاك قەبرە دەپ ئاتىغان جاي يالغۇز ⑶.ئۆزىنىڭ ئەۋلىيا ئىكەنلىكىنى نامايەن قىلماقچى بولىدۇ

 ىدىغانپەرسەخ كېل 01ئۆزىنىڭ قەبرىسى جايالشقان يەرال ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى 

جاينىڭمۇ مۇقەددەس جاي ھېسابلىنىدىغانلىقى ۋە بۇ جايالرغا دەپنە قىلىنغان ئادەملەرنىڭ قىيامەت 

دېمەك، خوجا . كۈنى خوجا مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ شاپائىتىگە ئېرىشىدىغانلىقى ئىشارەت قىلىنىدۇ

ان مازار بولۇپ مۇھەممەد يۈسۈپ ھايات ۋاقتىدىال ئۆز قەبرىسىنىڭ كىشىلەر كېلىپ تاۋاپ قىلىدىغ

 .قىلىشى توغرىسىدا ئالدىنئاال جامائەت پىكرى ھازىرالشقا كىرىشكەن

ئەسىرنىڭ  – 07ئۇچىنچى، مۇشۇ دەۋر تارىخىي، ئىجتىمائىي شارائىت نۇقتىسىدىن قارىغاندا، 

ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا پارتلىغان دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ غەلىبە 

ىسى، يەرلىك فېئودال پومىشچىكالر سىنىپىنىڭ ۋە ئىسالم دىنى يۇقىرى قاتالم كىشىلىرىنىڭ ئالقىنىغا مېۋ

نەتىجىدە، چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئەكسىيەتچى ھۆكۈمرانلىقىغا، يانچىلىق تۈزۈمىنىڭ . چۈشۈپ كەتكەن

ۈمرانالرنى ئېكسپىالتاتسىيىسى ۋە زۇلۇمىغا قارشى قوزغالغان داغدۇغىلىق، ھەققانىي كۈرەش، ھۆك

مەيلى خوتەن، . ئالماشتۇرۇپ، يەرلىك تەپرىقچى ھاكىمىيەت بەرپا قىلىدىغان قورالغا ئايلىنىپ قالغان

يەنى . كۇچا، ئىلى خەلقلىرىنىڭ قوزغىالڭلىرى بولسۇن، ھەممىسىنىڭ ئاقىۋىتى ئوخشاش بولغان
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خوتەندە . لغانھەممىسىنىڭ غەلىبە مېۋىسى بۆلۈنمە، تەپرىقچى كۈچلەرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قا

ھەبىبۇلال، كۇچادا راشىدىن خوجا، ئىلىدا مەزەمزات، قەشقەردە ئاقتاغلىقالرنىڭ دىنىي كاتتىبېشى توختى 

. مامۇت، كېيىنچە قىرغىزالرنىڭ كاتتىېىشى تاشمىلىقلىق سىدىقالر ئىنقىالبنىڭ ئىگىلىرىگە ئايالنغان

خەلق ئاممىسى بۇرۇنقىدىنمۇ بەتتەررەك كۈنگە دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ ئىستىقبالى سۇغا چىالشقان، كەڭ 

فېئودالىزمغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان دېھقانالر قوزغىلىڭى، ئاخىرقى ھېسابتا ھەر قايسى . قالغان

ھەر قايسى . جايالردىكى بۆلۈنمە، تەپرىقچى كۈچلەرنىڭ ئۆزئارا يېغىلىقلىرىغا ئايلىنىپ كەتكەن

تاراج  -ئارا بۆلۈشۈۋېلىش، تاالن -ىرى بىلەن بولغان ئۆزب -بۆلۈنمە، تەپرىقچى ھاكىمىيەتلەر بىر

بۇ ھال، . قىلىش، ھۇجۇم قىلىش جەڭلىرىدە، ئۆز مۇداپىئە كۈچلىرىنى ئاجىزلىتىپ ۋە خورىتىپ ماڭغان

. ياقۇپبەگ ۋە چارروسىيە تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بېسىپ كىرىشىگە پايدىلىق شارائىت يارىتىپ بەرگەن

يېغىلىق، قىرغىنچىلىق قاپالپ سانسىزلىغان بىگۇناھ خەلق ئاشۇ نەتىجىدە، پۈتۈن شىنجاڭنى 

مەسىلەن، . ماكانىدىن ئايرىلغان -مۈلۈكى ۋە يۇرت -مالىمانچىلىق قاپلىغان يىلالردا ھاياتى، مال

يىللىرى بۇزرۇكخان تۆرىنى ئەگەشتۇرۇپ ۋە ئۇنىڭ نامىنى سۈيئىستمال قىلىپ،  -0342 -0344

تەن قاتارلىق جايالرنى تاجاۋۇزچىلىق بىلەن بېسىۋالغان ياقۇپبەگنىڭ قەشقەر، يېڭىسار، يەكەن، خو

، (مىڭ 01)بىر جايدا بىر تۈمەن »: خوتەندىكى قىرغىنچىلىقلىرى توغرىسىدا، مولال مۇسا سايرامى 

ئىككى تۈمەن ئادەم ئۆلسە، ئىككى مۇردا . قولىنى كۆتۈرىدۇ( بىر ئۆلۈك)ئادەم ئۆلسە، بىر مۇردا 

. دەپ يازغان«تۈمەن ئادەم ئۆلسە، بىر مۇردا ئورنىدىن دەس قوپىدۇ 01ئەگەر . ۇقولىنى كۆتۈرىد

ئادەم ھاالك بولغان بولسا ( مىڭ 41)تۈمەن  4مۇردا قولىنى كۆتۈرگەن بولۇپ،  4دېمەك، شۇ قىتىم 

 .كىرەك

ياقۇپبەگ » ناملىق ئەسەردىمۇ ئاشۇ ۋەقە توغرىسىدا « شىنجاڭنىڭ قىسقىچە تارىخى»

مىڭدىن  21. بىر ئايدىن ئارتۇق داۋامالشتى( خوتەندىكى جەڭ)ىغا قارشى كۈرەش تاجاۋۇزچىلىق

ئۆستەڭلەر ئادەم  –ئارتۇق ئادەم قىرغىنچىلىققا ئۇچرىدى، سېپىل خەندەكلىرى ۋە بارلىق ئېرىق 

نۇرغۇن ئۇيغۇر ۋە باشقا ھەر مىللەت »بۇالردىن باشقا، . دېيىلگەن«جەسەتلىرى بىلەن تولۇپ كەتتى

ئەزىز پەرزەنىتلىرىنى خالىغانچە تۇتۇۋىلىپ، ۋەتىنىدىن ئايرىپ قۇل ئورنىدا پەرغانە، خەلقنىڭ 

 .«بۇخارا، بەدەخشان، ئىستانبۇل، ھىندىستانالرغىچە ئاپىرىپ ساتقان

دېمەك، يۇقىرىقى مانا شۇ مەلۇماتالردىن، تارىخىي داۋالغۇش، پاتپاراقچىلىق، قىرغىنچىلىق، 

نىڭ، ئەسلىدىنال نامراتلىق، كەمبەغەلچىلىك ئىچىدە ياشاپ كەلگەن تاالڭ قاپلىغان يىلالر -بۇالڭ

« ماشايىقالرنى تاۋاپ قىلىش -مازايى»خەلقنى تېخىمۇ ئېغىر كۈنگە مۇپتىال قىلغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلەن 

ماشايىقالر ئېغىر  –شۇنداق قىلىپ مازار . نىڭ تەبىئىي ھالدا ئەۋج ئېلىپ كەتكەنلىكىنى بىلەلەيمىز

چار بولغان سانسىزلىغان خەلقنىڭ روھىي تەسەللى ئىزلەيدىغان، دەردمەنلەر كۈنگە دۇ

ساخاۋەتكە ئېرىشىدىغان سورۇنىغا ئايالنغان بولۇپ، مازارلىقالر  -ئۇچرىشىدىغان، سەدىقە، خەير

 .ئىسسىق جىنىنى ساقالپ قېلىشنىڭ غېمىدە يۈرگۈچىلەرنىڭ ماكانى ۋە قونالغۇسىغا ئايالنغانىدى
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تىلسىماتالرنى روياپقا  -كارامەت، مۆزىجە -ئىشانالر ئۆزلىرىنى بارلىق كەشپۇ –ا تۆتىنچى، خوج

( يول باشلىغۇچى، يېتەكلىگۈچى)« پىر»چىقارغۇچى، ئۇنى ئاشكارىلۇچى دەپ كۆرسەتكەن بولۇپ، 

ئىشانالرنىڭ مازارلىرىغا تېۋىنىشنىڭ  -ئىدىيىسى، ئاشۇ بىر توپ سوپى« ۋاسىتىچىلىك»قارىشى ۋە 

 .اساسىغا ئايالنغانمەنىۋى ئ

ئەۋالد داۋاملىشىپ خېلى ئۇزۇن تەسىرىنى كۆرسىتىپ كەلگەن مەخدۇم  -تارىخىمىزدا ئەۋالدمۇ

مۇرشىدلىرى دەپ ئاتاپ، ئۆزىنىڭ مەزكۇر رايۇنغا  -ئەزەم جەمەتى، ئۆزلىرىنى تەرىقەتنىڭ پىرى

دەپ «ئۈچۈن تەرىقەتتە يول تاپالمىغانالرنى تەرىقەتكە باشالش»كېلىشتىكى مەقسىتىنى، 

، 《كىشىلەرنى جەننىتى ۋە دوزىقى دەپ ئايرىغۇچى》چۈشەندۈرگەندىن باشقا، باقىي ئالەمدە 

ئۇنىڭدىن . دەپ ئاتاپ كەلگەن《 كىچىك گۇناھلىرىغا كاپارەت بەرگۈچى -ئۇالرنىڭ بارلىق چوڭ》

ھەر قانداق »رولىنى تەشۋىق قىلىپ، ( ۋاسىتىچى)باشقا، بەندە بىلەن خۇدا ئوتتۇرىسىدىكى كۆۋرۈكلۈك 

ئەھكاملىرىغا تولۇق ئەمەل قىلىپ، بارلىق پەرز،  -بىر ئادەم ھاياتىي دۇنيادا ئىسالمنىڭ بارلىق ئەقىدە

سۈننەت، ۋاجىپ، مۇستەھەبلەرنى تولۇق ئادا قىلغان بىلەن، ئەگەر پىرى ھەزرەتنىڭ ھۇزۇرىغا كىلىپ 

دېگەن «.ى بىكار بولۇپ كېتىدۇئۇنىڭغا قول بەرمىسە، قىلغان ئەمەل ۋە ئىبادەتلىرىنىڭ ھەممىس

شۇنىڭ بىلەن ئەينى دەۋردە ئىسالم يولىنى تۇتۇپ ئىخالسمەنلىك قىلىش، . سەپسەتىنى بازارغا سالغان

ئىشانالرغا  -مۇددىئالىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن، پەقەت ۋە پەقەت خوجا -ھاجەت، مەقسەت

سىتە قىلىشتىن، ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن قول بېرىپ، ئۇالرنىڭ تەرىقىتىگە ئەگىشىشتىن، ئۇالرنى ۋا

مەقبەرەلىرىگە سېغىنىپ، تاۋاپ قىلىش ۋە چوقۇنۇشتىن باشقا ھېچقانداق يول يوقتەك  -ئۇالرنىڭ مازار

ئالال ھەر خىل ئىالھىي بىشارەتلەرنى جىبرائىل »يەنە . بىر خىل كەيپىيات پۈتۈن جەمئىيەتنى قاپلىغان

ھەممەد ئەلەيھىسساالمغا يەتكۈزسە، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ھەزرىتى مۇ

دېيىش ئارقىلىق، «غا يەتكۈزەتتى، ئاشكارا قىالتتى( ئاپاق خوجا)ئەلەيھىسساالم ھەزرىتى خوجام 

ئەسلى ئىسالم قاراشلىرىنى بۇرمىالپ، بارنى يوق، يوقنى بار قىلىپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

لىق رولىنى توقۇپ، ئويدۇرۇپ « ۋاسىتىچى»اپالپ، ئۆزلىرىنىڭ شەنىگە داغ تەككۈزۈپ، بۆھتان چ

ئەسلى . چىقىپ، سانسىزلىغان نادان، ساددا، بىلىمسىز ئادەملەرنى ئۆز دېپىغا ئۇسسۇل ئويناتقۇزغان

ئىسالمدا ئىالھ بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدا ۋاسىتىچى ياكى كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغان شەخىس يەنى 

ئەمما تارىخىمىزدا ئۆتكەن . ىرىغا ئوخشاش شەخىسلەر مەۋجۇت ئەمەس ئىدىخىرىستىياننىڭ پوپل

ئىشانالر ئۆزلىرىنى ئاالھىدە ۋەزىپىنى زېممىسىگە ئالغۇچىالر، يەنى بەندە بىلەن ئالال ئوتتۇرىسىدىكى 

. دەپ قارىغان ۋە مۇشۇ خىل ئىدىيە ۋە تەلىماتنى كەڭ تارقاتقان《 كۆۋرۈك》ياكى 《 ۋاسىتىچى》

ئىشانالرنىڭ قايمۇقتۇرۇشى بىلەن، ئاشۇ خىل ئىدىيىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىگە  -خوجانەتىجىدە، 

ئىشانالر ھايات ۋاقتىدا  -ئۇچرىغان كىشىلەر، ئەنە شۇنداق سەپسەتىلەرنى بازارغا سالغان سوپى

مەقبەرەلىرىنى داۋاملىق تاۋاپ قىلىدىغان  -ئۇالرغا قول بەرگەن بولسا، ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن مازار

 .لغانبو
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ئاشۇ ( تەرىقەتكە كىرگەن ياكى كىرمىگەن بولسۇن)يۇقىرىقى ئىدىيىنىڭ تەسىرىدە نۇرغۇن كىشىلەر 

خۇداغا 》نىڭ قەبرىسى ياكى 《 خۇداغا يېقىنالشقۇچىالر》مەقبەرەلىرىنى  –ئىشانالرنىڭ مازار  –سوپى 

《 ئۇلۇغ كىشىلەر》 دەپ قاراپ ئۇلۇغالپ كەلگەن، كۆپلىگەن كىشىلەر بۇ《 يېقىنالشقۇچىالرنىڭ جايى

نىڭ ئالالنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تىلىۋېلىشىنى، ئۆزلىرى ئۈچۈن ياخشى تىلەكلەرنى 

 –ئاخىر كىشىلەرنىڭ ئارزۇ  –تىلەپ قويۇشنى ئۆتۈنگەن ۋە ئاشۇ زۆرۈرىيەت بىلەن، شۇ مازارالر باشتىن 

شىلىق تىلەپ، يامانلىقتىن پاناھلىق ھەسرەتلىرىنى تۆكىدىغان، ياخ –قايغۇ، قايغۇ  –ئارمان، غەم 

 .تىلەيدىغان جايىغا ئايالنغان

خۇدا پەرىشتىلەرنى ئادەمگە سەجدە قىلىشقا »ئىشانالرنىڭ  -تارىخىمىزدا ئۆتكەن سوپى

ئەمما . پۈتۈن پەرىشتىلەر ئادەمگە سەجدە قىلىپ، خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلغان. بۇيرۇغان

ارتىپ، تەكەببۇرلۇق قىلىپ كاپىر جۈملىسىدىن بولغانغا ئوخشاش، شەيتان سەجدە قىلىشتىن باش ت

دەپ چالۋاقاپ يۈرۈشلىرى، تەبىئىي ھالدا بۇرۇندىن «بىزگە باش ئەگمىگەنلەر ھەم كاپىر بولىدۇ

ھۆرمىتىنى قىلىپ كېلىۋاتقان خەلق ئاممىسى ئارىسىدا ئۇالرغا  -تارتىپ ئۇالرنىڭ يۈكسەك ئىززەت

 .ەندىن كېيىن بولسا ئۇالرنىڭ مازارلىرىغا چوقۇنۇشنى تېخىمۇ ئەۋج ئالدۇرغانبولغان قۇلچىلىقنى، ئۆلگ

ئىشانالرغا ئوقۇلغان مەدھىيە، ماختاشالر  -بەشىنچى، شۇ دەۋرلەردە تەرىقەت پىرلىرى بولغان خوجا

 -كارامەت، مۆجىزە -ئاخىر كەشپۇ -قوليازمىالر، ئۇالرنى باشتىن -بىلەن يىزىلغان تۈرلۈك تەزكىرە

ىمات، سېھىر ئېگىسى قىلىپ ماختاپ كۆككە كۆتۈرۈپ، مۇبالىغە قىلغان بولۇپ، بۇ قوليازما، تىلس

مەدداھالرنىڭ ھەر خىل سورۇنالردا سۆزلىشى،  -تەزكىرەلەرنىڭ ئەل ئارىسىدا كەڭ تارقىلىشى، ۋائىز

 -مەنىۋىي دۇنياسىغا سېڭىپ كىرىپ، ئۇالردا خوجا -تەبىئىي ھالدا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ روھىي

 –مەسىلەن، تەزكىرە . ئىشانالرغا قارىتا ناھايىتى كاتتا ھۆرمەت تۇيغۇسى پەيدا قىلغان

نىڭ مۇھەممەد ( بۇ ئاپاق خوجىنى كۆرسىتىدۇ –ئەۋلىيا )《 ۋەلى》قوليازمىالردىكى قايسى بىر 

ئەلەيھىسساالمغا ھىرا غارىدا تۇنجى ۋەھىي كەلگەندە ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇپ ۋەھىينى تەڭ 

لىقى، مىراجدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن كۆرۈشكەنلىكى، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئاڭلىغان

دەپ »《 بۇ قايسى پەيغەمبەر؟》: مىراجدا بۇ ئەۋلىيانى كۆرۈپ ھەيران قالغانلىقى ۋە جىبرائىلدىن 

《 ەلىۋ》رىۋايەتلەر، ئاشۇ  –سورىغانلىقى توغرىسىدىكى قىپقىزىل يالغانچىلىق بىلەن تولغان ئەپسانە 

نىڭ كارامىتى قىلىپ كۆرسىتىلگەن بولۇپ، يەنە ئۇنىڭ قاناتسىز كۆكتە ئۇچقانلىقى، كېمىسىز سۇدا 

كۆكتە قاغىدەك ئۇچقانلىقى، سۇدا قۇرۇق ياغاچتەك لەيلەپ ئاققانلىقىغا ئوخشاش … يۈرگەنلىكى

ر تەسىر مەنىۋى دۇنياسىغا چوڭقۇ –لىرى سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ روھىي 《 مۆجىزە –كارامەت 》

ئىشانالرنى ئۇلۇغالش، ھۆرمەتلەش، قول بېرىپ مۇرىت بولۇش،  -كۆرسىتىپ، يالغۇر ھايات سوپى

مەقبەرەلىرى  –ئىشانالرنىڭمۇ مازار  –سىزغان سىزىقىدىن چىقماسلىقال ئەمەس، بەلكى ئۆلگەن سوپى 

 –قىلىپ، ھەلقە ئەتراپىغا خانىقا، مەسجىت ۋە تۈنەكخانا قاتارلىق پائالىيەت سورۇنلىرىنى بىنا 

ساما ئېلىپ بېرىش، شۇنداقال ئۇالرنىڭ مازارلىقلىرىنى زىيارەتگاھ ۋە تاۋاپگاھقا –سۆھبەت، زىكىر 
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 –شۇ دەۋرلەردە سوپى . ئايالندۇرۇۋېلىشتەك ئىشالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەپ بولغان

ھايىتى ئاز بولۇپ، ىگە ئىشەنمەيدىغان ئادەم نا《 مۆجىزىلەر –كارامەت 》ئىشانالرنىڭ ئاجايىپ 

بەزى كىشىلەر دىننى چۈشەنمەسلىكتىن، بىلمەسلىكتىن، نادانلىق ۋە ساددىلىقتىن ھەيرانلىق ئىلكىدە 

ئىكرامنىڭ كۈچلۈكلۈكىدىن  –ئىشەنگەن بولسا، بەزىلەر ئۇالرغا بولغان ئالىي ھۆرمەت ۋە ئىززەت 

ىڭ كارامەتلىرىمىزگە ئىشەنمىسە، كىم بىزن –كىمدە 》ئىشانالرنىڭ  –ئىشەنگەن، يەنە بەزىلەر سوپى 

ئىشانالرنىڭ  –نەتىجىدە، سوپى . دىنسىز، كاپىر بولىدۇ دېگەندەك سۆزلىرىنىڭ تەسىرىدە ئىشەنگەن

ىگە ئىشىنىش، تەبىئىي ھالدا ئۇالرغا بولغان چوقۇنۇشنى كەلتۈرۈپ 《 كارامەتلەر –مۆجىزىلىك 》

قا چۈشۈرۈش مەقسىتىدە ياسىغان، توقۇپ چوقۇنۇش ھىيلىگەر شەيخلەرنىڭ خەلقنى توزاق. چىقارغان

ىنىڭ تەسىرىدە ئەمەلگە ئاشقان بولۇپ، كۆپلىگەن كىشىلەر ئۇالرنىڭ 《 كارامەتلەر –مۆجىزە 》چىققان 

قاتارىدا 《 مۇقەددەس كىتاب》قوليازمىالرنى  –ى بايان قىلىنغان تەزكىرە 《 كارامەتلەر –مۆجىزە 》

 –نلەر باشقىالرغا ئوقۇتۇپ ئاڭلىغان، ياكى ۋائىز كۆرۈپ ساقلىغان، ئوقۇغان، ئوقۇشنى بىلمىگە

مەدداھالرنىڭ يۇقىرى ماھارەت بىلەن ئاجايىپ سېھىرلىك قىلىپ سۆزلىگەن سۆزلىرىدىن بىلگەن، 

بۇ خىل ئەھۋالمۇ ئۇالرنىڭ مازارلىرىغا بولغان چوقۇنۇشنى . نۇرغۇن ئادەم ئۇنىڭغا ئىشەنگەن

 .كەلتۈرۈپ چىقارغان

ەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى قىسمەن جايالرنى بېسىۋالغاندىن ئالتىنچى، ياقۇپبەگ ت

مەقبەرەلەرنى ئومۇميۈزلۈك رېمۇنت قىلىپ، قايتىدىن كېڭەيتىپ ياساش قۇرۇلۇشىنى  –كېيىن، مازار 

باشلىۋەتكەن بولۇپ، ئوتتۇرا ئەسىر ياۋرۇپا موناستىرلىرىدىن قېلىشمىغۇدەك ھەر خىل گۈمبەزلىك 

بۇ، مازار تاۋاپ قىلىش، مازارغا چوقۇنۇش ئەھۋاللىرىنى مىسلىسىز ئەۋج . نا قىلغانمازارلىقالرنى بى

 .ئالدۇرغان

بىرلەپ كۆزدىن  -ياقۇپبەگ ئۆزىگە خەۋپ دەپ قاراپ كەلگەن مەخدۇم ئەزەم ئەۋالدلىرىنى بىر

الرنىڭ قاتارلىق( خوجا ھىدايەتۇلال ئىشان)ئاپاق خوجا « ئۇلۇغ بوۋىسى»يوقاتقىنى بىلەن، ئۇالرنىڭ 

مەقبەرەلەرىنى ئومۇميۈزلۈك رېمۇنت قىلىپ، قايتىدىن كېڭەيتىپ ياساپ، خۇددىي مولال مۇسا  -مازار

شەھەرلەردىكى ئەمەلدارالرغا بۇيرۇق  -شەھەر»: ناملىق ئەسىرىدە « تارىخىي ئەمىنىيە»سايرامىنىڭ 

ارالرنىڭ سەھنىلىرىنى بېرىپ، ئۇستا بېشىالرنى تەيىنلەپ، بۇ يەتتىشەھەر دائىرىسىدىكى ئۇلۇغ ماز

خانىقاالرنىڭ پەشتاقلىرىنى ئېگىز ۋە  -مەسچىت. كېڭەيتىپ، بىنالىرىنى يېڭىۋاشتىن ياسىتىپ چىقتى

ھەيۋەتلىك قىلىپ رەڭلىك كاھىش خىشالر بىلەن زىننەتلەپ، گۈل نەقىشلەرنى چىقىرىپ جۇاللىق 

ىنى پۇختا، مۇستەھكەم خىشالر شەھەر ئىچىدىكى مەسچىت ۋە خانىقاالرنىڭ كۆپچىلىك. قىلىپ ياساتتى

شۇ جۈملىدىن قەشقەردىكى ھەزرىتى ئاپاق خوجا يەنى . بىلەن قايتىدىن رېمونت قىلدۇردى

خۇسۇسەن گۈمبەزلىرىنى بۇزۇپ . مەسچىتلىرىنى ياساتتى -ھىدايەتۇلال ئىشاننىڭ مازار، خانىقا

بۇ يەتتىشەھەر ئىچىدە . ىلدىكېڭەيتىپ، پۇختا خىش، گۈزەل كاھىشالر بىلەن قايتىدىن گۈمبەز بىنا ق

دەپ « .بەلكى موغۇلىستان ئۆلكىسىدە بۇنداق ئالىي گۈمبەز ھىچ زاماندا ياسالمىغان بولۇشى مۇمكىن
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تىلغا ئالغاندەك، قەشقەر، يەكەن، خوتەن، ئاقسۇ، كۇچا ۋە تۇرپان قاتارلىق جايالردا ئومۇمىيۈزلۈك 

بېرىش ئارقىلىق، مازار تاۋاپ قىلىش قىزغىنلىقى  مەقبەرە، مەسچىت ۋە خانىقا قۇرۇلۇشى ئېلىپ -مازار

 .كۈچلۈك بولغان خەلقنىڭ مايىللىقىنى ۋە قوللىشىنى قولغا كەلتۈرگەن

ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يىرىمىغا قەدەر بولغان تارىخىمىزدا مازار  – 21ئەسىردىن  -09ھەقىقەتەن 

ياقۇپبەگ تاجاۋۇزچىلىق . ىدىتاۋاپ قىلىش، مازارغا چوقۇنۇش ئەھۋاللىرى مىسلىسىز ئەۋج ئالغان

سىياسىتىنى يۈرگۈزۈشتە، ئوتتۇرا ئەسىر ياۋرۇپا موناستىرلىرىدىن قېلىشمىغۇدەك ھەر خىل گۈمبەزلىك 

مازارلىقالرنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا قېرىنداش مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇشىدىكى ئورنى ۋە تەسىرىنى ياخشى 

دە ياتقان كىشىلەرنى يەرلىك خەلقنىڭ بىلگەچكە ۋە چۈشەنگەچكە، شۇنداقال ئاشۇ قەبرىلەر

ھالىنى ئۇالرنىڭ  –ئىستەك، دەردى  -دەپ بىلىپ، ئۆز ئارزۇ« ئالالھنىڭ نەزىرى چۈشكەن كىشىلەر»

مەقبەرەلەرىنىڭ ئالدىدا تۆكۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەچكە، ھەر قانداق بىر جاينى  -مازار

نى باھانە قىلىۋېلىپ، ئۆزىنىڭ « ىيارەت قىلىشمازار ز»، «مازار تاۋاپ قىلىش»بېسىۋىلىشتىن بۇرۇن، 

 .تاجاۋۇزچىلىق سىياسىي قارانىيىتىنى ئىشقا ئاشۇرغان

گە بېرىشنى باھانە قىلىپ خوتەن شەھىرىنى قولغا « مازار شېرىپ زىيارىتى»ياقۇپبەگنىڭ 

ئاشۇ  مۇددىئالىرىنى -كىرگۈزۈش ئۈچۈن، بۇزرۇكخان تۆرەمنىڭ نامىدا بىر پارچە خەت پۈتۈپ مەقسەت

مولال مۇسا سايرامى . نەيرەڭلەر بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقى بۇنىڭ پوالتتەك دەلىلى بوالاليدۇ -ھىيلە

گەپنىڭ قىسقىسى شۇكى، مەن قەشقەر زېمىنىغا كەلگىلى خېلى ئۇزۇن »: دە « تارىخىي ئەمىنىيە»؛ 

ئەمدىكى . رەت قىلدىمئەھۋال كەڭتاشا زىيا -ماشايىخالرنى قەدىر -بۇ جايالردىكى مازار. بولدى

. ئارزۇيۇم ئىمام جەئىفەرى سادىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تەۋەرۇك قەبرىلىرىنى زىيارەت قىلىش ئىدى

ھاجى پادىشاھ ئاغام مەرھەمەت قىلىپ رۇخسەت ئەيلەپ يول بەرسە، زىيارەت قىلىپ يانسام دېگەن 

دېگەن ۋەقەنى بايان قىلىش «.مئۈمىد بىلەن مەقسىتىمنى ئىزھار قىلىپ بۇ نامىنى يازدىم ۋەسساال

مېكىر،  -ئارقىلىق، ياقۇپبەگنىڭ قورچاق ئەكسىيەتچىل ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن، ھەرخىل ھىيلە

توزاقالرنى قۇرۇپ، خوتەندىكى ھەبىبۇلال ھاجى پادىشاھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇپ  -قاپقان

ئۆزى باش بولۇپ ئۇلۇغ »ئۇنىڭدىن باشقا، . تاشالپ، خوتەننى بىسىۋالغانلىقىنى تەپسىلى بايان قىلىدۇ

قۇرئان ئوقۇتۇپ، ساۋابىلىرىنى مازارالرنىڭ روھىلىرىغا  -نۇزۇراتالر قىلىپ، خەتمە -مازارالرغا نەزىر

ھەمدە بۇنى ئادەتكە ئايالندۇرغان بولۇپ، مەيلى قەشقەر، يەكەن ياكى ئاقسۇ، كۇچا « بېغىشلىغان

چىراغ پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ  -شۇ جايدا كەڭ كۆلەملىك نەزىر بولسۇن، قەيەرنى بېسىۋالغان بولسا،

پائالىيەتلىرىنى قايتىدىن « مازار زىيارەت قىلىش»، «مازار تاۋاپ قىلىش»شۇ ئارقىلىق . بارغان

 .جانالندۇرۇۋەتكەن ۋە كەڭ ئاۋام خەلقنىڭ رايىنى ئۆزىگە مايىل قىلىۋالغان

كېيىنكى تارىخىمىزدىمۇ گەرچە مازار تاۋاپ قىلىش دېمەك، يۇقۇرىقىدەك سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن، 

ئىشانالر ئاللىقاچان تارىخ سەھنىسىدىن  -پائالىيەتلىرىنىڭ ئەۋج ئېلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان سوپى

 -غايىپ بولۇپ، قارا تۇپراقنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كەتكەن بولسىمۇ، يەنىال ئوخشاش ئۇالرنىڭ مازار
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 -21بۇنى . چە كىشىلەرنىڭ ئاساسلىق تاۋاپگاھلىرىغا ئايلىنىپ كەلگەنمەقبەرەلىرى تاكى زامانىمىزغى

مەزگىلىدە، « ئىجارە ھەققىنى كېمەيتىپ، يەر ئىسالھاتى ئېلىپ بېرىش »يىلالرنىڭ باشلىرىدىكى 

ناملىق « قەشقەر تەسىراتلىرى»قەشقەرگە خىزمەت گۇرۇپپىسى بولۇپ چۈشكەن زاھىر ساۋدانوفنىڭ 

 –جايالردىن كەلگەن ئات -اق خوجام مازىرى يېنىغا بارغاندا، يول جايئاپ» : ئەسلىمىسىدىكى

ئۇ . ئۇالغ، ھارۋا، ئادەملەر بىلەن تولغانىدى، بۇ نېمە ئىشتۇ، دەپ بىر مويسېپىت ئادەمدىن سورىدىم

. تىالۋەت قىلغىلى كەلگەنلەر –ناھىيىلەردىن دۇئا  -يېزىالردىن، ناھىيە -بۇالر يېزا: كىشى ماڭا 

بەزىلەر قوي سويۇپ، بەزىلەر . ائالىيەت ھەر يىلى بىر قېتىم بولىدۇ، بۈگۈن شۇنداق كۈنبۇنداق پ

چىراغ  -يوپۇق يېپىپ، ئىش قىلىپ قانچىلىك ئاتىيالىسا، شۇنچىلىك نەرسە ئەكىلىپ، نەزىر

بەزى ئايالالر . بەزىلەر ئاپاق خوجامنى بىر ئايلىنىپ كېتىدۇ. تىالۋەت قىلىدۇ -ئۆتكۈزۈپ، دۇئا

تەۋپىق  -بەزى ئايالالر ئەرلىرىگە ئىنساپ. ئەنبىياالردىن باال تەلەپ قىلىدۇ -دىن، ئەۋلىيائالال

 .دېگەن بايانىدىن بىلىۋالغىلى بولىدۇ]«.تىلەيدۇ، دەپ چۈشەندۈردى

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن تارتىپ تەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدا ئومۇميۈزلۈك  -04قىسقىسى، 

ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يىرىمىغا قەدەر بولغان ئۇيغۇر  – 21ئىشانلىق  –ى كۈچىيىشكە باشلىغان سوپ

جەمىئىيىتىدىكى كۆلىمى ئەڭ كەڭرى، تەسىرى ئەڭ چوڭ، قاتناشقۇچىلىرى ئەڭ كۆپ، داۋامالشقان 

ۋاقتى ئەڭ ئۇزۇن بولغان مازار تاۋاپچىلىقى ھادىسىسىنى پەيدا قىلغان بولۇپ، بۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ 

ۇنقى نۇرغۇن ئەقىدە، كۆز قاراشلىرى ئىسالمىيەت ئىدىيىسى ۋە ئادەتلىرى ئىچىدە ئىسالمىيەتتىن بۇر

ئىسالمىيەت تەلىماتلىرى بىلەن يۇغۇرۇلغانلىقنىڭ مەھسۇلى ۋە يەرلىك، مىللىي ئاالھىدىلىككە ئىگە 

 .ئۇيغۇر ئىسالم دىنىنىڭ داۋامى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنىڭ دەلىلى ئىدى

 ە كونا تور بېتىئاكادېمىي: مەنبە
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 ھىجرەت ۋە نۇسرەت -04

 

 ھىجرەتتە سۆيگۈ ،ھىجرەتتە مۇھەببەت-

 (ئابدۇرەئوپ تەكلىماكانىي)

 

 

ھىجرەتلىك تۇرمۇشنىڭ غۇربەتچى مۇساپىر ئىنسانغا ھە دېگەندىال ئاتا قىلدىغىنى مۇشەققەت 

بۇلۇش بىلەن بىر چاغدا،ئۇنىڭ مەزكۇر ئىنساننىڭ قەلبىدا ئويغىتىدىغان ئەڭ روشەن ۋە ئەڭ ياراملىق 

ھەببەت،خۇسۇسەن ئانا يۇرت مۇھەببىتى،ۋەتەن سۆيگۈسى بىلىك تۇيغۇسى ئالدى بىلەن مۇ

 .بولدىكەن،دەپ قالدىم

ئالدى بىلەن شۇ يەرنىڭ تەبئىي جۇغراپىيەسىنى،ياشام مۇھىتىنى ۋە ۋەتەنداشلىرىڭ  قەيەرگىال بارساڭ،

دەپ  «چەت ئەل دېگەن جەننەتمېىش»مەيلى سەن يۇرتىڭدىن بىلەن سېلىشتۇرۇپ قالدىكەنسەن؛

 يامانالپ چىقىپ كەتكەن بولساڭمۇ، بىراۋدىن ئازار يەپ، بىلەن چىققان بولساڭمۇ، ئاڭالپ،رىغبەت

ئارمان بىلەن ئېغىر خۇرسىنىپ  يەنە ئاشۇ ئانا يۇرتىڭغا يۈزلىنىپ تۇرۇپ، كۈنلەرنىڭ بىرىدە،

بوينۇڭنى  قەددىڭنى ئېگىپ، كويالرنى سېغىنىپ،-يەنىال ئاشۇ تۇغۇلغان مەھەللە قالدىكەنسەن؛

ھاكاۋۇر كۆزىنى ساڭا مەنسىتمەسلىك  باشقىالرنىڭ كۆكرىكىنى كىرىپ، بۇلۇپمۇ، .دىكەنسەنتۆۋەن سال

 تەلەپپۇز بىلەن، «بىزنىڭ» پەقەت سەنال ھېس قىلدىغان ئازارلىغۇچى بىلەن تىكىپ تۇرۇپ،

 دەپ سورىغان چاغلىرىدا، «ھە؟-كۈنۈپ قالغانسىز بىزنىڭ ۋەتىنىمىز قانداقراق ئكەن،»: سەندىن

ئۇالرنىڭ ئۆز ۋەتىننى نېمە ئەمەلىي پائالىيەتلەر بىلەن قانداق  نىڭ قانداق ياشاۋاتقانلىقىنى،باشقىالر

 .قانداق قەدىرلەيدىغانلىقلىرىنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرگەن چېغىڭدا سۆيىدىغانلىقلىرىنى،

 «!شېھىت ئاكامنىڭ ئورنىغا ئالدىنقى سەپكە مەن بارىمەن،مانا»

يىلى -0734كۈنىدىن-4ئاينىڭ-4يىلى -0734قىلغىنىمدەك، ئەسىرىمىنىڭ بېشىدا تاپشۇرما
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كۈنىگچە،جۇڭگۇ قۇرۇلۇش باش شىركىتىنىڭ تەركىبدە،ئىراق ئەرەب جۇمھۇريىتىگە -2ئاينىڭ-01

 .خەنزۇچە تەرجىمانلىق قىلدىم-بېرىپ،ئابباسىيە ۋە كېفىل توسمىلىردا،ئەرەبچە

 

 22ا قارىماي،ھاۋانىڭ ئىسسىقلىق دەرىجىسى بىز ئىراققا يېتىپ بارغان چاغ تېخى باش باھار بۇلۇشىغ

تۇمۇز ئايلىردا،ئەمەلىي ئىسسىقلىق !بۇ دېگەن نېمە تېخى؟.گىرادۇستىن ئېشىپ كەتكەن ئىدى

مۇنداق .ھېسابلىندۇ«ھاۋا سۆرۈن كۈنلەر»گىرادۇستىن تۆۋەن بولغان كۈنلەر 21دەرىجىسى

كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ،زېمىننى ئاي،كۈنلەردە،قۇياش ئەتىگەن سائەت بەش يېرىمدىال ئۇپۇقتىن 

ناگاندا يامغۇر تېمشىپ قۇيۇشتىن باشقا باھار ۋە -بۇ زېمىندە،قىش پەسىلدە ناگان.قىزدۇرۇشقا باشاليدۇ

دىن چۈشتىن كىيىن سائەت  00تۇمۇز كۈنلىرىدە،سائەت.يېغىن بولمايدۇ-ياز پەسىللىردە مۇتلەق ھۆل

،قۇياش ئاسىتىدا بەش مىنۇت جىم لەرگىچە دالىدىكى ئىش ئورنىدا ئىشلەش مۇمكىن ئەمەس4

پەل جىم تۇرۇپ قالدىڭمۇ بولدى،گەدىنىڭدىن خۇددى -بۇيانغا ماڭماي،سەل-تۇرالمايسەن،ئۇيان

شۇ ھالدا .بىرسى لوپا ئەينەك بىلەن قۇياش نۇرىنى جۇغالپ تۇرۇپ،ئەتەي كۆيدۈرۋاتقاندەك كۆيدۈردۇ

ان ئىسسىق تازا قىزتىپ،نان يېقىشقا قىلىپ كۆتۈرلىۋاتق«الپ-الپ»ئەتراپىڭغا قارىساڭ،زىمىندىن

شۇ قەدەر »مۇشۇنداق چاغدا،كالالڭغا كېلدىغان بىرنچى تەسىرات.تەييار قىلىنغان تۇنۇرنى ئەسلىتىدۇ

ئىسسىقتا بۇ ئەرەبلەر قانداق ياشايدىغاندۇ؟بۇ يەرنىڭ تەبىئي شارائىتى نېمدېگەن 

پەسىلى ئېنىق يۇرتىڭنى زارىقىش بىلەن  دە،ئىختىيارسىز ھالدا،ئاشۇ تۆت-دېگەنلەر بولىدۇ«ھە؟-ناچار

 !ئەسلەپ قەلىسەن؛ئاھ،قەشقەر،ئاھ،ئانا يۇرت

 

ئەرەبلەرنىڭ،ئىراقلقالرنىڭ نەزىردە ۋە يۈرىكىدە بۇ زىمىننىڭ ئالەمدە ھېچ تەڭدىشى  بىراق،        

 يىلغا قەدەم-4«ئىران ئۇرۇشى-ئىراق»يىلى-0734.يوق ئىكەنلىكىنى سەزگىنىڭدە ھەيران قالىسەن

ئىراق ئايرۇپىالنلىرى تاكى تېھران ئەتراپلىرىغىچە .قويغان،ئۇرۇش تازا ئەۋجىگە چىققان يىلالر ئىدى

ئىچكىرلەپ كىرىپ،بەزى ھەربىي ئەسلىھەلىرنى بومباردىمان قىلۋاتقان،ئىران ئاتقان باشقۇرۇلدىغان 

قان اكەندە قىلۋاتبۇ يەرلىرىگە چۈشۈپ پارتىالپ،خەلىقىنى پار-بومبىالر بولسا،باغدادنىڭ ئۇ يەر

قۇرۇلۇش ئورنىمىز ئابباسىيات كۆۋرۈكىنىڭ يېندىال بولغاچقا،جەنۇبىي  توسما.خەۋەرلەرنى ئاڭاليتتۇق

ئىراق باسىرا ئالدىنقى سېپى تەرەپتىن كېلدىغان ۋە ئۈسىتىگە ئىراقنىڭ دۆلەت بايرىقى يېپىلغان 

 .قئاخشاملىرى كۆرۈپ تۇراتتۇ-توپ شېھىت ماشىنلىرىنى ئەتىگەن-توپ

 

توسما ئىش ئورنىمىزنىڭ مۇئاۋىن باشلىقىغا ھەمراھ بۇلۇپ،بىر .تۇمۇز ئېيىنىڭ بىر كۈنى ئىدى

چۈشتىن كىين سائەت بەشلەر .زۆرۈريىەت بىلەن ئابباسىيە خەلىق ھۆكۈمىتىگە بېرىشقا توغرا كەلدى

زنى بولغاندا،ئابباسىيە ناھىيسىنىڭ ھاكىمى جاسىم ئەپەندى كۈرۈشۈپ،بېجىردىغان ئىشلىرىمى

ماشىنىمىز بىلەن ناھىيلىك خەلىق ھۆكۈمىتى .مۇۋەپپىقىيەتلىك ئاخىرالشتۇرۇپ قايتىپ چىقتۇق
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 :مېتىرچە ماڭغان ئىدۇق،ۋاڭ باشلىق مېنى نۇقۇدى 211-411قوروسىدىن چىقىپ،ئاالھەزەل

ئاۋۇ يەر نېمە ئىدارە ئىكەن؟بىرمۇنچە ياشالر توپلىشۋاپتىغۇ،نېمە ئىش !ئا تەرجىمان،قارىغىنا-

 لغاندۇ،چۈشۈپ قاراپ باقايلىمۇ؟بو

بېرىپ قارىساق،ئۇ يەر ناھىيەلىك .ۋاڭ باشلىق ئىككىمىز چۈشتۇق.شوپۇر ماشننى دەرھال توختاتتى

توپلىشۋالغانالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى ياشالر .ئەسكەر قۇبۇل قىلىش شۆبە پونكىتى ئىكەن

تنىڭ ئىچىدىن بىر ياش باال قولدىكى شۇ ئارىدا،پونكى.بۇلۇپ،ئەسكەرلىككە تىزىملىتۋاتقانالر ئىكەن

ئارقىسىدىن ئوتتۇرا ياشلىق بىر ئادەم تاپان .قەغەزنى يىرتىپ تاشالپ،غۇدۇڭشىغىنچە قايتىپ چىقتى

 .باستۇرۇپال چىقىپ كەلدى

ھەممىگە قىزقىدىغان باشلىق ئاۋازىنى كۆتۈرۈپرەك -!بۇالرغا نېمە بولغاندۇ،سوراپ باققىنا،ئا تەرجىمان-

 .ئەمىر قىلدى

مەن بېرىپ ھېلىقى ئارقىدىن چىققان ئوتتۇرا ياشلىق كىشى بىلەن ئەدەبلىك ساالمالشتىم ۋە ئۆزۈر 

 .بىلەن ئەھۋال سۈرۈشتۈردۈم

ماركىلىق تاماكىنى چىقىرىپ ئاۋال «سومىر»دېدى ئۇ يېنىدىن -ئىسمىم ئابدۇسەتتار،تىجارەتچىمەن،-

ل تاماكىغا ئوت تۇتاشتۇردى ۋە سۆزىنى داۋام بىزگە تەڭلىدى،بىز باش چايقىغاندىن كىيىن،ئۆزى بىر تا

دەپ ئالغىلى ئۇنمىدى «يېشىڭ كىچىك ئىكەن».ئۇ ھۈسەيىن،مېنىڭ كىچىك ئوغلۇم بولىدۇ-قىلدى،

 .ئۇنى،شۇنىڭ خاپىلىقى

 ھۈسەيىن ئىسىملىك يىگىتمۇ ئارقىسىغا قايىتىپ كىلىپ،بىز بىلەن ھەمسۆھبەت بولدى؛

ۇق،مېنىڭ سىلەر تۇرۇشلۇق ھەيدەرىي كەنتىدە بىر ئاغىنەم مەن سىلەرنى تۇنۇيمەن،سىلەر جۇڭگۇل-

دېدى ئۇ -شۇنىڭكىگە ئويناپ بارغاندا،سىزنى كۆرگەنمەن،تەرجىمان ئەپەندىم،.بار،ئىسمى ئەلى

سېلەر دەپ بېقىڭالر،يېشىم ئۈچ ئاي كېمىپ قالغىنغا مېنى -تېخى خاپلىقى يانمىغان قىياپەتتە،

 ئەسكەرلىككە ئالمىسا بوالمدۇ؟

مەن »شۇنىڭدىن بۇيان،.دىنقى ئايدا،ئاكىسى ھەسەن باسىرا ئالدىنقى سېپىدە شېھىت بولغانئال-

دەپ،بۇ ئوغلۇم زادىال ئولتۇرالماي «بېرىپ ئاكامنىڭ قىساسنى ئالمىسام،قانداقمۇ ئوغۇل باال سانىلمەن

دېمىسمۇ شۇ،ئوغۇل باال دېگەن جەڭگە -ياشلىق ئابدۇسەتتار،41دەپ چۈشەنچە بەردى-قالدى،

بىراق،يېڭىال شېھىت چىققان ئۆيدىن ئەسكەر ئالمايدۇ .ارالغان،ھۈسەيىننى بارغىلى قوۇسا بوالتتىي

ئالدىنقى ئىككى قېتىمدا ھۈسەيىن ئۆزى .بۈگۈن ئۈچىنچى قېتىم ئىلتىماس سۇنۇشىمىز.دەڭال بۇالر

يەنە .دىمبۈگۈن مەن بىللە كىلىپ،قەتئىي قولاليدىغانلىقىمىنى بىلدۈرۈپ،دېيشىپ بەر.كەلگەن ئىدى

 .دەپ رەت قىلدى«ياشقا تۇلۇق كىرىپ باقسۇن،شۇ چاغدا بىر گەپ بۇلۇر 03باال ».ئامال بولمىدى

ھۈسەيىن ياشتا كىچىك بولغىنى بىلەن،پىكىرى پىشقان يېگىت بۇلۇپ،ئۇنىڭ بىلەن مۇڭدىشىش 

بىزبىر مۇڭدىشىپ كەتسەك،فۇرات ۋادىسىدىن چىقىپ،تارىم .ئادەمگە راھەت بېغىشاليتتى

ئىران ئۇرۇشى ئۈستىدە -بىر كۈنى گەپ يەنە ئىراق.مانلىقىغىچە سۆزلەشمىگەن ماۋزويىمىز قالمايتتىئوي
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 ئىراق،ئىران ھەر ئىككىلىسى مۇسۇلمان ئەل بولغاندىكىن،»: مەن سەمىمىي ھالدا بولغاندا،

اشقا مېنىڭ بۇ قارىشىمغا نىسبەتەن ھۈسەيىن ب.دېدىم«ئەمدى يارشىپ قالسا بوالتتى ئۇرۇشىۋەرمەي،

سىلەردە نۇرغۇن ئادەمنىڭ سۈرىيە،ئىئوردانىيە ۋە »:بىراق مەن گەپ ئارىسىدا.ئېتىرازدا بولمىدى

ھالبۇكى،ئۇالر بۇ ئۇرۇش ئاياغالشقىچە بېرىپ،ئاشۇ .سەئۇدىي ئەرەبىستانالردا تۇغقانلىرىڭال بار ئىكەن

 :دەپ سورىۋدىم،ئۇ«تۇغقانلىرىنىڭ قېشىدا پاناھلىنىپ تۇرۇشنى خالىمامدۇ؟

 

 -دېدى،خۇددى مېنى ئەمدىال كۈرۈۋاتقان ئادەمدەك بېشىمدىن-بۇ نېمە دېگىنىڭىز،رائوپ ئاكا؟-

ھە؟بىر -سىز چاقچاق قىلىپ دېدىڭىزغۇ دەيمەن-ئايىغىمغىچە باشقىدىن سىنچىالپ قاراپ چىقىپ،

 ئىنسان ئۆز ۋەتىننىڭ بېشىغا ئۇرۇش باالسى كەلگەن چاغدا،ئۇنى تاشالپ پاناھلىق ئىزدەپ باشقا

 يۇرتالرغا كەتسە،ئۇ قانداقمۇ ئىنسان بولسۇن؟

 

بىر كۈنى ئىشتىن چۈشۈپ،ياتىقىغا كىرىپ تۇرسام،ئىشىك .شۇ يىل ئۆكتەبىرنىڭ ئاخىرلىرى ئىدى

ساالم،رائوپ »ئۆيگە بىر ئەسكەر كىرىپ كەلدى ۋە .دېدىم(مەرھەمەت)«!تەفەددال»چېكىلدى،

،ھۈسەيىن ئابدۇسەتتار شۇ،ھەربىي كىيىم ئۇنىڭغا سىنچىالپ قارىسام.دەپ ھەربىيچە ساالم بەردى«!ئاكا

 .ئاجايىپ ياراشقان،چىرايىدىن نۇر يېغىپ تۇراتتى

 

دېدى ئۇ مەن قۇيۇپ بەرگەن بۇرتۇقال -ئىگەم مۇرادىمغا يەتكۈزدىغان بولدى،رائوپ ئاكا،-

پ بۈگۈن نەجەبكە بېرىپ،ئىمام ھۈسەيىن بوۋام بىلەن خوشلىشى-سۈيىدىن بىر يۈتۈم ئوتلىۋىتىپ،

نەجەب شەھىردىكى ئەل ئىبنى ئەبۇ تالىپ قەبىرگاھىنى ۋە كەرباال شەھىردىكى ھۈسەيىن )كەلدىم

قايتىشىمدا سىزگىمۇ خوش دېگۈم (.ئبىنى ئەلى قەبىرگاھىنى زىيارەت قىلىپ كەلدىم دېمەكچى

دېمەك،باسىرا ئالدىنقى سېپى بىزنىڭ جەڭ .كەلدى،ھەربىي گازارمىمىز ناسىريىەدە بولدىكەن

 !نىمىز دېگەن گەپمەيدا

 

ياشلىق بۇ ئەرەب  03رۇخسارىدىن ئىشەنچ مەۋقەسىنىڭ مۇستەھكەملىكى جۇالالپ تۇردىغان 

قارىسام شۇ تۇرۇقتا،ئۇ قايتىپ .يېگىتىنىڭ شۇ تاپتا،مەمنۇنلىقىدا ئاغزى قۇلىقىغا يەتكەن ئىدى

مەشۇقى بىلەن  كېلەلمەسلىكى ئېھتىمال بولغان رەھىمسىز ئۇرۇش ئالدىنقى سېپىگە ئەمەس،بەلكى

ئىچىدىن -ئۇچىرشىپ،ۋىسال شەربىتىنى ئىچىدىغان تويغا كېتىۋاتقان ياش يېگىتتەك بەھۇزۇر ۋە ئىچ

 .خۇشال كۈرۈنەتتى

 

 «!بۇ زېمىنغا تۈكۈرۈشكە بولمايدۇ»

مەن تۈركىيەگە بېرىپ،ئەنقەرە ئۇنۋېرسىتىتنىڭ دوكتۇر ئاسپىرانىتى بولغىنىمدىن كىيىن،تەبىئي ھالدا 
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شۇالرنىڭ ئىچىدە .ئۇقۇۋاتقان بىرمۇنچە يۇرتداش ياش ئۇقۇغۇچىالر بىلەن تۇنۇشۇم قالدىم ئاشۇ يەردە

ئابدۇمىجىت مۇھەممەدجان ئىسىملىك خەلىقئارا مۇناسىۋەتلەر ئىلمىى بۇيچە ماگىستىر ئاسپىرانىتلىقتا 

 -ھال قېرىنداشلىق كۆرسىتىپ،-يېڭى بارغان چېغىمدا يۇرتداشلىق ئۇقۇۋاتقان بىر يېگىت بۇلۇپ،

 .ئەھۋالىمدىن ئوبدان خەۋەر ئالغان ئىدى

 پات،-دەيتتى ئۇ پات-ئانا يۇرتتا مېنىڭ بىر تاغام بار،ئۇنىڭغا بەك ئوخشىشىدىكەنسىز،-         

 .دېسىڭىزال ھايال ئۆتمەيال يېنىڭىزغا ئۈنىمىز«ھايىت»تارتىنماڭ،نېمە ئىشىڭىز بولسا،-

 

چۈنكى .ەن مۇھەببىتىنىڭ تەبىئىي ھاسىلى ئىدىئەمەليەتتە بۇمۇ يۇرت سۆيگۈسى،ۋەت         

مىليۇن ئىنسان بار،ئۇالرنىڭ ئىچىدىنمۇ ئابدۇمىجىت ئىنمنىڭ تاغىسىغا  31تۈركىيەدىمۇ 

بۇ يەردىكى گەپ ۋەتەندىن يېڭىال !ئوخشايدىغان ئادەم چىقماسمۇ؟چىقىدۇ،بەلكى كۈرمىڭ

ۇردىغان مەن ھەمشەھىر ئۇ پۇراپ ت«گۈپ-گۈپ»كەلگەن،يېنىغا كەلسە ئانا يۇرتىنىڭ توپىسى

 .ئىنىمنىڭ كۆزىگە ئۆز تاغىسىدەك ئىللىق كۈرۈنگەن گەپ،خاالس

 

 بىر كۈنى چۈشتىن كىيىن سائەت بەشلەر ئەتىراپىدا،.يىلى مارت ئېيىنىڭ باشلىرى ئىدى-0773

دىن  (تۈرك تىلى ئۆگىتىش مەركىزى) يېنىدىكى تۆمەر«قىزىل ئاي مەيدانى» ئەنقەرەنىڭ مەركىزى

مۇئەللىم »: ئۇ.ئابدۇمىجىت ئىنىم ئىكەن ئالسام،.تېلفۇنۇم سايرىدى ن يېىنىپ چىقىۋاتسام،دەرستى

دېدى ئۈتۈنۈش «دەرھال كەلگەن بولسىڭىز.شۇنداق ئوخشاپتۇ،قىسنىپ قالدۇق پولو قىلغان ئىدۇق،

ل دېدىم ۋە دەرھا«ماقۇل»كەچلىك تاماق ۋاقتىمۇ يېقىنلىشىپ قالغاچقا،نېزقاپ ئولتۇرماي،.ئاھاڭىدا

 .يولغا چىقتىم

مەن تۇرۇشلۇق جاي قىزىل ئاي مەيدانىنىڭ شەرقىي جەنۇپ تەرپىگە بىر كىلومىتىرچە كېلدىغان         

كىلومېتىر  4-2ئابدۇمىجىتلەر بولسا،قىزىل ئاي مەيدانىنىڭ شەرقىي شىمالىغا .رايۇندا«جەبەجى»

 .ئولتۇراق رايۇندا تۇراتتى«ئەتلىك»كېلدىغان 

 

 ئاندىن، .توبۇسى بىلەن بېرىپ،ئەتلىك ئولتۇراق رايۇنى بېكىتىدە چۈشۈپ قالدىمكوچا ئاپ         

 توساتتىن، .يولنىڭ ئوڭ چېتى بىلەن كېتىۋاتاتتىم ئابدۇمىجىتالر تۇردىغان بىنا بار كوچىغا قايرىلىپ،

 قىلغىنىمنى«!تۈفى».ئاڭسىز ھالدا يەرگە تۈكۈردۈم-نېمىشقىدۇر تۈكۈرگۈم كەلگەندەك بولدى،ئاڭلىق

ياشالر چامىسىدىكى بىر ئوغۇل باال دەرھال ئالدىمغا  01بىلىمەن،شۇئان ئارقامدىن كېلۋاتقان 

 :ئۈتۈپ،جىددى ھالدا ۋارقىراپ سوردى

 

 (سەن بۇ يەرگە تۈكۈرۈپ قويدۇڭ،شۇنداقمۇ؟!ھەي ئاكا)سەن بۇ يەردە تۈكۈردۈن دېيىلمى؟!ئابى-
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نى چەكچەيتىپ،كىچىككىنە مۇشىتلىرىنى قارىسام،بۇ شاكىچىكىنىڭ ئەلپازى بەكال يامان،كۆزلىر

ئەتىراپىمغا قارىسام باشقا ئادەملەرمۇ .دەپال تۇرۇپتۇ«ئېتىلىمەن»مەھكەم تۈگۈپ،چۈجە خورازدەك 

نېمىشقىدۇر بۇ كىچىككىنىە بىر باال ئالدىدا ئەيبىمنى بوينۇمغا ئالغۇم .يوق،كوچا ئازادە ئىدى

 .كەلمىدى

 بىراق، .ىگەن قىياپەتتە ۋارقىراپ جاۋاب بەردىممەنمۇ بوش كەلم -مەن تۈكۈرمىدىم،-   

جىدديىلەشكىنىمدىن ئۇيغۇرچە جاۋاب بىرىپ تاشالپتىمەن،شاكىچىك دەرھال سىزىپ،سەل يۇمشىغان 

 :ئاھاڭدا دېدى

ھە،سەن ئوتتۇرا ئاسىيادىن )ھە،سەن ئورتا ئاسىيادان گەلەن مىسافىرمىشىسىن دېيلىمى،ئابى؟-

 (ئاكا؟دە،-كەلگەن مېھمان كىشىكەنسەن

 

 .مەن بېشىمنى لىڭىشتىپ جىم تۇردۇم

ئەمما،سەن كىم !)ئاما،سەن كىم ئولۇرسان ئول،ئابى،بىلمەن كەرەككى،بۇ زەمىنە مۇتالكا تۈكۈرۈلمەز-

شاكىچىك !(.بۇلىشىڭدىن قەتئىينەزەر،شۇنى بىلىپ قويغىنكى،بۇ زېىمىنگە مۇتلەق تۈكۈرۈشكە بولمايدۇ

نىچىن -اھالندۇرغان قىياپەتتە يەنە داۋام قىلدى،سەل تۇرۋالغاندىن كىيىن،جىددىي ئاگ

كۇرتۇلۇش !بىلىيۇرمۇسۇن؟چۈنكۇ ئاياغىن ئالتىنداكى بۇ زەمىنىن ھەر يەرىندە ھەپ شەھىدلەر ياتىيۇر

بىن شەھىد  211ساۋاشى دۆنەمىندە،يالنىز چاناك كالە ساۋاشىندا باباالرىمىز تام 

سسەپ تۇرغان بۇ زېىمىننىڭ ھەممە يېرىدە شېھىتلەر سەۋەبىنى بىلەمسەنكىن،سەن دە)ۋەرمىشلەر،ئابجىم

مىڭ شېھىت بەرگەن  211ئازادلىق ئۇرۇشى مەزگىلدە،يالغۇز چاناق قەلئە ئۇرۇشىدىال .ياتىدۇ

 (!ئىكەن،جېنىم ئاكا

 

يۈزۈم .بۇلۇنغان گەپ شۇ،ئەمدى بۇ ھالدا،مەن نېمىمۇ دېيەلەيتتىم؟قۇلقىمغىچە قىزىرىپ كەتتىم

كەلمەس تۈكۈرۈشقۇ -دەرۋەقە،كۆرۈنگەن يەرگە كەلسە.تكەندەك بولدىيال ئوت ئېلىپ كە-يال

دۇنيانىڭ ھېچبىر يېرىدە شەرەپلىك ئىش ئەمەس،تازلىق ئۆلچىمى نوقتىسىدىن تۇرۇپ،ھەممە ئادەم 

بىراق،ئون ياشلىق بىرتۈرك بالىسىنىڭ ئۆز ۋەتىننىڭ زېىمىننى شۇ قەدەر ئاددىي،ئەمما .ئەيىبلەيدۇ

دەر بىباھا ئاڭ ئاساسىغا تۇرغۇزۇلغان بىلىك تۇيغۇسى بىلەن ئەزىزلىشى ماڭا شۇقەدەر ساپ ۋە شۇ قە

 .ئۇنتۇلماس بىر دەرىس بولدى ئۆمرۈمدە

 

پولو ھەقىقەتەن ئوخشاپتىكەن،دۇئادىن .ئاخىردا،ئابدۇمىجىتلەرنىڭ ئۆيىگە ساالم بىلەن كىردىم

تەمنى ئەينەن سۆزلەپ كىيىن،بۇ باال دېمەتلىك دوسىتلىرىمغا يۇقىرقى ئىبرەتلىك سەرگۈزەش

 ……بەردىم

 «مەسىلنى قېيداش،ئاغىرنىش ئەمەس،بىلىم ھەل قىلدۇ»
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يىللىرى،مىسىردىكى قاھىرە ئۇنۋېرسىتىتى بىلەن ئەزھەر ئۇنۋېرسىتىتىدا بىلىم ئاشۇرغان -0774-0779

 ۋاقتىمدا،مىسىرلىقالرنىڭ ياشام پەلسەپەسىگە،مىسىر زىيالىلىرنىڭ ئەنئەنۋى ئىسالم ئەقىدلىرىنى

 .زامانىۋى ھاياتقا قانداق تەتبىقالۋاتقانلىقىغا ئاالھىدە دىققەت قىلدىم

بۇ جەھەتتە ئالغا ئىلگىرلىمىدۇق ئەمەس، ئىلگىرلىدۇق ۋە .بۇ پەلسەپە تەتقىقات مەسىلسى-

ئىلگىرلەۋاتىمىز،ئەمما قەدىمىمىز ئىنتايىن كىچىك،ئالغا سىلجىشىمىز تولىمۇ ئاستا بۇلۇۋاتقانلىقى 

ەپ جاۋاب بەردى قاھىرە ئۇنۋېرسىتىتىدا ئەرەب پەلسەپەسى بۇيچە دوكتۇر د-ئەمەلىيەت،

 .ياشلىق يىگىت ئىھسان شاھىن 29ئاسپىرانىتلىقتا ئۇقۇۋاتقان 

 

مىنىڭ ئەرەب تىلى ئۆگىنىش ۋە قوللىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن،ئەرەب زىيالىلىرى بىلەن بىۋاستە 

ىلى بېيجىڭ چەت ئەل تىىللىرى ئۇنۋېرسىتىتى ي-0793كىلىش قىلىپ كىلۋاتقىنىمغا -ئارلىشىپ،بېرىش

ئەرەب تىلى فاكولتىتىغا ئۇقۇغۇچى بۇلۇپ،مىسىرلىق مۇتەخەسىس مۇھەممەد ئابدۇلباقى مۇئەللىمدىن 

تەسىراتىمچە،ئەرەبلەر بۇلۇپمۇ .يىل بۇپتۇ 22ئىككىن يىل دەرىس ئاڭلىغىنمدىن باشلىغاندا،ساڭ

دېگەن (ئەرەب دېگەن مۇسلىمانالرنىڭ تاجىدۇر)«ىمىيىنئىننەل ئەرەب تاجۇل مۇسل»زىيالىي ئەرەبلەر

 ئەمما،.گەپنى بۇرنىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ئەزۋەيلەشكە ئەمراق،ئۇمۇمەن ھاكاۋۇر كېلدىكەن

ئۇغۇل )«مەدىنەتۇت تۇلالب»مەن قاھىرە ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ ئۇغۇل ئۇقۇغۇچىالر ياتاق رايۇنى

ھسان شاھىن بولسا،تولىمۇ سەمىمىي،ئاقكۆڭۈل ۋە كەمتەر مەزكۇر ئى.دە تۇنۇشقان(ئۇقۇغۇچىالر شەھىرى

 .زىيالىي ئىدى

 

 .چاقچاق ئارالش سوردۇم ئۇنىڭدىن-يا،قېرىندىشىم ئىھسان؟-ئەسلىڭ ئەرەب ئەمەسمۇ-

يېرىم -كەسكىن جاۋاب بەردى ئىھسان،-!نېمە دېگىنڭ رائوپ ئاكا،ساپ ئەرەبمەن،ئەلھەمدۇلىلالھ-

تەسۋىرلىگەن ئۇ ھاكاۋۇر زىيالىالر ئىلىمدە كامالەت تاپالمىغاچقا  چېلەك سۇ بەكرەك شاالقشيدۇ،سەن

 .ھاكاۋۇرلۇق ئىنسان ئۈچۈن ئەيىب.شۇنداق

ئايدا،قاھىرە ئۇنۋېرسىتىتىغا كىلىپ ئۇزاق ئۆتمەيال،مەكتەپ -01يىلى -0774مەن ئىھسان بىلەن 

اشقۇدەك بولغىنمىزدىن دەپ ئات«ئۇكا»،«ئاكا»بىرىمزىنى -بىر.كۈتۈپخانىسىدا تۇنۇشۇپ قالغان ئىدىم

كىيىن،سۆھبەتلىرىمىز تۇتامى يوق غەيۋەت،شىكايەتلەرگە ئەمەس،بەلكى مۇسۇلمانلىق ياشام 

پەلسەپەسى قاتارلىق جىددىي ۋە مۇزاكىرە،مۇھاكىمە قىلشقا ئەرزىيدىغان نوقتىالرغا مۇجەسسەم بۇلۇپ 

ئىسالم پەلسەپەسى  ياشقا كىرگۈچە ئۆيلەنمەي،ئەرەب29مەن ئۇنىڭ .قاالتتى تەبىئي ھالدا

تەتىقىقاتىغا بارلىقىنى پىدا قىلىپ،چوڭقۇر ئىزدنىۋاتقان ئىراددىسىگە،غەيرىتىگە ئاپىرىن ئۇقۇغان 

 .ئىدىم

بىر مىللەت،بىر قوۋىم توغرا دۇنيا قارىشىغا،دۇرۇس ھايات پەلسەپەسىگە ساھىب بولمىسا،ئۇ روناق -

ن بۇ يەردە،ئەرەبلەرنىڭ دۇنيا قارىشى توغرا مە-دېدى ئىھسان بىر قېتىملىق سۆھبەتتە،-تاپالمايدۇ،
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 ئەمما، .ئەمەس،مۇسۇلمانالر دۇرۇس ھايات پەلسەپەسىگە ساھىب ئەمەس،دېمەكچى ئەمەسمەن

ئاۋام ئارسىدا  توغرا شەرھىلەنمىگەچكە، تۈپكى نەزەرىيە ئاساسلىرى بىزدە ۋايىغا يەتكۈزۈلۈپ،

ۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ ئۇ ناچار ئادەتلەردىن ب.بىرمۇنچە جاھىل ئادەتلەتنى شەكىللەندۈرۈپ قويغان

كىسىل قول ئۈۈزۈش ئەمەس،ئۇالرنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىسالھ قىلىشىمىزمۇ ناھايتى تەسكە -ئۈزۈل

 .توختاۋاتىدۇ

 .سوردىم ئۇنىڭدىن-كونكىرىت قىلىپ،مىسال بىلەن چۈشەندۈرسەڭ قانداق؟-

دېگەن ئۇيغۇر خەلىق «مۇ يۈكھۇرۇن ئادەم زېمىنغى»مەسلەن؛ھۇرۇنلۇق،سەن بىر ئەسىرىڭدە-

خۇددى سېنىڭ .ماقالىنى مىسال ئېلىپ،ئاجايىپ مەنتىقىلىق ۋە تولىمۇ قايىل قىالرلىق بايان قىلىپسەن

ھەرقانداق ئىنساننىڭ رىزقنى ئالالھ »دىگىنىڭدەك،خەلقىمىز بۇ ھۇرۇنلۇق ئادىتىنى ئاشۇ 

الالھ ئۆزىنىڭ ھېچبىر مۇسۇلمان ئ»دېگەن تۇرمۇش پەلسەپەسىدىن شاخالندۇرۇلۇپ چىقىلغان«بىرىدۇ

 مۇسۇلمان بەندىلەرنىڭ غېمىنى ئالال»،«بەندىسىنى ئاچ قويمايدۇ

دېگەندەك نەزەرىيەلەرنىڭ ئەمەلىي ھاياتىغا توغرا تەتبىق قىلىنماسلىقى نەتىجىسدە «قىلدۇ

،ئەتە بىزدىكى ھۇرۇنلۇقنىڭ نەقەدەر ئېغىرلىقىنى ئىسپاتالپ كۆرسىتىش ئۈچۈن.شەكىللەندۈۋالغاندۇر

 .مەن سېنى بىر نەق مەيدانغا باشالپ باراي،رائوپ ئاكا

 

 .مەن مىسىرغا كەلگىنىمگە ئەمدىال بىر ئاي بولغان چاغ ئىدى يىلنىڭ نويابىر ئېيى،-0774بۇ،       

ئەزھەر »رايۇندىكى مىسىر فاتىمە سۇاللىسى دەۋىردە ياسالغان «بۇئۇس» ئىھسان مېنى قاھىرەنىڭ

ئۇزاق ئەسىرلەر شاھىتى بولغان بۇ قەدىمكى .گە باشالپ باردى(زھەرجامىئەتۇل ئە)«جامەسى

ئىھسان مېنى چوڭ يولدىكى  كېيىن،.ئېكرام بىلەن زىيارەت قىلدۇق-مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى ئىززەت

ئەزھەر جامەسىنىڭ غەربىي تېمىغا يانداش بولغان،ماشىنا  ئاپتۇبۇس بېكىتى تەرەپكە ئەمەس،

 .تار كوچىغا باشالپ كىردىقاتنىمايدىغان خىلۋەت بىر 

قارا بۇ يەرگە ۋە ئۆزۈڭ خۇالسە -دېدى ئۇ،-مەن كۆرسەتمەكچى بولغان نەق مەيداننىڭ بىرسى بۇ،-

 .چىقىرىپ باق

قەدەم  02-01تار كوچىغا  .قاھىرەنىڭ ھاۋاسى يەنىال ئىسسىق ئىدى نۇيابىر ئېيى بۇلىشىغا قارىماي،

 .الدىمىزدا تەرەتخانا بار دەپ ئويالپتىمەنئ».قاڭسىق پۇراق كەلدى ئىچكىرلەپ كىرۋدۇق،

بەزى .نەدىكىنى،ئادەملەر پىيادە ئۆتۈپ تۇردىغان مۇشۇ كوچىنىڭ ئۆزى تەرەتخانا ئىكەن گويا

مەن سېسىق پۇراققا چىدىيالماي،يانچۇقىمدىن قول ياغلىق .ئاتالپ ئۆتتۇق-يەرلىردىن سەكرەپ

بۇيانغا كىرىپ -ئۇيان.ېرەك،مېڭىۋەردىئىھسان كۈنۈك بولسا ك.چىقىرىپ،بۇرنۇمنى ئېتىۋالدىم

كېتىدىغان تارماقلىرنى ھېسابقا ئالمىغاندا،ئوق كوچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئىككى كىلومېتىردىن ئۇزۇنراق 

 .كېلەتتى

شىمالغا بۇرۇلۇپ،ئاالھەزەل .ئۇ كوچىدىن چىقىپ،ئازادلىققا چىققاندەك بۇلۇپ ئەركىن نەپەس ئالدىم
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بۇ ئاھاللە ئولتۇراق .باشقا بىر پىيادىلەر كوچىسىغا باشالپ كىردى ئىھسان.مېتىرچە ماڭغان ئىدۇق 211

ئابايقى كوچىدىن سەل كەڭرەك بولسىمۇ،ئەمما كوچا ئاپتۇبۇسى .مەھەللە كوچىسى ئىكەن

 «چىۋىن كوچىسى»ياكى«ئەخلەت كوچىسى»تازلىق ئەھۋالىغا قاراپ،بۇ كوچىنى .قاتنىمايدىكەن

قەۋەتلىك ئۆيلەر بىلەن تولغان بۇ  2-2ق،كۆپۈنچىسى توپا يوللۇ.دېسە بولدىكەن،دەپ قالدىم

كوچىغا ئەل ئۆمىردە سۈپۈرگە تىگىپ باققاندەك ئەمەس،ھەركىمنىڭ ئىشىك ئالدىدا بىر دۆۋە 

ئۆتۈپ كېتىۋاتساق،ئىككىنچى .كىچىك تەرەتلەر بىلەن تولغان-ئەخلەتنىڭ ئەتىراپى چوڭ.ئەخلەت

كوچىنىڭ بەتبۇيلۇقى .چۈشۈپ تۇراتتى«پوك-پوك»ەرگەقەۋەتنىڭ دېرىزىسىدىن تاشالنغان ئەخلەتلەر ي

چىۋىن دىگەن شۇ قەدەر كۆپ ۋە شۇ .يەنە مېنى ياغلىق بىلەن بۇرنۇمنى ئىتىۋىلىشكە مەجبۇر قىلدى

ئىشىك ئالدىلىردا،مىسىر كىنولىردىكدەك گۈزەل قىزالر پاراڭلىشىپ .بورداق ئىدى-قەدەر يوغان

كىلىپ،قولۇم بىلەن ئۈركۈتۈپ،ياغلىقىم بىلەن قورۇپ  ماڭا چىۋىن قونسا،ئاچچىقىم.ئولتۇرشاتتى

مەن تەرلەپ سۇ .ئىھسان يەنىال خىيالىغا كەلمىگەندەك بىپەرۋا ۋە خاتىرجەم كىتىپ باراتتى.ماڭدىم

ھاۋا يېتىشمىگەنلىكتىن بېشىم .ئاخىردا،ئاغزىم قۇرۇپ،تىلىم تامىقىمغا چاپلىشىپ كەتتى.بۇلۇپ كەتتىم

 .لۈم ئايلىنىشقا باشلىدىقېيىپ،يۈركىم سىقىلىپ،كۆڭ

 

 .تولىمۇ ئىتتىك سوردۇم-يەنە قانچىلىك ماڭساق چىقىپ كىتىمىزبۇ ئەخلەتخانىدىن،ئىھسان؟-

 .مېترچە ماڭساق،چوڭ كوچىغا چىقىمىز 0111غەيرەت قىل رائوپ ئاكا،يەنە -

ال دە،يولنىڭ چېتىدە زوڭزىيىپ-دېدىم،«ئۇھ»چوڭ نەپەس ئېلىپ ئۇزاق بى-چوڭ كوچىغا چىقىپ،چوڭ

ئاندىن قايتىش ئۈچۈن كوچا .بىر ھازا ئۆتكەندىن كىيىن،ئىسمگە كەلگەندەك بولدۇم.ئولتۇرۋالدىم

 .ئاپتۇبۇسىغا چىقتۇق

 

خەلىقىمىز ئاشۇ چۆللەردە ياشاپ كەلگەن بەدەۋى .پىرسەنىت زېمىنى قۇملۇق 73مەملىكىتىمىزنىڭ -

تاققا قايتىپ كەلگەندىن كىيىن دەپ چۈشەنچە بىرىشكە باشلىدى ئىھسان يا-ئەرەبلەرنىڭ ئەۋالدى،

چىدىر .سەھرا دېگەندە ھەر ھالدا ئاسمان كەڭىرى،زېمىن بىپايان-چۆل-ئېغىر خۇرسىنىپ قۇيۇپ،

كەينگە چوڭىنى چىقىرۋىتىپ،كىچىكىنى قۇيۋىتىپ يۈرىۋىردىغان -ئۆيلەردىن چىقىپال،ئۇنىڭ ئالدى

لىشىشنى ئەڭ بۇرۇن ئەرەبلەر مەدەنىيەتلەشتۇق،دۇنيادا شەھەر-شەھەرلەشتۇق.گەپ ئۇ چاغالردا

دېگەن «مەدەنىيەتلىك جاي»دەيدۇ،ئۇنىڭ مەنىسى«مەدىنە»شوڭا،شەھەرنى ئەرەبچە.باشلىغان

پاكىزلىك ئىماننىڭ )«ئەن نەزافەتۇ نىسفۇل ئىمان»ئىسالم ئەقىدىسىدە.بۇنى سەن بىلىسەن.بولىدۇ

ننىڭ ئىمانى كامىل بولمايدۇ دېيلدۇكى،مەينەت ئادەمنىڭ،تازلىقىنى سۆيمەيدىغان مۇسۇلما(يېرىمدۇر

 بىراق،ھۇرۇنلۇقىمىزدىن،شۇنچىلىك ئاددى،ئەمما شۇقەدەر! ھەرگىز

 .مۇھىم ۋە ئەھمىيەتلىك ئىشنىمۇ بەجا كەلتۈرەلمەيۋاتىمز تېخىغىچە

ئويلىماي شۇنداق سوراپ -ئويالپ-ھالبۇكى،ياۋرۇپاغا كىتىپ ياشىغىڭ يوقمۇ،ئەجەبا؟،-
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ئۇكا بولغاندىن -سى چىقىپ بولغۇچە،ئىھسان بىز ئاكا«ئەجەبا»نىڭ تاشلىغانلىقىمنى بىلىمەن،سۇئالىم

 :بۇيان تۇنجى قېتىم شۇقەدەر غەزەپ بىلەن قايناپ كەتتى

ھە،سەن مېنى ئۆز خەلىقىدىن شىكايەت قىلۋاتىدۇ،ئۆز ۋەتىندىن بەزگەن ئادەمكەن بۇ،دەپ ئويالپ -

قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىزنىڭ  بىزنىڭ-خاتالىشىلۈپسەن،مەن ساڭا سەن.دە،رائوپ ئاكا-قاپسەن،

مەن مىسىردىن باشقا .نەقەدەر كۆپلۈكىنى ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈن،بۈگۈنكى ئېكسكۇرسىيەنى قىلدۇردۇم

 مەن شۇنى ئوبدان.جاينىڭ ھاۋاسىدىن نەپەس ئالسام،تۇنجۇقۇپ قالدىغان ئادەممەن

پ كىتىش قاتارلىقالرنىڭ ھېچ بىلىمەنكى،ئاللىكىملەرگە قېيداش،رېئاللىق بىلەن روبىرو بواللماي،قېچى

ھەرقانداق نەرسىنى ھەل قىالاليدىغان بىرال نەرسە بار،ئۇ بولسىمۇ .قايسىسى مەسىلنى ھەل قىاللمايدۇ

پەننى دەسلەپ ئۆزۈڭ بىل،ئاندىن ئۇنى خەلقىڭگە بىلدۈركى،مانا شۇ -ھەقىقەتنى،ئىلىم.بىلىمدۇر

 !چاغدا،ھەرقانداق مەسىلنىڭ ھەل بولمىغىننى كۆرە

جىرەتلىك تۇرمۇش دېگەننىڭ غۇربەتچى مۇساپىر ئىنسانغا كۆرسىتىدىغانلىرى ھەمىشە ئۆرنەك مۇھا

ئايدا ۋەتەنگە قايتىپ كەلگىچە بولغان -4يىلى -0779كىيىن،مەن .ھاياتال بۇلىۋەرمەيدىكەن

دەپ رىۋايەت «مىليۇندىن ئارتۇق پەقىر ئىنسان ياشايدۇ بۇ يەردە»ئارلىقتا،قاھىرەنىڭ ئۆزىدىال،

قاتارلىق ئىبرەتلىك ماكانالرنىمۇ تېنىم ئەيمىنگەن ھالدا زىيارەت «گۇرۇستانى قاھىرە»ندىغانقىلى

 .قىلدىم

ئەمدى،نېمە دەي؟قەدىمىي دىيار مىسىر يىلدا ياز بىلەن باھارال بولىدىغان،ئىنساننىڭ ۋۇجۇدى 

چىكى ھېچ ئىھسان شاھىندەك ۋەتەن سەۋدالىرى بولغاچقا،ئۇنىڭ كېلە.توڭلىمايدىغان يۇرت ئىكەن

 .بولمىغاندىمۇ ئۇنىڭ ئۆتمۈشى قەدەر پارالق بولىدىكەن،دەپ قالدىم ئۆز تەسىراتىمچە

 سان(2)2100جۇڭگۇ مىللەتلىرى 

 ئەلدوست تورى: مەنبە 
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 ھېرمان ۋامبېرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سەپىرى -02

 

 (ئۆزبېكىستان)ئىسمەتۇلاليوۋ خەيرۇلال

 بەگيار: ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى
 

 

 

 قانىلى-2 «شىنجاڭ تېلېۋېزىيە ئىستا نسىسى» مارت كۈنى كەچتە-09يىلى -2100: ئىالۋە

ئاپتۇرى، تونۇلغان  نىڭ «باھادىر نامە»پىروگىراممىسىدا، مەشھۇر رومان  «دەنىيەت بوستانىمە»

سۆھبەت جەريانىدا . كۆرسىتىلدى يازغۇچىمىز ياسىنجان سادىق چوغالن بىلەن ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەت

 «خىبۇخارا ياكى ماۋەرائۇننەھىرتارى» يازغۇچىمىز ياسىنجان سادىق چوغالن ھېرمان ۋامبېرىنىڭ

 ۋېنگىرىيىلىك يەھۇدىي سەيياھ ھېرمان ۋامبېرىنى دېمەك، بىز.ناملىق ئەسىرىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى

سانىغىچە ئۇالپ ئېالن قىلىنغان - 0يىللىق -2112سانىدىن -2 يىللىق -2111ژورنىلىنىڭ  «بۇالق»

ى تۈركىي خەلقلەر ناملىق ئەسىرى بىلەن تونىيمىز، ھەمدە ئۇن «ننەھىرتارىخى بۇخارا ياكى ماۋەرائۇ»

 .پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي ئەسەر يازغان غەرپ ئالىمى دەپ بىلىمىز 21تارىخىغا ئائت  ۋە ئىسالم

http://www.uyghurmail.com/Shahisler/?p=2153
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. نەرسە بىلمەيمىز ئەمما ئۇنىڭ تەرجىمھالى ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىگى ھەققىدە كۆپ

سەرگۈزە شتلىرى ۋە قىسمەن  ىدىكىشۇڭا مەن ھېرمان ۋامبېرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھىتى جەريان

نەشىرگە تەييارالپ ئوقۇرمەنلەرنىڭ  ئەسەرلىرىنىڭ يېزىلىش جەريانى تونۇشتۇرۇلغان بۇ ماقالىنى

 .ھوزۇرىغا سۇندۇم

 

 ئەپەندى راشىد

 

ھاجى دېگەن ئىسىمالر  ۋېنگىرىيەلىك ھېرمان ۋامبرىنىڭ دەرۋىش سىياقىدا راشىدئەپەندى، راشىد

يىلدىن بېرى  022مانا، ئۆتكەن  .تولدى يىل 022يانى بويالپ قىلغان سەپىرىگە بىلەن ئوتتۇرا ئاسى

خەلقلىرىگە ياد بولۇپ،ئېنىسكىلوپېدىيە، قامۇسالردىن  ماجارىستانلىق بۇ سەيياھنىڭ نامى جاھان

. كىتاپلىرى ھازىرمۇ ياۋروپالىقالر تەرىپىدىن قىزىقىپ ئوقۇلىدۇ ئۇنىڭ يېزىپ قالدۇرغان. چۈشمىدى

 بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟. ئونلىغان كىتاپالر يېزىلىپ، فىلىملەر ئىشلەنگەن ئۆزى ھەققىدە ئۇنىڭ

 كىم؟ ھېرمان ۋامبېرى

 

جايالشقان كىچىك ۋېنگىر  مارت كۈنى دوناي ئاراللىرىدىن بىرىگە-07يىلى -0322ھېرمان ۋامبېرى 

اشالنغۇچ مەكتىپىدە ياشقىچە يېزا ب 02. شەھرى ئەتراپىدىكى بىر يەھۇدىي ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

، (ۋېنگىر)يېشىدىن باشلپال ماجار  04ئۇ . كىرگەن ئوقۇغان، كېيىن ئەۋلىيا گىئورگىي گىمنازىيىسىگە

فىرانسوز، نېمىس، ئېنگىلىز ۋە سىكاندىنوۋىيە تىللىرىنى ياخشى  التىن تىللىرىدىن تاشقىرى،

ئانىسى بالدۇرال -ئاتا. ۋەردارئىدىروس ۋە باشقا سىالۋىيان تىللىر ىدىنمۇ خە ئۈگەنگەندىن تاشقىرى،

 مۇشاقەتتىن قاچمايدىغان -بۇلۇپ كەتكەنلىگى ئۈچۈن ئۇ ياش ۋاقىتلىرىدىن تارتىپال جاپا ۋاپات

 .بولۇپ يىتىلگەن

 

شەرق تىللىرىنى ئۈگۈنىش  ۋامبېرىي تىل ئۈگۈنىشكە خېلى بۇرۇنال قىزىققان بولۇپ، غەرپ ۋە         

بولسىمۇ ۋېنگىر تىلىنىڭ كېلىپ  ىڭ يەنەبىر ئارزۇسى بارئىدى، ئۇئۇنىڭ چوڭ ئارزۇسى ئىدى، ئۇن

 .مۇناسىۋەتلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش ئىدى چىقىشى ۋە ئۇنىڭ شەرق تىللىرى بىلەن بولغان

 

الرنىڭ ئوتتۇرا ( ماجار)بىرقىسىم ئالىمالر ۋېنگىر شۇ مەزگىللەردە ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ          

. ھ. تۈزلەڭلىكىدىن كۆچۈپ كەلگەن دېگەن قاراشالرنى ئىلگىرى سۈرۈ شكەن ئاسىيادىن ياكى باشقىرت
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 مەزگىلىدىن باشالپال بۇ مۈجمەل مەسىلىگە جاۋاپ ئىزدەپ ئوتتۇرا ئاسىياغا بىرقېتىم ۋامبېرى ياشلىق

ئاسىيادا  بىز» :ئۇ شۇنداق دەپ يازىدۇ. كېلىپ كەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭغا جاۋاپ تاپقاندەك بولدى

تىلىمىزنىڭ ئېتمولوگىيلىك  بىز ئۆز… لغان ئۇرۇقلىرىمىزنى ئىزلەۋاتمىز، دېگەن پىكىر خاتا دۇرقېپ قا

ئېنىق بولغان مەلۇماتالرغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن  تۈزۈلىشىنى ئېنىقالشقا تىرىشىۋاتىمىز،بۇ ھەقتە تېخىمۇ

لوندون، «اھىتىئوتتۇرا ئاسىيا ساي»ۋامبېرى .ھ)«قىلىمىز  قېرىنداش تىل ۋە شىۋىلەرگە مۇراجەت

 (بەت-0نەشرى، يىل ئېنگىلىزچە-0342

 

ۋامبېرىينىڭ ئارزۇسى ۋېنگىر تىلىنى ئالتاي .ھ .مەلۇمكى، ۋېنگىرتىلى ئالتاي تىللىرى ئائىلىسىگە كىرىدۇ

گۇرپىسىغىمۇ ياكى تۈركىي تىلالر گۇر پىسىغا تەۋەلىكىنى  ئۆگۈر تىللىرى-تىللىرى ئائىلىسىنىڭ فىن

يىلى ئاسىيا -0322مەقسەتتە ئازراق مەلۇماتقا ئېگە بولغاندىن كېيىن ، شۇئۇ مۇ. ئېنىقالش ئىدى

 ئۇ ئاشۇ يىلالردا كونىستانتىپول دەپ. ئەڭ يېقىن بولغان تۈكىيىگە قاراپ ماڭدى مەملىكەتلىرىدىن

فىرانسوز  ئاتىلىدىغان ئىستامبۇلغا كۆچۈپ بېرىپ،تۈرك ئائىلىلىرىدە غەرپ تىللىرى، جۈملىدىن

دائىنىڭ قەسىرىدە، كېيىن  ئاۋال پاشا ھۈسەييىن. س ئۆتۈش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇنلىنىدۇتىلىدىن دەرى

تامامەن ئوسمان تۈركلىرىنىڭ  دوستى ۋە مەسلىھەتچىسى مولال ئەخمەت ئەپەند ىنىڭ تەسىرىدە

بىر نەچچە يىل تۈرك ». ئورۇنلىشىدۇ سىياقىغا كىرىدۇ، ھەمدە فۇئات پاشانىڭ ئىدارىسىغا ئىشقا

دەپ ئەسلەيدۇ، -«كىتاپ دۇكانلىرىغا قاتراپ يۈرۈشۈم رىدە بولۇشۇم، ئىسالم مەكتە پلىرىگە ۋەقەسىرلى

ۋامبېرى . ھ. «بىر تۈرككە، ھەتتا ئەپەندىگە ئايالندۇرۇپ قويدى  مېنى ناھايتى تېزال»ۋامبېرى،.ھ

پارس تىلىدىن تاشقىرى يەنە ئەرەپ، ( كونا ئۆزبېك تىلى)تىلى ۋە چاغاتاي  ئىستامبۇلدا تۈرك

 .قانۇنلىرى بىلەن مۇكەممەل تونۇشتى-ئىشتىياق بىلەن ئۆگەندى، ئىسالم دىنىنىڭ قائىدە تىللىرىنى

. ئېشىپ كەتتى نەتىجىدە ئۇنىڭ ئىسالم دىنى توغرىسىدا ئىگەللىگەن بىلىمى بىر موللىنىڭ بىلىمىدىنمۇ

( مىڭ سۆز لۈك 40 تەخمىنەن)نېمىسچە لوغەت-(كونا ئۆزبېكچە)يىلى چاغاتايچە-0323يەنە تېخى 

 .تۈزۈپ، ئىستامبۇلدىكى نەشىرىياتالردا نەشىر قىلدۇرىدى

 

 ».ۋامبېرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا ساياھەت قىلىش پىالنىنىڭ باشلىنىش باسقۇچى ئىدى .بۇالر ھ

قىلىۋاتقان  شەرققە قاراپ» ئۇ،. ،دەپ خاتىرلەيدۇ«مېنىڭ تىل ئۈگىنىشتىكى مۇئاپىقىيەتلىرىم

ئوتتۇرا ئاسىياغاكىرىشكە بەل  مالشتۇرۇشۇم ئۈچۈن مېنى تېخىمۇ روھالندۇردى، مەنساياھىتىمنى داۋا

ساقالپ قېلىشنى ،شەرققە شۇ مەملىكەتنىڭ  باغلىغانكەنمەن،چوقۇم ھازىرقى ئەپەندى قىياپىتىمنى

ۋامبېرى ئۆز پىالنىنى ئەمەلگە . ھ.«ھىساپلىدىم تەبىئىي پۇخراسى سۈپىتىدە بېرىشنى توغرا دەپ

بېشىدا تېھرانغا كەلدى ۋە بۇ يەردە ئوتتۇرا ئاسىياغا بىر دەرۋىش  يىلىنىڭ-0342مەقسىتىدە  ئاشۇرۇش

بۇ پىالن بويىچە، ئۇ مەككىدىن . ساياھەت قىلىش پىالنىنى تۈزۈشكە باشلىدى قىياپىتىدە كىرىپ

ئىسمىنى  شى ۋەلۇۋېلىپ، شۇالر بىلەن بىللە ئوتتۇرا ئاسىياغا كىرىھاجىالرنىڭ كارۋىنىغا قوشۇ كېلىۋاتقان
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ئۆزگەرتىلدى،ئەمدى ئۇ راشىد  ۋامبېرىنىڭ ئىسمى.شۇنداق قىلىپ تېھراندا ھ. ئۆزگەرتىشى الزىم ئىدى

كارۋاندىكىلەر ئۇنى راشىد ھاجى دەپمۇ  كېيىنچە. ئەپەندى دېگەن نام بىلەن ياشاشقا مەجبۇر ئىدى

اشىدئەپەندىنىڭ ئو تتۇرا تېھراندىكى ئەلچىسى ر كۈنى تۈركىيىنىڭ مارت-29يىلى 1863- .ئاتىدى

 …تىلەش يۈزىسىدىن زىياپەت ئۆتكۈزدى ئاسىياغا قىلىدىغان سەپىرىگە ئاق يول

 

ئەپەندى دەرۋىش قىياپىتىدە مەككىدىن قايتىۋاتقانالر  مارت كۈنى كەچقۇرۇن راشىد-23يىلى 1863-

ياللىرى بىلەن خى -نامەلۇم بولغان مىڭ خىل پىالن، مىڭ خىل ئوي بىلەن بىرگە ھازىرغىچە بىزگە

 .تەرەپكە كېلىشكە باشلىدى ئوتتۇرا ئاسىيا

 

 ۋامبېرى ئوتتۇرا ئاسىيادا

 

. ۋامبېرى قوشۇلىۋالغان كارۋان خىۋە خانلىقى تۇپرىقىغا قەدەم قويدى .ماي كۈنى ھ-27يىلى -1863

ماي كۈنى -21بىز : ۋامبېرى. ھ. شەھرى يېنىدىكى بىر يېزىدا دەم ئالدى ماي كۈنى خىۋە-21

 ئىدى؛ يېزىسىغا قەدەم قويدۇق، بۇ يەرنىڭ ئاھالىسى مەن كۆرگەن تۇنجى ئۆزبېكلەر ېكلەرئۆزب

 ئوتتۇرا ئاسىياغا»ۋامبېرى .ھ. )دەپ يازىدۇ خاترىسىگە-«بەك ئاجايىپ ئىنسانالر ئىكەن ئۇالر»

ھەيرەتتە  خىۋەنى كۆرگەن ۋامبېرى .(بەت-42يىل ئېنگىلىزچە نەشرى،-0342لوندون، «ساياھەت

سېلىشتۇرغانلىقىمدىن بولسا  مەن دەسلەپتە خىۋەنىڭ شۇنچىلىك گۈزە للىگىنى سەھرا بىلەن».قالدى

ئەتراپىدىكى ئاسمانغا تاقاشقان تېرەكلەر سايە  خىۋەنىڭ! ياق، ياق. كېرەك دەپ ئويلىغان ئىدىم

ڭ غايەت پكۆك يايالقالر ۋە پايانسىز دالىالر ھازىرمۇ، ياۋروپانى تاشالپ تۇرغان كىچىك ھويلىالر، كۆ

 «قايتا كۆرگىنىمد ىن كېيىنمۇ ھەم مەن ئۈچۈن ئەڭ چىرايلىق بولۇپ تۇيۇلدى گۈزەل يەرلىرىنى

 ئامۇ .(بەت-44يىل ئېنگىلىزچە نەشرى، -0342لوندون،  «ئوتتۇرا ئاسىياغا ساياھەت» ۋامبېرى.ھ)

ھەقتە يازغانلىرى  بۇۋامبېرىينىڭ .ھ. دەرياسىنىڭ سۈيى ھەققىدە نۇرغۇنلىغان رىۋايەتلەرنى ئاڭلىغانمىز

دۇنيادا بۇنىڭغا ئوخشاش »:بىردەلىلد ۇر بولسا،يەنىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا ھەقىقى دەلىللەرگە قوشۇلغان

مەن بولسام، بۇ . بۇ دەرياغا ئو خشىمايدۇ دىيىشىدۇ يەنە بىر دەريا يوق، مۇبارەك نىل دەرياسىمۇ

ز چۆلدىن چىقىپ، ئۇنىڭ قىرغاقلىرىدا ئارام ھەققىدىكى گەپلەرنى سۇسى دەريانىڭ سۈيىنىڭ تاتلىقلىغى

بىراق كېيىنچە مەن . كۆپتۈرۈپ ئېيتىلغان گەپ بولسا كېرەك، دەپ ئوياليتتىم ئېلىش نەتىجىسىدە

دەرياالر  شۇنداق دىيەلەيمەنكى، مەن بىلىدىغان. كۆپتۈرۈلگەن گەپ ئەمە سلىكىگە ئىشەندىم بۇنىڭ

لوندون، «ئاسىياغا ساياھەت ئوتتۇرا»ۋامبېرى .ھ) «سىدۇرئىچىدە سۈيى ئەڭ شېر ىنى مۇشۇ ئامۇ دەريا

 .ماجار سەيياھ ، دەپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ(بەت-93يىل ئېنگىلىزچە نەشرى،-0342



216 
 

يىپەك، پاختا قەغىزى،  خىۋەنىڭ تۇپرىقى مۇنبەت، ئۇ بۇغداي، شال،»ۋامبېرىنىڭ يېزىشىچە،.ھ

خىۋەنىڭ . شۆھرەت قازانغان بىلەن سۈپەتلىك قىزىل بۇياق چىقىدىغان رويان ناملىق يىلتىزى

مىۋىلەرنى ئىران ۋە تۈركىيە لەردىنال  مىۋىلىرى شۇنداق ياخشىكى، ئۇنىڭغا تەڭ كېلىدىغان

دېمىسىمۇ، ھەزاراسىپنىڭ ئالمىلىرى ۋە خىۋە . بولمايدۇ ئەمەس،بەلكى ياۋروپانىڭ ئۆزىدىنمۇ تاپقىلى

نىڭ تەمىمۇ ئاجايىپ ياخشى بولۇپ، يوق، تاۋۇز، قوغۇنلىرى ئانالىرىنىڭ دۇنيادا تەڭدىشى

پات -ئېيتىشلىرىچە، ئوسمانيالر سەلتەنە تىنىڭ سۇلتانى پات. مەلۇم قوغۇنالرنىڭ تەمى بېجىڭغىچە

بىر ھارۋا  .بۇ قوغۇنالر روسىيىدىمۇ يۇقۇرى باھادا سېتىلىدۇ. قوغۇنلىرىنى سېغىنىپ قالىدىكەن ئۆرگەنچ

لوندون، « ئاسىيا ساياھىتى ئوتتۇرا»ۋامبېرى . ھ)« ى بولىدۇقىشلىق قوغۇنغا بىر ھارۋا شېكەر تىگىشكىل

ئوتتۇرا ئاسىيا »-ئۆزىنىڭ يەنەبىر كىتابى، ۋامبېرى. ھ .(بەت-091يىل ئېنگىلىزچە نەشرى، -0342

سىز »:توغرىسىدا توختىلىپ، ئۇالرنى ناھايتى يۇقۇرى باھااليدۇ دا خىۋەنىڭ قوغۇ نلىرى«ئوچېرىكلىرى

. خشاش قوغۇنالرنى ئاسىيادىنال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن يەر يۈزىدىن تاپالمايسىز خىۋە قوغۇنلىرىغا ئو

خۇشبۇ  ئۇالر شۇ دەرىجىدە شېرىن ۋە. شىرىنلىكىنى ھەتتا ياۋروپالىقالرمۇ تەسەۋۇر قىاللمايدۇ ئۇالرنىڭ

ى تائام قىلغان ئەڭ ياخش ئەگەر ئۇالر نان بىلەن يىيىلسە، بىزگە تەبىئەت ئىنئام. يكى،ئېغىزدا ئېرىيدۇ

 يىل ئىنگلىز چە نەشرى،-0343، لوندون«ئوچېرىكلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا»)  «شۇ بولۇپ قالىدۇ

نىڭ، قىشلىق قوغۇندىن بەشنىڭ نامىنى  01پىشار قوغۇندىن  ۋامبېرى يەنە، تېز. ھ(. بەت-224

 ىڭ پاختىسىغاۋامبېرى ئوتتۇرا ئاسىيان. ھ .چىرايلىق سۆزلەر بىلەن تەرىپلەيدۇ ئاتاپ، ئۇالرنى تولىمۇ

ئوتتۇرا ئاسىيا  يىل ئاۋال چىقارغان خۇالسىسىگە كۆرە، 022ۋامبېرىينىڭ بۇنىڭدىن . ئاالھىدە قىزىققان

 مىسىر پاختىسىدىن ياخشى، تۈر كىستان پاختىسى ھىندى، ئىران ۋە». پاختىسىنىڭ كېلەچىكى پارالق

ئوتتۇرا ئاسىيا ») «قېلىشمايدۇپاختىسىدىن  كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ پىكىر ىچە،ئۇ مەشھۇر ئامېرىكا

ۋامبېرىنى تەشۋىشكە سالغان .ھ(. بەت-227، ئىنگلىزچەنەشرى يىل-0343لوند ون،« ئوچېرىكلىرى

يىلغا تېخىمۇ كۆپ سېتىۋېلىشى -پاختىسىنى پەقەت روسىيەنىڭال يىلدىن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ -مەسىلە

يىللىرى  -0341 -0341ئۇ . ىش كۆرگەنمەسىلىدىمۇ ناھايتى ئىنچىكىلىك بىلەن ئ ۋامبېرى بۇ. ئىدى

قىزىققان ۋە  ئەمىرلىگى ۋە خىۋە خانلىقىدىن روسىيە سېتىۋالغان پاختىنىڭ مىقدارى ۋە نەرخىگە بۇخارا

مەلۇم بولىدۇكى، ئوتتۇرا  ۋامبېرى تۈزگەن جەدىۋەلد ىن.ھ. بۇ سودىنىڭ جەدىۋىلىنى تۈزۈپ چىققان

دىكىگە نىسپەتەن  يىلالر-0321 -0341ئاسىيا پاختىسىنىڭ روسىيەگە چىقىرلىشى 

يالغۇز بۇخارا  يىللىرى -0321-0341روسىيە . يىللىرى ئىككى قېتىم ئاشقان-0322-0341

 0341-0322 سېتىۋالغان بولسا، فونتسىتىرلىڭلىق پاختا 497مىڭ  42ئەمىرلىگىدىن ئىككى مىليۇن 

ئوتتۇرا ئاسىيا ». )لغانسېتىۋا فونتسىتىرلىڭلىق پاختا 992مىڭ  229مىلليۇن  4يىللىرى -

ۋامبېرى تۈركىستان .ھ .(بەت– 220يىل ئىنگلىزچە نەشرى، -0343لوندون، «ئوچېرىكلىرى

كەڭ ۋە ئەمىلىيەتكە بىرقەدەر يېقىن مەلۇماتالرنى  ئۆلكىسىنىڭ قېزىلما بايلىقلىرى توغرىسىدىمۇ خېلىال

تۈركىستان بايلىقى ئاز »دۇ ئۇ؛،دەپ يازى «خۇالسىگە كەلد ىمكى مەن شۇنداق».خاتىرلەپ قالدۇرغان
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كەلگۈسىدە ئوتتۇرا . قۇم گەردىشلىك ئالماس دەپ بىكار ئېتىشمايدۇ ئۇنى. ئۆلكىلەردىن ئەمەس

مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولىدۇ، شەرق مەملىكەتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئەڭ كۆزگە  ئاسىيا ھەقىقەتەنمۇ

 يىل ئىنگلىزچە-0343لوندون،«رىكلىرىئوتتۇرا ئاسىيا ئوچې»)« ئورۇننى ئىگەللەيدۇ  كۆرۈنەرلىك

ئەڭ  ۋامبېرىينىڭ يېزىشىچە، يېڭى ئۆرگەنچتە يىتىشتۈرۈلگەن پاختا.ھ .(بەت– 223نەشرى،

قىممەتلىك  سۈپەتلىك، ھازارا سىپ پىلىسىدىن ئېلىنىدىغان يىپەك پۈتۈن خىۋە خانلىقىدا ئەڭ

 .شۇنداق وقاندىمۇگۈرالندا ئەڭ ياخشى شال ئۆستۈرلىدۇ،بۇخارا ۋە ق. ھىساپلىنىدۇ

 

ئۇ .ئىتىبار بەر گەن ۋامبېرى تۈركىستاننىڭ ئۆسۈملۈكلەر دۇنياسىنى تەسۋىرلەشكىمۇ ئاالھىدە.ھ         

بېرىدىغانلىقىغىچە ئېنىق ھىسا پالپ كۆرسەتكەن  ھەر بىر ئۆسۈملۈكنىڭ ناملىرىنى،قانچىلىكتن ھوسۇل

بۇخارا بۇغد ىيى ئەڭ سۈپەتلىك . رغانئۆسۈملۈك بىلەن سېلىشتۇ ۋە بۇالرنى ياۋروپادىكى شۇخىل

بۇخىل بوغدا ينىڭ ئۇنىدىن بۇخارا شەھرىدە . ئىنچىكە قىزىل رەڭلىك دان تۇتىدۇ سانىلىدۇ،ئۇ ئۇزۇن،

بۇ  .بۇ بۇغداي ھەممە يەردە شىرمان نامى بىلەن شۆھرەت قازانغان. قازانغان نان يېقىلىدۇ شۆھرەت

زىرائەتلەردىن  مايلىق. نلىقتا ئۆزئارا ئالماشتۇرلىدۇيەرلەردە گۇرۇچمۇ ناھايتى مول، ئۈچىلى خا

چىقىرلىدىغان ياغ تائامغا  زىغىردىن. كۇنجۇت بۇ يەردە ياخشى ئۆسىدۇ ۋە جىق ياغ چىقىدۇ

تائامغا ئىشلىتىلمەيدۇ، دەپ خاتىرلەيدۇ  پاختىنىڭ چىگىتىدىن چىقىرلىد ىغان ياغ. ئىشلىتىلىدۇ

 .(بەت-222يىل ئىنگلىزچە نەشرى، -0343لوندون،« لىرىئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېرىك». )ۋامبېرى.ھ

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خەلقلەر، : ئېيتىپ قويۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ بۇ يەردە بىر نەرسىنى ئالدىن

 بىزگىچە يىتىپ كەلگەن ھەممە ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋانات دۇنياسى، ئوتتۇرا ئاسىيا يېزىالر ۋە-شەھەر

ئەسەرلىرىدە ئىالجى بار  ۋامبېرى ئۆز.ە سىتراتىگىيلىك ئورنى ھەققىدە ھمەملىكەتلىرىنىڭ گىئوگىرافىك ۋ

ئاسىيانىڭ گىئوگرافىك، سىياسىي،  ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئوتتۇرا. راسىت گەپنى يېزىشقا تىرىشىدۇ

ئۇنى ئو تتۇرائاسىياغا ئەۋەتكەنلەرگە شۇالر . ئىدى ئىجتىمائىي مۇھىملىقىنى توغرا باھاالشتىن ئىبارەت

ۋامبېرى يېزىپ .ناھايتى ياخشى ئاداقىلدى شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ، ھ ئۇ ئۆز ۋەزىپىسىنى. ىكېرەك ئىد

ۋامبېرى  .ھ .ئاسىياغا ئائىت ھەر بىر تارىخىي دەلىل بىز ئۈچۈن تولىمۇ قىممەتلىكتۇر قالدۇرغان ئوتتۇرا

ىسىگە نامىنى ئۆز خاتىر خىلىنى كۆرگەن ۋە ئۇالرنىڭ 04بۇخارا دۇكانلىرىدا ستىلىېاتقان چاينىڭ 

ئىش  ئاق قۇيرۇق ،قاراچاي، سېپەتچاي، قىرىقما، ئەخبار،: ئۇالرنىڭ بەزىلىرى مانا بۇالر. يېزىۋالغان

يىل -0343، لوندون «ئوتتۇرائاسىيائوچېر ىكلىرى»)…النكا كۆز، مۈشۈك پاشۇن، گۈلبوي، باغلۇ،

 .(بەت-74نەشرى، ئىنگلىزچە

جەھەتتىن تېھرانغا تەڭ  ردا سەمەرقەند شەھرى كۆلەمۋامبېرىينىڭ ئۆلچىشىچە، ئاشۇ ۋاقىتال.ھ          

بىناالر بولسا،ياخشى يەرلەر گە  بىرىدىن يىراقراق جايالشقان،چوڭ-بولغان،لېكىن ئۆيلەر بىر

 .(بەت– 002يىل ئىنگلىزچە نەشرى، -0343لوندون،«ئوچېرىكلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا».)سېلىنغان
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 ۇرغان بولسىمۇ،لېكىن ئۇيەرلەردىنمۇ نۇرغۇن ماتېرىيالشەھرىدە ئاران ئۈچ كۈنال ت ۋامبېرى قارش.ھ

ئەھمىيىتى  دەپ يازىدۇ ئۇ،ئۆزىنىڭ مەقسىتى ۋە سودا« قارش قەدىمكى نەقشەبدۇر».توپلىغان

سىياسىي تو پىالڭالر  ئەگەر. بۇ شەھەر بۇخارا ئەمىرلىگىدە ئىككىنچى شەھەر ھىساپلىنىدۇ»جەھەتتىن

سېتىقتا مۇھىم -بىلەن بولىدىغان سودا ۇخارا، كابۇل ۋە ھىندىستانتوسقۇنلۇق قىلمىغاندائىدى قارش، ب

مىڭ،  22ئەينى ۋاقىتتا قارشنىڭ ئاھالىسى »قارىغاندا  ۋامبېرىنىڭ ھىسابىغا. ئەھمىيەتكە ئىگە ئىدى

ئولتۇراقالشقان، ئۇالر يەنە ئەمىر ئەسكەرلىرىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى  بۇشەھەردە ئاساسەن ئۆزبېكلەر

 004نەشرى، يىل ئىنگلىزچە-0343، لوندون «ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېر ىكلىرى») «.ۇقىلىد تەشكىل

 .(بەت-

 

 ۋامبېرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىن چىقىپ كېتىشى

 

ئۇ بۇ شەھەردە ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن،ئامۇ . تۇرغان ئاخىرقى شەھەر ئىدى ۋامبېرى.قارش ھ

 كىشىلىك 2111نۇيابىر كۈنى -02يىلى -0342ئۇ  .كېچىپ ئۆتۈپ ھىراتقا يول ئالغان دەرياسىنى

نۇيابىر -27 كارۋان بىلەن ھىراتتىن مەشھەدكە قاراپ يولغا چىققان ۋە ئون ئىككى كۈن يول يۈرۈپ،

ئىشى، بۇ شەھەرنىڭ  كۈنى مەشھەدكە يىتىپ كەلگەن،ئۇنىڭ بۇ ئىران شەھرىدە قىلغان بىرىنچى

مانا . دولماج بىلەن كۆرۈشۈش بولدى ولكوۋنىكىبولۇپ تۇرىۋاتقان ئېنگىلىز پ( ۋالىسى)گوبىرناتورى 

دەرۋىشلىك نىقابىنى چۆرۈپ تاشالپ، ئەسلىدىكى  شۇ كۈندىن باشالپ رەشىد ئەپەندى ئۆزىنىڭ

يىلى -0342ئېنگىلىز پولكوۋنىكى دولماج ئۇنى . كەلدى ھېرمان ۋامبېرى قىياپىتىگە قايتىپ

ئېغىزى بىلەن ئىقرار قىلىشىچە، يېڭى يىل ۋامبېرىنىڭ ئۆز . قىلدى دىكابىر كۈنىگىچە مېھمان-22

دىكابىر كۈنى تېھرانغا  -24مېھماندوست پولكوۋنىك بىلەن ئۆتكۈزۈپ، (بايرىمىنى مىالد)كۈنىنى 

ياردەمچىسى، ھەمراھى  بۇ قېتىم ئۇ كارۋانالرغا قوشۇلماي، ئوتتۇرا ئاسىيادىن تېپىۋالغان. ماڭدى قاراپ

تەرىپىدىن ئوتتۇرا ئاسىياغا ئائىت  ۋامبېرى. ىپ يولغا چىقتىمولال ئىسھاق بىلەن بىللە ئاتقا مىن

پولكوۋنىكى ۋامبېرى ۋە مولال ئىسھاقنى ناھايتى  دەسلەپكى مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلەنگەن ئېنگىلىز

 .يول ئەنجاملىرى ۋە خىرا جەت بىلەن تەمىنلىگەن ياخشى بېقىلغان ئىككى ئات، يىتەرلىك

 

كۆرۈ نۈشۈم ».ۋامبېرى ۋە مولال ئىسھاق تېھرانغا يىتىپ كەلدى.ھ يانۋار كۈنى-01يىلى -1864

بولىشىغا قارىماي، مەن تۈركىيە ۋە ئەنگىلىيەنىڭ تېھراندىكى  كۈلكىلىك ۋە ئايانچلىق

ئېنگىلىز ئەلچىسى مېنى ناھايتى قىزغىنلىق ۋە سەمىيمىي لىك . ئالدىرىدىم ئەلچىخانىلىرىغا بېرىشقا

 يىل-0343لوندون، «ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېرىكلىرى»)ۋامبېرى.ھدەپ يازىدۇ،«كۈتىۋالدى بىلەن
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ئەلچىسى ئالىسو  ھەقىقەتەنمۇ بۈيۈك بېرتانىيىنىڭ ئېرا ندىكى(. بەتلەر-049-044ئىنگلىزچە نەشرى، 

ئىلتىپات كۆرسەتتى،  ۋە ئۇنىڭ ئىككى ياردەمچىسى تامسون ۋە ۋاتسون ۋامبېرىغا خېلى ئوبدان

ىنى نەشىر قىلىشقا ياردەم  ال ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا خاتىرىلىرئەنگىلىيىگە يىتىپ بېرىشىغى

 .بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ھېچقانداق بىر ئەلچىخانىدىكى سۆھبەتلەر ۋە كۆرۈشۈشلەرگە : قىلىش كېرەك بۇ يەردە بىر ئىشقا دىققەت

مولال  لىۋاتقاندا،ۋامبىرىنى ئەلچىلەر، ئېنگىلىز ھەربىيلىرى كۈتىۋې.ھ. قاتناشتۇرۇلمىدى مولال ئىسھاق

 .ئولتۇردى ئىسھاق ئۆزىنى مەككىگە ئېلىپ بارماقچى بولغان ھەمراھىنى كۈتۈپ كارۋان سارايدا

نەزرىددىن شاھ مېنى باغدا  ياش».ۋامبېرىينى تېھراندا ئىراننىڭ ياش شاھى نەزرىددىنمۇ كۈتىۋالدى

كى خانالر، خانلىقالرنىڭ ئاسىيادى ئۇ مەندىن ئوتتۇرا»-دەپ ئەسلەيدۇ ۋامبېرى،-،«قۇبۇل قىلدى

ئۇ . ئەھۋالىنىڭ خېلىال ئاجىز ئىكەنلىگىنى ئېيتتىم مەن ئۇالرنىڭ سىياسىي. ئەھۋالى ھەققىدە سورىدى

 ۋەزىرىگە بىز ئون بەش مىڭ ئەسكەر بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياش شاھ يېنىدا ئولتۇرغان

 049نەشرى، يىل ئىنگلىزچە-0343 لوندون،« ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېرىكلىرى ».)دېدى-«يېڭەلەيمىز

مارتتا ئىستامبۇلغا قاراپ  يىلى-0344ۋامبېرى تېھراندا ئىككى ئاي تۇرغاندىن كېيىن، . ھ.( بەت-

بىراق شۇ قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىدىمۇ  .يوقى ئۈچ سائەتال تۇردى-ئىستامبۇلدا بار. يولغا چىقتى

ۈپ، ئۇنىڭدىن ئۆزى ئوتتۇرا ئاسىيادا كۆرۈش ئەنگىلىيىلىك دىپلومات فون پىروكاش ئوستېن بىلەن

ئاندىن ئۆز . چىقىش توغرىسىدا مەسلىھەت سورىدى ئىگەللىگەن ماتېرىيالالرنى قانداق ئىشلەپ

شۇچاغدا ۋېنگىرىيە پايتەختى بولغان پېشتتا . كەتتى ۋەتىنى ۋىنگىرىيە پايتەختىگە ئۆتۈپ

ئۇنى ساقالپ تۇر غان شەھەرگە يول -دونغاقالدۇرۇپ، ئۆزى يالغۇز لون مولالئىسھاقنى دوستلىرى قېشىدا

مەن ۋەتىنىمدىمۇ ئانچە ». ئىيۇل كۈنى لوندونغا يىتىپ باردى-7يىلى -1864 ۋامبېرى. ھ. ئالدى

ئېلىپ  تۇرالمىدىم، چۈنكى ئەنگىلىيە پادىشاھلىق گىئوگرافىيە جەمئىيىتىگە ئۆز دوكالتىمنى ئۇزاق

 «ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېرىكلىرى».)ۋامبېرى .شقا ئۇرۇنىدۇ ھدەپ ئۆزىنى ئاقال-،«بېرىشقا ئالدىراۋاتاتتىم

ئوتتۇرا ئاسىياغا قىلغان سەپىرىنىڭ »ۋامبېرى .(بەت -043يىل ئىنگلىزچە نەشرى، -0343 لوندون،

سەپىرىمنىڭ ئەسلى سىرى،ماھىيتى پەقەت ئىككى كىشىگىال ئايان  ئەسلى ماھىيتى توغرىسىدا؛

نىڭ سىرىدىن كىملەرنىڭ خەۋەردار ئىكەنلىگى ھەققىدە پەقەتال بۇ سەپەر  ،دەپ يازىدۇ، لېكىن«ئىدى

 .ئاچمايدۇ ئېغىز

 

ئېنگىلىزالر ھىندىستاندا  ئەسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا-07تارىختىن مەلۇمكى، ى«دوكالت»ۋامبېرىنىڭ        

ن بىر ئوتتۇرا ئاسىياغا خىرىس قىلىۋاتقا ئۆز مۇستەملىكە ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەپ،ئابغانىستان ۋە

ئورىنبورىگقا ئورۇنلىشىۋېلىپ، كەلگۈسىدىكى يۈرۈشلىر  بۇ چاغالردا روس ئارمىيىسىمۇ. دەۋىر ئىدى
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ئېنگىلىزالرغا ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ سىياسىي . قارىتىشنى پىالنالۋاتاتتى ىنىڭ نىشانىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا

سۇدەك  ق مەلۇماتالر ھاۋا بىلەنجۇغراپىيىلىك ئورنى، ئاھالىسى، ئارمىيىسى ھەققىدىكى ئېنى ئەھۋالى،

ئەۋەتكەن بىر نەچچە  ئۇالر بۇ توغرىسىدا ئەھۋال ئىگىلەش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا. زۆرۈرئىدى

چۆللەردە ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈپ  سەيياھالر مەقسىتىگە يىتەلمىدى؛ ئۇالرنىڭ بەزىسى ئۆلتۈرۈلدى،

ان ۋامبېرى ئېنگىلىزالرنىڭ ئاخىرىقى ھېرم پەقەت.تۈگەشتى، بەزىسى چىگىراالردا تۇتۇپ قېلىندى

ئۇ . ۋامبېرى ئەقىللىق، بىلىملىك، ھىلىگەر ئادەم ئىدى .ئۈمىدى ئىدى،ئۇ بۇ ئۈمىدنى جايىدا ئاقلىدى

جىسمانەن چىدايتتى، چۈنكى ئۇنىڭ ياشلىقى قاتتىق قىيىنچىلىقتا ئۆتكەن  ھەرقانداق قىيىنچىلىققا

 ھەرقانداق سۇئالغا ئېنىق، توغرا جاۋاپ بەردى،چۈنكى سەپىرى جەريانىدا سورا لغان ئىدى؛ ئۇ ئۆز

 .ئۇنىڭ بىلىم دائىرىسى كەڭ ئىدى

 

ئۆز دوكالتىنىڭ كىرىش سۆزىنى يېزىپ  سىنتەبىركۈنى لوندوندا-23يىلى -0344ۋامبېرى . ھ        

توپلىغان  بۇخارا ئەمىرلىكىگە ئائىت كۆپلىگەن ماتىرىيالالرنى ئۇ خىۋە، قوقان خانلىقلىرى ۋە .تۈگەتتى

سىياسىي جەھەتتىن بىرنەچچە يىل كېيىن يۈزبېرىش ئېھتىمالى بولغان  ئۇ، ئۆز دوكالتىدا.ئىدى

ۋامبېرى خىۋە .ھ‹ 0. مانا بەزى دەلىللەر. پەرەز قىلىپ ئوتتۇرىغا قويالىدى ۋەقەلەرنى ئالدىن

 جايالشقانلىقىنى شەھەر ۋە جاينىڭ ئامۇ دەرياسىدىن قانچىلىق يىرا قلىققا 22قاراشلىق  خانلىقىغا

كېرەك  مىڭ ئاتلىق،41بۇخارائەمىرلىكىنىڭ ئارمىيىسى »ئۇنىڭ ئېنىقلىشىچە،. ئېنىقالپ چىققان

بىلەن ئاالقە قىلىدىغان  روسىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا. مىڭ ئاتلىقتىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن 41بولغاندا 

ئورىنبور گ ۋە -تاشكەند‹ 2. ئورېنبورگ-بۇخارا ‹2. ئورېنبور ىگ -ئاستىراخان-خىۋە‹0يوللىرى؛

ۋامبېرى يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا .ھ( سىمپاالتنىسىك)پوالت-ۋە ئاقسۇ نەمانگان‹4؛ (پېتروپاۋلوسىك)قىزىليار

 ئارىسىدىكى يولالرنى، بۇ يولالرنىڭ قانچە پەرسەخ كېلىدىغانلىقىنىمۇ دوكالتىغا خانلىقلىرى

 .كىرگۈزگەن

 

ئارمىيىسىنىڭ ئوتتۇرا  ىيانى روسىيىگە بەرمەسلىككە چاقىرغان، روسئۇ ئەنگىلىيىنى ئوتتۇرا ئاس         

كىشىلەر لوندوندا، ئوتتۇرا ئاسىيا  بەزى». ئاسىياغا يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىدىن ئاگاھالندۇرغان

يازىدۇ،دوكالتىدا -،«دىيىشىپ يۈرگىدەك  بىزگە كېرەك ئەمەس،كېرەك بولسا روسال ئېلىۋەرسۇن،

ئارمىيىسىنىڭ يېقىنلىشىۋا تقانلىقىغا بىپەرۋا قارىشى  يىنىڭ ھىندىستانغا روسئەنگىلى-ۋامبېرى،

ھەركە تلىرىنىڭ مۇئاپىقىيەت -ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەددى روسىيەنىڭ. ئەقلىمگە سىغمايدۇ

لېكىن روسىيە پەقەت بۇخارا بىلەنال بولدى قىالرمۇ؟ ئۆز . بولىدۇ قازىنىشىدىن گۇمانالنمىسىمۇ

دەرياسى بىلەن چىگراالپ توختاپ قاالرمۇ؟ مەن روسىيە تۈركىستاننى  ئامۇ ئىنتىلىشلىرىنى

 كېيىن،بىركۈنلەر كېلىپ ئابغانىستان ياكى شىمالىي ھىند ىستانغا قاراپ كېڭىيىشتىن بېسىۋالغاندىن

ئۇ . ئارزۇ قىالتتىم ئۆزىنى توختىتىۋاالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىيااليدىغان سىياسەتچى بىلەن كۆرۈشۈشنى
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بېرتانىيە شىرى روس . پىكىرىم شۇ مېنىڭ كەمتىرانە»:دوكالتىنى مۇنۇ سۆزلەر بىلەن ئاياقالشتۇرىدۇ

ئۇكىالرچە تەڭ بۆلۈشىۋاالمدۇ، بۇ -ئولجىلىرىنى ئاكا ئېيىقى بىلەن بۇ مەملىكەتتە دۈشمەنلىشەمدۇ ياكى

ۋىش سۈپىتىدە بۇنىڭغا فىلولوگىيە تەتقىقاتىغا بېغىشلىغان بىر دەر شۇنداق مەسىلىيكى، مەن ئۆزىنى

تارىخ شۇنى ئىسپاتلىدىيكى، بۇ مەسىلىگە ئەڭ يېقىن . «گەپلەرنى قىاللمايمەن تېخىمۇ يېقىنراق

 لوندون». قىاللىغان ئادە ملەرنىڭ بىرى دەل مۇشۇ دەرۋىشنىڭ ئۆزى بولۇپ قالدى گەپلەرنى

 گېزىتنىڭ سىنتەبىردىكى سانىدا،بۇ-01يىلى -0344نىڭ «كۈندىلىك تىلىگىراف گېز ىتى

ۋامبېرى . ھ .پېتىربورگدىكى مۇخبىرى روسالرنىڭ تاشكەندنى ئىشخال قىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەردى

روسالرنىڭ ئۇ يەردە ھەركەت  بۇنىڭ توغرىلىقىغا ئىشەنگىلى بولمايدۇ، بىراق»شۇ كۈندىكى دوكالتىدا

. گەپ قىلغان بولۇپ چىقتى مەسىلىدىمۇ راسىت ئۇ، بۇ. دەپ يازىدۇ« قىلىۋاتقانلىقىدا گۇمان يوق

ئۆكتەبىر كۈنى ئەسكەرلىرىنى باشالپ تاشكەند -0يىلى -1864 راسىت دېگەندەك گېنىرال چېرنىيايېف

. ئۆكتەبىر كۈنى قوقەند يولىغا چىقىپ، شۇ تەرەپتىن شەھەرگە ھۇجۇم قىلدى-2 شەھەرىگە يېقىنالشتى ۋە

 دپولكوۋنىك ئوبۇخ ئۆلدى، پودپولكوۋنىكھۇجۇمدا ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى مەغلۇپ بولدى، پو لېكىن بۇ

 03ئەسكەرلىرىدىن  بۇ مۇۋاپىقىەتسىز ھۇجۇم تۈپەيلىدىن،گېنىرال چېرنىيايېفنىڭ. لېرخې ياردار بولدى

بۇ ئەترەت (. ئىككىسى ئوفېتسېر بۇنىڭمۇ)كىشى يارىدار بولدى 41، (بۇنىڭ ئىككىسى ئوفېتسىر)ئۆلدى

روسالر  .كۈنى چىمكەنتكە قايتىپ باردى ئۆكتەبىر-9ىپ، ئۆكتەبىر كۈنى تاشكە ندتىن يىراقلىش-4

 .ئىيۇنغا ئۆتەر كېچىسى قاتتىق ھۇ جۇم بىلەن بېسىۋالدى-15 ئىيۇندىن-04يىلى -0342تاشكەندنى 

 

سوۋېت روس . دوكالتىدىن كېيىن نېمىگە ئېرىشتى؟ دېگەن سۇئال تۇغۇلىدۇ تەبىئىيكى، ۋامبېرى بۇ

يىل -0742)ناملىق ئەسىرىدە «ۋامبېرى قىسسى»يۈزە يېزىلغان تېخىنوۋنىڭ خېلىال .يازغۇچىسى ن

مۇشاقەتلىرىم،  تارتقان»:بۇ سۇئالغا ۋامبېرىنىڭ تىلىدىن مۇنداق جاۋاپ بېر ىدۇ(. نەشىرى تاشكەند

. ئەلۋەتتە،ھەقىقە تتىن يىراق پىكىر بۇ. «ئاقارغان چاچلىرىم ئۈچۈن ھېچكىم بىر تىيىن بەرمىدى

ئىسپاتلىد ىيكى،ۋامبېرى بۇ ئاالھىدە خىزمەتلىرى  غان ھۆججەتلەر شۇنىكېيىنكى يىلالردا تېپىل

پاكسوينىڭ ئېنىقلىشىچە، بېرتانىيە تاشقىي ئىشالر ئىدارىسى  ب. بەدىلىگە، ئامېرىكىلىق ئالىم ھ

 .ب.بۇ ھەقتە ھ) ئايلىق، كېيىنچە بولسا، پېنسىيە پۇلى بىلەن تەمىنلىنىپ تۇرغان تەرىپىدىن مۇنتىزىم

 سان،-0، توم-6 ژورنىلى«سېنتىرال ئېيشەن».ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ يېڭى داستانلىرى. پاكسوي

 47بولغانلىقىنى ئەسلىسەك،  يىلى ۋاپات-0702ئەگەر ۋامبېرىنىڭ (. بەتكە قاراڭ-70 يىلى،-0739

ئەمما . پۇل بېرىپ تۇرغان بولۇپ چىقىدۇ يىل جەريانىدا بېرتانىيە ھۆكۈمىتى بۇ ماجار سەيياھىغا

 .بەرمەيدىغانلىقى ھەممىگە ئايدىڭ زالرنىڭ بىرسىگە بېكارغا پۇلئېنگىلى

 

يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئوتتۇرا ئاسىياغا قىلغان -1864 ۋامبېرى لوندوندا بىر يىل تۇرۇپ،. ھ         

ئېنگىلىز تىلىغا تەرجىمە قىلىپ نەشىر قىلدۇرۇپ، شۇنىڭ بىلەن ياۋروپاغا  ساياھىتىدىن يازغان كىتابىنى
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بۇداپېشىت  يىلى پارىژ ئارقىلىق ئۆز ۋەتىنىگە قايتتى ۋە-0342بىر يىلدىن كېيىن،. كەتتى لۇپمەشھۇر بو

يىلى -0702ۋامبېرى  .ھ .ئونۋېرىستېتىدا شەرق تىللىرى پىروفېسسورى بولۇپ ئىشلەشكە باشلىدى

 .بولدى يېشىدا ۋاپات 30سىنتەبىر كۈنى بۇداپېشىتتا -02

 

 ۋامبېرىنىڭ ئەسەرلىرى

 

يىلى لوند وندا ئېنگىلىز -0344ئەسەر، شەكسىزكى،  بېرىغا ئاالھىدە شۆھرەت ئاتا قىلغانھېرمان ۋام

بۇ كىتاب ئىككى . ناملىق كىتابى ھېساپ لىنىدۇ«ئاسىياغا ساياھەت ئوتتۇرا»تىلىدا نەشىر قىلىنغان

ۇن قىسىمدا ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قىلغان ساياھەت خاتىرىلىرى ئور-0بولۇپ، قىسىمدىن ئىبارەت

 قىسىمدا بولسا، تۈركمەنلەر، خىۋە، قوقان، بۇخارا،جۇڭگو، تۈركىستانالرنىڭ تارىخى،-2 .ئالغان

، -23 بۇ كىتاپنىڭ. سىياسىي ئەھۋالى، جۇغراپىيىلىك جايلىشىشى قاتارلىقالر ئورۇن ئالغان

پتا با-22. يېزىلغان باپلىرىدا ۋامبېرىنىڭ ئەنگلىيە ئۈچۈن كېرە كلىك بولغان خۇالسىلىرى-24

باب -24. تەتقىق قىلىنغان تاشقىي سىياسىي ئاالقىلىرى -ئاساسلىقى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئىچكىي

روسىيە ۋە . بولغان زىددىيەتلىرى ئاساسلىقى ئوتتۇرا ئاسىيادا روسالر نىڭ ئېنگىلىزالر بىلەن

باپتا ئاشۇ  ۋامبېرى بۇ. ھ. ئورنى،دەپ ئاتالدى ئەنگىلىيىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا نىسپە تەن تۇتقان

بۇ كىتاب . دائىرلىرى ئۈچۈن تەييارلىغان خۇالسىلىرىنى بايان قىلىدۇ دەۋىردىكى ئەنگلىيە ھۆكۈمران

 شۇنىڭ ئۈچۈن بولسا كېرەك، ئۇ دەرھال رۇس تىلىغا. روسىيە ئۈچۈنمۇ ئەھمىيەتلىك ئىدى بىرال ۋاقىتتا

 .ىيىلى سانكىت پېتىربورىگدا نەشىر قىلىند-0342تەرجىمە قىلىنىپ، 

 

بۇ  ۋامبېر ىنىڭ ئۆزىمۇ. غەرپنىڭ بەزى مۇتخەسىسلىرى ناھايتى قىساقا دەپ تەنقىد قىلىشىدۇ بۇ كىتاپنى

. نەشىر قىلدۇردى ناملىق كىتاپنى« ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېرىكلىرى»يىلى-0343تەنقىدنى قوبۇل قىلىپ، 

باب  09بۇ كىتاب . قلىغانتولۇ بۇ كىتاب بىرىنچى قېتىم نەشىرقىلىنغان كىتاپنىڭ كەمچىلىكلىر ىنى

ھاياتىنىڭ تۈرلۈك مەسىلىلىرىنى ئەكس  بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى تارىخى ۋە ئاشۇ دەۋر

ئۈچ خانلىقنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى، ئوتتۇرا  ئۇنىڭدا خىۋە ئوردىسى،. ئەتتۈرۈشكە بېغىشالنغان

سۇسىيەتلىرى، ئوتتۇرا ئاسىيا ئەدەبىياتىغا قەبىلىلىرىنىڭ ئېتنوگىراپىك خۇ ئاسىيادىكى تۇران ۋە ئىران

بابىدا  بۇ كىتاپنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ئەدەبياتى دېگەن. مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتۈلگەن ئوخشاش

قىسسەئىي سەيپۇل » ئالاليار، نىزامى، ناۋايى، فۇزۇلى، مەشرەپ غەزەللىرىنىڭ تەرجىمىلىرى،

ناۋايى ھەققىدە ۋامبېرى مۇنۇالرنى  جۈملىدىن، ئەلىشىر. ەنناملىق ئەسەردىن پارچىالر بېرىلگ«مۈلۈك

، ناۋايى كەم ئۇچرا …ئەسەرلىرى بىلەن پەخىرلىنىشىدۇ مەشھۇر كىشىلەر ناۋايىنىڭ»:بايان قىلىدۇ

ئۇ ئۆزىدىن كېيىن . ئۇ ھەم ناھايتى كۆپ مەھسۇالتلىق شائىربولغان .يدىغان شېئىرىىيەت داھىيسىدۇر
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ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا …ئەسەر قالدۇرۇپ كەتكەن 22ىكا ۋە مەنتىقىگە دارئىر ئېت شېئىرىىيەت، تارىخ،

مۇمكىن  شېئىرىيىتىنى ئۇلۇغلىغانلىقىنى، يۇقىرى دەرىجىگە كۆتۈرگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلماي تۈركىي

تولۇق تونۇشۇپ  ۋامبېرىنىڭ ناۋايى ئەسەر لىرى بىلەن.بۇ كىتاب يېزىلغان يىلالرغىچە ھ.«ئەمەس

ناملىق ئەسەرنى «مەجنۇن لەيلى ۋە»مەسىلەن،ئۇ. لىقىنى سېزىۋېلىشقا بولىدۇچىقمىغان

نى ناۋايى يازغان ئەسەر «مۈلۈك قىسسەئىي سەيپۇل».دەپ ئاتايدۇ«مەجنۇن ۋە لەيلى»تەتۈرسىچە

بۇ ئۇنىڭ بۈگۈنگىچە . كىتابى نەشىر قىلىندى ۋامبېرىنىڭ يەنە بىر يىلى1867- . دەپ ھىساپاليدۇ

بۇ كىتاب لىپزىگ شەھرىدە . ناملىق ئەسەردۇر« تىلىدىن قولالنما چاغاتاي»كېلىۋاتقانقەدرىنى ساقالپ 

 ئەسەر ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ئىلمىي تەتقىقات، مەتىنلەر ۋە. بېسىلغان نېمىس تىلىدا

قۇرلۇشىغا ئائىت  كىتاپنىڭ بىرىنچى قىسمىدا تىلنىڭ گرامماتىكىلىق. لوغەتلەردىن ئىبارەت ئىدى

ھۆرۈلقا ۋە ھەمرا جانغا ئوخشاش  ماتالر، ئىككىنچى قىسمىدا تاھىر ۋە زوھرە، يۈسۈپ ۋە ئەخمەت،مەلۇ

نى ئەرەب ۋە التىن  002تەمسىللىرىدىن -ماقال بۇنىڭدىن تاشقىرى خەلق. ئەسەرلەر بېرىلگەن

. بەرگەنكەلتۈرگەن ۋە نېمىس تىلىدىكى تەر جىمىسىنىمۇ قوشۇپ  يېزىقلىرىدا تىرانسىكىرپىكسىيە قىلىپ

 .كىرگۈزگەن ناۋايى، فۇزۇلى غەزەللىرىدىن نەمۇنىلەرنىمۇ مۇشۇ كىتاپقا ئالاليار، نەسىمىي،

ئۇنىڭ . ئەسەرلىرىدىن بىرى ۋامبېرىنىڭ ئىلمىي جەھەتتىن چوڭ ئەھمىيەتكە سازاۋەر بولغان.ھ

پ مۇئە للى. ناملىق ئەسىرىدۇر«ماۋەرائۇننەھىرتارىخى بۇخارا ياكى»يىلى يېزىلغان -0392

بۇ كىتاپتا ئۇ . نى تىرانساكسونىيە ئاتالغۇسى بىلەن ئاتىغان(ئارىلىقى ئىككى دەريا)ماۋەرائۇننەھىر 

ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىغىچە بولغان تارىخىنى -07قەدىمكى دەۋىرلىرىدىن تا  بۇخارانىڭ ئەڭ

ئاساسىدا  وليازمىالرقىلىنغان ۋە ئېالن قىلىنمىغان، ئۆزى ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئېلىپ كە لكەن ق ئېالن

قەدىمكى ياكى »قىسىمى بىرىنچى: بۇ كىتاب ئىككى قىسىمدىن تەشكىل تاپقان. بايان قىلىغان

ۋامبېرىنىڭ .«ئەمىرلىكى تارىخى يېڭى ياكى بۇ خارا» ئىككىنجى قىسمى ،«ماۋەرائۇننەھىر تارىخى

: ىققەت قىلماي قالمايدۇئۇنىڭ بىر خۇسۇسىيىتىگە د بارچە ئەسەرلىرى بىلەن تونۇشۇپ چىققان كىشى،

قويغان خاتالىقلىرىنى كېيىنكى بۇ كىتا بىدا ئېتىراپ قىلىپ، ئۇالرنى  ئۇ ئالدىنقى ئەسەرلىرىدە يول

 غەرب ئالىملىرىدىن بىر قانچىسى ئوتتۇرا ئەسىر ئۆزبېك تىلىنى چاغاتاي تىلى. تىرىشىدۇ تۈزىتىشكە

ناملىق «قولالنمىسى چاغاتاي تىلى»ئۆزىنىڭۋامبېرىمۇ . دېگەن ئاتالغۇ بىلەن ئاتاپ كەلگەن ئىدى

ناملىق كىتاپتا بولسا، بۇ «تارىخى بۇخارا ياكى ماۋەرائۇننەھىر»ئەمما . كىتابىدىمۇ شۇنداق ئاتىغان

ناملىق ‹چاغاتاي تىلى قولالنمىسى›مەنمۇ »:خاتالىقنى تۈزىتىشكە تىرىشىپ، مۇنداق دەپ يازىدۇ

پىكىرىگە قوشۇلغان ئىدىم، ئەمما بۇ پىكىرلەر مۇنداق  ىنىڭ كىتابىمدا نۇرغۇنلىغان ياۋروپا ئالىملىر

بىرىنچىدىن؛ئوتتۇرا ئاسىيا ئاھالىسى ھېچقاچان ئۆز يۇرتىنى،ئۆز تىلىنى  ئىككى خاتالىققا يول قويغان؛

 ئېراندا پارىسالرتەرىپىدىن -بۇ نام ئامۇ دەرياسىنىڭ ئۇ تەرىپى. ئاتىمىغان چاغاتاي دەپ

دەپ ئاتاپ  نىڭ ئاھالىسى ئۆز يۇرتىنى تۈركىستان، ئۆز تىلىنى تۈركىي تىلبۇ ئۆ لكى. قوللىنىلغان

بولسا ئېرىشكەن  ئىككىنچىدىن؛ چاغاتاي مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن نېمىگە ئېرىشكەن. كەلگەن
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لوند «ماۋەرا ئۇننەھىر تارىخى بۇخارا ياكى»)«بولسۇن، لېكىن مۇھەببەتكە، ھۆرمەتكەئېرىشەلمىگەن

 .(بەت-023لىزچە نەشىرى، يىل ئېنگى-0392ون،

 

 ئىنگلىز» : بۇ كىتابىدا ئەمىرتۆمۈر تۈزۈكلىرى ھەققىدىمۇ قىزىق مەلۇماتالرنى بېرىدۇ ۋامبېرى        

ئىبارەت  سەھىپىدىن 429مايورى دېۋىي ياۋروپاغا ھىندىستاندىن ئېلىپ كەلگەن تۈزۈكى تۆمۈر 

يېزىلغان ئەسلى نۇسخىسى  چاغاتاي تىلىدا. بولۇپ، ئۇنىڭ سەككىزدىن بىر قىسمى پارس تىلىدا ئىدى

يىلى -0321ئاۋۋال پارس تىلىغا، كېيىن  ئۇ. يەمەن گۇبىرناتۇرى جەفەر كۈتۈپخانىسىدىن تېپىلغان

بۇخارا ياكى ماۋەرا ئۇننەھىر »)«ئۆرۈلگەن سىتۇئارت تەرىپىدىن ئىنگلىز تىلغا. مايور ك

 (.بەت-032نەشىرى، يىل ئېنگىلىزچە-0392لوندون،«تارىخى

 

ئالىملىرى بىلەن مۇناز  ھىرات ۋە ھەلەپ»:ۋامبېرى ئەمىر تۆمۈرنى مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ.ھ          

ئادەمنى ئاچچىغى يامان ۋە ياۋايى  ىرلىشىپ،ئۆزىگە ئوخشاش پىكىر قىلمىغانالرنى مۇكاپاتلىغان

ەر قەندگە كارۋان تۆگىلىرىگە ئارتىپ سەم دېيىش مۇمكىنمۇ؟ بورسادىن پۈتۈن بىر كۈتۈپخانىنى

دىيىشكە بوالمدۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ تۆمۈر نى چىڭگىزبىلەن  كۆچۈرۈپ كەلگەن كىشىنى تەرسا ۋە ياۋايى

، لوندون «بۇخارا ياكى ماۋەرا ئۇننە ھىرتارىخى») «قېتىم خاتاالشتى تەڭ ئورۇنغا قويغۇچىالرئىككى

نىڭ ئوردىسىدا ۋامبېرىنىڭ كۆرسىتىشىچە ،تۆمۈر(. بەت-207ئېنگىلىزچەنەشىرى، يىل-0392

 بىراق مەملىكەتنىڭ رەسمىي تىلى ھەمىيشە تۈركىي. نۇرغۇن ئالىم ۋە رەسسامالر بارئىدى چەتئەللىك

يازغانلىقى  نى تۈركىي تىلدا راۋان ھەم تەسىرلىك«تۈرۈكلەر»تۆمۈرنىڭ ئۆزىمۇ. تىل بولۇپ كەلگەن

بىلىپ ھۆرمەت قىلىدۇ، ئۇنىڭغا  وڭۋامبېرى يەنە بۇ كىتابىدا ئۇلۇغبەگنى ناھايتى چ .بۇنى ئىسپاتاليدۇ

ئەسىركېيىنمۇ غەرب دۇنياسىدا نامى ھۆرمەت بىلەن  ئۇلۇغبەگ بىرنەچچە»: توغرا ،خالىس باھا بېرىدۇ

ئۇ ھۆكۈم سۈرگەن دەۋر …سۇاللىسىدىن بولغان يېگانە كىشى ئىدى تىلغا ئېلىنىدىغان، تۆمۈرىيلەر

 مبېرى تۆمۈرىيلەر سۇاللىسى ھەققىدىكى پىكىرىنىۋا. ھ.«دەۋېرى ھىساپلىنىدۇ تۆمۈرىيلەرنىڭ ئالتۇن

دە بىزنىڭ كۆز  («بابۇرنامە») ئەسىرىدە بابۇر مىرزا ئۆز» : بابۇرغا بەرگەن باھاسى بىلەن خۇالسە قىلىدۇ

تۈركىي ۋە پارس خەلقلىرىنىڭ . شەكلىدە گەۋدىلىنىدۇ ئالدىمىزدىمۇ شائىر، سىياسىئون،ھەم پەيالسوپ

پايدىلىق پىكىرلەرنى ئاددىي، راۋان تۈركىي تىلدا بايان قىلغان بۇ  ۇنچىلىكئەدەبىيا تىدا ئۆزىدە ش

 قوڭغىراتلىق مولال ئىسھاق قايداسەن؟ .«كىتاب يوق نىڭغا ئوخشا بىرەر

 

ناملىق كىتابىدىن مەلۇمكى، ئۇ خىۋەنىڭ «ئاسىياغا ساياھەت ئوتتۇرا»ۋامبېرىنىڭ           

مولال ئىسھاق . تىن بولغان مولال ئىسھاقنى ئۇچرىتىپ قالىدۇئەسلى قوڭرات مۇھەممەدىمىن مەدرىسىدە

 ئۇ ۋامبېرى بىلەن تونۇشقاندىن كېيىن، ئۇنىمۇ. بېرىشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرگەن كىشى ئىدى مەككىگە

ۋە  خىۋەدىن كېيىن بۇخارا، سەمەرقەند. مەككىگە بارىدۇ دەپ ئويالپ ئۇنىڭغا ھەمرا بولغان
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ھىرات تەرەپكە  ېرى مولال ئىسھاق ۋە يەنە نامەلۇم ئىككى ھاجى بىلەنقارىشالردا بىللە بولۇپ، ۋامب

ۋامبېرىنىڭ . مېھرىنى يەتكۈزدى مولال ئىسھاق سەپەر جەريانىدا ئۇنىڭغا ھەقىقى دوستلۇق. كېتىشكەن

كەچكەن، باشقا ھەمرالىرىنىڭ ھەممىسى تاشالپ  ئىقرار قىلىپ يېزىشىچە، ئۇنى ھەممە ئۇنىڭدىن ۋاز

ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئۇ . بىرال مولال ئىسھاق ئۇنى يالغۇز قويمىغان ن پۈتۈن سەپەر جەريانىدالېكى. كەتكەن

ۋامبېرى بىلەن بىر تاۋاقتا تاماق يىمىگەن، -چوڭ بولغان راشىد ئەپەندى ھەمىيشە يېشى ئۆزىدىن

ان، تەڭ ي-قاتاردا،يانمۇ تاماقتىن ئېلىپ بەر مىگىچە ئۇنىڭغا قول سوزمىغان،ئۇنىڭ بىلەن بىر ۋامبېرى

ھاالل، ئاق كۆڭۈل ئىنسانىدى، ئۇنىڭ  ئۇ ئەڭ». تۇرۇشنىمۇ ئەدە پتىن دەپتىن چىققانلىق دەپ بىلگەن

تولغان تەنھا سەپىرىمدە ماڭا دالدا ۋە يۆلەنچۈك  خەتەرگە-غەرەزد ىن خالى، پاك مۇناسىۋىتى خەۋپ

 .سەيياھ ،دەپ ئەسلە يدۇ«بولدى

 

ئۈچۈن ئۇنى  ن تونۇشقاندىن كېيىن،بىزدە، ۋامبررى نېمەمولال ئىسھاقنىڭ تەقدىرى بىلە         

ئوتتۇرا ئاسىيا ئوچېر » بۇ سۇئالغا. ياۋروپاغا بىللە ئېلىپ كەتتى؟ دېگەن سوئال تۇغۇلىدۇ

بىلىمگە ئىنتىلىش ۋە ماڭا يېقىنلى قى ياش  »:دېگەن كىتاپتا،ۋامبېرىنىڭ ئۆزى جاراپ بېرىدۇ«ىكلىرى

كىشى بولۇپ چىقىشىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن،شۇچاغدىال  ەرزىگۈدەكموللىدىن،راستنىال ئۇنىڭ بىر ئ

مەن بۇ . ئىالجى بولسا،ياۋروپاغا ئېلىپ كېتىشنى قارارقىلدىم مەن ئۇنى تاشالپ كەتكەسلىككە ۋە

مەن ئۇنىڭ بىلەن دەسلەپ تونۇشقاندىال . كېلىشنىڭ ئالىدىال كەلگەنىدىم قارارغا ھىراتقا يىتىلىپ

 «ئىدىم بۇ مەسىلىدە مەن راستىنال ئاداشمىغان. لىقىنى سەزگەنىدىمپاك ئۇنىڭ قەلبىنىڭ

 ،-143 يىل ئېنگىلىزچە نەشرى -0342لوندون، «ئوتتۇرا ئاسىياغا ساياھەت»ۋامبېرى.ھ)

پۇل بېرىپ، ئۇنىڭغا  ۋامبېرى ئىستامبۇلغا يىتىپ كەلگەندە مولال ئىسھاقنىڭ قولىغا.ھ .(بەتلەر-145

ئۆزىنى يالغۇز قالدۇرما سلىقنى،  لېكىن مولالئىسھاق ئۇنىڭغا، رسەتتى،مەككىگەبارىدىغان يولنى كۆ

. ئىستامبۇلغا قايتىش ئۈمىدى بارلىقىنى بىلدۈردى بىر كۆرۈپ، ئاندىن( ياۋروپانى) پەرەڭىستاننى

ئىسھاقنى ۋېنگىرىيىگە بىللە ئېلىپ بېرىپ، ئۇ يەردىكى دوسىتلىرىغا  شۇنىڭدىن كېيىن ۋامبېرى مولال

 ۋامبېرىنىڭ دوستى مولالئىسھاقنى يېزىدىكى بىر ئۆيگە. ھ .لوندونغا كەتتى ئۆزى تاپشۇرۇپ،

بىر يىل ئىچىدە  بۇ. ئورۇنالشتۇرۇپ قويدى، ۋامبېرى بولسا،بىر يىلدىن كېيىن لوندوندىن قايتىپ كەلدى

ق بۇ ھەقتە ۋامبېرى مۇندا .مولالئىسھاقنىڭ بېشىدىن قانداق كۈنلەر ئۆتتى؟ دەپ ئويالشقا بولىدۇ

كەلسەم، قايسى كۆز بىلەن كۆرەيكى،  بىر يىلدىن كېيىن ئەنگىلىيىدىن قايتىپ»  :مەلۇمات بېرىدۇ

سەللە ئورنىغا ماتادىن تىكىلگەن شىلەپە كىيىپ  مولالم ۋىنگىرالرنىڭ كىيىمىنى كىيىپ، بېشىدىكى

كى كىشىلەرنىڭ مېنىڭ بۇ مولالمنى شۇيەردى. ئۈگىنىۋالغان ئىدى ئۇ ۋېنگىرتىلىنىمۇ تېزال. تۇرۇپتۇ

 قوللىرىدا پەلەي قايسىدۇر بىر خانىم بىلەن بۇ قېتىم ئۇنى مودا كىيىنگەن،. قالغان ھەممىسى ياقتۇرۇپ

ئىككى يىلنىڭ  .پاراڭلىشىپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، يا كۈلۈشنى يا يىغالشنى بىلە لمەيالقالدىم
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ئوتتۇرا »ۋامبېرى .ھ)« !قاراڭ؟ ىئالدىدىكى خىۋە مەدرىسى موللىسىنىڭ ھازىرقى پوزۇر كۆرۈ نىشىن

 .( بەت-021نەشرى يىل ئېنگىلىزچە-0342لوندون، «ئاسىياغا ساياھەت

 

ۋامبېرىنىڭ . ئۈگۈنىۋالغاندىن كېيىن، ھ مولال ئىسھاق راستىنال ۋېنگىر تىلىدا ئوقۇش ۋە يېزىشنى ئوبدان

لياز مىلىرى بۆلۈمىگە ئىشقا كۈتۈپخانىسىنىڭ شەرق قو دوستلىرى ئۇنى ۋېنگىرىيە پەنلەر ئاكادېمىيىسى

ئىسھاق كېيىن ۋېنگىرتىلىدىكى بەزى ئەسەرلەرنى تۈركىي تلىغا تەرجىمە  مولال. ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان

 ئاجايىپ ئاھۇ ھەققىدە»كەرە، ۋېنگىرىيە يازغۇچىسى ياناش ئارېننىڭ .ئالىمى گ ماجار. قىلغان

ئوتتۇرا ئاسىيا  ولالئىسھاق ۋېنگىر ئالىملىرىغام. ناملىق ئەسىرىنى مولالئىسھاققا قىلدۇرغان«ئەپسانە

يېزىشىغا ياردەم بەرگەن، ئۇالر  تۈركىي تىلى،ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى توغرىسىد ىكى ئەسەرلىرىنى

بۇ تارىخىي ۋەقەنىڭ ئېچىنىشلىق  .مولالئىسھاقتىن ئالغان ئەسەرلىرىدە كەلتۈرگەن پاكىت دەلىللەرنى

 يىنكى ھاياتى ۋە قىلغان ئىشلىرى توغرىسىدا ھازىرغىچە ھېچقانداقمولالئىسھاقنىڭ كې تەرىپى شۇكى،

 .ماتېرىيال تېپىلغىنى يوق

 

جوزىف كىش ۋامبېرى بىلەن مولال  ۋامبېرىنىڭ مۇخلىسى، ۋېنگىرىيىلىك كىنو رېژىسسورى        

بۇ سۈرەت قايسى شەھەردە .مۇۋەپپەق بولغان ئىسھاقنىڭ بىللەچۈشكەن سۈرىتىنى تارتىۋېلىشقا

 سۈرەتتە،. تارتىلغانلىقى تېخى ئېنىقالنغىنى مەلۇم ئەمەس تېھراندىمۇ،ئىستامبۇلدىمۇ ياكى پېشىتتىمۇ-

چازا .)ۋامبېرى شەرقچە ئولتۇرغان. ئالدىدا ئەدەب بىلەن تىك تۇرغان، ھ مولالئىسھاق ئۆز ئۇستازى

شۇنىڭدىن  تارىخ مانا ھېرمان ۋامبېرى ۋە ئۇنىڭ ھەمراھى مولالئىسھاق ھەققىدىكى.( ئولتۇرغان قۇرۇپ

كۆپتۈرۈپ كۆرسىتىپ،  ئۇنىڭ سەيياھلىقىنى بىز ھېرمان ۋامبېرىغا باھا بەرگىنىمىزدە، .ئىبارەت

بەلكى يەنە، ئۇنى دەرۋىش  قالماستىن، ساياھىتىنىڭ پەقەت سەرگۈزەشتە تەرەپلىرىگە دىققەت قىلىپال

 .نلىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز الزىممەجبۇر قىلغا كىيىمىنى كىيىشكە قانداق شارائىت ۋە كىملەرنىڭ

كىتاپتىن -2 «فىتنە سەنئىتى»يىلى تاشكەندتە نەشىر قىلغان -0772ئۆزبېكىتان پەن نەشرىياتى، 

 .ئۇيغۇرچىغا ئۆرۈلدى

 :ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى

 سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىدىن-ئەدەبىيات قاراقاش ناھىيىلىك
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 تەبىئەت پەلسەپىسىدە ماددىي -04

 تلۇقىنىڭ سىرىمەۋجۇ

 

 (بىلىك)

 

 

 

بىزنى ئاڭ ۋە ئەقىل بىلەن ياراتقان بىر ياراتقۇچى بىزگە ئۇنى ئىشلىتىش ئۈچۈن بەرگەنلىكىگە شەكسىز      

مېنىڭچەپەلسەپە ھەقىقەت ھەققىدە پىكىر   .دىگەن ئىكەن ئاتاقلىق فىزىكا ئالىمى گالىلىي« .ئىشىنىمەن

قىلىش دىمەكتۇر، بارلىق فىزىكا ئالىملىرى ھەم پەيالسوپالردۇر، ھېچ بولمىغاندا بۈگۈنكى زامان 

 !  تېخنىكىسىغا ئاساس سېلىپ بەرگەن كىالسسىك ئالىمالرنىڭ ھەممىسى-ئېلىمپەن

 

بۇ يىلنىڭ بەركىتى ئۈچۈن سۇندۇم، بۇ يازمىدابايان   نىڭ زاكىتى ھېسابىدا بۇ يازمىنى تەييارالپبىلىم     

كۆپىنچەفىزىكىلىق . ئاممىباپ ھالدا چۈشەندۈرۈلدى  ئاددىيالشتۇرۇلۇپ  قىلىنغان بىلىملەر ناھايىتى

ە باشقا ماتېرىيالالردىن ئاتالغۇالر، رەسىم ۋە جەدىلەللەر ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى، كۆپىنچە بىلىمتوردىكى ۋ

ئوقۇرمەنلەرنى . تۇيغۇالر كىرگۈزۈلدى-پايدىلىنىپ يىغىنچاقالنغاندىن باشقا شەخسى قاراش ۋە ھېس

چۈشىنىشكە . بىلىمگە قىزىقتۇرۇش بىلەن بىرگە ھەقىقەتتەپەككۇر يۆنىلىشىگە باشالش مەخسەت قىلىندى

ماۋزۇالرغا   ەندۈرۈلدى ھەمدە كىچىكئاسان بولسۇن ئۈچۈن بىلىملەرۋاقىت تەرتىۋى بويىنچە چۈش
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ئومۇمى يازمىنىڭ يىغىنچاق   يازمىنىڭ كىرىش سۆز قىسمى ۋە ئاخىرىدىكى خاتىمە بايانىدا .ئايرىلدى

 مەزمۇنىدىن باشقا ئەڭ مۇھىم تەپەككۇر جەۋھەرلىرى سۈپىتىدە مېتافىزىكىلىق تەپەككۇر

ڭ ئاممىباپ ۋە چۈشىنىشلىك بولغانلىقىنى ۋە بۇيازمىنى. يىتەرسىزلىك نوختىللىرى سۇنۇلدى  ئۇسۇلىنىڭ

بۇ ساھەدىكى ! قوزغىيااليدىغان بولىشىنى ئۈمۈدقىلىمەن  ئوقۇرمەنلەرنىڭ قىزغىنلىقىنى ۋەتەپەككۇرىنى

 !  ئۇستاز ۋە دوستالرنىڭ قىممەتلىك پىكىر ۋە تۈزىتىشبىرىشلىرىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن

 

 كىرىش

 

 

 :ىچىگە ئالغان قوياش سېستىمىسى دىن باشاليلىگېپىمىزنى يەريۈزىنى ئۆزئ

 

 

 

 

 رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك قوياش ۋە ئۇنىڭ ئەتىراپىدقانۇنىيەتلىك ھالدا دەۋرىي ئايلىنىپ       

قوياس -تۇرىدىغان پىالنىتالر ۋە ئۇالرنىڭ ھەمرالىرى بولۇپ، نوخسانسىز بىر يۇلتۇز سېستىمىسى

بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ  قوياش سېستىمىسىدىكى پىالنىتالر ھەممىزگە تونۇش،. سېستىمىسىنى تەشكىل قىلىدۇ

ۈكلەر بىلەن ئۆگزىلەر بىلەن ئورىلىپ تۇرغان، دېڭىز، تاغ ۋە ئۆسۈمل بىخەتەر  گۆزەل پىالنىت

بىلەن ھاياتى كۈچكە تولغان ئۆيىمىز يەرشارىدىن  خوجايىنلىقىدىكى جانلىقالر زىننەتلەنگەن، ئىنسانالر

 .ئىبارەت
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 مېنىرالالر ۋە مىتورىتالرنى ئۆزئىچىگە ئالغان جانسىزالر  تاشالر،-ىمىزدا سۇ، ھاۋا، تاغۇيەرشار        

ۋە ئادەملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جانلىقالر  ھاشارەتلەر، ھايۋانالر  مىكرو ئورگانىزىمالر،  ئۆسۈملۈكلەر،  ؛

ئارىلىرىدا يەز يۈزىدە ھەرخىل  بۇ ماددىالر  بۇالر ماددا ھالەتلىرىدە توختىماي يېڭلىنىپ تۇرىدۇ،  .بار

قوياشتىن ئېلىۋاتقان ئېنىرگىيە بىلەن   ئارلىشىش ۋە ئۆزگۈرۈشلەر يۈز بېرىپ تۇرىدۇ، تەسىرلىشىش،

 ....ھاياتلىق داۋام ئېتىدۇ

 

ئۇنداقتا يەر يۈزىدىكى بۇمەۋجۇداتالرنىڭ ماھىيىتى نىمە، ئۇالر نىمىلەردىن تۈزۈلگەن؟ بۆيۈك       

كۆزىمىزگە كۆرۈنۈپ تۇرغان مەۋجۇداتالر   پارچەكاھىشالردىن پۈتۈپ چىققاندەك،-ەئىمارەتلەر پارچ

ئۇنداقتا   .نەرسىلەرنىڭ توپالنمىسىدىن تۈزۈلگەن بولىشى ئەقىلگەمۇۋاپىق دىيىشكە بولىدۇ  مەلۇم  ھەم

ئەڭ  قەدىمدىن تارتىپ كىشىلەر كۆزئالدىمىزدىكى مەۋجۇتلۇقنى شەكىللەندۈرگەن بۇ نەرسىلەرقايسىالر؟

ئاساسىي ماددىالر ھەققىدە پىكىر يۈرگۈزۈشكەباشلىغان بولۇپ، گەپنى قەدىمقى گىرىك پەيالسوپلىرى 

 ...ئارستوتىل ۋە دىموكىرىتالردىن باشالشقا توغرا كىلىدۇ

 

ۋە روھتىن ئىبارەت بەش   تۇپىراق، ھاۋا، سۇ، ئوت  قەدىمقى كىشىلەر بارلىق مەۋجۇتلۇقالرنى        

 .رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك. ۈلگەن دەپقارىغانتەركىپتىن تۈز
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 ماددى تۆت تەركىپنىڭ تېخىمۇ كىچىك تەركىبلەرگە  پېنىدە-لىكىن ھازىرقى زامان ئېلىم      

مەسىلەن، ھاۋائوكسىگىن ۋە ئازوت . ىدىغانلىقى ئاددي بىلىملەر قاتارىدا ئورۇن ئېلىپ تۇرماقتابۆلىن

تۈزۈلىدۇ؛ تۇپراق بولسا قۇم  مولىكولىللىرىدىن مولىكولىلىرى ۋە باشقا تەركىپ مولىكولىالردىن تۈزۈلىدۇ؛ سۇ

رىئاكسىيەدىكى كۆيۈشچان  ساباشقا مىنىرالالردىن تۈزۈلىدۇ؛ ئوت بول  دانچىللىرى، ھەرخىل تۇزالر ۋە

 ...ماددىالر ۋە ئوكسىگىن، سۇ پارلىرى ھەمدە يورۇقلۇق مەنبەسى بولغان فوتۇنالردىن تەركىب تاپىدۇ

 

ئەمما سۇ، تۇپىراق، ھاۋا ۋە ئوتالرئۇالرنىڭ تەركىبلىرى بولغان ئوكسىگىن، ھېدىروگىن، ئازوت،         

ىڭ ئاتوملىرىدىن تۈزۈلگەن مولىكولىالر توپلىرىدىن قاتارلىق ئېلىمىنتالرن...سىلىتسىي، كاربون،

 ئۇنداقتا ئاتومالرچۇ؟  .ئىبارەت

 

 ئاتوم، ئېلىكترون ۋە ئاتوم يادروسى

 

 

تاكى ئېلىكترون . ئاتالغۇسى قەدىمقى گىرىكچىدە قايتا بۆلۈنمەس دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ« ئاتوم       

 .بىرلىك دەپ قاراشقان  تۈزگۈچى ئەڭئاساسى بايقالغانغا قەدەر كىشىلەر ئاتومنى ماددىالرنى
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كاتودتىن چىققان ئۇچقۇنالر ئېقىمىنىڭ ماگنىت )يىلى ئەنگىلىيە فىزىكا ئالىمى تومسون   –  1897

مەيدانىدا ئېغىش تەجىربىسىدىن پايدىلىنىپ بۇ ئۇچقۇنالرنىڭ مەنپىي زەرەتلىك ئىكەنلىكىنى، 

زەرەت نىسبىتىنىڭ ناھايىتى چوڭلىقىدىن ئۇالرنىڭ ماسسىنىڭ ناھايىتى كىچىكلىكىنى بايقىدى -ماسسا

رەتلىك ئېلىكتروننى بايقىغاندىن كىيىن ئاتومنى مەنپى زە  .(ھەمدە ئۇنى ئېلىكترون دەپ ئاتىدى

قىسىمدىن   ئېلىكترونالربىلەن ئاتومنى نىتىراللىققا ئىگەقىلىدىغان مۇسپەت زەرەتلىك، ماسسى چوڭ

. تۈزۈلگەن دەپ قاراشقان( مۇسپەت زەرەتلىك قىسم ئاتومنىڭ قايسى يېرىگە جايالشقانلىقى نامەلۇم ئىدى)

نىڭ پەرىزىچە مۇسپەت زەرەتلەر نى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇ« تاۋۇز مودىلى»تومسۇن دەل ئاتومنىڭ 

ئېلىكترونالر بولسا خۇددى تاۋۇزئېتىگە تەكشى تارقالغان ئۇرۇقلىرىدەك ئاتومنىڭ   نىڭ ئېتىگە ،«تاۋۇز»

 .ئىچىگە تارقالغان ئىدى
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گىللىي )يىلى تومسوننىڭ ئوقۇغۇچىسى رۇزىرفۇرد ئالفا زەرىچىسى –0700ھالبۇكى بۇ مودىل 

 .بىلەن ئالتۇن ياپراقچىسىنى بومباردىمان قىلغانغاقەدەر كۈچكە ئىگە بولۇپ تۇردى  (ئېئونى

 

 

 

ئالفا زەرىچىلىرى ئالتۇن ياپىراقچىسىدىن ئۆتكەندىن كىيىن   رۇزىرفۇرد تەجىربىسى شۇنى كۆرسەتتىكى،

مودىلىنىڭ توغرا ئەمەسلىكى ئوتتۇرىغا چىقتى ۋە بۇنىڭ نەتىجىسىدە « تاۋۇز»بۇلۇڭدا قېيىشدىن  يۈكسەك 

ئاتوم مەنپي   ئۇنىڭ قارىشىچە،. قويدى نى ئوتتىرىغا« قوياش سېستىمىسى مودىلى» ڭ رۇزىرفۇرد ئاتومنى

ۋە زىچ  ئېلىكترونالر بىلەن مۇسپەت زەرەتلىك ئاتوم يادىروسىدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، ئېغىر زەرەتلىك

ئاتوم يادروسى ئەتىراپىدىكى كەڭرى بوشلۇقتا ئېلىكترونالر خۇددى قوياشنىڭ ئەتىراپىدىكى 

يادرو ئەتىراپىدا يۈكسەك تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىپ تۇرىدۇ، لىكىن بۇ ھەرىكەتلەر   سەييارىلەردەك

سەييارە ھەرىكەتلىرىدەك ئوربىتىلىق، تۇتاشسىزىقلىق ھەرىكەتلەر بولماستىن كۇۋانتالشقان 

 .كۇۋات ئۇقۇمى ھەققىدە كىيىن ئايرىم توختىلىمىز. ھەرىكەتلەردۇر

 

 

 

 

دەپ قارالغان ھەم شۇنداق مەنىدىكى ئىسىم بىرىلگەن «قايتا بۆلۈنمەيدۇ»دىمەك باشتا 

مۇ ئىچكىرلەپ ئۇنداقتا ئۇالرنى تېخى. ئېلىكترون ۋە ئاتوم يادروسىدىن تۈزۈلگەن بولدى  ئاتوم،
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 زەررىلەرگە بۆلۈشكە بوالمدۇ يوق؟

 

 نىتىرون  پروتون ۋە

 

 

. يىلى روسسىيەلىك خېمىك دېمىترى مېندىېىۋ ئېلىمىنتالردەۋرىي جەدىۋىلىنى ئوتتۇرىغا قويدى- 1869

وم ئېلمىنتالر ئاتوم سانى ۋەماسسىللىرىغا قاراپ ئېلمىنتالر دەۋرىي جەدىۋېلىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى، ئات

كىشىلەر زەرەت سانى بىربولغان ئەڭ يېنىك . سانى ئۇنىڭ يادروسىدىكى زەرەت سانىغا ۋەكىللىك قىالتتى

( يەنى يادرودىكى پروتون)شۇنداق قىلىپ،ئاتوم ئېغىر يادرو. ھېدروگىن يادروسىنى پروتون دەپ ئاتىدى

 .بىلەن يادرو ئەتىراپىدىكى يېنىك ئېلىكتونالردىنتۈزۈلگەن بولدى

 

 

 

دىمەك بىر دانە پروتون ۋە   ئېلمىنتالر دەۋرىي جەدۋېلىگە كۆرە، ھېدروگىن بىرىنچى نۇمۇرلۇق ئېلمىنىت،

ئىككى دانە پروتون   ئىككىنچى نۇمۇرلۇق ئېلمىنىت بولۇپ،بىر دانە ئېلكتروندىن تۈزۈلىدۇ، گېللى بولسا 

ئېلىكترونالرنىڭ . ئەمما گېللى ھىدروگىندىن تۆت ھەسسە ئېغىر. ۋە ئىككى دانە ئېلىكتروندىن تۈزۈلىدۇ

ئاتوم يادروسىغا مەركەزلەشكەن دەپ قارالغانلىقتىن   ئاتوم ماسسىسى  ماسسىنى ھېسابقائالمىغاندا،

مۇشۇ پىكىرنى چىقىش قىلىپ رۇزىرفۇرد ... ئىككى ھەسسە ئېغىر بولسا بوالتتىگېللى ھىدروگىندىن 

يىلى ئاتوم يادروسىدا پروتوندىن باشقا يەنە زەرەتسىزئغىر زەررە بارلىقىنى ئالدىن پەرەز قىلىپ -0721

يىلىى  -0722. لېكىن بۇ پەرزەز ئىدى. نىتىرون دەپ ئاتىدى (زەرەتسىز، نىيتىرال بولغانلىقى ئۈچۈن)بۇنى 



234 
 

ھەمدە )چادۋىكرىزۇرفۇردنىڭ بۇ پەرىزىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتالپ نىتروننىڭ مەۋجۇتلىقىنى ئېالنقىلدى 

نىتىرون ئېالنقىلىنغاندن كىيىن فېزىكا (. يىلى نوبىل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشتى -0722بۇنىڭ ئۈچۈن 

نىتىروندىن تۈزۈلگەنلىكىنى مۇسپەت زەرەتىك پروتون ۋە   ئالىمى ھايسىمبېرگ ئاتوم يادروسىنىڭ

 .ئوتتۇرىغا قويدى

 

 

 

 

ئاتوم   ئاتوم،  مۇشۇ يەرگە قەدەرخۇالسىلىسەك، بىز كۆرىۋاتقانماددىالرنى تۈزگەن كىچىك بىرلىك       

يادروسى ۋە ئېلىكترونالردىن تۈزۈلگەن بولدى، ئاتوم يادروسى بولسا يەنە پروتون ۋە نىترونالردىن 

 .تۈزۈلگەن بولدى

 

پروتون ۋە نىتىرونالر ماددىالرنى تۈگۈچىئەڭ كىچىك زەررىلەرمۇ؟ ئاتوم يادروسىنى بومباردىمان        

الرنى پارچىالپ تېخىمۇ كىچىك زەررىلەرگە بۆلۈش قىلغاندەك ئوخشاش ئۇسۇل بىلەنپروتون ۋە نىتىرون

 مۇمكىنمۇ؟
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错误 

 

 

لەندۈرىۋاتقان، پارچەزەررىلەرنى توپالپ ماددىنى شەكىل-بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ بېرىشتىن بۇرۇن پارچە

 :يەنى ئۇالرنى تۇتۇپ تۇرىۋاتقان ئامىلنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە توختۇلۇپ ئۆتەيلى

 

 تەبىئەت دۇنياسىدىكى ئاساسى كۈچلەر

 

 

نىيوتون بېشىغا چۈشكەن ئالمىدىن ئېلىھاملىنىپ يەرنىڭ تارتىش قانۇنىنى شۇنداقال ئالەملىك تارتىش 

نىنىڭ بايانىچە، ئالەمدىكى ماسسىغا ئىگە بولغان ھەرقانداق ئالەملىك تارتىش قانۇ. قانۇنىنى بايقىدى

كىچىكلىكى ماسسىلىرىنىڭ -نەرسىلەرئارىسىدا تارتىشىش كۈچى مەۋجۇت بولۇپ، كۈچنىڭ چوڭ

بىز باشتا تىلغائالغان قوياش . كۆپەيتمىسىگەئوڭ تاناسىپ، ئارلىقىنىڭ كۇۋادىراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ

قوياش ۋە   بىرىنى تارتىشىپ تۇرغاچقا -ك تارتىش كۈچىنىڭ تەسىرىدىن بىرسېستىمىسى مۇشۇ ئالەملى

 .پىالنىتالردىن تەشكىللەنگەن سېستىمىنى شەكىللەندۈرىدۇ دىسەك بولىدۇ

 

بىرىگە تېگىشىپ تۇرمىغان ئەھۋال ئاستىدا بۇالرئارىللىرىدا  -جىسىمالر، جۈملىدىن پىالنىتالر، يۇلتۇزالر بىر

كۈچ زادى نىمىنى ۋاستە قىلىپ ئۇزىتىلىدۇ؟ دولقۇنالرنىڭ ئېنىرگىيە ئۇزىتىش  مەۋجۇت بولىۋاتقان بۇ

مەسىلەن، تىنىچ تۇرغان سۇغا بىرتال تاشنى ئاتسىڭىز سۇ دولقۇنلىرى . خۇسۇسىيتى بارلىقىنى بىلىمىز

... شەكىللىنىدۇ ۋە ئەتىراپقا تارقىلىپ سۇ يۈزىدە لەيلەپ تۇرغان يوپۇرماقنى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ

ۇنىڭغا ئوخشاش يىراقتىكى ئىككى جىسىم ئوتتۇرىسىدىكى ئېنىرگىيە ئالمىشىشمۇ، يەنى تەسىرلىشىشمۇ مۇش

يەنى Gravitational Wave  مانا بۇنى بىز. مەلۇم دولقۇنالر ئارقىلىق ئەمەلگە ئېشىشى كىرەك

تىشىش مەيدان نەزەرىيىسى بويىنچە بۇ ئالەملىك تار. ئالەملىك تارتىشىش دولقۇنى دەپ ئاتايمىز
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مەيدان مەلۇم كۈچ توشۇغۇچى زەرىچىلەرنىڭ ئاكتىپالنما ئورتاق تەۋرىنىش . مەيدانى دەپمۇ ئاتىلىدۇ

. ھالىتى بولۇپ، نەزەرىيە جەھەتتىن ئېيتقاندا كۈچ مۇشۇ مەيدان زەرىچىللىرى ۋاستىسى بىلەن ئۇزۇتىلىدۇ

 .م گرەيۋىتونالردىن ئىبارەتئالەملىك تارتىشىشكۈچىدىكى مەيدان زەرىچىللىرى بايقالمىغان نامەلۇ

 

كىچىك جىسىمالر ئوتتۇرىسىدا ئالەملىكتارتىشىش كۈچى كۆرىنەرلىك بولمايدۇ، بۇالر ئوتتۇرىسىدىكى 

زەرەتلەنگەن جىسىمالر   (2تېگىشىپ تۇرغان جىسىمالر ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىشكۈچى؛ ( 0  تەسىر كۈچ

ۋە ماگنىتالنغان جىسىمالر ئوتتۇرىسىدىكى ماگنىت ( 2ئارىسىدىكىتارتىشىش ۋە تېپىشىش كۈچى ؛ 

سۈركىلىش ۋە سوقۇلۇش ھادىسلىرىنى  .تارتىشىش ۋە تېپىشىش كۈچى ئارقىلىق ئىپادىلىنىپ چىقىدۇ

بىۋاستەكۆرگىلى ۋە ھېس قىلغىلى بولىدۇ، ئەمما تېگىشىپ تۇرمىغان ئىككى زەرەتلىك جىسىم ۋەئىككى 

 ماگنىتلىق جىسىم قانداق تەسىرلىشىدۇ؟

 

قانۇنى كولۇن قانۇنى ۋە بىئوسافاردقانۇنىنى چىقىش   ت ۋە ماگنىتالر ئارىلىللىرىدىكى تەسىرلىشىشزەرە

ماتېماتىكىلىق مودىل جەھەتتىن بۇالر ئالەملىك تارتىشىش قانۇنىغا ئوخشۇشۇپ   .قىلىپ راۋاجلىنىدۇ

( ماگنىتالر)لىك جىسىمالرمۇسپەت ۋە مەنپى ئىككىخىل بولغاچقا زەرەت(ماگنىتالر)لىكىن زەرەتلەر   كىتىدۇ،

 .ئارىسىدا تارتىشىش ۋە تېپىشىش كۈچى مەۋجۇت

 

زەرەتلەر ئارىسىدىكى تەسىر كۈچ زەرەتلەرنىڭ كۆپەيتمىسىگەئوڭ تاناسىپ،   كولۇن قانۇنىنىڭ بايانىچە،

ئوخشاش زەرەتلەر تېپىشىدۇ،ھەرخىل زەرەتلەر . ئارلىقلىرىنىڭ كۇۋادىراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ

سافارد قانۇنى بولسا ماگنىت ھاسىسلقىلغۇچى ئېلمىنتارتوكالرئارىللىرىدىكى تەسىر كۈچ -بىئو .شىدۇتارتى

كۆپەيتمىسىگە ئوڭتاناسىپ، ئارلىقلىرىنىڭ ( يەنى يۆنىلىشكە ئىگە)ماگنىت ئېلىمىنتلىرىنىڭ ۋېكتورلۇق

 ...ىتالر تارتىشىدۇئوخشاش ماگنېتالر تېپىشىدۇ،ھەرخىل ماگن. كۇۋادىراتىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ

 

بۇ يەردە ئېلىكتىر مەيدانى ۋە ماگنىت مايدانى دىگەن ئىككى خىل مەيدان مەۋجۇت بولۇپ، , دىمەك

بىرىدىن ئايرىلىپ تۇرىدۇ، لىكىن ئۆزگىرىشچان مەيداندا ئېلىكتىر مەيدانى ۋە  -تېنىچ مەيداندا بىر

ماگنىت مەيدانى ياكى -رۇلۇپ ئېلىكتىىرئارا گىرەلىشىپ كىتىدۇ ۋە ئومۇمالشتۇ -ماگىنىت مەيدانى ئۆز

ماگنىت كۈچى -بىز تىلغا ئالغان ئىككىنچى ئاساسىي كۈچ ئېلىكتىر. ماگنىت دولقۇنى دەپ ئاتىلىدۇ-ئېلىكتىر

ماگنىت مەيدان زەرىچىللىرىبولغان فوتونالر ئارقىلىق  -ماگنىت دولقۇنلىرى ياكى ئېلىكتىر -مۇشۇ ئېلىكتىر

 .  ۇر مۇشۇ فوتۇنالر ئېقىمىدىن ئىبارەتبىز بىلىدىغان ن. توشۇلىدۇ

 

ھەرقانداق شەكىلگە ئىگە ماددا ئاتومالردىن تۈزۈلىدۇ، ئاتومالر بولسا مۇسپەت ۋە مەنپى زەرەتلىك پروتون 

بۇالرئوتتۇرىسىدىكى تەسىرلىشىش بولسا دەل ماددىالرنى شەكىلگە ئىگە . ۋە ئېلىكترونالردىن تۈزۈلىدۇ



237 
 

 تون ئېلىكترونالرنى تارتىپ تۇرىدۇ ۋە ئاتومنى شەكىللەندۈرىدۇ، ئاتومالرپرو. قىلغان كۈچتىن ئىبارەت

كۆزگەكۆرۈنىدىغان ۋە ) ئارىسىدىلى گىرەلەشمە ئېلىكترونالر مولىكولىالرنى، مولىكولىالرنىڭ توپالنمىسى 

ش كۈچى تۈزۈلۈشكە ئىگە ئاتومالر ئارىللىرىدا تارتىشى ...ماددىالرنى شەكىللەندۈرىدۇ  (ھېس قىلىنىدىغان

ئۇنداقتا ئاتوم يادروسىمۇ تۈزۈلۈشكە ئىگە بولغاچقا . ماددىالرنى شەكىللەندۈرىدىكەن  مەۋجۇت بولۇپ،

ئۇالرقانداق   ئەقىلگە مۇۋاپىق بولسا  يادرونى شەكىللەندۈرىدۇ دىيىش ئەقىلگە مۇۋاپىقمۇ قانداق؟

 تەسىرلىشىدۇ؟

 

ىلەن نىتىروننى باغالپ تۇرىدىغان كولۇن كۈچى ئاتوم يادروسىدىكى نىتىرون بولسا زەرەتسىز، پروتون ب

مەۋجۇت ئەمەس، يەنە كىلىپ ئېغىرئېلىمىنت ئاتوم يادرولىرىدا شۇنچە كۆپ پروتونالر كولۇن تېپىشىش 

 يادرونى توپالپ تۇرغان ئامىل زادى نىمە؟! يادرودا زىچ ھالدا توپلىنىپ تۇرىدۇ  كۈچىگە قارشى

دىمەك يادىرو كۈچى تېخىمۇ . ئارا تەسىردىن ئىبارەت-چلۈك ئۆزكۈ بىز بۇنى يادرو كۈچى دەيمىز يەنى

يادروغا توپلىنىپ . ۋە نىتىرونالرنى بىر يەرگە توپالپ تۇرىدۇ  ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگە بولغان پروتون

تۇرغان پروتونالر ئارىسىدىكى تېپىشىش كۈچىنى يېڭىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە كۈچلۈك بولغان 

پروتون ۋە نىتىرونالرنى تارتىپ تۇرغان بۇ كۈچ شۇنچە كۈچلۈك . زىم بولىدۇتارتىشىش كۈچى ال

بىز بىلىدىغان يادرو قۇراللىرى شۇنچە كۈچلۈك ۋە زور دەرىجىدىكى ۋەيران قىلىش كۈچىگە   بولغانلىقتىن

رىسىدا ئىچكى قىسمىدىكى ئاساسىي زەرىچىلەر ئوتتۇ ئارا تەسىر يادرو ۋە يادرو-كۈچلۈك ئۆز ...ئىگە بولىدۇ

ئارا -ئۇالرنىڭمۇ توشۇغۇچى زەرىچىللىرى مەۋجۇت بولۇپ گولۇنالر ئارقىلىق كۈچلۈك ئۆز. تەسىرلىشىدۇ

 .گولۇنالرمۇ فوتونالرغا ئوخشاش كۈچ توشۇغۇچى مەيدان زەرىچىللىرىدىن ئىبارەت. تەسىر توشۇلىدۇ

 

باغلىنىپ تۇردىغانلىقىنى بىز ئاتوم يادروسىدىكى پروتونالرنىڭ كۈچلۈك يادرو كۈچى ئارقىلىق      

ئاساسىي كۈچنىڭ بىرى   يادرو كۈچى بولغاندىن سىرىت ،  ئاتوم يادروسى ئىچىدە كۈچكۈك. ئۆگەندۇق

يادىرونىڭ بېتا يېمىرىلىشى ئاجىز تەسىرنىڭ مەۋجۇت   مەۋجۇت بولۇپ، ئاراتەسىر-بولغان ئاجىز ئۆز

ئېلىكترون   پروتون،  ون يېمىرىلىپئاتوم يادروسىدىكى نىتىر  .ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ئەڭ دەسلەپتە گىرمان فىزىكى پاۋلى تەرىپىدىن   ماسسىسى ئاساسەن نۆل بولغان نىتىرال زەرىچە،  ۋە

ناھايىتى يېقىن   ئاجىزكۈچ  .ئېلىكترون نىتىرونۇغا ئايلىنىدۇ  «شەيتان زەرىچىسى»ئوتتۇرىغا قوۇلغان 

ئارا تەسىر يادرو ۋەيادرو -ئاجىز ئۆز .ئارا تەسىردىن ئىبارەت -ى ئۆزۋە تۆەن ئېھتىمالدىك  ئارلىقتىكى ئاستا

ئىچكى قىسمىدىكى ئاساسىي زەرىچىلەر ۋە ئېلىكترون ۋە ئېلىكترون نىتىرونوغا ئوخشاش يەڭگىل 

ئۇالرنىڭمۇ توشۇغۇچى زەرىچىللىرى . زەرەتلەردىن تەشكىللەنگەنلەپتونالر ئوتتۇرىسىدا تەسىرلىشىدۇ

فوتونالرغا ئوخشاش   Z0ئىچىدە بۇالرنىڭ. بوزونلىرىدىن ئىبارەت   Z0ۋەW ±مەۋجۇت بولۇپ، 

 فىزىكا  يىلى -0743. مەيدان زەرىچىسىدۇر خۇسۇسىيەتكە ئېگە بولۇپ، فوتونالردىن كۆپ ئېغىر

ئاجىز  -ئېلىكتىر ئالىملىرىدىن گىالشوۋ، ۋېينبېرگ ۋە دوكتۇر ئابدۇسساالم تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان
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 ماگنىت كۈچى بىلەن ئاجىز كۈچنىڭ چىگرا سىزىقىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۈچ ئالىم-ئېلىكتېر  ىيىسىنەزەر

 ...ئايرىم ھالدا نوبىل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشتى-ئايرىم

 

ھازىرقى زامان نەزەرىيە فىزىكىسىدا ئەمدىكى گەپ بۇ كۈچلەرنىڭ نەزەرىيە سېستىمىسىنى        

بىرگە ئەكەلگىلى بوالمدۇ يوق؟ دىقىتىمىز ۋە ئۈمۈدىمىز كەلگۈسىدە  ئاددىيالشتۇرۇپ ئىككىگە ھەتتا

 .تەبىئەت دۇنياسىدىكى تۆت ئاساسىي كۈچنىڭ جەدىۋەللىكرەسىمى بېرىلدى  تۆۋەندىكىسى !بولسۇن

 

 

 

يۇقاردا دىيىلگەنلەردىن خۇالسىلەپ ئېيتساق، بىز كۆرىۋاتقان ماددىي دۇنيا ئەڭ ئۇششاقئاساسى 

تەبىئەت دۇنياسىنىڭ شەكىللىنىشىگە   .زەرىچىلەر ۋە ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى تەسەرلىشىشتىن شەكىللىنىدۇ

بىرى توپلىنىپ   ەگە بۆلۈنىدۇ،سەۋەب بولغان ئاساسى زەرىچىلەر چوڭ جەھەتتىن ئىككى كاتاگورىي

( ۋە ئۇالرنى تۈزگۈچى زەرىچىلەر)ماددىالرنى تۈزۈشكە قاتناشقان فېرمىيونالر ؛ يەنە بىرى ماددىالر 

بۇ مەنىدىن ئېيتقاندائېلىكترون ۋە پروتوندىن . ئارىسىدىكى تەسەرلىششى كۈچىنى ھاسىل قىلغان بوزۇنالر

ۇن ئارقىلىق تەسىرلىشىپ، ئاتومنى شەكىللەندۈرىدۇ، ئىبارەت فېرمىيونالرفوتوندىن ئىبارەت بوز

 ...ئاتومالردىنىڭ باغلىنىپ تولىنىشىدىن بىزكۆرىۋاتقان ماددا جىسىمالر شەكىللىنىدۇ

فېرمىيونالر ئارىسىدىكى ئىككى ئوخشاش زەرىچە، مەسىلەن ئىككى ئېلىكترون كۇۋانتۇم دۇنياسىدا 

. وخشاش ھالەتتىكى ئىككى ئېلىكتروننى تاپقىلى بولمايدۇئوخشاش ھالەتتە تۇرالمايدۇ، يەنى پۈتۈنلەي ئ

ھالبۇكى بوزۇنالر ئارىسىدا بۇنداق چەكلىمە يوق بولۇپ، ئوخشاش ھالەتتە چەكسىز بوزۇنالرنى قويغىلى 

ناھايىتى كۆپ   بىز بىلىدىغان الزىر نۇرى(. ئېنىشتېيىن ئۇيۇشۇشمىسى دەپ ئاتىلىدۇ-بۇ بوس.) بولىدۇ

 ...بوزونالرنىڭ ئوخشاش ھالەتتىكى تەۋرەنمىسىدىن ئىبارەت  ىبارەتساندىكى فوتوندىن ئ
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  كۇۋاركالر -ماددىالرنىتۈزگۈچى ئەڭ ئاساسىي ئېغىر زەررىچىلەر

 

 

 

 

 

ئالەملىكتارتىش  گىچە بىز ئېلىكترون، پروتون،نىتىرون، فوتون قاتارلىق زەرىچىلەرنى، مۇشۇ يەر

بۇالردىن باشقا يەنە نۇرغۇن . ماگنىت كۈچى ۋەيادرو كۈچىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق-ئېلىكتېر كۈچى، 

 : ئەمدى بىز تاشالپ كەتكەن سۇئالغا قايتىپ كىلەيلى. زەرىچىلەرنى تىلغائالمىدۇق

 

. پروتون ۋە نىتىرونالرنى پارچىالپ تېخىمۇ كىچىك زەررىلەرگە بۆلۈشمۇمكىنمۇ؟ ئەلبەتتە مۇمكىن يەنى     

بۇ شۇنى . بىز پروتون ۋە نىتىرونالرنىڭ يادرو كۈچىئارقىلىق توپلىنىپ تۇرغانلىقىنى ئۆگەندۇق

ايرىم ھالدا ئ-پروتون ۋە نىتىرونالرمۇ ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگەبولۇپ، ئۇالر ئايرىم چۈشەندۈرىدۇكى، 

پروتون ئىككى دانە ئۈستى كۇۋارك بىردانە ئاستى .ئوخشاش بولمىغان ئۈچ دانە كۇۋارك تىن تۈزۈلىدۇ

پروتون ۋە  . ئىككى دانە ئاستى كۇۋارك، بىر دانە ئۈستى كۇۋاركتىن تۈزۈلىدۇ كۇۋاركتىن؛ نىتىرون بولسا

ىلىدىغان كۈچ توشۇغۇچى بوزۇنالر ئارقىلىق نىتىرونالر ۋە ئۇالرنى تۈزگۈچى كۇۋاركالربولسا گولۇن دەپ ئات

ئاستى كۇۋارك ۋە ئۈستى كۇۋاركتىن باشقا يەنە يۇقىرى كۇۋارك، ئاياق . توپلىنىپ تۇرىدۇ تارتىشىشىپ

تىن ئىبارەت ئالتە تۈرلۈك كۇۋارك ۋە ئۇالرنىڭقارشى  غەلىتە كۇۋارك ۋە كېلىشكەن كۇۋارك  كۇۋارك، 

تۆۋەندە ئۇالرنىڭ جەدىۋېلى . تۈرلۈككۇۋارك بار 02سىدا جەمئى زەرىچىللىرى بولۇپ، تەبىئەت دۇنيا

 :بېرىلدى
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ى ئۆگىنىپ ئۆتكەن ئىدۇق، ماگنىت كۈچىنىتوشىغۇچى زەرىچىلەر ئىكەنلىكىن-فوتونالرنىڭ ئېلىكتىر

گولۇنالرمۇ فوتونالرغائوخشاش كۈچ توشۇغۇچى زەرىچىلەر بولۇپ، تەبىئەت دۇنياسىدىكى ئاساسىي تەسىر 

ماگنىتكۈچى ئارقىلىق -ئېلىكتېر. ئارا تەسىرنى توشۇغۇچى بوزۇنالردۇر -كۈچنىڭبىرى بولغان كۈچكۈك ئۆز

لىتى يەنى مۇسپەت ۋەمەنپى ھالىتى مەۋجۇت، تەسىرلىشىدىغان زەرىچىلەرنىڭ ئىككى خىل زەرەت ھا

ھالبۇكى كۈچلۈك تەسىر ئارقىلىق تەسىرلىشىدىغان كۇۋاركالرنىڭ ئۈچخىل زەرەت ھالىتى مەۋجۇت بولۇپ، 

بۇ ئۈچ خىل زەرەت ئۈچ خىل ئاساسى رەڭ بولغان قىزىل، كۆك ۋە يېشىل دىن ئىبارەت ئۈچ خىل رەڭنىڭ 

ماگنېت كۈچىدە فوتۇنالرنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق زەرەت  -ئېلىكتېر. نامى بىلەنئىپادىلىنىدۇ

ھالەتلىرىدەئۆزگۈرۈش بولغاندەك، كۈچلۈك تەسىر كۈچىدە گولۇنالرنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق 

بىرىگە ئايلىنىدۇ، بۇنىڭ نەتىجىسىدە كۇۋاركالر ۋەيادرو  -كۇۋاركالرنىڭرەڭگىدە ئۆزگىرىش بولۇپ بىر

 .نىپ تۇرىدۇيۈكسەك بىرقۇۋۋەت بىلەن باغلى
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جەيمىس جويىس  فىزىكا ئالىمى گېلمەن تەرىپىدىن قويۇلغان بولۇپ،  بۇ ئىسىم 

دىگەن « ك نىڭ ئۈچ كۇۋاركىمۇستېرمار» دىگەن رومانىدىكى    «Finnegans Wake»نىڭ

ئىدى  چۈنكى پروتون ۋە نىتىرونالر ئۈچ دانە ئاساسى زەرىچىدىن تەركىب تاپقان. ئېلىنغان قۇرلىرىدىن

 .ۋە ئۇالر ئۈچ خىل رەڭلىك زەرەت ھالىتىگە ئىگە ئىدى

 

ئېلىكترون،  مولىكولىالردىن، مولىكولىالرنىڭ ئاتومالردىن، ئاتومالرنىڭ مۇشۇ ۋاققىچە ماددىالرنىڭ       

پروتون ۋە نىتىرونالردىن، پروتون ۋە نىتىرونالرنىڭ بولسا كۇۋاركالردىن تۈزۈلگەنلىكىنى 

ماگنىتكۈچى ئارقىلىق ئاتومالرنىڭ  -فوتۇنالرنى توشۇغۇچى قىلغان ئېلىكتىېر ھەمدە .ئۆگەندۇق

م يادروسىنىڭ تەسىر ئارقىلىق ئاتو شەكىللىنىدىغانلىقىنى، گولۇنالرنى توشۇغۇچى قىلغان كۈچلۈك

ئەمدى يەنە ئىچكىرلەپ كىرىپ باقساق، كۇۋاركالرنىيەنىمۇ   . شەكىللىنىدىغانلىقىنى ئۆگەندۇق

ھەققىدە تارا نەزەرىيىسى  ئىچكىرلەپ بۆلۈشكە بوالمدۇ؟ ئۇالر قانداق ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگە؟ كۇۋاركالر

پاتالنغان مەلۇمات يوق بولۇپ، ھەققىدە ئىس كۇۋاركالرنىڭ تۈزۈلىشى  ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولسىمۇ

ئېلىكترون ۋە باشقا لەپتونالرغا ئوخشاش تەبىئەت  ھاىزرقى زامان فىزىكىسىدا كۇۋاركالر خۇددى

دۇنياسىدىكى ئەڭ ئاساسى زەرىچىلەرھىسابلىنىدۇ، بۇالر ئىچكى تۈزۈلۈشكە ئىگە ئەمەس ياكى ھېچ 

 .ھازىرچە نامەلۇم بولمىغاندا ئىچكى تۈزۈلىشى

 

باغلىنىپ يالغۇز ئاتوم يادروسىنىال ھاسىل قىلماستىن بەلكى باشقا ئۆمرى قىسقا بولغان  كۇۋاركالر

كۇۋاركالردىن تۈزۈلگەن ئۆمرى قىسقا ( ئەركەك چىشى)مەسىلەن، بىر جۈپ . قىلىدۇ زەرىچىلەرنىمۇ ھاسىل

ئۈچ دانە كۇۋاركتىن  پروتون ۋە نىتىرونالرنى قوشۇپ  بولۇپ بۇالرنى بىز مەزونالر دەپ ئاتايمىز، زەرىچىلەر

كۇۋاركالردىن تۈزۈلگەن بارىيون ۋە مەزونالرنى . دەپ ئاتايمىز تۈزۈلگەن زەرىچىلەرنى بىز بارىيونالر

دىمەك كۇۋاركالر توپلىنىپ ھادىرونالرنى ھاسىل قىلىدۇ، . بىرلەشتۈرۈپ ھادرونالردەپ ئاتايمىز

تون، نىتىرون ۋە ئېلىكترونالردىنتۈزۈلگەن بىز بىلىدىغان پرو. ھادرونالرئاتوم يادروسىنى ھاسىل قىلىدۇ

. ئاتومالرنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئاتومالردىن باشقا، باشقا ھادرون ۋە لەپتونالردىن تۈزۈلگەن غەيرى
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يادروسىنى شەكىللەندۈرسە، بىردانە  ئاتومنىڭ  ئۈچ دانە كۇۋارك بىرلەشكەن بىر دانە بارىيون غەيرى

ئەتىراپىدا مۇقىم ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلسا خۇددى ھىدروگىن  ون ئۇنىڭيەڭگىل لەپت قارشى زەرەتلىك 

ئاتومنى ھاسىل قىلىشى مۇمكىن، لىكىن يەز يۈزىمىزدە مەۋجۇت بولۇپ  دانە ئاتومىغا ئوخشاش بىر

پروتون ۋە نىتىروندىن باشقا ھادرونالر . بۇنى پەقەت تەسسەۋۋۇر قىلىشقىال بولىدۇ تۇرالمىغانلىقى ئۈچۈن

مەۋجۇت بولۇپ  روندىن باشقا لەپتونالر ئاساسلىقى ئالەم نۇرىدىن بايقالغان بولۇپ، يەر يۈزىدەۋەئېلىكت

  ... تۇرۇش ئۆمرى ناھايىتى قىسقا

 

 

 

 لەپتونالر -زگۈچى ئەڭ ئاساسىي يەڭگىل زەررىچىلەرماددىالرنىتۈ

ئېلىكترونالردىن باشقا، مۇسپەت زەرەتلىك  (ئەركەك)ئاتوم يادرو سىرتىدىكى مەنبى زەرەتلىك 

بولغا ن مۇسپەت زەرەتلىك  ئۇالرنىڭ جۈپتىللىرى  الر،تاۋ ۋە مىيون ئېلىكترونالر، مەنپى زەرەتلىك( چىشى)

 .تۈرلۈك لەپتون بار 02ولغان ئۇالرنىڭ نىتىرونولىرى بولۇپ جەمئى زەرەتسىز ب ھەمدە  چىشىلىرى
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 ئېلىكترون لغا ئالغاندەپ تى« شەيتان زەرىچىسى»ئاجىز كۈچنى چۈشەندۈرگەندە ئاتالمىش  يۇقاردا

  .دەل چەكسىز يەڭگىل ۋە زەرەتسىز بولغان لەپتونالرنىڭ بىرىدۇر نىتىرونو

 

يىلى كالفورنىيە  -0722پوزىتىرون . دەپ ئاتىلىدۇ پوزىتىرون ئېلىكترون( چىشى)مۇسپەت زەرەتلىك 

الغان بولۇپ، تەرىپىدىن بايق كارىل ئاندرسون فىزىكىچىسى( كالتەك)تېخنىكا ئىنىستىتۇتى-سانائەت

نەزەرىيسىنى  ئۆزىنىڭ نىسپىيلىك پاۋۇل دىراك دەل تۆت يىل بۇرۇن داڭلىق فېزىكا ئالىمى بۇنىڭدىن

زەرىچىلەرنىڭ ( يەنى چىشى)ۋاقىتتا قارشى  نى ئوتتۇرىغا قويغاندىراك تەڭلىمىسى تەدبىقلىغان داڭلىق

ھۆكىمىنىڭ  ڭ تېپىلىشى ئۇنىڭپوزىتروننى  مەۋجۇتلىقىنى نەزەرىيە جەھەتتىن ھۆكۈمقىلغان ئىدى،

ھەتتا دىراك قارشى زەرىچىلەردىن  كىيىن. توغرىلىقىنى ئىسپاتالپ بەردى ھەمدە نوبىل مۇكاپاتىغا ئېرىشتى

فىزىكىلىق . قارشى ئالەمنىڭ بارلىقىنىمۇ پەرەز قىلغان ئىدى تۈزۈلگەن قارشى ماددىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان

ولسا مۇشۇ دۇنياغا ئوخشاش قارشى دۇنيانى تەسەۋۋۇر قىلغىلى سىمىتىرىك ب ئوڭ ئالەمگە قانۇنالر

ئالەمنى  مەنپى زەرەتلىك ئېلىكترون ۋە مۇسپەت زەرەتلىك پروتونالرنىڭ باغلىشىدىن تۈزۈلگەن بۇ.بوالتتى

پروتونالردىن تۈزۈلگەن تەتۈر  ئەركەك ئالەم دىسەك مۇسپەت زەرەتلىك ئېلىكترون ۋە مەنپى زەرەتلىك

« غەيرى ئاتومالر»بىرئاز بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان  .ئالەم دەپ تەسەۋۋۇر قىلشقا بولىدۇئالەمنى چىشى 
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ئالەمنىڭ مەۋجۇتلىقى پەقەت پەرەزدىن ( تەتۈر) چىشى ھەقىقەتتە مەۋجۇت دىيىشكە بولسىمۇ،

 ...ئىبارەتتۇر

 

غان تەبىئەت دۇنياسىدا مۇشۇ ئاساسىزەرىچىلەردىن باشقا يەنە نۇرغۇن ئىچكى تۈزۈلىشى بولمى

 زەرىچىلەر فىزىكىسىدىكى   .زەرىچىلەر بايقالغانبولۇپ، ھەممىسىنى تەپسىلى تونۇشتۇرمايمىز

  .جەدىۋېلىدە تۆۋەندىكلىدەك تۈرلەرگە ئايرىلغان «ئۆلچەملىكمودىل»

 

 

 ەيىسى ھەققىدە قىسقىچە بايانكۇۋانتنەز
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گىرمانىيە فىزىكا   فىزىكا ئاتىسى دەپ ئاتالغان  يىلى -0711كۇۋانت ئۇقۇمى دەسلەپتە 

 پىالنىك  ماكىس ئالىمى

 

 

 چىقارغان رادىئاتسىيە تەخسىملىنىشى  قارا جىسىم تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ،

پىالنىك ئېنىرگىيەنىڭ   .تەخسىملىنىش قانۇنىيتىگە بويسۇنمىغان سىتاتىستىكا فىزىكىنىڭ  كىالسسىك

 ئۇقۇمىنى ئوتتۇرىغا «اكۇۋانت» ھالىتىنى تەسۋېرلەيدىغان ئېنىرگىيە بىرلىكى ئۈزۈك تەخسىملىنىش-ئۈزۈك

ياخشى  قويغاندىن كىيىن قاراجىسىم رادىياتسىيە تەخسىملىنىشىنى نەزەرىيە جەھەتتىن ناھايىتى

 ئېنىشتېيىن پىالنىكنىڭ كۇۋانتا ئۇقۇمىدىن  يىلى -0712كىيىن، يەنى . چۈشەندۈرۈپ بەردى

ئېالن قىلدى ۋە بۇ  چۈشەندۈرۈپ بېرىدىغان ماقالىنى نىئېلىكتېر ئېففىكت -فوتو  پايدىلىنىپ

 .نوبىل فىزىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشتى  ئارقىلىق
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ئاتوم ! ىدا پۈتۈنلەي يېڭى سەھىپە ئاچتىفىزىكا تارىخ كۇۋانت ئۇقۇمىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلىشى

تىكلەندى ۋە دەسلەپكى قەدەمدە ھىدروگېن ئاتومىنى ناھايىتى گۆزەل شەكىلدە بور مودىلى تۈزۈلىشىنىڭ

كىالسسىك فىزىكىدا ھەل بولماي كەلگەن مەسىللەر ھەل بولدى، بۇالرنىڭ . بەردى تەسۋېرلەپ

قاتتىق جىسىم   ئېلىكتېر ئېففىكتى،-، فوتوئىچىدەمەشھورلىرىدىن قارا جىسىم رادىياتسىيەسى

  .قاتارلىقالر...فىزىكىسىدىكى دىبەي مودىلى،

 

 

 

نىيوتۇن قانۇنلىرى   ئۈزلۈكسىز ھەركەت ئوربىتىسىغا ئىگە بولۇپ،  كىالسسىك فىزىكىدا نەرسىلەر تۇتاش،

. بەرگىلى بولىدۇ  لوگىكىلىق پەلسەپىيىۋى نەزەرىيلەر ئارقىلىق تەسۋىرلەپ ئارقىلىق بىر پۈتۈن سېستىمىنى

پىالنىتالرنىڭ  قوياش سېستىمىسىدىكى  قانۇنلىرى ئارقىلىق كىالسسىك فىزىكىدا نىيوتۇن
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نەرسىلەرنىڭ ھەرىكەتلىرىنىڭ فىزىكىلىق  قاتارلىق... ئايرپىالن،   پويىز، يۈزىدىكىيەز   ھەرىكەتلىرى،

 كىچىكلەپ زەرىچىلەر ئەمما ماددىالر  ئىپادىلەپ بەرگىلى بولىدۇ، قانۇنىيەتلىرىنى توغرا بىر شەكىلدە

 ىكىسىغا مۇراجەتبۇ ۋاقىتتا بىز كۇۋانتۇم فىز  .ھالىتىگە كەلگەندە كىالسسىك فىزىكا ئۆز رولىنى يوقىتىدۇ

ئۈزلۈكسىز ئوربېتىلىق بولماستىن   تۇتاش سىزىقلىق ،  كۇۋانتۇم دۇنياسىدا زەرىچىلەر ھەرىكەتلىرى. قىلىمىز

زەرىچىلەر بەزى جايالردا مەۋجۇت بولۇپ   ئۈزۈك ھالەتلەردە بولىدۇ، -يەنى ئۈزۈك كۇۋانتالشقان

 ...بەزى جايالردا مەۋجۇت بواللمايدۇ  تۇرىدۇ،

 

بىرلىكى زەرىچىلەرنىڭ تەۋرىنىش چاستوتىسى بىلەن  دۇنياسىدا ئەڭ كىچىك ئېنىرگىيەكۇۋانت 

. بولىدۇ كۇۋانتالشقان ئېنىرگىيە  ئارقىلىق ئىپادىلىنىدىغان بولۇپ، پىالنىك تۇراقلىقىنىڭ كۆپەيتمىسى

 :قۇرۇلىدۇ ئۈستىگە تۆۋەندىكى بەش پىرىنسىپ كۇۋانت نەزەرىيسى

قىلماستىن، بوشلۇقتا خالىغان  ەرىچىلەر بوشلۇقتا مۇقىم ئوربىتىلىق ھەرىكەتز  :ئېھتىمالدولقۇن      (1

  .جايدا پەيدا بولۇپ تۇرىدۇ

 

زەرىچىلەرنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيتى شرۆدىڭگېر دولقۇن :دولقۇن تەڭلىمىسى شرۆدىڭگېر      (2

  .تەسۋېرلىنىدۇ تەڭلىمىسى ئارقىلىق

 

 

 

زەرىچىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى ئىپادىلەيدىغان فىزىكىلىق مىقتارالر :ئوپىراتۇر ماتېماتىكىلىق      (3

 .بوشلۇقىدىكى ماتېماتىكىلىق ئوپىراتۇرالر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ مۇرەككەپ ھېلبىرت
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كۇۋانتۇم تېخنىكىسىدىكى ئەڭ قوللىنىشچان پىرىنسىپ، يەنى زەرىچىنىڭ :لىنىشپىرىنسىپىقات      (4

ھالەتلىرىنىڭقاتالنمىسى يەنىال شۇ زەرىچىنىڭ كۇۋانت ھالىتىدىن   ئىككى ياكىئۇنىڭدىن ئارتۇق كۇۋانت

 .ئىبارەت

 

. ورىيەگە بۆلۈنىدۇزەرىچىلەر فېرمىيون ۋە بوزونالر دەپ ئىككىكاتاگ  :پۈتۈنلەيئوخشاشلىق      (5

مەسىلەن بارلىق ئېلىكترونالر . ئوخشاش تۈردىكى فېرمىيون ۋە بوزونالر پۈتۈنلەي ئوخشاشزەرىچىلەردۇر

  .پۈتۈنلەي ئوخشاشتۇر، ئورۇلىرىنىئالماشتۇرسا فىزىكىلىق ھالەت ئۆزگەرمەيدۇ

 

 

 

 ھېگگىزبوزونلىرى ۋە ماسسا ئۇقۇمى ھەققىدە يېڭى چۈشەنچە

 

دەپ نام بىرىلگەن ھېگگىز  «خۇدا زەرىچىللىرى» ئاتالمىش ئايدا پەرزەز قىىنغان- 4يىلى  2012-

دۇنيا   رىسىنى كېسىپ ئۆتكەن،شىۋىتسارىيەنىڭ جەنۋە دىكى ئۈچ دۆلەتنىڭ چىگ بوزونلىرى

تەجىربىخانىسىدا  «بۆيۈك ھادرون سوقۇشتۇرغۇچى» ئايالنما تېزلەتكۈچ  تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ

  .بايقالغانلىقى ئېالن قىلىندى
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. تىزلەتكۈچ فېرمى تەجىربىخانىسىدىكىدىن قالسا دۇنيا بوينچە ئەڭ چوڭ تېزلەتكۈچ ھېساپلىنىدۇ بۇ

نىتېپىپ چىقىش ئۈچۈن نەچچە يىل پۈتۈن زىھنى  «خۇدا زەرىچىللىرى» ئالىمالر پەرەز قىلىنغان ئاتالمىش

يەنى ئالەم يارىتىلغان   ارىشا بۇ زەرىچىلەرنىڭ،بەختكە ي  .ئىدى ۋە غايەت زور مەبلەغنى سەرىپ قىلغان

 ھالبۇكى بۇ زەرىچىلەرنىڭ  .چىققان بولدى شەكىللەنگەن زەرىچىلەرنى تېپىپ  ۋاقىتتىكى ئەڭ دەسلەپكى

تۈگەللەنمىدى، بەلكى يەنە بىر قانچە  «ئۆلچەملىك مودىل» تېپىلىشى بىلەن زەرىچىلەر فىزىكىسىدىكى

  ...سۇئالالرنى تاشالپ كەتتى

 

تەرىپىدىن ئوتتۇرۇغا قويۇلغان  پېتىر ھېگگىز يىلى شوتالندىيە فىزىكائالىمى   –زەرىچىللىرى ھېگگىز

يەنى ھېگگىز . ماسسىسىنىڭ ماھىيىتىنى نەزەرىيەلىك چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ بولۇپ، زەرىچىلەرنىڭ

،زەرىچىلەرنىڭ ولۇپتاشقىنالنغان ئاساسى زەرىچىلەر ب  كۇۋانتالشقان ھېگگىز مەيدانىدىكى  بوزونلىرى

 .ماسسىسى ئەمەلىيەتتە ئۇالرنىڭ ھېگگىز بوزۇنلىرى بىلەن تەسىرلىششىنەتىجىسىدىن ئىبارەتتۇر

 

 

 

 ق زەرىچىلەرنى سۇدىكى بېلىقالرسۇغا ئوخشاتسا  ھېگگىز مەيدانىنى  ئوبرازلىق قىلىپ ئېيتقاندا،

بېلىقنىڭ ئۈزۈشىگە بىۋاستە تەسىر قىلىدۇ، بەزى بېلىقالر ناھايىتى  بېلىق بىلەن سۇنىڭ تەسىرلىششى  دىسەك،

بەزى  چۈشەندۈرىدۇ،  يۈزىنىڭ كىچىك ئىكەنلىكىنى ئاسان ۋە تېز ئۈزىدۇ، بۇ سۇ بىلەن تەسىرلىشىش

بېلىقالرنى كۆز ئالدىمىزغا  كىت بىلەن تۇمشۇقى ئۇشلۇق كىچىك يەنى. بېلىقالر سۇنى داۋالغۇتىپ ئۈزىدۇ

  ...كەلتۈرسەك بولىدۇ

  تامامالنمىغانئۆلچەملىك مودېل
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بۇ  ) «نەزەرىيەسى چوڭ پارتىالش» ئاتالمىش  مەنبەسىنى ن فىزىكىسى بۇ ئالەمنىڭھازىرقى زاما

زىچ نوختىدىن تۇيۇقسىز پارتىالپ  بىلەن چۈشەندۈرۈپ، چەكسىز كىچىك ۋە چەكسىز( پەقەت بىر پەرەز

ئىشەنگەچكە شۇ پىكىر يۆنىلىشىدە تەتقىقاتالرنى  ھەمدە شۇ قاراشقا. شەكىللەنگەن دەپ قارايدۇ

جاۋابى چىقمىدى، لىكىن پىكىر ۋە تەتقىقات ئۈزۈلۈپ قالمىدى،  بۇنىڭ ئاخىرقى... شتۇرماقتاداۋامال

ئۆلچەملىك   ھازىرغىچە قۇرۇلغان نەزەرىيە سېستىمىسى. سېلىندى ھەم سېلىنىۋاتىدۇ نۇرغۇنلىغان مەبلەغ

لىكلىرىنى ۋە ئۆلچەملىك مودىلدا، ماددىي ئالەمنىڭ ئەڭ ئاساسى بىر .ئاساسىغا مەركەزلەشتى مودىل

ئېلمىنتالرجەدىۋېلىنى تۈزگەندەك تۈزۈپ چىقتى، ھالبۇكى بۇ   خۇسۇسىيەتلىرىنى خۇددى مىدىلىۋ ئۇالرنىڭ

تاماملىغانسىرى، تېخىمۇ غەيرى ۋە مۇرەككەپ سۇئالالر ئوتتۇرىغا .جەدىۋەل تېخى تامامالنمىدى

نىڭ بوزونلىرى ھېگگىز تى چوڭ خوشاللىقئالدىنقى يىلى يازدا نەزەرىيە فىزىكا ساھەسىدە ناھايى...چىقماقتا

شۇنداق قىلىپ . ماھىيىتى چۈشەندۈرۈلدى  ماسسىىسىنىڭ (زەرىچىلەر)بايقىلىشى بولدى، ھەمدە 

كۋېكتور  ھېگگىز بوزۇنلىرى باشقا بوزونالردە. مودېل جەدىۋېلىگە ھېگگىز بوزونلىرى قېتىلدى ئۆلچەملىك

ئۆز ئوقىدا )بولماستىن سىكالىيار بوزۇنلىرى (ا سانى بىر بولغانئۆز ئوقىدا ئايلىنىدىغان، يەنى ئۆزئايالنم)

بوزۇنلىرىدۇر، پۈتۈن ئالەمگەتارقالغان دىيىلىدۇ، ماسسا بولسا باشقا زەرىچىلەرنىڭ ( ئايالنمايدىغان

 ...بىلەن سوقۇشۇپ، تەسىرلىشىشىنىڭ نەتىجىسى دەپ قارايدۇ ئۇالر( ياكى ماددىالرنىڭ) 

 

ھېگگىز بوزونلىرىنى قويغان تەختىردىمۇ ئۇنىڭغا  مودىل جەدىۋېلىگەئەمما بىز ئۆلچەمىلىك 

لەپتونالردىن ئەڭ ! كىڭەيتىۋېتىدىغان نامەلۇم سۇئالالر مەۋجۇت تۇتىشىدىغان ۋە جەدىۋەلنى تېخىمۇ

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان . يەڭگىل زەرەتسىززەرىچە نىتىرونۇنىڭ ماسسىسى تېخىچە بىر سىردۇر

ھىگگىز )يىپ ئۇچىلىرى   ىگەن تارماق پەن تەرەققى قىلىۋاتاتقان ۋە بەزىكۇۋانتۇمگرەيۋېتى د

كۇۋانتۇم . ماھىيىتى تېخى بايقالمىدى تېپىلىۋاتقان بولسىمۇ ئالەملىك تارتىش كۈچىنىڭ( بوزونلىرىدەك 

ىشە قوللىنىلىدۇ، ھالبۇكى گرەيۋېتى نى تىلغا ئالغاندا ھەم نەزەرىيسى بولسا ناھايىتى كىچىك زەرىچىلەرگە

نەزەرىيسى ئېسىمىزگە كىلىدۇ، زەرىچىلەر بىلەن يۇلتۇزالر سىستىمىسىنىڭ  كەڭ مەنىدىكى نىسپىيلىك

ئەقلى  كىچىكلىك ئۆلچەم پەرقى ئەقىلگە سىغمىغۇدەك دەرىجىدە چەكسىز چوڭ بولسىمۇ كىشىنىڭ-چوڭ
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ەتنى تېپىپ چىقىشقا ھەقىق بەلكىم بۇ ئوخشاشلىق كىيىنكى! ھەيران قالغۇدەك دەرىجىدە ئوخشاشلىقا ئىگە

  .تۈرۈتكە بولىشى مۇمكىن
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قاراڭغۇ  ئۇنىڭدىن باشقا تېخى يېقىنقى يىلالردا بايقىلىپ، ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاتالمىش

نەزەرىيە جەھەتتىن پۈتۈن كائىناتنىڭ مۇتلەق كۆپقىسمىنى ئۆزئىچىگە ئالغان   قاراڭغۇئېنىرگىيەۋا ماددا

يەنى، پۈتۈن دۇنيانىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىسۇدىن تەشكىل تاپقاندەك، كائىناتنىڭ . قارىلىۋاتىۇدەپ 

 .مۇتلەق كۆپ قىسمى قارا ماددا دىنتۈزۈلگەن

 

دىگەن ئاتالغۇالرنى ئاڭلىغان بولىشىمىز مۇمكىن، لىكىن  قاراڭغۇ ئۆڭكۈرۋە قارا جىسىم :ئىزاھ)

 .(تلىك پەرىقلىنىدىغان ئۈچ خىل ئۇقۇمبىرىدىن ماھىيە -بۇيەردىكى ئۈچ قاراڭغۇ بىر

 

« ئۆلچەملىك مودىل». ئېچىلىشىغا ئاز قالدۇق دەپ قارايمەن نىمىال بولمىسۇن، مېنىڭچە ھەقىقەتنىڭ

 يەنى پۈتۈن ئالەمنى يوقلۇقتىن ئۆزىچە)تەپەككۇر ئۈستىگە قۇرۇلغان بولسىمۇ،  پۈتۈنلەي مېتافىزىكىلىك

قانۇنىيتى بويىنچە  نەتىجە-سەۋەپ( قىلغان دەپ قارىغان بولسىمۇكىلىپ تەرەققىي  پارتىالپ بارلىققا 

ئۆزلىكىدىن پارتىالپال پەيدا بولۇپ  شۇنچە مۇكەممەل ۋە گۆزەل دۇنيا ۋە كائىناتنىڭ ھېچ ياراتقۇچىسىز

بارا -ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىغان ئالىمالر بارا بىر. قېلىشى ھېچ ئەقىلگە مۇۋاپىق ئەمەس

خۇدا ». بۆيۈك ئالىمالرنىڭ ھەممىسى ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدۇ ، ئەمەلىيەتتەكۆپەيمەكتە

 !ئات قويغىنىغا قارىمامسىز؟ دەپ« زەرىچىسى

 

 خاتىمە سۆز

 

دۇنياسىمىز ۋە قوياش سېستىمىسىنى ئۆزئىچىگە ئالغان ماددىي  ئەڭ ئاخىرىدا يىغىنچاقلىساق، بىزنىڭ

 تە تۈرلۈك لەپتونالردىن ئىبارەت ئەڭ ئاساسىي زەرىچىلەرنىڭ بىرىكىپكۇۋارك ۋە ئال ئالەم ئالتە تۈرلۈك

توپلىنىپ ئاتومالرنى ھاسىل قىلىشىدىن تۈزۈلگەن دىيىشكە بولىدۇ، بۇالرنىڭ ئىچىدەئاستى، ئۈستى 

كۇۋاركالردىن تۈزۈلگەن پروتون ۋە نىتىرونالر ھەمدە ئېلىكترونالر ئەڭتۇراقلىق ۋە بىز كۆرۈپ ۋە تۇتۇپ، 

لىۋاتقان ھەممە ماددىالرنىڭ، جىسىمالرنىڭ ،ئادەم ، ھايۋان، ھاشارەت، ئۆسۈملۈكلەرنىڭ، ھاۋا، ھېس قى

بۇ زەرىچىلەر ئارىسىدا قۇۋۋەت . سۇ، تۇپراق، ۋە ئوتنىڭ ئەڭ ئاساسىۋە ئەڭ كىچىك تۈزگۈچى زەررىللىرىدۇر

بوزونلىرى (يەنى مەيدان)توشۇغۇچىلىقرولىنى ئوينىغان فوتون، گلون ۋە گرەيۋېتون قاتارلىق ۋېكتورلۇق 

ئوبرازلىق قىلىپ چۈشەندۈرسەك، .بۇ ئاساسى زەرىچىلەرنى توپالپ ، ماددىي ئالەمنى شەكىللەندۈرىدۇ

كاھىشلىرى دىسەك، فوتون،گلون قاتارلىق بوزونالرنى -بىر بىنانىڭ يەككە خىش  كۇۋارك ۋە لەپتونالرنى

( تۇراقسىزبولغان)ان زەرىچىلەر بىنانىڭ ئىچىدىكى خشالرنى يېپىشتۇرغۇچى بىتون اليالرغا ئوخشايدۇ، قالغ
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 -كاھىش ۋە بىتونالردىن بىر بىناپۈتۈپ چىققاندەك، كۇۋارك -دىمەك، خىش. باشقا ئەششىياالرغا ئوخشايدۇ

 ...لەپتون ۋە بوزۇنالردىن بىر ماددىي ئالەم پۈتۈپ چىقىدۇ

 

 

 

 

  :لىكىن تەپەككۇر قىلىپ باقىلى

ماددى ئالەم ھەققىدىكى ئىزدىنىش بىلەن ! بىرىنچىدىن، بىزنىڭ بۇ ئالەم يالغۇزماددى ئالەم ئەمەس

ىن ھالقىغان نەرسىلەرنى چۈشەندۈرۈپ تەبىئەت قانۇنلىرىنىچۈشەندۈرۈپ بەرگىلى بولسىمۇ، بۇ قانۇند

  .بەرگىلىبولمايدۇ

كاھىش، بىتونالرنىپارچىالپ ئۇۋاق ھالەتكە ئېلىپ كەلگىلى بولىدۇ، ئۇالر ئاخىرقى -ئىككىنچىدىن، خىش

 ...شېخىل، تۇپىراققا ئايلىنىدۇ-ھېساپتا ئوخشاش بىردۆۋۋە قۇم
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كاھىش، بىتونالرغا ۋە بىر پۈتۈن -ىشئۈچىنچىدىن، قۇم، شېخىل، تۇپىراقئۆزلىكىدىن جۇغلىنىپ، خ

ئالەمنى (مۇكەممەل)بىناغائايلىنالمىغاندەك، بۇ ئاساسى زەرىچىلەر ئۆزلىكىدىن جۇغلىنىپ بىر پۈتۈن 

   !شەكىللەندۈرەلمەيدۇ

ئۆزىمىزگە قايتىپ كەلسەك، ئاتىمىزنىڭپۇشتىدىن ئانىمىزنىڭ قارنىغا ئۆتۈپ جانسىزماددا ھالەتتىكى 

خۇددى )بۆلۈنۈپ كۆپەيگەن توقۇلمىالر ۋە ئاخىرىدا  نغان تۇخۇم ھۆجەيرىسى،ئۇرۇقال  سۇيۇقلۇق،

ئۇنىڭدىن كىيىن كۆز، قۇالق، بۇرۇن،   بىر پارچە گۆش،( چىشلەپ قويغاندەك شەكىلدىكى

 ...ۋە ئاخىرىدا تۇيۇقسىز ھەرىكەتكە كېلىپ ھاياتلىق ھەرىكىتىنىباشلىغان يۈرەك... مېڭەتوقۇلمىللىرى،

 

 

نىڭ ( ئاڭ ياكى قەلىب ئەمەس)روھ . ئادەم روھ ۋە ماددىي بىرلىكتىن تەركىپتاپقان مەۋجۇتلۇق

ئادەمنىڭ ماددى ئاساسىنى تەپەككۇر قىلىش ۋە  ماھىيىتىنى تەپەككۇر قىلىپ بىلىش مۇمكىن بولمىسىمۇ

ھىسابقا ئالمىغاندا ئادەم ھۇجۇدى بىر دۆۋە گۆش، ئۈستىخان قان  روھنى. ىش ئارقىلىق بىلەلەيمىزئىزدىن

ئالمىغاندا  گۆزەللىكىنى ھېساپقا  شەكلىمىزنىڭ ئاناتومىيلىك  .تاپقان دىيىشكە بولىدۇ ۋە سۇدىن تەشكىل

ئىنورگانىك ۋە   ئورگانىك باشقا، ھايۋان ھۇجۇدى بىلەن ھېچقانداق پەرقى يوق بەدىنىمىز

بۇ كۆز بىلەن كۆرۈنىدىغان، تۇتۇپ ھېسقىلىنىدىغان . ماددىالردىنتەركىپ تاپقان بىر گەۋدىدىن ئىبارەت

ماددىي جەھەتتىن   .جانسىز گەۋدە يەر يۈزىدىكى بارلىق ماددى ئېلمىنتالرنى ھەم ئۆز ئىچىگەئالىدۇ

اندىن سىرىت زېمىندىكى ۋە ئۇنىڭ ھۇجۇدىدازېمىندا باربولغان بارلىق ماددى ئېلمىنتالر بولغ

مەۋجۇداتالردا بولمىغان بىر سىرلىق ئامىل روھ ۋەئەقىلنىڭ بولىشى ( ئاشكارە)ئۇنىڭئىچىدىكى بارلىق 

 ...ئىسپاتالپ تۇرىدۇ ئادەمنىڭ باشقا بارلىق مەخلۇقاتالردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى
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 ئورخۇن ئابىدىلىرىنىڭ 17-

 تارىخى قىممىتى

 

 كلياشتورنىي. گ . س 
 

 

قەدىمكى تۈرك ئورخۇن يازما يادىكارلىقلىرى باشقا ھەرقانداق رونىكچە ئابىدىلەرگە ئوخشىمايدۇ، 

ئارا تولۇقلىنىپ، شەرقىي تۈرك -ھەتتا قەدىمكى ئۇيغۇر ئورخۇن ئابىدىلىرىگىمۇ ئوخشىمايدۇ؛ ئۇالر ئۆز

لدا بايان قىلىپ، بۇ قاغانلىقىنىڭ تىكلىنىشىدىن يىمىرلىنىشىگىچە بولغان تارىخنى باغلىنىشلىق ھا

 .ئەلنىڭ ئەڭ مۇھىم پائالىيەتچىلىرىنىڭ نامى بىلەن شەرھلەيدۇ

 

ھەر بىر پارچە بايان قىلىنغان بۇ خىل ۋەقەنىڭ سىياسىي مايىللىقى ئاجىزلىشىپ قالماي، بەلكى 

ۈنكى چ. ئەكسىچە بۇنداق ئىپتىدائىي يازما يادىكارلىقالرنىڭ قىممىتىنى ئىنتايىن يۇقىرى كۆتۈرۈۋېتىدۇ

بەزى ۋەقەلەرنى پىروگگىراممىلىق چۈشەندۈرۈش ۋە مۇنازىرىلىك پىكىرلەرنى سېلىشتۇرۇشتىن كېيىنال 

ئاندىن قاغانلىقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىجتىمائىي توقۇنۇش ۋە سىماسى زىددىيەتلەرنى تېخىمۇ 

تىكىچە تۈز بايان ئەمما جۇڭگو تەزكىرە تارىخىدىكى تارىخى ۋەقەلەرنى ئادەت. ئەينەن بىلگىلى بولىدۇ

 .قىلغان خاتىرىلەرنى كۆرگىنىمىزدە، ئۇنچىلىك ئۇچۇق ھېس قىلغىلى بولمايدۇ

 

تارىخشۇناسلىق نۇقتىسىدىن چىقىپ ئورخۇن يازما يادىكارلىقلىرىنى ھەرقايسى ئوخشىمىغان 

ىلەر ئورخۇندىكى ئەڭ مۇھىم ئابىدىلەر ئىچىدە نۇرغۇنلىغان سەھىپ. تەرەپلەردىن تەھلىل قىلىش الزىم

پەقەت مۇشۇ ۋەقەلەرنى تەھلىل قىلغاندىال، . ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى ۋەقەلىرىنى خاتىرىلىگەن

سىياسىي ۋە مىللەتشۇناسلىق مەسىلىلىرىنى ئۇمۇمى نۇقتىدىن تېخىمۇ -جۇغراپىيە، تارىخ-تارىخ

الدا بىز بۇ جەھەتتە مەركەزلىك ھ. ئىلگىرىلىگەن تەتقىق قىلىش يولىنى سۈرەتلەپ بەرگىلى بولىدۇ

بۇ تۈرگە . تەتقىق قىلغان تېمىغا بىۋاسىتە ئەھمىيىتى بولغان ئابىدىلەرنى كۆرسىتىپ ئۆتۈشىمىز كېرەك

تەۋە ئابىدىلەردىن ئەڭ مۇھىملىرى كۆل تېكىن مەڭگۈ تېشى، بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشى، تۇنيۇقۇق 

كۆل . تېشىدىن ئىبارەت مەڭگۈ تېشى، كۆلچۈر مەڭگۈ تېشى ۋە ئاز قىسمى قېپ قالغان ئونگىن مەڭگۈ

سايدام  –ئورنى خوشۇ . يىلى بايقىغان -0337تېكىن ۋە بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشىنى يادرىنسېف 
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كىلومېتىر،  411ئورخۇن دەرياسى قىرغىقىدا بولۇپ ، ئوالنباتورنىڭ غەربىدىن  -رايونىدىكى كولشىن

 -0371. كىلومېتىر كېلىدۇ  41دىن كىلومېتىر، قارا بالغاسۇننىڭ شىمالى 22ئۆگەينۇرنىڭ جەنۇبىدىن 

يىلى رادلوف  -0370. يىلى گايكېر تەكشۈرۈش ئەترىتى بۇ ئابىدىلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى

دا ( 梧州)يىلى ئەنگلىيىنىڭ ۋۇجوۋ  -0712. تەكشۈرۈش ئەترىتى بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى

ئۇنىڭ . تەكشۈردى ۋە بايان قىلدىتۇرۇشلۇق ئەلچىسى كانبېل مەڭگۈ تاش تېكىستلىرىنى تەپسىلىي 

يىلى  -0702. يىلى مۇشۇ خىزمەتنى ئىشلىدى – 0717الكسېت .ئۈستىگە فرانسىيە ساياھەتچىسى د

يىلى ئۇبولىياتوۋا بىلەن نادېئىنلىيەيېۋ بۇ  -0741. كوتۋىچ مەڭگۈ تاشالرنى نۇقتىلىق تەكشۈردى

 .مەڭگۈ تاشالرنى يەنە ئىنچىكە تەكشۈردى

 

ئارا ئارىلىقى بىر كىلومېتىر بولۇپ ، قەبرىلەر توپىنىڭ بىر مۇھىم تەركىبى قىسمى -ىڭ ئۆزبۇ ئىككى تاشن

دەسلەپتە ئۇ بۇ كىچىك . رادلوف بىر كىچىك تۆپىلىكتىكى كىچىك بىر جاينى قازدى. ھېسابلىنىدۇ

مۇراسىم -كىيىن قازا قىلغانالرغا ماتەم. تۆپىلىكنى بىلگە قاغاننىڭ قەبرىسىمىكىن دەپ ئويلىغان ئىدى

كۆل تېكىن مەڭگۈ تېشى بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەن . ئۆتكۈزىدىغان ئىبادەتخانا خارابىسى بولۇپ چىقتى

چېخوسلوۋاكىيە تەكشۈرۈش ئەترىتى تەرىپىدىن  -يىلىغا بارغاندا ئاندىن موڭغۇلىيە -0723قەبرىلەر، 

شى ئاخىرالشمىغان بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈش گەرچە ياخ. ئەتراپلىق ئارخېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈلدى

 .بولسىمۇ، قېزىش خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلغىنى چىخوسلوۋاكىيە ئارخېئولوگى جىزل ئىدى

 

مەزكۇر تەكشۈرۈش ئەترىتىنىڭ خىزمەت نەتىجىسى ھەم خەنزۇچە تارىخىي ماتېرىيالالر ۋە ئابىدە 

پىتى ۋە ياسىلىش تېكىستلىرىنىڭ ئۆزىدىكى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندا قەبرىلەرنىڭ ئەسلى قىيا

 .جەريانىنى تەخمىن قىلغىلى بولىدۇ 

 

 -2شۇ يىلى . يىل ئۆمۈر كۆرگەن 49كۈنى ۋاپات بولغان،  -29ئاينىڭ  -2يىلى  -920كۆل تېكىن 

ئايدا بىلگە قاغان پادىشاھ شۈەنزۇڭ ئەۋەتكەن جۇڭگو ھۈنەرۋەن ئۇستىلىرىنى تەكلىپ قىلىپ 

شۈەنزۇڭ بۇ تەكلىپكە . ەيكىلىنى ئويدۇرماقچى بولغانئىبادەتخانىنى ياسىتىپ، كۆل تېكىننىڭ ھ

جىنۋۇ سانغۇنى جاڭ چۈيى، ئاستانە ئەمەلدارى كاتاۋۇل بەگ لوشىياڭالرنى خاننىڭ مۆھۈرى : قوشۇلۇپ

تاڭ سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى ئۆز . بېسىلغان مەكتۇپ بىلەن كۆل تېكىننىڭ ماتەم مۇراسىمىغا ئەبەرتتى

ئىبادەتخانىغا ھەيكىلى تىكلىنىپ، تۆت تېمىغا كۆل . ىما ئۇيۇپ بەردىقۇلى بىلەن ئابىدىگە بېغىشل

ئالتە ئۇستا ھۈنەرۋەننى تۈركلەرگە . تېكىننىڭ ئۇرۇشتىكى جاسارىتى نامايان قىلىنغان رەسىم سېزىلدى

. ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇستا نەققاشچىالر بولۇپ ، ئەل ئىچىدە بۇالرغا يېتىدىغىنى يوق ئىدى. ئەۋەتتى

 .دىمۇ كۆل تېكىننىڭ قەبرە ئابىدە يېزىقىنى پادىشاھ ئۆزى يازغانلىقى كۆرسىتىلىدۇ« اڭنامەكونا ت»
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تابغاچ »: جۇڭگو ھۈنەرۋەنلىرىنىڭ ئىش ئىزلىرى توغرىسىدا كۆل تېكىن مەڭگۈ تېشىدىمۇ مەلۇماتالر بار

تېشىغا -دۇم، ئىچىمەن ئۇالرغا ئىبادەتخانا سېلىشنى بۇيرۇ. خانى ماڭا ئوردا نەققاشچىلىرىنى ئەۋەتتى

كىشىنى تەسىرلەندۈرۈدىغان نەقىشلەرنى ئويدۇردۇم، مەڭگۈ تاش ئورناتقۇزدۇم، كۆڭلۈمدىكى 

ئايدا چاڭ ئەمدىن يولغا  -02يىلى  -920جاڭ چچۈيى بىلەن لۈي شياڭ . «سۆزلىرىمنى ئويدۇردۇم

ىبادەتخانىسى كۈنى تىكلەنگەن، ماتەم مۇراسىم ئ -0ئاينىڭ  -3يىلى  -922چىققان، مەڭگۈ تاش 

ئارخېئولوگىيىلىك قېدىرىشالردىن تېپىلغان قۇرۇلۇش توپىنى . يىلىنىڭ ئاخىرى پۈتتۈرۈلگەن -922

 .كۆرسەكال، بۇ ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت سەرپ قىلىنغان قۇرۇلۇشنىڭ ۋاقىت چېكىنى چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ

بۇ . يدانغا تىكلەنگەنقەبرە تېشى شەرقتىن غەربكە سۇزۇلغان تىك تۆت بۇلۇڭ شەكىلىدىكى مە

مەيداننىڭ تۆت ئەتراپىدىكى خەندەكنىڭ چوڭقۇرلۇقى . مەيدانغا تۆت بۇرجەك خام قىش ياتقۇزۇلغان

خەندەكنىڭ سىرتىغا خام قىش بىلەن . ئىككى مېتىر، ئاستى قىسمىنىڭ كەڭلىكى بىر يېرىم مېتىر كېلىدۇ

كىرىش . غىزىغا خەندەك كوالنمىغانكىرىش ئې. مەيدانغا شەرق تەرەپتىن كىرىدۇ. تام قوپۇرۇلغان

ئېغىزىدىن شەرققە ئىككى رەت بالبال تىكلەكلىك بولۇپ، ئەڭ ئالدىدىكى ئىككىسى ناھايىتى قوپال 

دانە تاش بار بولۇپ، كۆل تېكىن تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن  047ئۇيۇلغان تاش ئادەمدۇر؛ جەمئىي 

پىدە ناھايىتى زور قۇرام تاشتىن ياسالغان كىرىش ئېغىزىنىڭ ئىككى تەرى. ئادەم سانىنى بىلدۈرىدۇ

ئىككى قوي بار، كىرىش ئېغىزىدىن غەربكە سەككىز مېتىر كېلىدىغان جايدا بىر يوغان تاشتىن ياسالغان 

ئەسلىدە تاشپاقىنىڭ ئۈستىگە مەڭگۈ تاش تىكلەنگەن بولۇپ ، گەرچە . زور بىر تاشپاقا تېپىلدى

ئۆرۈلۈپ كەتكەن ئىككى كىچىك . زەخمەتكە ئۇچرىمىغان -قىڭغىيىپ قالغان بولسىمۇ، ئانچە زىيان

پارچىسىنىڭ ئۈستىگە رونىك تۈركۈمىدىكى بەلگىلەر ئۇيۇلغان بولۇپ، جىزل قازغان چاغدا بۇ ئىككى 

 .پارچىنى تېپىۋالغان

 

يول بويالپ قۇرام . باراقسان يول بار -كىرىش ئېغىزىدىن ۋاپات بولغانالر ئىبادەتخانىسىغىچە بىر بۈك

قۇلىغا رومال ئېلىۋالغان : ھازىر ساقلىنىپ قالغانلىرى. ەن تىكلەنگەن ئادەم ھەيكەللىرى بار ئىدىبىل

بىر ئايالنىڭ ئۆرە ھەيكىلى، قۇلىدا ئۆتكۈر شەمشەر تۇتقان بىر ئەر كىشىنىڭ ھەيكىلى، يۈكۈنۈپ 

يىلى  -0702مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يەنە بىر تاش ھەيكەل )ئولتۇرغان ئىككى ئەر كىشىنىڭ ھەيكىلى 

. بىلەن بىر ئەر كىشىنىڭ گەۋدىسىدىن ئىبارەت( كوتۋىچ تەرىپىدىن پېتېربورگقا يۆتكەپ كىتىلگەن

ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى . بىراق بۇ تاش ھەيكەللەرنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان

ىبادەتخانا تېمىغا گەچ پىششىق قىش ياتقۇزۇلغان ئۇلنىڭ ئۈستىگە بىر ئىبادەتخانا سېلىنغان بولۇپ، ئ

تامغا يەنە ئەجدىھارنىڭ الي . سۇۋاق ئىشلىتىلگەن، سىرتقى تەرەپتىكى يۈزىگە قىزىل گۈللەر سىزىلغان

تال ياغاچ تۈۋرۈك بولۇپ ، كاھىش بىلەن سېلىنغان  04تاش ئۇلدا . قاپارتما سۈرىتى زىننەتلەنگەن

ىنىڭ ئىچكى يۈزى تام رەسىملەر بىلەن ئىبادەتخانا تېم. ئىبادەتخانا تورۇسىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ
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بېزەلگەن بولۇپ، ئۇنىڭدىكى ۋەقەلىك مەزمۇنى كۆل تېكىننىڭ تۆھپىلىرىنى بايان قىلىدۇ، بىراق بۇ تام 

 .سۈرەتلىرى ساقلىنىپ قالمىغان

 

قەسىرگىمۇ . ئىبادەتخانىنىڭ مەركىزى قەسىر بولۇپ، ئەتراپى ئىچكى تام بىلەن ئايرىلغان

قەسىر ئىچىدىن ئىككى ئولتۇرغان ھەيكەلنىڭ . خشاش شەرق تەرەپتىن كىرىدۇئىبادەتخانىغا ئو

كۆل تېكىننىڭ باش . كۆل تېكىن ۋە ئونىڭ خوتۇنىنىڭ ھەيكىلى تېپىلدى –تۆۋەنكى يېرىم بەدىنى 

 –ماتەم . قىسمى ھەيكىلىنىڭ پارچىلىرى ئولتۇرغان ھەيكەلنىڭ ئالدىدىكى ئازگالدىن تېپىلغان

چىراغ بۇيۇملىرىنى ساقاليدىغان كاھىشتىن ياسالغان كومزەك  -يەر ئەسلىدە نەزىرمۇراسىم بويىچە ئۇ 

كۆل تېكىن ھەيكىلىنىڭ بېشىغا بەش دانە . ئازگالدىن يەنە كومزەك پارچىلىرى تېپىلدى. ئىدى

قالقانسىمان شەكىلدىكى شاھانە تاج كىيگۈزۈلگەن بولۇپ ، ئۈستىگە قاناتلىرىنى كىرىپ تۇرغان 

بۈركۈت تولىمۇ نەپىس بولۇپ ، بۇنداق ئويما ئىلگىرى مەركىزىي ئاسىيادىنمۇ . غانبۈركۈت ئويۇل

نەزىر پەشتىقى ئىبادەتخانىنىڭ غەربىگە قويۇلغان بولۇپ ، كۆپ شەكىللىك گۈللۈك تاشتىن . تېپىلغان

بۇ يەردىن . ئۇنىڭ ھەجىمى ناھايىتى چوڭ بولۇپ ، ئۈستىدىن بىر پارچىسى ئويۇۋېلىنغان. ئىبارەت

چقانداق دەپنە ئىزى بايقالمىغان، بىلگە قاغاننىڭ قەبرىسىمۇ ئوخشاش بولۇپ، بۇ ھەقتىكى ئىزالر ھې

 .بايقالمىدى

 

مۇراسىم ئىبادەتخانىسى ۋە باشقا  –جىزلنىڭ قېدىرىشىدىن كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، ماتەم 

رىمىنۇت قىلىپ ئەسلىگە كىيىن ئىبادەتخانىنى . ئىمارەتلەر سېلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەيال بۇزۇلۇپ كەتكەن

بۇزۇپ ( يىلى -341)ياكى خاككاسالر ( يىلى -942)جىزل ئىبادەتخانىنى ئۇيغۇرالر . كەلتۈرگەن

بىرىنچى قىياس ئاساسى جەھەتتىن توغرا، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبادەتخانىنى . تاشلىغان دەپ قىياس قىلىدۇ

ۇرغا قويۇش مۇمكىنچىلىكى كىيىن رىمىنۇت قىلىپ ئەسلىگە كەلتۈرگەن دېگەن تەسەۋۋۇرنى ئوتت

خاككاسالر ئۇيغۇر قاغانلىقىنى مەغلۇپ قىلغاندىن كىيىن قارا باالساغۇن رايونى موڭغۇل . بولىدۇ 

دەۋرىدىن ئىلگىرى بىردەك مەركىزىي ئاسىيا ھەرقايسى ئوتالق ئىمپېرىيىلىرىنىڭ مەركىزى ئەمەس 

يىن، تۈركلەر گەرچە شۇ چاغالردا پەقەتال ئۇيغۇرالر غەربكە كۆچۈپ غەربىي يۇرتقا كەتكەندىن كى. ئىدى

خاككاسالرنىڭ بېقىندىسى بولسىمۇ، يەنە قايتىدىن بۇ جاينى ئىگىلەپ، ئەسلىدىكى قەسىرنى قىسمەن 

يىلى قىتان پادىشاھى ئاباگې  -724. رىمىنۇت قىلىپ ئەسلىگە كەلتۈرگەن بۇلىشى مۇمكىن

ىكچە يېزىقنى ئۆزىنىڭ مەڭگۈ تېشىغا ئۇيۇش رون-قاراباالساغۇن رايونىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە تۈرك

. بۇ ئەھۋال يۇقىرىدىكى خۇالسىمىزنى چۈشەندۈرۈشكە پايدىلىقتەك قىلىدۇ. يارلىقىنى چۈشۈردى

دە، كۆل (يىلالر 0274—0241)خەنزۇچە تارىخى ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا يەنە قۇبالي دەۋرى 

 .تېكىن مەڭگۈ تېشى دۇنياغا مەشھۇر بولغان
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مېتىر ،  0.24مېتىر، تۆۋەن كەڭلىكى  02.2ت ئابىدە پىرامىدا جىسىم شەكلىدە بولۇپ، ئېگىزلىكى تۆ

ئابىدىنىڭ يۈزى بەش قىرلىق قالقان شەكلىدە ھەمدە ئوراپ تۇرغان قوش . مېتىر كېلىدۇ 40.1قېلىنلىقى 

گە خەنزۇچە بېغىشلىما ئابىدىنىڭ بىر يۈزىگە قاغاننىڭ تۇتىمى سىزىلغان، يەنە بىر تەرىپى. ئەجدىھا بار

كۈنى دېگەن خەتلەر  -0ئاينىڭ  -3يىلى  -922يېزىلغان ۋە تاش ئابىدە تىكلەنگەن ۋاقىت 

خەنزۇچە ئابىدە تېكىستىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە ئىككى قۇر رونىك يېزىقى ئويۇلغان بولۇپ ، بۇ . يېزىلغان

سالنغاندا، بۇ ئىككى قۇر كۆل رادلفنىڭ پەرىزىگە ئاسا. قول يازما ئاساسى تېكىستكە زادى يەتمەيدۇ

تېكىن ھەققىدىكى مەدھىيە نامىنى بىلگە قاغان ئۆز قەلىمى بىلەن تاش ئابىدىگە يازغان، ئۇستىالر 

ئابىدىنىڭ تۆۋەنكى يۈزىنىڭ . تەرىپىدىن قاغاننىڭ قول يازمىسىغا تەقلىد قىلىپ ئويۇپ چىقىرىلغان

يۈزى ۋە ئەسلى يۈزىنىڭ ھەممىسى رونىكچە قالغان ئۈچ . كۆپ قىسمىغا خەنزۇچە سۆزلەر ئويۇلغان

قۇر  21قۇر ئابىدە تېكىستى بار، ئۇنىڭ ئوڭ تەرىپى  41ئاساسى ئابىدە يۈزىدە . ئابىدە تېكىستىدۇر

بولۇپ ، « كىچىك ئابىدە»سول تەرىپى . دۇر« چوڭ ئابىدە»بۇ ئاتالمىش . بولۇپ ، تېكىست داۋامىدۇر

پى سىلىقلىنىپ كەتكەن، ھەر بىر تەرىپىگە رونىكچە قىسقا تاش ئابىدىنىڭ تۆت تەرى. قۇر 21جەمئىي 

ئۇنىڭ ئىچىدە پەقەت ئۈچ يۈزۈدىكى ئابىدە تېكىستلىرى ساقلىنىپ . ئابىدە تېكىستلىرى يېزىلغان

كۆل تېكىن ئابىدىسىنىڭ گەرچە بىر قانچە يىرى ئۇپراپ كەتكەن بولسىمۇ ئەمما ئومۇمەن . قالغان

 .قلىنىشى باشقا ئابىدىلەرنىڭكىدىن كۆپ ياخشىئالغاندا ئابىدە تېكىستىنىڭ سا

 

بىلگە قاغان تاش ئابىدىسى ئوخشاش بىر قەبرىستانلىقتىن تېپىلغان، ئۇنىڭ سىرتقى شەكلى كۆل تېكىن 

تاش ئابىدە يەرگە يىقىلىپ ئۈچ پارچە بولۇپ . ئابىدىسى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشىشىپ كېتىدۇ

ئۇمۇ كۆل تېكىن . مېتىر كېلىدۇ  1.92×0.94×2.42تاش ئابىدىنىڭ ئۇمۇمى يۈزى . كەتكەن

تاش . ئابىدىسىگە ئوخشاش بەش قىرلىق قالقان شەكلىدە بولۇپ ، چۆرىسىگە ئەجدىھا ئويۇلغان

ئۇنىڭ تۆۋەندىكى . ئابىدىنىڭ بىر يۈزىگە بېغىشلىما يېزىلغان بولۇپ ، ناھايىتى ياخشى ساقالنغان

ئابىدىنىڭ . لغان بولۇپ، قىرىلىپ ئۇپراپ كەتكەنئاساسلىق يۈزىگە خەنزۇچە ئابىدە تېكىستى ئويۇ

يەنە بىر يۈزىدە قاغاننىڭ تۇتىمى بار، ئابىدىنىڭ تۆۋەنكى ئاساسى يۈزى رونىك يېزىقىدىكى ئابىدە 

قۇر،  02قۇر، بۇ تېكىستنىڭ داۋامى ئابىدىنىڭ سول تەرىپىدە، جەمئىي  40تېكىستى بولۇپ، تەخمىنەن 

، ئابىدىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە ئويۇلغان، ئابىدىنىڭ تۆت يۈزى ئۇپراپ قۇر بولۇپ  02« كىچىك ئابىدە»)

 .دۇر( سىلىقلىنىپ كەتكەن، پەقەت ساقلىنىپ قالغىنى ئىككى يۈزى

 

 -22ئاينىڭ  -00يىلى  -924كۈنى ۋاپات بولغان، يەنى  -24ئاينىڭ  -01بىلگە قاغان ئىت يىلى 

ئاينىڭ  -4يىلى  -922ى ئۆتكۈزگەن، يەنى كۈنى دەپنە مۇراسىم -29ئاينىڭ  -2كۈنى، توڭگۇز يىلى 

ئايدا چاڭئەندىن يولغا  -2يىلى  -922لى چۇەن باشچىلىقىدىكى ئەلچىلەر ئۈمۈگى . كۈنى -22



260 
 

چىققان، خەنزۇچە ئابىدە تېكىستىنى تارىخچى ئەمەلدار لى روڭ كۆچۈرگەن، تاڭ سۇاللىسىنىڭ 

ىمىگىچە ئابىدە تېكىستى ئويۇلۇپ بولغان، پادىشاھى ئۆز قەلىمى بويىچە يېزىپ بەرگەن، دەپنە مۇراس

جۇڭگو ئەلچىلىرى .مۇراسىم ئىبادەتخانىسىمۇ دەل مۇشۇ چاغدا پۈتكەن بولۇشى مۇمكىن –ماتەم 

ئىبادەتخانا ئىچىگە دەپنە مۇراسىمى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئىسرىقدان ۋە ئىپارالرنى كەلتۈرۈپ، 

ئۇنىڭ .تىنىڭ قۇرۇلمىسى ئىنتايىن ئوخشىشىدۇئىككى ئابىدە تېكىس. ھەممىسىنى ئورنىتىپ بەردى

ئۈستىگە ئابىدە تېكىستلىرىنىڭ نۇرغۇن قىسىملىرىدىكى سۆز جۈملىلىرى بىردەك، ئىككىال ئابىدە 

تېكىستى بىلگە قاغاننىڭ نامى بىلەن بايان قىلىنىدۇ، ئابىدە تېكىستلىرى ئۇنىڭ تۈرك بەگلىرى ۋە 

 .گە، ھەرقايسى قەبىلىلەرگە ئېيتقان سۆزىدۇرخەلقىگە، توققۇز ئوغۇز بەگلىرى ۋە خەلقى

 

كىچىك ئابىدە چوڭ ئابىدىنىڭ مۇقەددىمىسى بولۇپال قالماي، بەلكى چوڭ ئابىدە مەزمۇنىنىڭمۇ 

بىلگە قاغان كىچىك ئابىدىدە ئۆزىنىڭ تۈرك خەلقىنىڭ بەختى ئۈچۈن بىر قانچە . ئاساسى نۇقتىسىدۇر

ساالملىرىغا  -چە بايان قىلىپ، جۇڭگو پادىشاھىنىڭ سوۋغاقېتىم يىراققا سەپەر قىلغانلىقىنى قىسقى

. تۈركلەرگە قارشى تۇرۇپ نەسىھەت قىلىدۇ« ناچار»كۆچكەن ( ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە)بېرىلىپ جەنۇبقا 

نىڭ ھۆكۈمرانلىقى « تابغاچ خانى»ئۇ كىشىلەرنىڭ يېقىنقى ئۆتمىشىنى، شۇ چاغدا تۈرك خەلقىنىڭ 

پەقەت تاڭ . مادارىدىن كەتكەنلىكىنى ئەستە تۇتىشلىرىنى سورايدۇئېچىپ، كۈچ -ئاستىدا ھېرىپ

سۇاللىسى لەشكەرلىرى بارالمايدىغان ئۆتۈكۈن تېغىدىال تۈركلەر ئەمىنلىك ھېس قىالاليدىغانلىقىنى 

ساالملىرىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى، بىلگە قاغاننىڭ قانداق قىلىپ  –ھەمدە ئۇالرنىڭ نۇرغۇن سوۋغا 

باي، ئاز خەلقنى كۆپ قىلغانلىقىنى تۈرك خەلقىنىڭ ئۆزلىرى نېمىگە پەرھىز قىلىپ،  نامرات خەلقنى

تۈرك بەگلىرى ۋە تۈرك »: نېمىگە ئىشىنىشنى بىلىۋېلىشى ئۈچۈن، قاغاننىڭ سۆزى مەڭگۈ تاشقا ئۇيۇلدى

ۇردۇم، مەن بۇ يەرگە تۈرك خەلقىنى يىغىپ، ئەل تۇتقانلىقىڭالرنى ئويد! خەلقى بۇ گەپلەرنى ئاڭالڭالر

سىلەرنىڭ يېڭىلىپ، خاتالىشىپ ئۆلگەنلىكىڭالرنىمۇ بۇ يەرگە ئويدۇردۇم، قانداق سۆزۈم بولسا 

 .«!ھەممىسىنى مەڭگۈ تاشقا ئويدۇردۇم، بۇنى كۆرۈپ بېقىڭالر ھازىرقى تۈرك خەلقى ۋە بەگلىرى

 

( 0)»: ىلىنىدۇئىككى ئابىدىنىڭ چوڭ ئابىدىلىرىدە بىلگە قاغان قەدىمكى تارىختىن باشالپ بايان ق

ئۈستىمىزدىكى كۆك ئاسمان بىلەن ئاستىمىزدىكى قوڭۇر تۇپراق يارىتىلغاندا، ئىككىسى ئارىسىدا 

بوۋام بومىن قاغان، ئىستەمى قاغان -ئىنسان بالىسى ئۈستىدە ئاتا. ئىنسان بالىسى يارىتىلىپتۇ

تۈزۈمىنى تۈزۈپ -نىڭ قانۇنئۇالر تەختتە ئولتۇرۇپ تۈرك خەلقىنىڭ ئېلىنى قۇرۇپتۇ ۋە ئۇ. ئولتۇرۇپتۇ

قوشۇن چىقىرىپ . بۇ چاغدا تۆت ئەتراپتىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ دۈشمىنى ئىكەن( 2. )بېرىپتۇ

بېشى بارالرنى باش . تۆت ئەتراپتىكى خەلقنىڭ ھەممىسىنى قولغا كەلتۈرۈپتۇ، ئۆزىگە بوي سۇندۇرۇپتۇ

ەرقتىن تاكى قادىرقان تاغلىرى، غەربتە تا تۆمۈر ئۇردۇرۇپتۇ، تىزى بارالرنى تىزالندۇرۇپتۇ، ئۇالرنى ش

ئىككىسى ئارىسىدا ئىگىسىز قالقان كۆك تۈركلەرگە (2.)قاپقىغىچە بولغان جايالرغا ئولتۇراقالشتۇرۇپتۇ
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بۇيرۇقلىرىمۇ ئېھتىمال دەنا بولسا . ئۇالر دانا قاغان ئىكەن، باتۇر قاغان ئىكەن. ھۆكۈمرانلىق قىلىپتۇ

خەلقىمۇ سادىق ئىكەن، شۇڭا ئۇالر دۆلەتكە ئەنە شۇنداق ھۆكۈمرانلىق قىلىپتۇ، كېرەك ، بەگلىرى ۋە 

تەزىيە .كىيىنچە ئۇالر قازا تېپىپتۇ( 4. )ئەلنى باشقۇرۇشنىڭ قانۇنىي تۈزۈملىرىنى ئورنۇتۇپتۇ

بىلدۈرگۈچىلەر، قايغۇ بىلدۈرگۈچىلەر، كۈن چىقىشتىكى بوكلى چۆللىك ئېلىدىن، تابغاچالردىن، 

ىن، ئاپارالردىن، پۇرۇمالردىن، قىرغىزالردىن، ئۈچ قورىقارالردىن، ئوتتۇز تاتارالردىن، تىبەتلەرد

قىتانالردىن، تاتابىالردىن بولۇپ شۇنچە كۆپ ئادەم كېلىپ ئۇالرغا قايغۇسىنى بىلدۈرۈپتۇ، تەزىيە 

لىرى قاغان ئاندىن كىيىن ئىنى( 2. )بىلدۈرۈپتۇ، ئۇالر ئەنە شۇنداق داڭلىق قاغانالردىن بولغانىكەن

. ئوغلى ئاتىسىنى دورىماپتۇ. كىيىن ئىنىسى ئاكىسىنى دورىماپتۇ. بولۇپتۇ، ئوغۇللىرىمۇ قاغان بولۇپتۇ

( 4.)بىلىمسىز قاغان تەختتە ئولتۇرۇپتۇ، بۇيرۇقلىرىمۇ ئېھتىمال بىلىمسىزلەردىن، بۇزۇقالردىن بولسا كېرەك

ىنى بىلەن ئاكىنى ئۆچمەنلەشتۈرۈپ قويغانلىقى ئ... بەگلىرىدە، خەلقىدە ساداقەت بولمىغانلىقى ئۈچۈن

ئۈچۈن، بەگلەر بىلەن خەلقى ئارىسىغا سوغۇقلۇق سېلىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، تۈرك خەلقى تىكلىنىپ 

تۈرك ...... قاغان دەپ نام ئالغان قاغاندىن ئايرىلىپ قاپتۇ ( 9. )بولغان دۆلىتىدىن مەھرۇم بولۇپتۇ

ىچىشىپ، تابغاچپەرەس بەگلەر تابغاچ ناملىرىنى قوللىنىپ، بەگلىرى تۈرك دېگەن نامدىن ۋاز ك

 .«تابغاچ قاغانغا بېقىنىپتۇ

 

يۇقىرىقىالر بىلگە قاغاننىڭ بىرىنچى تۈرك قاغانلىقىنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھاالكەتكە يۈزلىنىشى ھەققىدىكى 

اقتى كىشىلەر ئەسىردىكى رىۋايەتلەردە مەزكۇر تۈرك قاغانلىقىنىڭ باش كۆتۈرگەن ۋ Ⅷ. بايانلىرىدۇر

نەزىرىدە بەكمۇ ئۇزاقتەك ئىدى، ئەگەر يىغىنچاق ئابىدە تېكىستلىرىدىن ئىجتىمائىي چوڭ 

ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئىنكاسىنى ھېس قىلغىلى بولمايدۇ دېيىلسە ، قەھرىمانلىق ئېپوسلىرىدىكى رىتىملىق 

قۇرۇلمىسىنىڭ سىياسىي قاپىيەلىرىدىمۇ قاغاننىڭ يىراق ئەجدادلىرىنىڭ تۈرك خەلقى يېڭى ئىجتىمائىي 

ئۇنداقتا ئۇنىڭ بىلەن . خىتابنامىسى ھەققىدىكى ئۇنداق تەسىرلىك مەدھىيە كارتىنىلىرىمۇ كۈرۈلمەيدۇ

ساقلىنىپ قالغان ئىككى ئەسىرلىك ئۆتمۈش خاتىرىلىرىنى تارىخىي رىۋايەت دېگەندىن كۆرە، 

 .تارىخىي داستان خاراكتېرىدىكى رىۋايەت دېگەن تېخىمۇ ياخشىدۇر

 

قاغاننىڭ سىياسىي ھوقۇقىدا ئىپادىلەنگەن ئىالھى ئىرادە، ھەرقايسى بەگلەر ۋە خەلقنىڭ قاغانغا 

مانا بۇ ئىككى ئابىدە تېكىستىدە  –بولغان ساداقىتى، خەلقنىڭ ھەرقايسى بەگلەرگە ئىتائەت قىلىشى 

تۇرۇشىدىكى  نىڭ مەۋجۇت بولۇپ« مەڭگۈلۈك ئەل»ئىدىيىۋى ئاساسى تېمىغا سىڭدۈرۈلگەن، مانا بۇ 

مۇبادا بۇ بىلگە قاغاننىڭ ئۆز خەلقىگە ۋە ئوقۇرمەنلىرىگە خۇالسىلەپ سۆزلىگەن . ئاساسى شەرتتۇر

تارىخىي ساۋىقى دېيىلىدىغان بولسا، ئۇنداقتا ئابىدە تېكىستىنىڭ باشقا بىر يېرىدە يەنە مۇشۇ 

غانىڭالردىن، تۈرك خەلقى ئۆزۈڭالر قا»: بايانلىرىنىڭ مەزمۇنىنى مۇنداق خۇالسىلەيدۇ

ئۆزۈڭالر بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرۈپ، .....ماكانىڭالردىن ئايرىلمىساڭالر -بەگلىرىڭالردىن، يۇرت
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بۇ نەچچە قۇر، تۈرك قەغانلىقى يۇقىرى . «قايغۇسىز تۇرمۇش كەچۈرىسىلەر-خاتىرجەم ماكانلىشىپ، غەم

. ەن ئىپادىلەپ بەرگەنقاتالم ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ ئىددىيۋى ئېڭىدىكى سىياسىي خارەكتىرىنى روش

ئابىدە تېكىستىدە خەلقنىڭ قاغان ۋە ھەرقايسى بەگلەرگە جەزمەن ئىتائەت قىلىشى كەسكىن تەلەپ 

شۇڭا مۇئەللىپنىڭ قارىشىچە ئابىدىنىڭ بىر پۈتۈن تېكىستى مۇشۇ ئىدىيىنى دەلىللەشتىن . قىلىنغان

قاغان يەنە بەگلەر بىلەن بىللە  تۈرك خەلقىنىڭ بەختى قاغاننىڭ نەتىجىسىگە بويسۇنۇش،. ئىبارەت

ئۆتۈكەن تېغىدىن قوشۇن ئەۋەتىپ ھەممە يەردە غەلىبە قىلىدىغان جازا يۈرۈشى قىلىش ھەمدە 

ئالتۇن، ئاق كۈمۈش، مەشۇت يىپەك، »: غەنىيمەت ۋە ئولجىالرنى خەلققە تارتۇق قىلىش الزىم

، قارا بولغۇن، كۆك تىيىنلەرنى ئايغىر –ئاشلىقتىن ئىشلەنگەن ئىچىملىك، نەسىللىك يۈگۈرۈك ئات 

 .«....!خەلقىمگە قازىنىپ بەردىم، تېپىپ بەردىم  –تۈركلىرىمگە 

 

كۆل تېكىن بىلەن بىلگە قاغان چوڭ ئابىدەسىنىڭ بېشىدىكى يەتتە قۇر بىرىنچى تۈرك قاغانلىقى 

گە قارشى ئارا نىزا ۋە خەلقنىڭ بەگلەر-قاغانلىقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئۆز. ھەققىدىكى باياندۇر

 -ئۇمۇ سەل ئىلگىرىكى ئاتا . كۈرىشى، ئەڭ ئاخىرقى بىر قاغاننىڭ مەغلۇبىيىتىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى

پاراسىتىنى جارى قىلدۇرالمىدى، يېتەرلىك شىجائىتىنىمۇ نامايان  -بوۋىسىدەك يېتەرلىك ئەقىل 

تۈرك خەلقىنى ھاالكەت  بۇ قاغان قانداق ئادەم بۇلىشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇ ئەڭ ئاخىرى. قىاللمىدى

ئىلتەرىس  –گىردابىغا ئېلىپ باردى، ئەمما تەڭرى شاپائىتى بىلەن تۈرك خەلقىگە نىجاتلىق يۇلتۇزى 

ئىلتەرىس كەسكىن كۈرەشتە تۈرك ئېلىنى قايتا . قاغان يەنى بىلگە قاغاننىڭ ئاتىسىنى ئېلىپ كەلدى

. ەمىلى كۈچى ۋە بايلىقىنى يەنىمۇ ئاشۇردىئۇنىڭ ۋارىسى ئاپار قاغان تۈرك خەلقىنىڭ ئ. قۇرۇپ چىقتى

ئەمما خەلق ئۆزىنىڭ بەختىنى قەدىرلىمەي، قااليمىقانچىلىققا يۈزلەندى، قاغاننى يوقاتتى، شۇنىڭ 

بىلگە مۇشۇنداق ۋەزىيەتتە قاغان بولدى، ئۇ كېچىلىرى . بىلەن يەنە يوقسۇل، بىچارە خەلققە ئايالندى

قېتىم يۈرۈش قىلىپ تۈرك خەلقىنىڭ ئېلىنى ۋە شەرىپىنى  02ئۇ  .ئۇخلىمىدى، كۈندۈزلىرى ئولتۇرمىدى

ئەسلىگە كەلتۈردى، ئۆلۈمگە يۈز تۇتقان خەلققە جان كىرگۈزدى، يالىڭاچ خەلقنى تونلۇق، يوقسۇل 

بىلگە قاغاننىڭ ئەڭ يېقىن سەپدىشى ئۇنىڭ قېرىندىشى . خەلقنى باي قىلدى، ئاز خەلقنى كۆپ قىلدى

 .كۆل تېكىندۇر

 

قۇرلىرىدا كۆل تېكىننىڭ قاتناشقان بىر قانچە قېتىملىق جەڭلىرى، ئۇنىڭ  22 ～ 21نىڭ ئابىدى

ئىزلىرى ۋە تۆھپىلىرى، ئۇنىڭ ۋاپاتى ۋە ماتەم مۇراسىمى ھەمدە بىلگە قاغاننىڭ قايغۇرۇشلىرى -ئىش

تىملىق ياشلىق كىچىك سەردار قاتناشقان بىرىنچى قې 04بۇ بايان باشلىنىشى بىلەنال . بايان قىلىنىدۇ

قۇرلىرىدا بۇ  21～44. غا جازا يۈرۈشى قىلغان ئۇرۇش تەسۋىرلىنىدۇ« سوغدىالر»يىلى  -910 –جەڭ 

يىلى توققۇز ئوغۇزالر بىلەن  -924يەنى ئۇنىڭ . پالۋاننىڭ ئەڭ شەرەپلىك تۆھپىلىرى بايان قىلىنىدۇ

. لىق تۆھپىسى بايان قىلىنىدۇبولغان ئۇرۇشتا قاغانلىق ئوردىسىنى ۋە قاغانلىق تەختىنى قۇتقۇزۇپ قالغان
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يىلىدىن كىيىن يەنى بىلگە قاغان تەختكە چىققاندىن كىيىن بولغان بىر نەچچە قېتىملىق  -904بىراق، 

قاغاننىڭ ئۆزىنىڭ . غالىبانە ئۇرۇشنىڭ بايانى ئاساسەن قاغاننىڭ ئۆزىنىڭ ئابىدىسىگە پۈتۈلگەن

 .قۇر يېزىلغان 4تەختتە ئولتۇرۇشتىن ئىلگىرىكى تۆھپىلىرى پەقەتال 

 

قۇرىدا بىلگە قاغان ئۆزىنىڭ ساالھىيىتى بىلەن سۆز  -20بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشى چوڭ ئابىدىسىنىڭ 

قۇرالردىمۇ مەڭگۈ تاش يۈزۈدىكى بېغىشلىمىغا ئوخشاش بولۇپ، ياخشى  - 24～20قىلمايدۇ؛ 

نىڭ ( بولۇشى مۇمكىن تەڭرى قاغان)ساقالنمىغان، بۇ نەچچە قۇر بىلگە قاغاننىڭ ئوغلى ۋە ۋارىسى 

بەلكى ئابىدىنىڭ بىر تەرىپىدىكى ئابىدە تېكىستى ۋە ئابىدىنىڭ يۈزىدىكى . نامىدا يېزىلغان

مۇراسىم ۋاقتى  –قۇرالردا بىلگە قاغاننىڭ ۋاپاتى ۋە ماتەم  – 42～20. بېغىشلىمىالرنىمۇ ئۇ يازغان

ەتراپىدىكى ئەمەلدارالرنىڭ ئەمەل مۇراسىم سوۋغاتلىرى ۋە قاغانلىق تەختى ئ-قەيت قىلىنىدۇ، ماتەم

 .يۇقىرىقىالر ئىككى ئابىدە تېكىستىنىڭ مەزمۇنى ۋە قۇرۇلما ئۇمۇمى ئەھۋالىدۇر. تەرتىپى بايان قىلىنىدۇ

 

ئىككى ئابىدىدىكى ئۇيۇپ يېزىلغان پۈتۈن مەزمۇندا بىلگە قاغاننىڭ كۆڭلىدىكى سۆزى تەكىتلەنگەن 

ەققاشچىلىرىنىڭ ئۇنىڭغا جان كۆيدۈرۈپ ئويۇپ بەرگەن جۇڭگو ن. بولۇپ ، بۇ ئۇنىڭ ئەسلى سۆزى

تابغاچ قاغاندىن نەققاشچى كەلتۈردۈم، .... مەڭگۈ تاش .... مەن »: مەڭگۈ تېشىدا مۇشۇ سۆز بار

كۆڭلۈمدىكى سۆزلىرىمنى ! ..... ئۇالر مىنىڭ سۆزۈمنى ياندۇرمىدى. ئۇالرغا قەبرىنى نەقىشلەتتىم

بىلگە قاغاننىڭ كىچىك ئابىدىسىدىكى مۇشۇ . «!پ بىلگەيسىلەرئويدۇردۇم، ھەممىڭالر بۇنى كۆرۈ

مەزمۇن بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان ئابىدە تېكىستىدە ئېنىق كۆرسەتكەنكى، بۇ ئابىدە بىلگە قاغان 

تۈرك بەگلىرى بىلەن خەلقى بۇ تاشقا »تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن تىكلەنگەن بولۇپ ، يەنە بىر تەرىپىدە 

ئېنىقكى بىلگە قاغاننىڭ . دېيىلىپ، بۇ ئىش چۈشەندۈرۈلىدۇ« مەدھىيە ئوقۇدىبىرلىكتە ئىنتايىن كۆپ 

بۇ . ئوغلىنىڭ نامىدا يېزىلغان ئابىدە تېكىستى ئويۇلغاندا، ئابىدە ئاللىبۇرۇن تىكلىنىپ بولغان ئىدى

ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە مەڭگۈ تاشنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى .ئەھۋال رادلوفنىڭ تەكشۈرۈشىدىمۇ ئىسپاتالنغان

ەڭ ئاخىرقى بىر نەچچە قۇر ئابىدە تېكىستى ئېنىقكى، ئابىدە تېكىستىنىڭ ئاساسى قىسمى بىلەن ئ

 .ئايرىم تۇرىدۇ

 

شۇڭا بۇ ئىككىال ئابىدە بىلگە قاغاننىڭ ئەمرى ھەمدە ئۇنىڭ نازارىتى ئاستىدا ئۇيۇلغان بولۇپ، 

ئەسلى سۆزىنى ئويغان ئۇنىڭ ئىدىيىسىنى ئىپادىلەيدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە مەلۇم دەرىجىدە ئۇنىڭ 

بىراق ھەربىر ئابىدە قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا پۈتۈنلەي ئىنتايىن .بۇلىشى مۇمكىن دەپ قاراشقا بولىدۇ 

شۇنىڭ بىلەن يەنە تارىخىي چوڭ ۋەقەلەر .سەنئەت ئەسىرىدۇر–مۇرەككەپ بولغان ئەدەبىيات 

بار مەلۇماتالر دەپ قارىغان ئىشالر ئۇالردا يۈكسەك سەگەكلىك بىلەن مۇئەللىپ قىممىتى . خاتىرىسىدۇر

ئابىدىلەر رۇششەن تىلدا يېزىلغان بولۇپ، بەدىئىي ئىپادىلەش ۋاستىلىرىگە . ئەمىلى كۆرسىتىلگەن
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شۇنىڭ بىلەن بىللە ئابىدە تېكىستلىرىدە ئاممىبابالشقان تىل ئادىتى ۋە بايانالر ئۇنىڭ .ئىنتايىن باي

بۇالرنىڭ . ئىگە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ ئۇسلۇبىنىڭ ئەنئەنىۋى ئاالھىدىلىكلىرىگە

ھەممىسى ئابىدە تېكىستلىرى تاشقا ئۇيۇلغان ئاغزاكى ھېكايەتلەر بولۇپال قالماي بەلكى قىسمەن 

ئەدەبىي دىت ۋە نەپىس تىل قابىلىيىتىگە ئىگە بولغان سەنئەتكارنىڭ ئىجادى، ئىككىنچى تۈرك 

الرنىڭ ئىجادىيىتى ئىكەنلىكىنى ( پۈتۈكچى)زغۇچى قاغانلىقى ئوردا بەگلىرى ۋە مەدھىيە يا

ئەڭ ئاخىرى ئابىدە تېكىستلىرى پىششىق ئىمال ۋە قەدىمكى يېزىقشۇناسلىق جەھەتلەردە .ئىسپاتاليدۇ

. قۇسۇرسىز بولۇپ ، ئۇ جۇڭگو ئويما نەققاشچىلىرى پۈتتۈرۈپ چىققان ئەڭ ئاخىرقى بىر ئىش تەرتىپىدۇر

 .يېزىپ قويغان بەلگىلەرنى ئويغاندۇر يەنى ئۇالر ئىلگىرى ئابىدىگە

 

مۇئەللىپ كۆل تېكىن مەڭگۈ تېشىدا ئۈچ قېتىم، بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشىدا بىر قېتىم ئۆزىنىڭ ئىسمىنى 

بۇ  –كۆل تېكىننىڭ جىيەن ئوغلى يوللۇغ تېكىن  –تاشقا بۇنچىلىك خەتنى يازغان مەن »: ئاتايدۇ

كۈن ئولتۇردۇم، ھەممىنى بۇ تاشقا  21ەن يوللۇغ تېكىن م. مەڭگۈ تاشنىڭ خېتىنى يېزىپ پۈتتۈردۈم

بۇنچە كۆپ قۇرۇلۇش، . تېكىستىنى مەنكى يوللۇغ تېكىن يازدىم( مەڭگۈ تاش)بىلگە قاغان ». «پۈتتۈم

بىلگە قاغاننىڭ جىيەن ئوغلى مەنكى يوللۇغ تېكىن بىر ئاي تۆت كۈن ئولتۇرۇپ (....؟)نەقىش، ئېسىل 

 .«....م يېزىپ چىقتىم، زىننەتلىدى

 

ئەپسۇسلىنارلىقى شۇكى، مەيلى ئابىدە تېكىستىدە ياكى خەنزۇچە تارىخىي ماتېرىيالالردا بولسۇن، 

قاغان جەمەتىدىن شۇنداقال شىغاۋۇل بېگى .ھېچقايسىدا يوللۇغ تېكىن ھەققىدە تولۇقلىما ماتېرىيال يوق

تېكىستلىرىنىڭ مۇئەللىپى،  بولغان يوللۇغ تېكىن، خۇددى ئۆزى جاكارلىغاندەك، ئۇ نۇرغۇن ئابىدە

ئۇ دەل ئۆز قۇلى بىلەن . بەلكى ئۇ بىزگە مەلۇم بولغان تۈركىي تىلدا ئەسەر يازغان بىرىنچى مۇئەللىپتۇر

ئاندىن جۇڭگو ئويما نەققاشچىلىرى ئۇنى . يازغان( قارا سىيا بىلەن)ئابىدە تېكىستىنى مەڭگۈ تاشقا 

نىسىنىڭ تېمىدىكى بىزگىچە يېتىپ كېلەلمىگەن مۇراسىم ئىبادەتخا –ماتەم . ئويۇپ چىقارغان

سەنئەت ئەسىرى ۋە قەدىمكى تۈرك  –شۈبھىسىزكى ئەدەبىيات . بېغىشلىمىنىمۇ شۇ يازغان

تارىخشۇناسلىق كاتېگورىيىسىگە تەئەللۇق بولغان ئابىدە تېكىستلىرى يوللۇغ تېكىن تەرىپىدىن 

. ىكى خاسلىقنىمۇ كۆپتۈرۋەتمەسلىكىمىز كېرەك ئەمما يوللۇغ تېكىننىڭ سىياسىي قاراشلىرىد. يېزىلغان

ئابىدە تېكىستلىرىدە ئەكس ئەتكەن سىياسىي قاراش تەھلىللىرىنى ئۇنىڭ نامىغا تەئەللۇق قىلىش 

يوللۇغ تېكىن يازغان مەزمۇنالر پادىشاھ بىلگە قاغاننىڭ ئىدىيىسى، مۇھاكىمىسى ۋە ھەرىكىتى، . الزىم

قىلىنغان بارلىق سىياسى قاراشالر قۇشۇمچە چۈشەندۈرۈلىدۇ،  شۇڭا بىلگە قاغاننىڭ نامىدا بايان

 .نەققاشچىالرمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى بۇرمىالنمىغان

 

سايدام رايونىدىكى ئىككى ئابىدە –رونىك يېزىقىدىكى ئابىدىلەر ئىچىدە خۇشۇ -قەدىمكى تۈرك
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اتى ۋە ئەدەبىي –ئۇالرنىڭ قەدىمكى تۈركىي تىل . تېكىستى ئەڭ ئۇزۇن ھەم ئەڭ مۇھىمدۇر

تارىخشۇناسلىقى جەھەتلەردىكى ئەھمىيىتىنى قانچىلىك يۇقىرى باھالىسىمۇ ئاشۇرۇۋەتكەنلىك 

بۇ ئىككى ئابىدە تېكىستىنى تەتقىق قىلغاندا ئېرىشكەن تەكشۈرۈش نەتىجىسى ئاللىبۇرۇنال . بولمايدۇ

باشقا بارلىق ئابىدە  ئەمما ئابىدىلەرنىڭ ئۆزى مەلۇم ئۆلچەمدەك.ئورتاق ئېتىراپ قىلىشقا ئىگە بولغان

بۇ ئىككى ئابىدىگە بولغان تەتقىقات ۋاقتى گەرچە .تېكىستلىرىنى ئۆلچەيدىغان ئۆلچەم بولۇپ قالغان

ئۇزۇن بولسىمۇ، بىراق تەتقىقات خېلى ئۇزۇنغىچە ئاخىرالشمايدۇ، يەنە نۇرغۇنلىغان كۈتۈلمىگەن 

ە مىللەتشۇناسالرنىڭ تەتقىق قىلىشىنى كۈتۈپ تەتقىقاتالر تىلشۇناسالر، ئەدەبىياتچىالر، تارىخشۇناسالر ۋ

 .تۇرماقتا

 

يىلى قېزىلغان ھەم  -0373يىلى بايقىغان بولۇپ ،  -0379تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشىنى كلېمېنتس 

شۇنىڭدىن كىيىن بۇ . رادلف مۇشۇنىڭغا ئاساسەن ئابىدە تېكىستىنى ئېالن قىلدى. سۈرەتكە ئېلىنغان

 -0729)، ئالتو (يىلى -0722)، ۋالدىمىرسوف (يىلى -0717)تېد ئابىدىنى تەكشۈرگەنلەردىن رادمس

 .الر بار( يىلى -0741)، ئۇبرياتوۋا ۋە نادېليايېۋ (يىلى

 

كىلومېتىر كېلىدىغان بايىنچوكتۇ دېگەن يەردە 44ئابىدىنىڭ ئورنى ئوالنباتورنىڭ شەرقىي جەنۇبىدىن 

بۇ .  دەرياسىنىڭ ئوڭ قىرغىقى ئارىسىدابولۇپ ، نااليخا ئاھالىلەر ئولتۇراق نۇقتىسى بىلەن توال

مەزكۇر قەبرىلەر توپى يەنە . سايدامدىكىدەك قەبرىلەر توپىنىڭ بىر قىسمىدۇر –ئابىدىلەرمۇ خۇشۇ 

نەقىشلەر بىلەن  –مۇراسىم ئىبادەتخانىسى خارابىلىكى، توپىغا يېرىم كۆمۈلگەن گۈل  –ماتەم 

مېتىر،  2.41×2.41)ىك جەسەت ساندۇقى زىننەتلەنگەن چوڭ تاشتىن ياسالغان تۆت تەرەپل

، سەككىز (مېتىر  0.21×0.21)، تاشتىن ياسالغان كىچىك جەسەت ساندۇقى (مېتىر  0.21ئېگىزلىكى 

دانە تاش ئويما ئادەم ھەيكىلى ۋە شەرق تەرەپتىن ئىبادەتخانىغىچە بىر رەت سۇزۇلغان بالبال 

ەردە كىچىك دائىرىدىن قېدىرىش ئېلىپ بېرىپ، ۋالدىمىرسوف بۇ ي.قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

يىلى يەنە بەزىلەر ئابىدە ئۈستىدە  -0729. قەبرىگە ياتقۇزۇلغىنى كاھىش ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىدى

بۇ يەردە خىزمەت قىلغان موڭغۇلىيە ئارخېئولوگلىرى . ئارخېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ باردى

بىراق جىزلنىڭ دوكالتىغا قارىغاندا ئات جابدۇقلىرىنىڭ .تېخىچە خىزمەت دوكالتىنى ئېالن قىلمىدى

ئاالھىدە قىزىقارلىقى شۇكى . ئالتۇندىن ياسالغان بېزەكلىرى ۋە ئالتۇندىن ياسالغان تۈگمىلەر تېپىلغان

لەر ۋە ئىبادەتخانا تېمىدىن چۈشۈپ ( ئالۋاستى نىقابى)شۇ قېتىم بايقالغان اليدىن ياسالغان بېزەك 

 04)پارچە چالپاقتا ناھايىتى قوپال يېزىلغان رونىكچە بېغىشلىما  01ئىچىدىكى  كەتكەن چالپاقالر

مەزكۇر . ساقلىنىپ قالغان بولۇپ ، ئارخېئولوگ سېلېجاپ ئۇنىڭ رەسىمىنى ئېالن قىلدى( بەلگە

 .بېغىشلىما بىلەن تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشىنىڭ ھېچقانداق ئاالقىسى يوق

بۇ ئىككى تۈۋرۈك . قېقىلغان ئىككى تاش تۈۋرۈككە ئويۇلغانتۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشى تېكىستى يەرگە 
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تىك تۆت بۇلۇڭ شەكىللىك، تەكشى قويۇلغان بولۇپ ، بۇتخانىنىڭ شەرقىي تېمىغا يانداشقان ھەلدا 

جەنۇبىي تۈۋرۈككە ئابىدە . تىكلەنگەن، شەرقىي تېمى بىلەن بولغان ئارىلىقى نەچچە مېتىر كېلىدۇ

شىمالىي تۈۋرۈككە . مېتىر كېلىدۇ  0.91تۈۋرۈكنىڭ ئېگىزلىكى . غانتېكىستىنىڭ باشقىسمى ئويۇل

ھەربىر قۇر يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ، . مېتىر كېلىدۇ  0.41تېكىست داۋامى ئويۇلغان بولۇپ، ئېگىزلىكى 

بەلگىلەرنىڭ ھەممىسىال ناھايىتى ياخشى ساقالنغان بولماستىن، شىمالىي . سولدىن ئوڭغا يېزىلغان

بۇ ئابىدىمۇ پۈتۈن قەبرىلەر توپىدىكى . كەتكەن ئابىدە تېكىستلىرى خېلى كۆپ تۈۋرۈكتە ئۆچۈپ

سايدامدىكى ئابىدىلەردىنمۇ ناھايىتى  –ئابىدىلەرگە ئوخشاش بولۇپ ، سىرتقى كۆرۈنۈشى خۇشۇ 

 .ئاددىي

 

مەڭگۈ تاش تېكىستى مۇئەللىپنىڭ ياكى ياسىغۇچىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە تېكىست قۇرلىرىدا ھېچقانداق 

قۇرىدا بۇ مەڭگۈ تاشنىڭ تۇنيۇقۇقنىڭ نامىغا  -23ماتېرىيال بىلەن تەمىنلىمەيدۇ، بىراق 

دەپ قەيت « مەنكى بىلگە تۇنيۇقۇق بۇ مەڭگۈ تاشتىكى سۆزلەرنى يازدۇردۇم.... »: تىكىلگەنلىكىنى 

داق مۇراسىم ئىشى ھەققىدە ئابىدە تېكىستىدە ھېچقان –تۇنيۇقۇقنىڭ ۋاپاتى ياكى ماتەم . قىلىدۇ

بۇنىڭدىن كۆرۈشكە بولىدۇكى، ئابىدە ئۇنىڭ باش پېرسوناژى ھايات ۋاقتىدىال . قۇشۇمچە خاتىرە يوق

 .تىكلەنگەن، كىيىن قەبرىلەر توپىنىڭ بىر قىسمى قىلىنغان

 

سايدام ئابىدە تېكىستلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشىنىڭ يېزىلىش ئۇسلۇبى –خۇشۇ 

سايدام  –مەڭگۈ تاش تېكىستىنىڭ ئۇسلۇبى خۇشۇ . بىرمۇنچە ئاالھىدىلىكلىرى بار ۋە تىل جەھەتلەردە

ئابىدىلىرىدىكىدەك سەلتەنەتلىك ئەمەس، مۇئەللىپ ئۆز سۆزىنى دىئالوگقا ئوخشاش ئەدەبىي 

بۇ ئارقىلىق ئۇ . ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ، ئۇرغۇلۇق جۈملە ۋە ئاممىباب تىل بىلەن بايان قىلغان

مەزكۇر مەڭگۈ تاشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر تەتقىقاتچىسى گىرائۇد . تەبىئىي ئىپادىلەنگەن تەسىرچان ھەم

كىرىش سۆز ۋە خۇالسە باياندىكى  –مەڭگۈ تاشنىڭ ئىككى قىسمى : مۇنداق خۇالسىنى چىقاردى

نەزمە بىلەن يېزىلغان، روشەن بايان قىلىنغان ئاساسى قىسىمدىكى ئاشۇ بۆلەكلەر  –نەچچە قۇر 

كۆل تېكىن مەڭگۈ تېشى ۋە بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشىنى تەتقىق . ېئىرغا ئوخشاپ كېتىدۇنەسرىي ش

 .قىلغۇچىالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش خۇالسىلەرنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدى

 

مەزمۇنىدىن قارىغاندا، مەڭگۈ تاش تېكىستىدە مەدھىيە ئورامىدا تۇنيۇقۇقنىڭ ئۆز تەزكىرىسى 

ان تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش ئۇ ئاكتىپلىق بىلەن ئىشتىراك قىلغان ھەر يېزىلغان بولۇپ، بايان قىلىنغ

ئۇنىڭ ئۈستىگە ئابىدە تېكىستلىرى پەقەت بايانالر بىلەنال چەكلەنمەي، .قېتىملىق تارىخىي ۋەقەلەردۇر

 .يەنە بۇ ۋەقەلەرنى مۇھاكىمە قىلىدۇ ۋە سىياسى نۇقتىدىن باھااليدۇ
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دا ئۆسكەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ، شۇ چاغدا بارلىق تۈرك (ابغاچت)قۇردا ئۆزىنىڭ جۇڭگو -0تۇنيۇقۇق 

داۋامىدا ئىككىنچى تۈرك قاغانلىقىنىڭ گۈللىنىشىدىكى تۈركلەرنىڭ چوڭ . پۇقرالىرى تابغاچقا بېقىناتتى

قۇرالردا خاككاسالر بىلەن  – 43 -21(. قۇرالر -07-2)ئىسيانلىرىنىڭ تارىخى بايان قىلىنىدۇ

مەڭگۈ . ھەمدە سوغدىالرغا يۈرۈش قىلىش ئەھۋالى تەسىرلىك بايان قىلىنىدۇ تۈركەشلەرنىڭ ئۇرۇشى

الردا ئۆزىنىڭ ئۆمۈر بايانىنى ( قۇرالر – 42-43)تاش تېكىستىنىڭ ئاخىرىدىكى نەچچە قۇر 

. شۇنداقال ئۆزىنىڭ تۆھپىسىنى ناھايىتى ھاياجانلىق بىلەن مەدىھلىگەندۇر. چۈشىنىشلىك ئىپادىلىگەن

ارىشىچە مۇبادا مۇشۇ تۆھپىلەر بولمىسا تۈرك ئېلىنىڭ روناق تېپىشى ۋە مەۋجۇت بولۇپ تۇنيۇقۇقنىڭ ق

 .تورىشى ئەمەلگە ئاشمايدۇ

 

بىر خىل قاراشتا تۇنيۇقۇقنىڭ مەزكۇر ئابىدە تېكىستىنى يازغان ۋاقتى ئۇنىڭ ۋاقىتلىق نەزەردىن چۈشۈپ 

شۇ ۋاقىتتىن كېيىنال ئۇ يەنە قايتىدىن كەينىدە، ياكى مۇ-يىلىنىڭ ئالدى -904قالغان مەزگىلى، يەنى 

شۇڭا مەڭگۈ تاش . بىراق ئۇ مۇقىمالشمىغان ۋاقىت ئىدى. قاغاننىڭ مەسلىھەتچىسى بولغان

تېكىستىدىكى مەدھىيە سۆزلىرى ئاشۇرۇۋېتىلگەن، ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇنداق مەدھىيەلەر بىلەن ئۇنىڭ 

مەيلى قانداق بولسۇن مەڭگۈ تاش . ەنيېڭى خانغا ئىپادىلىگەن ئۇچۇق ساداقىتى بىرلىشىپ كەتك

 .يىلنى باشلىنىش نۇقتىسى قىلغان -904تېكىستىدە بىلگە قاغاننىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ۋاقىت 

تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشى ھەققىدە يېقىنقى يىلالردىن بۇيان گەرچە بىرمۇنچە يېڭى تەرجىمىلەر بارلىققا 

ش قىيىن ۋە تەتقىق قىلىش يېتەرسىز بىرخىل ئابىدە كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇ يەنىال يېشىپ ئوقۇ

بىر قىسىم سەۋەبلەر ئابىدە تېكىستىدە تەكرارلىنىپ كەتكەن يېتەرسىزلىكلەرنىڭ . بولۇپ تۇرماقتا

بولغانلىقىدىن، بىر قىسىم سەۋەبلەر بولسا تەتقىقاتچىالر ئابىدە تېكىستىنى پىشىپ ئوقۇغاندا نۇرغۇن 

تارىخشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ئالغاندا . الرغا يولۇققانلىقىدىن بولغانيەرلىرىدە ئېغىر قىيىنچىلىق

 .سايدام ئابىدىلىرىنى ئايرىغىلى بولمايدۇ –تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشى بىلەن خۇشۇ 

 

خۇشوتۇ  –يىلى ئوالنباتورنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى ئىخې  -0702كۆلچۈر مەڭگۈ تېشىنى كوتۋىچ 

قەبرىلەر توپىنىڭ بىر تەركىبى قىسمى بولۇپ ، بايىنچوكتۇ بۇ مەڭگۈ تاش . جىلغىسىدىن بايقىغان

بىزنىڭ بىلىشىمىزچە كىيىن بۇ مەڭگۈ تاش يەنە تەتقىق . قەبرىلەر توپى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشىشىدۇ

 .مەڭگۈ تاش تېكىستىنىڭ بىرىنچى تەرجىمىسىنى سامويلوۋىچ پۈتتۈرگەن. قىلىنمىغان

 

شەرققە ، . مېتىر كېلىدۇ  1.40×1.40×0.71ان، دائىرىسى مەڭگۈ تاش گۈللۈك قۇرام تاشتىن ياسالغ

مەڭگۈ تاشنىڭ تۆت يۈزىنىڭ ھەممىسىدە ئويۇلغان . غەربكە قاراپ تۇرغان ئابىدىلەرنىڭ يۈزى كەڭ

شىمالىي يۈزىدىكى ئابىدە تېكىستىنىڭ . ئابىدە تېكىستى بار، بىراق ساقلىنىشى ئانچە ياخشى ئەمەس
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قۇر،  02مەجبۇرىي ئوقۇپ چىقىلغابلىرىدىن شەرقىي يۈزى .پ كەتكەنھەممىسى شامالدا ئۇپراپ ئۇچۇ

سامويلوۋىچنىڭ كۆرسەتمىسىگە . قۇردۇر 27قۇر، جەمئىي  4قۇر، جەنۇبىي يۈزى  02غەربىي يۈزى 

ئاساسالنغاندا ئابىدە تېكىستىنىڭ ئۇسلۇبى ئاددىي، لېكسىكىسى يېتەرلىك ئەمەس، ئابىدە تېكىستىدە 

بۇ ئابىدە شەرقىي تۈرك قاغانلىقىنىڭ بىرىنچى .چە خاتىرە قەيت قىلىنمىغانمۇئەللىپ ھەققىدە قىل

ئۇ قۇتلۇق، .تاردۇش سەردار كۆلچۈرنىڭ قەبرە تەزكىرە تېشىدۇر –ئورۇندىكى ئەڭ مۇھىم تۆرىسى 

نىڭ ( بۇ ئىسىمالر مەڭگۈ تاش تېكىستلىرىدە تىلغا ئېلىنىدۇ)قاپاغان، بىلگە قاغان ۋە تۇنيۇقۇق 

 .رھەمراھلىرىدۇ

 

تاردۇش بەگلىكىنىڭ سەردارى كۆلچۇر بىلگە قاغان مەڭگۈ تېشى تېكىستىدە بىلگىنىڭ تەختتە ئولتۇرۇش 

ئۇ بەشبالىققا تاردۇش بېگى بولۇپ بارغان .مۇراسىمىغا قاتناشقۇچىالرنىڭ بىرى دەپ تىلغا ئېلىنىدۇ

قەدىمكى )غۇزالر، دىدۇيۈ مەڭگۈ تاش تېكىستىدە كۆلچۇرنىڭ تابغاچالر، تاجىكالر، توققۇز ئو.دېيىلىدۇ 

مىللەت نامى، شىمالىي ۋېي دەۋرىدە شىمالدا چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان، گوشال ئىستېمال 

، قارلۇقالر بىلەن بولغان ئۇرۇشتىكى (مۇھەررىردىن –قىلىدىغان، تېرىقچىلىقتىن خەۋىرى يوق مىللەت 

ئۇنىڭ باتۇرلۇقى ۋە گۈزەل پەزىلىتى . ىدۇنەچچە قېتىملىق جازا يۈرۈشى تەرتىپ بىلەن بايان قىلىن

ئابىدە تېكىستى كۆلچۇرنىڭ . مۇراسىم ۋە ئىبادەتخانا قۇرۇلۇشى سۆزلەنگەن –ماتەم . مەدھىيىلەنگەن

يىل  31ۋاپاتى ياكى دەپنە قىلىنغان ۋاقتىنى ئېنىق يېزىپ كۆرسەتمىگەن، پەقەتال ئۇنىڭ 

 .ياشىغانلىقىنىال كۆرسىتىپ ئۆتكەن

 

نومۇرلۇق ئابىدىنى يېشىپ ئوقۇشىغا ئاساسلىنىپ، خۇالسە  -01تامېردىكى  –ڭ خۇد گابائى ئۇنى

قازا ( يىلى -920)كۆلچۇر تابغاچقا يۈرۈش قىلغاندا، يەنى مايمۇن يىلى »: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 .«قىلغان

 

ئابىدە تېكىستلىرىنىڭ نۇرغۇن يەرلىرى ئۆچۈپ كەتكەن، يېشىپ ئوقۇش تەس، ئابىدە تېكىستىدە 

سەيدامدىكى ئابىدىلەر ۋە تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشىدىكى  –ايان قىلىنغان نۇرغۇن ۋەقەلەر خۇشۇ ب

 .ۋەقەلەر بىلەن بىر ئىش بولسىمۇ، لېكىن قانداقالرچە باغالشتۇرغان، تا ھازىرغىچە ئېنىق ئەمەس

ڭ سەيدامنى–يىلى بايقىغان بولۇپ ، ئۇنىڭ ئورنى خۇشۇ -0370ئونگىن مەڭگۈ تېشىنى يادرىنسېف 

ئۇ مانىتۇ تېغى بىلەن ئونگىن دەرياسىنىڭ . كىلومېتىر كېلىدىغان يەردە 031جەنۇبىدىن تەخمىنەن 

بۇ ئابىدە بىز تەتقىق . خۇشوتۇغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان قەبرىلەر توپىدىن بايقالغان–يېنىدىكى ئىخې 

ئەھۋالالرنىال شۇنىڭ ئۈچۈن پەقەت بەزى مۇھىم . قىلغان باش تېمىنى دەلىللەش رولىنى ئوينايدۇ

قۇر ئابىدە تېكىستى قالغان، تاش سىلىقلىنىپ كەتكەچكە يېشىپ ئوقۇش 02مەڭگۈ تاشتا . تونۇشتۇرىمىز

بۇنىڭدىن باشقا مەڭگۈ تاشنىڭ قېشىدا يەنە بىر پارچە تاش . ئۈچۈن ئىنتايىن كۈچەشكە توغرا كېلىدۇ
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شى ساقالنمىغاچقا ئۇچۇق يېشىپ ئابىدە تېكىستى ياخ. قۇر خەت ساقلىنىپ قالغان 3بولۇپ، ئۈستىدە 

يېقىنقى چاغالرغىچىال ئابىدە تېكىستىنىڭ كىم ئۈچۈن يېزىلغانلىقى، قايسى ۋاقىتتا . ئوقۇشقا ئامال يوق

بەزىلەر قىياس قىلىپ، بۇ ئىلتەرىس ياكى ئاپار قاغاننىڭ ئابىدىسى . تىكلەنگەنلىكىمۇ ئېنىق بولمىدى

پۈتۈنلەي ئاڭالپ باقمىغان بىر قاغاننىڭ ئىسمى يېشىپ ئابىدە تېكىستىدىن يەنە ئىلگىرى . دەيدۇ

دەپ ئوقۇلۇشى كېرەك ( ؟ ) گابائىن، بۇ ئىسىم بۇ يەردە . دىن ئىبارەت( ؟ ) ئوقۇلدى، ئۇ بولسىمۇ 

كالۋسون تەتقىق قىلىش . دېگەن بولىدۇ دەپ ھۆكۈم قىلدى« مىنىڭ بوۋام»ئۇنىڭ مەنىسى . ئىدى

ئابىدە تېكىستى قاپاغان بىلەن بىلگە : ۇنداق خۇالسىنى چىقاردىئارقىلىق بۇنىڭدىن سەل ئىلگىرى م

يىلى ۋاپات  -920قاغاننىڭ قول ئاستىدىكى بىر سانغۇننىڭ قەبرە تەزكىرىسىدۇر، بۇ ئادەم تەخمىنەن 

سايدام ئابىدە تېكىستلىرى بىلەن كۆپ ئوخشاشلىقالرغا  –ئابىدە تېكىستىنىڭ مەزمۇنى خۇشۇ . بولغان

ئابىدە تېكىستىدە ئوغۇزالر ۋە .ىقى سېلىشتۇرغاندا ئالدىنقىسى ھەم قىسقا ھەم ئۈزۈكئىگە، ئەمما ھەق

قۇردا ئىككىنچى تۈرك قاغانلىقىدىن  2ئالدىنقى . تابغاچالر بىلەن ئۇرۇشقانلىق ئەھۋالى بايان قىلىنغان

قىتىنى ئابىدە تېكىستى ؟؟؟ ئۇرۇقنىڭ قاغان جەمەتىگە بولغان سادا. ئىلگىرىكى تارىخنى سۆزلىگەن

 .تېخىمۇ ئېنىق خۇالسىنى چىقىرىش ئۈچۈن جەزمەن ئابىدىنىڭ يېڭى بېتى بولۇشى الزىم.تەكىتلىگەن

ھەرقانداق بىر ئابىدىنى يېشىپ ئوقۇشتا تارىخشۇناسلىق نۇقتىسىدىن قاراش كېرەك، ئەڭ مۇھىمى 

دەرىجىسى مېتودولوگىيە مەسىلىسى، بۇ ھەقتىكى ئىپتىدائىي يازما يادىكارلىقنىڭ ئىشەنچلىك 

چوڭ ۋەقەلەرنى خاتىرىلىگەندە ۋە ئەكس ئەتتۇرگەندە توغرىلىق بىلەن مۇكەممەللىك .مەسىلىسىدۇر

بىراق مەيلى . ئىپتىدائىي يازما يادىكارلىقالرنى باھاالپ بېكىتىشنىڭ ئەڭ ئاساسى ئۆلچىمى بولىدۇ 

غان مۇھىم ۋە مۇھىم توغرىلىق بولسۇن ياكى مۇكەممەللىك بولسۇن ۋە ياكى خاتىرىلەشكە ئەرزىيدى

بولمىغان ئەھۋالالرنىڭ ئۆزىنى چۈشىنىشتە بولسۇن، ھەممىسىدە مۇئەللىپ دەۋر ۋە مۇھىتنىڭ 

بۇالر ئۇنىڭ نېمىگە ھېسداشلىق . چەكلىمىسى بويىچە ئىجتىمائىي ۋە سىياسى قارىشىنى ئوتتۇرىغا قۇيىدۇ

 .ئىقتىدارىنى بەلگىلەيدۇقىلىپ، نېمىگە نەپرەتلىنىشى، ئۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ، ئەقلى ۋە 

 

خۇددى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۈتۈلگىنىدەك يوللۇغ تېكىن يۈكسەك بەدىئىي تاالنتقا ئىگە، نەچچە ئون 

بۇنىڭدىن ئۆز ۋاقتىدىال . يىل ئىلگىرى بولغان ۋەقەلەرنىمۇ ئىنچىكە، پۇختا بايان قىلغان

ئابىدە تېكىستى ھەرگىزمۇ . ا بولىدۇتارىخشۇناسلىق ئەنئەنىسىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى قىياس قىلىشق

. قۇرۇق تىزىپ قويۇلغان ئىشالر ئەمەس، ھەققانىيلىققا تەقلىد قىلىنغان ئىشالرمۇ ئەمەس–قۇرۇقتىن 

يوللۇغنىڭ مەڭگۈ تاشقا ئۇيۇپ يازغان تېكىستىنىڭ مەقسىتى ئىنتايىن ئېنىق بولۇپ ، ئۇ قاغانلىقنىڭ 

تەختتە ئولتۇرۇۋاتقان . ۈرگۈدەك دەرىجىدە يازغانمۇساپىسىنى ئابىدىنى كۆرگۈچىلەرنى ئىشەند

قاغاننىڭ سىياسى يولى توغرا، قاغان تەڭرىدەك ھەقىقەتتۇر، ھەربىر تۈرك پۇقراسىنىڭ بەختى قاغاننىڭ 

رەھبەرلىكىدىكى ئەلنىڭ مۇقىم، مۇقىم بولماسلىقىغا باغلىق؛ قاغان ھىمايە قىلغان قانۇن ۋە 

ھەربىي ۋە سىياسىي . بولماسلىقىغا باغلىق –س بولۇش تۈزۈملەرنىڭ مۇستەھكەم ۋە مۇقەددە
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جەھەتتىكى بارلىق زىيانالر تۈرك خەلقى ۋە بەگلىرىنىڭ قاغاندىن يۈز ئۆرىگەنلىكى ۋە 

 .بويسۇنمىغانلىقىنىڭ نەتىجىسى قىلىپ تەسۋىرلەنگەن

 

غان بۇنداق تارىخشۇناسلىق قارىشى قاغان ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ خاتىرىلەشكە ئەرزىيدى

ۋەقەلىرىنى تۆھپە مەڭگۈ تېشىغا تاللىغاندا، تەبىئىي ھالدا ئېنىق شەكىلدە چەكلەش ۋە يېتەكلەش 

ئابىدىلەرنىڭ ۋاقىت دائىرىسىمۇ ناھايىتى تار بولۇپ ، ئۇ ئاساسلىق ئىككىنچى تۈرك . رولىنى ئوينايدۇ

ئابىدىسىنىڭ نۇرغۇن سايدام –ئەمما خۇشۇ . قاغانلىقىنىڭ تارىخى بىلەن باغلىنىشلىق ۋەقەلەردۇر

توغرىلىق دەرىجىسى ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭغا مۇئەللىپ . ئارتۇقچىلىقلىرى بار

ئۆز كۈزى بىلەن كۆرگەن ياكى سەل ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئىشالرنى يازغان، ئۇنىڭدا خاتىرىلەنگەن 

مەيلى شۇ . ن ناھايىتى تونۇشلۇقتۇرئەمەلىيەتلەر قاغان ئۇرۇقىنىڭ ئەزاسى بولغۇچىالرغا نىسبەتە

چاغدىكى ھايات بىلگە قاغان بولسۇن ياكى يوللۇغ تېكىن بولسۇن بۇالرنىڭ ھەممىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

شۇڭا ئابىدە تېكىستى ھەربىر يۈز بەرگەن ۋەقەنى . چۈشىنىشى بىلەن قىلچە ئاالقىسى يوق ئەمەس

بولۇپ، بەزىدە ئىنچىكە ھالقىالرنىڭ  پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىنتايىن تەپسىلىي بايان قىلغان

مەسىلەن؛ ھەربىي ئىشالر تارىخىدىكى ئومۇمەن بىلگە . باغلىنىشىنىمۇ ئىنتايىن توغرا بايان قىلغان

بۇنداق . قاغان ياكى كۆل تېكىن جەزمەن قاتناشقان ۋەقەلەرنى ئىنتايىن تەپسىلىي ئىپادىلىگەن

نۇرغۇن جايلىرىدا .ەزى شېئىرىي مەزمۇنالرغا قىستۇرىدۇئەھۋال ئاستىدا مۇئەللىپ ئۆزىنى ئىنتايىن ئازب

ئەمەلىيەتنى ئېنىق سۆزلەيدۇ، ئەمما ئۇنى كۈچەپ . ئۇ خاتىرىلىنىدۇ ئەمما مەدھىيلەنمەيدۇ

يىل )تارىخ بايان قىلىنغان ھەر بىر بۆلەك ئارىسىدا پۈتۈنلەي خرونۇلوگىيىلىك . كۆپتۈرىۋەتمەيدۇ

 .بايان قىلىنىپ، لوگىكىلىق باغلىنىش ناھايىتى پۇختا بولغانتەرتىپ بويىچە ۋەقەلەر ( تەرتىپى 

سايدام ئابىدىسىنىڭ يۇقىرىدا بايان –تارىخىي ئىپتىدائىي يازما يادىكارلىق ھېسابلىنىدىغان خۇشۇ 

پەرقلىنىدىغىنى شۇكى، . قىلغان ئاجىزلىق ۋە ئارتۇقچىلىقلىرى تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشىغىمۇ باب كېلىدۇ

قنىڭ تەختىدىكى مۇھىم پائالىيەتچى يازغان ئۆز تەزكىرىسى ژانىرىدىكى ئەسەرنىڭ ئىككىنچى قاغانلى

تۇنيۇقۇق دەل بىلگە قاغانغا ئىلھام بېرىپ ۋە ئۇنىڭ ئىرادىسىنى . ئاساسى مەقسىتى ئوخشىمايدۇ

يۈرگۈزگۈچى يوللۇغ تېكىنگە قاغان ئۇرۇقىنىڭ ۋەكىللىك زاتلىرىنىڭ تۆھپىلىرىنى ئاشۇنداق قىزغىنلىق 

ئەگەردە ئۇنىڭ ياردەمچىسى بولمىسا، بىرەر . لەن مەدھىيلەتكۈزۈپ، ئوقۇرمەنلەرنى ئىشەندۈرگەنبى

قاغان ئەلنى ئىدارە قىاللمايدۇ؛ ئەگەر ئۇنىڭ ئىشتىراك قىلىشى ۋە رەھبەرلىكى بولمىسا بارلىق شەرەپ 

بىلەن بولدى ۋە تۆھپىلەرمۇ ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ؛ ئىلتەرىسنىڭ قاغان بولۇشى تەڭرىنىڭ ئىرادىسى 

سايدام –خۇشۇ .دېگەندىن كۆرە، ئۇ تۇنيۇقۇقنىڭ ئارزۇسى ۋە پائالىيىتى بويىچە بولدى دېگەن تۈزۈك

ئابىدىسىدىكى نەچچە قۇر ئابىدە تېكىستى ئىلتەرىسنىڭ قاغانلىق تەختىدە ئولتۇرغانلىقىنى 

ۈشىنىشلىك ئىپادىلىگەن بۇ بەلكىم تۇنيۇقۇققا چ. تەسۋىرلەپ، بۇ تەڭرىنىڭ بىۋاسىتە ئىلتىپاتى دەيدۇ

سايدام ئابىدىسى ۋە تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشى ئارىسىدىكى –ئېنىقكى خۇشۇ .جاۋاب بۇلىشى مۇمكىن
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 .بۇنداق ئىختىالپ مەلۇم دائىرىدە مەۋجۇتتۇر

 

ئوخشاش بىر ۋەقەنى بايان قىلىۋاتقاندا كېلىپ چىققان بۇنداق مەيدان جەھەتتىكى ئىختىالپنىڭ خۇشۇ 

رونىك . ئارا تولۇقلىنىشىدا خېلى چوڭ ياردىمى بار-ۋە تۇنيۇقۇق ئابىدىسىنىڭ ئۆز سايدام ئابىدىسى–

يېزىقىدىكى ئابىدىلەر خاتىرىلىگەن ئەھۋالالرنىڭ يۈكسەك دەرىجىدىكى توغرىلىقى، خەنزۇچە 

ئارا -تارىخىي ماتېرىيالالر ھەم ئاخىرىدا سۆزلىمەكچى بولغان ئەرەبچە تارىخىي ماتېرىيالالرنىڭ ئۆز

 .كتۈرۈلۈشى بىلەن بىللە دەلىللەشكە ئېرىشتىبىرى

 

بايانالر رەتلىك ھەم . بۇنىڭدىن باشقا ئابىدە تېكىستلىرىنىڭ قۇرۇلمىسى ناھايىتى پۇختا ۋە ئېنىقتۇر

ئابىدە تېكىستىنىڭ ئاددىي بولۇشى، تەبىئىي ھالدا ئاممىبابالشقان ئىپادىلەش . ئىنتايىن دىتلىقتۇر

ئەگەر بۇ خىل ئىپادىلەش شەكلى ۋە سۆز ئىشلىتىشكە خىالپلىق )ىشلىتىشى ئۇسۇلىنى قوللىنىشى ۋە سۆز ئ

جاي -كەلتۈرۈپ چىقارغان؛ مىللەت ناملىرى، يەر( قىلىنسا، جۈملىنىڭ مەنىسى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ

ناملىرى ۋە سىياسى ئاتالغۇالر بىر خىلغا ئايرىلغان؛ ئوخشاش ۋەقەلەرنىڭ بايان قۇرۇلمىسى سېلىشتۇرما 

بۇالرنىڭ ھەممىسى كىشىلەر  –اشقا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر مۇنچە ئاالھىدىلىكلەر ئۇسۇل ۋە ب

ئابىدىلەرنى تەتقىق قىلغاندا باشقا ئۇسۇلنى يەنى ئابىدە تېكىستىنىڭ ئۆزىدىكى لوگىكىلىقنى تەھلىل 

قىلىش، ئوخشاش شەكىلدىكى تەسۋىر ۋە ئوخشاش شەكىلدىكى بايانالرنىڭ قانۇنىيەتلىكلىكىنى 

ىلىپ تەتقىق قىلىشنى قولالنغانلىقىدا، بۇ خىل تەھلىل ئۇسۇلى كەڭ ئىشلىتىلگەن سېلىشتۇرما ئاساس ق

ئۇسۇلغا ئوخشىمايدۇ، ئۇ تەتقىقاتنى تېخىمۇ جانلىق قانات يېيىش مۇمكىنچىلىكى بىلەن تەمىنلەپ، 

قەدەم پۇت دەسسەپ –ئاشۇنداق خالىغانچە ھۆكۈم قىلىدىغان سېلىشتۇرما شەكىلنى قەدەممۇ 

ئابىدىلەردىكى ئاشۇ ئىنتايىن تەپسىلىي تەتقىق قىلىنغان نۇقتىالرغىمۇ توغرىالش ۋە . رغۇزمىدىتۇ

تولۇقلىما قىلىشى، بەزىدە ھەتتا ئىلگىرىكى ئۇنداق چۈشەنچىلەرنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىپ تاشلىشى 

 .مۇمكىن
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ئۇيغۇرالر تارىختا ئېتىقاد قىلغان دىنالرنىڭ -03

 ئۆزگىرىش تارىخى

 

 

 

 مانى دىنى

 

بۇ دىن، ساسانىيالر سۇاللىسىنىڭ . زم دەپمۇ ئاتىلىدۇمانى دىنى مانىخاي دىنى ياكى مانىخايى

ئىككى » بۇ دىن، . تەرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان( 299 -204) دەسلەپكى دەۋرىدە ياشىغان مانى 

يورۇقلۇق بىلەن قاراڭغۇلۇقتىن  –كۆز قارىشىنى تەرغىپ قىلىدۇ، ئىككى مەنبە « مەنبە، ئۈچ دەۋر

ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىدىن –ئۈچ دەۋر. نى كۆرسىتىدۇقارىشى قۇتۇپ –ئىبارەت ئىككى قارمۇ 

بىلەن  بۇ دىندا، دۇنيادا يورۇقلۇق بىلەن جاھالەت، ياخشىلىق .ئىبارەت ئۈچ زاماننى كۆرسىتىدۇ

يامانلىق ئۆز ئارا كۈرەش قىلىدۇ، ئۈچ دەۋر ئىچىدە تەرەققى قىلىدۇ، ئاخىرى يورۇقلۇق جاھالەتنى 

يورۇقلۇق پادىشاھقا، قاراڭغۇلۇق چوشقىغا . يېڭىدۇ، ياخشىلىق يامانلىقنى يېڭىدۇ، دەپ قارىلىدۇ

ئىالھى ئىنسانالرنى يورۇقلۇق  –مانى دىنىدا يورۇقلۇق ئىالھى ئۇلۇغلىنىدۇ، مانى . ئوخشىتىلىدۇ

ئۈچ نەرسىنى بەند » مانى دىنىدا. قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئەۋەتكەن ئەك ئاخىرقى ئەلچى، دەپ قارىلىدۇ

ئېغىز . 0: بەند قىلىدىغان ئۈچ نەرسە. تەشەببۇس قىلىنىدۇ« ئۈچ نەرسىدە بەرھىز تۇتۇش»، «قىلىش
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يوشۇرۇن يامان ) قول بەند . 2؛ (ھاراق ئىچمەسلىك، گۆش يېمەسلىك ، يالغان سۆزلىمەسلىك ) بەند 

بوتقا چوقۇنماسلىق، يالغان : ؛ پەرىزلىرى(زىنا ھەۋىسى قىلماسلىق ) كۆڭۈل بەند . 2؛ (ئىش قىلماسلىق

سۆزلىمەسلىك، پارا ئالماسلىق، قاتىللىق قىلماسلىق، زىنا قىلماسلىق، ئوغرىلىق قىلماسلىق، ئالدامچىلىق 

ئاينى  –نىيەتتە بولماسلىق، ھورۇنلىق قىلماسلىق، كۈننى قىلماسلىق، سېھرىگەرلىك قىلماسلىق، ئاال

 .رەنجىتىدىغان ئىشالرنى قىلماسلىقتىن ئىبارەت

 

يىلىدىن باشالپ  – 242يىلى تىگىر دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى مادىنۇدا تۇغۇلغان،  – 204مانى 

ىندىستانغا ۋە ئوتتۇرا ئۇ، شاپۇر پادىشاھى تەرىپىدىن تەقىپ قىلىنىپ ھ. بابىلدا ئۆز دىنىنى تارقاتقان

ئۇنىڭ ھىندى دەرياسى ساھىلىدىكى بىر پادىشاھلىقنى ئۆز دىنىغا كىرگۈزگەنلىكى ۋە . ئاسىياغا كەلگەن

مانىنىڭ تەڭرى بىر، ئۇنىڭ ئەلچىلىرى ھەر . شۇ ئەسنادا قەشقەرگە كەلگەنلىكى ھەققىدە رىۋايەت بار

اكىمىيەتنى مۇستەھكەملەشتە مەلۇم رول دەۋرىدە كۆپ قەبىلىلىك ھ Ⅰ خىل دېگەن قارىشى، ھورمۇز

زامانىدا مانى دارغا ئېسىلىپ ئۇنىڭ تېرىسى تۇلۇمچىالپ سويۇلۇپ، Ⅰ ئوينىغان بولسىمۇ، بەھرەم

( ھازىرقى ئىراننىڭ كازىرۇن ئەتراپىغا توغرا كېلىدۇ)ئىچىگە سامان تىقىلىپ، گۇندىساپۇر شەھىرىنىڭ 

 .دەرۋازىسىغا ئېسىپ قويىلىدۇ

 

قىلىنىپ مانى دىنى تەقىپ قىلىنغاندىن كېيىن، مانى مۇرىتلىرى ئامۇ دەرياسىدىن مانى قەتلە 

ئۆتۈپ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېلىپ، سىر دەرياسى بىلەن چۇ دەرياسى ئارىلىقىدا ياشاۋاتقان سوغدىالر ۋە 

يىلى  – 724)ئەرەب ساياھەتچىسى ئەل مەسئۇدى . توققۇز ئوغۇزالر ئارىسىدا مانى دىنىنى تارقاتتى

توققۇز ئوغۇزالر غەربتە خۇراساندىن، شەرقتە كۈسەنگىچە بولۇپ، پادىشاھى »(: قازا قىلغان

. دەپ يازغان( 02)«تۈركلەر ئىچىدە پەقەت شۇالرال مانى دىنىغا ئېتىقاد قىالتتى. ئىلىكخاندىن ئىبارەت

تۈپ، قاغاننىڭ قېچىشقا مەجبۇر بولۇپ بەلىخ دەرياسىدىن ئۆ( مانى مۇخلىسلىرى)ئۇالر »: ئىبنى نادىم

ئىبنى نادىم تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن قاغاننىڭ زېمىنى، . دەپ يازىدۇ( 02)«زېمىنىغا كەلگەندە توختىغان

غەربىي تۈرك دۆلىتىنىڭ زىمىنى، يەنى ماۋارائۇننەھر ۋە ھازىرقى شىنجاڭ دائىرىسىنى ئۆز ئىچىگە 

اغانلىقىنىڭ غەرب ئەللىرى بىلەن سوغدىالر تۈرك قاغانلىقى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۇيغۇر ق. ئاالتتى

. مانى دىنىمۇ ئۇيغۇرالر ئارىسىغا شۇالر ئارقىلىق تارقالغان. بولغان ئاالقىسىدە ۋاسىتىچى بولغانىدى

مانى دىنى كۈچلۈك ئۇيغۇر دۆلىتىگە تارقىلىپ، مەزدەك »سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىمى براگىنىسكى 

شۈبھىسىزكى، بۇ، تۈركىي . اتچىلىق تۇغىنى ئېگىز كۆتۈرگەنىدىئۇ، تەڭ تەقسىم. قوزغىلىڭىغا ئاۋاز قوشتى

( 04)«خەلقلەرنىڭ فارابى ۋەتىنىدىكى ئىجتىمائىي ئوتوپىيىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە تەسىر كۆرسەتكەن

دىكى خاتىرىلەرگە ئاساسالنغاندا، مانى دىنى « توققۇز ئۇيغۇر قاغان مەڭگۈ تېشى». دەپ كۆرسىتىدۇ

ئۇيغۇر خانلىقىغا مانى دىنىنى . يىلى تارقىلىپ كىرگەن – 942قىدا مىالدىيە ئورخۇن ئۇيغۇر خانلى

يازما مەنبەلەردە، تاڭ . تارقاتقان سوغدىالر مانى دىنى بىلەن بىللە سوغدى يېزىقىنىمۇ ئېلىپ كىرگەن
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سۆيگۈن توپىلىڭى يۈز بەرگەندە، تاڭ سۇاللىسى پادىشاھى تاڭ تەيزۇڭ -سۇاللىسى زېمىنىدا ئۆڭلۈك

بۇ توپىالڭنى باستۇرۇش ئۈچۈن ياردەمگە كەلگەن بايانچۇر . غۇر خانلىقىدىن ياردەم تەلەپ قىلغانئۇي

چاڭئەندىن  –غەلىبە قىلىپ، لوياڭ ( 927 – 997)قاغاننىڭ ۋارىسى ئېل تېكىن قاغان( 949 – 927)

لىپ كەتكەن، قارا بالغاسۇنغا قايتىشىدا، نېسى قاتارلىق تۆت نەپەر مانى دىنى ئۆلىماسىنى بىللە ئې

ئېھتىمال قاغان دىنىي ئىسالھاتقا مۇھتاج بولۇپ، مانىزمنى شامان دىنىنىڭ ئورنىغا . دېيىلگەن

. دەسسىتىش ئارقىلىق، كىشىلەر قەلبىنى ۋە ئىرادىسىنى بىرلەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن

ەتتە قالغان، بۇددىزم تولىمۇ نەزەرىدە شامانىزم دەۋردىن چ( ئېل تېكىن)چۈنكى، قۇتلۇق بىلگە قاغان 

پەقەت مانىزمال جەڭگىۋار . سىپايى دىن بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ جەڭگىۋار روھىيىتىگە ماس كەلمەيتتى

شۇڭا مانى دىنى . ھەم ئۈمىدۋار تەلىمات بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل ئارزۇسىغا ماس كېلەتتى

ئەسىرلەردە سوغدى  -4يەنە مانى دىنى ئۇندىن باشقا، . ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تېزال ئومۇمالشقان

دا نۇرغۇن  (石城) لوپنۇر رايونىدىكى تاشبالىق. سودىگەرلىرى ئارقىلىق لوپنۇر ۋادىسىغا تارقالغان

 .مانى راھىبلىرى بولغان

 

يىلى ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى پارچىالنغاندا، ئۇيغۇرالر غەربتىكى قېرىنداشلىرى تەرەپكە  840–

تۇرپان  –ئادئىزالر باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر قەبىلىلىرى تارىم : ىچە كۆچتىبىرنەچچە يۆنىلىش بوي

ئەتراپلىرىغا ( نەنسەن)ئويمانلىقىغا يۆتكەلدى، ياغالقارالر باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر قەبىلىلىرى گەنجۇ 

بۇ چاغدا مانى دىنى شىنجاڭدا تېخىمۇ راۋاج . يۆتكەلگەندىمۇ، ئۇالر يەنىال مانىزم ئېتىقادىدا ئىدى

مانى ئۆلىماسى ۋە »دا فلوگېلنىڭ « ئۇيغۇر تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالردىن قىسقىچە توپالم». تاپقان

نەپەر  211»: ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن. دېگەن كىتابىدىن بىر نەقىل ئېلىنغان« ئۇنىڭ ئەسىرى

ىن كېيىن، خۇراسان مانى مۇرىتى سەمەرقەنتكە توپالندى، ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى باشقىالر بىلىپ قالغاند

چىن . ئۇالرنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى( يىلالر-742-702مىالدىيە )خانى سامانىيلىق ئوبۇل قاسىم ناسىر 

دۆلىتىمىزدىكى ›: توققۇز ئوغۇزالرنىڭ خاقانى ئۇنىڭدىن( جۇڭگونىڭ غەربىي يۇرتى يەنى قۇچۇ)

. دەپ گەپ ئېيتىپ بەردى‹ ىقمۇسۇلمانالر سىزنىڭ دۆلىتىڭىزدىكى مانى مۇرىتلىرىدىن ئۈچ ھەسسە ج

ئۇ يەنە ئەگەر خۇراسان خانى مانى مۇرىتلىرىدىن بىرىنى ئۆلتۈرىدىغان بولسا، مەن ئۆز دۆلىتىمدىكى 

مۇسۇلمانالردىن ئۆچ ئالىمەن ۋە بارلىق مەسچىتلەرنى ۋەيران قىلىۋېتىمەن، شۇنىڭ بىلەن بىللە ھەر 

كى مۇسۇلمانالرنى نازارەت قىلدۇرىمەن، ھەتتا قايسى ئەللەرگە ئادەم ئورۇنالشتۇرۇپ، شۇ ئەللەردى

بۇنىڭدىن قۇچۇ ئۇيغۇر خانلىقى تەۋەسىدە (. 02)«ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىلىمەن، دەپ قەسسەم ئىچتى

مانى دىنى ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ سىياسىي . مانى دىنىنىڭ ئاساسلىق دىن بولغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

ىر كۆرسەتكەن بولۇپ، خانلىقنىڭ بەزى مۇھىم سىياسىي تەدبىرلىرىنى ئىشلىرىغا مەلۇم دەرىجىدە تەس

ئىچكىرىگە ئەۋەتكەن ئەلچىلەر ئۆمەكلىرىگىمۇ مانى . بەلگىلەشكە مانى ئۆلىمالىرى قاتناشقان

ئالەم »كېيىن بولۇپ مانىزمغا ئائىت كىتابالردىن  –تۇرپاندىن ئىلگىرى . ئۆلىمالىرى باشچىلىق قىلغان
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« مانىغا مەدھىيە»، «مانى راھىبلىرىنىڭ ئىستىغفارنامىسى»، «ئىككى يىلتىزلىق نوم» ،«بىنا تەلىماتى

تۇرپاندىن تېپىلغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىچىدە، يەنە . قەسىدىلەر تېپىلدى –قاتارلىق نوم 

زىلغان نۇتۇق سۆزلەۋاتقان ئۇستاز ۋە ئۇنىڭ سۆزىنى ئىخالسمەنلىك بىلەن خاتىرىلەۋاتقان شاگىرتالر سى

يىللىرى پروسىيە ئارخېئولوگىيە ئەترىتى بۇ رايوندىن كۆپلىگەن  – 0712- 0704. تام رەسىملىرى بار

بۇالر دەسلەپ . يازما ھۆججەتلەرنى قېزىۋالغان بولۇپ، بۇ ھۆججەتلەر ئىچىدە مانى شېئىرلىرى بار

ىكى كونا سېپىل تۇرپان ئىدىقۇتت. لېكوك تەرىپىدىن، كېيىن بانگ تەرىپىدىن ئېالن قىلىنغان

يىلى لېكوك  – 0722شېئىرى « بۈيۈك ئىالھ»دەرۋازىسىنىڭ كۆزەتچى ئۆيى ئىزىدىن تېپىلغان 

بۇ شېئىرالرنىڭ بىر قىسمى . يىلى بانگ بىلەن گابائىن تەرىپىدىن ئېالن قىلىنغان – 0721تەرىپىدىن، 

 .انىدا ئېالن قىلىندىس – 01يىللىق  – 0732سان ۋە  – 0يىللىق  – 0730مەجمۇئەسىنىڭ « بۇالق»

 

 نېستورىيان دىنى

 

ئەسىردە پەلەستىندە  – 0خرىستىئان دىنى مىالدىيە )خرىستىئان دىنى  –نېستورىيان دىنى 

( يىلالر-420-231تەخمىنەن )نىڭ بىر مەزھىبى بولۇپ، ئۇنى سۈرىيىلىك نېستورى ( بارلىققا كەلگەن

ىيىتى ۋە ئىككى خىل مەنبە توغرىسىدىكى بۇ دىندا خرىستوسنىڭ ئىككى خىل ماھ. بەرپا قىلغان

تەلىماتى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ، يەنى خرىستوس ھەم ئىالھىي ھەم ئادىمىيلىك خۇسۇسىيەت ۋە سۈپەتكە 

بۇ دىن خرىستىئان دىنىنىڭ . ئىگە دەپ قارىلىپ، مارىيەنىڭ ئىالھىي ئانا ئىكەنلىكى ئىنكار قىلىنىدۇ

الغانلىقتىن، نېستورى خىزمىتىدىن ئېلىپ تاشلىنىپ ئورتودوكسال ئەقىدىسى بىلەن توقۇنۇشۇپ ق

ئۇنىڭ مۇرىتلىرىمۇ شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىدە قاتتىق زىيانكەشلىككە ئۇچرىغاچقا، . سۈرگۈن قىلىنغان

شۇنىڭ بىلەن بۇ دىن، شەرقتە ئەڭ ئاۋال ئىرانغا، ئاندىن ئوتتۇرا . تەرەپكە قېچىشقا باشلىغان-تەرەپ

نىڭ شىنجاڭ رايونىغا تارقىلىپ كىرگەن ھەم بۇ يەرلەردىن ئىچكىرى رايونالرغا ئاسىيا ئارقىلىق ئېلىمىز

 .تارقالغان
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بۇ دىننىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئېتىقادچىلىرى ۋە ئۇنى تارقاتقۇچىالر سوغدىالر بولۇپ، ئۇالر 

مەرقەند قاتارلىق جايالردا ياشاپال قالماستىن، بەلكى يەنە سوغدىيانادىكى بۇخارا، تاشكەنت، سە

كېيىن . غەربىي يۇرتنىڭ تۇرپان، لوپنۇر قاتارلىق جايلىرىدىمۇ سودا پائالىيىتى بىلەن شۇغۇلالنغان

گېرمانىيىلىك . دەپ ئاتالغان« توققۇز جاۋۇپ ئۇيغۇرلىرى»ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇرلىشىپ 

سوغدى ›ئەسىردىن باشالپ نېستورىيانىزمنى قوبۇل قىلىپ  -2سوغدىالر » :ج كلىمكېت. شەرقشۇناس ھ 

. دەپ كۆرسىتىدۇ( 04)«دەپ ئاتىلىدىغان ئەدەبىياتنى بەرپا قىلغان‹ خرىستىئان ئەدەبىياتى –

جەنۇبىي سۇڭ سۇاللىسىنىڭ لى زۇڭ خانى دەۋرىدە ئەرمىنىيە بىلەن پارس قولتۇقىدىن نانغۇت، 

. دەر بولغان جايالرنىڭ ھەممىسى نېستورىيان دىنى رايونى ئىچىدە ئىدىغا قە(بېيجىڭ)خانبالىق 

ئۆز دەۋرىدە ئۇيغۇرالر . نەچچە رايونغا يېتەتتى 21ئېپسكوپالر تەرىپىدىن ئەلچى تۇرغۇزۇلغان جايالر 

ماركوپولونىڭ ساياھەت ( 09. )دىنىي رايونغا تەۋە ئىدى – 07توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان قەشقەر 

قەشقەردىن بېيجىڭغىچە بولغان يول بويىدا نېستورىيان دىنى مۇخلىسلىرىدىن خالىي بىرەر  خاتىرىسىدە

ماركوپولونىڭ خاتىرىسىدىن، ئۆز دەۋرىدە قەشقەر، خوتەن، بۈگۈر، . جاينىڭ يوقلۇقى خاتىرىلەنگەن

 ئىلى، تۇرپان، قۇمۇل قاتارلىق جايالردا نېستورىيان دىنى ئىبادەتخانىلىرىنىڭ بولغانلىقىنى

دەپ  (tarse) يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە، ياۋروپالىقالر ئۇيغۇرالرنى تارسىي. كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

تارسىيالر »: دېگەن ئەسىرىدە« غەربىي يۇرت مەدەنىيەت تارىخى»: يۈيتيەنخېڭنىڭ. ئاتىغان

ان تاتاتۇڭانىڭ تۆت ئوغلىغا قويغ. نېستورىيان مەزھىبىدىكى خرىستىئان دىنىغا ئېتىقاد قىالتتى

تاتاتۇڭا نېستورىيان مەزھىبىدىكى دىن تارقاتقۇچى … ئىسمىدىمۇ ئۇنى ئىسپاتالشقا بولىدۇ

ئەينى دەۋردە نايمان خانى . تاتاتۇڭا مەشھۇر سىياسىئون ۋە تىلشۇناس ئىدى. دېيىلگەن( 03)«ئىدى

لىرىنى ئۇنى ئۆزىگە ئۇستاز تۇتۇپ، خانلىقنىڭ ئالتۇن تامغىسى ۋە خەزىنە ئىش( ؟-0212)تايانخان 

چىڭگىزخان نايمانالرغا يۈرۈش قىلغاندا، تاتاتۇڭانى ئەسىر ئېلىپ ئۆز . ئۇنىڭغا تۇتقۇزغانىدى

تاتاتۇڭا يەنە ئۆزىنىڭ ئورنى ۋە تاالنتىغا تايىنىپ، قەدىمكى . ئوردىسىدا ئەتىۋارالپ ئىشلەتكەن
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ۇ دەۋرلەردە ش. ئۇيغۇر يېزىقى ئاساسىدا موڭغۇلالر ئۈچۈن تۇنجى يېزىق ئىجاد قىلىپ بەرگەن

ئۇيغۇرالردىن تاتاتۇڭادىن باشقا، يەنە مەشھۇر دېپلومات راببان ساۋما، دىن پېشىۋاسى ھەم دېپلومات 

مارك، مەشھۇر ئەدىب، ساياھەتچى مازۇچاڭغا ئوخشاش نېستورىيان دىنى ئۆلىمالىرى يېتىشىپ چىقىپ 

غەربىي ( ى قورغاس تەۋەسىدەھازىرق)قەدىمكى ئالمىلىق شەھىرىنىڭ ئورنىدىن . شۆھرەت قازانغانىدى

لىياۋ، يۈەن سۇاللىسى دەۋرىگە ئائىت كرېست بەلگىسى، سۈرىيە يېزىقى ئويۇلغان ئۈچ دانە قەبرە 

. بۇ ئۈچ قەبرە تېشىنىڭ نېستورىيان دىنىنىڭ يالدامىسى ئىكەنلىكى ئىسپاتالندى. تېشى تېپىلدى

لىرى ۋە باشقا كۆپلىگەن خرىستىئان ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان ئىنجىل پارچى»ئىدىقۇت خارابىلىرىدىن 

بۇنىڭ ئىچىدە گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيىچىلىرى ئىدىقۇت شەھەر . دىنىغا ئائىت ھۆججەتلەر تېپىلدى

خارابىسىدىن تاپقان نېستورىيان دىنىغا ئائىت تام رەسىم پارچىلىرى بەك قىممەتلىك بولۇپ، ئۇنىڭدا 

بۇ . «ە مۇراسىم ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقى تەسۋىرلەنگەنكىشىلەرنىڭ پالما شاخلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ خاتىر

پاكىتالر، ئەينى دەۋردە نېستورىيان دىنىنىڭ غەربىي يۇرتتا خېلىال تەسىر قوزغىغانلىقىنى ئىسپاتالپ 

 .بېرىدۇ

 

 تويىن دىنى

 

بۇ، ئېلىمىزنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىدا بارلىققا كەلگەن دىن (. تەرىقەت دىنى)تويىن دىنى 

ئەسىردە بىر قىسىم خەنزۇالرنىڭ غەربىي يۇرتقا كۆچۈپ كېلىشى بىلەن، خەنزۇالر -2مىالدىيە  بولۇپ،

بۇ دىننىڭ . بىرقەدەر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان ئىدىقۇت، قۇمۇل قاتارلىق جايالرغا تارقالغان

بىر قىسىم  ھازىرمۇ ئۈرۈمچى شەھىرىدە بىر ئېتىكاپخانىسى ۋە. ئېتىقادچىلىرىمۇ ئاساسەن خەنزۇالر ئىدى

 .مۇرىتلىرى بار
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 ئىسالم دىنى

 

ە باشلىغان، لېكىن ئەسىردىن باشالپ غەربىي يۇرتقا تەسىر كۆرسىتىشك – 3ئىسالم دىنى 

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ دىننى رەسمىي قوبۇل قىلىشقا باشلىغان ۋاقتى قاراخانىالر سۇاللىسى دەۋرىگە توغرا 

 .كېلىدۇ

 

ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان  – 02ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن  – 7قاراخانىالر سۇاللىسى 

ىمالىدا ياشىغان ئۇيغۇرالر تەرىپىدىن ئارىلىقتا تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىي قىسمى ۋە پامىرنىڭ ش

بۇ خانلىقنىڭ قۇرۇلۇشى بىلەن، غەربىي يۇرتنىڭ سىياسىي ۋە مەدەنىي . قۇرۇلغان يەرلىك ھاكىمىيەت

ھاياتىدا ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەر يۈز بەرگەن، مەدەنىيەت ۋە ئىقتىساد جانالنغان، ئۇيغۇرالر مۇشۇ 

 .چىپ، ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىشقا باشلىغاندەۋردە ئىلگىرىكى ئېتىقادلىرىدىن ۋاز كې

 

 01قاراخانىالر سۇاللىسى دەۋرىدە تۇنجى قېتىم ئىمان ئېيتقان كىشى ساتۇق بۇغراخان بولۇپ، بۇ، 

بۇ مەزگىللەردە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى . ئەسىرنىڭ دەسلەپكى يېرىمىدا بولغان ئىش ئىدى –

چچە يىل داۋامىدا ھەر خىل يولالر بىلەن غەربىي يۇرتقا نە 211ئىسالمالشقان بولۇپ، ئىسالم دىنى 

مۇسۇلمان ئەللىرىدىن كېلىدىغان ئەلچى ۋە سودىگەرلەرنىڭ ئايىقى . تەسىر قىلىشقا باشلىغانىدى

يەنە ماۋارائۇننەھرنىڭ شىمالىدا سامانىيالر سۇاللىسىنىڭ چېگرىسىنى بويالپ يۈز بەرگەن . ئۈزۈلمەيتتى

ەر ۋە سودا ئاالقىلىرى، شۇ جايالردىكى خەلقلەرنىڭ تەدرىجىي ھالدا ئىسالم تۈرلۈك ھەربىي ھەرىكەتل

 .دىنىنى قوبۇل قىلىشىغا سەۋەب بولغانىدى

 

ئىلگىرى پايانسىز يايالقتا قامچا ئوينىتىپ چەۋەندازلىق قىلغان، ھەرقايسى قەبىلىلەرنى باشالپ »

ندا، چەكسىز زېمىنى بار، جۈملىدىن تەرەپتە جەڭ قىلغان ئۇيغۇر قاغانلىرى ئۈچۈن ئېيتقا –تەرەپ 

ھەرقايسى تۈركىي تىللىق قەبىلىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان فېئودال خانىدانلىققا ھۆكۈمران بولۇش، 

مۇقىم ئولتۇراقلىشىپ يېزا ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان خەلقنى باشقۇرۇش، ئاۋات شەھەرلەرنى 

، تېرىقچىلىقنى ئاساس قىلغان فېئودال خانلىقنى كۆپ ئۇالر. ئىدارە قىلىش ئۈچۈن، تەجرىبە كەم ئىدى

مۇشۇ . ھالالردا يايالقتىكى كۆچمەن چارۋىچى مىللەتلەرنى باشقۇرغان ئۇسۇل بىلەن باشقۇراتتى

. «جاڭجالالر بېسىقمىدى –سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، قاراخانىيالر سۇاللىسى قۇرۇلۇپال، ئىچكى نىزا 

ماماتىغا ،  –ر سۇاللىسىنى قانداق ئىدارە قىلىش، دۆلەتنىڭ ھايات چەكسىز زېمىنغا ئىگە قاراخانىيال»

قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ . خەلقنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك زور بىر مەسىلە بولۇپ قالغانىدى

. سىرتىدىكى ۋەزىيەت ۋە دىنىي ئېتىقادمۇ مۇرەككەپ ئىدى –دەسلەپكى مەزگىللىرىدە، چېگرا ئىچى 
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ئەنە شۇنداق شىددەتلىك ئوردا . ۇرۇھى ئىچىدىكى نەسەبچىلىك ئېغىر ئىدىھۆكۈمران سىنىپالر گ

شۇنىڭ بىلەن ساتۇق بۇغراخان . كۈرىشى جەريانىدا، ساتۇق بۇغراخان ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى

ۋەكىللىكىدىكى ھۆكۈمرانالر گۇرۇھى ئىسالم دىنىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى خانىدانلىقتىكىلەرنىڭ 

نى بىرلىككە كەلتۈرۈش، قارشى كۈچلەرگە زەربە بېرىش، سىرتتىكى ئىسالم كۈچلىرىنىڭ ئىدىيىۋى تونۇشى

قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ خانلىق ھوقۇقنى مۇستەھكەملەش ۋە كۈچەيتىش جەھەتتە زور مۇۋەپپەقىيەت 

 (07)«قازانغانىدى

 

ۋە خوتەندىكى ئۇلۇغ  بۇ مەزگىلدە، غەربىي يۇرتتا قاراخانىالر سۇاللىسى، ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى

 .ئاغىلىق ئۇدۇن دۆلىتىدىن ئىبارەت ئۈچ خانلىق مەۋجۇت ئىدى

قاراخانىالر سۇاللىسى ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بۇددا دىنى ئېتىقادىدىكى 

ىق ئالدى بىلەن، ئۇلۇغ ئاغىل. كۈنگە جىددىيلەشتى –بۇ خانلىقالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى كۈندىن 

ئۇدۇن دۆلىتى بىلەن قاراخانىيالر ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت كەسكىنلەشتى، شۇنىڭ بىلەن قاراخانىالر 

يىلغا سوزۇلغان دىنىي ئۇرۇش پارتالپ، بۇ ئۇرۇش قاراخانىالر  22بىلەن ئۇدۇن ئوتتۇرىسىدا 

ىن كېيىن، ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىد – 00. يىلى ئاخىرالشتى – 0114سۇاللىسىنىڭ غەلىبىسى بىلەن 

خوتەندىكى بۇددا دىنىنىڭ ئورنىنى ئىسالم دىنى تەدرىجىي ئىگىلەپ، تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىي 

دېمەك، بۇ مەزگىلدە، . جەنۇبىي قىسمىدا، قەشقەرنى مەركەز قىلغان ئىسالم دىنى بازىسى قۇرۇلدى

ا، تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىي يۇرتنىڭ شەرقىدە بۇددا دىنى، غەربىدە ئىسالم دىنى مەۋجۇت بولغاچق

جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى كۇچا، چەرچەن، باينى چېگرا قىلغان ھالدا ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى بىلەن 

 .قاراخانىيالر خانلىقى ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تىركىشىپ تۇرۇش ۋەزىيىتى شەكىللەندى

 

( غەربىي لياۋ)تان يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا غەربىي يۇرت قاراقى – 0203يىلىدىن  1124–

قاراقىتان خانلىقى ھۆكۈمرانلىق قىلغان بىر ئەسىرگە يېقىن . سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا بولدى

مەزگىلدە، ئۇنىڭ تېررىتورىيىسى ئاساسەن بۇرۇنقى قاراخانىالر ۋە قوچۇ ئۇيغۇر خانلىقىغا تەۋە جايالر 

. ەي، نايمان قەبىلىلىرى تۇرغان جايغا تۇتىشاتتىبولۇپ، شەرق تەرىپى تاڭغۇتالر ۋە موڭغۇلالرنىڭ كېر

شىمال تەرىپى ئىمىل دەرياسى بىلەن بالقاش كۆلىنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتى، غەرب تەرىپى ئاساسەن ئامۇ 

دەرياسىغا تۇتىشاتتى، جەنۇب تەرىپى خوتەن رايونىنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتى، پايتەختى باالساغۇن 

 .ئىدى

 

نىۋى كوڭزىچىلىق ئىدىيىسى ۋە بۇددىزم ئىدىيىسى ھۆكۈمران ئورۇندا قىتانالر ئارىسىدا ئەنئە

لېكىن، شىنجاڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى مىللەتلەر ئارىسىدا يەنە ئىسالم دىنى، . تۇراتتى

خرىستىئان دىنى، مانى دىنى، زوروئاستېر دىنى، تويىن دىنى، شامان دىنى قاتارلىق كۆپ خىل دىنىي 
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بولۇپمۇ، ئەسلىدىكى قاراخانىالر زېمىنىدا ئىسالم دىنى ھۆكۈمران ئورۇندا . جۇت ئىدىئېتىقاد تەڭ مەۋ

شۇڭا، قىتان ھۆكۈمرانلىرى دەسلەپتە ئىسالم دىنىغا قارىتا بىرقەدەر كەڭ ۋە مۆتىدىل سىياسەت . ئىدى

ي تۈزۈم چۈنكى، ئىسالم دىنى بىر خىل ئېتىقاد بولۇپال قالماي، يەنە بىر خىل ئىجتىمائى. قولالنغان

بولۇش سۈپىتى بىلەن، مۇسۇلمانالرنىڭ مەنىۋى ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇشىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىپ، زور 

يىلى قاراقىتان  – 0202. لېكىن بۇ خىل ۋەزىيەت ئۇزۇنغا بارمىدى. سىياسىي كۈچ پەيدا قىلغانىدى

م دىنى تارقىلىپ كىرگەندىن خانلىقىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقى كۈچلۈكنىڭ قولىغا ئۆتۈشى بىلەن، ئىسال

ئۇ مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئېتىقادىدىن يېنىپ بۇددا دىنىغا كىرىشكە . بۇيان ئەڭ چوڭ زەربىگە ئۇچرىدى

. ئۆلىمانى قىرغىن قىلدى –دىن ئارتۇق ئالىم  2111خوتەندە ئىمام ئاالئىدىن قاتارلىق . زورلىدى

قاتارلىق مەسچىت، « ساچىيە مەدرىسى»نغان قەشقەر ، خوتەنلەردە قاراخانىيالر دەۋرىدە بىنا قىلى

كۈچلۈكنىڭ زوراۋانلىق قىلمىشلىرى قەشقەر ۋە . مەدرىسلەرنى ۋەيران قىلدى، كىتابالرنى كۆيدۈردى

( يىلالر – 0229-0042)يىلى چىڭگىزخان  – 0203. خوتەن خەلقىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىنى قوزغىدى

مىڭ ئەسكەر بىلەن كۈچلۈككە جازا يۈرۈشى  21 غەربكە يۈرۈش قىلىپ باش سانغۇن جەبە نوياننى

مۇ بۇ يۈرۈشكە ئاۋاز ( 0222-0213)قىلىشقا ئەۋەتكەندە، قۇچۇ ئىدىقۇتى بارچۇق ئارت تېكىن 

 .قوشۇپ كۈچلۈكنى ئۆلتۈردى

 

يىلى چىڭگىزخان قىتان سۇاللىسىغا جازا يۈرۈشى قىلىپ كۈچلۈكنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن،  1218 –

چىڭگىزخان . ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ رايونى موڭغۇلالر ھۆكۈمرانلىق دەۋرىگە كىردىئوتتۇرا ئاسىيا ۋە 

ھەربىي كېڭەيمىچىلىك قىلىش ھەمدە زېمىنى كەڭ، مىللىي تەركىبى مۇرەككەپ، مەدەنىيىتى پەرقلىق 

بولغان بۇ رايونالردا ھۆكۈمرانلىقنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، دىنىي ئېتىقاد جەھەتتە ھەرقايسى دىنالرغا 

چىڭگىزخاننىڭ بۇ دىنىي سىياسىتى، ئۇنىڭ تەرەپ . وخشاش مۇئامىلە قىلىش سىياسىتىنى قولالندىئ

تەرەپكە يۈرۈش قىلىپ زېمىن كېڭەيتىش ۋە موڭغۇل بۈيۈك ئىمپېرىيىسىنى قۇرۇش ئىشىدا مۇھىم رول -

ونالردىكى بويسۇندۇرۇلغان راي –ئۇنىڭ ھەممە دىنالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىش سىياسىتى . ئوينىدى

ھەر خىل دىنىي ئېتىقادتىكى مىللەتلەرنىڭ سەردارلىرى ۋە پۇقرالىرىنى جەلپ قىلغاچقا، ھەر قايسى 

مىللەتلەر ئىچىدىكى نۇرغۇن ئۇقۇمۇشلۇق كىشىلەر ۋە ئىختىساسلىق خادىمالر چىڭگىزخان ئوردىسىدا 

، ئۇيغۇرالردىن مەسىلەن، قىتان مىللىتىدىن بۇددىست زاھىد يوللىغ چۇساي. خىزمەت قىلغان

نېستورىيان مۇرىتى تاتاتۇڭا، يەنە مۇسۇلمان ئۇيغۇر مەخمۇت يالۋاچ بىلەن ئۇنىڭ ئوغلى مەسئۇد، 

قاتارلىقالر چىڭگىزخان ھوزۇرىدا ( بۇ كىشى تويىن دىنى داھىسى ئىدى)شەندۇڭلۇق ئەۋلىيا چيۇ چۇجى 

 .ناھايىتى ئەتىۋارلىنىپ ئىشلىتىلگەندى

 

قېتىم گۈللەنگەن دەۋرى، شەرقىي چاغاتاي خانلىقى  – 2دىنىنىڭ  شىنجاڭ تارىخىدا، ئىسالم

يىلى چاغاتاي ئۇلۇسىنىڭ خانى غازانخان ۋاپات بولغاندىن  – 0244. دەۋرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
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يىلى تۇغلۇق تۆمۈر شەرقىي  -0243. كېيىن، چاغاتاي خانلىقى ئىككى قىسىمغا رەسمىي بۆلۈندى

سوفىزم تەرغىباتچىسى شەيخ جامالىددىن بىلەن ئۇنىڭ ئوغلى . ردىقىسىمدا خانلىق تەختىگە ئولتۇ

مەۋالنە ئەرشىدىننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تۇغلۇق تۆمۈرخان باشچىلىقىدىكى موڭغۇل ھۆكۈمرانلىرى ئىمان 

ئۇالرنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشى، شۇ جايالردىكى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ . ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى

كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى خىزىر خوجا . ىشىپ خانلىقنى مۇستەھكەملەشكە پايدىلىق ئىدىمۇھىتىغا ماسل

غازات قىلىش تۇغى ئاستىدا، ئىسالم دىنىنى شەرقىي ( يىلالردا تەختتە ئولتۇرغان -0243-0411)

شۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ تارىخىدا قاراخانىيالر سۇاللىسىدىن كېيىن ئىسالم دىنىنىڭ . شىنجاڭغا كېڭەيتتى

بەزى . قېتىم گۈللىنىش دەۋرى باشلىنىپ، ئىسالم دىنى شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىگە قەدەر تارقالدى – 2

 .مىڭ كىشى ئىسالم دىنىغا كىرگەن، دېيىلىدۇ 041مەلۇماتالردا، مۇشۇ مەزگىلدە موڭغۇلالردىن 

ى بۇ دەۋردە، مىللەتلەرنىڭ قوشۇلۇش ھادىسىسى كۈچىيىپ، قىتانالر ۋە موڭغۇلالرنىڭ بىر قىسم

ئۇيغۇرالرغا قوشۇلۇپ  –ئۆزلىرىدىن مەدەنىيەت جەھەتتە ئۈستۈن بولغان بويسۇندۇرۇلغۇچى مىللەت 

 .بۇ جەرياندا ئىسالم دىنى ۋاسىتىلىق رول ئوينىغان، دېيىشكە بولىدۇ. كەتكەن

 

سەنئەت  –مەلۇم دەۋر ۋە ماكان كاتېگورىيىسىدىكى ھەرقانداق بىر دىن، پەلسەپە، ئەدەبىيات 

زامان ۋە ماكان ئىچىگە ئېلىپ كىرىلگەندە، مۇقەررەركى شۇ زامان ۋە ماكاننىڭ تەسىرىدىن  باشقا بىر

پاراسەتلىك ئەجدادلىرىمىز قەدىمكى دۇنيا  –شۇ سەۋەبلىك، ئەقىل . مۇستەسنا بواللمايدۇ، ئەلۋەتتە

پسىخىكىسى ئۇالر كەڭ قورساقلىق . مەدەنىيىتىنىڭ ئېسىل نەمۇنىلىرىنى دادىللىق بىلەن قوبۇل قىلغان

رىم  –پارس مەدەنىيەتلىرىنى ۋە قەدىمكى يۇنان  –بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك، ھىندىستان، ئەرەب 

مەدەنىيەتلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى ئىچىگە سىڭدۈرۈپ، مىللىي خاسلىققا ئىگە 

نىيىتىنى ئۆگىنىشتە، ئۇيغۇرالر چەت ئەلنىڭ مەدە. بولغان ئارىالشما مەدەنىيەتنى شەكىللەندۈرگەن

 .ئەلۋەتتە ئۆزلىرىنىڭ ئەنئەنىۋى دۇنيا قارىشى ۋە قىممەت قارىشى ئاساسىدا ئىجادىي ئۆزلەشتۈرگەن

 

بۇ . يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت كەتكەن 211ئىسالم دىنىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقىلىشى ئۈچۈن 

ىساد ۋە مەدەنىيەت ساھەلىرىگە جەرياندا، ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقت

يېقىنقى ۋە ھازىرقى زامان ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ شەكىللىنىشى ۋە تەرەققىياتىدا چوڭ . چوڭقۇر تەسىر قىلغان

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇ جەرياندا ئىسالم دىنى ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ماسالشقان ۋە . رول ئوينىغان

ەمدە تارقىلىشى بىلەن، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئەزەلدىن بار بولۇپمۇ سوپىزمنىڭ كەڭ كۆل. قوشۇلغان

بولغان بەزى ئەنئەنىلەر، مەسىلەن، ئەجدادالر روھىغا چوقۇنۇش، قەبرىلەرگە تېۋىنىش، ئانىمىزملىق 

ئادەتلىرى  -ئېتىقاد قارىشى، زوروئاستېر دىنىنىڭ ئوتقا تېۋىنىش ئادىتى، شامان دىنى ئېتىقاد

ئەقىدىلىرى بىلەن ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇپ، ئۇيغۇرالرغا خاس بولغان ئىسالم  قاتارلىقالر ئىسالم دىنىنىڭ

بۇ خىل ئاالھىدىلىكلەر، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ھازىرغا قەدەر . دىنى ئېتىقادى ئاالھىدىلىكى شەكىللەنگەن
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تېرەكلەرگە چوقۇنۇش ۋە ھەر يىللىق ھوشۇر، بارات ئايلىرىدا ئېلىپ « خاسىيەتلىك»ساقلىنىۋاتقان 

بۇ خىل . الرغا تاۋاپ قىلىش ئادەتلىرىدا تولۇق ئىپادىلەنمەكتە« مازار»لىدىغان بېرى

ئاالھىدىلىكلەردىن، سىرتتىن كىرگەن دىنالرنىڭ شىنجاڭدا تارقىلىش جەريانىدا يەرلىكلىشىش، 

شۇنداق بولغانلىقتىن، ئىسالم دىنى . مىللىيلىشىشتىن خالىي بوالليمىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

 .ىمىغان مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشىدىكى تۇپراقتا يىلتىز تارتالىغان ۋە كەڭ كۆلەمدە تارقالغانئوخش

كۆپ خىل دىنىي ئېتىقادنىڭ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تارقىلىشى، ئوخشىمايدىغان دىنالر 

ڭدىكى جەنۇبىي شىنجا. ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر ۋە ئۆزئارا سىڭىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان

مەسچىتلەرنىڭ قۇرۇلۇشىدىكى ئويما نەقىشلەردىن، قەدىمكى بۇددىزم سەنئىتىنىڭ كونا ئىزلىرىنى 

مەسىلەن، ئاتۇشتىكى سۇلتان ساتۇق بۇغراخان مەقبەرىسى ئالدىدىكى مەسچىت . كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

الستىغا جايالشقان بەلگىسى بار، بايىنغۇلىن ئاپتونوم ئوب”‘ تورۇسىنىڭ گۈل نەقىشلىرى ئوتتۇرىسىدا 

قىيالىرىغا سىزىلغان قىياتاش سىزمىلىرىدا بۇ تامغا روشەن كۆزگە  (兴地) قورۇقتاغدىكى شىڭدى

بۇ بەلگە برونزا دەۋرىدىكى ئاندورونوپالر »ئالىمالرنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا، . چېلىقىپ تۇرىدۇ

. ئىكەن« بەلگىسى( ئاگنى)قلۇق ۋە ئوت مەدەنىيىتى قاتلىمىدىن تېپىلغان، ئارىئانالر ئىشلەتكەن يورۇ

بۇددىزم ئۇنى . ساكالرمۇ بۇ بەلگىنى ئىشلەتكەن. دەپ ئاتالغان« ئاگنى»شۇڭا، قاراشەھەر قەدىمدە 

جەنۇبىي شىنجاڭدىكى سوپىزمچىالر ئىچىدە بىر خىل . مېھرىبانلىق، ئىللىقلىقنىڭ سىمۋولى قىلغان

ى قويۇۋېتىپ يۈرىدۇ، پاني ئالەمگە نىسبەتەن ئۇچچىغا ئاالھىدە دىۋانىالر گۇرۇھى بار، ئۇالر چېچىن

ئوچاقلىق بولۇشنى خالىمايدۇ، دۇنيا تۇتمايدۇ، ھەر تەرەپكە  –چىققان تەركىدۇنياچىل، ئۆيلۈك 

بۇنىڭ مەنبەسىنى ئەينى دەۋردە شۇ يەردە تارقالغان . الغايالپ يۈرۈپ قەلەندەرچىلىك قىلىدۇ

ھازىرغىچە ساقلىنىپ كېلىۋاتقان . بىلەن باغالشقا بولىدۇ گۇرۇھى« قەلەندەر راھىب»بۇددىزمنىڭ 

قاتارلىقالر بولسا، قەدىمدە ئۇيغۇرالر ئېتىقاد قىلغان شامان « پېرىخۇن»، «داخان»، «باخشى»

نورۇز ئۆتكۈزۈش، ئوتتا ئۇچۇغداش ۋە ئوتنى ئۇلۇغالش قاتارلىقالر . دىنىدىن قېلىپ قالغان نەرسىلەردۇر

 .لدۇق ئىزناسىدۇرزوروئاستېر دىنىنىڭ قا

 

قىسقىسى، شىنجاڭ تارىخىدا ئىسالم دىنى تارقىلىشتىن ئىلگىرى، زوروئاستېردىنى، بۇددا دىنى، 

تويىن دىنى، مانى دىنى، نېستورى دىنى قاتارلىق دىنالر يىپەك يولى ئارقىلىق شىنجاڭغا تارقىلىپ، 

بىرسىگە تەسىر –ان ھەم ئۆز ئارا بىر جايالرغا تارقالغ-يەرلىكتىكى ئىپتىدائىي دىنالر بىلەن بىللە جاي

ئىسالم دىنى ئومۇمالشقاندىن كېيىنمۇ، شىنجاڭدا كۆپ خىل دىن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ . كۆرسەتكەن

كېيىن يەنە خرىستىئان دىنى، كاتولىك دىنى . تۇرۇشتەك ۋەزىيەت داۋاملىق ساقالپ قېلىنغان

مىڭدىن  24رنىڭ دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرى ھازىر شىنجاڭدا ھەر خىل دىنال. قاتارلىقالرمۇ تارقالغان

الما دىنى . مىڭدىن ئاشىدۇ 22بۇنىڭ ئىچىدە، ئىسالم دىنىنىڭ دىنىي پائالىيەت سورۇنى . ئاشىدۇ

خرىستىئان دىنى . ى بار00ى بار، بۇددا دىنى ئىبادەتخانىسىدىن 24بۇدخانىسىدىن 
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كاتولىك دىنى چېركاۋىدىن . گە يېتىدۇ 011( پائالىيەت سورۇنلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)چېركاۋى

. سى، يەنە تەرىقەت دىنىنىڭ ئېتىكاپخانىسىدىن بىرى بار 2سى، پراۋسالۋىيان دىنى چېركاۋىدىن  09

 :ئىزاھالر

 

ئەرەب مۇزىكا مەدەنىيىتىنىڭ ئون ئىككى مۇقامغا بولغان تەسىرى »: ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر (1)

 .سان – 4يىل  – 0770ژۇرنىلى« ەر تەتقىقاتىشىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنل»، « مەسىلىسى

قوچۇ »يىل مىللەتلەر نەشرىياتى نەشرى، مۇقەددىمە قىسمىدىكى  – 0731« ئوغۇزنامە» (2)

 .دىن ئېلىنغان رىۋايەتكە قاراڭ« ئىدىقۇتلىرىنىڭ تۆھپە مەڭگۈ تېشى

قۇردا مۇنداق بىر  – 09« ئىرىق پۈتۈك»يەنى « ئالتاي مىفلىرى توغرىسىدا»: ئىبراھىم مۇتىئى (3)

. سائادەت سوراپتۇدەك –ئەر ئۆمىلەپ بېرىپ تەڭرىگە دۇچ كېلىپ بەخت »: چۈش تەبىرى بار

. بەخت بېرىپ ئېغىلىڭدا يىلقاڭ بولسۇن، ئۆزۈڭ ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك بول دەپتۇدەك –قۇت ( تەڭرى)

. گ.رۇسىيىلىك و يەنە. ئەقىدىسىدىن، دەپ قاراش مۇمكىن( ئات)بۇنى يىلقا . «بىلىڭالركى بۇ ئەزگۈ

 .ناملىق ئەسىرىگە قاراڭ« چىڭگىزخان»ياننىڭ

 .جىلد -2« شاپائەت ئىبادەتخانىسى ئۈچ ئاغىلىق نوم ئۇستازلىرىنىڭ تەرجىمىھالى»: خۇي لى (4)

، -214يىل، لوندون،  – 0723« موڭغۇل ئىستېالسى دەۋرىدىكى تۈركىستان»: بارتولد  (5)

 .بەتلەر – 031، -212

 .«بەش ئەنەتكەك ئېلىگە زىيارەت خاتىرىسى»: خۇيچاۋ (6)

يىل مىللەتلەر نەشرىياتى نەشرى،  – 0772« شىنجاڭ ئىسالم تارىخى»: ھاجى نۇر ھاجى (7) (8)

 .بەت – 094بەت ۋە  –

، شاڭخەي خەلق «ھىندىستان بۇددىزمىنىڭ مەنبەلىرى ۋە تارماقلىرى»: لۈي جىن (9) (10)

ئۇيغۇر پەلسەپە »: يەنە ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن. ەتب – 02يىل نەشرى،  – 0797نەشرىياتى 

 .بەت – 9يىل نەشرى،  – 0779، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «تارىخى

 0730، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «غەربىي يۇرت مەدەنىيەت تارىخى»: يۈيتيەنخېڭ(11) (18)

 .بەتلەر – 013، - 014بەت ۋە  – 42يىل خەنزۇ نەشرى،  –

، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «غەربىي يۇرت تاشكېمىر سەنئىتى»: ر مۇھەممەد ئىمىنئابدۇشۈكۈ (12)

 .بەتلەر – 243، -249بەتلەر ۋە  – 021، -047يىل نەشرى،  – 0773

 .بەت – 4سانى،  – 01يىللىق  – 0732مەجمۇئەسىنىڭ « بۇالق» (13)

ىل شىنجاڭ خەلق ي – 0779، «ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى»: ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد ئىمىن(14)

 .بەتتە كەلتۈرۈلگەن نەقىل – 44نەشرىياتى نەشرى، 

، «ئۇيغۇر تارىخىغا دائىر ماتېرىيالالردىن قىسقىچە توپالم»:فېڭ جياشېڭ قاتارلىقالر تۈزگەن (15)

 .بەتلەر – 77، -73قىسىم،  – 0يىل نەشرى،  – 0730مىللەتلەر نەشرىياتى 
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گۈزەل  –، شىنجاڭ فوتو سۈرەت «ولىدىكى مەدەنىيەتقەدىمكى يىپەك ي»: ج كلىمكېت. ھ  (16)

 .بەت – 34يىل نەشرى،  – 0774سەنئەت نەشرىياتى 

 – 447، «جۇڭگونىڭ قەدىمكى خرىستىئان دىنى ۋە كەيفېڭ يەھۇدىلىرى»: جاڭ ۋېنخەن (17)

 .بەت

، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى «غەرب مەدەنىيىتى –ۋە شەرق ‹ قۇتادغۇبىلىك»›: الڭ يىڭ (19)

 .بەتلەر – 34،  -32يىل نەشرى،  – 0774

 .ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى كونا توربېتى: مەنبە
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 “مىفتاھۇل ئەدەپ”ئابدۇقادىر دامولالم ۋە -07

 

 ئابدۇرەھىم سابىت

 

مائارىپ تەرەققىي . مىللەتنىڭ ساپاسىنىڭ قانداق بولۇشى ئالدى بىلەن مائارىپقا باغلىق

قىلىدىكەن، ئۇ ھالدا مىللەتنىڭ روھىي دۇنياسىنى چىرماپ ئالغان قاالقلىق، نادانلىق، خۇراپاتلىققا 

پەننىڭ تەرەققىياتىغا يول ئاچقىلى،  –نىۋى ئىللەتلەرنى سۈپۈرۈپ تاشالپ، ئىلىم ئوخشاش مە

مەدەنىيەت سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، دۇنيادىكى ئالغا كەتكەن مىللەتلەرنىڭ  –مىللەتنىڭ پەن 

 .قاتارىغا ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ

ى، ئۇيغۇر يېڭى مانا بۇ، يېقىنقى زامان مەدەنىيەت تارىخىمىزنىڭ شانلىق پەخرى ۋە ئىپتىخار

تەخەللۇسلۇق يالقۇنلۇق ” غازى“مائارىپىغا ئاساس سالغۇچىالرنىڭ بىرى، تاالنتلىق مائارىپچى، 

ھۆرمەتلىك دېگەن  –ئەزىزى » 0ۋەتەنپەرۋەر شائىر دامولال ئابدۇقادىر بىننى ئابدۇلۋارىس ئەزىزى 

بۇ سۈپەت دامولالمغا لەقەب كېيىن . بولۇپ، كىشىلەر دامولالمنى ئىززەتلەپ ئەنە شۇنداق ئاتاشقان

ىڭ مائارىپ ( قەشقىرى)«.دېگەن تەخەللۇسىنى قوشۇپ ئاتىغۇچىالرمۇ بار” قەشقىرى“. بولۇپ قالغان

يىللىق ھاياتىنى جاھالەت بىلەن كۈرەش قىلىپ، يېڭىلىققا يول ئېچىش، كونا  47ئۇ، . كۆزقارىشى

قاالق ھالەتتىكى مائارىپنى دەۋرنىڭ مائارىپنى ئىسالھ قىلىپ، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلغان، دوگما، 

تەلىپىگە، تەرەققىياتىغا ماسالشقان پەننىي مائارىپقا ئۆزگەرتىش، خۇراپات پاتقىقىغا پېتىپ قالغان 

مەدەنىيەت  –پەننىڭ قۇدرىتى بىلەن پاتقاقتىن تارتىپ، مىللەتنىڭ پەن  –نادان خەلقنى ئىلىم 

 .سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشكە سەرپ قىلدى

http://www.uyghurmail.com/Tarih/?p=214


286 
 

كۆپلىگەن » 0( يىللىرى – 0322، - 0324مىالدىيە )يىلى  – 0290ر دامولالم ھىجرىيە ئابدۇقادى

، - 0340مىالدىيە )يىلى  – 0293ماتېرىيالالردا ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى ھىجرىيە 

بۇ يەردە ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلئەزىز مەخسۇمنىڭ دادىسىنىڭ . دەپ ئېلىنغان( يىللىرى – 0342

ئاتۇشنىڭ مەشەت يېزىسىدىكى « .غان ۋاقتى ھەققىدە بەرگەن مەلۇماتى بويىچە ئېلىندىتۇغۇل

ئابدۇلۋارىس ئىسىملىك مەرىپەتپەرۋەر كىشىنىڭ ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن، بالىلىق دەۋرىنى ئۆز 

 .يېزىسىدا ئۆتكۈزگەن

سۇتۇق  –ۇل قىلغان خاقان قاراخانىيالر خاقانلىرى ئارىسىدا تۇنجى قېتىم ئىسالم دىنىنى قوب –مەشەت 

تارىختا كىشىلەر . بۇغراخان ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى ئەبۇ نەسىر سامانىي دەپنە قىلىنغان مەشھۇر جاي

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ۋە ئەبۇ نەسىر سامانىينىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن قەبرىگاھ يېنىغا مەسچىت، 

ئانىسى ھەمراخېنىمدەك تاالنت ماھمۇت ھېكىمبەگ ۋە ئۇنىڭ . مەدرىسە، خانىقاالرنى بىنا قىلغان

. سىدە ئوقۇپ، بىلىم ئىگىلىگەن” ھەزرىتى سۇلتانىيە مەدرىسىدە“ئىگىلىرى مانا مۇشۇ يەردىكى 

ياشقا كىرگەندە قەشقەر  02. ئابدۇقادىر دامولالممۇ باشالنغۇچ مەلۇماتنى مۇشۇ مەدرىسىدە ئالغان

” موكا“گە ئوقۇشقا كىرىپ، ”درىسەخانلىق مە“شەھىرى ئوردا ئىشىكىدىكى ئالىي بىلىم يۇرتى 

 .ئېرپان ئۆگەنگەن –لەقەملىك ياقۇپ ئاخۇن دامولالم ۋە مولال ئىسالم دامولالمدا ئوقۇپ، ئىلىم 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ قايناق ئوقۇش ھاياتى قەشقەرنىڭ تازا تىنچ بولمىغان بىر مەزگىلىگە توغرا 

ھېسابسىز ئالۋان  –قان قانلىق زۇلۇمى، ھەددى مەنچىڭ ئىستىبداتچىلىرىنىڭ چېكىدىن ئاش. كەلدى

كۇچادا . ئارقىدىن قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكە مەجبۇر قىلدى –سېلىقلىرى، خەلق ئاممىسىنى ئارقا  –

كۆتۈرۈلگەن خەلق قوزغىالڭلىرى نەتىجىسىدە راشىدىن خوجا ھاكىمىيىتى، خەتەندە كۆتۈرۈلگەن خەلق 

ھاجى ھاكىمىيىتى، شىمالىي شىنجاڭدا كۆتۈرۈلگەن خەلق  قوزغىالڭلىرى نەتىجىسىدە ھەبىبۇلال مۇپتى

قوزغىالڭلىرى نەتىجىسىدە ئىلى سۇلتانلىقى، ئۈرۈمچىدە كۆتۈرۈلگەن خەلق قوزغىالڭلىرى نەتىجىسىدە 

تۇنگان تۇمىڭ ئاخۇن ھاكىمىيىتى بارلىققا كېلىپ، مەنچىڭ ئىستىبداتچىلىرىنى پۈتكۈل شىنجاڭدىكى 

بۇ ھاكىمىيەت . قەشقەردىمۇ قىرغىز سىدىقبەگنىڭ ھاكىمىيىتى قۇرۇلدى. يدىھۆكۈمرانلىقىدىن ئايرىپ قو

ئانچە ئۇزاق ئۆتمەي، قوقەندىن كەلگەن بۈزۈكخان تۆرىنىڭ، ئاندىن ياقۇپبەگنىڭ ھاكىمىيىتىگە 

 –تېز ھاكىمىيەت ئالمىشىشالر ۋە بۇ جەرياندىكى ئىچكى ئۇرۇش، نىزا  –بۇنداق تېز . ئالماشتى

زچىلىكلەر بىلىمنى ئۆزىگە ئۆمۈرلۈك دوست تۇتۇپ، بىلىم ئىشقىدا كۆيگەن جاڭجالالر، ئەنسى

لېكىن، ئۆزى . ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ بىلىم ئېلىش قىزغىنلىقىغا مەلۇم دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزدى

ئىگىلىگەن قىسمەن بىلىملەرگە قانائەت ھاسىل قىلىپ، ئوقۇشنى يېرىم يولدا توختىتىپ قويۇشقا 

ۇ، بىلىم تولۇقالش مەقسىتىدە ئۆز خىراجىتى بىلەن بۇخاراغا بېرىپ، ئۇ يەردىكى ئ. بولمايتتى

بۇ جەرياندا قۇرئان، ھەدىس، ئىلمى تەجۋىد، . مەدرىسەسىگە ئوقۇشقا كىردى” ئابدۇلئەزىزخان“

ئاقائىد قاتارلىق ئىسالم تەلىماتلىرىنى ياخشى ئۆگىنىپال قالماي، ئەدەبىيات، تارىخ، جۇغراپىيە، ئىلمى 

مەدەنىيەت سەۋىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈردى،  –مەنتىق، ھېساب دەرسلىرىنىمۇ تىرىشىپ ئۆگىنىپ، پەن 
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خوجا ھاپىز، شەيخ . ئۆز ئانا تىلىدىن باشقا، ئەرەب، پارس، ئوردۇ تىللىرىنى مۇكەممەل ئىگىلىدى

ىڭ الرن… سەئدى، سوپى ئالاليار، خوجا ئەھمەت يەسەۋى، ھۇۋەيدا، فۇزۇلى، ناۋائىي، مەشرەپ

ئەسەرلىرى بىلەن تونۇشۇپ، ئەدەبىيات ھەۋىسىنى يېتىلدۈردى؛ فارابى، ئەبۇ ئەلى ئىبىن سىنانىڭ 

” مىفتاھۇل ئەدەپ“ئابدۇقادىر دامولالم . ئەسەرلىرى ئارقىلىق يۇنان پەلسەپىسى بىلەنمۇ تونۇشتى

مۇپتىسى دامولال كىتابىدا بۇخارا مەدرىسەلىرىدىكى ئۇستازلىرىدىن مەۋالنا ئابدۇراززاقنى، بۇخارا 

. ئەۋىز خوجەندىنى، قوقەننىڭ شەيخۇلئىسالمى دامولال ئۇلۇقخان تۆرەمنى ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئالىدۇ

ئۇ يەردىكى ئوقۇشنى تاماملىغاندىن كېيىن سەمەرقەند، ئۇفا قاتارلىق جايالردا بىر مەزگىل 

ولالمنىڭ سەمەرقەند، ئۇفاالردا دام –” ئىبادەت ئىسالمىيە“، ”ئاقائىد زۆرۈرىيە“. مۇدەررىسلىك قىلدى

مۇدەررىسلىك قىلىش جەريانىدا دەرسلىك ئېھتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ تۈزگەن تۇنجى كىتابلىرى بولۇپ، 

بۇ كىتابالر قەشقەرلىق ئۆمەر باينىڭ ئىقتىسادىي » 0. ئۆز ۋاقتىدا ئۇفادا نەشر قىلىنىپ تارقىتىلغان ئىدى

امولالم ۋەتەنگە قايتىشتىن ئىلگىرى تاشكەنت، خوجەند، ئابدۇقادىر د« .ياردىمى بىلەن بېسىلغان

 .يىلى ۋەتەنگە قايتىپ كەلدى – 0719قازان، ئىستانبۇل قاتارلىق جايالردا ساياھەتتە بولۇپ، 

كۈنگە باراقسان بولۇۋاتقان  –ئۇ قايتىپ كەلگەن چاغ دەل قەشقەردە ئەمدىال بىخلىنىپ، كۈندىن 

ي ئەقىداتنى مەزمۇن قىلغان يەككە ئوقۇتۇش تۈزۈمىدىكى يېڭىچە پەننىي مائارىپ بىلەن دىنى

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە تۈركىيە . فېئوداللىق كونا مائارىپ ئۆزئارا تىركىشىۋاتقان پەيتكە توغرا كەلدى

قاتارلىق جايالردىكى يېڭى مائارىپنىڭ ۋەزىيىتى بىلەن پىششىق تونۇشۇپ، نەزەر دائىرىسىنى 

ئۇكا  –يېڭىچە پەننىي مائارىپنىڭ تەشەببۇسلىرى بولغان ئاكا  كېڭەيتكەن ئابدۇقادىر دامولالم

بۇ “چۈنكى، . تەرەپتە تۇرۇپ، ئۇالرنى قىزغىن قوللىدى( ھۈسەيىن باي، باھاۋىدىن باي)مۇسابايوپالر 

زامان غەپلەت ۋە بىپەرۋالىق زامانى ئەمەس، ئويغىنىش ۋە سەگەكلىك زامانى؛ جاھىللىق ۋە نادانلىق 

مەرىپەت دەۋرى؛ سۇسلۇق ۋە بىكارلىق ۋاقتى ئەمەس، تىرىشىش ۋە غەيرەت  –لىم دەۋرى ئەمەس، ئى

مەرىپەت سايىسىدا، ھاۋادا ئۇچۇپ پەرۋاز قىلىۋاتقاندا، سۇ  –باشقا مىللەتلەر ئىلىم . قىلىش ۋاقتى

دىن ” نەسىھەتى ئاممە»” 0” ئاستىدا بولسا خۇددى قۇرۇقلۇقتا يۈرگەندەك ئەركىن ئۈزۈشۈۋاتقاندا

، يەنە غەپلەت ئۇيقۇسىدا يېتىپ، كونا مەكتەپلەرنىڭ رېئال ئەمەلىيەتتىن ئايرىلغان، «.دىئېلىن

تەربىيە  –خەلقنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا، دەۋرنىڭ تەلىپىگە قىلچە ماسالشمايدىغان دوگما تەلىم 

پارس تىلىدىكى دىنىي كىتابالرنى دەرسلىك قىلغان ئوقۇتۇش  –ئۇسۇلىغا، پۈتۈنلەي ئەرەب 

مۇنىغا، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياش ئاالھىدىلىكى ۋە بىلىم ئىقتىدارى بىلەن ھېسابالشماستىن، چۈشەنسىمۇ مەز

چۈشەنمىسىمۇ كىتابنى قارىغۇالرچە يادلىتىپ، قارىغۇالرچە تەكرارلىتىدىغان ئوقۇتۇش ئۇسۇلىغا،  –

بۇنى ناھايىتى . مۇئەييەن مۇددىتى بولمايدىغان ئوقۇتۇش تۈزۈمىگە زادى يېپىشۋېلىشقا بولمايتتى

پاراسىتىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ  –ياخشى چۈشەنگەن ئابدۇقادىر دامولالم ئۆز ئەقىل 

قەدىمكى ئەنئەنىسىگە ئىجادىي ۋارىسلىق قىلغان ئاساستا، ئوقۇتۇش ئۇسۇلى، ئوقۇتۇش مەزمۇنى، 

ىپ بېرىپ، ئۇنى مائارىپنىڭ ئوقۇتۇش ماتېرىيالى قاتارلىق جەھەتلەردە بىر يۈرۈش ئىسالھاتالرنى ئېل
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مورفولوگىيە ۋە )” نەھۋى –سەرپ “ئۇ يازغان . ھازىرقى يۈزلىنىشى ۋە ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنالشتۇردى

” ئاقائىد جەۋھەرىيە“، ”جۇغراپىيە ئىلمى“، (ھېساب ئىلمى)” تەسھىلىل ھېساب“، (سىنتاكىسىس

” بىدايەتۇس سەرپ“، (لۇقباشالمچى ئوقۇش)” مۇتالىئە ھىدايەت“، (نېگىزلىك ئەقىدىلەر)

، (گۆدەكلەرگە تەربىيە)” تەلىمى سەبىيان “، ”ھىدايەتى نەھۋى“، (لېكسىكىدىن دەسلەپكى ئاساس)

قاتارلىق ئوقۇتۇش مەزمۇنى، ئوقۇتۇش ئۇسۇلى، بالىالر ( ئۆسمۈرلەرگە نەسىھەت)” فاسايىھۇل ئەتفال“

كتەپلەرمۇ ئوخشاشال قولالنسا بولىدىغان تەربىيىسىگە ئائىت كىتابالر پەننىي مەكتەپلەرمۇ، دىنىي مە

ئابدۇقادىر دامولالم دەرسلىك تۈزۈش بىلەنال توختاپ قالماستىن، ئۆزى . ئاممىباب دەرسلىكلەر ئىدى

يىلى  – 0701تۈزگەن بۇ دەرسلىكلەرنى يېڭىسارلىق نۇرھاجى دېگەن مەرىپەتپەرۋەر كىشى 

قۇياش )” مەتبەئەسى خۇرشىد، مەتبەئى نۇر“ باھاۋىدىن باينىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلەن قۇرغان

ناملىق تاش مەتبەئەدە نەشر قىلدۇرۇپ، مەكتەپلەرنى بىر يۈرۈش ( مەتبەئەسى، نۇر مەتبەئەسى

ئۆزى غوجا چوڭنىڭ قۇملۇقىدىكى ئۆزبېكلەر ئاچقان مەدرىسەگە، . دەرسلىك بىلەن ھەقسىز تەمىنلىدى

رمىسىغا قاراشلىق بەشئېرىق مەھەللىسىدىكى اليپەشتاق ئاندىن كېيىن قەشقەر شەھەر يارباغ كوچا باشقا

مەدرىسەگە بېرىپ مۇدەرىسلىك قىلىش جەريانىدا بۇ بىر يۈرۈش دەرسلىكلەرنى ئوقۇتۇش ئەمەلىيىتى 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ دىن بىلەن . جەريانىدا سىناق قىلىپ، ئەمەلىيەتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكۈزدى

كى ئاممىباب ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى تالىپالر قىزغىن قوللىدى، ئۇزاق پەن بىرلەشتۈرۈلگەن يېڭى تىپتى

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ . يىراقالرغا تارىلىشقا باشلىدى –شۆھرىتى يېقىن  –ئۆتمەي، ئۇنىڭ شان 

شۆھرىتىگە ھەسەت كۆزى بىلەن قاراشقان بىر قىسىم  –كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان ئىناۋىتى، شان 

لىكتە ” دەھرى“لىكتە، ”جەدىت“ئەسسىپ سوپى، ئىشان، خەلىپىلەر ئۇنى جاھىل موللىالر، مۇتە

نەتىجىدە جاھىللىق، خۇراپاتلىق، نادانلىق ئەۋج ئېلىپ، . ئەيىبلەپ، بىرمۇنچە ئېغىۋاالر توقۇشتى

قاراڭغۇ زۇلمەت باسقان ئۇ زاماندا، ئابدۇقادىر دامولالم ۋە ئۇنى ھىمايە قىلغان خېلى بىر قىسىم 

بۇ ۋەزىيەتتىن ئىچى پۇشقان ئابدۇقادىر . ەر ئوقۇمۇشلۇق زاتالر زور بېسىمغا ئۇچرىدىتەرەققىيپەرۋ

ئۇ، . دامولالم ھەجگە بېرىشنى باھانە قىلىپ، يەنە بىر قېتىم ۋەتىنىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولدى

دا بىر ئاندىن شەمەي، ئۇفا، قازان، ئورال، تۈركىيە قاتارلىق جايالر. يىلى تاشكەنتكە باردى – 0703

. سەئۇدى ئەرەبىستاندا بىر مەزگىل تۇردى. مەزگىل ساياھەتتە بولغاندىن كېيىن مەككىگە باردى

ئابدۇقادىر دامولالم بۇ چاغدا . ئاندىن مىسىرغا بېرىپ ئۇ يەردىكى ئالىم، ئۆلىماالر بىلەن ئۇچراشتى

. تكە ئىگە بولغان ئىدىئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاتاقلىق ئالىمالر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ، زور شۆھرە

ئابدۇقادىر دامولالم بىلەن » 0مىسىر ئالىملىرى، ئۆلىمالىرى ئۇنىڭغا چوڭ ئىلتىپاتالر كۆرسىتىشتى 

يىلى  – 0720مىسىردا ئىلمىي سۆھبەتتە بولغان تاتار خەلقىنىڭ بۈيۈك تارىخ ئالىمى زاكىر قادىرى 

ئابدۇقادىر “: ەسىراتىنى بايان قىلىپئەينى چاغدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي سۆھبەتتىن ئالغان ت

دامولالم ئىسالم دۇنياسىدا تەڭدىشى ئاز تېپىلىدىغان، يېتىشكەن زور مۇتەپەككۇر ۋە مۇسلىھ 

ئابدۇقادىر . «.دەپ باھا بەرگەن… ” بۈيۈك ئالىم ئىدى( كۈرەشچان)، مۇجاھىد (ئىسالھاتچى)
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مەرىپەتتە ھەقىقەتەن  –ئۆز خەلقىنىڭ ئىلىم دامولالم ئۇالر بىلەن ئىلمىي سۆھبەتتە بولۇش جەريانىدا 

ئارقىدا قالغانلىقىنى، بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى ھۆكۈمران دائىرىلەرنىڭ خەلق ئاممىسىنى مەڭگۈ 

قۇللۇقتا، نادانلىقتا تۇتۇش سىياسىتىدىن بولۇۋاتقانلىقىنى، ئەگەر ئۇالر يەنىال ھېچ يەرنى كۆرمەي، ھېچ 

ەۋەر ياشاۋەرسە، قۇللۇق، جاھالەت، نادانلىقتىن ئەبەدىي نەرسىنى چۈشەنمەي، دۇنيادىن بىخ

مەدەنىيەت سەۋىيىسىنى  –ئۇ، پۈتكۈل مىللەتنىڭ پەن . قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى

يۇقىرى كۆتۈرۈشنى، مىللەتلەرنىڭ ھەقىقىي باراۋەرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى، ئۆزئارا ئىتتىپاقلىق، مىللىي 

ىپ، بىر نىيەت، بىر مەقسەتتە ئۇيۇشۇشنى ئۆزىنىڭ بىردىنبىر شوئارى ۋە كۈرەش ئىناقلىقنى كۈچەيت

تەر بەدىلىگە  –يىلى ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، خەلقنىڭ قان  – 0721ئۇ، . نىشانى قىلدى

ياشاۋاتقان تەسلىمچى ئەمەلدارالرغا، جاھالەت ھامىيلىرى بولغان مەككار سوپى، ئىشانالرغا، ئاچ كۆز، 

: ئۇالر ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ. ان باقار بايالرغا قارشى كۈرەشنى باتۇرلۇق بىلەن باشلىۋەتتىج

مەرىپەتكە،  –ھەرقايسىلىرى يۇرتنىڭ كۆزى، خەلقنىڭ بېشى، ھالبۇكى، خەلقىمىزنى ئىلىم “

، كۈندە تەرەققىياتقا باشلىماستىن، پۈتكۈل ئىجتىھات ۋە ئىشتىياق بىلەن مۆھۈر ھەققىگە مەپتۇن بولۇپ

چۈشكەن تەڭگىلەرنى ئەۋرەزگە كۆمۈپ خاتىرجەم ئۇخالشسىال، خەلقىمىزنىڭ ھالى قانداق بوالر؟ بىز 

تېخى ھەرخىل جازا چارىلىرىنى قوللىنىپ، … ئۆز بالىلىرىمىزغا مەكتەپ ئاچماي، ئۇالرنى تاشلىۋەتتۇق

توغرىدا قايغۇرمايدىغان ئەگەر بۇ . خەلقنىڭ بېشىغا دەرد سېلىپ، ئۇالرنى جاراھەتلەندۈرمەكتىمىز

نەپرەتكە  –بولساق، كەلگۈسى ئەۋالدلىرىمىز ئالدىدا بىز ناھايىتى ئۇياتقا قېلىشىمىز، لەنەت 

ناملىق تارىخىي ئوچېركىدىن ” ئابدۇقادىر دامولالم“خېۋىر تۆمۈرنىڭ » 0” كۆمۈلۈشىمىز مۇقەررەر گەپ

دېگەن « (.بەتلەر – 249، - 244سان،  -0يىل  – 0730مەجمۇئەسى ” بۇالق“)ئېلىندى 

نەسىھەت  –بۇالرغا ۋەز . خىتابلىرىنى ئەسەبىيلىك دەپ بىلىشىپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن تۆھمەتلەر توقۇشتى

ئوقۇپ، خەلق كويىدا بولۇشقا ئۈندەشنىڭ ئۆزى كاال مۈڭگۈزىدە گۈل ئۈندۈرۈش بىلەن باراۋەر 

يەنىال خەلقتە ئىكەنلىكىنى ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلغان ئابدۇقادىر دامولالم ئۈمىدنىڭ 

ھەركۈنى نامازدىگەردىن كېيىن، ھېيتگاھ جامەدە . چۈشىنىپ، خەلققە چەكسىز ئىشەنچ باغلىدى

ئەمرىمەرۇپ، مۇنازىرە سورۇنلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، خەلققە ئۈزلۈكسىز تەشۋىقات، تەرغىبات ئېلىپ 

مەقسىتىدە يازغان ئەسەرلىرىنىڭ ئاپتورنىڭ خەلق ئاممىسىنى ئويغىتىش  –” نەسىھەتى ئاممە“. باردى

 .بىرىدۇر

ئابدۇقادىر دامولالم خەلق ئاممىسىنى خۇراپاتلىق، نادانلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشتا يالغۇز تەشۋىقات، 

تەرغىباتقىال تايىنىپ قالماستىن، بەلكى بىر قاتار ئەمەلىي خىزمەتلەرنى ئىشلەپ، قەشقەر ئۆلىمالىرى 

ش سۈپىتى بىلەن ھەق تەلەپ دەۋا ئىشلىرىنى قۇرئان، ئۇ، قازى بولۇ. ئۈچۈن ئۈلگە تىكلىدى

ھەدىسكە ئاساسەن توغرا، ئادالەت بىلەن بىر ياقلىق قىلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھىمايىسىگە 

ئېرىشكەندىن باشقا، يېڭىچە كۆزقاراشتىكى كىشىلەرنى تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈش مەقسىتىدە بايالرغا 

نەپەر ياشنى گېرمانىيە، فرانسىيە،  22ىممىتى بىلەن خىزمەت ئىشلەپ، ئۇالرنىڭ ياردىمى ۋە ھ
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ئابدۇقادىر سامانىي، چىڭگىز دامولالم، . تۈركىيە، مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەرگە ئوقۇشقا چىقاردى

غا ئوخشاشالر قەشقەر بايلىرىدىن ئوبۇلھەسەن ھاجى، ئۆمەر بايالرنىڭ ياردىمى … ئابدۇۋايىت ئاخۇن

ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى يېڭىچە كۆزقاراشقا ئىگە ئۇيغۇر ×× كەلگەن  بىلەن فرانسىيىگە بېرىپ ئوقۇپ

 .ياشلىرى ئىدى

ئېرپاندىن، دۇنيادىن خەۋەرداق قىلىش ئۈچۈن مائارىپ  –ئابدۇقادىر دامولالم ياشالرنى ئىلىم 

سېپىگە قايتىدىن ئاتلىنىپ، دىنىي ئىلىمنى ھەم پەننىي ئىلىمنى بىلىدىغان يېڭىچە قاراشتىكى بىر 

قەشقەر شەھەر ئەلگەك بازىرىدىكى توقام مەدرىسەسى . ۈم زىيالىيالرنى تەربىيىلەپ يېتىشتۈردىتۈرك

ھازىر بۇ ئورۇنغا خەلق . بۇ مەدرىسەنىڭ ئورنى مەدەنىيەت ئىنقىالبىدا بۇزۇپ تاشالنغان»، 0

تېخنىكا مەكتىپى ۋە مەكتەپ  –خىزمەتچىلەر تىل  –باشقۇرۇشىدىكى قەشقەر شەھەرلىك ئىشچى 

بۇ مەدرىسە ھازىرقى »، 2ئوردا ئىشىكىدىكى ۋاڭلىق مەدرىسەسى « .مىقىدا دوختۇرغانا سېلىندىقار

يىلى دارىلمۇئەللىمىنگە  – 0722باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ ئورنىدا بولۇپ،  – 0قەشقەر شەھەرلىك 

ئوردا ئىشىكى “يىلى دارىلمۇئەللىمىن نەزەر باغقا كۆچكەندىن كېيىن،  – 0723. ئۆزگەرتىلگەن

( دەپمۇ ئاتىلىدۇ( كۈندۈزلۈك مەكتەپ –كېچە )” لەيلى ناھار“بۇ مەكتەپ )” اشالنغۇچ مەكتىپىب

ھېيتگاھ مەدرىسەنىڭ ئورنى ھېيتگاھ جامە ئىچىدە بولۇپ، »، 2خانلىق مەدرىسەسى « .سېلىنغان

 ،4ھېيتگاھ مەدرىسەسى « .يىلىدىن باشالپ ئوقۇش توختىتىلغان – 0724بۇ مەدرىسەدە . ھېلىمۇ بار

يىلىدىن باشالپ قەشقەر ۋىاليەتلىك  – 0723خانلىق مەدرىسەنىڭ ئورنى ئوردا ئىشىكىدە بولۇپ، »

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ياشالرنى تەربىيىلەشتە بىر ئۆمۈر تەر « .سىياسىي مەكتەپكە ئۆزگەرتىلگەن

دامولالم،  ئۇنىڭ تەربىيىسىدە ئۆسۈپ يېتىلگەن شەمسىدىن. مەرىپەت بۇلۇقى ئىدى –تۆككەن ئىلىم 

، ھاشىم ئاخۇن خەلپىتىم، ئابدۇلئەزىز دامولالم، سالىھ دامولالم، (ئابدۇلباقى)سابىت ئاخۇن دامولالم 

، ھېلىمىدىن (يەكەنلىك)ئىنايەتخان مەخسۇم، جامال ئاخۇن خەلپىتىم، سالى ئەلەم ئاخۇنۇم 

، (يەكەنلىك)جىم ، ئابدۇلال قازىھا(يەكەنلىك)، مۇھەممەت ئابدۇلالخان (يەكەنلىك)ئاخۇنۇم 

، (گۇمىلىق)، ئابدۇجېلىل دامولالم (قاغىلىقلىق)، ئېلى ئاخۇن خەلپىتىم (پوسكاملىق)ئىسراپىل دامولالم 

تۇرپانلىق، ئەدەبىي تەخەللۇسى )، ئابدۇلال دامولالم (كۇچالىق)مۇسەييىپ ئاخۇن خەلپىتىم 

ىڭ داڭلىق پېشىۋالىرى، ئابدۇقادىر يىلالردىن باشالپ قەشقەر مائارىپىن – 21قاتارلىقالر … (”نەئىمى“

. دامولالم تەشەببۇس قىلغان يېڭىچە مائارىپنىڭ قوللىغۇچىلىرى ۋە ۋارىسلىرى بولۇپ قالغان ئىدى

يەكەنلىك ھېلىمىدىن ئاخۇنۇم ئالتۇنلۇقتىكى كونا خانلىق مەدرىسە ئورنىغا، ئابدۇلال قازىھاجىم 

يەكەن شەھەر ئىچى مانجۇ كۆلبېشىدىكى يەكەن ئېلىشقۇغا، مۇھەممەت ئابدۇلال خان خوجام 

نامى بىلەن ئاتالغان بۇ مەكتەپ كېيىن جۇۋىچى كۆلى ” مەتلەئىل ئېرپان“) ئىمىنبەگنىڭ ھويلىسىغا 

ئاچقان مەكتەپەلر ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تەشەببۇسى ۋە ( ئالدىدىكى چوڭ مەدرىسەگە يۆتكەلگەن

 .تەسىرى بىلەن ئېچىلغان يېڭىچە مەكتەپلەر ئىدى

تەربىيىسىگىمۇ ئاالھىدە  –ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە تەلىم  –ئابدۇقادىر دامولالم ياش 
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ئۇ، كېچىلىرى ھاممامدا، كۆلدە يېتىپ، كۈندۈزى تىلەمچىلىك بىلەن كۈن كەچۈرۈۋاتقان . كۆڭۈل بۆلدى

بۇ . الىدىن قايغۇردىئىستىقب –يېسىر بالىالرنى كۆرگەندە، ئۇالرنىڭ ھالىغا ئېچىندى، تەقدىر  –يېتىم 

ئۇ ئۆشرە، زاكات، سەدىقە، . جەھەتتە مەجبۇرىيىتىنىڭ نەقەدەر ئېغىرلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى

يېسىرلەرگە ئۈلەشتۈرۈپ بېرىپ، ئۇالرغا ئاتىدارچىلىق  –ئېھسان، ئىسقاتتىن كەلگەن پۇلالرنى يېتىم 

سىس قىلىپ ۋە ئۆزى باشقۇرۇپ، ناملىق مەكتەپ تە” مەتلەئىل ھىدايەت“قەشقەر شەھىرىدە . قىلدى

 .يېسىرالرنى تەربىيىلەپ، توغرا يولغا باشلىدى –يېتىم 

ئەينى چاغدىكى ئەنگلىيە، شۋېتسىيە مىسسىيۇنىرلىرىنىڭ قەشقەردە ئۆز ئالدىغا مەكتەپ، 

نامراتالرنىڭ بالىلىرىنى ئالداپ، كاتولىك  –يېسىرالرنى، كەمبەغەل  –دوختۇرخانىالرنى ئېچىپ، يېتىم 

نىنىڭ مۇخلىسلىرىغا ئايالندۇرۇشقا تىرىشىۋاتقانلىقى، ھەدەپ ئۆز مەتبەئەخانىسىدىن پايدىلىنىپ، دى

نى كۆپەيتىپ بېسىپ، كاتولىك دىنى ھەققىدىكى تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقىتىپ، دىنىي ” ئىنجىل“

غان ۋە ئابدۇقادىر دامولالمنى چوڭقۇر ئويغا سال –سىڭىپ كىرىش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقى 

قەشقەردىكى ھەممە ئادەم ئىنتايىن نارازى بولۇپ، جىددىي كۆگۈل بۆلۈۋاتقان قىزىق نۇقتىلىق 

ئۆز ئەۋالدلىرىنىڭ كەلگۈسى تەقدىرى ۋە ئىستىقبالىدىن قاتتىق . مەسىلىلەردىن بىرى ئىدى

 –ولال ئەنسىرىگەن قەشقەر ئۆلىمالىرى، مۆتىۋەرلىرى، تەرەققىيپەرۋەر كىشىلەر ۋە شەھەر خەلقى م

ئۆلىماالرنىڭ تېزدىن ئوتتۇرىغا چىقىپ خرىستىئان دىنىنىڭ سىڭىپ كىرىش قىلمىشىنى دەرھال 

ئابدۇقادىر دامولالم بۇ ئىشقا قارىتا كەسكىن تەدبىر قوللىنىش . توشۇشنى ھەرۋاقىت ئۈمىد قىالتتى

ىمىنوپنىڭ مەرھۇم ھامىت ئ)قايماق كوچىسىلىق ئىمىن خەلپەت ھاجىم  –ئۈچۈن، قۇمدەرۋازا سۈت 

، غەزىنىچىبەگ مەھەللىلىك ياقۇپ ھاجىم، باغ كوچىسىلىق مەتنىياز خەلپىتىم، ئوردائالدىلىق (دادىسى

قاتارلىق شەھەر مۆتىۋەرلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ، شۋېد … مامۇت ھاجىم، مەنسۇر ھىدايەت

نەتىجىدە . ۇشتىدوختۇرخانىسىنى تاقىتىۋەتمەكچى، شۋېدالرنى قەشقەردىن قوغالپ چىقارماقچى بول

قەشقەر شەرئى مەھكىمىسىنىڭ شۇ چاغدىكى مۇپتىسى بولغان ئوردائالدىلىق مامۇت ھاجىم بۇ ئىش 

ئابدۇقادىر دامولالم شەرئى . توغرۇلۇق قۇرئان ۋە ھەدىستىن ئاساس كەلتۈرۈپ پەتىۋا يازدى

قولدا كۆچۈرۈلۈپ، پەتىۋا . مەھكىمىسىنىڭ قازى رەئىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن پەتىۋاغا مۆھۈر باستى

پەتىۋادىن خەۋەر . كىچىك مەسچىت ۋە مەدرىسەلەرگە تارقىتىلدى –شەھەر ئىچىدىكى ھەممە چوڭ 

تاپقان مۇسۇلمان خەلق ئاممىسى ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ ئابدۇقادىر دامولالم، مامۇت ھاجىم، 

تىم، زۇنۇن ھاجىم، ياقۇپ ھاجىم، ئىمىن خەلپەت ھاجىم، مەتنىياز خەلپىتىم، جامال ئاخۇن خەلپى

قاتارلىق مولال، ئۆلىماالرنىڭ باشچىلىقىدا شۋېدالرنىڭ … مەمتىالجى شاڭخەي، ئىنايەتخان مەخسۇم

ھازىر بۇ ئورۇندا قەشقەر شەھەرلىك قوراللىق بۆلۈمى ۋە » 0قۇمدەرۋازىدىكى ۋاكالەتخانىسىغا 

پەتىۋاغا ئاساسەن . پ كىردىباستۇرۇ« .ۋىاليەتلىك ئىستراخۇانىيە شىركىتىنىڭ ئائىلە بىناسى بار

دوختۇرخانىنى پېچەتلىمەكچى بولغاندا، شۋېدالر قارشىلىق كۆرسەتكەنلىكتىن، غەزەپلەنگەن ئامما 

نىڭ ”ئىنجىل“ئۆيلەرگە كىرىپ، دىن تەشۋىقات ماتېرىياللىرىنى،  –ۋاكالەتخانا ئىچىدىكى ئۆي 
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ئابدۇقادىر . اچاقالپ تاشلىدىمەتبەئە ئۈسكۈنىلىرىنى پ. كۆپەيتىلگەن نۇسخىلىرىنى كۆيدۈردى

دامولالمنىڭ ئۆلۈمدىن قورقماسلىقتەك بۇ خىل جاسارىتى زور كۆپچىلىك دىنىي زاتالرنىڭ، كەڭ خەلق 

ئاممىسىنىڭ قىزغىن قوللىشى، مەدەتكارلىقىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ، ئەمما يەرلىك ئەمەلدارالرنىڭ، بىر 

ئۇالر ئابدۇقادىر دامولالمغا . قارشىلىقىغا ئۇچرىدىقۇززات، ئىشان، بايالرنىڭ  –قىسىم مولال، قازى 

بۇ ئىش مۇناسىۋىتى . نىسبەتەن چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىپ، ئۇنى يېۋەتكۈدەك ئەلپازدا ھاقارەتلەشتى

غا يېقىن  21بىلەن قەشقەر دوتىيى جۇرۇيچى ئابدۇقادىر دامولالم، مامۇت ھاجىم، ياقۇپ ھاجىم باشلىق 

ئابدۇقادىر دامولالم ھەپسىدىن چىققۇچە، ئۇالر چەت . پ قويدىكۈن ھەپسىگە سوال 41كىشىنى 

يىلى  – 0242ئەللىكلەرگە مەسلىھەت بېرىپ ۋە تىل بىرىكتۈرۈپ، سۇيىقەست پىالنالپ، ھىجرىيە 

 – 04ئاينىڭ  – 3)كۈنى سەيشەنبە  – 0ماھى مۇھەررەمنىڭ ( يىللىرى – 0724 – 0722مىالدىيە )

ئابدۇقادىر » 0. نغان قاتىل ئارقىلىق مەخپىي ئۆلتۈرگۈزۈۋەتتىكېچىدە ئۆز ئۆيىدە يالال( كۈنى

. دەپ قەيت قىلىنغان” ئەتىياز پەسلى“كۈنى كۆپ ماتېرىيالالردا  –دامولالمنىڭ قەتلىئام قىلىنغان ئاي 

ئەمما، مەرھۇمنىڭ شاگىرتلىرىدىن بىرى بولغان داڭلىق ئۆلىما، تاالنتلىق شائىر شەمسىدىن 

ىر دامولالم قەتلىئام قىلىنغان كۈنى ئۆلۈمىگە كەلگەن كاتتىالر ئالدىدا مەرھۇم دامولالمنىڭ ئابدۇقاد

ئايا “: دامولالمنىڭ ھويلىسىدىكى بىر تۈپ ئانار دەرىخىگە قارىتىپ ئوقۇغان ئەرەبچە قەسىدىسىدىكى

ئەي ئانار )” شەجىرى رۇممان مالىكە نەزىرىتەن، كى ئەنتىكە لەم تەجەز ئى ئەال ئىبنى ۋارىسى

( ۋاپات بولغاندا ئۇنىڭ)ۋارىس ئوغلى ( بۈگۈن. )خى، شۇنچە يىلالر كۆكىرىپ گۈزەل تۇرۇپسەندەرى

دېگەن مىسراالر بۇ ۋاقىتنىڭ ئېنىق ياز پەسلى ئىكەنلىكىنى !( 0ئۈچۈن چۆچۈمىگەندەك تۇرىسەنغۇ؟

 «.بىلدۈرىدۇ

ڭ قاراشلىرى بىردەك ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ كىم تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەنلىكى توغرىسىدا كىشىلەرنى

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ قەتلىئام قىلىنىشىدا مولال ئىسالم دامولالمنىڭ قولى بار، ئۇ “: بەزىلەر. ئەمەس

قازى )سوۋېت كونسۇلخانىسىغا ماتېرىيال يەتكۈزۈپ بېرىدىغان كىشى بولغاچقا، خەلقلەر ئۇنى 

نى قەشقەرنىڭ شۇ چاغدىكى ئەڭ چوڭ ئابدۇقادىر دامولالم“: دېسە، يەنە بەزىلەر” دەيتتى( ئورۇس

موللىسى ئابدۇغوپۇر شاپتۇل دامولالم بىلەن قەشقەرنىڭ ئەڭ چوڭ بېيى ئۆمەرباي ئەنگلىيە، شۋېتسىيە 

( دېگۈچىلەرمۇ بار” ھېلىم مەزىن“)كونسۇلخانىسىدىكىلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ، ئەھمەت دېگەن 

بۇنىڭ ئۈچۈن گەپنى . مەلۇم بولغان پاكىتبالر باشقىچەھازىر . دەيدۇ” تەلۋە ئارقىلىق ئۆلتۈرگۈزۈۋەتتى

يىلى ھەجگە بېرىش يولىدا تاشكەنتتە  – 0703ئابدۇقادىر دامولالم . باشتىنراق دېيىشكە توغرا كېلىدۇ

دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ قااليمىقانچىلىقى تەلتۆكۈس  – 0بۇ ۋاقىت تېخى . بىر مەزگىل توختىغان

يىسىنىڭ ھاكىمىيىتىمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىدا تېخى تىكلىنىپ ئاخىرالشمىغان، بولشېۋىكالر پارتى

بواللمىغان، مىنشېۋىكالرنىڭ بولشېۋىكالرغا قارشى كۈرەشلىرى ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىۋاتقان بىر چاغ 

بولغاچقا، ئابدۇقادىر دامولالم مىنشېۋىكالرنىڭ بولشېۋىكالرغا قارشى بىر قېتىملىق نامايىشىغا بىلمەي 

 –نامايىشچىالر ئارىسىدىكى يۈسۈپ ئىسىملىك بىرى ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ياقا . پ قالغانقاتنىشى
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يۇرتلۇق تۇرۇپ،  –يۇرتلۇق ئىكەنلىكىنى دەرھال سېزىۋېلىپ، ئۇنىڭغا يېقىنالشقان ھەمدە ئۇنىڭ ياقا 

. گەنكۆپ رەھمەت ئېيتىپ، خەيرخاھلىق بىلدۈر –ئۆز پائالىيەتلىرىنى قوللىغانلىقىغا كۆپتىن 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ھەجگە . بىرنەچچە زامان ئۆيىدە قوندۇرۇپ، ھالىدىن خەۋەر ئالغان

ئابدۇقادىر دامولالم بىلەن شەمەي، ئۇفا، . بارىدىغانلىقىنى ئۇقۇپ، بىللە بېرىش تىلىكىنى بىلدۈرگەن

ھەج سەپىرىنى . بارغان قازان، ئورال، تۈركىيە، لوندون، مىسىر، ھىجاز، مەككە قاتارلىق جايالرغا بىللە

تۈگىتىپ، تاشكەنتكە كەلگەندە يۈسۈپ تاشكەنتتە قالغان، ئابدۇقادىر دامولالم قەشقەرگە قايتىپ 

يىلى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قەشقەردىكى كونسۇلخانىسى قۇربان ھېيت  – 0722. كەلگەن

بۇ كۈتۈۋېلىش زىياپىتىگە . نمۇناسىۋىتى بىلەن قەشقەردىكى چوڭ مولال، ئۆلىما، بايالرنى كۈتۈۋالغا

مۇيەسسەر بولغان ئابدۇقادىر دامولالم كونسۇلخانىنىڭ زىياپەت زالىغا كىرگەندە ھېلىقى يۈسۈپ 

بۇ كىشىنىڭ مۇشۇ كونسۇلخانىنىڭ مۇئاۋىن كونسۇلى . دېگەن كىشى بىلەن ئۇچرىشىپ قالغان

ئارىدىن بىرەر ئاي . كىرگەن ئىكەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن، زىياپەتكە قاتناشماي دەرھال قايتىپ

ئىنايەتخان مەخسۇم، . ئۆتكەندىن كېيىن جاڭقورغانلىق زۇنۇن ھاجىمنىڭ ئۆيىدە چاي بولغان

ئابلىراخۇن مەخسۇم، مەمتىالجى شاڭخەي، چۇمبۇسلۇق مەمتىالجىم قاتارلىق كاتتىالر قاتناشقان بۇ 

ئۆز ئاغزى بىلەن سۆزلەپ بەرگەن  سورۇندا ئابدۇقادىر دامولالم مۇئاۋىن كونسۇل يۈسۈپنىڭ ئىشىنى

 .دېگەن” شۇنىڭدىن بۇيان ئۆزۈمدىن ۋەھىمە قىلىپ قالدىم“: ھەمدە

كۈنلەردىن بىر كۈنى مەمتىالجى شاڭخەي دوتەي يامۇلغا بېرىپ، دوتەينى كونسۇلخانىغا 

 دوتەي كونسۇلخانىغا چىققاندىن كېيىن، سوۋېت كونسۇلى. چاقىرتقانلىقى ھەققىدىكى خەتنى كۆرگەن

قەشقەردە ھازىر بىر ئادەم بار، بۇ ئادەم تالىپالرغا تارىخ، جۇغراپىيە، ھېساب ئۆگىتىمەن “: دوتەيگە

بۇ ئادەم تارىخ، جۇغراپىيە، ھېساب ئۆگىتەلەمدۇ؟ ئەگەر ئۆگەتسە ئىشنىڭ ئاقىۋىتى . دەپ يۈرىمىش

” !ى ماڭا مەلۇم قىلىڭقانداق بولىدۇ؟ شۇڭا بۇ ئادەمنىڭ ئىشلىرىنى دەرھال تەپتىش قىلىپ، نەتىجىسىن

 .دېگەن

دوتەي كونسۇلخانىدىن قايتىپ كىرگەندىن كېيىن، ئۆمەرباي ئارقىلىق ئابدۇقادىر دامولالمنى 

ئۆمەرباي ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ياخشى تەرىپىنى قىلغان، ئەمما دوتەي بۇنىڭغا . سۈرۈشتۈرگەن

ئۆمەر باي ئابدۇقادىر . ۇغانكۆنمەستىن، مەدرىسەدىكى پائالىيەتلىرىنى سۈرۈشتۈرۈشكە بۇير

دامولالمنىڭ دەرس ئارىلىقىدا تارىخقا ئائىت بىلىملەرنى قىستۇرۇپ بايان قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى 

دوتەي بۇ ئاخباراتنى كونسۇلغا مەلۇم . تالىپالر ئارقىلىق بىلگەندىن كېيىن، دوتەيگە مەلۇم قىلغان

ئەگەر بۇ ئىشتا دوتەي . دىن يوقىتىشقا بۇيرۇغانكونسۇل ئابدۇقادىر دامولالمنى دەرھال كۆز. قىلغان

سوۋېت كونسۇلىنىڭ . سۇسلۇق قىلسا، ياڭ زېڭشىنغا مەلۇم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ پوپوزا قىلغان

سەر كۈمۈش تەڭگە بېرىش،  211پوپۇزىسىدىن قورقۇپ كەتكەن جۇ دوتەي خىزمىتى بەدىلىگە 

دىي كاپالەتلىك قىلىش شەرتى بىلەن قاتىل ئەھمەتنى چاقىلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا ئەبە –ئۆزىنىڭ ۋە باال 

كېيىن قاتىل ئەھمەت تۇتۇلغان بولسىمۇ، بۇ . ياللىۋېلىپ، ئابدۇقادىر دامولالمنى ئۆلتۈرگۈزۈۋەتكەن
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ئىشتا سوۋېت كونسۇلى بىلەن ھۆكۈمەتنىڭ قولى بولغانلىقتىن، ئىشنى ئارقىسىغا سۆرەش تاكتىكىسىنى 

قاتىل ئەھمەت . جاۋابكارلىقتىن قاچۇرۇپ، ھېچقانداق چارە كۆرمىگەنقوللىنىپ، ئەھمەتنى جىنايى 

كېيىنكى چاغالردا خەلقنىڭ نەپرىتى تۈپەيلىدىن نېرۋىسىدىن ئادىشىپ، ئۆزىنىڭ گۆشىنى ئۆزى يەپ 

 .ئۆلگەن

بۇ ئۆمەرباينىڭ “: ئابدۇقادىر دامولالم قەتلىئام قىلىنغان كۈننىڭ ئەتىسى يۈسۈپ توقام دېگەن كىشى

بۇ سۆزگە ئاساسەن ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ شاگىرتلىرى ئۆمەرباينى ئىزدەپ، . دېگەن” ئىشى قىلغان

بۇ ئۆمەرباينىڭ قىلغان ئىشى “: ھېسابالشماقچى بولغاندا، ئابدۇكېرىمخان خەخسۇم ئوتتۇرىغا چىقىپ

ن ئەمەس، ئابدۇقادىر دامولالم شۋېد دوختۇرخانىسىغا ئوت قويغانلىقى ئۈچۈن شۇالر تەرىپىدى

ئۆمەرباي ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش جەريانىدىن پۈتۈنلەي . دېگەن” ئۆلتۈرۈلگەن

خەۋەردار بولسىمۇ، ئەمما ئۆزىنىڭ پۈتكۈل سودا ئىشى سوۋېت بىلەن بولىدىغان بولغاچقا، بۇ سىرنى 

م، بۇ سىرنى بىلىدىغان ئىنايەتخان مەخسۇم، ئابلىراخۇن مەخسۇ. تىنىشقا جۈرئەت قىاللمىغان

مۇساخان تېۋىپنىڭ ئوغلى ئابدۇۋايىت ئاخۇن، ئوردائالدىلىق مامۇت ھاجىم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى 

مۇھەممەت ھاجىم، مەمتىالجى شاڭخەي، جاڭقورغانلىق زۇنۇن ھاجىم، خانئېرىقلىق ئىمىن ئاخۇن 

” دىئابدۇقادىر دامولالمنى شۋېدالر ئەمەس، ئورۇسالر قول تىقىپ ئۆلتۈرگۈز”:خەلپىتىم قاتارلىقالر

ئىنايەتخان مەخسۇم، . دېگەنلىكى ئۈچۈن، جۇ دوتەي بۇالرنى تۇتۇپ، ھەپسىگە سوالپ قويغان

. ئابلىراخۇن مەخسۇمالر بۇ ئىشنى ئىككىنچى تىنماسلىققا ۋەدە قىلىپ، چەت ئەلگە چىقىپ كەتكەن

ۇنىڭ ش. جامال ئاخۇن خەلپىتىم كالتايالققا، زۇنۇن ھاجىم غۇلجىغا، مەمتىالجى شاڭخەيگە كەتكەن

 .بىلەن ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئۆلۈمىنىڭ سىرى يېشىلمەي، شۇ پېتى بېسىلىپ قالغان

ئەسلى گەپكە كەلسە، ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ۋاپات بولغان خەۋىرى چاقماق تېزلىكىدە پۈتكۈل 

شەھەرگە ۋە شەھەر ئەتراپىدىكى قوغان، سەمەن، ئاۋات، بەشكېرەم، توققۇزاق، ئاتۇش، پەيزىۋات 

مىڭلىغان شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ، قول ھۈنەرۋەن، كاسىپ،  01. اتارلىق يېزىالرغا ئاڭالندىق

ھەممە يەرنى ھەيرانلىق ئىلكىدىكى . سودىگەرلەرنىڭ، دېھقانالرنىڭ بۇ مۇسىبەتتىن يۈرىكى مۇجۇلدى

ەممە نەپرەت ئۇچقۇنى چاقنىدى، ھ –غۇلغۇال قاپلىدى، ھەممە كۆزلەردىن قاتىلالرغا بولغان غەزەپ 

 –پەيشەنبە كۈنى ھېيتگاھ جامەنىڭ ئىچى . چىريدىن قاتىلالرغا بولغان ئۆچمەنلىك نامايان بولدى

تېشى ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ نامىزىغا داخىل بولۇش ئۈچۈن كۈن بويى ئىشتىن توختىغان ئادەملەر 

منىڭ نامىزىنى سەپ بولۇپ، دامولال –مىڭلىغان ئادەم سەپ  01پېشىندىن كېيىن . بىلەن لىق تولدى

 :نامازدىن كېيىن قوللىرىغا ھاسا ئېلىپ، تۇماقلىرىنى تەتۈر كىيىشكەن مىڭلىغان تالىپالرنىڭ. چۈشۈردى

 تاغۇتاشالر تەۋرىشىپ،“

 قاتتىق چاقماق چاققانمۇ؟

 تۈمەن سۈيى قان بولۇپ،

 بۈگۈن تەتۈر ئاققانمۇ؟
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 قەشقەرنىڭ ھاۋاسىنى،

 تۇمانالر باشقانمۇ؟ –چاڭ 

 ھانىنى،قەشقەرنىڭ جا

 ماتەم باسقانمۇ؟ –قايغۇ 

 ئاي تۇتۇلماس دەپتىمىز،

 .كۈن تۇتۇلماس دەپتىمىز

 دامولالمغا دۆيۈزلەر،

 .”قەست قىاللماس دەپتىمىز

دېگەندەك مەرسىيە شېئىرلىرىنى ئوقۇشۇپ، دەۋرىي ساما سېلىشىپ، يول ئېچىشى؛ بېشىغا سەللە، 

چاقا،  –بۇرادەرلىرى، باال  –يار، ئاغانە  –بەللىرىگە ئاق باغلىغان مەرھۇمنىڭ يۈزلىگەن دوست 

پەرياد كۆتۈرۈپ ھازا ئېچىشىپ،  –دەپ داد ” ئاھ دادام، ئاھ قېرىندىشىم“تۇغقانلىرىنىڭ  –ئۇرۇق 

جىنازا ئالدىدا مېڭىشى، ھېيتگاھتىن تۆشۈك دەرۋازىغىچە ئايىغى ئۈزۈلمەي كېلىۋاتقان كىشىلەر 

ېيىت سېلىنغان تاۋۇت ئۇزىتىپ چىقىلدى، دامولالمنىڭ توپىنىڭ جىنازىغا ئەگىشىشى ئارقىسىدا، م

قەشقەر شەھەرلىك خەلق ». 0جەسىتى ھەزرەتتىكى تاختا كۆۋرۈك دېگەن يەرگە دەپنە قىلىندى 

نومۇرلۇق ھۆججەت ئارقىلىق، ئابدۇقادىر  – 23كۈنى  – 24ئاينىڭ  – 2يىلى  – 0774ھۆكۈمىتى 

قتىلىق مۇھاپىزەت قىلىنىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىق شەھەر دەرىجىلىك نۇ“دامولالمنىڭ قەبرىسىنى 

 « .دەپ ئېالن قىلغان” ئورنى

ئابدۇقادىر دامولالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئەڭ يېقىن بۇرادەر ۋە مەسلەكداشلىرىدىن 

، 2شەمسىدىن دامولالم، مەھمۇت ئاخۇن دامولالم، تەجەللى ھەزرەت، مۇراد رەمزەبەگ ھەزرەتلىرى 

مىسرالىق مەرسىيە يازغان بولۇپ، بۇ  041د رەمزەبەگ ئابدۇقادىر دامولالمغا بېغىشالپ مۇرا»

مەرسىيىدە ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ پۈتكۈل ئىش ئىزلىرىنى تىلغا ئېلىپ مەدھىيىلىگەن، ۋاپاتىغا 

يە مىالدى)يىلى  – 0222ئۇ كىشى ھىجرىيە . ئابدۇقادىر دامولالمغا يۇقىرى باھا بەرگەن. ئېچىنغان

چەت ئەلدىكى دوستلىرىدىن ئەنۋەر ساھىب « .غۇلجىدا ۋاپات بولغان( يىللىرى – 0724، - 0722

قاتارلىقالر ( تاتار، ئۇفالىق)، ئالىم، مۇئەررىخ رىزا ئىبنى پەخرىدىن ھەزرەتلىرى (كەشمىرلىك)دامولالم 

ئۇنىڭ سۇيىقەست . شتىئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ۋاپاتىغا ئېچىنىپ، مەرھۇمغا ئاتاپ مەرسىيىلەر يېزى

مۇ ئىنتايىن ( تەۋپىق)بىلەن ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى چۆچەكتە تۇرۇپ ئاڭلىغان مەمتىلى توختىھاجى 

 :چۆچۈگەن ھالدا

 مەرھۇم دامولال ئابدۇقادىرى ناھەق كەتتىلەر،“

” ئاشتى –ئوقۇدى “مەمتىلى توختىھاجىنىڭ ». 0” گۇناھ نېمە؟ پەقەت بىزگە ھەقنى ئۆگەتتىلەر

دەپ يېزىپ، ئابدۇقادىر دامولالمغا قەست قىلغان مۇتەئەسسىپ دۆيۈز، « .ىن ئېلىندىغەزىلىد
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 .نەپرىتىنى بىلدۈردى –مۇناپىق قارا كۈچلەرگە غەزەپ 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ۋاپاتى ئەينى دەۋردە يالغۇز ئوتتۇرا ئاسىيانىال ئەمەس، ھەتتا غەربىي ئاسىيا، 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ . ۇ قاتتىق زىلزىلىگە سالغان ئىدىجۈملىدىن مۇسۇلمان شەرق ئەللىرىنىم

ھىندىستان، مىسىر، قازان، كەشمىردىكى “: شاگىرتلىرىدىن بىرى بولغان ئىنايەتخان مەخسۇم

مەتبۇئاتالردا ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ۋاپاتىغا تەزىيە بىلدۈرۈپ يېزىلغان مەرسىيە شېئىرلىرى ۋە 

. 2دەپ ئېيتقان ” ىلسا، بىرنەچچە جىلدلىق چوڭ توپالم ھاسىل بولۇر ئىدىماقالىلەرنى توپالپ توپالم ق

ئىنايەتخان مەخسۇم ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ توقام مەدرىسەدە ئوقۇتقان شاگىرتلىرىدىن بىرى »

بولۇپ، ئابدۇقادىر دامولالمنى سوۋېت كونسۇلخانىسىنىڭ قول تىقىپ ئۆلتۈرگەنلىكىنى پاش قىلغانلىقى 

گە ئېلىنغان، كېيىن بۇ ئىشنى قايتا ئېغىزغا ئالمايدىغانلىق ھەققىدە يەرلىك دائىرىلەرگە ئۈچۈن ھەپسى

ھىجرىيە . تىلخەت بېرىپ، ھەپسىدىن چىققان ۋە شۇ يىلى سەئۇدى ئەرەبىستانغا چىقىپ كەتكەن

 « .سەئۇدى ئەرەبىستاندا ۋاپات بولغان( يىللىرى – 0743، - 0749مىالدىيە )يىلى  – 0249

دىر دامولالم ھەقىقەتەن ئوتتۇرا ئاسىياغا، جۈملىدىن غەربىي ئاسىياغا تونۇلغان ئۇستا ناتىق، ئابدۇقا

 0ماھىر مۇنازىرىچى، خەلقپەرۋەر ئالىم، تاالنتلىق شائىر بولۇپ، ئۇنىڭ يازغان شېئىرلىرى، داستانلىرى 

ىرەن مەنىلىك ت« .ناملىق داستانى بار” مېۋىلەر مۇنازىرىسى“مىسرالىق بىر مۇخەممىسى،  021»

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ رۇبائىيلىرى تاشكەنتتە تاش مەتبەئەدە نەشر قىلىنغان » 2رۇبائىيلىرى 

ئۆزىنىڭ پاساھەت، باالغەتتىكى ئۈستۈنلۈكى «. ناملىق چوڭ توپالمغا بېسىلغان” شەۋقى گۈلىستان“

 –ەھلىلىرىنىڭ دىققەت بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىنىڭال ئەمەس، بەلكى چەت ئەللەردىكى ئىلىم ئ

ئۇنىڭ كۆپ . ئېتىبارىنى قوزغىغان ھەمدە ئۇالرنىڭ سۆيۈپ ئوقۇشىغا مۇيەسسەر بولغان ئىدى

” غۇالمىيە“مەتبەئەسىدە، تاشكەنتتىكى ” مىللەت“ئەسەرلىرى ئۆزى ھايات ۋاقتىدا قازاندىكى 

ىرى شۇ زاماننىڭ ئاتاقلىق بىرقىسىم ئىلمىي ئەمگەكل. مەتبەئەلىرىدە بېسىلىپ، كەڭ تۈردە تارقىتىلغان

ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ، بىر قىسىم ئەسەرلىرى . دا ئېالن قىلىنغان” شورا ژۇرنىلى“مەجمۇئەسى 

مەتبەئەسىدە، دەمەشىقتە، جىددەدە نەشر ” مۇھەممىدىيە“قەشقەر قازانچى يار بېشىدا قۇرۇلغان 

شەرھى “، ”ئىرشادىل مۇسلىمىن“، (لىرىھەقىقەت جەۋھەر)” جاۋاھىرۇل ھىيقان“ئۇ يازغان . قىلىندى

قاتارلىق ئەسەرلەر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كۇتۇپخانىالردا، قەدىمكى ” ئامالى

ئەسەرلەرنى توپالش ئىشخانىلىرىدا ساقلىنىۋاتقاندىن تاشقىرى، مىسىرنىڭ ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتى 

 .كۇتۇپخانىسىدا ساقالنماقتا

ئاپتورنىڭ ئەرەب ئەدەبىياتىدا ئىپادىلەنگەن ئەرەب تىلىنىڭ ئەڭ ئىنچىك،  –” ەپمىفتاھۇل ئەد“

ئەڭ نازۇك، ئەڭ پاساھەتلىك تەرەپلىرىنى ئەرەب تىلى ئۆگەنگۈچىلەرگە بىلدۈرۈش ئارقىلىق، 

ئەدەبىياتى سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش مەقسىتىدە يازغان دەرسلىك كىتابلىرىنىڭ  –ئۇالرنىڭ ئەرەب تىل 

شۇ . يىللىرى قەشقەردە يېزىلغان – 0700، - 0701مىالدىيە )يىلى  – 0223كىتاب ھىجرىيە بۇ . بىرى

مەتبەئەسىدە سىراجىدىن مەخدۇمنىڭ خىراجىتى ۋە شۇ ساخاۋەتلىك زاتنىڭ ” غۇالمىيە“يىلى تاشكەنت 
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 .ئۆز قولى بىلەن كۆچۈرۈشى ئارقىسىدا تاش مەتبەئەدە بېسىلىپ چىققان

مەقسەتلەرنىڭ “: مەقسىتى ئۈستىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ –كى مۇددىئا ئاپتور كىتابنى يېزىشتى

مۇھىمى، ئارزۇالرنىڭ ئۇلۇغى بولسا، ئىبادەتكە ھەقلىق بولغان ئالالھ تائاالنى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى، 

پەرمان ۋە ھۆكۈملىرىنى جانابىي ھەقنىڭ تەلىمىگە  –پرىنسىپلىرىنى، ئەمر  –ئىسالمنىڭ ئەھكام 

ۋە ( قۇرئان كەرىم)بۇنداق بىلىش ۋە تەستىق قىلماقلىتنى . بىلىش ۋە تەستىق قىلماقلىقتۇر مۇۋاپىق

ئالدى  –ئايەتلىرى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسلىرىنى بىلىش ( قۇرئان)لېكىن … ھەدىس تەكلىپ قىلىدۇ

ىڭ ئەڭ ئەرەب تىلىن. بىلەن ئەرەب تىلىنى ۋە ئۇنىڭ لەتىپ، ئىنچىكە ئۇسلۇبىنى بىلىشكە باغلىقتۇر

ئىنچىكە باالغىتى ئەرەبلەرنىڭ ھېكمەت، باتۇرلۇق، ئەخالق، نەسىھەت ۋە لەتىپىلەرنى ئۆز ئىچىگە 

ھەزرىتى : )قازى بەيزاۋى ئۆز تەپسىرىدە… ئالغان پاساھەتلىك ۋە باالغەتلىك ئەدەبىياتىدا كۆرۈلىدۇ

ەن قۇرئان كەرىمنى ئۆمەرنىڭ پىكرىدىن قارىغاندا، ئەرەبلەرنىڭ شېئىرلىرى ئەرەب تىلىدا چۈشك

. دېگەن ئىدى( تەپسىر قىلىشتا بىردىنبىر ئاساسلىق ياردەمچى مەنبە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

مۇشۇنىڭغا ئاساسەن، ئىلگىرىكى ئالىمالر ئەرەب تىلىنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئەرەب شېئىرىيىتىدىن 

ۇبىنى تەتقىق قىلىپ يەكۈنلىگەن ھەمدە بۇ ئەرەب تىلىنىڭ قائىدىسىنى ۋە شېئىرىيەتنىڭ ئەدەبىي ئۇسل

يەكۈن ئارقىلىق، ئىسالم ئەھلىنى ئالالھنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسلىرىنى بىلىشكە دااللەت 

! ئەپسۇسكى، ھەسرەت ئۈستىگە ھەسرەت(. ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن)قىلغان ۋە يېتەكلىگەن ئىدى 

ەھسىل قىلغۇچىالر ئەرەب شېئىرىيىتىنىڭ باالغىتىگە ۋە ئەدەبىي زامانىمىزدىكى مۇشۇ دىياردا ئىلىم ت

ئۇسلۇبىغا قارىماي، شۇنداقال ئالىي بىلىم ھاسىل قىلىش پىكرىدە بولماي، بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە 

ئىسالم ئالىملىرىنىڭ كېمىيىپ كېتىشىدەك، ئىسالم مىللەتلىرىنىڭ چۈشكۈنلىشىشى ۋە خارابلىشىشىدەك 

ئوقۇغۇچىالرنى بارلىق ئىلىملەردىن، بولۇپمۇ ئۇلۇمۇ قۇرئان، . نى كەلتۈرۈپ چىقاردىيامان ئەھۋالالر

« .شەرىئەتنىڭ ئىجتىمائىي مەسىلىلەر توغرىسىدىكى قانۇنى –پىقھە ئىلمى » 0ئۇلۇمۇ ھەدىس ۋە پىقھە 

ن ئەگەر مەدرىسەلىرىمىزدىكى ئوقۇتۇش ئاشۇ قاالق ئۇسۇل بىلە… ئىلمىدىن پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلدى

 –كېتىۋېرىدىغان بولسا، ئۇ چاغدا ئىسالم ئالىملىرىنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنگەن شەرىئەت ئەھكام 

پرىنسىپلىرىنى خەلققە يەتكۈزۈش ۋە ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىش، ئىسالم 

ئەت، ئەھكام مىللىتىنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلىشتەك ۋەزىپىنى قاچان ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بوالر؟ شەرى

ئۇالر پايدىلىق سۆزنى … ئىشلىرىنى جاھىل، نادانالرنىڭ قولىدىن قاچانمۇ قۇتۇلدۇرۇپ ئالغىلى بوالر

زەرەرلىك دەپ، توغرا سۆزنى يالغان دەپ ھېسابالۋاتسا، ئۇ ھالدا ئۆزىنىڭ ئىشەنچىنى، ئىقتىدارلىق 

ىسالھ قىلىشتىن قانداقمۇ ئۈمىد كىشىلىرىنى ئېچىنارلىق ھالدا يوقاتقان بۇ مىللەتنىڭ ئەھۋالىنى ئ

ئىقتىدارلىق كىشىلەرنىڭ دىنىي ھېسسىياتىمىز بويىچە ئالىي ھىممەت كۆرسىتىپ، ! بولسۇن ؟

ئوقۇغۇچىالرنى، بەلكى ئومۇمىي ئەھلى ئىسالمنى ياخشى پېشىۋاالرنىڭ ئىش ئىزلىرىغا يېتەكلەپ، 

 .“ ەببۇسكار بولۇشلىرىنى ئۈمىد قىلىمەنمەنپەئەتلىك ئىلىم ۋە ئالىي مائارىپنى قولغا كەلتۈرۈشكە تەش

مانا بۇنىڭدىن ئاپتورنىڭ ئۆز كىتابىنى مىللەتنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى، بولۇپمۇ كونا ئوقۇتۇش 
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ئۇسۇلىنى ئىسالھ قىلىپ، ئوقۇغۇچىالرنى ئاسان ئۇسۇل بىلەن ئىلىمدىن كۆپ مەنپەئەتلىنەلەيدىغان 

ۆگىنىپ، بىلىم سەۋىيىسىنى ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈش قىلىشقا ھەمدە پايدىلىق ئىلىملەرنى كۆپرەك ئ

ئارقىلىق ئالىي مەلۇماتلىق بولۇپ يېتىلىشكە رىغبەتلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىپ يازغانلىقىنى 

 .كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

بۇ كىتابنى نەشرگە تەييارلىغان مەرىپەتپەرۋەر زات سىراجىدىن مەخدۇم كىتابنىڭ قىممىتى ۋە 

جەننەتنىڭ  –فىردەۋسى » 0سۆز جەھەتتىكى پاساھەت ۋە باالغىتى فىردەۋسىنىڭ “: ەئەھمىيىتى ھەققىد

ھۆرلىرىدىنمۇ گۈزەل، التاپەتلىك، مەزمۇنى جەھەتتىكى سەلسەبىل دېگەن بۇالقتىنمۇ چوڭقۇر « .ئىسمى

دەپ يازسا؛ تاشكەنتنىڭ شۇ زاماندىكى پازىل ئۆلىماسى، ” تېكىستى ئۇنىڭدىنمۇ ئاجايىپ. ۋە سۈزۈك

خۇش خەۋەر، “: شھۇر ئەدىبلىرىدىن بىرى مۇراد خوجا ئىشان تاشكەندى مۇنداق تەقرىز يازغانمە

. ئەرەب ئەدەبىياتىنىڭ ئاچقۇچى بېسىلىپ چىقىدىغان بولدى! خۇش خەۋەر، ئەدىبلەرگە خۇش خەۋەر

. ق قىلمايدۇيازغۇچىالرمۇ ئالتۇن بىلەن ھەل بېرىپ يېزىۋالسا، ئارتۇقلۇ( ئاتاقلىق)بۇ كىتابنى تالالنغان 

بۇ كىتابنىڭ مەنە جەھەتتىكى باالغىتى فىردەۋسىنىڭ ھۆرلىرىدىنمۇ گۈزەل ۋە التاپەتلىك، ! ۋاھ ئەجەبا

ئۇنىڭ تېكىستى كەۋسەردىنمۇ تاتلىق، بۇ كىتاب مەنە، بايان ۋە بەدىئىيلىك جەھەتلەردە كۆڭۈلنى 

بنىڭ پىكىر مەنىلىرى ئابىھاياتتۇر، بۇ كىتا. ئاچىدىغان ئازادە، جىلۋىلىك كىيىملەر بىلەن بېزەلگەندۇر

كىمكى پەزىلەتتە، ئەدەپ كامالەتتە ھېكمەتلەردىن ئالىي مەرتىۋە . ئىلمىي قۇۋۋەتتە ئالتۇن بۇالقتۇر

شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى ئاشۇ پەزىلەت ! دېگىل( بۇ مەقبۇل كىتابنى چىڭ تۇت)تېپىشنى خالىسا، ئاڭا 

نىل دەرياسىنىڭ سۈيىدەك دوستالرغا شېرىن، دۈشمەنگە بۇ كىتاب . ئارقىلىق ئالىي مەرتىۋە تاپقاي

سەۋىيىسى تۆۋەن كىشىلەر ئاچچىقىدا ھەر نەرسىلەرنى دېسىمۇ، ئەمما توشاق ئالىمالر . زەھەر تېتىيدۇ

ئەقلىمگە بۇ تالالنما كىتابنىڭ تۈپلىنىشى ۋە نەشردىن چىقىشى قاچان . دېمەي قويمايدۇ( ئاپىرىن)

ھەم ” مىفتاھۇل ئەدەپ»” 0( مىفتاھۇل ئەدەپ)ىسىدىن بۇنىڭ تارىخى دېسەم، ئەقلىم ئاپىرىن يۈز

 – 0700، - 0701مىالدىيە )يىلى  – 0223كىتاب نامىنى، ھەم ئەبجەد ھېسابى بويىچە ھىجرىيە 

 .”دېگەن نامدا ياسالغان دېدى« .نى كۆرسىتىدۇ( يىللىرى

كىنچىسى بەش بابتىن باب، ئىك 01ئىككى قىسىم بولۇپ، بىرىنچىسى  –” مىفتاھۇل ئەدەپ“

نىڭ بىرىنچى قىسمى تامام بولدى، ( مىفتاھۇل ئەدەپ)“: بىرىنچىسىنىڭ ئاخىرىدا. تۈزۈلگەن

ئۇنىڭدا ئىلىم ماكانى، بايان، بەدىئىي ئۇسلۇب، ئەرۇز، . ئىككىنچى قىسمى بۇنىڭ كەينىدىن ئۇلىنىدۇ

ىرالرنى يېشىش مەزمۇن دىكى شېئ( تەلخىسۇل مىفتاھ)گە دائىر مىسالالرنى بېرىش ۋە … قاپىيە

دېيىلگەن بولسىمۇ، ئەمما ئىككىنچى قىسىم كىتابنىڭ يۇرتىمىزغا يېتىپ كەلگەنلىكى ھازىرچە ” قىلىنىدۇ

 .نامەلۇم

ھېكمەت، قەھرىمانلىق، ئىپتىخارلىق، ئىچىملىك  –ئاپتور ئۆز كىتابىغا ئەرەب ئەدەبىياتىدىكى ئىلىم 

ققىدىكى قەسىدە، مەرسىيە، غەزەللەرنى تالالپ توغرىسىدىكى، شۇنىڭدەك تارىخىي ۋەقەلەر ھە

مىسرا بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىككى مىسراسى ھەبەش  0944بەت،  72بىرىنچى كىتاب . كىرگۈزگەن
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 :ھەبەش تىلىدا يېزىلغان. تىلىدا، قالغىنى ئەرەب تىلىدا يېزىلغان( ھازىرقى ئېفىئوپىيە)

 ئەرەھ بەرەھ كەنكەرە،“

 .”كەراكىرى مەندەرە

( نۇرغۇن ئېسىل كىشىلەر ئۆتكەن بولسىمۇ، ئارىمىزدا پەقەت سەنال سىمۋول قىلىشقا يارايسەندۇنيادا )

. دېگەن بۇ ئىككى مىسرانى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كەلگەندە، ھەزرىتى بىالل ئوقۇغان

ك ۋە گە يېقىن ئەرەب، پارس، تۈر 011مىسرانى مۇسۇلمان ئەللىرىگە مەشھۇر بولغان  0944قالغان 

بۇنىڭ ئىچىدە مەشھۇر ئۇيغۇر شائىرى تەجەللىنىڭ . ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىدىن تاللىۋالغان

مىسرا، سىراجىدىن مەخدۇمنىڭ سەككىز مىسرا، مۇرادخوجا  043مىسرا، ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ  044

داستانىدىن ” مەجنۇن –لەيلى “ئۇنىڭدىن تاشقىرى . مىسرا شېئىرى بار 22ئىشان تاشكەندىنىڭ 

 .پارچىالر بار

ئەرەب تىلىنى )” مىفتاھۇل ئەدەپ لىفەھمى كەالمۇل ئەرەب“ئاپتور ئۆز كىتابىغا نېمە ئۈچۈن 

كەمىنە “: دەپ ئىسىم قويغانلىقى ھەققىدە تۆۋەندىكىلەرنى يازىدۇ( چۈشىنىشتىكى ئەدەبىيات ئاچقۇچى

لىق ئىلىملەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۆزىنىڭ تۆۋەن ئىقتىدارىغا قارىماي، ئوقۇغۇچىالرنى پايدى

ھېكمەت، مەدھىيە، قەھرىمانلىق،  –رىغبەتلەندۈرۈش نىيىتى بىلەن ئەرەب دىۋانلىرىدىن ئىلىم 

قا … ، ئىچىملىكلەر، تەنقىد، مەرسىيە، تارىخ(چېچەكلەر –گۈل )پەخىرلىنىش، غەزەل، زەھرىيات 

ئەرەب تىلى قائىدىسى ۋە ئەدەبىيات ئائىت نەپىس شېئىرالرنى تالالپ ئەدەبىيات ئالىملىرىنىڭ 

ئۇسۇللىرىدىكى مەنە، بايان، بەدىئىي ئۇسلۇب، ئەرۇز، قاپىيىگە مۇناسىۋەتلىك پىكىرلىرىنى توپالپ، 

. باب، ئىككىنچى قىسمىنى بەش باب قىلىپ تۈزدۈم 01ئىككى قىسىمغا بۆلۈپ، بىرىنچى قىسمىنى 

چۈنكى، بۇ قىسقىغىنا توپالم . ھەم بۇ توپالمغا قوشتۇمدا بايان قىلىنغان شېئىرالرنى ( تەلخىسۇل مىفتاھ)

ئوقۇغۇچىالرنى دىۋاندىكى پاساھەت، باالغەت، ئاجايىپ ئۇسۇلالر، بەدىئىي مەنىلەرگە ئاشنا قىلىپ، 

گۆھەرلەرنى قازماققا، ھەدىسلەر گۈلشەنىدىن گۈللەر ئۈزمەككە  –ئۇنىڭدىكى ئىلىم دېڭىزىدىن دۇر 

مىفتاھۇل ئەدەپ لىفەھمى كەالمۇل )ئۈمىدتە بۇ لەتىپىلىك توپالمنى دااللەت قىالمدىكىن دېگەن 

 .”دەپ ئاتاشنى مۇناسىپ كۆردۈم( ئەرەب

مەقسەتلەرنىڭ مۇھىمى، ئارزۇالرنىڭ ئۇلۇغى بولسا، ئىبادەتكە “كىتابنىڭ كىرىش سۆزىدە گەرچە 

 –رىنسىپلىرىنى، ئەمر پ –ھەقلىق بولغان ئالالھ تائاالنى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى، ئىسالمنىڭ ئەھكام 

بۇنداق . پەرمان ۋە ھۆكۈملىرىنى جانابىي ھەقنىڭ تەلىمىگە مۇۋاپىق بىلىش ۋە تەستىق قىلماقلىقتۇر

دېيىلگەن بولسىمۇ، ئەمما ” ۋە ھەدىس تەكلىپ قىلىدۇ( قۇرئان كەرىم)بىلىش ۋە تەستىق قىلماقلىقنى 

ئاساسلىقى ئىنساننىڭ ماھىيىتى نېمە؟ . كىتابتا بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىلەر ناھايىتى ئاز بېرىلگەن

قىممىتى نېمە بىلەن ئۆلچىنىدۇ؟ ئىنساندا قانداق ئەخالقىي پەزىلەتلەر بولۇشى  –ئىنساننىڭ قەدىر 

الزىم؟ ئىنسان كىشىلىك تۇرمۇشنى قانداق ئۆتكۈزۈشى كېرەك؟ دېگەنگە ئوخشاش مەسىلىلەرنى 
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ت، گۈزەللىك، باتۇرلۇق، قەھرىمانلىق، چۆرىدىگەن ھالدا ئاپتور ئۆزىنىڭ ئەقىل، بىلىم، بەخ

ھاكىمىيەت، ۋەتەن، مىللەت، ئىنسانپەرۋەرلىك، ئادالەت، ھۆرلۈك ھەققىدىكى قاراشلىرىنى ۋاسىتىلىك 

 –ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان، ئىنسانىي پەزىلەتلەردىن ئىناقلىق، ئىتتىپاقلىق، ياخشىلىق، خەير 

بىلىش، باشقىالرغا باھا بېرىش، باشقىالرنى چۈشىنىشكە ساخاۋەت، كەم سۆزلۈك، ئۆزىنى تۇتۇش، ئۆزىنى 

ئوخشاش ئېسىل خىسلەتلەرنى قىزغىن مەدھىيىلەپ، كىشىلەرنى بۇ خىل خىسلەتلەرنى 

ئەكسىچە، يامانلىق، ئاچ كۆزلۈك، شۆھرەتپەرەسلىك، ھاماقەتلىك، . ئۆزلەشتۈرۈۋېلىشقا چاقىرغان

لىك قاتارلىق يامان ئىللەتلەرنى قاتتىق سۆكۈپ، ھەسەتخورلۇق، شالالقلىق، ئۆزۈمچىلىك، بېكىنمىچى

كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن يىراق بولۇشقا ئۈندىگەن؛ زاماننىڭ يولسىزلىقى، تەتۈرلۈكى ئۈستىدىن قاتتىق 

نى ” مىفتاھۇل ئەدەپ“مانا بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا . شىكايەت قىلىپ، ئۆز نارازىلىقىنى ئىپادىلىگەن

” مىفتاھۇل ئەدەپ“بىلەن ” قۇتادغۇبىلىك“ئەگەر . يىشكە بولىدۇى دې”قۇتادغۇبىلىك“ئەسىرنىڭ ×× 

ئوتتۇرىسىدا پەرق بار دېيىلسە، بىرىنچىدىن بۇ پەرق يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ دۆلەت، ھاكىمىيەت، 

سائادەت، ئەقىل، بىلىم، ئىنسانىي پەزىلەت توغرىسىدىكى قاراشلىرىنى تۆت  –قانۇن، بەخت 

ئارقىلىق ئىپادىلىگەنلىكىدە؛ ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ بولسا، بۇ پېرسۇناژنىڭ ئوبرازىنى يارىتىش 

مەزمۇنالرنى ئەرەب، پارس، تۈرك شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىدىكى شۇنىڭغا ماس كېلىدىغان قىسىمالرنى 

ئىككىنچى پەرق يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئۆز . تالالپ توپالش ئارقىلىق ئىپادىلىگەنلىكىدە كۆرۈلىدۇ

غۇر تىلىدا يازغان، ئابدۇقادىر دامولالم ئىسالمىيەتتىكى ئومۇمىي تەربىيىنى كىتابىنى قەدىمكى ئۇي

جەمئىيەتنى يېتەكلىگۈچى موللىالر ئارقىلىق يۈرگۈزۈش ئوڭاي دەپ ھېسابلىغانمۇ، ياكى موللىالردا 

ھەۋەس قوزغاشنى مەقسەت قىلغانمۇ، ياكى بولمىسا ئەسلىگە سادىق بولۇشنى خىيال قىلغانمۇ، كىتابنى 

 .ەب تىلىدا يازغانئەر

پەزىلەت  –ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئۆز كىتابىدا بىرىنچى بولۇپ تەكىتلىگىنى ئەقىل، بىلىم، ئەخالق 

ئىنساننى  –پەزىلەت  –چۈنكى، ئۇنىڭ قارىشىچە، ئەقىل، بىلىم، ئەخالق . مەسىلىسىدىن ئىبارەت

ەتلەرگە يەتكۈزىدىغان مۇھىم خار ۋە زەبۇنلۇقتىن ساقالپ سائادەتمەن قىلىدىغان، تىلەك، مەقس

ئەگەر ئىنسان ئەقلىنى ئىشقا سېلىشقا ماھىر بولمايدىكەن، ئىنسانىيەت ياراتقان . ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

پەزىلەتنى ئۆزىدە  –بىلىم بايلىقلىرى بىلەن ئۆزىنى قورالالندۇرمايدىكەن ۋە گۈزەل ئەخالق 

تائاال ئىنسانغا ئەقىل ۋە ئەدەپتىن گۈزەل  ئالالھ“. يېتىلدۈرمەيدىكەن، مەڭگۈ قۇل بولۇپ ئۆتىدۇ

ئەقىل، ئەدەپ ياشالرنىڭ گۈزەل ھۆسنى، ئەقىل، ئەدەپنى يوقاتقان “، (بېيىت – 0)نېمەت بەرمىدى 

ئەگەر سەن ئەقلىڭنى “، (بېيىت – 2)” ياشالر ھايات سەھنىسىدىن تېزرەك يوق بولغىنى ياخشىراق

 – 02)” ۇ ئەقىل نۇرى بىلەن دائىم يورۇپ تۇرىدۇتوغرا ئىشلىتەلىسەڭ، ياتقان ئورنۇڭ ئېچىدىم

ئۇ، (. بېيىت – 02)” ، ئەقلىڭدىن مەسلىھەت سورا، ئەقلىڭدىن باشقىنى كېرەكسىز ھېسابال(بېيىت

ئەمما، ئىلىمنى ھەممە پەزىلەتتىن . ھەربىر پەزىلەتتە ئۈستۈنلۈك بار“: ئىلىمنىڭ خاسىيىتىگە توختىلىپ

دەپ ھېسابلىما، چۈنكى، ئىلىم ( سەرمايە)ئىلىمدىن باشقىنى زەخىر “، (بېيىت – 2)” ئۈستۈن تاپتىم
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ھەي ياش، ئىلىم ئۆگەن، چۈنكى “: ئۇ يەنە. دەيدۇ( بېيىت – 4)” دېگەن تۈگىمەس خەزىنە

ئىلىم بىلەن “، (بېيىت – 4)” نادانلىق نومۇس، نادانلىققا ئېشەكتىن باشقا نەرسە رازى بولمايدۇ

ئىلىم ئىگىلىرى ۋە “، (بېيىت – 2)” نادانالر ئۆلۈك، ئالىمالر تىرىكنىجات تاپ، مەڭگۈ ياشايسەن، 

 04)” !ئىلىم يولىدا ماڭغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى تەڭلىك ۋە خارلىنىش بىلەن ئۆتۈپ كەتتى دېمە

بۇرنىنى توپىغا مىلىگىلى بولىدۇ، ئىلىمنىڭ ھۆسنى  –ئىلىم ئارتقاندا دۈشمەننىڭ ئاغزى “، (بېيىت –

 .دەپ خىتاب قىلىدۇ( بېيىت – 09)” ىسالھ قىلىشتۇرھەرىكەتنى ئ

ھەرتۈرلۈك ياخشىلىقالر ئەقىلدىن كېلىدۇ، “تىكى ” قۇتادغۇبىلى“مانا بۇالر يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ 

ئىنسان ئۈچۈن مىڭ خىل پەزىلەتنىڭ بېشى، ئۇ كېچىدەك قاراڭغۇلۇقتىكى ئىنساننىڭ دىلىنى  –ئەقىل 

 –ئىلىم “، ”تەڭرىنىڭ نېمىتى، ئەقىللىق ئىنسان بۈيۈكتۇر –بولۇش ئەقىللىق . مەشئەل كەبى يورۇتىدۇ

قىممىتىنىڭ ئۇلى، ئىنسان ئەقىل ۋە بىلىم بىلەن  –ئىنسان قەدىر  –بەخت قورالى، ئىلىم  –كۈچ، ئىلىم 

كىشىلەرنى ھايۋاندىن . دىنمۇ ئېگىز( ئاسمان)يۈكسىلىدۇ، بىلىملىك كىشىنىڭ ئورنى كۆك 

سلىق، بەلكى دوزاخ ئىشىكىنى پېچەتلەيدىغان نەرسە پەقەت ئىلىم، بىلىملىك پەرقلەندۈرىدىغان ئاسا

دېگەن قاراشلىرى بىلەن ” كىشىنىڭ ئۇخلىشى تەقۋادار زاھىتنىڭ ئېتىكاپتا ئولتۇرۇشىدىن ئەۋزەل

 !ھە –نېمىدېگەن ئوخشاش 

دىن بىرى بولغان ئابدۇقادىر دامولالم ئۆز كىتابىدا يەنە ئىنسان پەزىلىتىنىڭ نېگىزلىك ماھىيەتلىرى

ئىجتىمائىي ئەخالق مەسىلىلىرىدە بىر قاتار ئىلغار قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۇ جەھەتتە ئۇلۇغ 

ئىنسان بۇ “: يۈسۈپ خاس ھاجىپ ياخشىلىق توغرىسىدا. ئالىم يۈسۈپ خاس ھاجىپقا ياندىشىدۇ

ھىيىتى، شۇنداقال كىشىلىك ئىنساننىڭ ما –دۇنياغا ياخشىلىق قىلىش ئۈچۈنال يارالغان، ياخشىلىق 

ھاياتلىقنىڭ دەسمايىسى،  –ياخشىلىق . جەمئىيەت ئالدىدا ئۆتەشكە تېگىشلىك مۇقەددەس بۇرچى

سائادەت ئىنسانغا ياخشىلىق  –بەخت . ئىچمىكى –ئىنساننىڭ ئەبەدىي يېمەك  –ياخشىلىق 

. مەرتىۋىگە ئېرىشتۈرىدۇھۆرمەتكە،  –شۆھرەت، ئىززەت  –ياخشىلىق ئىنساننى شان . ئارقىلىق كېلىدۇ

ئىنساننىڭ . دۇنيادا ئەبەدىي قېرىمايدىغان، مەڭگۈ ئۆلمەيدىغان مۇتلەق نەرسە –ياخشىلىق 

ئىنسان گەرچە ئۆلگىنى بىلەن ياخشىلىق ئۇنىڭ نامىنى مەڭگۈ . مەڭگۈلۈكى ياخشىلىق بىلەندۇر

لۇق مۇنداق دەپ دېسە؛ ئابدۇقادىر دامولالم بۇ توغرۇ” ئۇنتۇلدۇرماي، ئەبەدىي ساقاليدۇ

قىممىتى، مەيلى ئۇ ئىنسان ياخشى ئەمەلنى ئاز قىلسۇن، كۆپ قىلسۇن،  –ئىنساننىڭ قەدىر ”:يازىدۇ

ئىنسانالرنىڭ ياخشىسى، كىشىلەر ئۈستىدىكى ”,(بېيىت – 29)” گۈزەل ئەمەلىيىتىگە باغلىق

ئەگەر قادىر “، (بېيىت – 021)” ئېغىرچىلىقنى ئىرغىتىپ تاشالپ، مەنپەئەت يەتكۈزگەن كىشى

” بارلىق يامان ئىشالردىن يىراق بول. بواللىساڭ، كىشىلەر ئارىسىدا ياخشى ئىشالردىن باشقىنى قىلما

ياخشىلىقنىڭ ئۇرۇقىنى چاچ ئورۇنسىز يەر بولسىمۇ، چۈنكى ياخشىلىق ئۇرۇقى “، (بېيىت – 01)

ن، زامان ئۆزگىرىپ ياخشىلىق قىلغى“، (بېيىت – 40)” قەيەرگە چېچىلسا ھەرگىز زايە بولمايدۇ

 42)” كەتكەن بولسىمۇ، چۈنكى، ئۇ ياخشىلىقنىڭ ھوسۇلىنى تېرىغان كىشىدىن باشقىسى ئورۇيالمايدۇ
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ياخشىلىقنى ئادەت قىلىش ئۈچۈن ئوچۇق قول بولۇش كېرەك، ئوچۇق قول كىشى ئىززەتتىن “، (بېيىت –

ىبان بولۇڭالر، ئۇالرغا مەرھەمەت، ھەي بالىالر، پۈتكۈل خەلققە مېھر“، (بېيىت – 42)” نېرى بولمايدۇ

چوڭالرنى ھۆرمەتلەپ، كىچىكلەرنى ئىززەتلەپ، “، (بېيىت – 27)” شەپقەت نەزىرىڭالر بىلەن قاراڭالر 

 .(بېيىت – 41)”بارلىق ئىشالردا ياراتقان زاتنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىڭالر

ق توغرىسىدىكى قارشى يۈسۈپ بۇ يەردە بىر مەسىلىنى ئىزاھالپ ئۆتۈش الزىمكى، ئاپتورنىڭ ياخشىلى

خاس ھاجىپنىڭ قاراشلىرى بىلەن ئاساسەن ئوخشاش بولسىمۇ، ئەمما ئۇ، مەلۇم جەھەتلەردە 

قويۇق ياخشىلىق  –تە ھەممىگە قارا ” قۇتادغۇبىلىك“يۈسۈپ خاس ھاجىپ . كونكرېتلىققا ئىگە

ۇرۇشنى تەلەپ قىلسا؛ قىلىشنى، ھەتتا يامانلىق قىلغۇچىغىمۇ ياخشىلىق قىلىش بىلەن جاۋاب قايت

ئابدۇقادىر دامولالم ياخشىلىقنى بىلگۈچىگە قىلىشنى، يامان ئادەملەرگە ئەسال ياخشىلىق قىلىشقا 

ھەرقاچان ئېسىل تەبىئەتلىك كىشىلەرنى ھۆرمەتلىسەڭ، “: بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ

رمەتلىسەڭ، ئۇ ھەددىدىن ئېشىپ، سەنمۇ ھۆرمەتكە ئىگە بولىسەن؛ ئەگەر ئىپالس ئادەملەرنى ھۆ

ئېھسان قىلىش ئورنىغا قىلىچنى ئىشلىتىش زىيانلىق  –خەير “، (بېيىت – 73)” سېنى يەرگە ئۇرىدۇ

ئىپالس ئادەملەرگە “، (بېيىت – 77)” ئېھساننى قويۇشمۇ زىيانلىق –بولغىنىدەك، قىلىچ ئورنىغا خەير 

قاتتىق تۆمۈرنى “، (بېيىت – 011)” يسەنلوتفۇمەرھەمەت قىلما، ئۇنى ھەددىدىن ئاشۇرۇپ قو

، (بېيىت – 010)” پەقەت ئوتال يۇمشىتىدۇ، ئەگەر تۆمۈرگە دېڭىز سۈيىنى قۇيسىمۇ ئەسال يۇمشىمايدۇ

قۇدرەت تاپساڭ بىر كۈنمۇ پۇرسەت بەرمە، يامانالرنى چاققان بىر تەرەپ قىل، بولمىسا ئۇالر سەن “

 .(بېيىت – 012)” بولۇۋالىدۇ قۇدرەتكە ئەتىال ئىگە –ئىگە بولغان كۈچ 

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ بۇ قارىشى ئەينى زامان رېئاللىقىنى چىقىش نۇقتىسى قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا 

ئىنسانالرنىڭ تەبىقىگە بۆلۈنۈپ ياشاۋاتقانلىقى، ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى بىلەن ھۆكۈمرانلىقى 

قويۇق  –ىيات بولمىغانلىقتىن، ھەممىگە قارا قىلىنغۇچىنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكى، ئۇالردا ئورتاق ھېسس

 .ياخشىلىق قىلىش مەسىلىسىنىڭ مەۋجۇد ئەمەسلىكى كۆزدە تۇتۇلغان

تە ئىجتىمائىي ئەخالق كاتېگورىيىسىدە سۆزلەنگەن مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىرى سۆز ” مىفتاھۇل ئەدەپ“

غرىدا مۇنداق ئۈچ مەسىلىنى ئابدۇقادىر دامولالم بۇ تو. قائىدىسى توغرىسىدىكى قاراشتىن ئىبارەت

بىرىنچى، سۆزنى قائىدىلىك قىلىش، سۆزنى بۇزماسلىق؛ ئىككىنچى، كەم سۆز بولۇش، : ئوتتۇرىغا قويىدۇ

كەلمەس سۆزلەۋېرىپ شالالقلىق قىلماسلىق؛ ئۈچىنچى، كەسكىن سۆزلەش، سۆرەلمىلىك،  –كەلسە 

قادىر دامولالمنىڭ قارىشىچە، كىشىلىك مانا بۇالرغا رىئايە قىلماسلىق ئابدۇ. ئەزمىلىك قىلماسلىق

ئەخالققا نۇقسان يەتكۈزىدىغان ئىشالر بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئادەمگىمۇ خەۋپ  –ئەدەپ 

سۆزنى گرامماتىكا بىلەن “: شۇڭا، ئابدۇقادىر دامولالم. يەتكۈزىدىغان زىيانلىق ھادىسە ھېسابلىنىدۇ

ئەقىل “، (بېيىت – 03)” ولغان كىشى سۆزنى بۇزىدۇگۈزەللەشتۈر، چۈنكى سۆز قائىدىسىدىن مەھرۇم ب

 – 47)” دېگەن زىننەت، كەم سۇخەنلىك دېگەن ساالمەتلىك، شۇڭا ئورۇنسىز سۆزنى توال سۆزلىمە

” كەم سۇخەنلىككە بىر قېتىم پۇشايمان قىلسام، كەم سۆزلىگەنگە مىڭ قېتىم پۇشايمان قىلدىم“، (بېيىت
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تىلى بىلەن سىرىنى پاش قىلىپ، باشقىالرنىڭ ماالمىتىگە قالسا، ئۇ  ئىنسان ھەرقاچان ئۆز“، (بېيىت 21)

سۆزلەيدىغان ئورۇننى تاپساڭ چوقۇم كەڭتاشا سۆزلە، ئەگەر “، (بېيىت – 007)” ئەخمەق ئىنساندۇر

چۈنكى كىشىلەر ئۆزىنىڭ “، (بېيىت – 229)” سۆزلەيدىغان ياخشى سۆزنى تاپساڭ ئايىماي سۆزلە

ھەرقاچان پىكىر “، (بېيىت – 022)” يارىشا ئۇ سۆزدىن توغرا چۈشەنچە ئالىدۇ ئىلىم ۋە قابىلىيىتىگە

(. بېيىت – 012)” قىلساڭ كەسكىن پىكىر قىل، چۈنكى سۆرەلمىلىك كىشىنى ئىككىلەندۈرىدۇ

تە ئوتتۇرىغا قويغان ”قۇتادغۇبىلىك“ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ بۇ قاراشلىرىنى يۈسۈپ خاس ھاجىپ 

 :ىكىرنىڭ تولۇقالنمىسى دېيىشكە بولىدۇپ –تۆۋەندىكى ئوي 

 سۆزۈڭنى كۆزەتكىن، بېشىڭ كەتمىسۇن، 167

 .تىلىڭنى كۆزەتكىن، چىشىڭ سۇنمىسۇن

 ئېسەنلىك تىلەسەڭ ئەگەر سەن ئۆزۈڭ، 169

 .تىلىڭدىن چىقارما ياراقسىز سۆزۈڭ

 كىشى بولغۇسى شاھ ئۆسۈپ سۆز بىلەن، 173

 .توال سۆز بېشىڭنى قىالر يەر تۆۋەن

 پاساھەت بىلە قىل شۇڭا سەن سۆزۈڭ، 175

 .پەسىھ بولسا تىلىڭ، ئۆسەرسەن ئۆزۈڭ

مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا، ئاچ كۆزلۈكنىڭ بىر خىل ئىپادىسى، ئاچ كۆز كىشىلەر  –دۇنياپەرەسلىك 

ئۇنىڭ ھەممە نېمىسى تۆلتۆكۈس . ئادەتتە ئىنتايىن شەخسىيەتچى، ھەسەتخور، پىخسىق، بېخىل كېلىدۇ

دۇنياغا كۆزى تويمىغانلىقتىن، باشقىالرنىڭ نەرسىسىنى ھامان ئۆزىنىڭ  –ەمما مال بولسىمۇ، ئ

دۇنيا ئالدىدا نومۇس، ھايانى ئۇنتۇپ، ھەرقانداق پەسكەش  –مال . قىلىۋېلىشقا ئالدىرايدۇ

” ئەخالقىغا چۈشكەن مىتە –ئىنسان ئەدەپ “شۇڭا، دۇنياپەرەسلىكنى . قىلىقالرنى قىلىشتىن يانمايدۇ

 .راشقا بولىدۇدەپ قا

ئابدۇقادىر دامولالم دۇنياپەرەسلىكنىڭ ماھىيىتىنى ناھايىتى ياخشى چۈشىنىپ يەتكەنلىكتىن، 

مىفتاھۇل “كىشىلەرنى بۇ زەھەرلىك زىيانداش بىلەن ئۆزىنى جاراھەتلەندۈرۈۋالماسلىققا ئۈندەپ 

دە ئالدىنى قىلىدۇ، بەزىدە دۇنيا بىر ھالەتتە داۋام قىلمايدۇ، ئۇ بەزى“: تە مۇنۇالرنى يازىدۇ” ئەدەپ

دۇنيا كەينىنى قىلسا، ئىنسان ھەرقاچان ھەسرەتلىنىدۇ؛ ئالدىنى “، (بېيىت – 027)” كەينىنى قىلىدۇ

ئىنسان بىرەر ئىشتا خۇرسەن بولسا “، (بېيىت – 017)” قىلغاندا، ئۇنىڭ غەملىرى كۆپىيىپ كېتىدۇ

تىم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئاز ئۆتمەستىن دۇنيانى ماختايدۇ، ئەگەر ئازراق خاپىلىق تارتسا، ھايا

دۇنيا دېگەن قۇرۇلغان بىنالىرىنى ئۆرۈيدۇ، ! قارىمامسەن“، (بېيىت – 013)” ئۇ دۇنيانى تىلاليدۇ
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توال نادانالر دۇنيادا “، (بېيىت – 001)” بەرگەن نەرسىلىرىنى قايتۇرۇۋالىدۇ، توغرا نەرسىلەرنى بۇزىدۇ

” پلىگەن بىلىمدارالر يوقسۇزلۇقتىن دۇنيادا ھەسرەت چېكىپ ئۆتىدۇمالغا تويماي ئۆتسە، كۆ –پۇل 

خاپىلىق كۆرمەي ھاياتنى خۇشاللىق بىلەن ئۆتكۈزەي دېسەڭ، دۇنياپەرەسلىكتىن “، (بېيىت – 22)

، (بېيىت – 000)” ئىبارەت ئادەمنى ھاالكەتكە ئىتتىرىدىغان بۇ نەپسانىيەتچى يولنى تۇتما

نكى، ئالىي مەرتىۋىلىك كىشىلەرنى خارالشتۇرۇش، ئېتىبارسىز كىشىلەرنى چۈ! دۇنياپەرەسلىكنى تاشال“

تۇغۇلغاندا بوۋاقنىڭ قولىنى ! قارىمامسەن“، (بېيىت – 20)” مەرتىۋىلىك قىلىش دۇنيانىڭ تەبىئىتىدۇر

ئۆلگەن چاغدا “، (بېيىت – 002)” چىڭ يۇمۇپ ئالغىنى ھاياتقا بولغان ئامراقلىقنىڭ دەلىلىدۇر

 – 004)” ئاچقىنى، قاراڭالر دۇنيادىن قۇرۇق قول چىقتىم، دەپ ئىبرەت قىلغىنىغا ئىشارەتتۇرئالىقىنىنى 

 .(بېيىت

دۇنيانىڭال كويىدا بولۇپ، ھەددى  –تە بۇ مەسىلىنى تارىختا مال ”قۇتادغۇبىلىك“يۈسۈپ خاس ھاجىپ 

ختىنىپ ئالەمگە دۇنيالىرىنىڭ كۆپلۈكى بىلەن ما –دۇنيا توپلىغان ۋە بۇ مال  –ھېسابسىز مال  –

دۇنياسىنىڭ قۇتۇلدۇرۇپ قااللمىغانلىقىنى، ئۆلۈم مال  –پاتماي قالغان شەددات، فىرئەۋنلەرنىمۇ مال 

دۇنياغا تويماي بېخىللىق  –دۇنيانى ئۇالردىن ئايرىپ ئېلىپ قالغانلىقىنى، قارۇن مال  –

ئارقىلىق، دۇنياپەرەسلىكنىڭ  قىلغانلىقتىن، ئاخىرقى ھېسابتا يەر يۇتۇپ كەتكەنلىكىنى مىسالغا ئېلىش

 :ئاقىۋىتىنى چۈشەندۈرگەن ھەمدە مۇنداق يازغان

 كۆزى ئاچ كىشىلەر بولماس مالغا باي، 2004

 .پۈتۈن دۇنيا بولساڭ ئۇنىڭ، ئۇ گاداي

 بۇ ئاچ كۆزلۈك ئاغرىق، داۋا يوق ئاڭا، 2002

 .جاھاندا ھېكىم چارە تاپالماس بۇڭا

 جاھان،كۆزى ئاچقا يەتمەس پۈتۈن بۇ  5389

 .قانائەت قىلغانالر بەختلىك ھامان

بىرىنى  –تىكى مەزمۇنالرغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان ياكى بىر ”قۇتادغۇبىلىك“تە ”مىفتاھۇل ئەدەپ“

 .بىرىنى ئالغا سۈرىدىغان جايالر ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ –تولۇقالپ، بىر 

ىزغىن سۆيۈش، مىللەتنىڭ نىڭ ئۆزىگە خاس مەزمۇنلىرىدىن بىرى، ۋەتەننى ق”مىفتاھۇل ئەدەپ“

ۋەتىنىم نېمىدېگەن “ئابدۇقادىر دامولالم بۇ تۇيغۇنى . ئىستىقبالىغا كۆيۈنۈش تۇيغۇسىدىن ئىبارەت

شەرەپلىك، ئۇنىڭدىن زۇلۇم كۆرگەن بولساممۇ؛ مىللىتىم نېمىدېگەن قەدىرلىك، ئۇ مىللەتتىن جاپا 

اھايىتى چىرايلىق، يارقىن، ھېسسىياتلىق دېگەن بىر جۈملە بىلەن ن( بېيىت – 74)” كۆرگەن بولساممۇ

 .ئىپادىلىگەن
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ئەخالق ۋە ئېتىقادقا ئوخشاش، ئادەملەرنى ئالىيجانابلىققا باشاليدىغان، ھەقىقىي  –ۋەتەنپەرۋەرلىك 

گۈزەل نەرسىلەرنى بارغانسېرى چۈشىنىش ۋە سۆيۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئۇنىڭدىن 

يولالر بىلەن گۈزەل نەرسىلەرنى ئۆز ئەمەلىيىتىدە نامايان قىلىشقا ھۇزۇرالندۇرىدىغان ھەمدە تۈرلۈك 

ھەقىقىي ۋەتەنپەرۋەرلىك چىرايلىق سۆزدە ئەمەس، بەلكى ۋەتەننىڭ، . يېتەكلەيدىغان غايىۋى كۈچ

مىللەتنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەش يولىدىكى ھەرىكەتلەردە، يەنى ۋەتەننىڭ، مىللەتنىڭ ھازىرقى 

الدا قانائەتلىنىپ، ئۇنىڭدىن پەخىرلىنىدىغان ئەمەس، بەلكى ھازىرقى ھالىتى بىلەن پاسسىپ ھ

ھالىتىنى ئۆزگەرتىش ۋە بۇ ئۆزگەرتىشنى پۈتكۈل كۈچى بىلەن قولالپ ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتتىكى 

 .ھەرىكەتلەردە ئىپادىلىنىدۇ

ىغان تارىخقا نەزەر سالىدىغان بولساق، ھەرقايسى مەملىكەت، ھەرقايسى مىللەتلەردە نۇرغۇنل

ئۇالرنىڭ زور بىر قىسىملىرى ۋەتەنپەرۋەرلىكتە، مىللەتپەرۋەرلىكتە ئاجايىپ . ۋەتەنپەرۋەر زاتالر ئۆتتى

قەھرىمانلىقالرنى كۆرسىتىپ، بۈيۈك داستانالرنى ياراتقان بولسىمۇ، ئەمما بىر قىسىملىرى ئۆز غايىسىنى 

لىپ، بېسىمغا، تەھدىتكە يولۇققاندا، يېگانە قالغاندا، چەتكە قېقى –ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا يەككە 

مىللەتنىڭ خۇشاللىقىغا ئورتاق، قايغۇسىغا ھەمدەم بواللماي، ۋەتەننى مىللەتنى تاشالپ، , ۋەتەننىڭ

ئۇ، . بىراق، ئابدۇقادىر دامولالم ئۇنداق قىلمىدى. چەت مەملىكەتلەرگە مۇھاجىر بولۇپ چىقىپ كەتتى

بۇ زامان پەسكەشلەرنىڭ ئورنى يۇقىرى “: ىنى بىلدۈرۈپتە زامانغا نارازىلىق” مىفتاھۇل ئەدەپ“

 – 44)” بولۇۋاتقان، ئۇلۇغ، مەشھۇر كىشىلەرنىڭ شۆھرىتى بېسىلىپ كېتىۋاتقان ئىپالس زاماندۇر

مارجانلىرى ئاستىغا چوڭقۇر چۆكۈپ كەتكەن، ئۆلۈكنىڭ تاپلىرى  –مەرۋايىت  –بۇ زامان “، (بېيىت

ئەقىللىق، پاك كىشىلەرگە  –تۇرمۇش “، (بېيىت – 49)” وخشىشىدۇئۈستىدە لەيلەپ تۇرغان دېڭىزغا ئ

ئىلىم ئەھلى ۋە سەنئەتكارالر كاساتالشقان، نادان، جاھىلالر “، (بېيىت – 24)” كەينىنى قىلىۋالغان

تۇرمۇش لوگىكىسى شۇنداق، دۇنيادا نادان كىشىلەر ئاتاققا “، (بېيىت – 42)” بازار تاپقان زاماندۇر

نەسىبە  –ئەگەر رىزقى “، (بېيىت – 42)” مۇشەققەت چىرمىۋالىدۇ –م كىشىلەرنى جاپا ئېرىشىدۇ، ئالى

ئەقىلگە قاراپ بولىدىغان بولسا ئىدى، مانا شۇ ۋاقىتتا ھايۋانالر نادانلىقلىرىدىن ھاالك بولغان 

ئوت كۆيگەن ئوتۇندا ئوتنىڭ يالقۇنى بولمىسا ئىدى، ئارچا ياغىچىنىڭ “، (بېيىت – 44)” بوالتتى

قايتا تېتىپ  –بارلىق نەرسىلەرنىڭ تەمىنى قايتا “، (بېيىت – 47)” خۇش پۇرىقى تونۇلمىغان بوالتتى

 93)” كۆردۈم، لېكىن، مەن تېتىغان نەرسىلەر ئىچىدە گادايلىقتىن تەمى ئاچچىق نەرسە يوق ئىكەن

نى تاپالمىدىم، مېنى قايغۇغا تاشلىغان نەرسىلەر ئىچىدە دۈشمەننىڭ شادلىقىدىن غەيرىي“, (بېيىت –

، (بېيىت – 34)” مېنى شادالندۇرغان نەرسىلەر ئىچىدە ھەسەتخوردىن غەيرىينى تاپالمىدىم

ئەپسۇسكى، مېنىڭ كۆڭلۈمدىكى دوستلىرىممۇ مېنى چېقىشتىن تارتىنمايدىغان قۇملۇقنىڭ زەھەرلىك “

ن بولساممۇ، ئەمما مەن ئۇالرنى سىناپ، ياخشىلىق كۈتكە“، (بېيىت – 32)” يىالنلىرىغا ئايلىنىپتۇ

ھەركۈنى ئۇالرغا “, (بېيىت – 34)” ئۇالر مېنى ھېچنېمە ئۈنمەيدىغان قاقاس بىر ئويمانغا تاشلىۋېتىپتۇ
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ئۇالرنى “، (بېيىت – 39)” ئوق ئېتىشنى ئۆگەتسەم، ئۇالر بىلىكىنى رۇسلىۋالغاندىن كېيىن مېنى ئاتتى

ىۋالسام، ئۇالر دۈشمەن ئوقىنىڭ ئۇچى دۈشمەن ئوقىدىن مۇداپىئە قىلىدىغان زەرلىك چاپان قىل

دۈشمەندىن بىر قېتىم ھەزەر ئەيلىگۈچى، دوستتىن مىڭ قېتىم ھەزەر ئەيلىسە “، (بېيىت – 33)” بولدى

چۈنكى دوست ئۆزگەرسە، بۇ دوست زىيانكەشلىك قىلىشقا تولىمۇ ماھىر “، (بېيىت – 37)” بولغۇدەك

ۋاپادار دوست بولۇش ھەققىدە ئۆتۈنسەم، ئۇالر  كىشىلەردىن سادىق،“، (بېيىت – 71)” بولىدىكەن

دەپ يازغىنىدەك، مۇئەللىپ ئۈچۈن زامان قاراڭغۇ، تار ( بېيىت – 30)” بۇنىڭغا يول يوق، دېيىشتى

چايان بولۇپ مۇئەللىپكە  –زىندان بولغان؛ كىشىلەر نادانلىقى، ھەسەتخورلۇقى تۈپەيلىدىن يىالن 

قىسقىسى، ۋەتەندىن زۇلۇم، . ولۇپ، ئۇالردىن ئازار يەتكەننەشتەر ئۇرغان، دوستلىرىمۇ دۈشمەن ب

مىللەتتىن جاپا كۆرگەن بولسىمۇ، ئەمما مۇئەللىپ ۋەتەننىڭ، مىللەتنىڭ مەنپەئەتىنى ھەممىدىن ئەال 

بىلىپ، كۆرگەن زۇلۇم، تارتقان جاپاسىنى بىر يولى ئۇنتۇپ، ۋەتەننىڭ قايغۇسىدا يىغلىدى، مىللەتنىڭ 

ۋەتەننىڭ ئازادلىقىنى، مىللەتنىڭ ھۆرلۈكىنى ۋە . ئىچىدىن پۇچۇالندى –ئىچ غېمىدە سارغىيىپ، 

ئابدۇقادىر دامولالم بۇنىڭ بىردىنبىر . زاۋاللىقتىن قۇتۇلۇپ، گۈللىنىشىنى بىر مىنۇتمۇ ئەستىن چىقارمىدى

 يولى بېكىنمىچىلىككە خاتىمە بېرىش، ئىشىكنى كەڭ ئېچىۋېتىپ، سىرتقا چىقىش، دۇنيانى كۆرۈپ ۋە

تە مۇنۇالرنى ” مىفتاھۇل ئەدەپ“شۇڭا ئۇ، . كۆزىتىپ، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش دەپ قارايدۇ

سەپەر … سېنىڭ ۋەتەنگە بولغان مۇھەببىتىڭ چەتكە چىقماسلىق بىلەن ئىپادىلەنمەيدۇ“: يازىدۇ

ىن ئاستا كىچىكلىكت –ئۇزۇن تۇرۇش بىلەن سېسىقلىققا ئايلىنىدۇ، ئاي  –سۇ “، (بېيىت – 29)” قىلغىن

سەپەر قىل، “، (بېيىت – 23)” كۈنلۈك تولۇن ئايغا ئايلىنىدۇ 04ئاستا چوڭىيىپ، تولۇقلىنىپ،  –

ئىستەكلەر سەپەردە قولغا كېلىدۇ، توختاق سۇنىڭ قېشىدا تۇرۇۋەرمەي، سۈزۈك سۇ  –چۈنكى، ئارزۇ 

ر ئادەم زۇلۇم ھۆ“: ئۇ، ھۆرلۈكنىڭ ئەھمىيىتىنى مۇنداق چۈشەندۈرىدۇ(. بېيىت – 040)” ئىزدە

قەيەرگە  –ھۆر “، (بېيىت – 044)” ئاستىدا قېلىشقا چىدىمايدۇ، زۇلۇمغا پەقەت ئېشەكال چىدايدۇ

 049)” خۇددى قۇياش ھەربىر بۇرجىدا نۇرانە بولغاندەك. ”بارسا قەدىرلىك ۋە ھۆرمەتكە ئىگە بولىدۇ

ۇناھىنى ئەپۇ قىلغاندەك، سەن قارا، ئۇ يولۋاس ھۆر ئادەمنى ئۆلتۈرمىدى، گويا ئۇنىڭ گ“، (بېيىت –

 (بېيىت – 79) “ھىممەتلىك ۋە شەپقەتلىك ئۇ ھۆر ئادەمنى قوغداشقا جۈرئەت قىاللىدىڭمۇ؟ 

تە تەكىتلەنگەن مۇھىم ”مىفتاھۇل ئەدەپ“ –كىشىلەرنى چۈشىنىش، كىشىلەرگە باھا بېرىش 

تقان شەخسكىمۇ، ئۆزىگىمۇ كىشىلىك مۇناسىۋەتتە كىشىلەر ئۆزى مۇناسىۋەتلىشىۋا. مەزمۇنالرنىڭ بىرى

توغرا باھا بېرەلمەسلىك، توغرا مۇئامىلە قىاللماسلىق تۈپەيلىدىن ھەركۈنى دېگۈدەك سانسىزلىغان 

ئەگەر كۆڭۈلسىزلىككە . زىددىيەتلەرگە دۇچ كېلىدۇ، نۇرغۇن كۆڭۈلسىز ئەھۋالالر يۈز بېرىدۇ

رمىغاندا، زىددىيەتنى توغرا ھەل ئۇچرىغۇچى ھەر ئىككى تەرەپ مەسىلىنىڭ تۈگۈنىنى ئۆزىدىن ئاختۇ

ئابدۇقادىر دامولالم بۇ مەسىلىنى . قىلىپ، كىشىلىك مۇناسىۋەتنى ساغالم راۋاجالندۇرالماسلىقى مۇمكىن

تە ئۇنى ئىنساننىڭ ماھىيىتىدىن باشالپ تەھلىل ”مىفتاھۇل ئەدەپ“چوڭقۇر تەتقىق قىلغانلىقتىن، 

دۇچ كەلگەن زىددىيەتلەرنى توغرا ھەل قىلىشقا، توغرا قىلىپ، كىشىلەرنى كىشىلىك مۇناسىۋەتتە ئۆزى 
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زۇلۇم قىلىش ئىنسان تەبىئىتىدىكى نەرسە، ئەگەر “: ئۇ مۇنداق دەيدۇ. يولغا سېلىشقا يېتەكلىگەن

زۇلۇمدىن خالىي قالغان كىشىلەر بار دېيىلسە، ئۇ مەلۇم بىر توسالغۇنىڭ سەۋەبىدىن زۇلۇمدىن 

يىرتقۇچ ھايۋانالردىن زۇلۇمغا ئۇچرىماي ھايات “، (بېيىت – 72)” قۇتۇلۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن

، (بېيىت – 72)” قالغانلىرى كۆپ، بىراق، ئىنساندىن زۇلۇمغا ئۇچرىمىغا بىرەرىنىمۇ تاپالمايسەن

نۇقساننى ئەسكە  –ئىنسانالر ئىچىدە ئۆز ئەيىبىنى ئۇنتۇپ، قېرىندىكى ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ئەيىب “

بارلىق ئەخالق، تەبىئىتىدىن رازى بولىدىغان “، (بېيىت – 024)” ن ئادەت بار سالىدىغان قەبىھ، ياما

 – 42)” كىم بار؟ چەكلىك ئەيىبى بولۇشنىڭ ئۆزى پەزىلەتلىك ئىنسان ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

 – 49)” گۈزەللىكنى ياشلىققا دەلىل قىلما، بارلىق ھەل بېرىلگەن تۆمۈر كېرەكلىك ئەمەس“، (بېيىت

ەن قانچە قېتىمالپ كىشىلەرنى يامان ئىشالردىن توسىسەن، ئۆزۈڭ يانمايسەن، قانچە س“، (بېيىت

! ھەي بىلەي تاش“، (بېيىت – 009)” قېتىمالپ كىشىلەرگە نەسىھەت قىلىسەن، ئۆزۈڭ ئاڭلىمايسەن

ئەگەر كۆزۈڭ باشقىالرنىڭ “، (بېيىت – 003)” !قاچانغۇچە تۆمۈرنى ئىتتىتىسەنۇ، ئۆزۈڭ كەسمەيسەن؟

ئەگەر “، (بېيىت – 022)” دېگىل ( باشقىالرنىڭمۇ كۆزى بار)بىنى كۆرسەتسە، سەن ئۇ كۆزۈڭگە ئەيى

ئەقىل ئىگىسى بولساڭ باشقىالرنى ئەيىبلىمەيتتىڭ، ئەگەر ئۆزۈڭدىكى ئەيىبنى كۆرەلىسەڭ، بۇ 

 ئەيىبلىرىنى سېزەلمىگەن كىشى يېزىلىشتا بار،“، (يېيىت – 029)” ئەيىبىڭ بىلەن جىم بوالتتىڭ

، (بېيىت – 023)” سىغا ئوخشاش( و)دېگەن سۆزنىڭ ( غىمدو)ئوقۇلۇشتا يوق بولىدىغان 

” ئەقىلسىزلىك بىلەن كورنى ھاقارەتلىمە، چۈنكى ئاقىلالرنىڭ كوردىن ئاغزىنى يۇمۇشى توغرا ئىشتۇر“

 .”كوردىن ھايانى قانداق ئۈمىد قىلسەن، ئۇنىڭ ھايا قىلىش ئەزاسى خاراب تۇرسا“، (بېيىت – 021)

ئابدۇقادىر دامولالم كىشىلەرنى چۈشىنىش، كىشىلەرگە باھا بېرىش ئۈستىدە توختالغىنىدا ئاالھىدە 

قىلىپ، جەمئىيەتنىڭ ياشالرنىمۇ چۈشىنىشىنى، ئۇالرغا باھا بەرگەندە نەسلىگە قاراپ ئەمەس، بەلكى 

ورۇنسىز ئەيىبلىمەستىن، ئەمەلىي ھەرىكىتىنى ئۆلچەم قىلىشنى، ئۇالرنىڭ بالىالرچە بەزى قىلىقلىرىنى ئ

ئەسلىي نەسلىم مەڭگۈلۈك داۋام قىلىدۇ دېمە، “: بەلكى جۈرئىتىنى قەدىرلەپ، قولالشنى تەلەپ قىلىدۇ

بەزىدە دادا “، (بېيىت – 24)” چۈنكى، مەڭگۈلۈك نەسەب ياشالر قولغا كەلتۈرگەن نەرسىلەردۇر

غەشلەر ياخشى  –بىلىش الزىمكى، غەلدە  تەربىيىسىدىن مەھرۇم قالغان ئىنسانالرمۇ خوجا بوالاليدىغۇ؟

قىزىلگۈل چوقۇم تىكەندىن ئېچىلىدۇ، “، (بېيىت – 22)” بوتىدا تاۋالش ئارقىلىق چىقىرىۋېتىلىدۇ

! قىلىچنىڭ ئۆزىنى چىڭ تۇت، غىلىپىنى تاشال“، (بېيىت – 24)” نەرگەس گۈلمۇ پىيازدىن ئۆسىدۇ

چىراي شەكلىنىڭ “، (بېيىت – 24)” نى قەدىرلەياشالرنىڭ ياسانچۇقلۇقىغا قارىماستىن، پەزىلىتى

ئەگەر بىر “, (بېيىت – 44)” گۈزەللىكى ياشالرغا پايدا بېرەمدۇ؟ ئەخالقى ھەرقاچان گۈزەل بولمىسا

ھەرىكەتلىرى مېنى ھەيران  –قىممەتسىز ئىش  –نەرسىدىن ھەيران قالدىم دېسەم، ياشالرنىڭ قەدىر 

ابدۇقادىر دامولالمنىڭ ياشالرنى چۈشىنىش ھەققىدىكى يۇقىرىقى ئ(. بېيىت – 020)” قالدۇرغان بوالتتى

قاراشلىرى تەبىقىچىلىك ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان ئەينى دەۋر شارائىتىدا رېئال ئەھمىيەتكە ئىگە 

 .بولۇپ، بۇنى ھۆكۈمران تەبىقىلەرگە قارشى قىلىنغان ئىسيان دېيىشكە بولىدۇ
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نۇقتىلىق ۋە يارقىن يورۇتۇلغان ئاساسلىق تېمىالردىن  مۇھەببەتمۇ –تە ئىشىق ”مىفتاھۇل ئەدەپ“

مەدھىيىلەر ۋە ئۇنىڭغا “ئاپتور بۇنىڭغا دائىر مەزمۇنالرنى كىتابنىڭ ھەرقايسى بابلىرىغا، بولۇپمۇ . بىرى

، ”تەنقىد ھەققىدە“، ”غەزەل توغرىسىدا“، ”مۇناسىپ ھالدىكى سېخىيلىق، بېخىللىق توغرىسىدا

 .قاتارلىق بابلىرىغا كىرىشتۈرۈپ بايان قىلغان” ملىك توغرىسىدائىچى“، ”چېچەك ھەققىدە“

مۇھەببەت تېمىسى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا قەدىمدىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئۆلمەس تېمىالرنىڭ 

دىن قارىغاندا، قەدىمكى زاماندا بۇ تېمىدا ”تۈركىي تىلالر دىۋانى“مەھمۇد قەشقەرىنىڭ . بىرى

بىرىگە  –ئوغۇلالرنىڭ بىر  –مۇھەببەتكە چىن قەلبىدىن بېرىلگەن قىز  –ئىشق  يېزىلغان ئەسەرلەردە

بولغان ۋاپادارلىقى، يار ۋەسلىگە يېتىشكە ئىنتىزار بولۇپ، ھىجران ئازابىدا قىينالغانلىقى بايان 

ر نومۇسنى ساقالشتەك ئېسىل پەزىلەتلە –بىرىگە كۆيۈنۈش، ئار  –قىلىنىپ، ياخشىلىق، ۋاپادارلىق، بىر 

 –بوۋىلىرىمىزنىڭ قەدىمكى تۇرمۇش شەكلى، ئۆرپ  –بۇنداق ئىپادىلىنىش ئاتا . مەدھىيىلەنگەن

ئوغۇلالر ئارىسىغا چۈشىدىغان  –ئادىتىگە تامامەن ئۇيغۇن بولۇپ، كۆچۈپ يۈرۈش تۈپەيلىدىن قىز 

قىلىشى ئاساسەن بىرىگە مۇھەببەت ئىزھار  –ئوغۇلالرنىڭ بىر  –ھىجرانچىلىقنى ھېسابقا ئالمىغاندا، قىز 

ھېسابلىنىپ، قىز ” بىدئەت“مۇھەببەت  –لېكىن، كېيىنكى دەۋرلەردە ئىشق . چەكلىمىگە ئۇچرىمايتتى

ئەدەبىياتتىمۇ بۇ . بىرىنى ياخش كۆرۈپ، مۇھەببەت ئىزھار قىلىشى چەكلەندى –ئوغۇلالرنىڭ بىر  –

ىالرنىڭ ئۆز دەۋرىدىكى تېمىنىڭ خاراكتېرى قەدىمكىدىن زور دەرىجىدە پەرقلىنىپ، ئۇ، يازغۇچ

رېئاللىققا نارازىلىقنى ئىپادىلەيدىغان، نىكاھ ئەركىنلىكىنى تەشەببۇس قىلىپ، فېئودالىزمنىڭ جىنايى 

، ”قۇرئان“ئابدۇقادىر دامولالم مۇسۇلمانالرنىڭ . قىلمىشلىرىنى پاش قىلىدىغان ۋاسىتىسىگە ئايالندى

پ بېرىش مەقسىتىدە يېزىۋاتقان بۇ كىتابىغا ھەدىسنى ياخشى چۈشىنىۋېلىشىغا ئىمكانىيەت يارىتى

مۇھەببەت تېمىسىنى سىڭدۈرۈپ قويۇشى بىرئاز غەلىتىرەك تۇيۇلسىمۇ، ئەمما بۇ ئارقىلىق ئىشق  –ئىشق 

مۇھەببەتنى ئىسالم دىنىنىڭمۇ رەت قىلمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ، بۇ ھەقتىكى خۇراپىي قاراشالرغا  –

مۇھەببەت تېمىسىدا يېزىلغان  –بۇ تارىختىن بۇيانقى ئىشق مانا . رەددىيە بەرمەكچى بولىدۇ

ئەسەرلەرگە نىسبەتەن مىسلىسىز يېڭىلىق، ھەممە يەرنى خۇراپاتلىق، جاھالەت، نادانلىق قاپالپ 

كەتكەن ئەينى دەۋردە ياشاۋاتقان ئابدۇقادىر دامولالم ئۈچۈن ئېيتقاندا، يۈكسەك شىجائەت ۋە 

مۇرۇۋەت، ۋاپادارلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس،  –مۇھەببەت “. ۇقورقماس جاسارەت دېيىشكە بولىد

 420)” مۇھەببەت ئەھلىگە گۈزەل ئەخالقلىق، ئېسىل تەبىئەتلىك كىشىلەردىن باشقىسى كېرەك ئەمەس

ئەمەلىيەتتە ئۇالر . مۇھەببەت ئەھلى بولمىغان كۆپ كىشىلەر مۇھەببەت دەۋاسى قىلىدۇ“، (بېيىت –

 – 422)” ق، مۇھەببەت دېگەن قورقۇنجاق ئەخمەقلەرگە نەدە تۇرۇپتۇمۇھەببەتتىن بەكمۇ يىرا

پاراسىتى يۇقىرى، ئۆتكۈر پىكىرلىك كىشىلەر ئاشىق  –، سېيماسى تولۇن ئايدەك مەھبۇبقا پەم (بېيىت

جامالى ئايدەك ئۇ مەھبۇبقا  –يۈرەك “، (بېيىت – 441)” بولۇپ، مۇھەببەت دەردىدە ئۆرتىنىدۇ

لېكىن ئۇنىڭ ماڭا قىلغان . اكەت، التاپەتلىرى يۈرەكتىن ئورۇن ئالدىئىنتىلدى، ئۇنىڭ ناز

ئۇ، كۆز ئوقى بىلەن مېنى ئاتتى، كۆز ياشلىرىم “، (بېيىت – 442)” مۇئامىلىسى قوپال، قەبىھ بولدى
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ئۇ قاتىلىم مەقسىتىگە يەتكەندىن كېيىن، كۆز “، (بېيىت – 440)” خۇددى بۇالقتەك ئېتىلىپ چىقتى

ئۇ مەھبۇبنىڭ “، (بېيىت – 442)” لتۈرۈلگەن بۇ كىشىگە كىم ناماز ئوقۇيدۇ؟ دېدىئوقى بىلەن ئۆ

قوشۇنلىرى  –ئۇ ھۆسننىڭ سۇلتانى، چېچەنلىك  –ھۆسنى كامالەتتە تەڭداشسىز بولۇپ، گۈزەللىك 

ئۇنىڭ خۇلقى لەززەتلىك، تەبىئىتى زىل، لەتىپ، توغرىلىقتا زاماننى ھەيران “، (بېيىت – 494)” ئىدى

قەددى ئىنچىكە، لېۋى ھەسەل، جامالى “، (بېيىت – 431)” يېگانە بولۇپ –رغۇچى يەككە قالدۇ

تولۇن “، (بېيىت – 240)” ئايغا ئوخشاش، ئاغزى ۋە تۈپرۈكى ھەسەل ۋە ھەسەلچىنىڭ ئۆزى ئىدى

ئاي ئۇ دىلرەبانىڭ گۈزەل قامىتىگە، سۈزۈك ھۆسنىگە رەشىك قىلىپ، خىجىللىقتىن بۇلۇت ئاستىغا 

شاراپەت ئاسمىنىدىكى تاكامۇلالشقان بەخت يۇلتۇزىمۇ بۇ تولۇن “، (بېيىت – 241)” االتتىمۆكۈنۈۋ

 –ئۇ دىلرەباغا بېرىلىپ، ئىشق “، (بېيىت – 499)” ئاينىڭ سائادىتىدىن ئارزۇسىغا يەتكەن ئىدى

ەن م“، (بېيىت – 242)” مۇھەببىتىدە ساراڭ بولۇپ كەتكەن، كۆز ئوقىدا ئۆلگەن ياشالرمۇ ئاز ئەمەس

ئۇنىڭغا ئاشىق بولسام گۇناھ بوالمدۇ؟ قىيامەتتە ماڭا ئازاب : )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن

 – 272)” دېدى( خۇدا بۇيرۇسا گۇناھ يوق: )دەپ سورىسام، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم( بوالمدۇ؟

ت سەن نېمە ئۈچۈن لېۋىمنى ئاشۇ مەھبۇبنى سۆيۈشتىن چەكلەيسەن؟ ھالبۇكى، زىرائە“، (بېيىت

ئىشق ئوتىدا ئۆرتىنىۋاتقانلىقىمنى “، (بېيىت – 411)” تېرىغۇچىنىڭ ئۇ زىرائەتتە ھەققى بار ئەمەسمۇ؟ 

ھەقىقىي مۇھەببەتنى چۈشىنىدىغان بارلىق كىشىلەردىن سورىغىن، شۇ ۋاقىتتا مېنىڭ ھەقىقىي مۇھەببەت 

ۆزىگە قۇالق سالما، ماالمەت قىلغۇچىالرنىڭ س“، (بېيىت – 422)” ئەھلى ئىكەنلىكىمنى بىلىسەن

قىزىلگۈل بىلەن “، (بېيىت – 424)” پىكرى بار –چۈنكى ئۇالرنىڭ بىزگە قارىتا يامان خىيال، ئوي 

ھالبۇكى، يۈرىكىم ئۇنىڭ مۇھەببىتىدىن قۇتۇلىدىغاندەك . نىقابالنغان ئۇ مەھبۇبنىڭ مەڭزىگە سۆيدۈم

ئىسالمدا : )نى تارتتى، مەن ئۇنىڭغائۇ مەھبۇب ئاچچىقالنغان ھالدا بېشى“، (بېيىت – 279)” ئەمەس

 273)” دېدىم( جاراھەتلەنگەنلەرگە قىيامەتتە قىساس بار، شۇڭا زۇلۇم قىلماي ئاغزىمغا سۆيۈۋالغىن

 .(بېيىت –

تە يەنە ئادالەت، باتۇرلۇق، گۈزەللىك، تەنقىد، كېڭىشىش ھەققىدە ئاجايىپ ”مىفتاھۇل ئەدەپ“

ن بولۇپ، ئۇنىڭ بەزىلىرى كىتابخانالرنى پىكىرلەرمۇ ئالغا سۈرۈلگە –ياخشى ئوي 

ئادالەتپەرۋەرلىككە، باتۇرلۇققا ئۈندىسە؛ يەنە بەزىلىرى كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئەخالقىي جەھەتتە 

ساۋاققا ئىگە قىلىپ، ئىنساننىڭ مەنىۋى پەزىلىتىنى تاكامۇلالشتۇرىدۇ،  –چوڭقۇر تەربىيىگە، تەجرىبە 

مىفتاھۇل “. ى كىشىگە ئاجايىپ ئېستېتىكىلىق زوق بېغىشاليدۇبولۇپمۇ گۈزەللىك ھەققىدىكى بايانلىر

باھار شۇنداق بىر پەسىلكى، ھەرقانداق ۋاقىتتا پەخىرلەنسە “: تە باھارنىڭ گۈزەللىكى”ئەدەپ

باھار ئۆزىنىڭ “، (بېيىت – 413)” بولغۇدەك، ئۇ باھار ئىنساننىڭ كۆزى، قەسىدىلەرنىڭ كۇپلېتلىرىدۇر

ئۇ “، (بېيىت – 419)” ق شامىلى، چىرايلىق گۈللۈك كىيىملىرى بىلەن كەلدىگۈزەل مەنزىرىسى، ئىللى

ئۇ شاخالر “، (بېيىت – 279)” ! ھە –ئۇالر قانداق گىرەلىشىپ، قانداق ئايرىلىشقان ! شاخالرغا قارا

خۇددى سۆيۈشكە ئىنتىلىۋاتقان، ئەمما ماراقچىالر كۆرۈپ قالغانلىقتىن بۇ ئىزاغا تەن بېرىپ، 
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نېمە ئۈچۈن قىشتا يالىڭاچ : )مەن ئۇ شاخالردىن“، (بېيىت – 273)” ن ئاشىقالردەكئايرىلىشقا

قىشتا كىيىمىمىزنى : )دەپ سورىسام، ئۇالر ماڭا( بولۇۋېلىپ، ئەتىيازدا كىيىم بىلەن كۆرۈنىسىلەر؟

 – 402، - 404)” دېدى( باھاردىن ئىبارەت بۇ خۇش خەۋەر ئېلىپ كەلگۈچىگە سېلىپ بېرىمىز

 .دېگەن مىسراالر ئارقىلىق ناھايىتى يېقىملىق تەسۋىرلەنگەن (بېيىتلەر

پەلسەپىۋى پىكىرلەرگە ناھايىتى باي بولۇپ، ئۇنىڭدا دىئالېكتىكىلىق ” مىفتاھۇل ئەدەپ“

ئىنسان كىشىلەردىن “مەسىلەن، . ماتېرىيالىزم كۆزقارىشى بەلگىلىك دەرىجىدە سىڭدۈرۈلگەن

، (بېيىت – 23)” زىددىيەتتىن خالىي بواللمايدۇئايرىلىپ تاغ چوققىسىغا چىقىۋالسىمۇ، 

” ھەسرەت يېقىنقى خۇشاللىقتىن بېشارەت بېرىدۇ –قاتتىقچىلىقتىن كېيىن كەڭرىچىلىك كېلىدۇ، قايغۇ “

. ”بارلىق ھادىسىلەر ئاخىرىغا يەتكەندە ئاڭا يورۇقلۇقنىڭ يېتىپ كېلىشى يېقىن“، (بېيىت – 022)

ددىيەتنىڭ مەڭگۈلۈكلۈكى ئېچىپ بېرىلگەن بولسا، ئىككىنچىسىدە مانا بۇ مىسالنىڭ بىرىنچىسىدە زى

 .دىئالېكتىكىلىق ماتېرىيالىزمنىڭ ماددا ئالمىشىش قانۇنى ئەكش ئەتتۈرۈلگەن

تە يەنە بەزى مەشھۇر شەخسلەرنىڭ ۋاپات بولغان، مازارالرنىڭ، بىناالرنىڭ ” مىفتاھۇل ئەدەپ“

بېرىلگەن بولۇپ، ئۇ، كىشىلەرنىڭ تارىخىي بىلىمىنى  تەئمىر قىلىنغان ۋاقىتلىرى ئەبجەد ھېسابىدا

كېڭەيتىش، بەزى تارىخىي شەخسلەر ۋە تارىخىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئورۇنلىرىنىڭ تارىخىنى 

 .ئېنىقالشتا ئىنتايىن قىممەتلىك ماتېرىيال مەنبەسى بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ

تىمىزدىكى بىباھا گۆھەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىيا –” مىفتاھۇل ئەدەپ “

مەزمۇنىنىڭ موللۇقى، تەسۋىرلىرىنىڭ گۈزەللىكى، تەربىيىۋى ئەھمىيىتىنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىلەن 

 .خەلقىمىزنىڭ مەڭگۈ سۆيۈپ ئوقۇشىغا مۇيەسسەر بولغۇسى

 ئاي – 3يىلى،   1992–

 بىدىنناملىق كىتا” ئىلىم ئۆلمەيدۇ، ئالىم ئۆلمەيدۇ “ئاپتورنىڭ 
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 جااللىدىن رومى ھەققىدەمەۋالنە  -07

 

 

 

شەرق ئالىمىدە بۈيۈك مۇتەپەككۇر ئالىم، مۇتەسەۋۋۇپ شائىر سۈپىتى بىلەن تونۇلغان مەۋالنە 

جااللىددىن رۇمىينىڭ ئەسلى ئىسمى مۇھەممەد جااللىددىن بولۇپ، مەۋالنە ۋە رۇمىي ئىسىملىرى 

جىمىز مەنىسىدە بولغان مەۋالنە ئىسمى، ئۇ ياش ئەفەندىمىز، خو. ئۇنىڭغا كېيىن بېرىلگەن ئىسىمالردۇر

ۋاقتىدا كونيادا دەرس بېرىشكە باشلىغان ۋاقىتتىن باشالپ ئۇنى سۆيگەن ئىنسانالر تەرىپىدىن 

مەۋالنەنىڭ رۇمى دەپ تونۇلۇشى، بۇرۇنقى چاغالردا دىيارى رۇم دېيىلگەن ئانادولۇنىڭ . قوللۇنۇلغان

ەت ئولتۇرۇشى، ھاياتىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۇ يەردە ئۆتكۈزىشى ۋە ۋىاليىتى بولغان كونيادا ئۇزۇن مۇدد

 .رۇم، ئانادولۇ دېگەنلىكتۇر. مەقبەرىسىنىڭمۇ ئۇ يەردە بولۇشى سەۋەبىدىندۇر

يىلى رەببىيەلئەۋۋەلنىڭ -414ھىجرىيە )كۈنى -21ئاينىڭ -7يىلى -0219مەۋالنە مىالدى 

شەرقىي قىسمى، ئافغانىستاننىڭ غەربىي ۋە  قەدىمكى زاماندا ھازىرقى ئىراننىڭ)خۇراسان( كۈنى-4

نىڭ بەلخ (غەرنىي شىمالىي قىسمى، ئامۇ دەرياسىنىڭ جەنۇبىدىكى جايالرنىڭ جۇغراپىيەلىك نامى

سۇلتانۇل »مەۋالنەنىڭ دادىسى بەلخ شەھرىنىڭ مەشھۇر ئالىملىرىدىن بولۇپ، . شەھرىدە تۇغۇلغان

غان باھائۇددىن ۋەلەد، ئانىسى بەلخ ئەمىرى ئۇنىۋانىنى ئال( ئالىمالرنىڭ سۇلتانى)«ئۇلەما

سۇلتانۇل ئۇلەما باھائۇددىن ۋەلەد بەزى سىياسىي ۋەقەلەر ۋە . رۇكنىددىننىڭ قىزى مۇئمىنە خاتۇندۇر

ياكى  -0202يېقىنلىشىۋاتقان موڭغۇل ئىستىالسى سەۋەبىدىن بەلختىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولغان ۋە 

سۇلتانۇل . يېقىن دوستلىرى بىلەن بىللە بەلختىن ئايرىلغان يىلالردا ئائىلىسىدىكىلەر ۋە-0202
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ئۇلەمانىڭ تۇنجى مەنزىلى نىشاپۇر بولغان ۋە ئۇ يەردە مەشھۇر مۇتەسەۋۋۇپ فەرىدىددىن ئەتتار 

مەۋالنە بۇ يەردە يېشىنىڭ كىچىكلىكىگە قارىماي، فەرىدىددىن ئەتتارنىڭ . بىلەن كۆرۈشكەن

سۇلتانۇل ئۇلەما نىشاپۇردىن باغداتقا ۋە كېيىن . ىگە سازاۋەر بولغاندىققىتىنى تارتقان ۋە تەقدىرلىش

. غا كەلگەن(سۈرىيە)كۇفە يولى بىلەن ئەرەبىستانغا بېرىپ، ھەج پەرزىنى ئادا قىلغاندىن كېيىن، شام

شامدىن ماالتيا، ئەرزىنجان، سىۋاس، قەيسەرى، نىغدە يولى بىلەن قارامانغا كەلگەن ۋە ئۇ يەردە 

 .ەمىر مۇسا سالدۇرغان مەدرىسىگە ئورۇنالشقانقۇماندان ئ

يىلى شەرەفددىن الالنىڭ -0222مەۋالنە بۇ يەردە ئۆيىدىكىلەر بىلەن بىللە يەتتە يىل تۇرغان ۋە 

مەۋالنەنىڭ بۇ ئايالىدىن سۇلتان ۋەلەد ۋە ئاالئىددىن . قىزى گەۋھەر خاتۇن بىلەن توي قىلغان

بۇ ئايالى ۋاپات بولغاندىن كېيىن مەۋالنە بىر بالىسى  .چەلەبى ئىسىملىك ئىككى ئوغلى تۇغۇلغان

بۇ ئايالىدىن مۇزەففەرىدىن ۋە ئەمىر ئالىم . بىلەن تۇل قالغان كەررا خاتۇن بىلەن توي قىلغان

 .چەلەبى ئىسىملىك ئىككى ئوغۇل ۋە مەلىكە خاتۇن ئىسىملىك بىر قىزى دۇنياغا كەلگەن

سۇلتانى ئاالئىددىن كەيقۇبادنىڭ تەكلىپىگە  يىلى باھائۇددىن ۋەلەد سەلجۇقىيالر-0223

ۋە سۇلتاننىڭ ئارزۇسى . بىنائەن، ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە پايتەخت كونيا شەھرىگە كەلگەن

 .مەدرىسىسىگە ئورۇنالشقان( يىپەكچى)بويىچە ئالتۇناپا

ىپلىرى ۋە كۈنى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ تال-02ئاينىڭ -0يىلى -0220سۇلتانۇل ئۇلەما 

بۇ چاغدا بۈيۈك بىر ئىلىم ۋە دىن ئالىمى بولۇپ . مۇرىدلىرى مەۋالنەنى ئۇنىڭ ۋارىسى دەپ بىلگەن

. يېتىشكەن مەۋالنە دادىسىنىڭ ئورنىغا يىپەكچى مەدرىسىسىدە دەرس ئۆتۈشكە باشلىغان

ن، ئەمما يىلى داڭلىق تەسەۋۋۇپچى شەمسى تەبرىزى بىلەن ئۇچراشقان ۋە سۆھبەتلەردە بولغا-0244

شەمسى تەبرىزىنىڭ ۋاپاتىدىن . ئارىدىن كۆپ ئۆتمەي شەمسى تەبرىزى تۇيۇقسىز ۋاپات بولغان

كېيىنكى يىلالردا ساالھىددىن زەركۇبى ۋە . كېيىن، مەۋالنە كۆپ يىلالرغىچە خىلۋەتتە ياشىغان

 .ھىسامىددىن چەلەبى شەمسى تەبرىزىنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇشقا تىرىشقان

يىلى -0292سۆزلىرى بىلەن يىغىنچاقلىغان مەۋالنە « ئىدىم، پىشتىم، كۆيدۈم خام»ھاياتىنى 

مەۋالنەنىڭ مىيىت نامىزىنى ئەسلىدە . دىكابىر يەكشەنبە كۈنى ھەقنىڭ رەھمىتىگە قوشۇلغان-09

ئۇنىڭ ۋەسىيەتىگە ئاساسەن سەدرىددىن كونەۋى چۈشۈرۈشى كېرەك ئىدى، ئەمما سەدرىددىن 

سۆيگەن مەۋالنەدىن ئايرىلغىنىغا چىدىيالماي، مىيىت نامىزىدا ھۇشىدىن كونەۋى ئۆزى ناھايىتى 

 .كەتكەنلىكى ئۈچۈن، مەۋالنەنىڭ مىيىت نامىزىنى قازى سىراجىددىن چۈشۈرگەن

ئۇ ئۆلگەن ۋاقىتتا سۆيگۈنىگە، يەنى . مەۋالنە ئۆلۈم كۈنىنى يېڭىدىن تۇغۇلۇش كۈنى دەپ قارايتى

، مەۋالنە ئۆلۈم كۈنىنى توي كۈنى ياكى كېلىن كېچىسى مەنىسىدە بۇ ۋەجىدىن. ئالالھىغا قوشۇالتتى
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ھەمدە دوستلىرىغا ئۆزىنىڭ ئۆلۈمىدە . دەپ ئاتايتى( كېلىن كېچىسى)«شەبى ئەرۇسى»كەلگەن 

 .كالال سېلىپ يىغلىماڭالر، دەپ ۋەسىيەت قىالتتى-ئالال

 مەۋالنە جااللىددىن رۇمىينىڭ ئەسەرلىرى

 مەسنەۋى  .0

مەسنەۋى ــ كىالسسىك شەرق ئەدەبىياتىدا بىر شېئىر شەكلىنىڭ ئىسمى بولۇپ، سۆز مەنىسى 

ئەدەبىياتتا ئوخشاش ۋەزىندە يېزىلغان ۋە ھەر بېيىتى . دېگەنلىكتۇر« ئىككىلىك، ئىككى مىسرالىق»

 .ئارا قاپىيداش كېلىدىغان شېئىرالرغا مەسنەۋى ئىسمى بېرىلگەن-ئۆز

ئايرىم قاپىيەلىك بولىشى، مەسنەۋى -ر بېيىتى ئوخشاش ۋەزىندە، ئەمما كۇبلىتلىرى ئايرىمھە

بۇ سەۋەپتىن ئۇزۇن تېمىالر ياكى . شەكلىدە چوڭ تىپتىكى ئەسەرلەرنى يېزىش ئىمكانىيىتى تۇغدۇرغان

ن ھېكايىلەرنى شېئىر يولى بىلەن يېزىشقا توغرا كەلسە، قاپىيە تۈزۈش ئاسان بولۇش يۈزىسىدى

 .بېيىت شەكلىدە داۋامالشتۇرىلىدۇ-بۇ شەكىلدە شېئىر بېيىت. مەسنەۋى شەكلى تاللىنىلىدۇ

« مەسنەۋى»مەسنەۋى گەرچە كىالسسىك شەرق شېئىرىيتىنىڭ بىر خىل شېئىر شەكلى بولسىمۇ، 

مەۋالنە مەسنەۋىنى ھىسامىددىن . كېلىدۇ« مەۋالنەنىڭ مەسنەۋىسى»دېيىلگەن ۋاقىتتا ئەقىلگە 

كاتىبى ھىسامىددىن چەلەبىنىڭ دېگىنىگە ئاساسالنغاندا، . ىڭ ئارزۇسىغا ئاساسەن يازغانچەلەبىن

سەيلە قىلغان، .( كونياغا تەۋە بىر ناھىيەنىڭ ئىسمى: مەرام)مەۋالنە مەسنەۋى بېيىتلىرىنى مەرامدا

ەلەبى ئولتۇرغان، يول يۈرگەن، ھەتتا ساما ئوينىغان ۋاقىتلىرىدا سۆزلىگەن، ھەمدە ھىسامىددىن چ

 .خاتىرلەپ ماڭغانىكەن

يىلىغا ئائىت، -0293ھېلىھەم مەۋالنا مۇزىيىدا ساقلىنىۋاتقان، . مەسنەۋىنىڭ تىلى پارىسچىدۇر

 .دۇر 22403قولىمىزدا بولغان ئەڭ بۇرۇنقى مەسنەۋى نۇسخىسىغا كۆرە، بېيىت سانى 

 .فائىالتۇن ــ فائىالتۇن ــ فائىلۇندۇر: مەسنەۋىنىڭ ۋەزىنى

بىرىگە -جىلىد بولغان مەسنەۋىسىدە، تەسەۋۋۇفىي پىكىر ۋە چۈشەنچىلىرىنى، بىر 4مەۋالنە 

 .ئۇالنغان ھېكايىلەر شەكلىدە چۈشەندۈرىدۇ

 دىۋانى كەبىر  .0
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بۈيۈك »كەبىر دىۋانى . دىۋان، شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىنى توپلىغان دەپتەرنى كۆرسىتىدۇ

مەۋالنەنىڭ تۈرلۈك تېمىالردا سۆزلىگەن . مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ« بۈيۈك دىۋان»ياكى « (توپالم)دەفتەر

دىۋانى كەبىرنىڭ تىلىمۇ پارىسچە بولۇش بىلەن بىللە، دىۋانى . شېئىرلىرىنىڭ ھەممىسى بۇ دىۋاندىدۇر

 20دىۋانى كەبىر . شېئىرالرمۇ بار( گرېكچە)كەبىر ئىچىدە ئاز ساندا ئەرەپچە، تۈركچە ۋە يۇنانچە

دىۋانى . بىلەن رۇبائىي دىۋانىنىڭ بىرلەشتۈرۈلۈشى بىلەن مەيدانغا كەلگەن( بەھىر)كىچىك دىۋان

مەۋالنە دىۋانى كەبىردىكى بەزى شېئىرلىرىنى شەمىس . دىن ئاشىدۇ 41111كەبىرنىڭ بېيىت سانى 

دىۋاندىكى شېئىرالر . ەمىس دەپمۇ ئاتىلىدۇتەخەللۇسى بىلەن يازغانلىقى ئۈچۈن بۇ دىۋان دىۋانى ش

 .ۋەزىن ۋە قاپىيە ئاساس قىلىنماستىن ئورۇنالشتۇرۇلغان

 مەكتۇبات  .0

مەۋالنەنىڭ باشتا سەلجۇق ھۆكۈمرانلىرىغا ۋە دەۋىرنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى كىشىلىرىگە 

ىلمىي مەسلىلەردە نەسىھەت ئۈچۈن، ئۆزىدىن سورالغان ۋە ھەل قىلىنىشى تەلەپ قىلىنغان دىنىي ۋە ئ

مەۋالنە بۇ مەكتۇبلىرىدا ئەدەبىي . پارچە مەكتۇبتۇر 049ئىزاھىي بىلىملەرنى بېرىش ئۈچۈن يازغان 

قۇلىڭىز، »مەكتۇبلىرىدا . مەكتۇب يېزىش قائىدىلىرىگە بويسۇنماستىن، سۆزلىگىنىگە ئوخشاش يازغان

رتىۋە ۋە مەمۇرىيەت ئىسىملىرى خىتابلىرىدا مە. كەبى سۆزلەرگە ھېچ ئورۇن بەرمىگەن« بەندىڭىز

مۇستەسنا، مەكتۇب يازغان كىشىنىڭ ئەقلىگە، ئېتىقادىغا ۋە قىلغان ياخشى ئىشلىرىغا كۆرە ئۆزىگە 

 .قايسى خىتاپ تەرزى ماس كەلسە ئۇ سۆزلەر بىلەن، ۋە ئۇ سۈپەتلەر بىلەن خىتاب قىلغان

 فىھى ما فىھ  .0

بولۇپ، بۇ ئەسەر مەۋالنەنىڭ تۈرلۈك مەنىسىدە « ھەممە نەرسە ئىچىدىدۇر»فىھى مافىھ 

مەجلىسلەردە قىلغان سۆھبەتلىرىنىڭ، ئوغلى سۇلتان ۋەلەد تەرىپىدىن توپلىنىشى بىلەن مەيدانغا 

بۇ بۆلۈملەردىن بىر قىسمى سەلجۇقىيالر ۋەزىرى سۇاليمان . بۆلۈمدىن تەركىب تاپقان 40. كەلگەن

ەزى سىياسىي ۋەقەلەر بىلەنمۇ ئاالقىدار بولغانلىقى ئەسەر ب. پەرۋانىگە خىتابەن قەلەمگە ئېلىنغاندۇر

ئەسەردە جەننەت ۋە . سەۋەبىدىن، بۇ ئەسەر يەنە تارىخى بىر مەنبە سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنماقتىدۇر

جەھەننەم، دۇنيا ۋە ئاخىرەت، مۇرشىد ۋە مۇرىت، ئىشق ۋە ساماغا ئوخشاش تېمىالر ئوتتۇرىغا 

 .قويۇلغان

 مەجالىسى سەبئا  .0

ئىسمىدىنمۇ بىلىنگىنىدەك، مەۋالنەنىڭ يەتتە مەجلىسىنىڭ، ( يەتتە مەجلىس)سى سەبئامەجالى

مەۋالنانىڭ ۋەزلىرى ھىسامىددىن چەلەبى . يەتتە ۋەزىنىڭ قەلەمگە ئېلىنىشىدىن مەيدانغا كەلگەن
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ئەمما ئۆزىگە چېقىلماسلىق شەرتى بىلەن . ياكى ئوغلى سۇلتان ۋەلەد تەرىپىدىن قەلەمگە ئېلىنغان

ئەسەر رەتلەنگەندىن كېيىن مەۋالنەنىڭ تەھرىرلىشىدىن ئۆتكەنلىكى ئېھتىمالغا . شۇلمىالر قوشۇلغانقو

شېئىرنى مەقسەت ئەمەس، بەلكى پىكىرلىرىنى سۆزلەشتە بىر ۋاسىتە سۈپىتىدە قوبۇل . ناھايىتى يېقىن

ۋەندىكىدەك قىلغان مەۋالنە يەتتە مەجلىسىدە شەرھلىگەن ھەدىسلەرنى تېمىلىرى نوقتىسىدىن تۆ

 :تۈرلەرگە ئايرىغان

 .توغرا يولدىن ئايرىلغان گورۇھنىڭ قايسى يول بىلەن قۇتۇلىدىغانلىقى( 0)

 .ئەقىل يولى بىلەن غەپلەتتىن ئويغىنىش. گۇناھتىن قۇتۇلۇش( 2)

 .ئېتىقادتىكى قۇدرەت( 2)

 .تەۋبە قىلىپ توغرا يولنى تاپقانالر ئالالھنىڭ سۆيۈملۈك قۇللىرى بولىدۇ( 4)

 .بىلىمنىڭ قىممىتى( 2)

 .غەپلەتكە چۆكۈش( 4)

 .ئەقىلنىڭ مۇھىملىقى( 9)

مەۋالنا . ھەدىس بار 40بۇ يەتتە مەجلىستە، ئەسلى شەرھلەنگەن ھەدىسلەر بىلەن بىللە، يەنە 

ھەمدۇ »مەۋالنە يەتتە مەجلىسىدە، ھەر بۆلۈمدە . تەرىپىدىن تالالنغان ھەر ھەدىس ئىجتىمائىيدۇر

بىلەن باشالپ، ئىزاھلىنىدىغان تېمىالرنى ۋە تەسەۋۋۇفىي قاراشالرنى ھېكايە ۋە « تمۇناجا»ۋە « سانا

بۇ ئۇسۇل مەسنەۋىنىڭ يېزىلىشىدىمۇ ئەينەن . شېئىرالر بىلەن جەلپ قىالرلىق شەكىلگە كەلتۈرگەن

 .قوللۇنۇلغان

 مەۋالنە جااللىددىن رۇمىي ھىكمەتلىرىدىن

 . پىكىردە بولغانالر ئىتتىپاقلىشااليدۇ -ش ئويئوخشاش تېلدا سۆزلەشكەنلەر ئەمەس ، ئوخشا

 !شاھىتىڭ بولمىسا دەۋادا ئۇتالمايسەنكى. ئىشىق دەۋاغا، جاپا چېكىش شاھىتقا ئوخشايدۇ

 .ئەقىللىق ئادەم ھەر ئويلىغىنىنى سۆزلىمەيدۇ، ئەمما ھەر سۆزلىگىنىنى ئوياليدۇ

 !غا قاراسەن بىرىنى چۈشەنمەكچى بولساڭ، ئۇنىڭ ئارىالشقان دوستلىرى
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 .بىر شام يەنە بىر شامنى تۇتاشتۇرۇش بىلەن ئۆزىنىڭ نۇرىدىن بىر نەرسە يوقاتمايدۇ

مەن ھەقنىڭ تالالنغان پەيغەمبىرى . جېنىم تېنىمدىال بولىدىكەن، قۇرئاننىڭ قۇلىمەن

كىمكى مەندىن بۇنىڭدىن باشقا سۆز نەقىل قىلسا، ئۇنىڭغا . مۇھەممەدنىڭ يولىنىڭ تۇپرىقىمەن

 .ھەمدە ئۇ سۆزدىنمۇ ناھايىتى قايغۇرىمەن. مەنئېچىنى

 .بۈگۈن يېڭى نەرسىلەر سۆزلەش كېرەك. تۈنۈگۈنگە ئائىت ھەممە نەرسە تۈنۈگۈن بىلەن كەتتى

قۇرئاننىڭ ھىكمىتى . پەيالسوپالرنىڭ پەلسەپىسى ئىنسانالرنىڭ گۇمان ۋە شۈبھىسىنى ئاشۇرىدۇ

 .بولسا، ئىنساننى بۈيۈكلەرگە ئۇالشتۇرىدۇ

 .ل يۈز ئەينەككە ئاشىقتۇرگۈزە

 .دۇنياغا ھەممە ئادەم قارىمىغان تەرەپتىن قارا

ئىنسانالر گۈللەر ئارىسىدا تىكەنلەرنىڭ بولغانلىقىدىن شىكايەت قىلغۇچە، تىكەنلەرنىڭ 

 .ئارىسىدا گۈللەرنىڭ يارىتىلغانلىقىغا شۈكۈر قىلىشى الزىم

 .مۇ ھېچكىم پادىشاھ بولمىدىبىلەن( ئاچكۆزلۈك)ھېرىس. قانائەتتىن ھېچكىم ئۆلمىدى

 .يامانالرنىڭ ماختىلىشى ئەرشنى تىترىتىدۇ

 .مۇھەببەت ۋە مەرھەمەت ئىنسانلىقنىڭ، غەزەپ ۋە شەھۋەت ھايۋانالرنىڭ سۈپىتىدۇر

 .نى ئىنسانالرنى كۆردۈم ئۇچىلىرىدا كىيىم يوق، نى كىيىملەرنى كۆردۈم ئىچلىرىدە ئىنسان يوق

 .زلىگەنلىرىڭ قارشىڭدىكىلەرنىڭ چۈشىنەلىگىنىچىلىكتۇرسەن قانچىلىك بىلسەڭ بىل، سۆ

بىزنىڭ قەبرىمىز ئارىفالرنىڭ . ئۆلۈمىمىزدىن كېيىن بىزنىڭ قەبرىمىزنى يەردىن ئىزدىمەڭالر

 .كۆڭۈللىرىدىدۇر

 .سەن ئۈچۈن باشقىالرنى تەرك قىلغان ئادەم، باشقىالر ئۈچۈنمۇ سېنى تەرك قىلىدۇ

 .نگىنىڭدەك بوليا بولغىنىڭدەك كۆرۈن، يا كۆرۈ
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ئۇيغۇرالردا مىراس قالدۇرۇش ۋە ئۇنى  -21

 تەقسىملەش ئادىتى

 

 

 قەييۇم مىجىتئابدۇ

 

ئۆلگەنلەردىن كېيىنكىلەرگە قالغان » ياكى « مىراس ــــ ئۆلگەنلەردىن قالغان مال ـ مۈلۈك » 

» بولۇپ، مىراسقا ئىگە بولۇش « ئىلمىي، ئەدەبىي، مەدەنىي، كەسپىي ۋە شۇ قاتارلىقالرغا ئائىت نەرسە 

ىسلىقى ئىنسانالردا خۇسۇسىي مىراس قالدۇرۇش ۋە مۈلۈك ۋار. دەپمۇ ئاتىلىدۇ« مۈلۈك ۋارىسلىقى 

 .مۈلۈكچىلىك تۈزۈمىنىڭ شەكىللىنىشى ۋە دۆلەتنىڭ پەيدا بولىشىغا ئەگىشىپ شەكىللەنگەن

ئىگلىك شەكلىدىن ( ئۆزىنى ئۆزى تەمىنلەيدىغان ) ناتۇرال ئىپتىدائىي جەمئىيەتتە ئىنسانالر ئۆزىنىڭ 

ئائىلە شەكىللىنىپ . تەدرىجىي قۇتۇلۇپ ئازدۇر ـ كۆپتۇر ئېشىنچا مەھسۇالتالرغا ئىگە بولغان

كىشىلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكى ئىپتىدائىي ئۇمۇمىي مۈلۈكچىلىك شەكلىدىن تەدرىجىي ھالدا 

نىڭ ئېھتىياجىنى قامداش يۈزىسىدىنال ئېلىپ بېرىلىدىغان خۇسۇسىي پەقەت ئۆزىنىڭ ئائىلە ئەزالىرى

مەلۇم بىر ئىجتىمائىي توپنىڭ ئىچىدە بىرەر كىشى ئۆلۈپ . مۈلۈكچىلىك شەكلىگە قاراپ تەرەققىي قىلغان

قالسا ئۇنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئىشلەتكەن ئىشلەپچىقىرىش قۇراللىرى ۋە تۇرمۇش بۇيۇملىرىغا ئۇنىڭ 

شۇنىڭ . ى ياكى بىرەر يېقىن تۇغقىنىنىڭ ئىگىدارچىلىق قىلىش زۆرۈرىيتى پەيدا بولغانبىرەر پەرزەنت

بىلەن ئۆلگۈچى قالدۇرغان مال ـ مۈلۈكلەرنى باشقىالرنىڭ ئىگىدارلىقىغا قانداق ئۆتكۈزۈش ۋە ئۇنى 

، قانداق تەقسىملەش قاتارلىق مەسىلىلەردە ئەل ئىچىدە بىرلىككە كەلگەن مۇئەييەن ئورتاق تونۇش

ئىپتىدائىي » . چۈشەنچىلەر ، قائىدە ـ يۇسۇن ۋە ئادەت ـ ئۇدۇمالر شەكىللىنىشكە باشلىغان
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ئۇرۇقنىڭ ئىچكى قىسمىدا » : جەمئىيەتنىڭ ئاساسىي بىرلىكى بولغان ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمىدە

قنىڭ ئۇنىڭغا شۇ ئۇرۇ. ئۆلگەندىن كېيىنكى مىراس ئۇرۇق ئىچىدە قالغان. نىكاھلىنىش مەنئىي قىلىنغان

ئىنسانالر ھەر خىل شەكىلدىكى ۋارىسلىق تۈزۈملىرىنى بېشىدىن « . ئەزالىرى ۋارىسلىق قىلغان

ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەت مۇھىتى ۋە ئەنئەنىسىدىكى مەنپەئەت چۈشەنچىسى ۋە . كەچۈردى 

. ايدۇئوخشاش بولمىغاچقا مىراسقا ۋارىسلىق قىلىش تۈزۈمىمۇ ئوخشاش بولم( تۇيغۇسى ) قىممە ئېڭى 

مىراس تەقسىملەشتە مىراسقا مۇناسىۋەتلىك بولغان ھەر بىر شەخىسنىڭ مەنپەئەتىگە باراۋەر مۇئامىلە 

. قىلىنغان ئاساستا مۇۋاپىق تەقسىملەش ئۈچۈن بارا ـ بارا مۇناسىپ قائىدە ـ تۈزۈملەر شەكىللەنگەن

ا ـ مەنپەئەتىگە بىۋاستە مىراس مەسىلىسى ھەممە كىشىنىڭ، يەنە كېلىپ ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ پايد

مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ئىش بولغاچقا ناھايىتى تىزال جەمئىيەتتىكى بارلىق كىشىنىڭ دىققەت ـ 

ئۇيغۇرالردىمۇ ناھايىتى ئۇزۇن زامانالردىن باشالپ، ئۆزىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ۋە . ئېتىبارىنى قوزغىغان

ۋە ئۇالر ھايات ۋاقتىدا شۇغۇلالنغان  ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ئۆلۈپ كەتكەندە ئۇنىڭ مال ـ مۈلكىگە

ھۈنەر ـ كەسىپلىرىگە مىراس سۈپىتىدە قاراپ ، ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىدىغان ئېسىل ئەخالقى ئادەت 

ئەجدادلىرىمىز يېزىق ئىشلىتىشكە باشلىغان مەزگىللەردىن تارتىپ . ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلگەن

بايانالرنى قالدۇرۇشقان ۋە يېزىقتىن پايدىلىنىپ  ئۆزىنىڭ يازما خاتىرلىرىدە مىراس ھەققىدە بەزى

ئۆزى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن قېلىپ قالغان مىراسنى ئۆزىنىڭ بالىلىرى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىڭ 

ئۇيغۇرالر . قانداق تەقسىملىشى زۆرۈرلۈكى ھەققىدە بەزى تەۋسىيە ۋە ۋەسىيەتنامىلەرنى قالدۇرۇشقان

ىشتىن بۇرۇن مۈلۈك ۋارىسلىقى مەسىلىلىرىنى ئادەت قانۇنىڭ كۈچىگە سۈنئىي دىنالرغا ئېتىقاد قىل

بىر خۇدالىق دىنالرغا ئېتىقاد قىلغاندىن كېيىن بولسا، ئۆزىنىڭ مىراس . تايىنىپ ھەل قىلىپ كەلگەن

ھەققىدىكى چۈشەنچە ۋە ئادەت ـ ئۇدۇملىرىنى شۇ دىنىنىڭ مۈلۈك ۋارىسلىقى توغرىسىدىكى 

قۇللۇق ۋە . بىرلەشتۈرۈپ، بۇ ھەقتىكى چۈشەنچىلىرىنى تېخىمۇ بېيىتقان بەلگىلىملىرى بىلەن زىچ

فېئۇداللىق جەمئىيەتنىڭ تەسىرىدىن قالغان بىر قىسىم مۈلۈك ۋارىسلىقى تۈزۈملىرىنى ئىسالم دىنىنىڭ 

دە ‹ شىمالىي سۇاللىلەر تارىخى تۈركلەر تەزكىرىسى » › مەسىلەن، . تەسىرى بىلەن بىكار قىلغان

چە، تۈرك ئائىلىلىرىدە ئاتا، تاغا، ئاكا بولغانالر ۋاقىتسىز ئۆلۈپ كەتسە، ئوغۇل، جىيەن، ئىنى ئېيتىلىشى

« ② . بولغانالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆگەي ئانىسى، يەڭگىسى، ھاممىسىنى نىكاھىغا ئېلىش ئادىتى بولغان 

مىگە ئاساسەن بۇ دىكى بەلگىلى« قۇرئان كەرىم » ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغاندىن كېيىن ، 

ئۇيغۇرالر دىنىغا ئېتىقاد قىلغاندىن تارتىپ . تۈزۈمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان« ۋارىسلىق نىكاھ » خىل 

» ـ يىلى  0732تاكى ئېلىمىزدە يېڭى جوڭگۇ قۇرۇلغىچە، تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا ئېلىمىزدە 

قتا خەلقىمىز مىراس تەقسىملەش ۋە مۈلۈك چىقىرىلىپ يولغا قويۇلغىچە بولغان ئارلى« ۋارىسلىق قانۇنى 

ۋارىسلىقى مەسىلىلىرىدە يەنىال ئۆزى ئېتىقاد قىلغان دىنىنىڭ بۇ ھەقتىكى بەلگىلىمە ۋە قائىدە ـ 

ۋەھالەنكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە خەلقىمىزنىڭ . پرىنسىپلىرىغا ئىزچىل ئەمەل قىلىپ كەلدى

مۈلۈك ۋارىسلىقى » ى دىنىي ئەھكامالر ۋە ئېلىمىزنىڭ مىراس ئىشلىرىغا ئائىت ئادەتلىرى، بۇ ھەقتىك
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ئوتتۇرسىدا ئۆز ـ ئارا تەسىر قىلىش، ئۆتۈشۈش، بىر ـ بىرىگە ئۇيغۇنلىشىش، بىر ـ بىرىنى « قانۇنى 

ئۇنىڭدىن باشقا، كىشىلەرنىڭ . تولۇقالش ۋە بىر ـ بىرىنىڭ ئورنىنى ئېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلمەكتە

نىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئۇيغۇر جەمئىيتىدە مۈلۈك ۋارىسلىقى ئىقتىسادىي قىممەت قارىشى

لقىمىزنىڭ شۇڭا خە. مەسىلىلىرى يەنى مىراسقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر كۈنسىرى گەۋدىلەنمەكتە

ھەر خىل ئىجتىمائىي تۈزۈم، ھەر خىل ئىگىلىك شەكلى ۋە ھەر خىل دىنىي ـ  الر داۋامىدائۇزۇن يىل

شەكىللەندۈرگەن مىراس ھەققىدىكى ئەنئەنىۋىي چۈشەنچىسى، ئادەت ـ  ئېتىقادالرنىڭ تەسىرىدە

ئۇدۇملىرى ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى فولكلور ۋە مەدەنىيەت ئىلمى نوقتىسىدىن چىقىپ تەتقىق 

مىراسالرنى شەكلىگە قاراپ ماددىي مىراس ۋە غەيرىي ماددىي مىراس . قىلىشىمىزنىڭ ئەھمىيتى بار

بىز بۇ ماقالىدە پەقەت ماددىي مىراس ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش . مۇمكىندەپ ئىككىگە ئۆيىرىش 

 .ھەققىدىال توختىلىمىز

بىز ئۇيغۇرالرنىڭ مۈلۈك ۋارىسلىقى مەسىلىسىگە ناھايىتى بۇرۇنال دىققەت قىلغانلىقىنى قەدىمكى 

غان ۋەسىيەتنامە ۋە تۇرپاندىن تېپىل. ۋەسىقىلەر ۋە يازما يادىكارلىقالرغا قاراپ جەزىملەشتۈرەلەيمىز

مىراس بۆلۈشۈش ھەققدىكى ۋەسىقىلەردىن قارىغاندا ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى دەۋردىن باشالپال 

ئۇيغۇرالردا مۇكەممەل بولغان مۈلۈك ۋارىسلىقى تۈزۈمى ۋە كىشىلەرنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئۆز مال ـ 

. ىتى بولغانلقىنى بىلگىلى بولىدۇمۈلكىنى قانداق تەقسىملەش ھەققىدە ۋەسىيەتنامىلەرنى قالدۇرۇش ئاد

ناملىق ئەسىرىدىنمۇ مىراس « تۈركىي تىلالر دىۋانى » ئۇنىڭدىن باشقا بىز ئالىم مەھمۇد قەشقىرىنىڭ 

بۇنى ئاتامدىن خۇمارۇ . خۇمارۇ ــ مىراس » : دا « دىۋان » . ھەققىدىكى بايانالرنى ئۇچرىتىمىز 

« خۇمارۇ » دا يەنە « دىۋان » . دېيىلگەن«③ . دىم ــ بۇنى ئاتامدىن مىراس قىلىپ ئال. بۇلدىم 

ئەستلىك . خۇمارۇ ــ يادىكار» : سۆزىنىڭ يەنە بىر خىل مەنىسى چۈشەندۈرۈلۈپ مۇنداق دېيلىدۇ 

چوڭالردىن بىرى ئۆلگەندە ، تۈركلەرنىڭ ئادىتى بۇيىچە، ئۇنىڭ . ئۈچۈن بېرىلگەن مال ياكى نەرسە

« ④ . دېيلىدۇ ‹ خۇمارۇ › شۇ نەرسە . ەرسە خاقانغا تەقدىم قىلنىدۇمېلىدىن ئەڭ ئېسىل بولغان بىرەر ن

بۇنىڭدىن قەدىمكى تۈركىي مىللەتلەردە، جۈملىدىن ئۇيغۇرالردا بىرەر كىشى ئۆلۈپ كەتسە ئۇنىڭ 

قېلىپ قالغان مىراسىدىن ئەڭ ياخشىسىنى تالالپ ئۆز خاقانىغا تەقدىم قىلىدىغان مىراس بېرىش 

مىراس، › سۆزى ‹ قۇمارۇ » › تىمۇ « قۇتاغۇ بىلىك » ئۇنىڭدىن باشقا . لىمىزئادىتى بولغانلىقى بى

« مىراس » بۇ ئىككى كىتابتىكى « ⑤ .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن ‹ ۋەسىيەت، تەۋەرۈك، يادىكار 

» دېيلسە، « خۇمارۇ » : دا« دىۋان » . مەنىسىنى ئىپادىلەيدىغان سۆزنىڭ بىر ھەرپىال ئوخشىمايدۇ 

ئىشقىلىپ ئاتالغۇنىڭ قانداق بولىشىدىن قەتئىينەزەر، شۇ . دېيلىدۇ« قۇمارۇ » تە «  قۇتاغۇبىلىك

 .مەزگىللەردە مىراس قالدۇرۇش ۋە مۈلۈك ۋارىسلىقىنىڭ بولغانلىقىنى دەلىللىگىلى بولىدۇ

ئۇيغۇرالردا ئۆلگۈچىنىڭ قىرق نەزىرسىنى بېرىپ بولغۇچە بالىالرنىڭ مىراس بۆلۈشىشى باشقىالر 

ئۆلگۈچىنىڭ مال ـ مۈلكى ئۇنىڭ › قانۇندا . قاتتىق ئەيىپلىنىدىغان ئىش، دەپ قارىلىدۇ تەرپىدىن
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دەپ بەلگىلەنگەن بولسىمۇ، لېكىن ‹ ئۆلگەنلىكى ئېنىقالنغاندىن كېيىنال تەقسىملەنسە بولىدۇ 

 ئەگەر بالىالر ئاتىسى ياكى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنئەنىۋىي ئەخالقىدا بۇنداق قىلىش ياخشى ئىش ئەمەس

» ئانىسىنىڭ قىرىق نەزىرسى بېرىلىپ بولغىچە مىراس بۆلۈشۈشكە چۈشۈپ كەتسە جامائەت تەرپىدىن 

دەپ « . ئاتا ـ ئانىسىنىڭ بېشى يەرگە تېگىپ بولغىچە تاالشقا چۈشتى. ئارانالر تۇرۇپتىكەن

دەپ شۇ ‹  ئاتا ـ ئانىمىزنىڭ چىرىغىنى ئۆچۈرمەيمىز› بەزى ئائىلىلەردە ھەتتا بالىالر . ئەيىپلىنىدۇ

بەزى بالىالر ئاتا ـ ئانىسىدىن قالغان مىراسنى ئېلىشتىن ۋاز . ئۆيدە ئوغۇلنىڭ كىچىكىنى ئولتۇرغۇزىدۇ

 .كېچىپ كىچىك ئىنىسىغا بېرىدۇ

شۇڭا . مىراس ۋارىسلىرى ئۆزىگە تېگىدىغان مىراسنىڭ ھاالل بولىشغا بەك ئەھمىيەت بېرىدۇ 

بېرىش زۆرۈر بولسا ئاۋۋال زاكىتىنى ئۆيرىۋېتىپ ئاندىن  ئەگەر مىراس قالغان مال ـ مۈلۈككە زاكات

يەنە ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ بىرەرسىگە بېرىدىغان قەرىزى بولسا مىراسىنى . تەقىسىملەيدۇ

ئۆلگۈچىنىڭ مېيىت نامىزى . تەقسىملەشتىن بۇرۇن مال ـ مۈلۈكتىن پۇل قىلىپ قەرىزنى بېرىۋېتىدۇ 

مەرھۇمنىڭ ھايات ۋاقتىدا › : ۇيدىغان ئىمام جامائەتنىڭ ئالدىدا ئوقۇلىدىغاندا مېيىت نامىزىنى ئوق

بىلىپ ـ بىلمەي بىرەرسىڭالرنىڭ دىلىغا ئازار بېرىپ قويغان ياكى نەرسە كېرەكلىرىڭالرنى ئېلىپ 

ناۋادا مەرھۇمنىڭ بىرەر قەرىزى بولسا ئۇنىڭ مىراسىدىن پۇل ! قويغان ئىشلىرى بولسا رازى بولۇڭالر

بۇ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرالرنىڭ . دەيدۇ‹ ! رىلىدۇ ياكى مەرھۇمنىڭ بالىلىرى رازى قىلىدۇ قىلىپ تۆلەپ بې

ئەگەر قەرىزى قەرىز ھۆججىتى ___ بىر ـ بىرى بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى بار كىشىلەر ئوتتۇرسىدا 

لىكى بىر تەرەپنىڭ ئۆلۈپ كېتىشى بىلەن قارىشى تەرەپنىڭ زىيانغا ئۇچراپ كەتمەس___ بولمىسا 

 .كېرەكلىكىنى ئاممىۋىي تونۇش ۋە ئەخالق جەھەتتىن كاپالەتكە ئىگە قىلغانلقىنىڭ بىر ئىپادىسدۇر

ئەگەر . مىراسخورالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆزىنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىش ئقتىدارى بولىشى ناتايىن

شۇ ئۆلۈپ  تېخى باالغەتكە يەتمىگەن بولسا( مىراسخورلىرى ) ئۆلۈپ كەتكۈچىنىڭ بالىلىرى 

كەتكۈچىنىڭ بىرەر ئۇرۇق ـ تۇغقىنى، خوشنىسى ياكى خالىغان بىرەرسى بۇنداق يېتىم بالىالرغا 

غەمخورلۇق قىلىشنى ۋە ئۇالرغا مىراس قالغان مال ـ مۈلۈككە قاراپ تۇرۇشنى ئۈستىگە ئېلىپ، بالىالر 

بۇنداق يېتىم بالىالرغا . بېرىدۇئۆزىنىڭ مىراسىغا ئىگە بۇاللىغۇدەك بولغاندا ئاندىن ئۇالرغا ئۆتكۈزۈپ 

› غەمخورلۇق قىلىشنى ۋە ئۇالرغا مىراس قالغان مال ـ مۈلۈككە قاراپ تۇرۇشنى ئۈستىگە ئالغان كىشى 

بەزى كىشىلەر قاتتىق كېسەل تارتىپ قېلىپ ئۆزىنىڭ ساقىيىشىدىن ئۈمىدى . دەپ ئاتىلىدۇ‹ ۋەسى 

ىنىڭ بىرەر تۇغقىنىغا بالىلىرىغا ئاتىدارچىلىق ئۆزۈلگەن بولسا، ئەگەر بالىلىرى كىچىك بولسا ئۆز

 .قىلىشنى ھەمدە ۋەسىيلىك مەجبۇرىيتىنى ئۆتەپ قويۇشنى تەۋسىيە قىلىدىغان ئادەتمۇ بار

ئۇيغۇرالردا بالىالر ئۆز ئاتا ـ ئانىسىدىن قالغان نەرسىنىڭ قىممىتى بولۇش ـ بولماسلىقى ۋە ئۆزىگە 

» لىشىدىن قەتئىينەزەر ئاز كۆرمەي ، مىراس قالغان نەرسىنى تېگىشلىك ماددىي ئۆلۈشنىڭ قانچىلىك بو
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دەپ ناھايىتى قەدىرلەپ، ئۆز ئۆيىنىڭ تەۋرۈك نەرسىسى سۈپىتىدە تولىمۇ « ! ئاتا ـ ئانامدىن قالغان 

مىراستىن مۇشتەك تەگسىمۇ ئال » شۇڭا خەلقىمىز ئارىسىدا . ئەتىۋارالپ ساقاليدۇ ۋە ئاسراپ ئىشلىتىدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ ھۈنەر ـ كەسىپ ئەخالقىدا ئەگەر بىرەر ئائىلىدە شۇ . كەڭ تارقالغان دېگەن ماقال« 

ئۆلۈپ كەتسە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن بىرەرسى ئاتىسىنىڭ كەسپىنى بىر مىراس ( ئاتىسى ) ئۆينىڭ بېشى 

الر بالى. سۈپىتىدە ئۇلۇغالپ ئۇنى ئۆزۈلدۈرۈپ قويماي، داۋامالشتۇرۇپ ئكتىدىغان ئادەت شەكىللەنگەن

ئاتا ـ ئانىسىنىڭ قالغان مال ـ دۇنياسىغىال ئەمەس، ئۇالرنىڭ ھۈنەر ـ كەسىپلىرىگىمۇ ۋارىسلىق قىلىش 

ھەمدە ئۇالر شۇ ھۈنەر ـ كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش جەريانىدا ئىشلەتكەن رىسالىلەرنى ئەتىۋارالپ 

شۇڭا . ىشكە ئادەتلەنگەنساقالشقا ۋە ئۆزىدىن كېيىن بۇ ھۈنەرگە ۋارىسلىق قىلغۇچىغا يەتكۈزۈپ بېر

شۇنداقال خەلقىمىزدە ئاتا كەسپنى . دېگەن ماقالمۇ كەڭ تارقالغان« ئاتا كەسپى بالىغا مىراس » 

ئۈزۈلدۈرۈپ قويماي راۋاجالندۇرغانالر، ياخشى ئۆگەنگەنلەر روناق تاپىدۇ، ئاتا كەسپىنى 

بولماي ئۆمرى خارۇ ـ زارلىقتا ئۆگەنمەستىن تاشلىۋەتكەنلەر ياكى بۇزغانالرنىڭ ھال ـ كۈنى ياخشى 

ئاتا ـ بوۋىالردىن قالغان تەۋەرۈك بۇيۇمالردا باشقىچە بىر خىل . ئۆتىدۇ، دېگەن كۈإچلۈك ئىشەنچ بار

خاسىيەتلەرنىڭ بولىدىغانلىقى، ئەگەر ئاتا ـ ئانىسى ئىشلەتكەن شۇ نەرسىلەرنى ئەتىۋارالپ 

بولغان ئىشىنىش تۇيغۇسى تۈپەيلىدىن مىراس  ئىشلەتسە ئۇالرنىڭ روھىنىڭ ئۆزىنى يۆلەيدىغانلىقىغا

بۇيۇمالرنى ئەتىۋارالش، ئۇنى ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئەقىدە قىلىش ئېڭى ئۇيغۇرالرنىڭ مۈلۈك 

 .ۋارىسلىقى چۈشەنچىلىرىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتقان 

غان بولسا ئۇيغۇر جەمئىيتىدە مىراس ۋەسىيەت قالدۇرۇش شەكلى بىلەن ياكى ۋەسىيەت قالدۇرۇلمى

مىراس . ئەل ـ يۇرت ، قۇلۇم ـ خوشنالرنىڭ مۇۋاپىق نىسبەتتە ئۆيرىپ قويۇشى بىلەن تەقسىملىنىدۇ

مەرھۇمنىڭ ھايات ۋاقتىدا › ئۆيرىيدىغاندا مەھەللە ئاقساقاللىرى شۇ ئۆي ئىگىسىنىڭ بالىلرىدىن 

دەپ « ىيتى بارمىدى ؟ يېزىپ قويغان ۋەسىيەتنامىسى ياكى بىرەرسىگە تاپىالپ قويغان ئاغزاكى ۋەس

ئەگەر . ئەگەر بولسا ئۆلۈپ كەتكۈچىنىڭ ۋەسىيتىگە ئاساسەن مىراس تەقسىملەيدۇ. سورايدۇ 

ئەگەر . ھېچقانداق ۋەسىيتى بولمىسا ئىسالم دىنىنىڭ شەرىئەت ئەھكاملىرى بۇيىچە ئايرىپ قويىدۇ 

لغۇچى ياكى مىراسنى ناھەق مىراس لىلال، ئەدلى ـ ئادالەت بىلەن ئۆيرىلمىسا مىراسنى كۆپ ئېلىۋا

ئاتا . دەپ دىن ۋە ئەخالق تەرپىدىن قاتتىق ئەيىپلىنىدۇ« يېتىمنىڭ ھەققىنى يەۋالغان » ئايرىغۇچى 

بىر ئۆيدە ئەر ـ ئۆيال ئورتاق . بىلەن ئانىنىڭ بالىلىرىغا قالدۇرىدىغان مىراسى ئوخشاش بولمايدۇ

سىمۇ، ئورتاق ئىشلىتىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئىشلىتىدىغان نەرسىلەر بالىالرغا ئورتاق تەقسىملەن

ئىشلىتىدىغان ( ئانىالر ) ئىشلىتىدىغان نەرسىلەرنى ئوغۇلالر، ئايالالر ( ئاتىالر ) تەقسىملەشتە ئەرلەر 

مەسىلەن ، ئانىالر كۆپىنچە ئۆزىنىڭ تويلۇق ئۈزۈك ، ئالتۇن . نەرسىلەرنى قىزالر ئالىدىغان ئادەت بار

لىرىنى قىزلىرىغا مىراس قالدۇرۇشقا ئادەتلەنگەن بولسا، ئەرلەر ئۆزىنىڭ يېنىدا قاتارلىق نەرسى… زېرە 

دېگەندەك نەرسىلەرنى ۋە ھۈنەر ـ كەسىپتە ئىشلىتىدىغان … ئەتىۋارالپ ئىشلەتكەن پىچاق، تۇمار 
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ن، ئۆلۈپ قالغۇچىنىڭ بالىلىرى ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مىراسىدى. سايمانلىرىنى ئوغۇللىرىغا مىراس قالدۇرىدۇ

بولۇپمۇ كىيىم ـ كېچەك دېگەندەك نەرسىلىرىدىن مەلۇم نىسبەتتە ئۆز مەھەللىسىدىكى يېتىم ـ يېسىر، 

بۇنىڭدا ئۆلگۈچىنىڭ گۇناھىنىڭ ئازىيىشى، ياكى . ئاجىز ـ ئۇرۇق كىشىلەرگە سەدىقە قىلىپ بېرىۋېتىدۇ

 .شۇ سەدىقىنىڭ ساۋابىنىڭ ئۇالرنىڭ روھىغا يېتىپ تۇرۇشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ 

ئۇيغۇر جەمئىيتىدە ئوغۇل، قىز، ئۆيال ھەممىسى مۈلۈك » مىراسنى ئەمەلىي تەقسىملىگەندە 

ئەمما ئەمەلىي تەقسىماتتا ئوغۇلغا قارىغاندا قىزغا . ھوقۇقىغا ئىگە( مىراسخورلۇق ) ۋارىسلىق 

ئەگەر . ئىككىدىن بىر ئۆلۈش، ئايالغا تۆتتىن ياكى سەككىزدىن بىر ئۆلۈش تەقسىم قىلنىدۇ

ھېچقانداق . لگۈچىنىڭ ئوغلى يوق بولغان تەقدىردە مۈلۈك قىزالر ئوتتۇرسىدا تەڭ تەقسىم قىلنىدۇئۆ

پەرزەنتى يوق، ئەمما قانداش تۇغقان ۋە ئايالى بولغان تەقدىردە شۇالر ئوتتۇرسىدا بىر ئۆلۈشتىن 

سى، ئاسراندى ئۆلگۈچىنىڭ باشقا ھېچقانداق يېقىنلىرى بولماي، پەقەت ئۆگەي ئاكى. تەقسىم قىلنىدۇ

مۇنداق پەرزەنتلەردىن بىردىن . پەرزەنتى بولسا مۈلۈك ۋارىسلىق ھوقۇقى شۇنىڭغا مەنسۈپ بولىدۇ

ئۆلگۈچى يەككە ـ يىگانە بولسا، ئۇنىڭ مۈلكى . ئۇشۇق بولغان تەقدىردە ئۇالرغا تەڭ تەقسىم قىلنىدۇ

ئۆلگۈچى . كۈزۈپ بېرىلىدۇجامائەتنىڭ كېڭىشىشى بىلەن جامائەت خەيرى ـ ساخاۋەت ئىشلىرىغا ئۆت

ئۆگەي ۋە ) ھايات ۋاقتىدا مال ـ مۈلۈكنىڭ مەلۇم قىسمىنى پەرزەنتلىرىنىڭ بىرەرىگە ياكى ئايالىغا 

بەخشەندە قىلىپ بەرگەن ياكى شۇنداق قىلىشنى ( ئاسراندى پەرزەنتلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ 

تۇرمۇشلۇق بولمىغان … رگۈزۈلمەيدۇ ۋەسىيەت قىلغان بولسا، مۈلۈكنىڭ شۇ قىسمى تەقسىماتقا كى

ئۇغۇل، قىزالرغا مۈلۈك تەقسىماتىدا، ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ۋە توي ئىشلىرىنىڭ خىراجىتى نەزەردە تۇتۇلۇپ، 

ئاتىسى ئۆلۈپ قالغاندا، «⑥ . تېگىشلىك نىسبەتتىن بىر ھەسسىدىن ئارتۇقراق مۈلۈك قالدۇرۇلىدۇ 

ئەگەر باال ھايات . ـ مۈلۈك تەقسىملىگەندە مىراس بېرىلىدۇ تېخى تۇغۇلمىغان قورساقتىكى بالىغىمۇ مال 

 .تۇغۇلسا ئۇنىڭغا تېگىشلىك بولغان مىراس بېرىلىدۇ ھەمدە بىرەرسى بۇ باال ئۈچۈن ۋەسىي بولىدۇ

ئازادلىقتىن بۇرۇن ئۇيغۇرالردا يەرمۇ ئاتىدىن بالىغا مىراس قالدىغان نەرسە ھېسابلىناتتى، لېكىن بۇ 

قەدىمكى فېئۇداللىق . يەر قانۇنى ۋە ۋارىسلىق قانۇنى تەرپىدىن بىكار قىلىنىدى ئادەت ئېلىمىزنىڭ

جەمئىيەتتە خان ـ پادىشاھ ۋە بەگ ـ ئەمەلدارالرنىڭ ئىدارە قىلغان زېمىنلىرى ۋە تەخىت 

شۇڭا ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ھايات ۋاقتىدا كېيىن . ئەمەللىرىمۇ بىر خىل مىراس سۈپىتىدە قالدۇرىالتتى

ىنىڭ ئۆزىدىن قالغان مال ـ مۈلۈك ۋە ھوقۇقنى تالىشىپ جىدەل ـ ماجرا قىلىشىنىڭ ئالدىنى بالىلىر

« ئوغۇزنامە » مەسىلەن ، . ئېلىش ئۈچۈن زېمىن ۋە مال ـ مۈلۈكلىرىنى پەرزەنتلىرىگە بۆلۈپ بەرگەن

نى ئىپوسىدىكى ئوغۇز خاقاننىڭ ئولۇغ تۈركنىڭ چۈشى ۋە دەۋىتىگە ئاساسەن ئۆزىنىڭ زېمىنلىرى

بالىلىرىغا بۆلۈپ بېرىشى ــ فېئۇداللىق جەمئىيەتتىكى ئىپتىدائىي مۈلۈك ۋارىسلىقى ۋە مىراس 

قالدۇرۇلىدىغان مىراسنىڭ قانداق بولىشى ئىگىلىك . تەقسىملەش ئادىتىنىڭ بىر روشەن ئىپادسىدۇر

النغان ئەجدادلىرىمىز چارۋىچىلىق ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇل. شەكلىنىڭ قانداق بولىشىغا باغلىق
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قاتارلىقالرنى مىراس سۈپىتىدە قالدۇراتتى، لېكىن … مەزگىللەردە ئاساسەن مال ـ چارۋىالر، يايالق 

دېھقانچىلىق ئىگىلىكىگە ئۆتۈپ مۇقىم ئولتۇراقلىشىپ تۇرمۇش كەچۈرگەندىن كېيىن بولسا ئۆزىنىڭ 

 .مال ـ مۈلۈكلىرى بولغانئىشلەپچىقىرىش قۇراللىرى ۋە تۇرمۇش بۇيۇملىرى ئۇالرنىڭ مىراس قالىدىغان 

ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرىدە ئوغۇلالر ئاتا ـ ئانىسىدىن يېتىم قالغاندىن كېيىن، ھۇرۇن، نىيتى 

( كەنجى بالىنىڭ ) يامان ۋە ئاچكۆز ئاكىسىنىڭ، ئەمگەكچان، ساددا، قانائەتچان كىچىك ئىنىسىغا 

ىۋالغانلىقى ھەمدە كەنجى ئوغۇلنىڭ تىگىدىغان مىراستىن تېگىشلىك نېسىۋېسىنى بەرمەي ئۆزىنىڭ قىل

بىر كۈنى خېزىرغا ئۇچراپ قىلىپ ناھايىتى زور بايلىققا ئېرىشكەنلىكى ھەققىدىكى ۋەقەلەر كۆپىنچە 

بۇ مۈلۈك ۋارىسلىقى مەسىلىسىنىڭ ئۇيغۇر خەلق . چۆچەكلەرنىڭ ئاساسىي سىيۇژىتى بولۇپ كەلگەن

چەكلەردە كىشىلەرنىڭ مىراس تەقسىملەشتە ئادىل ئېغىز ئەدەبىياتىدىكى ئەكىس ئېتىشى بولۇپ، بۇ چۆ

 .بولۇش، نەپسىنىڭ كەينىگە كېرىپ باشقىالرنىڭ نېسىۋىسىنى يەۋالماسلىققا ئۈندەلگەن 

ماددىي مراسالرغا ۋارىسلىق قىلىش بىلەن بىرگە، غەيرى ماددىي مىراسالرنىمۇ ئەقلىي يۇسۇندا 

مىراس مەسىلىسى ھەق ـ تەلەپ، . ۈزۈش زۆرۈرقوغداش، ۋارىسلىق قىلىش، كېينكى ئەۋالدالرغا يەتك

ۋاراىسلىق، گۇۋاھلىق، تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋىتى، ئۆرپ ـ ئادەت ، ئەخالق، دىنىي ـ ئېتىقاد ۋە 

مەدەنىيەت قاتارلىق نۇرغۇن ساھەرلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك مۇرەككەپ مەسىلە بولغاچقا، بۇنى 

 .ەتقىق قىلىش زۆرۈرئوخشىمىغان نوقتىالردىن تېخىمۇ ئەتراپلىق ت

 ــــــــــــــــــ

 :ئىزاھاتالر

يىل،  -0774، مىللەتلەر نەشرىياتى، (قىسقارتىلمىسى ) « ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لوغىتى ① » 

 .بەت  -0131ئاي نەشرى ،  -7

» ، «ئادىتى توغرىسىدا ‹ ۋارىسلىق نىكاھ › قەدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ » :دىلمۇرات مەھمۇت② 

 .ـ بەت  32ـ سان ،  2ـ يىل  2112، « جتىمائىي پەنلەر مۇنبىرى شىنجاڭ ئى

 -3يىل  -0730، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «تۈركىي تىلالر دىۋانى » : مەھمۇد قەشقىرى④ ،③

 .ـ بەت  230توم -0نەشرى ، -0ئاي 

ـ نەشرى،  0ـ يىل  0734، مىللەتلەر نەشرىياتى ، «قۇتادغۇ بىلىك » : يۈسۈپ خاس ھاجىپ⑤ 

 .ـ بېيىتالر 4224،  4222، 071
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ـ  4ـ يىل  2111، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، «ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيسى » : ئابدۇرەھىم ھەبىبۇلال⑥ 

 .ـ بەتلەر  224، -222نەشرى،  -2ئاي 
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