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 مۇقەددىمە
 

ساناقساىا -ساان ېاىلغااني ەققىاەەھ ەۋائاىن ەمگىاەەك ۇشۇىتاپ مك بۇ 
ئىەىاەىىى ناھاايىتى  ەساەرلەرخاا  ئ ۋەئىلمىاي  ەرجىمىھالالر،ت ەر،رىسالىل

 .خاال  ە،ئاددىي بىر كىتاپە

 ېڭىي ەبويىە ېسابىھ ەمىالدىي ەنىي ۇقەددەم،م ەسىرئ ەشب بۇنىڭەىن 
بىر توپ  ەۋائىشائىر ن ۈيۇكب ۈنىك ۇنجىت ڭيىلنى ېڭىباشالنغان ي ەسىربىر ئ
 ۈرىشاىەىنچىقىپ، ئاساتىراباد ي ەھرىەىنھىرات ش ەمراھلىقىەاھ ەتنىڭجامائ

يىراقتىن . ەۇئىستىقبالىغا چىقى ڭبايقارانى ۈسەيىنھ ۇلتانس ەلگەنقايتىپ ك
 ۇيۇقسىات ۇ،ي-ۈشىەۇئاتتىن چ ەۋائىن ەنبىل ۆرۈنىشىك ەپىسىىم ۇلتاننىڭس
قايتا  ۋە ۇقالىە ۆزدىنس ەيىقىلغىنىە ۇشائىر ش .ۇيىقىلىە ەرگەي ېيىپق ېشىب

ھىاارات  ەھىمايىسااىە ڭبايقارانىاا ۆسااەيىنھ ۇلتانساا. ېلەلمەيااەۇھوشااىغا ك
 .ۋىەالىشىەۇ ەنبىل ۇنياد ۇب ېيىنك ۈنەىنك ۈچئ ېلىنىپ،ك ېلىپئ ەھىرىگەش

 ېسابىھ ەمىالدىي ەنىي ەلئاخىر،جامادىي-12يىلى -906 ەھىجىرىي ەلد بۇ
 .ئىەى ۈنىك-3 ڭئاينى-1 يىلى-1501 ەبويىە

 ەۋرنىاااڭبىااار د ۈياااۈكئاساااىيادىىى ب ۇرائوتتااا ۋاپااااتى ەۋائىنىاااڭن 
 ۇئا ەمماائ. يىلاال ياشاىەى 60ئااران  ۇئا. ەردىب ېارەكئاخىرالشقانلىقىەىن د

 ەۋائىنىااڭن. ەتتااىك ۇرۇپقالااە ەسااەرلەرنىئىلمىااي ئ ەدەبىااي،ئاجايىااپ ز ر ئ
تاجىاا  -پااارى  ۈكۈياابولغااان، ب ۇسااتازىئ ۋەزامانەىشااى  ۆزئاا ەسااەرلىرىئ
 ەنمىراسلىرى بىل ەلسەپەۋىپ ۋە ەدەبىيئ ڭجامىنى ۇراھمانئابە ۇرىىۇتەپەكم

ئاويغىنى   ەدەنىايەتئااخىرقى م ەسىردىىىئ-15 ەرقىنىڭش ۇسۇلمانم ەبىلل
 .ۇقىلىە ۋەكىللى  ەۋرىگەد
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 ەرئاسىيادىىى ھ ۇرائوتت ېغىەىالھايات چ ۇئ ۆھرىتىش-شان ەۋائىنىڭن  
 ۆپلىگەنئاخىرىەا ك ۆمۈرىنىڭئ ۇئ. تارقالغانىەى ەڭرغا كبازارال-ەھەرقايسى ش

بولغاان  ەقىممىتىگ ەسەرلىرىنىڭئ ۆزئ ەمھ ۆزىشائىرلىرىغا ئوخشاشال ئ ەرقش
 :ئاشىارا جاكارلىغانىەى-ۇقئوچ ەنەىنىئىش ۈكسەكي

 ۇر،بىەادىە ۈركت ەنىىم ۇلئ مەن      
 .ۇنيادىەۇرب ەزمتا ن ەتىل بىرل بۇ      
 نادىرى،  ەبىك ەنم ۆرمەدىك فەلەك      
 .ئارا قادىرى ەزمن ەبىك نىاامى      

 ۇتاۇقلىرىئ ەتئىجادىي ەدىئىيب ۇنىڭخىتابى ئ ۇب ەۋائىنىڭن ەرۋەقە،د 
 ۆرساىتىپبارتولاە ك ەرقشۇناسالىرىەىنر   ش ۇددىخا. ئىسپاتالنەى ەنبىل
ئىلىاپ بارغاان باارلى   ەتئىجاادىي ۈرۈكەىسىەەچاغاتاي ت... »: ۆتىەنەەكئ
 استىغائ ۆھرىتىش-شان ەۋائىنىڭن ېرىمىەاي ېيىنىىك ەسىرنىڭئ-15ائىرالر ش
ھاياات  ەكلىا چ ڭئاپتورنىا ەساەرلىرىالئ ەۋائىنىڭن ەقەتپ. ەتتىك ۆمۈلۈپك
 ېماورىيلەرت ەمەەھ ەتتىي ۇقامىغام ەبەدىيلى ھالقىپ چىقىپ ئ ۇساپىسىەىنم
 .«ېرىشتىئوخشاشال ئالقىشقا ئ ۇسىرتىەىىى جايالردىم ېمپىرىيىسىنىڭئ

 ۆپلىگەنزامانىسىەىال ك ۆزمىراسلىرى ئ ەتئىجادىي ۋەھاياتى  ەۋائىنىڭن  
زامانەاشاالىرىەىن  ەۋائااىن. قوزغىااەى ېتىبااارىنىئ-ېقااقەتد ەلەمىەشاالەرنىڭق

 ۋە ەدىباچىساىە ۋانىنىاڭدى ۈچئا ۆزىنىاڭئ( 1492-1414)جامى ۇراھمانئابە
 لەتشااااا ەۋناااااملى  داسااااتانىەا  د( ۇلتااااۇزي ەتااااتەي)«ەيااااىەرپ ەفاااا ھ»
( ەزكىرىساىشاائىرالر ت) «ۇئەراش-ەزكىرەتۇشت»( 1495-1453)ەرقەنەىمەس

پاااكلى  )«ەفاساا-ەۋزەتااۇ ر»( 1498-1433) مىرخانااە ەسااىرىەە نااملى  ئ
-ۇالساەتۇلخ» ۆزىنىاڭئ( 1534-1475) ەمىرنااملى  كىتابىاەا  خاناە(ېغىب
-ەساتۇرەلد»، (ۇالسىسىخ ەۋەرلەرخ ەققىەىىىھ ەرياخشى كىشىل) «ەخبارئ
ئالىجانااپ ) «ەخاالقئ-ەكاارىمۇلم»، (ەساتۇرد ۈچاۈنىا  ئۋەزىرل) «ۇزەراۋ
قاتاارلى    (د ساتى ەرجىمىھالالرت)«ەرسىي-ەبىبۇ ھ»، (ەققىەەھ ۈپەتلەرس
 ۆزىنىاااڭئ( 1530-1483)ۇربااااب ۇھەممەدمااا ەھىرىاااەدىنز ەساااەرلىرىەە ئ
-1486) ۋاسىفى ەينىەدىنكىتابىەا  ز ەرجىمىھالت ۈزەلناملى  گ «ۇرنامەباب»
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نااملى  كىتابىاەا  مىارزا ( ۋەقەلەرئاجايىاپ ) «ۋەقايىئى-ەدائىيۇلب»( 1566
 ۇنەاقالناااملى  كىتابىااەا  شاا «ەشااىەىيتااارىمى ر»( 1551-1499)ەيااەەرھ
-ەجمەئاااۇلم»( 1610-1533)ساااادىقىي ەگشاااائىرى ساااادىقب ەزەربەيجاااانئ
( ەساىرئ-19) ۆجىاى  ما(ەجمۇئەساىم ەردىللىا  كىشاىل ۈكسەكي) «ەۋا خ
ھاياتىغا دائىر  ەۋائىن ەسەرلىرىەەئ اتارلى ق «ۇسىقىيۇنم ۋارىمىەت» ۆزىنىڭئ

 ۈكسااەكي ەئىجااادىيىتىگ ەۋائااىن ەمااەەھ ۇردىقالااە ەرنىخاااتىرىل ەتلىاا قىمم
 .ەردىباھاالرنى ب

 ەلقلەرنىاڭتىللىا  خ ۈركىيتا ەۋرىاەىىىد ېمۇرىيلەرت ەۋائىن ەلىشىرئ  
 ەدىئىيب رۈكەىسىنىڭۈچاغاتاي ت ۆتۈردى،ك ەللىگەبىر پ ۈكسەكي ەدەبىياتىنىئ

 ەمەرقەنەس ەسىردەئ-15. ۇردىقىلە ەۋالنج ۈچىنىھاياتى ك ەتتىىىئىجادىي
ئويغىنى   ەتنىيەدەئاسىيادىىى ئاخىرقى م ۇراقىلغان ئوتت ەركەزھىراتنى م ۋە
 ۆزئاا ەسااەرلىرىئ ۇنىااڭئ. ئايالنااەى ەسااىمالىرىەىن بىاارىگ ۈيااۈكب ەۋرىنىااڭد
ماكاان  ۋەزاماان  ەساىرىت ۇنىاڭئ. ھالقىپ چىقتاى ەمبىرىىىەىنچ ەۋرىنىڭد
 ېنىقراقى،ئ ېمىمۇئاسىيادا، ت ۇرائوتت. ېڭەيەىك ۋاملى بويالپ دا ۆنۈلىشىنىي
 ېەبىاارھ ئەدەبىياتتاااتىللىاا   ۈركىيتاا ېيىنىااىخااا  ھاااجىپتىن ك ۈسااۈپي

 ڭچاو ۇنەاقئوخشاش ب ەۋائىغائىجادىيىتى ن ۋەھاياتىي پائالىيىتى  ڭشائىرنى
. ەمە بولغااان ئ ۋەرسااازا ۈچىگەىاا  كااقىل ەسااىرت ۈچلااۈكك ۋە ەسااىرگەت
 ۇرالرنىق ۇنەاقم ەققىەەھ ەۋائىن ەۋىرىەىالد ۆزئ ۇرباب ۇھەممەدم ەھىرىەدىنز

 ۇنەاقتىلەا شا ۈركىيت. ئىەى دەميوق ئا ەڭەىشىت ەلىشىربەگئ»: يازغانىەى
ياخشااى يازغااان  ەمھ ۆپكاا ۇنىڭەىلىاا ئ ېەىىمھاا ېاىپتااۇكى،ي ېئىرالرنىشاا
 ۋەتاارىمەى  ېيىن،ك ەسىرئ ېرىمي ۋاپاتىەىن نىڭەۋائىن ەلىشىرئ« ...ەمە ئ
ناملى   «ەشىەىتارىمىي ر» ۆزىنىڭئ ەيەەرھ ۇھەممەدمىرزا م ەربابىئ ۆلەتد
 ەخەللۇسااىت ۇنىااڭئ ەلىشااىر،مىاار ئ»: يارغانىااەى ەپد ۇنااەاقم ەسااىرىەەئ
تىلاەا  ۈركىيتا ېەىىمھا ېايىنك ۇنىڭاەىنئ ۋە ۋۋالئاا ۇنىڭاەىنئ ەۋائىەۇر،ن
 ەۋائىن. ەمە يازالىغان ئ ېئىرش ۈكسەكرەكي ۇنىڭەىنئ ۋە ۆپرەكك ۇنىڭەىنئ
( جامى ۇراھمانئابە)مولال  ېئىرلىرىش ۈركىت ۇنىڭئ ۋە ۇستاددۇرئ ۈنەردەھ ۇب
 «.ۇرئىگىە ۆھرەتىەش ەڭت ەنبىل ېئىرلىرىفارسىي ش ڭنى
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تىللىااا   ۈركىيتااا ېرىمىاااەا،ئىىىىنەاااى ي ەساااىرنىڭئ-15 نەۋائاااى  
بىاار تااوپ ھارمااا   ېاايىن،اراتقانااەىن كي ەللىسااىنىپ ۇقىرىياا ەدەبىياتنىااڭئ
 ەۋائىەىنن ۇالرئ. قىلەى ەۋالنقايتا ج ۇنبىرىەەم ەدەبىياتئ ۈركىيت ەدىبلەرئ
ىي ەدىئب ەۋائىنىڭن. ېسابلىەىھ ۇستازئ ەنىۋىم ۆزلىرىگەئ ەۋائىنىن ۆگەنەى،ئ
ئاسىيادا  ۇرائوتت ۇيانب ەسىردىنئ ەشمىراسلىرى ب ەتباي ئىجادىي ۋە ېتودىم
 ۈركىيئاساىيادىىى تا ۇرائوتتا. ەلتاۈردىك ۋۇجۇتقاائىلمىناى  سلى ەۋائىشۇنان

 ەرىجىاەەناھايىتى ز ر د ەنئىتىس ەتكىتاب ۋە ەتتاتلى خ ەلقلەرنىڭتىللى  خ
شاائىرالر  ۋە ەدىا ئ ۆپلىگەنكا. قىلاەى ەنابەم ۆزىگەئا ەساەرلىرىنىئ ەۋائىن
 ەەركىابىگت ساى«ەمساەخ» ەۋائىنىاڭن. يازدى ەزىرەلەرن ەسەرلىرىگەئ ەۋائىن

ئااغااكى  ەلا ئاساتا خ-ئاساتا ۇژىتلىرىسا ڭداساتانالرنى ۇنەەبىر ما ەنكىرگ
 ەۋائىنىڭن. ەتتىبىرلىشىپ ك ەنئىجادى بىل ەل خ ۋامئا ۆتۈپ،ئ ەدەبىياتىغائ
. كىردى ڭىپسى ەنئىتىگەس ۇقامم ىيائاس ۇرائوتت ەزەللىرىلىرى  غ ۆپلىگەنك

 ەۋائاىن ېىىساتىتئاساسالى  ناخشاا  ۇقامىنىاڭئاون ئىىىاى م ۇيغۇرئ ۇپمۇبول
 ۋىئاسىيادا بىر غاايى ۇرائوتت ۆزىمۇئ ەۋائىنىڭن. تاپتى ەشىىلت ەزەللىرىەىنغ
تاارىم  ەلاەى،ئارساىەا ياشااپ ك ەلا باويى خ ەسىرلەرئايلىنىپ، ئ ەخىسىەش

 ۇچىياشىغ ېرىتورىيىەەت ۇزاقئ ەڭبولغان ك سىياغىەەئويمانلىقىەىن كىەى  ئا
پارسالر،  ۈركمەنلەر،ت ۆزبىىلەر،ئ الر،ۇيغۇرئ ۈملىەىنج ەلقلىرى،بوستانلى  خ

 ۈرلاۈكت ەققىاەىىىھ ەۋائاىئارىساىەا ن ۈركلىرىتا ۈركىيەتا ۋە ەزەربەيجاانالرئ
 .ۇردىتارقىلىپ ي ېغىاغائ-ېغىادىنئ ۋايەتلەررى

 ەرىسالىىلىرىەە،د ەدرىساەلەرم ۋايەتلىرىاەە،رى ەل خ ەۋائىن شۇنەاق، 
 .ەلەىياشاپ ك ەلبىەەر قشائىرال ۋە ەرزىەەمىسراالر ل ەۋجىەە،ئ ۇقامالرم

قايتاا  ۋەقايتا بىلى   ەۋائىنىن ەلقلىرىنىڭئاسىيا خ ۇرائوتت ەسىرئ-20
 ۇپرىغاانئ ڭقوليازمىلىرىنىا ەرقر ھى شا ەۋائىنىڭن. بولەى ەسىرىئ ۇشتون

قايتاا  ەتبەچىلىىىاەەئارىسىەىن سىرغىپ چىقىپ، ھازىرقى زامان م ۋاراقلىرى
 ۋى ەىن باشااالپ، سااابى  سااويىللىرىاا-30 ەسااىرنىڭئ ۇشااۇم. تىرىلااەى

تىپتىىاى  ېڭاىي ۆزبەكىساتانەائ ېيىتقانەا،كونىىرىتراق ئ ېمىمۇت ئىتتىپاقىەا،
 ۇشااۇم. ەكىللەنەىشاا ەدرىجااىئىلمااى ت( ەۋائىشۇناساالى ن)«ەۋائىمااانلى ن»
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 ۇنىقوشاا ەتقىقاااتەىالرت ۋە ۇتەخەسسىساالەرئااالىمالر، م ۆپلىگەنكاا ەدەساااھ
 ۋى سااابى  سااو ەمگەكلىاارىئ ەدىىىساااھ ۇباا ۇالرنىااڭئ. چىقتااى ېتىشااىپي

قولغااا  ۇتااۇقالرنىز ر ئ ەتغاااي ەتقىقاتىااەات ەۋائىشۇناساالى ن ئىتتىپاقىنىااڭ
ساابى   ۆرۈركاى،ز ۆتاۈشئ ەكىاتلەپت ۇنىمۇش ۆۋىتىەەن ۆزئ ەممائ. ەلتۈردىك

 ڭسىياسااىي خاھىشااالرنى ەزىبىاارب ەتقىقاااتىت ەۋائااىن ڭئىتتىپاقىنىاا ۋى سااو
 ىقارىشااا ۇنيااااد ەۋائىنىاااڭن تااااەتھ. خاااالىي بواللمىاااەى ەكلىمىلىرىاااەىنچ
 .ۇلەىيول قوي ۇخاتالىقالرغىم ېغىرئ ەسىلىسىەەم

 ۈياۇكب ەيتاتەقويغان بىار پ ەدەمق ەسىرگەئ-21 ەلد ۈنەە،ك بۇگۈنىى 
 ۇشقايتاا تونا ېساىلك-ۈزۈلئا ۇنىئا ۋە ېارى شائىر ئىجادىغاا قايتاا باھاا ب

 لەنگەنەكاۈلتارىمىاەىن ي ەتقىقااتىت ەۋائاىقالاەى، ن ۇپبول ۆرۈرناھايىتى ز
 .ۈچەيتتىك ېمىمۇت ۆرۈرىيەتنىز ۇب ۋاقالرسا-ەجرىبەت

 ەرجىمىھالىت ۇمىيئوم ۋەيولى  ەتھاياتىي پائالىيىتى، ئىجادىي نەۋائىنىڭ 
 ەققىااەەھ ەۋائااىن. ېاىلااەىي ەسااەرلەرئ ۆپلىگەنكاا ۆزبەكىسااتانەائ ەققىااەەھ
ھاياتىغااا  ەۋائااىئوينالااەى، ن ەھنىلەردەساا ېاىلىااپدىاارامىالر ي ەخسااۇ م
 ۇقتوملا 15. قىلىنىپ تارقىتىلەى ەشىرتىراژلى  ر مانالر ن ۆپك النغانېغىشب
 ەتئىاااز ۈملىااەىنج ۇشاا. چىقتااى ۇقلۇققاااتااوپلىمى يور ەسااەرلىرىئ ەۋائااىن

 ەلىشااىرئ» ەيىموفنىااڭق ەزىااائ ،«ەپتىاارىد ەلاا ق ەۋائىنىااڭن» ۇلتاننىڭساا
خاراكتىرلىاا   ەرجىمىھااالقاتااارلى  ت« ھاياااتى ەرئاجايىااپ كىشااىل-ەۋائااىن
 ...ېرىشتىقىاغىن ئالقىشىغا ئ ۇرمەنلەرنىڭئوق ەڭك رلەرەسەئ

 ۇشاۇم. ۇتۇلمىاەىيور ەلتۈكاۈ ت ېماىت ۇنياسىد ەۋائىنىڭن ھالبۇكى، 
 ېمىەەتاا ەسااەرلەرساناقسااىا ئ-سااان ېاىلغاااني ەققىااەەھ ەۋائااىن ەمگىااەەك

 ۆتىەنئا. بواللمىاەى ۇرۇپبولغان قىاىقىشاىنى قاناە ەۋائىغان ڭكىتابمانالرنى
 ادىيارىمى ەرئىادىنىشل ەققىەىىىھ ەۋائىن ۇيان،للىرىەىن بيى-80 ەسىرنىڭئ

ئاااز  ەريانااەاج ۇباا. ۈزۈلااەىكىرگ ۈنتەرتىپىگەمااوھىم كاا ەسااىنىڭئىلىاام ساھ
 ۇبا ەتئىباار ەۋائىاەىنن ېىىنلا ۇ،بولسىم ەلگەنقولغا ك ەتىجىلەربولمىغان ن

 ۈساتىگەئ ۇنىڭئ. خاال  ېاىلەى،بىر تامەىسىال ق ەقەتپ ېڭىانىڭد ەكسىاچ
 ەشىرگەن ەش،لەتر ەنلىرىنىقىسم ەسەرلىرىنىڭئ ەۋائىن ەقەتپ ەرىادىنىشلئ ۇب
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 ۋە ېاارى ب ۈشااەنەەئاااددىي چ ەققىااەەھ ەسااەرلىرىئ ەۋائااىن ەييااارالش،ت
 ەۋائااىن ڭبىانىاا ېيتقانااەا،ئ ۇقىنىئوچاا. ەكلەنااەىچ ەنااالبىل ۇشااتۇرۇشتون
 ەلىااىقالماسااتىن، ب ەينىااەەك ەھەتااتىالج ۋاقىاا  ەتقىقاااتىمىات ەققىااەىىىھ
 .ھاسىل قىاللمىەى ېستىمائالەىغا س ۆزئ ەھەتتىمۇج ڭقۇرلىقىچو ەرىيەەزن

 ەۋائىنااىباشاالنەى، بىااا ن ەمااەىالئ ەتقىقااتىت ەۋائااىن ەبىااد دەرۋەقە، 
قانەىلىا  ئاارىلى   ۇرىمىادائوتتا ڭبىانىا ەنبىال ەۋائىقانەىلى  بىلىمىا؟ ن

 ...؟!بار

 ەلىشااىرئ. ەكلىا چ ۋاپلىرىمىاجاا ەمماائ ەكساىا،چ ۇئالالرسا شاۇنەاق، 
 ەئىاگ ۈشاەنەىلەرگەچ ۇمىيئوما ەققىاەىىىھ ەسەرلىرىئ ۋەھاياتى  ەۋائىنىڭن

 ەۋائىنىڭن ۈملىەىنج ەرەپلىرى،ئايرىم ت ۇنياسىنىڭد ەۋائىن ېىىنل ۇ،بولساقم
 ۆپك رىمىابىلىەىغانلى ەققىەەبولمىغان ئىەىى سىرلىرى ھ ەلۇمم ېمىت ەبىاگ

 ەمئىلمىااي، ھ ەمھ ەققىااەەھ ەۋائااىن ېمااىت ەبىاااد ۈسااتىگەئ ۇنىااڭئ ەمە ،ئ
 ۆتۈرەلەياەىغانك ەزىماىھ ەدىئىايب ڭكىتابمانالرنىا ۋامئاممىباپ بولغان، ئاا

 .چىقمىەى ۇرىغائوتت ۇشلۇقئوق ەربىر

 ۈپەيلىتا ېھتىياا ئ ۇشاۇئاددىي كىتااپەىنى ماناا م ۇب ۇئەللىپم كەمىنە 
 ۋە ۇساپىساىتولغاان ھاياات م ەرگۈزەشاتىلەرگەئاجايىپ س ەۋائىنىڭن. يازدى

 ۇتۇشاقايور ەنئاددىي، ئاممىباب يول بىال ەمگەكلىرىنىئىجادىي ئ ەمشۇمۇلالئ
لى  ەبااەەبىد ۇراسااىملىرى،م ەشخاااتىرىل ەيۋەتلىاا ھ ەۋائىنااىن. تىرىشااتى

 ەتاالشالىرىد ەۋەلىا ئاخىرى ياوق مىللىاي ت-باش ۋەئىبارىلىرى  ەمەۇساناھ
 ۇنىئا ۋە ۇشانىتون ەۋائىناىن ۆزىاەىنئ ەۋائىنىاڭن ەلىاىب ەمە ،ئىەىەىن ئ

 .قىلەى ۈمىەقىلىشنى ئ ې ھ ەلبىەەق ەل خ

 ەۋائااااىن ەلىشااااىرئ ەسااااىرىنىئاااااددىي ئ ۇباااا ۇئەللىااااپم ئاخىرىااااەا 
 ۋغاساو ەيىللىقاى خاتىرىساىگ 500 ۋاپاتىنىڭيىللىقى،  560 ۇغۇلغانلىقىنىڭت

 !...قىلەى
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 نەۋائىنىڭ ۋەتىنى: بىرىنچى باب
 

 ۋە ۆلەتلەرد نىىەەكۇگۈب ېمىئاسىيادا ت ۇراياشىغان زامانەا ئوتت نەۋائى 
 ۋەدائىرىسى  ۇقۇمىنىڭئ ۋەتەن. ەكىللەنمىگەنىەىش لىرى«ېگراچ» ەتلەرمىلل

سااااىاىقلىرى ئااااارقىلى   «ېگااااراچ» ۈنەىىىااااەەكك ۇگااااۈنىىب ەنىسااااىمۇم
ھىراتتااا  ەھەرشاا ۈزەلئاسااىيادىىى گاا ۇرائوتتاا ەۋائااىن. ەكلەنمىگەنىااەىچ
 ۆمرىاەەئ ۇئا ەمماائ. ۆتتىئا ەماەىنھىراتتاا ئال ۋەھىراتتا ياشاىەى  ۇغۇلەى،ت
 ەمەرقەنە،ساا. ۇردىتاا ەھەرلەردەشاا ۇرغااۇنباااردى، ن ەھەرلەرگەشاا ۇرغااۇنن
 ەھەرلەرنىڭشا ۇشاۇماناا م...ەلخئاستىراباد، ب ەباىبار،س ۇر،نىشاپ ەشھەد،م
 رىمااي،قا ۇشاىغابول ۇنەاقش. ېپقالەىئاياغ ئىالىرى ق ەۋائىنىڭن ەممىسىەەھ
 ېسابالشاانىھ ەپد تىنااىۋە ۆزىنىااڭئ ەيەرنااىق ەۋائااىن ەسااىرىەەئ ېەبىاارھ»
 « .ەمە ئ ەكىتلىگەنت

 ەپد «ېماۇرىيلەرت»ئاسىيادا  ۇرائوتت ۋۋالالئا ېلىشتىنك ۇنياغاد نەۋائى 
. ەتىەنىەىپارچىلىنىپ ك ەنەي ېلىپ،ك ۋۇجۇتقا ەئاتالغان بىر كاتتا ئىمپىرىي

 ەسااەبلى ن ېمااۇرىيت دىىااى«ېمپىاارىيەئ»پارچىالنغااان  ۇشاا ەنەئ ەۋائااىن
 ۇششاقئ لەىغائا ۆزئ ەرقايسىسىھ ۋاتقان،تالىشى ەتھاكىمىي ەدەپھ ەرشاھاادىل

زامانااەا  ۇرۇنىۋاتقااانئ ەكىللەنەۈرۈشااىەش ەدائىاار ەسااىرت ەتتىىىھااال ۆلااۈنمەب
-ئىسساى  ڭيىلاالردا جاھاننىا ۇرغاانت ۋالغاۇپدا ۇنەاقالشا. ەلەىك ۇنياغاد

 :ياشىەى ۆرۈپك ۇقلىرىنىسوغ

 ەۋانلى ،نات ەلەكتىنتاپتىم ف گاھى       
 .زامانەىن كامرانلى  ۆردۈمك گاھى       
 زامانەا، ۆردۈمك ۇقسوغ-ئىسسى  بەسى       
 .تاپتىم جاھانەا ۈچۈكچ-ئاچەى  بەسى       
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 ەھىرىشا ۋە ۈرتىيا ۆرگەنكا ۇنجىت ېەىپ،ئ ۆزك ۇنياغاد ەۋائىنىڭن   
 ەھەرلەرگەشا ۇرغاۇنن ەنبىل ەۋەپلەرس ۈرلۈكت ەۋائىن ېيىنەەك. ھىرات ئىەى

 ۈتىاۈلپ. ۆتىۈزدىقىسمىنى ھىراتتا ئ ۆپك ۆمرىنىڭئ ېىىنل ۇ،لسىمبارغان بو
 اتھىاار ۆزىمااۇئ ەۋائىنىااڭن. قىساامىنى ھىراتتااا يااازدى ۆپكاا ەسااەرلىرىنىڭئ
 ۇڭالشاقاش. ھاياتىاەا كاتتاا ر ل ئوينىاەى ەدەنىيم ۋە ۇرۇلىشىق ەھىرىنىڭش
 ردە،ەۋياشىغان د ەۋائىن. ۇتاتتىت ۇنئور ەھىرات ئاالھىە ەزەرىەەن ەۋائىنىڭن
ئاسىيادىىى  ۇرائوتت ەھىرىھىرات ش ېرىمىەائىىىىنەى ي ەسىرنىڭئ-15 ەنىي
: ېيىتقاناەەكئ ۇرددى بابۇخ. ئايالنغانىەى ەركىاىگەم ەدەنىيەتم ەشھۇرم ەڭئ
. باار ئىاەى ەشاغۇللىقىم ەنبىال ەساىپك ەربىار ڭكىشىنى ەربىرھ ەردەي ۇب»
 ۇچەچىقمىغا ېلىاپئىشانى ئاخىرىغاا ئ ۇقىلساا، شا ۇتۇشئىشقا ت ەربىر ەگەرئ

 ەدىمىيق ەئىگ ەيپىياتقاك ەدەنىيم ۇققوي ۇشۇنەاقمانا م. «بولەى قىلمايتتى
ئاساساىنى  ڭقارىشاىنى ۇنياد ۆزئ. لەىۆمۈچ ېڭىاىغائىجاد د ەۋائىن ەھەردەش

 ەۋرىناىد ۇنئاالت ەدەبىياتىنىڭئ ەلقلەرتىللى  خ ۈركىيت ۇنەاقالش. تىىلىەى
 ەڭئ ەققىااەىىىھ( ھىاارات)ھىرىااي ەئاااخىرغىە ۆمرىنىااڭئ ەۋائااىن». ئاااچتى

 ەۋائىنىاڭن. ەلاەىساقالپ ك ەلبىەەق ۆزئ ەرنىخاتىرىل ەشىنئات ەڭياخشى، ئ
ياخشاى  ەڭئ ڭجاھاننىا ەناىىنەى ئىقلىمىاەا، يۆتتا ۈزىنىڭي ەري ە،پىىىرىە

 ەھنەماالى ر ۇياشق ەختىگە،ب ەلىيىگە،ت› ڭئالغان ھىرىينى ۇنجايىەىن ئور
 ۇياشق ەركىاىەەم ۇنىڭئ ۆلۈنۈپ،ب ەۋەتىەق ەتتەئاسمان ي ۇددى، خ‹قىالتتى

 ۇراسانخ ەركىاىەەم ۇنىڭئ ۆلۈنۈپ،ئىقلىمغا ب ەتتەي ۈزىمۇي ەري ۇرغىنىەەك،ت
 ەددىسا» ەۋائاىن ۇڭاشا. «جىنى ئىاەى ۇراساننىڭبولسا خ ىرىيھ. ۇراتتىت

 : ۇيازىە ەپد ۇنەاقداستانىەا م «ەنەەرئىسى

 ەۋقەئى،ئىقلىم ئىەى م ۆرتىنەىت چۇ     
 .ساھىبى تالىئى ۇياشئولەى ق بە      
 ېرۇر،ئ ەقسىمت ەتتىي كەۋاكىبغەكىم     
 .ۇرئىقلىم ئىر ەتتىي ەمھ ۈلىىم جاھان     
 ېلىپ،ك ەخشانمىھرى ر ۋەسەت ئاڭاكىم     
 .ېلىپك ۇراسانخ ۇلىىم ې ل مۇڭا     
 ڭا،ھىرىي جان ئا ەدەنەۇر،ب خۇراسان     
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 .ڭائا ۇراسانخ ەدەنەۇرجان، ب ھىرىي     

بولغاان ھىارات  ۇرتىئانا ي ەزىرىەەن ەۋائىنىڭن ۇرۇپتىمىاكى،ت ۆرۈپك  
 ۇنياخشاى جايىاەىن ئاور ەڭئ ڭجاھاننى ەركىاىەىن،م ۈزىنىڭي ەري ۈتىۈلپ

بىار  ۈيۈكب ەمەەھ ۆزەتتىك ۇنيانىد ۆزنەكتىنك ۇشۇمانا م ەۋائىن. ئالغانىەى
 ڭقاۇرچو ەڭراتناى ئباويى ھى ۆمۈرئ ۇئ. سىيماسىغا ئايالنەى ۇرلۇقن ەۋرنىڭد
غاا ( ۇرىنا ۇياشق)ېھىرگويا م ەھىرىنىڭھىرات ش. ۆيەىس ەنبىل ېسسىياتىھ

 :قىلەى ۈمۈتئ ۇرۇشىنىپارالپ ت ەبەدىيئوخشاش ئ

 مىھر، ۈزرەتاكى بولغاي سىپىھر ئ ئەال،       
 .سىپىھر ۇلغايئ ۇرىەىنمىھر ن يارۇغ       
 ەۋال،ز ەڭلىغمىھر ي ۇنبولماس ئاڭا       
 .ھال ۇفتەئاش ەلقىنخ ەتمەسۇنئ سىپىھر       

 ەلىشاىرئ ۆلىتاىد ۇراسانخ ۋە ەھىرىھىرات ش ېيتقانەا،ئ ەنەىنم ۇشۇم      
 ېرىنىاڭي ەلەكاۋاشف» ۆزىنىڭئ ۋەتەن ۇب. ئىەى ۋەتىنىبىرىنەى  ەۋائىنىڭن
 «ۋاساىھا ەننەتاتەكج» ۋە( ەڭلىىاىك ەكئاسمانە ڭزىمىنىنى-ەري)«ەزاسىف

بولغااااان  ڭگىاخااااانغىەەچى ەنەەردىنئىسااااى ۇيااااانتااااارىمتىن ب ەنبىاااال
 .ەلگەنىەىدىققىتىنى تارتىپ ك رالرنىڭجاھانگى

شاائىر . ئىاەى ۋەتىناىئىىىىنەاى  ەۋائىنىاڭن ەلىشاىرئ - ەمەرقەن س  
 ڭياشالى  باھارىنىا ەھەردەش ەدەنىيەتلى م ەدەمىيق ۇئاسىيادىىى ب ۇرائوتت

قايتا ياسالغان  پىەىنەرىت ېمۇرت ەمىرئ. ۆتىۈزگەنىەىيىللىرىنى ئ ۈزەلگ ەڭئ
 ەتلى مەشاەھ ەلئەلىرى،ق-ېپىلس ەيۋەتلى ھ ۆزىنىڭئ ەھىرىش ەمەرقەن س

 ۋە ەدرىساەم ەساەى ،م ەشاھۇربازارلىرى، م-ەستەر ۋاتسارايلىرى، ئا-ئوردا
 ەمەرقەن سا. ساالغانىەى ەرزىگەل ەلبىنىق ڭياش شائىرنى ەنخانىقالىرى بىل

 ېماۇرىيلەرت ەنەي ەلىاىب ەمە ،ئ ەناالپارالق تارىمى بىل ەمھ ۇزۇنئ ۆزىنىڭئ
-ېڭىاەىنئىجادىغاا ي ەۋائىن ەنمۇبىل ۆھرىتىش-شان ەمشۇمۇلئال ەۋرىەىىىد
 ۆتىەنئاا ەمەرقەنتتەسا ۆزىنىااڭشاائىر ئ. ەتىەنىاەىئ ەخاا ئىلھاامالر ب ېڭاىي

 ۈزەلگاا ەڭئ ڭياشاالىقىنى ۇنىااڭئ ەردەي ۇباا. ۇنتالمااايتتىئ ەساااليىللىرىنااى ئ



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى

~ 12 ~ 
 

 ەنھالى ،ت ەنبىل ۈشىنى ھاياتنى چ ۇش،ئىادىنى ، ئوق ەنىيالەامىلىرى، ي
 ەچۈرمىشاالىرى،ك ئىەىااى ۇرەكىەپماا ۇرىسااىەىىىئااازاب ئوتت ۋە ۇھەببەتماا
ئىلھاملىرى  ەتئىجادىي ۈچلۈكئويغانغان ك ەلبىەەق ڭياش شائىرنى ۇنىڭەەكش
 .ېپقالغانىەىق

 ۇلااۇغبەگئ ۋە ېمااۇرت ەمىاارئ ەمەرقەنتتەساا ەدەر،ق ەۋرىااگەد ەۋائااىن  
 ەنىااالھايااات ي ەدەنىاايم ۇققوياا ېلىۋاتقااانك ۋاملىشااىپدا زامانىااەىن باشااالپ

 ەھەرگەشا ەدىمىيق ۋە ۈزەلگ ۇبالىلىقىەىن باشالپال ب ەۋائىن. ئىەى ەۋجۇتم
 ۈركتا ۋە ۇسەھاساىەىنف ەتىنىڭئىبار ۇيغۇرئ» ەۋائىن. ەلگەنىەىك ەلپۈنۈپت
 ۈركىيتا ۋە ۇساتىلىرىەىنئ ڭئىبارىلىرىنىا ۇيغۇرئ)«ۇلەغاسىەىنب ەلفازىنىڭئ
شاائىرالردىن  ۈركىيگاۈيت ەشاھۇرم ەرىاپلىگەنت ەپد( ماھىرلىرىەىن ڭلىنىتى
 ەھەردەشاا ۇشااۇم ەلد ەنبىاال ەسااەرلىرىئ ۇالرنىااڭئ ۋە ەكىاكىالرساا ۇتفى،لاا
 ۆپلىگەنىىى كااەۋرىااەد ۆزئاا ەلبىااەىمۇق ەۋائىنىااڭن ەلىشااىرئ. ۇچراشااقانىەىئ
 ىياتېسسابىر خىل ھ ەئاالھىە ەتەننىسب ەمەرقەنتىەئوخشاشال س ەلالمەلەرگەئ
ئاشىارا،  ەزىەەب ېسسىياتنىخىل ھ ۇب ەسەرلىرىەەئ ۆزئ ەۋائىن. ئىەى ەۋجۇتم
 ەئىگ ەختىىەت ەمەرقەن بويى س ۆمۈرئ. ەلەىقىلىپ ك ەئىپاد ۇرۇنيوش ەزىەەب

 ۇردەكبااب ۇرالمىغانئىشاقا ئاشا ۇساىنىئارز ۇبا ەمماقىلغان، ئ ۇئارز ۇشنىبول
 ۈزەلگاا ەمەرقەنتتەكساا ۈزىااەەي ەري»: ەنبىاال ەساارەتھ ڭپادىشاااھنى ۈيااۈكب
پادىشاا   ۇلاۇغئ ېمۇربەگەەكت ەرنىي ۇب ۇرۇنب ېمۇربەگەىنت»، «ئاز ەھەرش

مانا . ئىەى ەمە ئ ەجەبلىنەرلى ئ ېيىشىد «ەمە قىلىپ باققان ئ ەخ پايت
. ئىەى ۆتىۈزگەنيىللىرىنى ئ ەبىر قانە ىقىنىڭياشل ۆزئ ەۋايىن ەھەردەش ۇشۇم
 ەسااەنھ ەيىەساا» ەكتااۇبىم يېئىرىشاا ەشااھۇرم ۆزىنىااڭئ ەھەردەشاا ۇشااۇم
 ەمەرقەنتنىڭس ەۋردىىىد ۇشۇم ېلىپك ەنەي. يازغانىەى نى«ەتخ ەردەشىرگەئ
يااش  ېلىشاىگەك ەياەانغام ۇتۇقلىرىنىاڭئ ۇنەەبىار ما ەھەتتىىىج ەدەبىياتئ
 ەتقىقاتەىلىرىااەىنت ۆزبەكئاا ۇڭاشاا. ئاكتىااپ ئىشااتىراك قىلغانىااەى ەۋائىمااۇن
 ەساىرنىڭئ-15 ەمەرقەنتنىڭس»: نىەىيازغا ۇنەاقم ەقتەھ ۇب ۇلاليېفئابە.ۋ

 ەلىشااىرئ ەرەققىياتىااەات ەدەنىيىتااىم ۋە ەدەبىياااتىئ ېرىمىااەىىىئىىىىنەااى ي
ماوھىتىنى  ەدەبىايئ ەمەرقەن سا ەۋردەد ۇبا. كاتتا بولەى ۇر لىم ەۋائىنىڭن
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 ەسەۋۋۇرت ەلەمىەشلەرسىاياش ق ېتىشتۈرگەني ۇئ ۇپمۇىسىا، بولەۋائن ەلىشىرئ
 .«ەمە ئ ۈمىىنقىلى  م

 ەنگەناەىنھااكىمىيىتى تىىل ڭبايقارانى ۈسەيىنيىلى ھىراتتا ھ-1469  
. ەلااەىھىراتقااا قايتىااپ ك ەھىرىئانااا شاا ەمەرقەنتتىنساا ەۋائااىن ېاايىن،ك
 ەممائ. نىسىپ بولمىەى ەۋائىغان ېرى قايتا ب ەمەرقەنتىەس ېيىنك ۇنىڭەىنش
ياشااالى   ۆزىنىاااڭئ ۋەخىياااالالرنى  ۇئىاگااا ەققىاااەىىىھ ەمەرقەن سااا ۇئااا
 ەشھۇرنامى ئاستىەىىى م «ەمسەخ» ۇئ. ۇنتىمىەىبويى ئ ۆمۈرىمىلىرىنى ئلەسئ

 ەمەرقەن سا دە،«ەنەەرئىساى ەددىسا»بولغاان  ۈگەنەىسىت ڭداستانلىرىنى
 ەققىاەىىىبىناا قىلىنغاانلىقى ھ ەرىپىاەىنت ەنەەرئىسى ەدىمەەق ەھىرىنىڭش
 ەڭەىشىت)«ەنەبىمان ەمەرقەنەىس» ۇنەاقالش. ۇمىسراالرنى بايان قىلىە ۈزەلگ

 ەننەتاااتەكج)«ەناااەمان ەۋساااىفىرد ەمەرقەنەىسااا»، (ەمەرقەن ياااوق سااا
 ەھەرنىشا ەدىمىايق ۇئوخشىتىشالر ئاارقىلى  با ۈزەلقاتارلى  گ( ەمەرقەن س
 .ەدھىيەلەيەۇم

 ەركەزم ەمەرقەنتنىساا ۋەھىاارات  ۇكى،بولىااە ۆرۈۋىلىشااقاك ۇنىڭااەىنب  
. ۋەتىنىەۇرئاللىقتىىى رى ەۋائىنىڭن ۇنىراي ۋەرائۇننەھرما ۋە ۇراسانقىلغان خ

 ۇرائاساتىەىىى ئوتتا ۆكاۈمرانلىقىھ ېماۇرىيالرت - ۋەتەناەەرىئاال  ۇشاۇمانا م
 ەتغاي ۋە ۆمۈلەىچ ېڭىاىغاياشىەى، ئىجاد د ەلەى،ك ۇنياغاد ەۋائىئاسىيادا ن

 ۇڭالشاقاش. ۆتتىئا ەماەىنئال ۇرۇپقالە ەسەرلەرنىئ ەلسەپىۋىپ-ەدىئىيز ر ب
 ۇئاشا ەچۈرگەنھايات ك ۆزىئ ەنئالەى بىل ەڭئ ۇيغۇسىت ۋەتەن ەۋائىەىىىن
: ۆتىەنەەكئ ۆرسىتىپك ۇلتانس ەتئىاز ۇددىخ. ۇغۇلغانىەىت ۋەتەنەە ېئالر
ئىشاتىياق  ۋە ېھىارم ۇنەاقتنى شاۇرئارىسىەىن بىار يا ۇرتالري ۆپلىگەنك ۇئ»
 ەلىاىب ەمە ،ئ ەققىاەىالھ ۋەتىنى ەۋائىنىڭن ەبىاد ەسۋىرلەيەۇكى،ت ەنبىل
بولغااان  ەئاااخىرغىە ۆمرىنىااڭبالىلىقىااەىن تااا ئ ڭائىرنىشاا ۋەتەنااگە ۇباا ەنەي

 - ۇرتياا ۇباا. ۇغۇلىااەۇت ەسااەۋۋۇرت ېنىاا ئ ەققىااەىمۇھ ۇھەببىتىدائىملىاا  ماا
جايلىشىپ،  ەرىپىگەئىىىى ت ەرياسىنىڭد ئامۇ. ۋەرائۇننەھىردۇرما ۋە ۇراسانخ
 ۆكۈماەاربىار ھ ۆپىنەەكا ۋەقىلغاان  ەشاىىلت ۈتۈنلاۈكنىبىار پ ەسىردەئ-15
 ەشااھۇرم ۇالرنىااڭئ ۋە ۆلىەئاا ڭئىىىااى چااو ۇقىلىنغااان باا ەئىااەار نەرىپىااەىت
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ھاياتىااەا بىقىيااا  ر ل  ەۋائىنىااڭن ەمەرقەن ساا ۋەھىاارات  - ەھەرلىرىشاا
 .«ېرىشتىباھاالرغا ئ ۇقىرىئىجادىەا ي ۇنىڭئ ۋەئوينىەى 

 ۆزىئا ەرگىاماۇچىگراسى ھ ۋەتەن ەزەرىەىىىن ەۋائىنىڭن ۋاھالەنىى،  
 ەنااالبىل ۋەرائۇننەھىرمااا ۋە ۇراسااانبارغااان خ ېلىااپئ ەتپائااالىي ۋەياشااىغان 

 ەپد ەلقلىرىنىاااڭئاساااىيا خ ۇرائوتتااا ۈتىاااۈلپ ۆزىنىئااا ۇئااا. ەكلەنمەيتاااىچ
 ۇرتالرنى،ياا ۆپلىگەنكاا ۋاتقانياشااا ەلقاالەرتىللىاا  خ ۈركىيتاا. ېساااباليتىھ
 ۆزئ ۇرتلىرىنىي ەكبولغان ئارىلىقتىىى يىپ ەنگىەەخوت ۇراسانەىنخ ۈملىەىنج

 ەۋرىااەىىىئااويغىنى  د ەدەبىاايئ ۇئاا ېلىااپك ەنەي. ايتىقااار ەپد ۋەتىنااى
 ەتئىجاادىي ۆزىنىاڭئ ەنر ھاى بىال ەرۋەرلى خا  ئىنساانپ ۇمانىاىمەىالرغاگ
نىااەىن ەم ۇشااۇم. ەتتااىبىل ەپد ەنسااۈپم ەتىەئىنسااانىي ۈتىااۈلپ ېااۋىلىرىنىم
. ئاالتتى ەئىەىگ ۆزدائىرىنى ئ ەڭك ېمىمۇت ۇقۇمىئ ۋەتەن ەۋائىنىڭن ېيتقانەا،ئ
 :ۇيازىە ەپد ۇنەاقداستانىەا م «ېرىنش-ەرھادف» ۇئ

 ەنجە،گ ەبىرل ەردەئىئالسا ب نىاامى  
 .ەنجەقىلسا ر ەمھ ەھلىغەئ ۇمر قەدەم  
 ەباننى،ز ېغىداغى ت ۇسرەۋخ چېىىپ  
 .ۇستاننىھىنە ەيلەسەئ ەتھف يۈرۈپ  
 ەۋبەت،ن ۇرسائ ەجەمەەجامى ئ يەنە  
 . ەۋكەتش ۇسىداغى چالسا ك ئەرەبىەە  
 ڭەۇر،مى ەيوقس ۈز،ي ەرگ ەۋمبىر ق ئەگەر  
 .ېنىڭەۇرم ۇدخ ۇلۇسىئ ۈركت مۇئەييەن  
 ئاسان، ەرمانىمغەف ەختىت ئالىپمەن  
 .ۇراسانخىتادىن تا خ ەكمەيچ چەرى   
 ەم،جان ھ ۈرك،ت ۆزۈمگەس ەرمى ب كۆڭۈل  
 .ەمھ ۈركمەنت ەلىىب ۈرك،ت ۇزيالغ نە  
 

 «ەمسەنەۋسالەرخ» ۇرۇنقىبا ۆزىاەىنئ ەۋائاىن ۇرۇپتىمىاكى،ت ۆرۈپك  
 ۆزئاااا ۇسااااابىقىەە،بولغااااان ئىجااااادىي م ەنبىاااال( ۇچىالريااااازغ ەمسااااەخ)
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 ۇنالردىىىبولغان راي ۈمىىنەىلىىىم ېرى ب ېتىپي ەسىرىت سىنىڭ«ەمسەخ»
 ەمەەھ ېساباليەۇھ ەپد «ەلقىمخ ۆزئ» ۇرمەنلەرنىتىللى  ئوق ۈركىيبارلى  ت

 ۆزئاا ەنىتىرىتااورىي ەڭئااارىلىقتىىى ك« بولغااان ۇراسااانغىەەخ ىنخىتاااد»
 ېيتقاناەا،ئ ەنىاەىنم ۇشاۇم. ۇقاراياە ەپد ەمبىرىىاىماكان چ ەرلىرىنىڭەسئ
تىللىا   ۈركىيتا ەلىاىب ەمە ،ئ ۇرتنىبىر ي ەلۇمم ۇقۇمىئ ۋەتەن ەۋائىنىڭن
نالرنى ۇراي ەڭك ۋاتقانياشا ەلقلەرخ ۆپلىگەنك ېلىۋاتقان،ئ ەھرەب ەدەبىياتتىنئ
 .ئاالتتى ەئىەىگ ۆزئ

ياشىغان  ەۋائىنىڭن ۆرۈركى،ز ۆتۈشئ ەكىتلەپت ۇنىمۇش ۆۋىتىەەن ۆزئ  
باويى  ۆماۈرئ ەنەباشىقا، ي ۋەتىنىەىنرىئال  ۇبارغان ئاش ېلىپئ ەتپائالىي ۋە
چىان،  - ەلد ۋەتەن ۋىغاايى ۇبا. باار ئىاەى ۋەتىنى ۋىبىر غايى ەلپۈنگەنت

 ۋە جەناۇبى ەڭرىتاغنىاڭئاتالغاان، ت ەننااملىرى بىال ەنماچىن، خىتا، خوت
 ڭكىالسساىىلىرىنى ەرقباشاقا شا ۋە ەۋائاىن. ر ئىەىشىمالىەىىى بوستانلىقال

ئىبارىلىرى « خىتا ۈركىيت»، «چىن ۈركىيت» ۇچرايەىغانئ ۆپك ەسەرلىرىەەئ
ئاساا  قىلغاان  ۇيغۇرالرنىئ ەنىدىيارىنى، ي ەربىيغ ۇڭگۇنىڭج ەمەلىيەتتەئ
 .كۆرسىتەتتىرايونىنى  ڭشىنجا ۋاتقانياشا ەلقلەرخ ۆپلىگەنك

چاغەا ئالەىغا  ەتىەنئىشل ۇلىرىنى، ئاتالغ«خىتا»، «چىن» ەۋائىنىڭن  
 .ئىەى ەمە ئ ەجەبلىنەرلى ئ ۇشىقوش ېنىقلىغۇچىسىنىئ «ۈركىيت»

 ېلىنىااەىغاندائىاام تىلغااا ئ ەسااەرلىرىەەئ ڭكىالسسااىىلىرىنى ەرقشاا  
 ۇغراپىيەلىاا كونىرىاا  ج ۇلىرىنىااڭئاتالغ« خىتااا»،«ماااچىن»،«چىاان»

 ەۋجااۇتتارتىشااالر م-تاااالش ۈرلااۈكت ەسااىەەئىلىاام ساھ ەققىااەەدائىرىسااى ھ
 ڭشااىنجا ۇالرنىااڭئاتالغ ۇباا ەكقىسااىم ئااالىمالر بىاارد ۆپكاا ېىىنلاا ۇ،بولسااىم

 ەۋىرىااەىىىد ەۋائااىن ۇپمااۇبول. ەكىتلەيااەۇت ۆرسااىتىەىغانلىقىنىرايااونىنى ك
 .ەنگەنئىپادىل ۈچلۈكك ېمىمۇت ۇقۇمئ ۇب ەسەرلىرىەەئ ڭئاپتورالرنى

 ۋەتىناى ۋىغاايى ۆزىنىاڭارىمىانى ئدىيا ۈچۈنئ ېمەن ەۋائىن ۇنەاقتا،ئ  
 ېساباليەۇ؟ھ
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 گە«ۋەتەن ۋىغاايى» ۇبا ەرقىەىىىشا ڭبويى پامىرنى ۆمۈرئ ۇئ ېمىشقان 
 ەلپۈنىەۇ؟ت

 ۋە« چىن ۈركىيت» ەھرىمانلىرىنىق ەسەرلىرىنىڭئ ۆزئ ۇئ ېمىشقان ەنەي  
 ...ۇ؟دىيارىەىن ئالىە «ەنخوت»

 ۈيۈكئاتالغان ب ەپد «ىيالرېمۇرت»ئاسىيادا  ۇرائوتت ېنىقىى،ئ ۇنىسىش  
 ۆچۈشتىپتىىى ك ڭچو ەتلەرنىڭھارپىسىەا مىلل ېلى ك ەيەانغام ەبىر ئىمپىرىي

 ڭگىاخاااانچى ۇند لقااا ۇبااا. ەرگەنىاااەىب ۈزيااا ۇنىد لقااا ۇغۇرۇلاااۇشي ۋە
 ۇپ،باشاالنغان بولا ەنقىلىشاى بىال ۈرۈشئاسىياغا يا ۇرائوتت ۇنلىرىنىڭقوش

 ۇڭغاااۇلم ۇيغاااۇرالرئ غاااانۇنەىلىبىااار م ۋادىساااىەىنتاااارىم  ۋە ۇتئىاااەىق
 ەرەپلىارىگەت ۇراساانخ ۋە ۋارەئۇننەھرماا ەرغانە،پ ەركىبىەەت ۇنلىرىنىڭقوش

 ۇرائوتتاا ڭگىاخاننىااڭزىيااالىلىرى چى-باخشااى ۇيغااۇرئ. بارغانىااەى ۆچااۈپك
 رخاانباھادى ەبۇلغاازىئ. ماوھىم ر ل ئوينىغانىاەى ۈرۈشلىرىەەئاسىيادىىى ي

 ۇيغاۇرئ»: ېگەنىەىد ۇنەاقم ەەەسىرىناملى  ئ «ۈركت ەجەرەئىش» ۆزىنىڭئ
 ۋە ەپتەردارلىقنىئىەى، د ۆپك ەركىشىل ۇغانئوق ەنتىل بىل ۈركىت ەلقىەەخ
 ەۋرىلىرىنىاڭن ڭگىاخاننىاڭچى. ەردىئ ۇرلەرياخشى بىلا ېسابلىرىنىھ ۋاندى

 ەپتەردارالرنىااڭد ۋە ۋانالرئىراقتااا دىاا ۋە ۇراسااانخ ۋەرائۇننەھر،زامانىااەا مااا
 ۋانئوغالنلىرى دى ڭگىاخانچى ۇرتلىرىەىمۇي ڭچىننى. ئىەى ۇيغۇربارچىلىرى ئ

ئورنىغا  ڭگىاخاننىڭچى ەردىلەر،ئ ۇپقوي ەلقىەىنخ ۇيغۇرئ ەپتەردارالرنىد ۋە
 ۆرگااۈزك ۇيغااۇرئ ېالننااىگ ۋەمازانااەىران  ۇراسااان،خ ۇگااەايمانئ ۇرغااانئولت

 . «...ەردىھىسابەان ئ شىياخ ۇلئ ەردى،ئ ۇرۇپتاپش ېگەنگەد

 ۋەرائۇننەھىرمااا ۋە ەرغااانەف ڭئاسااىيانى ۇرائوتتاا»، باشااقا  ۇنىڭااەىنئ  
 ەتاىەنئارلىشاىپ ك ەلقالەرگەخ ۆزگەئا ۋەرايونلىرىاەا ئىلگىارى ماكانالشاقان 

يااااكى  ۇغۇلىساااتانم ەساااىرلەردەئ-14-13ئاھالىساااىەىن باشاااقا،  ۇيغاااۇرئ
. ىەىئ «ۆچىەنك ۈركۈملەپت ەبىقىسىقاتالم زىيالىالر ت ۇقىرىي ەشقەرىيەدىنق
 ۇڭا،شا. ر لالرناى ئوينىغانىاەى ۇھىمسارايلىرىەا ما ېمۇرىيلەرت ېيىنەەك ۇالرب
 ڭقاراخانىيالرنىا ۇيغاۇرالرئ ۇساۇلمانم»: ەپەناەىئ ۇيىتااڭئاالىمى لي ەيۋەنت

 ەنجااانئ ۋادىسااىەىىى ەرغااانەپ ەۋرىااەەگورخااانالر د ۋە ەۋرىااەەئاااخىرقى د
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‹  ۇيغۇرلىرىئىرى ئ› ېرەك،ك ۆرسەتسەك ۇيغۇرالرنىياشايەىغان ئ ۋىاليىتىەە
 ەپد «ېاارەكك ۆرسەتسااەنااى ك(ھىاارات)‹ھىرىااي›بولسااا‹ئىاارى›ېگەنااەىىىد
 .ېرىەۇب ۈشەنەەچ

 ۈملىاەىنج ەۋرىاەە،د ېماۇرىيالربولىاەىىى، ت ۆرىۋىلىشاقاك ۇنىڭەىنب  
 ۇھىتىاەام ەدەنىايم ەمەرقەنتلەرنىڭسا ۋەھىارات  ەۋرلەردەياشىغان د ەۋائىن
. لالرنى ئوينىماقتا ئىەىباخشىلىرى موھىم ر -زىيالى ۇيغۇرئ ۈركۈمبىر ت ېلىخ
ھىراتتاا  ان،بولغا ۇساتازىئ ڭجامىنىا ۇراھمانئاباە ەۋرلەردەد ۇش ەسىلەن،م
 ەۋائىنىاڭن ەرى،كاشاغ ەئەىەدىنسا ەخ بولغاان شا ەئىاگ ۇيغاائابر ۇقىرىي
 ەلىا م ۇلتانھاكىم بولغان سا ەمەرقەنتىەس ۇنۇم،ئاخ ەسىھۇددۇنف ۇستازىئ

 ەمەرقەنتتەس ەۋائىن ۇنىڭەەكشد لەاي،  ەگئىنىسى جانىب ۇنىڭئ ەرى،كاشغ
 ەلىا م ۇلتانسا بنىئى ەگھاجىب ەھمەتچاغلىرىەا ھامىيلى  قىلغان ئ ۇرغانت

باشااقا،  ۇنىڭااەىنئ. ۈملىسااىەىنەۇرج ۇنىڭشاا ەرقاتااارلى  كىشااىل ەرىكاشااغ
 ۋە ەكىاكىسا ەۋالنااشاائىرالردىن م ۈركىگاۈيبولغاان ت ەشاھۇرم ەمەرقەنتتەس
 ڭئىبارىلىرىنىاا ۇيغااۇرئ» ەۋائااىن. ىااەىلااوتفىالر بااار ئ ەبەيااەۇلالئ ەۋالنااام
 : ەزەللىرىەەغ ۆزئ ەكىاكىس ەرىپلىگەنت ەپد «ېەەنلىرىەىنچ

 ۇردۇم،ئا  ئ ۇلفۇڭەىنبىىىن ز ۇنبۇلس ۇرئاخشام تولغان تۈن 
 .بولەى ەنخوت ۇشىىم ەھانج ۇتتى،غالىيا ت ھەۋانى 
 

 ەنەدھىايەلىگم ەپد«پادىشااھى ۆزسا ڭتىلىنىا ۇيغۇرئ» ەۋائىيازسا، ن ەپد
 :ەزىلىەەغ ېگەند «ۆزۈڭك ەرگى ن» ۇتفىمۇل ەبەيەۇلالئ ەۋالنام

 ۋەسىفىەە، ۇلفىز ڭھىرىەا يوقىىم، ئانى يالغۇز   
 .بار ەنەەخوت ۇلوتفى، خىتاي ېئارى،ش شېئىرىڭ   
 

 ۆزئا ۋە ەرگەنب ەتبىشاار ۇرتىاەىني ەسالىئ ۆزىنىاڭئ ەنبىال ېيىتىب ېگەند
 ەۋرىاەەد ۇبا. قىلغاان ەئىپاد نىەلپۈنۈشىت ۈچلۈكبولغان ك ۋەتىنىگە ۇرتى،ي
زىياالىالر  ەزماەەخار ەتتاھ ۋىاليەتلىرىەە، ەنجانئ ەمھ ەمەرقەن ھىرات، س»
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يااااكى ‹ ەرىكاشاااغ› ،‹ۇنۇمئااااخ›قاتارىاااەا  ەنساااەپەارالرم ۋەقااااتلىمى 
 ەن،پ-ئىلىم ۇالرئىەى، ئ ۆپك ەرئاتالغان كىشىل ەپد ‹ەگلىرىب ۇغۇلىستانم›
ماوھىم  ېلاىخ ەدائىرىلىرىاە ەتھااكىمىي ۋە ەلىرىەەسااھ ەنئەتس-ەدەبىياتئ

 .«ۇتقانىەىت ۇنالرنىئور

ئاتالغان غىياسىەىن  ەپد« باخشى ەكىەىىىىن» -ئاتىسى  ەلىشىرنىڭئ  
 ۋە ۋەرائۇننەھرماا ۇرتلىرىاەىني ۇيغۇرئ ەرقتىىىش ۇۋىلىرىمۇب-ئاتا ۇنىڭئ ۋە
 ەۋالدلىرىاەىنئ ڭالرنىا«باخشاى ۈپەتسا ۇيغاۇرئ»بارغان  ۆچۈپك ۇراسانغاخ

 ڭنىااەلقلەرتىللىاا  خ ۈركىيتاا ۇنەائىاچىاال يوساا ۆزىنىئاا» ۇئاا ۇڭاشاا. ئىااەى
 ەنئەتكىالسسى  س ەنبىل ەدەنىيىتىم ېاى ي ۋەتىل  ەدەبىيئ ۇراقالشقان،ئولت

 ېسااااابالپھ ەپد ەۋەت ۇھىغاااااگور ېتنىاااا بولغااااان ئ ەئىااااگ ەنئەنىسااااىگەئ
 ،‹ۇلۇسااىئ ۈركتاا› ،‹ۆزبېاا ئ› ،‹ۇلۇسااىچاغاتاااي ئ› ۇنىااڭئ.ەلااەىك
 ەنىااەەم ەرتلى شاا ۋە ەرقلىاا ئىبااارىلىرى پ ېااگەند ‹ەساالىن ېمۇربېاا ت›

 «.قوللىنىلغانىەى

، «چىاان ۈركىيتاا» ەسااەرلىرىەەئ ۆزئاا ەۋائااىن ەلىشااىرئ ۇڭالشااقا،ش  
 ۇھەببەتما ەكسىاقاتارلى  نامالرنى چ «ەنخوت ۋەرىكىش»، «خىتا ۈركىيت»
 ۆزنى ئدىلئارام قاتارلىقالر ەرھاد،ف ەھرىمانلىرىەىنق ۆزتىلغا ئالەى، ئ ەنبىل
 ەرىنىڭكاشاغ ەھماۇدم ۇددىخ ۇئ. باغلىەى ۋەتەنگە ۋىغايى ۇئاش ەلبىەىىىق
 ەددىسااا»بايانلىرىغاااا ئوخشاشاااال،  ەرگەنب دا«ۋانىتىلاااالر دىااا ۈركىتااا»

. ۈزدۈردىتا ۈلھىچىن خاقانىنى سا ەنبىل ەنەەرداستانىەا ئىسى «ەنەەرئىسى
 ەرگەنب تاغلىرىاەا جاان ەرمەنئ ۈچاۈنئ ۇھەببەتچىن م ۋىسالىەا ېرىننىڭش
 ەتىاانىگۋە ەرقتىىىشاا ۇپئاااخىرقى تىنىقلىرىنااى شااامالالرغا قوشاا ەرھادنىااڭف
 ېمااۇرت ەمىاارئ ڭپااار  شااائىرى ھااافىا شااىرازىنى ۈيااۈكب ەۋائااىن. ەۋەتتااىئ

 :ئىستىالسىغا قارىتا يازغان

 شىرازى جانانى، ۇلش ۇئ ەتسەشاد ئ ۆڭلۈمنىك ئەگەر
 .ۇخارانىب ەمەرقەنەۇس ەتىۈمئ ەخ ب ەخالىغ قارا
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 : يازدى ەپد ۇنەاقم ۋابەنمىسرالىرىغا جا دېگەن

 ۆڭلۈمە،ك ەجنۇنم ۇب ېتەين ەيرەنلىرى،ج ەنخوت ئەي  
 .گويا ەزالىمەىنغ ۇشىىم ەتىۈرسەڭىاھاي ي نەفئى  
 
 ۇ،ب ۈلاارىەۇرگ ەنخوت ۈزكىم،ي دېمە  
 .ۇب ۇرتاتارىە ەئىناف ەت،خ دېمە  
 
 ۇ،ھىنە ۇشىىساخالى م ۇلئ ەيازىيۇب يۈزۈڭ  
 .ۇئارا ھىنە ۋەرىكىش ەنخوت ۇشتىت غەرى   
 
 ۇ،ھىنە ۈركىت ۇيلەئ ۆزىنئ ەتتىئ نەۋائى  
 .ۇھىنە ڭاخىتا بولەىال ئا ۇچىن ەھلىئ كى  
 
 ەركىااابىگەت ساااى«ەمساااەخ» ۆزئااا ەنەي ەۋائاااىباشاااقا، ن ۇنىڭاااەىنئ 
 ەنبولغان خوت ۋەتىنى ۋىغايى ۆزىنىڭداستانلىرىەا ئ ەرقايسىھ ۈزۈلگەنكىرگ

-ەيرەتۇلھ» ۇئ .ۇمىسراالرنى يازىە ۇنلۇقيالق ۋە ۈزەلگ ەڭئ ەققىەەدىيارى ھ
 : داستانىەا «ەبرارئ

 ەمال،زىيبا ج ۇياپتى چ ەنخوت تۈركىي   
 . ەمالش ەسىمىفىشان بولەى ن مۇشىى   
 

 :داستانىەا «ېرىنش-ەرھادف»يازسا،  دەپ
 

 ەي،چىن د ۈركىت ەزالەغ ەررىنز قايۇ   
 .ەيد ەھجەبىنم ەنكىرگ ۇفراقغەت قارا   
 

 ۇر،نىشانە ەننەتتىنج ىىۇلىىم خوتەن   
 .ۇرجان فىشانە ەننەتج ۈزرەئ سەۋادى   
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 ەلىماااىق ەۋائىنىاااڭن ۇكى،بولىاااە ۆرىۋىلىشاااقاك ۇنىڭاااەىنب ېااامەك،د 
 «ەنخااوت ۈركىيتاا»، «خىتااا ۈركىيتاا»، «چىاان ۈركىيتاا»ئاسااتىەىىى 
 .ۆرسىتەتتىك نى«ۋەتەن ۋىغايى» ەلبىەىىىق ڭشائىرنى ەلئىبارىلىرى د

 ۋاپااتھىراتتاا  ۋەھىراتتاا ياشاىغان  ۇغۇلۇپ،ت ھىراتتا ەرچەگ ەۋائىن  
چىگراسىەىن ھالقىپ  ۋەتەنتار دائىرىەىىى  ۇئاش ۇئ ېىىنل ۇ،بولغان بولسىم

 ۋاتقانجايالردا ياشا« بولغان ۇراسانغىەەخىتادىن خ» ۆزىنىئ ۇئ. چىققانىەى
باااي  يارىتىلغااانتىلىااەا  ۇالرنىااڭئ ۋە ەلقاالەرگەدائىرىااەىىى خ ەڭك ېمىمااۇت
بىار  ەلبىاەەق ۇموھىمى ئا ېمىمۇت. ئوياليتى ەپد ەئەللۇقت ۇھىتىغام ەنئەتس

 ەرھادنىڭف ەلد ۋەتەن ۇب. ەلگەنىەىساقالپ ك ۇھەببىتىنىم ۋەتەننىڭ ۋىغايى
 !ئىەى ۋەتىنى ەۋائىنىڭمۇن ۇنەاقالشۋەتىنى،

 ۋەتەنەىشاى ۈنلىرىاەەك ۇربەتلىا غ ۋە ەنھاات ەمەرقەنتتىىىسا ەۋائىن  
تىلااەا  ۈركىيتاا ېرىشااىەنەە،ھامىيلىقىغااا ئ نېقىياا ەگنىااڭھاجىب ەھاامەتئ
يىاراق  ەرھاادنىف ەھرىماانىق ۆزقىلغىنىاەا، ئا ۇتاۇشيارىتىشاقا ت «ەمسەخ»
 ۋەزىرلىاا بايقااارا ئوردىسااىەا  ۇسااەيىنبارغىنىااەا، ھ ېلىااپئ ەرمەنىسااتانغائ
 ۇرۇرىاەىنغ ۋەتىنىنىاڭ ۋىغاايى ۇئاش ەلبىەىىىق... ۇنەۇرغىنىەاس ۈرىنىھۆم
، «چىان ۈركىتا» ۇنىاڭبىاا ئ ۇڭالشقا،ش. لغانىەىئا ۇۋۋەتق-ۈچك ەكسىاچ
دىياار  ەدىمىايق ۇپماۇيازغاان مىسارالىرىەىن، بول ېغشالپغا ب«خىتا ۈركىت»

پىراقىنااى  ۋەتەن ڭشااائىرنى ەسااۋىرلىرىەىنت ەشااىنئات ەققىااەىىىھ ەنخااوت
 ۆرسااىتىپك ۇھەممەتئىمىنماا ۇشااۈكۈرئابە ۇددىخاا. قىلىمىااا ې ھاا وڭقااۇرچ
 ەڭەاشساىات ۋە ۆرمەتز ر ھا ېمىساىغات ەنخوت ەۋائىن ەلىشىرئ»: ۆتىەنەەكئ

 ەلقلەرتىللى  خ ۈركىيت ەنخوت ەزەرىەەن ۇنىڭئ. ېقىنالشتىي ەنئىپتىمار بىل
 ۆزنىكا ۇسالۇبىنىڭئ ەنئەتسا ەرقشا ۋە ەلئەساىق ەدىمىاىق ەدەنىيىتىنىڭم

 ۈساتۈنئ ەننەتاتىنج ۇياشاقا،ق ەننىخاوت ۇئ. ئىەى ەسىرىق ۇرىەىغانقاماشت
قاتاارلى  ناامالردا ئاتالغاان مااھىر  ەنانى، داناى، قااردىيارغاا، ما ەتلى راھ
 ەنسااھىبجامال قىااالر بىال ۆزلاۈكك ۇئىپار چاچلى ، ئاھ ۇرتىغا،ي ەسسامالرر

ئىپاار كىيىىاى ماكانىغاا ئوخشاىتىپ تىلغاا  ەماەەدالىاالر ھ-ئىپار ھىەلى  باغ
 .«ۇئالىە
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 ھايات يولى ەۋائىنىڭن: باب ئىككىنچى

 

 ەدىمىايئاساىيادىىى ق ۇرائوتتا ۈنىكا ېاۋرالف-9يىلاى -1441 مىالدىيە 
 ەھىرىھىرات ش ۋاقىتتا ۇب. ەلەىك ۇنياغاد ەۋائىن ەلىشىرھىراتتا ئ - ەھەرش
بىار  ۈياۈكتارىمىاەىىى ب ۆزئا ەنبىال ۈپىتىسا ۇشبولا ەركىاىم ۇراساننىڭخ
 ىشاااگىرت ۋەزامانەىشااى  ەۋائىنىااڭن. ۇراتتىئالەىااەا تاا ۈتىااۋېلى ك ەۋرنااىد

نااملى  كىتابىاەا  «ەخالقىئ ەكارىمۇلم» ۆزىنىڭئ ەمىرەبولغان تارىمەى خان
 : يازدى ەپد ۇنەاقم

 ەلىپىلىاااا خ ۇلتاننىڭساااا ۇ شاااااھر ەقااااامخاقااااانى ئااااالى م...» 
 ېااۋىلىرىم ۈمىااەئ ۋەئامااانلى   ۈلشااەنىەەئىقبااال گ ۋە ەتئىاااز...ەۋرىااەەد
 ۋە ۆلەتئاسامىنىەا د ۇلۇغلاۇقئ ۋە ەرتىاۋەم ۆكەردى،ك ەرەخبىر د ېرىەىغانب
ئااالى  ەنااىي... پارلىااەى ۇلتااۇزبىاار ي ۇتقااۇچىيور ۆزىنىكاا ەتائادساا-ەخاا ب
 ەتلىاا ،ساااپ نىي ەبىئەتلىاا ،پاااكىا ت ەسااەبلى ،ن ىااەايەتھ ەرتىۋىلىاا ،م

 ۆلىتىنىاااڭد ەخاقاااانىي ۈساااتۈنى،ئ ەملىاااىەتم ۆيۈنەىساااى،س ەلتەنەتسااا
 ېقىنىي ڭنى(ەكەىبايقارانى دىم ۈسەيىنھ)ەزرەتلىرىھ ۇلتانس ەمەىسى،يارد
 ەدەمق ەباارلى  ئاالىمىگ ۇنياسىەىند ۇقيوقل ەدەسىن-844 ىېيرامىاان ئ-17
 ۈزىنىيااا ەري ەنبىااال ېھرىساااىپاااارالق چ ۋە ۈزەللىىىگااا ۆزىنىاااڭئ ېساااىپ،ب

 .«ۇتتىيور

، «باھاادىر ەكىەىىىىان» ۇھەممەددادىسى غىياسىەدىن ما ئەلىشىرنىڭ 
تاارىمەى مىارزا . زات ئىاەى ۇلغاانتون ەنناملىرى بىل« باخشى ەكىەىىىىن»
ناااملى   «ەشااىەىتااارىمىي ر» ۆزىنىااڭئ( 1551-1500) ەيااەەرھ ۇھەممەدماا
: ەرگەنىاەىب ۇچاۇرئ ۇناەاقم ەققىاەەھ ەسەبىن ەسلىيئ ەۋائىنىڭن ەسىرىەەئ
 ەئاتىسىنى كىەىىىىان ۇنىڭئ ۇپ،باخشىلىرىەىن بول ۇيغۇرئ ئەسلىي ۇنىڭئ»

 ەۋائااااىن. «ئىااااەى ەردىنكىشااااىل ەتتىىىئاتىشاااااتتى، ئاااااد ەپباخشااااى د
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 ەرەپئاتااا ت ەۋائىنىااڭقارىغانااەا، ن ۇچۇرلىرىغااائ رگەنەب ڭزامانەاشاالىرىنى
 ۇپ،ئىمىلااەاش بولاا ەنبىاال ەيخشاا ۆمەرئااوغلى ئاا ېمۇرنىااڭت ەمىاارئ ۋىسااىبو
 ېرىشاىپئ ەنەىساىگەئىش ۋە ەئىشلىتىشاىگ ەتىۋارالپئ ردىسىنىڭئو ېمۇرىيلەرت
بولغااان پادىشاااھالر،  ەنسااۈپم ەساالىگەن ېمااۇرىيلەرت ۇڭالشااقاش. ەلگەنىااەىك
 ەئااانىلىرى غىياسااىەدىن كىەىىىىاان-ئاتااا ڭبايقارانىاا يىنۈسااەھ ۈملىااەىنج

 ىئانىس ەۋائىنىڭن. قارىغانىەى ەنبىل ېتىبارئ ەئائىلىسىەىىى بالىالرغا ئاالھىە
 ۇشا. قىااى ئىاەى ەڭگىنىڭچ ەئىەس ەبۇئ ەيخش ەمىرزادەلىرىەىنئ ڭكابولنى

ولغان ب ەنخانەانلىقى بىل ېمۇرىيلەرت ڭئانىلىرىنى -ئاتا ۆزئ ەۋائىن ۋەجىەىن
 : يازغانىەى ەپد ۇنەاقم ەققىەەھ ۇناسىۋىتىم

 
 خاكبىاى، ڭئاستانىنى ۇب ئاتام   
 .ەنىاىك ڭبوستانىنى ەرايس ۇب ئانام   
 

 ەمە ،ئ ېنىا ئ ەنلىىاىئىى ەرزەن پ ەچەىنەىن ەئائىلىە ەلىشىرنىڭئ  
ئىساىملى   ەلىئ ەرۋى د ەمەەبارلىقى ھ ڭيازمىلىرىەا ئاكىسىنى ۆزئ ۇئ ەممائ
 . ېرىەۇب ەلۇماتم ەققىەەبولغانلىقى ھ ۇكىسىنىڭئ

 ڭچااو ۆتىااۈرئ ېھنااىز ېەەن،بالىلىقىااەىن باشااالپال چاا ەلىشااىرياااش ئ  
 ېشاىەىني ۆتتا-ۈچبولغان قىاىقىشى ئا ېئىرىيەتىەش ۇنىڭئ ۇپمۇبول. ۇبولىە

ياش  ۆتت-ۈچئ ەسلەپ،ئ ەققىەەبالىلىقى ھ ۆزىنىڭئ ۇئ. باشالپال باشالنغانىەى
بىار مىسارا  ەنۋەرىنىاڭقاسىم ئ ەمىرىر د ستلىرىغا ئشائ ڭچاغلىرىەا ئاتىسىنى

تىلغا  ۇرغانلىقىنىقالە ەيرانھ ەممىنىھ ېرىپب ۇپيادقا ئوق ېئىرىنىش ەپارسە
ئىشتىياق باغلىشى  ېئىرىيەتىەباال چاغلىرىەىن باشالپال ش ەلىشىرنىڭئ. ۇئالىە

ىسى ئات ەلىشىرنىڭئ. ئىەى ۇناسىۋەتلى زىچ م ەنبىل ۇھىتىم ۋىئائىلى ۇنىڭئ
-ەدەبىيااتئ ۆزىنىاڭزات ئ ۇبا ەنگەرىاپلەنت ەپد« باخشاى ەكىەىىىىن» -
يىغىلىشالرغا بولغان  ەدەبىيئ ۋەبىلىملىىى  ېرىسمەنلىىى،بولغان ھ ەنئەتىەس

پااتال -پاات ەئائىلىاە ۇبا. ۇلغانىاەىتون ەممىاگەھ ەنقىاغىن ئىشاتىراكى بىال
. ۇراتتىتاا ۇپبولاا ەتلىرىپائااالىي ەزەلمااانلى غ-ېئىرشاا ەجلىساالەر،م ەدەبىاايئ
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خانىەانىااەا دائىاام  ڭغىياسااىەدىننى ئەدىبلىاارىقاااتالم  ۇقىرىھىراتتىىااى ياا
 ۇنىاڭئ. بااراتتى ېلىاپئ ۇناازىرىلەرنىقىااغىن م ەڭئ ەققىەىىىھ ېئىرىيەتش
 ەنكااابولى بىاال ەئىەتاغىلىرىااەىن مىرساا ەرەپئانااا ت ەلىشااىرنىڭئ ۈسااتىگەئ
 ۇالرئا ۇپ،ائىرالر بولاشا ۇلغانتون ەۋرىەىىىد ۆزئ ەرىبىيلەرغ ەلىئ ۇھەممەدم

 ېلىالخاا ەھەتتىمااۇج ەتتاااتلى خ ۋەتىەىن باشااقا موزىىااا ېئىرىيىشاا ۈركىيتاا
 ەربىيەلىنىشىگەت ەھەتتىنج ەدەبىيئ ەلىشىرنىڭھال ياش ئ ۇب. ېتىلگەنىەىي

 .ۆرسەتتىك ەسىرلەرنىت ۈچلۈكك ۇساپىسىگەھايات م ېيىنىىك ۋە

 ەكتەپىەكىەىىال م ۇنىئ ۇتۇپ،ت ۆزدەتاالنتىنى ك ەئاالھىە ەلىشىرنىڭئ  
 ۋاقساا ەبىلال ەنبايقارا بىل ۈسەيىنھ ەلىرىەىنشاھااد ېمۇرىيت ۇئ. ېرىشتىب

 ەمىرنىڭتارىمەى خانە ۇددىخ. ەربىيەلەنەىت ۇھىتتام ەئاالھىە ەمەەئالەى ھ
 ېرىىلىرىەىنشاا ۋە ۇرداشقاا ەئىەىااە ۋاقىاا ئاااز ...» ەلىشااىرئ ەك،يازغىنىااە
 ەمگەساااغالملىقى ئااال ۋەساااپلىقى  ىااڭەبىئىتىنت ۇكناااز. ېتىااەۇك ەپئىلگىاارل

ئارىساىەا  ەلا خ ۆزلەرسا ەققىاەەدادىللىقاى ھ ڭپىىىرىنىا ۇبارەكم. ېيىلىەۇي
  .«ۈرىەۇي ۆچۈپك ېغىاغائ-ېغىادىنئ

 ەخا ت ەساىىنك ېايىنك ۆلۈمىەىنئ ڭمىرزىنى ۇخشاھر-1447 مىالدىيە 
 ەركىاااىم ۇنىااڭئ ۋە ۇراسااانخ ۈتىااۈلپ. ۇئالىااە ەۋ ئ ۈرەشاالىرىتالىشااى  ك

. ۇقالىاە ەقااليمىقانەىلى  ئىەىاە ۋە ەلجىە-ەڭگىج ەھىرىغان ھىرات شبول
 ەلىشاىرنىڭئ. ېتىاەۇك ېەىلىپچ ەرەپىەت-ەرەپت ەنبىل ۇسىجان قايغ ەل خ

 ۇالرنىڭئ. ۇيول ئالىە ەللەرگەئ ەرەپتىىىت ەربغ ەپپانا  جاي ئىاد ىسىمۇئائىل
 ۈچااۈنئ ېلى ئاا ەمد ەلگەنااەەبازىرىغااا ك ېااگەند ەفاا ت ڭئىراقنىاا ۋىنىكااار

يىرىاا   ەۋرىنىااڭد ۆزتاسااادىپىيال ئاا ەلىشااىرياااش ئ ەردەي ۇباا ۇ،توختايااە
 ەلاىئ ەرەفىەدىنشا ۇئەللىپىما نىڭ«ەپەرنامەز» ەسەرئ ەشھۇرتارىمەىسى، م

ياااش  ۆھبەتبولغااان ساا ەنبىاال ۇنىااڭئ. ۇقالىااە ۇچرىشااىپئ ەنبىاال ەزدىي
 . ۇرىەۇقالە ەسىراتت ۇنتۇلغۇسىاھاياتىەا ئ ەلىشىرنىڭئ

 ۈرەشاالىرىتالىشااى  ك ەخاا ت ۇۋاتقااانبول ۇراسااانەاخ يىلااى-1452   
ھىرات . ۇتوختايە ۋاقتىنەە ەنبىل ۇشىبول ەئىگ ەختىەت ۇرنىڭباب ەبۇلقاسىمئ
پىتىاراپ  ەرەپاىەت-ەرەپت ۈشۈپ،بىر ئىاغا چ ۋەزىيىتىتىنەسىا  ەھىرىنىڭش
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 ىلىسىمۇئائ ەلىشىرنىڭئ. ۇباشاليە ېلىشىەقايتىپ ك ۇرتىغاي ۆزئ ەل خ ەتىەنك
 ۋەتىنىگە ېغىنىپس ېھرىنىم ۇرتي ېيىن،ك ۋارچىلىقتىنيىللى  دىش ەقانەبىر 

 .ۇقايتىە

 ەغىياسااىەدىن كىەىىىىاان ېاايىن،ك ەلگەنااەىنھىراتقااا قايتىااپ ك ئااۇالر 
 ەباىۋارغاسا ۆتمەيالئا ۇزاقئ ۋە ۈشتىچ ەتىەئوردىسىغا خىام ۇرباب ەبۇلقاسىمئ

 ەڭئ ۆزىنىاڭئ ىرەلىشايىلاالردا يااش ئ ۇشاۇماناا م. ەيىنلەنەىت ۇپھاكىم بول
 ەنبىال ېسساىياتىقاينااق ھ ۇئ. ۆتىۈزدىئ ېشىەىنھاياتىنى ب ەكتەپم ۈزەلگ

پىىىرلىرى  ۇردانەد ۇتەپەكىۇرلىرىنىڭكىالسسى  م ەرقش. ۆگەنەىئ ۇدى،ئوق
 ەيخشاا. ڭااەىتا ەلاابىگەمىساارالىرىنى بااالىلى  ق ېىئىرىيشاا ۈزەلگاا ەنبىاال

 ەنبىال ەساەرلىرىئناملى  دىەاكتى   «ۈلىستانگ»، «بوستان» ەئىەىنىڭس
ىلىااپ ېرناااملى  داسااتانىنى ب «ەياارت-ەنتىقااۇتم» ەتتارنىااڭئ ەرىەىااەۇدىنف

 ەۋساى،فىرد ۋەكىللىرىاەىن ۈياۈكب ەدەبىياتىنىاڭتاجىا  ئ-پاار . ۇدىئوق
 ۆھرەتلى شاا ڭقاتارلىقالرنىاا ېھلىااۋىد ۇساارەۋخ ەمىاارئ ەنجىااۋى،نىاامااى گ

 كىيۈرتااا ۋاقىتتاااا،بىااار  ەنبىااال ۇنىڭشااا. ۇشاااتىتون ەنبىااال ەساااەرلىرىئ
ھاال يااش  ۇبا. ۇردىتا ۇچرىشاىپئ ەنماۇبىل ۈلگىلىرىنادىر ئ ەدەبىياتىنىڭئ
 ۈچاۈنكامالىتى ئ ېئىرىيش ۋەئىستىەاتى  ەدىئىيب ەلگۈسىەىىىگ ڭىرنىەلىشئ

 . قالەى ۇپبول ۇغالنماموھىم ج

 ەھىمساىار ڭئاخىرالشمايال ھاياتنى ېمىبالىلى  ھاياتى ت ەلىشىرياش ئ  
يىلااى دادىسااى  ەنياشااقا كىاارگ 12 ەمااەىالئ ۇئاا .ۈتىۋالااەىك ەتلىرىنىرىياااز

 ۆزىنىڭئ ەلىشىرياش ئ ەنبىل ۇنىڭب. ۆتتىئ ەمەىنئال ەغىياسىەدىن كىەىىىىن
 ەبۇلقاساىمئ ىپادىشاھ ۇراسانخ ەبىرلىىت ەنبايقارا بىل ۈسەيىنھ ۋاقەىشىسا
 .كىردى ەخىامىتىگ ۇرنىڭباب

 ەھەرشا ىااىەركم ۈملىاەىنج ۆلىتى،د ۇراسانخ ۈتىۈلپ ەۋرلەردەد ۇب  
 ۈللىنىشااىنىڭگ ەدەنىاايەتم ەكىللەنگەنشاا ۇيااانب ەۋرىااەىند ېمااۇرھىاارات ت

نىساپىي تىنەىلىا   ەزگىللىا بىار م ۇڭاشا. ۇرۇۋاتااتتىت ەزگىلىەەئاخىرقى م
 ەۋقىارانن ۇبا ۆزىنىاڭئ ەلىشاىرئ. ھاساىل قىلاەى ەيپىيااتك ېڭىەەھىراتتا يا

 ۇغالشجاا بىلىام ەدرىجىايت ۋە ۈگىنى ئاا ۇش،ئوقا ەش،ئىشال ەزگىللىرىناىم
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 ۋاقىتتا،بىر  ەنبىل ېاى ي ەپارسە ېئىرلىرىنىش ەسلەپىىد. ۆتىۈزدىئ ەنبىل
-ڭمىللي تىلغا بولغان ئا ەمەەھ. ۈگەنەىئ ېتىرقىنىپق ېئىرىيەتنىمۇش ۈركىيت

 . باردى ۆستۈرۈپئ ۈنسىرىك ۇرىنىغور

قويغىنىەا، ئىىىى  ەدەمق ەزگىلىگەياشتىن ھالقىپ، يىگىتلى  م 15 ۇئ  
 ۋەشااائىر  ېئىرلىرىبارااليااەىغان، بىاار قىسااىم شاا ېلىااپئ ەتادىيتىلااەا ئىجاا

 ۈركىيت ەريانەاج ۇب ۇئ. ەتتىي ەۋىيەگەتارتىەىغان س ېققىتىنىد ەدىبلەرنىڭئ
 شااېئىرلىرىغاپااار  تىلىااەا يازغااان  ،«ەۋائااىن» ېئىرلىرىغاتىلااەا يازغااان شاا

قاوش )«ۇللىساانەينز» ەئىەىاە ەلئ ەمەەقولالنەى ھ ەخەللۇسىنىت« فانى»
 . باشلىەى ۇلۇشقاتون ەننام بىل ېگەند( ۇچىبارغ ېلىپئ ەتتىلەا ئىجادىي

 ەكىاكىس ەۋالنالوتفى، م ەبەيەۇلالئ ەۋالنام ەۋائىن ەلىشىريىلالردا ئ شۇ 
 ۋە ۇشتىتون ېقىنەىني ەنبىل ەسەرلىرىئ ڭشائىرالرنى «ۈركىگۇيت»قاتارلى  

 ەسەنھ ەئىەشائىر س يىلالردا كاتتا ۇش ۇپمۇبول. ۇچرىەىئ ەسىرىگەت ۇالرنىڭئ
 ەۋائىنىاڭن ۇئا. لاەىز ر بو ېلىالخا ەساىرىبولغاان ت ەۋائىغاان ەردەشىرنىڭئ
 ەدىئىيب ۇنىڭئ ەنەي ەلىىقالماستىن، ب ۆلۈپالب ۆڭۈلئاتا ئورنىەا ك ۇرمۇشىغات

 .ەردىب ەھمىيەتئ ېتىلىشىگىمۇي ۆسۈپئ ڭئىەراكىنى-ەقىلئ ۋەتاالنتى 

 ەشااھەدكەقارارگاااھىنى م ۆزئاا ۇرباااب ەبۇلقاسااىمئ ۈزدەيىلااى كاا-1456  
 ەبىلل ەشھەدكەم ەگىشىپئ ۇنىڭغائ ۇبايقارام ۈسەيىنھ ەنبىل ەۋائىن. ۆتىىەىي

 ۇبا) ۇربااب ەبۇلقاساىمپادىشااھى ئ ۇراساانخ ېشاىەاب ڭيىلىنى-1456. باردى
 ەنبىال ۇنىاڭب. ۆتىاەۇئ ەماەىنئال( ەتمەنباايك-باار ېنىقساىالى بىر ئ ەردەي
قايتىاەىن  ۈرەشلىرىتالىشى  ك ەخ الغان تتىنەىپ ق ەھەلبىر م ۇراسانەاخ
 ەلەرشاااھااد ېمااۇرىيت ۇبايقااارام ۈسااەيىند سااتى ھ ەۋائىنىااڭن. ۇئالىااە ەۋ ئ

 ەمااەەھ. ۇئىشااتىراك قىلىااە ۈرەشاالىرىگەتالىشااى  ك ەخاا ت ۇرىسااىەىىىئوتت
 اتىنىبارىااەىغان جاپااالى  سىياسااىي ھاياا ېلىااپئ ۈچااۈنئ ەختااىت ۇراسااانخ

 . ۇباشاليە

. ۋامالشاتۇردىدا ۇشانىقىلىاپ ئوق ەشاھەدتەم ئاىەۋان ەزگىلاەەم مۇشۇ  
 ەئىەىاە ۈچۈكلىرىچ-ئاچەى  ۇرمۇشنىڭت ەلىشىرئ ەنياشقا كىرگ 16 ەمەىالئ
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 ېسساىياتلىرىغاياشالى  ھ ۋەئىناتىلى   ەتىە،ئىجادىي ۋەئىادىنى   ۆزىنىڭئ
 غۇزياال ۆزىئ ۈنلىرىنىك ۇمەشھەدتىىىئ. باشلىەى ەۋرىنىتولغان يىگىتلى  د

 ەساەرلىرىنىناادىر ئ ڭكىالسسىىلىرىنى ەرقش. ۆتىۈزدىلەا ئھا ۇستەقىلم ۋە
 ەساەۋۋۇپبولغاان ت ۈلتااجىگ ۇنىاڭئ ۋە ەلسەپىسىئىسالم پ. ۇدىتويماي ئوق

 ەزەلماانلى غ ۋە ۇشاائىرەم. ۇغۇردىسا ۇنياساىنىد ەلا ق ەنبىل ەشمىلىرىچ
تتااا ۋاقىبىاار  ەنبىاال ۇنىڭشاا. ئاكتىااپ ئىشااتىراك قىلااەى ەجلىساالىرىگەم
 ۈچااۈنئ ېلىشااىك ەيااەانغام ەسااەرلىرىنىڭجايىااپ يىرىاا  ئئا ەلگۈسااىەىىىك
 . توپلىەى ۇغالنماج ەدىئىيب

 ۇ،بولسىم ۆتىەنئ ەقىيىنەىلى  ئىەىە ۋە ەنھالى ت ۈنلەرك مەشھەتتىىى  
ياش  ەردەي ۇب. ۇردىقالە ەسىراتالرنىت ۇنتۇلغۇسىاھاياتىەا ئ ەۋائىنىڭن ېىىنل
 ۇئا. ۆتىاۈزدىئ ۈنلەرنىكا ھالاەا ەيىگاان ۋەئانىساىا، ھامىيساىا -ئاتا ەۋائىن
 ۈگۈلااۈپت غۇقتىنياتاقلىرىااەا سااو ڭغۇقااارا ەي،ز ڭخانىقاالرنىاا ۋە ەدرىسااەم

 ەئاسمانغا قارىغىنىە ۈڭلۈكتىنت ۈنلەردەت ۇلتۇزلۇقي. ۇيتىكىتاپ ئوق ۇرۇپئولت
 ڭيااش شاائىرنى. ۇڭەىشااتتىم ەنبىل ەرئاللىىىمل ۆڭلىەەك. ۈرەتتىخىيال س

پىىىرلىرى قانات قاقاتتى، -ئوي ۆركەشلەيتى،ئ ەخىيالالر ئىلىىە ۈئىاگ ەلبىق
 ۇنيانىاڭھايااتى رىئاال د ئەلىشاىرنىڭيااش ... ۋالغۇيتىھاياجىنى دا-ې ھ
. قىالتتاى ەۋالنج ۆپرەككا ەرۋازىەاپ ڭقارىغانەا خىيال ئالىمىنى ەمەلىيىتىگەئ
 ۇناەاقم ۇلاۇپتوخت ەققىاەەھايااتى ھ ەشاھەدتىىىم ۆزىنىڭئ ېيىنەەك ەۋائىن

 ەزماۇنئاازراق م ەردەي ۇكىتاباەا با) «ەنداغى قىلىپم ەتەببۇ ت...»:  يازدى
 (ەتمەنبايك-قالغان چىراي ۈشۈپچ

 ەبااۇمىاارزا ئ ۈرەشاالىرىتالىشااى  ك ەخاا ت ۇراسااانەىىىيىلااى خ-1464
 ەسالىەىنن ېماۇرىيلەرت ۇئ. ئاخىرالشتى ەنبىل ەلىبىسىغ ۋاقىتلى  ەئىەنىڭس

 ەختىگەت ۇراسانخ ەنىلب ۈستۈنلىىىئ ەھەتتىىىج ەربىيھ ېىىنل ۇ،بولمىسىم
 ەلد ەۋائىمۇن. ەلەىك ۆتىەپھىراتقا ي ەمەرقەنتتىنس ەختنىپايت ۋە ۇردىئولت
 ۇش ەۋائىن ېىىنل. ەلەىھىراتقا قايتىپ ك ەھىرىئانا ش ەشھەدتىنيىلى م ۇش

 ەھىرىقالغااان شااائىر بولىشااىغا قارىماااي، ئانااا شاا ۇلااۇپتون ېلىاليىلااالردا خاا
ھىراتتاا  ەۋائىنىڭن ەئىەس ەبۇمىرزا ئ. شىەىيا ەقىيىنەىلى  ئىەىە ۇھىراتتىم
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 ۇساادىرەم ۈلاۈكلىرىنىم-ماال ۋەزىمىان -ەرئانىسەىن مىارا  قالغاان ي-ئاتا
 ەبۇبولغانىەى، ئ ۇئامىلىەەم ۇقسوغ ەتەننىسب ەۋائىغان ۇنەاقالش. قىلغانىەى

. بار ئىەى ەۋەبلىرىس ەبىر قانە ۇنەاقم ېقىشتاق ەتىەچ ەۋائىنىن ەئىەنىڭس
پادىشا   ەمەتىەىىىج ېمۇرىيلەرتارتىپ ت ۇرۇنەىنب ۋىلىرىبو-ئاتا ەۋائىنىڭن

ئوردىلىرىاەا  ېماۇرىيلەرت ۇپ،بولا مۇناساىۋەتتە ېقىنيا ەنبىال ەلەرشاھااد ۋە
قاااتتى   ەلىرىگەشااھااد ېماۇرىيلەرت ۇڭالشاقاش. ەلگەنىاەىك ۇتاۇپت ەنساەپم
غاان بول ۆكۈمرانلىقىغااھ ۆزئا ەۋائىنىاڭن ەئىەسا ەباۇقىلىاەىغان ئ ۆچمەنلى ئ

 ەئىەنىڭساا ەبااۇئ ەۋائىنىااڭن ۈسااتىگەئ ۇنىااڭئ. ۈمانلىناااتتىساااداقىتىەىن گ
 ېقىنيا ۋاقەاشالى بولغاان سا ەنبايقاارا بىال ۈساەيىنبولغاان ھ ۈشەنەىسىك

 . ۈبھىلەنەۈرەتتىش ېمىمۇت ۇنىئ ۇناسىۋىتىم ۇقد ستل

 ەبىساىمى ئىەىاە ەيپىياتنىاڭسىياساى ك ۇقساوغ ەۋائاىن ۋەجىەىن شۇ 
 ۆپىنەىساىك ڭشاائىرالرنى ۇلغاانتون ەئاادىتى باويىە ەۋرنىڭد ۇياشىەى، ش

 ەمماائ. ۋاجالناەۇراتتىئىجاادىيىتىنى را ۆزئ ۋەھامىيلىقىەا ياشايتى  ڭئوردىنى
-ئاۈن ۇئا ۇڭاشا. ېرىشەلمىەىئ ېەقايسىسىغاھ ڭئىمتىيازالرنى ۇنەاقب ەۋائىن

 ەتئىجاادىي ۋە ڭقۇرالشتۇرۇشاقاچو ۇرۇلمىساىنىبىلىم ق ۆزىنىڭتىنسىا ھالەا ئ
ھىراتتىىى  ەزگىلەەم ۇشۇم ۇئ. ەتتىكىرىشىپ ك ۇلالشتۇرۇشقاالغىتىنى تاكامبا
 ەنجااامى بىاال ۇراھمانشااائىر ئابااە ۇتەپەكىااۈرم ۇيااۈكب ەرباااب،ئ ەشااھۇرم
 ۇباا. لااەىبو ۇيەسسااەرم ۇرسااىتىگەپ ۇشبولاا ەمسااۆھبەتتەھ ۋە ۇچرىشااى ئ
 ۋەقە ەئىااگ ەھمىاايەتىەھاياتىااەا كاتتااا ئ ەتئىجااادىي ەۋائىنىااڭن ۇچرىشااى ئ

 ەۋائااىن ەلىشااىرئ ەنجااامى بىاال ۇراھمانباشااالپ ئابااە ۇنىڭەىنشاا. لااەىبو
 ەسمىير ۇناسىۋەتشاگىرتلى  م -ۇستازئ ۋە ۇقد ستل ۆمۈرلۈكئ ۇرىسىەىىىئوتت

 . باشالنەى

 ېشاىەىنھايااتىنى ب ۇربەتەىلىا غ ېقىنھىراتتا ئىىىى يىلغاا يا نەۋائى 
. ەلاەىغاا كقارارى ېارى ب ەمەرقەنتىەس ەلگەنەە،يىلىغا ك-1466 ەچۈرۈپ،ك
 ۇنىاڭب ېىىنلا ۇ،بولسىم ەۋەبلىرىس ۈرلۈكت ېتىشىنىڭھىراتتىن ك ەۋائىنىڭن

 ەبۇئ ۋەقىلى   ەھسىلئىلىم ت ڭقۇرالپچو ەنىمۇي ېرىپب ەمەرقەنتىەس ەئىەىە
خىياالى  ۈپتا ەۋائىنىاڭن ۇتۇلاۇشق ۋاقتىنەە ېسىمىەىنسىياسى ب ەئىەنىڭس
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 ەئىەنىڭساا بااۇەئ ۇلتانساا...»توختىلىااپ  ەقااتەھ ۇباا ەمىرخانااە. ئىااەى
 ەزلااۇلالف ۇجاااخ)جاناااب ۇئاا ېرىااپ،ب ەمەرقەنتىەساا ەۋرىااەەپادىشاااھلى  د

 ېگىشالى ت ۋاقىا  ەبىار قاانە. ئالەى ۇجراخانىقاھىەىن ھ ڭنى(ەبۇللەيى ئ
 ۇرمۇباب ۇھەممەدم ەھىرىەدىنز. ۇيازىە ەپد« قىلىشقا كىرىشتى ەھسىلت ىلىمئ
 ۇنىئ ڭمىرزىنى ەئىەس ەبۇئ ۇلتانس» ەسىرىەەناملى  ئ «ۇرنامەباب» ۆزىنىڭئ
قىلغااانلىقىنى  ۈرگۈنھىرىيااەىن ساا ەنبىاال ۈنااا گ ېمەناا( ەكەااىدىم ەۋائااىن)

 ەيىال ئىەىاە ەچاەەبىر ن ۇرغانت ەردەي ۇئ. باردى ەمەرقەنتىەس. ەيمەنبىلم
. ۇيازىااە ەپد« ...بولااەى ۇرەببىماا ۋەھااامىي  ۇنىڭغااائ ەگھاااجىب ەھاامەدئ
 دا«ەبارارئ ەيراتاۇرھ» بىرىنەاى داساتانى نىاڭ«ەمساەخ» ۆزىمۇئ ەۋائىنىڭن
 : ۇيازىە ۇنەاقم ەتىەنلىىىنىھىراتتىن چىقىپ ك ەھۋالەاقانەاق ئ ۆزىنىڭئ

 
 ەۋان،بىر نات ۇشبۇكىئ ۇرۇرت زۇلمى   
 .ۋانئولغاي را ەھىرىەىنش ەپتىل ئىلم   
 .ڭئاياغى ياال ەالكەتتىنف ئەينى   
 .ڭداغى ياال ېنىيوقىەىن ت تونى   
 ڭ،كىتابى ئانى ەۋراقىئ ئەڭىەە   
 .ڭشىتابى ئانى ەھسىلت قىلغالى   
 ۇھتاجلى ،قارنىنى م ېتىبانئ ئاچ   
 .ئاچلى  ېتىبانئ ۇھتا م تۇئمەگە   
 ۈرۈپ،يول ي ۇلۇپقانىئى ئ ېتىپ،ئ ھەرنە   
 .ەتىۈرۈپي ەقسەدىگەم ۆزئ ۆزىنئ تا   
 
 ەزگىلااالەردەم ەسااالەپىىد ەلاااگەنك ەمەرقەنتىەسااا ەۋائاااىن ەرۋەقە،د  

 ەھەرنىڭشا ەدەنىايم ۇبا شاائىر ەممائ. ەچۈردىك ۈنك ەئىەىە ۇربەتەىلى غ
 ېلىمئا ېڭىاپقىيىنەىلىقالرناى ي ۈرلاۈكت ۇرمۇشتىىىت ۇھىتىەائىلمىي م ۇققوي
. قىلاەى ەھساىلئىلىام ت ۇرۇپقاتنااپ يا ەدرىسەلەرگەم. ۇڭغىەىش ېڭىاىغاد
 ەۋەردارئىلىمالردىن خ ەرخىلھ ۇچرىشىپ،ئ ەنبىل ۆلىماالرئ-ئالىم ۆپلىگەنك

 ەۋائىنىڭن. قالەى ېتىلپي ېلىالخ ەتتەئىجادىي ېئىرىيش ۆزىمۇئ ەمەەبولەى ھ
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 ەھاامەدھاااكىمى ئ ەمەرقەن ئىسااتىەاتى ساا ېتىلىۋاتقاااني ۈنگەكاا-ۈنااەىنك
 ۇرمۇشت ېلىپ،ھامىيلىقىغا ئ ۆزئ ەۋائىنىن ۇئ. دىققىتىنى تارتتى ەگنىڭھاجىب

شارائى  ھازىرالپ -ەرتقىلىشىغا ش ەھسىلئىلىم ت. ېرىەۇب ەميارد ەھەتتىنج
 . ېرىەۇب

 ۋە ېمۇرت ەمىرئ ۆزىنىڭئ ەنىالي ەھىرىش ەمەرقەن ردىىى سيىلال ۇشۇم  
 ۇھىتىنىئىلمىاي ما ۇققويا ېلىۋاتقاانك ۋاملىشىپدا ۇيانزامانەىن ب ۇلۇغبەگئ
 ەرجااي، ھ ەرھ ەردەي ۇبا ەۋائاىن. ېلىۋاتااتتىساقالپ ك ەھەتلەردىنج ەلۇمم
 ۇجااخ ئاالىم ەشاھۇرم ەبىلال ەنبىال ەۋەساىارلىرىئىلىم ھ ەلگەنك ەرلەردىني
. ڭلىەىئا ەر ئىلمىەىن د( ۇنقان)« فىقھ» ڭدىننى ەبۇللەيىسەىنئ ەزلۇلالف
ئاكتىاپ  ەجلىسلەرگەم ەدەبىيئ ۇرىەىغانت ۇپبول ەدرىسەلىرىەەم ەمەرقەن س

 ەدەبىيااااتئ ەنەباشاااقا ي ەمەلىيىتىاااەىنئ ېئىرىيەتشااا. ئىشاااتىراك قىلاااەى
ئىلمىاااي  ڭىاااۆزىنئ ۇپ،ئائىااا  كىتاااابالرنى تىرىشاااىپ ئوقااا ەزەرىيەساااگەن
زاماناەاش  ۋە ۆتىەنئا ۋۋالئا ۆزىەىنئ. باردى ۇرۇپئاش ەنىمۇي ۋىيەسىنىەس

 ەمەرقەنتتىىىساا ۆزىنىااڭئ ەۋائااىن. يادقااا ئالااەى ېئىرلىرىنىشاا ڭشااائىرالرنى
 ەۋرلىرىماەەيىگىتلىا  د»: ۇيازىاە ەپد ۇناەاقتوختىلىاپ م ۈستىەەھاياتى ئ

 ڭاەىنمى ەللىا ىن ئېئىرلىرىەشا ېساىلئ ڭشاائىرالرنى ۈيپارىسگ ەتلى ماھار
 ۆزۈمنىئاا ەنخوشاااللىقالر بىاال ۋەز ق  ۇالردىىىبىيىتنااى يااادالپ، ئاا ۇقئااارت

پىىىر باياان  ۈستىەەئ ەمەىلىىلىرىك ۋە ۇقەىلى ئارت ۇالرنىڭئ ۋۇنەۇرغان،ئا
 ەنىلەرنىاڭم ۇرۇنيوشا ۇالردىىىئاارقىلى  ئا ەپەكىاۈرت ۋە ۇالھىاەقىلغان، ما

 . «...ەتىەني ېگىگەت

 ەھەتاتەج ۈگىنى ھاياتى ئىلىام ئا نتتىىىەمەرقەس ەۋائىنىڭن ەلىشىرئ  
 ۋەياش شائىر ئىجاد . ۇجەسسەملەشتۈردىم ۆزىگەئ ەزمۇنالرنىئاجايىپ مول م

. ۆزەتتىك ەمئىيەتنىج ۋاقىتتا،بىر  ەنبىل ۆكۈشچ ڭقۇرقاينىمغا چو ۆگىنى ئ
 ەمەرقەنتنىڭسا. تاشلىەى ەزەرن ۆتمۇشىگەشانلى  ئ ەختنىڭپايت ەدىمىيق ۇب
ئارقاااا كاااوچىالردىىى . تويمااااي بااااقتى ەلئەلىااارىگەق-ېپىلسااا ەيۋەتلىااا ھ
 ۇنىڭەەكساوپىالر، شا-ەرۋى ماشايىمالردىىى د-كاسىپالر، مازار-ۈنەرۋەنھ

 ۋە ۇراسانخ ۈتىۈلپ. بولەى ەمسۆھبەتتەھ ەنئالىمالر بىل ەسىەىىىئىلىم ساھ
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. ۆزەتتىك ېقىنەىننى يۋەزىيىتىسىياسىي  ۇرغانت ۋالغۇپدا ۋەرائۇننەھىرنىڭما
ئىجاد قاينىمىغا  ۋەئىادىنى   ڭھاياتىنى ەۋائىن ەۋرىد ەمەرقەن ، سقىسقىسى

 ۋە ەپەكىااۈرتولغااان، ت ەنبىاال ەساالىمىلىرىياشاالى  ئ ۈزەلگاا ۈمااۇلگەن،چ
 ەۋائاىن. بولاەى ەۋرماوھىم بىار د ېشاىلگەنقاانىتى ي ەپتىرىنىڭك ەسەۋۋۇرت
 ڭۆزىنىئ ۇئ. ېتەلمىەىك ۇنتۇپبويى ئ ۆمۈرئ ۈنلىرىنىك ۇئاش ەمەرقەنتتىىىس
خىيااللىرىنى -ئوي ۋە ەچۈرمىشلىرىر ھىي ك ېسسىياتى،ھ ەزگىلەىىىم ۇشۇم
 .بايان قىلەى ەپسىلىت تا«ەكتۇبم ېاىلغاني ەردەشىرگەئ ەسەنھ ەئىەس»

 ەربىايغ ڭباشالپ ئىراننى ۇنز ر قوش ەئىەس ەبۇئ ۇلتانيىلى س-1468
ن بىاار يىلااەى ۇكى،ھااالب. ۇئاتلىنىااە ۇنەۇرۇشااقابويس ۇنالرنىقىساامىەىىى راياا

 ۇرغانت ۈتۈپك ۇرسەتپ ۇيانب ۇزۇنەىنئ. ۆلتۈرىلىەۇئ ەزەربەيجانەائ ۇئ ېيىنك
كىرىاپ  قااھالاەا ھىرات ۇساىاباشاالپ توسالغ ۇنىنىقوشا ۆزبايقارا ئ ۈسەيىنھ
 ېڭىي ېلىەەئ ۇراسانخ ۋەھىرات  ۈتىۈلناھايىتى تىاال پ ۋە ەللەيەۇئىگ ەختنىت
 ۇرۇشااىئولت ەخااتىگەھىاارات ت ڭبايقارانىاا ۈسااەيىنھ. ۇئورنىتىااە ەرتىااپت
 ەۋائاىياش ن. ەردىب ېرەكباشالنغانلىقىەىن د ەۋرنىڭبىر د ېڭىي ۇراسانەاخ
ئىشقا  ەمەىئ ئارمانلىرىنىڭ-ۇئارز ۈتىەنك ۇيانب ۇزاقتىنئ ڭالپئا ەۋەرنىخ ۇب

ئاسايىشااااالىققا -تىااااانچ ەلقىنىاااااڭخ ۇراساااااانخ ۋەئاشاااااىەىغانلىقىەىن 
ھىراتقاا  ەھاياجان ئىلىىە شائىر قاتتى . خوشال بولەى ېرىشىەىغانلىقىەىنئ

 ەختىنىھىرات ت ۇبايقارام ۈسەيىنھ ۇلتانس. كىرىشتى ەييارلىقىغات ڭقايتىشنى
يولالپ،  ەكتۇپم ەخسۇ م سەمەرقەنتىەقولغا ئالغاچ،  ەتنىھاكىمىي ەپ،ئىگىل

 .ھىراتقا چاقىرتتى ەۋائىنىن

 ھىراتقاا ەھىرىئاناا شا ۈكاۈپئارمانالرنى پ-ۇئارز ۈزەلگ ەلبىگەق نەۋائى
 ەرگەردانلى ،ساا-ەرسااانس ۇيااانقىب ۇزۇنااەىنئ ۆزىنىااڭئ ۋە ەلااەىقايتىااپ ك

بايقااارا  ۈسااەيىنھ ۇلتانساا. ۇردىھاياااتىنى ئاخىرالشاات ۇربەتلىاا غ-ېرىاا غ
 .ەيىنلىەىتامغىەارلىققا ت ۇنىئ ۆرسىتىپز ر ئىلتىپاتالر ك ەۋائىغان

ا مىارز ۇھەممەدبولمايال يادىىار م-بايقارا بىر يىل بوال ۈسەيىنھ سۇلتان
 ۇلتاننڭسا ەۋائاىئاياەا ن-5يىلاى -1470. ۆتاۈردىقارشى ئىسيان ك ۇنىڭغائ

ھىراتناى ئىشاغال  ەن،يااردىمى بىال ەلقلەرنىاڭخ ۈركىيتا ەبويىە ۇرۇقىتاپش
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پىاەاكارلى   ەئاالھىاە ۇرۇشاتامىرزا ئىسايانىنى باست ۇھەممەەقىلغان يادىىار م
 ۇ،خاال  قىلىە ەۋپتىنبىر خ ڭبايقارانى چو ۈسەيىنھ ۇنەاقالش. ۆرسىتىەۇك
 .ۇرىەۇئاش ېمىمۇت ەنەىسىنىبولغان ئىش ەۋائىغان ڭبايقارانى ۈسەيىنئى  ھ ۇب

 ۈساەيىنھ( ېيىەائ ەئىبانيىلى ش-876 ەھىجىرىي)ئايەا -2يىلى -1472
 ەمىرىئ» ۇنىڭغائ ەمەەھ. ەيىنلەيەۇت ەنسىپىگەم ېگىب ۋاندى ەۋائىنىبايقارا ن

ئاالىي  ەڭئ ەنساەپم ېارىلگەنب اەۋائىغان ەرچەگ. ېرىاەۇب ۇناۋانىنىئ «ەبىرك
 بىاالەن ۋىتىئىەىااەىىى ئىنااا ەلئ ۆزىنىااڭئ ۇئاا ېىىنلاا ۇ،بولمىسااىىم ۇنئااور

 .ېسابلىناتتىھ ەخ ش ۇزلۇقنوپ ەڭقالسىال ئ ۇلتانەىنس

كاتتاا  ۇئا ەۋردەد ۇقارىغاناەا، با ەخاتىرىلىرىگ ڭزامانەاشلىرىنى نەۋائى
 ەمامەھ ڭئىشالىرىنى تەملىىەم. ئىەى ەئىگ ۇقالرغاھوق ڭچو ۋە ۇيغائابر-ۈزي

. قىلىشقا قاتنىشاتتى ەرەپئىشالرنى بىر ت ۇھىمم ەمەەئارلىشاتتى ھ ەلىرىگەساھ
-باش. قالەى ۇپبول ۇز ر توسالغ ەپائالىيىتىگ ەتئىجادىي ڭھال شائىرنى ۇب

 ۋاقتىناى ۋە ۈچىك ېھنىز ەۋائىنىڭئىشلىرى ن ۆلەتد ۈگىمەيەىغانئاخىررى ت
 : زارلىنىپ ەھۋالىەىنئ ۆزئ ەۋائىن ۇڭالشقاش. ېرىۋاتاتتىخورىتىپ ب

  
  ېھنەتىم،م ۆپبار ئىەى باشىما ك كىم       
 . ۇرسەتىمئىەى باش قاشىغالى ف يوق       
 

 ەتھارام قىلىاپ ئىجاادىي ۇيقۇسىنىئ ېەىلىرىك ەمەەھ ۇقىلىە ەتشىىاي ەپد
 ېيىتاااتىنب ەللىاا ئ-قىرىاا  ېەىسااىك ەرھ ۇللىنىۋاتقانلىقىنى،شااوغ ەنبىاال

 ۆزئاا ەۋائااىقارىماااي، ن ۇشااىغابول ۇنەاقشاا. ۇن قىلىااەبايااا ېاىۋاتقااانلىقىنىي
ئىجتىماااائىي  ەنئىشااالىرى بىااال ۆلەتقىسااامىنى د ۆپكااا ۇتلەقمااا ۋاقتىنىاااڭ

 . بولەى ەجبۇرقىلىشقا م ەرپقىلىشقا س ەرەپبىر ت ەسىلىلەرنىم

 ۈساەيىنھ ۇلتانسا ەزگىلالەردەم ۇشاۇم ەنەي ەۋائاىباشقا، ن بۇنىڭەىن 
 ۋە ۈزەشتا ەرتىپىناىت ەمئىايەتج لەش،ۇستەھىەمھاكىمىيىتىنى م ڭبايقارانى

ئالاەىراش  ەنئىشالر بىل ڭياخشىالش قاتارلى  چو ۇرمۇشىنىت ەلقنىڭخ ۋامئا
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-ەري نىڭئانىسى-ئاتا ېيىنك ەلگەنەىنھىراتقا قايتىپ ك ەۋائىن. ەتتىك ۇپبول
ئىگىساى  ۈلاۈككاتتاا م ەماەەقىلاەى ھ ۇقمىراسامورل ۈلۈكىگەم-مال ۋەزىمىن 

 ۆھاۈردارم ەۋائىنىڭبايقارا ن ۈسەيىنھ ۇلتانس ۈستىگەئ ۇنىڭئ. قالەى ۇپبول
قىشاالقالرنى  ۇنەەبىر م ۋە ۇس-ەركاتتا ي ۇپقوش ەنسىپىگەم ۋانبەگلى دى ۋە
 ەمىرىئ ۋەكىشىسى  ېقىني ڭپادىشاھنى ەۋائىن. ەرگەنىەىقىلىپ ب ۇيۇرغالس

قىسمىنى  ۆپك ڭدارامىتىنى ېلىەىغانك ەرلەردىني ۇب ەن،بىل ۈپىتىس ۇشبول
 ۋانلى پااارا ەلقنىااڭخ ۋە ۋەتسااخا-ەياارىخ ېپىشاىغا،ر ناااق ت ىىەتنىاڭەملم

 ۇنىڭەەكشاا ۇرۇلۇشااىغا،ق ڭكاتتااا بىناالرنىاا ەھىرىەىىىئىشاالىرىغا ھىاارات شاا
 . قىالتتى ەرپس ۈللىنىشىگەگ ڭئىشلىرىنى ەرىپەتم-ئىلىم

 ۈتىۈلپ ەھىرىز ر تىرىشەانلىقى ئاستىەا ھىرات ش ەۋائىنىڭيىلالردا ن بۇ 
ئاايلىنىپال قالماساتىن،  ەھەرگەشا ەشاھۇرئاساىيادىىى م ۇراوتتائ ۋە ۇراسانخ
 ەۋائىن. ئايالنەى ەركىاىگەم ەدەنىيەتموھىم م ەرقىەىىىئىسالم ش ەنەي ەلىىب
 ەڭئ ىراتتىىاىھ ەدرىسەساىم «ەئىمالساىي» ۇرغانساالە ەنبىال ەبلىغىم ۆزئ

 ەۋرىاەىىىد ۆزئا ەدرىساەگەم ۇبا ەۋائاىن. قالاەى ۇپبولا ۇرتىئالىي بىلىم يا
 ەدرىسااەنىڭم ۇباا. ەيىنلىااەىت ۇدەررىساالىىىەم ۆلىماااالرنىئ-ئااالىم ەسااھۇرم
 ەدرىساەنىڭم. ۇردىكاتتا خانىقاا  ساالە ەننامى بىل «ەالسىيەخ» ەنۇبىغاج
 ېاۋىپلەرنىت ەشاھۇرم ۇنىڭغااقىلىپ، ئ ەرپاناملى  بىنا ب «ەشىفائىي» ەربىەەغ

 ەى ەساام ەئە،جااام-ەسااەى كاتتااا م ەنەي ەربىااەەغ ەدرىسااەنىڭم. توپلىااەى
 ەتراپىغاائ ۆزئا ەنەي ەۋائاىن. ۇردىبىناا قىلاە ۈمبەزگا ەيۋەتلى بىر ھ ېشىەاق
 ەتئىجاادىي ۇالرغااتاوپالپ، ئ ەنئەتىارالرنىس ۋەئالىمالر، شائىرالر  ۆپلىگەنك
 ۇسۇساىيخ ەۋائىنىاڭن. ەردىب رىتىاپبارىاەىغان ياخشاى شاارائى  يا ېلىپئ
 ەرقاتارلى  كىشىل ققاشەكاتىپ، ن ەتتات،خ ۇقئارت ەتمىشتىني ۈتۈبمانىسىەاك
 ەئىمالساىي. ۇللىناتتىشاوغ ەنبىال ەتلەشكىتااپالرنى زىنان ۆچۈرۈش،ك ەتخ
 ۇغۇچىنىاڭئوق ېقىنيا ڭغااقىلىەىغان ئىىىاى مى ەھسىلئىلىم ت ەدرىسەسىەەم
. چىقىم قىالتتى ۈلۈكىەىنم-مال ەخسىيش ۆزىنىڭئ ەۋائىن ەمىناتىنىت ۇرمۇشت

 ەلاگەنك ەياەانغام ېرىمىاەاي ىېيىنىاك ەساىرنىڭئ-15 ڭقىسقىسى، ھىراتنىا
 ەساەۋۋۇرت ەۋائىساىان ەلىشاىرقىيااپىتىنى ئ ۈزەلگ ۋە ۇھىتىم ەدەنىيم ۇققوي

 ەشاھۇرئارىساىەا بىار م ەل خ ەۋائىن ۇڭالشقاش. ئىەى ەمە ئ ۈمىىنقىلى  م
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 ۈياۈكب» ۇلاۇپ،تون ۈپىتىەەسا ەربابىئ ۆلەتد ۈيۈكب ەلىىب ەمە ،شائىرال ئ
 ۇقىرىيا ەننااملىرى بىال «ەمىارز ەۋشەنر ەمىرىئ»، (ەبىرك ەمىرىئ)«ەمىرئ

 . ئىەى ەئىگ ۇيغائابر

-شااان ېرىۋاتقااانب ېشااىپئ ۈنگەكاا-ۈنااەىنك ەۋائىنىااڭن ئەپسۇسااىى، 
 ەۋائىنىاااڭن ۇناساااىۋىتىم ېقىنبولغاااان يااا ەنبىااال ۇلتانسااا ۋە ۆھرىتىشااا
 ەنبىاال ۇنىااڭب. باااردى ەمسااىالەنەۈرۈپخاتىرج ېرىبارغانساا ۈشاامەنلىرىنىد

 ۈ ئالەىغا گور ۆزئ ەمەلەارالرقاتارلى  ئ ەجىەىەدىنم ۇلمۇل ،ئوردىەىىى نىاام
تارقااتتى  ۆھمەتتا ۋەپاسات -ەپىتن ۇلتانغاس ۈستىەىنئ ەۋائىپ، نەشىىللەت
-ەيا باويى ئ ۈنكا. ۇرۇناەىئ ەتلەشتۈرۈشاىەئوردىەىن چ ەۋائىنىن ەمەەھ

 ەتراپىاەىىىئ ۆزبايقارا ئا ۈسەيىنھ ەتىەنك ېرىلىپب ەئىەىملىىى ۋە ەتئىشر
 ۋە ۇقساوغ ەتەننىساب ەۋائىغاائىشاىنىپ ن ۋالىرىغاائىغ زىرلەرنىڭۋە ۇرپىتنىم

 . ۇباشاليە ۇشقابول ۇئامىلىەەم گۇمانىي

 ۇنۇپ،س ەكتۇپم ۇلتانغاس ەۋائىن ەلگەنەەيىلىغا ك-1476 ەنبىل بۇنىڭ 
 ۈلەۈرىاەۇ،ب ېرىاەىغانلىقىنىب ېپائىسات ەنساەپلىرىەىنئوردىاەىىى م ۆزىنىڭئ
 ۋاپتا ە ھ ېرىپب ۇكەررەمگەم-ەكىەولغان مب ۆرۈرز ۈچۈنئ ۇسۇلمانالرم ەمەەھ

 ېاارى ب ەجااگەھ ۇنىااڭئ ۇلتانساا ەممااائ. ۇبايااان قىلىااە ۇسااىنىقىلىاا  ئارز
ھىاارات  ۇنۇپئىلتىمااا  ساا ۇلتانغاساا ەنەي ەۋائااىن. ۇقىلىااە ەتر ەلىپىنااىت
 ېرىشانىئىمتىيارىغاا ب ۆزجااينى ئا ېاگەند ۇرگا گوز ېتىەىىىچ ەھىرىنىڭش

 ۇنىڭەىنش. ەستىقاليەۇئىلتىماسىنى ت ۇب ىنىڭەۋائن ۇلتانس. ۇئىلتىما  قىلىە
 ەمەەھ. ېتىەۇكىرىشىپ ك ۈللەنەۈرۈشىەجاينى قايتىەىن گ ۇب ەۋائىباشالپ ن

ھامماام، شاىپاخانىالرنى  ېھمانسااراي،م ەنىي ەسلىھەلەر،ئ ۋىئاممى ۆپلىگەنك
 . ۇرىەۇسالە

 ېھنىناىز ۈتىاۈلپ ېيىنئىشلىرىەىن بوشاپ چىققانەىن ك ۆلەتد نەۋائى 
 ۈرلااۈكت ەتنىااڭجامائ ۋاقىتلىرىااەابااوش . ۇقارىتىااە ەئىجااادىيىتىگ نىااڭۆزىئ

 ەرچەگ ەۋائااىن. ۇئىشاالىرىغا ئارىلىشااىە ۋانلى پااارا ەلاا خ ۋە ەتلىرىگەپائااالي
 يەنىاال ېىىنلا ۇ،بولسىم ەرگەنب ېپائىست ۇقلىرىەىنھوق ەمۇرىيئوردىەىىى م
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 ۇپبولا ەربااپئ ۇزلاۇقھىراتتىىاى نوپ ۈپىتىەەكىشىساى سا ېقىنيا ۇلتاننىڭس
 . ۋەردىقالى

 ەرباپئ ەشھۇرم ەڭئ ۇھىتىەىىىم ەدەبىيئ ڭھىراتنى ەزگىللەردەم مۇشۇ 
ئىلىام  ەلاگەنجاايالردىن ك-جااي ەتراپىغائ ۇنىڭئ. جامى ئىەى ۇراھمانئابە

 ەۋائاىن. توپالنغانىاەى ەۋەسىارلىرىھ ەدەبىياتتالىپالر، ئ ۇچىقىلغ ەھسىلت
 ۆرمەتلەپھاا ۈپىتىەەساا تازىۇساائ-پىاار ۆزىنىااڭتااارتىپال جااامىنى ئ ۇرۇنااەىنب
 ۇقد ستل ۇرىسىەىىىئوتت ڭجامىنى ەنبىل ەۋائىيىلالردا ن ۇشۇم. ەلگەنىەىك
-پات ەۋائىن. باردى ۈچىيىپك ەنىمۇي ەمىارلى ھ ەتتىىىئىجادىي ەدەبىيئ ۋە

 ۋەيازغااان  ۆزىئاا. بااوالتتى ەمسااۆھبەتتەھ ېرىااپب ۇرىغاااھوز ڭپاااتال جامىنىاا
 ەۋائىاىن. ەتتىىشاۆزلس ەنجاامى بىال ەەۈساتىئ ەساەرلىرىيازماقەى بولغان ئ

-15 ەمىاارلى ئىلمىاي ھ ۋە ۇقد ستل ەمىمىيس ۇرىسىەىىىجامى ئوتت ەنبىل
بارلىققاا  ۇھىتىنىاڭم ەدەنىايم ڭھىراتنىا ېرىمىاەىىىئىىىىنەاى ي ەسىرنىڭئ
 ەدىبلەر،شائىرالر، ئ ۆپلىگەنك ەزگىللەردەم ۇب. كاتتا ر ل ئوينىەى ېلىشىەەك
 ەتراپىغائ ڭئىىىى زاتنى ۇسسامالر بەر ۋەموزىىانتالر  تارىمەىالر، ەكىملەر،ھ

 ەۋجىاگەئ ۇقىرىيا ەيپىياتنىئىلمىي ك ۋە ەدەبىيھىراتتىىى ئ ۇيۇشۇپ،زىچ ئ
 ۇھىتىما ەدەنىايم ڭھىراتنىا ەۋردىىىد ۇشۇم ۇرباب ۇڭالشقاش. ۆتۈرگەنىەىك
 ەلەىنئ ەزىربىن ۋە ەزلف ەھلىئ»: يازغانىەى ەپد ۇنەاقتوختىلىپ م ۈستىەەئ
بىر ئىشقا  ڭىىمكىشنى ەرھ. ئىەى ەملۇم ەھرىش رىھى ەتەخسى ب راسان،ۇخ
ئىشىنى كامالغا  ۇلئ ەردىىىم،ئ ۇلئ ەرزىغ ۋە ەتىھىمم. بار ئىەى ەشغۇللىقىم
 .«ەتىۈزگەيي

 ۇشا. ەتتاىكىرىشاىپ ك ەتىەئىجاادىي ەنئىشتىياقى بىال ۈتىۈلپ نەۋائى 
 ەننامى بىل «ەئانىم ەزائىنۇلخ»توپالپ  ېئىرلىرىنىيازغان لىرى  ش ەمگىەەك

چاھاار » ەئىەىاە ەلئ ېيىانەەتاوپالم ك ۇب. چىقتى ۈزۈپقىلىپ ت ۋاندى ڭچو
 دىيەتئىجاا ۆزىنىاڭشائىر ئ ەلگەنەەيىلىغا ك-1483. ئاتالەى ەپمۇد «ۋاندى

جامى . قىلەى ۇتۇشت ەسمىير ېاىشقاي نى«ەمسەخ» ەسەرئ ۈيۈكھاياتىەىىى ب
 ڭالپ،راتماقەى بولغاانلىقىنى ئاايا «ەمسەخ» ەنتىلى بىل ۈركىيت ەۋائىنىڭن
 ەنئەتسا ەلبىق. ۆمۈلەىچ ېڭىاىغاشائىر ئىجاد د. ۇدىئاپىرىنالر ئوق ۇنىڭغائ
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ئاپئاااق  ۇچىااەىنئ ەلەمنىااڭق ەيپ. ۆركەشاالىەىئ ەۋجىااەەئ ۈكسااەكلىىىنىڭي
 ۇناەاقم ەققىاەەھ ەۋائىن ەمىرخانە... ۆكۈلەىت ۇردانىلەرد ەغىاىگەق ەنخوت

 ۈنلىرىنىكا ۇتلاۇقق ۈتىۈلپ ۆزىنىڭئ ەى بويىەدائىملى  ئادىت»: يازدى ەپد
 ەلىللەرنىد ەكشۈرۈش،ت ەنىلىرىنىم ۋە ۈزىتى ت ۆزلەرنىس ‹ەسەرلىرىەىىىئ›
 ۋە ېەى قالش، ئىلىم سىرلىرىنى ئاېنىئ ەسىلىلەرنىم ۋە ەلتۈرۈشك ەرتىپىەت
 . «قىلەى ەرپس ېپىشقات ۇقتىلىرىنىن ۇكناز ەنلەرنىڭپ ەقلىيئ

 ەھالىتىاە ۇقبوشال ەدەرھازىرغاا ق ەتقىقااتالرداتھاياتىغا دائىار  نەۋائى 
 . ەچۈرمىشلىرىەۇرك ۇھەببەتم ەۋائىنىڭن ەلد - ۇرۇۋاتقىنىت

 بواللمىەى؟  ەھرىمەنب ەختىەىنب ەئائىل ۆمۈربىر ئ ۈچۈنئ ېمەشائىر ن 

 ەخاتەل-ەخاتەل ۈرەكنىيا ەشاۇقالرنىڭم-ئاشى  ۋايەتلىرىەىىىرى شەرق 
داستانالرنى ياراتقاان  ۆلمە ئ ەققىەەھ ەچۈرمىشلىرىك ۇھەببەتقىلىەىغان م

 ... ۇردى؟قالە ەسىر ھالىتىە ەچۈرمىشىنىك ۇھەببەتم ۆزىنىڭنىمىشقا ئ ەۋائىن

 ڭقىلغان جانان قىانى ەسىرئ ەلبىنىق ڭشائىرنى ۆيگەن؟كىمنى س شائىر 
 !ۇچرىمايەۇ؟ئ ەنبەدەم ېەبىرنىمىشقا ھ ەرىپىش-ئىسمى

 ۇئايالساىا، با ەرزەنتساىا،پ( ىەۋائان... )»: توختىلىپ ەقتەھ ۇب بابۇر
كىمنااى  ەۋائىنىااڭن ەممااائ. ۇيازىااە ەپد «ۆتتىئاا ەيىگااان-ۇزيااالغ ەمااەىنئال
 ەنابەلەردەم ەققىاەەھ ۇرمىغاانلىقىق ەئاائىل ۈچۈنئ ېمەن ەمەەھ ۆيگەنلىىى،س
-زەمىااج ەۋائىنىااڭن ۈسااتىگەئ ۇنىااڭئ. ۇرۇلمىغانقالااە ەلۇماااتم ېەقانااەاھ

 ەسااەرلىرىەەئ ۆزئاا ۇنىااڭپىساامىىا ئ ئىەمايىاال ۋە ۇكلۇقخاراكتىرىااەىىى ناااز
يول قويمىغان بولسا  ېەىشقائ ۆزس ۇشادەك ەڭك ەققىەەھ ەخسىيىتىش ۆزىنىڭئ
. ەشھۇردۇرم ەنبىل ەزلىىىمىج ۇكناز ەگب ەلىشىرئ» ەنەي ۇرباب ۇڭاش. ېرەكك

. ەتتىبىلىشا ەپبولغان د ۇرىەىنغور ۆلىتىنىڭد ۇكلىقىنىناز ۇنىڭئ ەركىشىل
 ەلۇماتم ەپد «ەنئىى ۈپىتىس ۇغمات ۇنىڭئ ۇب. ەنىىئ ەمە ئ ۇنەاقئ ېىىنل
 . ېرىەۇب
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ئاشاااىارا -ۇقئوچااا ەساااىرىەەئ ېەبىااارھ ەقاااتەھ ۇبااا ۆزىئااا نەۋائىنىاااڭ
 ۇرۇنتاوال يوشا-ئاايرىم مىسارالىرىەا ئااز ەساەرلىرىنىڭئ ەلىىب. ۆزلىمەيەۇس

 ۇزۇنئ ەنبىل ەتقىقاتىت ەۋائىشۇناسلى ن ۇڭالشقاش. خاال  ېرىەۇ،ب ەتالئىشار
ىماال ېھتتاارىمى ئ ۇھەببەتم ەۋائىنىڭن»ئالىمالر  ەزىب ۇلالنغانوغش ەزگىلم

 ەلقلىرى،ئاسىيا خ ۇرائوتت. ۇقارايە ەپد «ېرەكباغالنسا ك ەنبىل ەپاجىئ ەربىر
ئارىسىەا تارقالغاان  ۇيغۇرالرئ ۋە ۆزبىىلەرتاجىىالر، ئ ۈركمەنلەر،ت ۈملىەىنج
 ەسااۋىرلەنگەنت ەسااىپاجىئ ۇھەببەتماا ۇرىسااىەىىىئوتت ۈلگاا ەنبىاال ەۋائااىن
 . ۇۋۋەتلەيەۇپىىىرنى ق ۇقىرىقىي ۋايەتلەرمۇرى

بىر  ەلىشىرئ ەيىنلەنگەنت ۋەزىرلىىىگە ڭبايقارانى ۈسەيىنھ ۇلتانس...» 
-قىا ۈزەلگ ۇرغانھويلىسىەا ت ۆينىڭتاسادىپىيال بىر ئ ېتىۋىتىپباغقا ك ۈنىك
يااش  ۇبا ۇقىاما ۈلگا.ۇئاشى  بىقارار بولىە ۇنىڭغائ ۋە ۇقالىە ۆرۈپك ۈلنىگ

نىىاھقاا رازىلىا   نئاتىساىەى ڭقىانى ەلىشىربەگئ. ۇقالىە ۇرۇپياقت ۋەزىرنى
 ۇب ۈلگ. ۇشىىارغا ئاتلىنىە ېلىپئ ەلىشىرنىئ ۋەزىرى ۇلتانس ەتىسىئ. ۇئالىە

 ېمىاەىنت ڭباغنى ۈچۈنئ ۆرۈشك ەلىشىرنىئ ېرىئ ۇسىبولغ ڭالپئا ەۋەرنىخ
 ۈسەيىنھ ۇلتانس ېتىۋاتقانك ۆتۈپئ ەردىني ۇچاغەا ب ۇش ەلد. ۇيولغا قارايە

. ۇئالمااقەى بولىاە ەمىارىگەئ ۇنىئا ۋە ۇئاشاى  بولىاە ۆرۈپبايقارا قىاناى كا
 ۇبولىاە ەجبۇرم ېەىشىەك ۋاز ۆيگۈسىەىنس ۆزئ ەقاتتى  ئازاپ ئىەىە ەلىشىرئ

زار يىغالپ بىر -قىا زار. ۇبارىە ۇپبول ەلەىسىئ ۇلتاننىڭس ۆيىگەئ ڭقىانى ۋە
 ۆزىبىرىنى ئ ەلتۈرۈپ،ئىىىى خىل د را ك ەنىي. ۇبولىە ۇلماق ەنبىل ەرتش

 ۈناەىند را قىرىا  ك ۇبا ۈرىاەۇ،ئىە ەگاىەب ەلىشاىرئ بىرىناى ەنەي ۇ،ئىەىە
 ەرزەناا پ ەلىشااىرنىڭجىنىنااى، ئ ۈلنىااڭگ ۆرسااىتىپ،ك ۈچىنىكاا ۆزئاا ېاايىنك

قالغانااەا  ۈنكاا ەشب ۆلااۈمىگەئ ۈلگاا. ئىقتىااەارىنى يااوق قىالتتااى ۆرۈشكاا
شاىىاردىن قايتىاپ  ۇلتانچاغاەا سا ۇبا ەلد. ۇەساارايغا چاقىرتىا ەلىشىرنىئ
 ۇڭايساىالى قااتتى  ئ ۇنىڭاەىنب ەلىشىرئ. ۇقالىە كىرىپ ۇجرىسىغاھ ۈلنىڭگ

 ۇسىبەتنىم ۇب ەھلىئوردا ئ. ۆلىەۇئ ۈلبولغانەا گ ۈنقىرى  ك. ۇقالىە ەئىەىە
 ەۋائىن. ۇئىلتىما  قىلىە ەۋائىەىنن ەلىشىرئ ەتىۈزۈشنىي ۈسەيىنگەھ ۇلتانس
 ېارەكقىلماق ك ەن ۈل،گ ۇلەىس ەسىەەساي ەرۋىنىڭس»: ۈسەيىنگەھ ۇلتانس
 ۈلاەىنياسااپ، گ ۋۇتتاا ەرۋىەىنس»: ۋابەنجا ۇنىڭغاب ۇلتانس. ەيەۇد «؟
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. ۇقىلىە ەپنەد ۆكۈپت ېشىي ۆزقىانى ك ۇالرئ. ەيەۇد« .ېرەكك ەتمەكئ ېپەنك
 ۈزىمااۇي ەرزەناا پ. ۇبااويى تااوي قىلمايااە ۆمااۈرئ ەۋائااىن ېاايىنك ۇنىڭەىنشاا
 . «...مەيەۇۆرەلك

 ەلا خ ۋايەترى ەسىرلى ت ۇدائىر ب ەچۈرمىشىگەك ۇھەببەتم نەۋائىنىڭ 
 ۇبا.ۇچراياەۇئ ۇقاول ياازمىالردىم ەبىر قىسىم پارساە ەنەئارىسىەىن باشقا، ي

 ەرىجىەەقانەىلى  د ەنبىل ەچۈرمىشلەرھاياتىەىىى رىئال ك ەۋائىن ۋايەتنىڭرى
 ېنىاا ئ غىەەھااازىر ەىلمىااەئ ەۋائىشۇناساالى ن ەققىااەەجىپسىلىشااىەىغانلىقى ھ

 . يوق ەكۈني

 ەلۇمااتم ۇنەاقم ەقتەھ ۇب( 1551-1485)ۋاسىفىزامانەىشى  نەۋائىنىڭ 
 ەممەھ ڭزاماننى ۈچۈنلىىىئ ېمەن ۇنىڭب. ۆيلەنمىگەنىەىئ ەلىشىرئ»: ېرىەۇب

 ەلىشاااىرنىڭمىااارزا ئ ۈساااەيىنھ ۇلتانسااا. ئىاااەى ۇراركىشاااىلىرىنى قىاىقتااا
 ەپسااانىن ۋە‹ پاااكلىقى ېتىىااىئ› ڭۇنىاائ - ەۋەپساا ۆيلەنمەساالىىىەىىىئ
 ۈكسەكلىىى،ناھايىتى ي ەھەتتىنج ەخالقىئ ەنىيوقلىقى، ي ەيلىم ەتىەھۋەش

. قاااارايىتتى ەپبولغاااان د ېرىلگەنلىىىاااەىنب ېئىرىيەتىەشااا ۋە ەنپ-ئىلىااام
باشاقا  ەۋەبىنىسا ۇنىڭبولسا ب ېگىمب ەدىەەخ ۇنىخوت ۆيۈملۈكس ۇلتاننىڭس
 ۆزىنىاڭئ ېگىمب ەدىەەخ ۈچۈنئ ېنىقالشئ ەقىقەتنىھ. ۈشىنەتتىچ ەرەپتىنت

. ەۋەتىەۇئ ۆيىگەئ ەلىشىرنىڭئ ەۋلەتبەختنىد ېنىاەكلىرىەىنك ۈزەلناھايىتى گ
 ۈنەپتا ۆيىاەەئ ەلىشاىرنىڭئ ۆرساىتىپك ەلەرنىباھاان ۈرلاۈكت ېنىااەكياش ك
 ەتىساىئ ەۋلەتبەخا د... ۇقوينىغاا كىرىاە ەلىشاىرنىڭقىا ئ ېەىەەك. ۇقالىە

. ېرىاەۇب ەپلۆزس ۋەقەنى ۈتۈنەىغا خوشال قايتىپ، پئال ېگىمنىڭب ەدىەەخ
 ۇنىڭشا. ۇچىقىە ۇپپىىىرى توغرا بول ڭمىرزىنى ۈسەيىنھ ۇلتانس ەتىجىەەن

 ەرتىۋەم ۈزي ۋۋالقىەىنئا ۆرمىتىبولغان ھ ەلىشىرگەئ ېگىمنىڭب ەدىەەخ ەنبىل
 . «ۇئاشىە

 ۇسۇسىيخ ۋە ەچۈرمىشىك ۇھەببەتم ەۋائىنىڭن ۇرۇپتىمىاكى،ت كۆرۈپ 
 ەسەرلىرىەىىىئ ۈتىۈلپ ڭشائىرنى ۈملىەىنج ەرەپلەر،ت ەئىنەىى رمۇشىەىىىۇت
 ۇنىاڭئ ەزار بىااگ-ۇڭئاشاىارا ئىپادىلىنىاەىغان ما ەزىەەب ۇرۇن،يوش ەزىەەب
-ىاجەزم ەۋائىنىاڭن ۇرۇپتاۇ،ت ېرىپب ەتداالل ۇنياسىەىنئىەىى د ۇرەكىەپم
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ساىرالر  ىىۇرمۇشاىەىت ۇسۇساىيخ ۋە ەرئاالھىەىلىىل ەخاراكتىرىەىىى ئىنەىى
 ۋاملىا دا ۈپىتىەەسا ېماات ۇھىمما ەتقىقاتىاەىىىت ەۋائىشۇناسلى ن ەلگۈسىەەك
 . ۇسىقىلىنغ ەتقى ت

بوشاپ  ۋەزىپىلىرىەىن ەمۇرىيئوردىسىەىىى م ۈسەيىنھ ۇلتانس نەۋائى 
 ەدەبىاايئ ۆزىنىااڭئ ۋاقتىنااى ۆپيىلااالردا كاا ەبىاار قااانە ېيىنىااىچىققانااەىن ك
. ۈزدىتا ۋانالردى ەتلەپ،توپالپ، قايتا ر ىەسەرلىرىنئ. قاراتتى ەئىجادىيىتىگ

 كېتىۋاتقاان ەئىپلىشىپز ۈنسىرىك ڭھاكىمىيىتىنى ۈسەيىنھ ۇلتانس ۇئ ەممائ
 ۈزسااىرتىەا ياا-ئىەااى ەملىىەتنىااڭم. قىلااەى ەتدىقااق ېقىنااەىني ەھااالىتىگ

 ۋاقىا  ەرھ ەلەملىارىگەئ-ەردد ەلقنىاڭخ ۋامئاا ۋەقەلەرگە، ڭچو ېرىۋاتقانب
 ۋە ۋىتىئىنا-ۇيئابر ۈكسەكئىەىەىىى ي ەلئ ۆزىنىڭئ. ۇردىقىلىپ ت ەتدىقق

چىرىاااا   ەمەلااااەارالرنىڭقاتااااارلى  ئ ەجىەىااااەدىنپادىشاااااھقا بولغااااان م
-بار ۈشىنىىسىالى چ ەزمۇنەام ۈملىەىىىج ۇب.)قويەى ەكچ ەتلىرىگەسىياس

 ( ەتمەنبايك

 ۈمىااەلىرىئ ۈتىەنكاا ۈسااەيىنەىنھ ۇلتانساا ەۋائىنىااڭن ئەپسۇسااىى، 
 ۆسەيىنھ ۇلتانس» ېيىتقانەەك،ئ ۇرباب ۇددىخ. قالەى ۋاپسىابارغانسىرى جا

 ەنئىەمىاگ ېايىنك ېشىنەىنپ ۇپ،پادىشا  بول ېقىنقىرى  يىلغا ي ۇراسانەاخ
 ەشاغۇلم ەنپاسىقلى  بىال ۋە ەتئىشر ۇقئارت ەددىەىنھ... يوق ئىەى ۈنىك
 ەتاىەئىشالىرىنى بىار چ ۆلەتد ۇئا ەلگەناەەك ەزگىللەرگەم ېيىنىىك. «ىەىئ

 ەسەتمۇرھ ەتراپىەىىىئ ۆزئ. ەتتىك ېرىلىپساپاغا ب-ەيىپك ۇپ،قايرىپ قوي
بارغانسىرى ئوردىاەىن  ەۋائىنىپاساتلىرىغا ئىشىنىپ، ن-ەپىتن ەمەلەارالرنىڭئ

ئىنى ھىراتتىن ەۋان ۈسەيىنھ ۇلتانيىلى س-1487. باشلىەى ۇرۇشقايىراقالشت
 ەنبىل سىپىەنيىراق ئاستىرابادقا ھاكىملى  م ۇنىئ ەقسىتىەەم ۇرۇشيىراقالشت

 ۇئا. ھالاەا ھىاراتتىن ئايرىلاەى ەجباۇرىم ەۋائاىن. قىلاەى ەرماانپ ېرىشنىب
 ۋاجالناەۇرۇش،ئىقتىساادىنى را ەرنىاڭي ۇبا ېايىن،ئاستىرابادقا بارغاناەىن ك

قاتاارلى   ۈچەيتى ىيااتنى كاەيپك ەدەنىايم ېلى ،سا ەرتىاپىەت ەمئىيەتنىج
ئىجادىيىتىنى  ەىلىرىېك. ئىشلىەى ەتلەرنىخىام ۇنەىلىغانبىر م ەھەتلەردەج
 ڭھىراتنىا ەخا پايت ەنىالدىققىتى ي ۈتىۈلپ ڭشائىرنى ەممائ. ۋامالشتۇردىدا
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 ەختىەپاايت ەۋائاىيىلاى ن-1488 ەناىي ېيىن،بىر يىلەىن ك. ئىەى ەھۋالىەائ
 ەمماائ. ۇقىلىاە ەلەپت ېپقىلىشانىن ھىراتتاا قۈسەيىنەىھ ۇلتانس ۋە ۇقايتىە

 . ۇيرۇيەۇئاستىرابادقا قايتىشىنى ب ەۋائىنىڭن ەنىالبايقارا ي ۈسەيىنھ

ئوردىاەىىى  ۇلتاننىڭسا ۇئ. ۇئاستىرابادقا قايتىە ەنەئامالسىا ي نەۋائى 
 ۇلىنىڭئ ەتھاكىمىي ەتىەنلىىىنى،ئاينىىپ ك ەسىرىەەت ڭپاساتەىالرنى-ەپىتن

 ەۋائىنىڭن ۆتمەيئ ۇزاقئارىەىن ئ. ۇھى  قىلىە ڭقۇرقالغانلىقىنى چو ەۋرەپت
 ۈساەيىنھ ۇلتانسا. ۇپاش بولىە ۇيقەستىقىلغان س ىڭغاۇنئ ۈشمەنلىرىنىڭد
 ەۋەرسااىالىىىنىئىشااتىن خ ۇباا ۆزىنىااڭئ ېاىااپي ەكتااۇپم ەۋائىغااان ەرھااالد

. ۇقىلىاە ەۋساىيەت ېلىشاىنىھىراتقاا قايتىاپ ك ەۋائىنىڭن ەمەەھ ەيەۇئىپادىل
سىياساىي  ېەقاناەاقھ ۆلەتنىاڭد ېايىنك ەلگەناەىنھىراتقا قايتىپ ك ەۋائىن

. ۈرىااەۇنلىقىنى بىلەۇرىااەىغاىالشااماي، ئوردىااەىن يىراقتااا تئىشاالىرىغا ئار
 ۇلتاننىڭس ەزرىتىھ)«ۇلتانىس ەزرەتىھ ۇقەررەبىم» ۇنىڭغابايقارا ئ ۈسەيىنھ
 ۇلتانسا ەلىشاىربەگئ ۇرمۇبااب ۇڭالشاقاش. ېرىەۇنامنى ب ېگەند( ېقىنىي ەڭئ
 . يازغانىەى ەپد« د ستى ئىەى ەمە ،ئ ېگىب» ۈسەيىننىڭھ

 ەرۋىا ئىنىساى د ۇرۇۋاتقانت ۇپھاكىم بول ەلمتەب نىڭەۋائىيىلى ن شۇ 
قىلمىشاالىرىغا چىااەىماي ئىساايان  ەزىاالر ەجىەىااەدىننىڭئوردىااەىىى م ەلااىئ
 ەگنىاڭب ەلىشاىرئ ۋەقەدە ۇبا» ۈساەيىنگەھ ۇلتانس ەجىەىەدىنم. ۆتۈرىەۇك

 ۈچاۈنياوق قىلىا  ئ ۆھمەتنىتا ۇب ەۋائىن. ۇقىلىە ۆھمەتت ەپد« قولى بار
 . ۇئىسياننى تىنجىتىە ېرىپب ەلمقەب ەبىرگ ەنبىل ۇنىقوش ڭتاننىۇلس

ھااكىميىتى قااتتى  كىارزى   ڭبايقارانىا ۈساەيىنباشالپ ھ شۇنىڭەىن 
 ەرەپاتىنت-ەرەپتالىشاىپ ت ۋارىسالىقىنى ەخا ت ەلەرشاھااد. ۇقالىە ەئىەىە

ئاوغلى  ڭچاو ۇنىاڭئ ەنبىال ۈساەيىنھ ۇلتانسا ۇپماۇبول. ۇئىسيان قوزغاياە
 ەللەرجىااە-ەڭااگەج ۋەنىاااا  ەرگەنب ۈزياا ۇرىسااىەامىاارزا ئوتت ەدىئۇززامااانب
 ۈرىشاىنىتىغ ك ۇرسىەىىىباال ئوتت ەنئاتا بىل ەۋائىن. ۋاملىشىەۇدا ەققىەۇزائ

 ېىىنل ۇ،قىلغان بولسىم ەرپس ۈچك ۆپك ۇرۇشقاياراشت ۇالرنىئ ۋەتوختىتى  
 ېگىمب ەدىەەخ ۇنىئامراق خوت ۇلتاننىڭس. ۇچىقمايە ەتىجەن ڭچو ۇنىڭەىنب

 ۇزەپپەرئااوغلى ماا ۆزئاا ۈرۈپ،تىاال بىرىىتاا ەنبىاال ۇلمۇلاا نىاام ىاارۋەزباااش 
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 ۈسااەيىنھ ۇلتانساا ۇالرئاا. ۈچەيااەۇقىلىشااقا ك ۋارىسااى ەخاا ت ۈسااەيىننىھ
ئااوغلى،  ڭمىرزىنىاا ەدىئۇززامااانپايااەىلىنىپ، ب ەسااتلىىىەىنم ڭبايقارانىاا

قىلىشاااقا قاااول  ەتىااالمىرزىناااى ق ۆمىنمااا - ەۋرىساااىئاااامراق ن ۇلتاننىڭسااا
 ۋىلىشقاىۇرقايت ەرماننىپ ۇب ېشىلگىنىەەي ەستلىىتىنم لتانۇس. ۇرۇۋالىەۇقويە

 . ېتىەۇك ۈچىيىپك ېمىمۇت ەتئوردىەىىى زىەدىي ەنبىل ۇنىڭب. ېەىىىەۇك

 ۇلتانسا. ۇقااتتى  ئازابلىنىاە ەلەردىنپااجىئ ۇئالەىەىىى با ۆزك نەۋائى
 ۈستىگەئ ۇنىڭئ. ۈمىەسىالىنىەۇئ ەقەىرىەىنت ڭبايقارا ھاكىمىيىتىنى ۈسەيىنھ

 ەربەز ۈچلااۈكك ۇنڭغااائ ۇشااىبول ۋاپااات ڭجامىنىاا ۇراھمانيىلااى ئابااە-1492
تلىىى ەساااالم ەلگەنااەەئاااخىرقى يىللىرىغااا ك ڭھاياتىنىاا ەۋائااىن. ۇبولىااە

 ۋەئائىلىساااىالى   ۈساااتىگەئ ۇنىاااڭئ. ېتىاااەۇبارغانساااىرى ناچارلىشاااىپ ك
 .ۇقىينايە ېمىمۇت ۆڭلىنىمىسىىن ك ۋە ېرى غ ڭئازابى شائىرنى ەرزەنتسىالى پ
ئاخىرقى يىلالردا  ڭقارىغانەا، شائىرنى ەلىرىگەخاتىر ڭزامانەاشلىرىنى ەۋائىن

 ەتاتەھ ەنجىيەىغان،ر انبىر ئىشالردىن ئاس ۇكلىشىپ،ناز ۇتولىم ەزىنىڭمىج
 ۆمرىنىاااڭئ ەۋائاااىن ەمماااائ. ەلاااۇمقالغاااانلىقى م ۇپبولااا ەسەبىيلىشااىەىغانئ

. ىااپ قويمىااەىئىجااادىيىتىنى توختىت ەزگىللىرىااەىمۇئاخىرىااەىىى قىاايىن م
 ،«ەجەمئ ۇلۈكىتارىمىي م» ،«ەتەيىنلوغ-ۇھاكەمەتۇلم» «ەيرت-ۇتلىسان»
 ېاىااپيىلااالردا ي ۇشاا ەسااەرلىرىنىئ ەشااھۇرقاتااارلى  م «ۇلااۇپق-ەھبۇبااۇلم»
 .ۈگەتتىت

 ۇلتانسا. ۇقااتتى  ئازابلىنىاە ەلەردىنپااجىئ ۇئالەىەىىى ب ۆزك نەۋائى 
 ۈستىگەئ ۇنىڭئ. ۈمىەسىالىنىەۇئ ەقەىرىەىنت ڭبايقارا ھاكىمىيىتىنى ۈسەيىنھ

 ەربەز ۈچلااۈكك ۇنڭغااائ ۇشااىبول ۋاپااات ڭجامىنىاا ۇراھمانيىلااى ئابااە-1492
تلىىى ەساااالم ەلگەنااەەئاااخىرقى يىللىرىغااا ك ڭھاياتىنىاا ەۋائااىن. ۇبولىااە

 ۋەئائىلىساااىالى   ۈساااتىگەئ ۇنىاااڭئ. ېتىاااەۇبارغانساااىرى ناچارلىشاااىپ ك
. ۇقىينايە ېمىمۇت ۆڭلىنىىسىىن كم ۋە ېرى غ ڭئازابى شائىرنى ەرزەنتسىالى پ
ئاخىرقى يىلالردا  ڭقارىغانەا، شائىرنى ەلىرىگەخاتىر ڭزامانەاشلىرىنى ەۋائىن

 ەتاتەھ ەنجىيەىغان،ر انبىر ئىشالردىن ئاس ۇكلىشىپ،ناز ۇتولىم ەزىنىڭمىج
 ۆمرىنىاااڭئ ەۋائاااىن ەمماااائ. ەلاااۇمقالغاااانلىقى م ۇپبولااا ەسەبىيلىشااىەىغانئ
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. ئىجااادىيىتىنى توختىتىااپ قويمىااەى ىللىرىااەىمۇەزگئاخىرىااەىىى قىاايىن م
 ،«ەجەمئ ۇلۈكىتارىمىي م» ،«ەتەيىنلوغ-ۇھاكەمەتۇلم» «ەيرت-ۇتلىسان»
 ېاىااپيىلااالردا ي ۇشاا ەسااەرلىرىنىئ ەشااھۇرقاتااارلى  م «ۇلااۇپق-ەھبۇبااۇلم»
 . ۈگەتتىت

بايقارا ئاستىرابادتا ئىسيان  ۈسەيىنھ ۇلتانيىلى يازدا س-1500 مىالدىيە 
ھىراتتا  ەۋائىن. ۇتارتىە ۇنقارشى قوش ۈسەيىنگەھ ۇھەممەدئوغلى م ۆتۈرگەنك

 ۇرىساىەابااال ئوتت-ئاياەا ئاتاا-12يىلاى  ۇشا ۈرۈشاىي ۇب ۇلتاننىڭس. ۇقالىە
. ۇقايتىە يتەختىەپا ۈسەيىنھ ۇلتانس. ۇئاخىرلىشىە ەنبىل ۈلھىس ۈزۈلگەنت
 تاننىڭۇلسا ەمراھلىقىاەاھ ەتنىاڭبىار تاوپ جامائ ڭالپئا ەۋەرنىخ ۇب ەۋائىن

 ۇلتاننىڭسا ڭراپساداساى ياا ۇمبااقالرد-يىراقتىن داقا. ۇئىستىقبالىغا چىقىە
 ېشاىنىڭب ە،د-ۈشاىەۇئالاەىراش ئااتتىن چ ەۋائىن ەنبىل ۆرۈنىشىك ەپىسىم
شاائىر ئالاەىغا . ۇقىلىاە ې ھ ىنىقالمىغانلىق ۇرقوللىرىەا ماغە-ۇتپ ېيىپ،ق

 ۇشاىغاقايتاا ھ ەىلغىانىەيىق ۇشا. ۇيىقىلىاە ەرگەي ڭماايالما ەدەمق ەبىر قاانە
 ەنبىل ۇنياد ۇب ېيىنك ۈنەىنك ۈچئايلىنىپ، ئ ەكتىگەس ېسەلك. ېلەلمەيەۇك

 ەمىالدىي ەنىي ەلئاخىر،جامادىي-12يىلى -906 ەھىجىرىي ەلد ۇب. ۋىەالىشىەۇ
 . ئىەى ۈنىك-3 ڭئاينى-1يىلى -1501

 . ۆمەىچ ۇسىغاقايغ ەممات ەھىرىقىلىپ ھىرات ش شۇنەاق

 ۋە ۇنەۋۋەرم ەڭئ ۆزىنىڭئ ەلقلىرىئاسىيا خ ۇرائوتت ۋە نۇراساخ پۈتىۈل 
 ! كىشىسىەىن ئايرىلەى ۆيۈملۈكس

ئايرىلمىغاان  ۇنىڭاەىنئاخىر ئ-ئاخىرقى تىنىقلىرىەا باشتىن نەۋائىنىڭ 
... »: يااازدى ۇرالرنىقاا ۇنااەاقم ەئىەىااە ۇقاااتتى  قااايغ ەمىرتااارىمەى خانااە

 ۋەزىرلەرنىاڭ ۋە ەمىارئ. ۇلغىەىج ۈزىنىي ەري ۈتۈنپ ۋغاسىغو ۈنىك ەھشەرم
 ۇقىرىي ەڭئ ڭفىغانى ئاسماننى-ەريادۇف ەرنىڭكىەىىل-ۇزارىسى، كاتتاي-يىغا

 ڭپادىشاا  خانىاەانىنى ۋەسااھىبقىران  ۇلتانىسا. ەتتىك ۆتۈپئ ەۋجىەىنمۇئ
 ەمماات ەختىاەىنت ەتئىااز ۋە ەلاەىك ېتىاپي ۇشتىنت-ۇشمۇت ەزالىرىئ ەزىب

 ېيىتناىم ۇۋاپىا م ۈننىتىگەسا ەمابەرەيغپ. ۈشاتىيىغىغاا چ ۆمۈپچ ۇسىغاقايغ



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى

~ 42 ~ 
 

 ەھاامەتلاا  رەئااادا قىلىشاتى، جىمااى خ ۇراسااىملىرىنىم ەنلەشكىااپ ۇياۇش،ي
 ۋاھاا ەيتاتەپ ۇشا... خىيابانغاا قااراپ ياول ئالاەى ەمراھلىقىەاھ ڭئىگىسىنى

. ۇردىياغاە ەترىلىرىناىيااش ق ەكساىاچ ۇلۇپ،قوش ەداغاگ-ۇشاھ ەۋھىرىج
 ۇئەززەمما ەرىشاتەكئ ۇنىاڭمەىلىرىنى ئتا ۆزئ ۇلۇتلىرىب ەيھانر-ۇھۇر ەلىىب

 ېاايىنك. ۇلااەىجىنااازا ئوق ېيتگاھىااەاھىاارات ھ. ۆكتىتاا ۈسااتىگەئ ۋۇتىتااا
ئىلگىاارى ياساااپ  ېنىااەىىى،ي ەجامااائ ەسااەى سااالغان م ۆزىئاا ەلىشااىرنىڭئ

 ۇپراق،تا ەيئ›. قىلىناەى ەپانەكىرىلىاپ د ېلىاپئ ەئىەىگ ۈمبەزگ ۇلغانقوي
 ەئىەلەرس ۈيۈكب ېەىسىك ۇئاش - ‹ەن؟بىلىس ەدىنبارلىقىنى ن ەنىم ڭەاباغرى

 ڭقارىيالر تا. پ چىقتىۈنەت ۆپىسىەەت ەبرەق ۇئاش ۆپەىلىىىك ڭئالىمالرنى ۋە
 ۈچسااھىبقىران ئا ۇلتانسا... بولەى ەشغۇلم ەنقىلى  بىل ۋەتتىال ۇچەئاتق
 ۇتااۇپت ەممااات ۆيىااەەئ ڭنىاا(ەلىشااىرئ)دىلااالر باشاالىقى ەھلااىئ ۇئاا ۈنگىەەكاا

 .«...ۇردىئولت
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 ئاسىيا ۇرائوتت ۋە ەۋرىد ەۋائىن: باب ىئۈچىنچ

 ۇنۇشىئويغ ەدەبىيئ

 
 ۇبا. ياشاىەى ەۋردەبىار تاارىمىي د ۇرغاانت ۋالغۇپئاجايىپ دا نەۋائى 

 ۆتاۈرۈلگەنك ەرقىەەئىسالم ش ەتىجىسىەەن ۈللىنىشىگ ەسىنىڭئىمپىرىي ەرەبئ
 ۇرلاۇپيوپ ەرقتىنئاخىرالشقان، شا ۇنۇشىئويغ ەدەنىيەتم ېتىملى بىرىنەى ق

 ۋاتقااانقىلى ېڭەيمىەىلىاا ك ەربااتەغ ەنبىاال ۇنلىرىقوشاا ڭگىاااچى لااگەنەك
 ەدەنىايەتم ەئىپلەشاتۈرگەن،ز ەلىپىلىرىنىباغەاد خ ۇنلىرىقوش ەھلىسەلىپئ
 ەۋرد ۆتىەلگەنئاسىياغا ي ۇرائوتت ۋە ۇراسانئاسىيادىن خ ەربىيغ ەركەزلىرىم

 ۋە لىشاىېك ۋۇجۇتقاا ەساىنىڭئىمپىرىي ېماۇرىيلەرت ەۋردەد ۇشاۇمانا م. ئىەى
 ەرقىەەش ۇسۇلمانم لىشىئورنىتى ۇقىملىقنىڭنىسپىي م ۇنىەائاسىيا راي ۇرائوتت

 .ئاچتى ەردىسىنىپ ەۋرىنىڭد ۇنۇشئويغ ەدەنىيەتم ېتىملى ئاخىرقى بىر ق

 ۆزىگەئا ۇنۇشاىئويغ ەدەنىايەتئاخىرقى م ۆتۈرۈلگەنئاسىيادا ك ئوتتۇرا 
زامانەىشى  ۆزئ ەسەرلىرىئ ەۋائىنىڭن. ۇغلىەىج ەزمۇنالرنىم ۇلۇغۋارئاجايىپ ئ

 ڭجامىنى ۇراھمانئابە ۇتەپەكىۇرىتاجى  م-پار  ۈيۈكبولغان ب ۇستازىئ ۋە
 ۇساۇلمانم ەرقشا ۈتىاۈلپ ەبىلال ەنمىراسالىرى بىال ەلساەپەۋىپ ۋە ەدەبىيئ
 ەۋرىااگەد ۇنااۇشئويغ ەدەنىاايەتئاااخىرقى م ەسااىردىىىئ-15 ۇنياسااىنىڭد

 . قىلەى ۋەكىللى 

 ېلىشىك ەيەانغام ەسىنىڭئىمپىرىي ېمۇرىيلەرت ېيتقانەا،ئ ەنەسىەىنم ئۆز 
شاارائى   ۈللىنىشاىگەگ ەدەنىيىتىنىاڭپار  م ۋە ۈركىيئاسىيادىىى ت ۇرائوتت

ئاساىيادا  ۇرايىلالر ئىلگىرى ئوتت ېلىخ ېلىشتىنك ۇنياغاد ەۋائىن. ھازىرلىەى
 ەنەي ېلىپك ۋۇجۇتقا ىيەئاتالغان بىر كاتتا ئىمپىر ەپد «ۆلىتىد ېمۇرىيلەرت»
 ۋامىاەادا ۈرۈشالىرىي ەربىايھ ۆزىنىڭئ ېمۇرت ەمىرئ. ەتىەنىەىارچىلىنىپ كپ

كاسىپ -ۈنەرۋەنھ ۆلىما،ئ-ئالىم ۆپلىگەنك ەملىىەتلەردىنئىستىال قىلىنغان م
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قااارام قىلىنغااان . يىغقانىااەى ەمەرقەنتىەبىلىاام ئىگىلىرىنااى ساا ېتىشااىەني ۋە
 ەختىەىقالرنى پايتبايل ۈرلۈكت ۋە ۈمۈشك-تۇنئال ەزىنەلىرىەىىىخ ەللەرنىڭئ

ئىقتىسااادىي كىرزىساانى  ەلااگەنك ېلىااپئ ۋەيرانەىلىقااى ۇرۇشئاا. توپلىااەى
 ېلىاپئ ۇرۇلاۇشق ۆلەمەەك ەڭمىقياسىەا ك ەملىىەتم ۈتۈنپ ۈچۈنئ ۈگىتى ت
 ۈچۈنئ ۈللىنىشىگ ەدەنىيەتم ەۋرىەىىىد ەۋالدلىرىئ ۇنىڭئ ۋە ېمۇرت ېرىپ،ب

 ېرىمىاەىىىئالاەىنقى ي ەساىرنىڭئ-15 ەتىجىساىەەن ۇنىاڭب. ئاسا  ياراتتى
 ۋەئاساىيا  ۇرائوتتا ۈتىاۈلھىارات پ ېرىمىاەىىىي ېيىنىىك ەنبىل ەمەرقەن س

 ڭتارىمەىالرنى ۇڭالشقاش. ئايالنەى ەركىاىگەم ەدەنىيەتم ەرقىەىىىئىسالم ش
 ەخ شا ۈيۈكب ەڭئاسىيا تارىمىەىىى ئ ۇرازامان ئوتت ېقىنقىي ېمۇرنىت ەمىرئ
باھاانى  ېاگەند «ۈزگەنت ېمۇرت زغان،ۇب ڭگىاخانچى» ەمەەھ رىشىقا ەپد
 .ئىەى ەمە ئ ەجەبلىنەرلى ئ ېرىشىب

 ۇبا ەنبىال ېلىشاىك ۋۇجۇتقاا ەسىنىڭئىمپىرىي ېمۇرىيلەرت ەۋەبتىنس شۇ
 ەدەنىيەتلىرىنىاااڭئىساااالم م-ئىاااران ۋە ۇڭغاااۇلم-ۈركىيتااا ېرىتورىيىاااەەت

ئاسااىيادا ئاااخىرقى  ۇراھايااات ئوتتاا ەدەنىاايھاسااىل بولغااان م ۇلىشااىەىنقوش
 ۋىنئالىمى گاا ېرىىائام ۇددىخ. ئاچتى ۇقەددىمىسىنىم ەۋرىنىڭىنى  دئويغ
ئاسىيادىىى  ۇرائوتت ېيتقانەا،ئ ەسىەىنساھ ەدەنىيەتم»: ېيتقانەەكئ بىلىھام

. ئىاەى ەئىاگ ەھمىايەتىەئ ەڭەاشساىات ۆھپىسىت ېمپىرىيەسىنىڭئ ېمۇرىيلەرت
 ېلىشىگەك ەيەانغام ەۋرىنىڭد ۇلۇغۋارئاخىرقى ئ ەڭئ ەدەبىياتىنىڭپار  ئ ۇالرئ

چاغاتاااي  غااانر ل ئوينى ۈپىتىەەتىاال ساا ەدەبىاايئ. شااارائى  ھازىرلىااەى
 ەبالەغم ۆلەماەەك ەڭك ۇالرئا. ۈردىئىلگىارى سا ەرەققىياتىنىت ۈركەىسىنىڭت

 ەھەرلەردەقاتااارلى  شاا ەمەرقەن ساا ۇخااارا،ب ەشااھەد،ئاجرىتىااپ، ھىاارات، م
 ۇالرنىڭئ. ۇردىنا قىلەبى ەدرىسەلىرىنىئىسالم م ەنبىل ەسەىتلەرم ەيۋەتلى ھ

 ەممىگەقىلىشى ئارقىسىەا ھ يەھىما ەتتاتالرنىخ ۋە ەسسامر ەنئاقىالنىلى  بىل
 ۇنياغاقوليازمىالر د ۋە ەسىملىرىر ۇرامىنيات ۇسلۇبىەىىىبولغان پار  ئ ەشھۇرم
 ۇنەاقئوخشاش ب ۇالرغائ ۇاللەبىر س ېەقانەاقئاسىيادا باشقا ھ ۇرائوتت. ەلەىك
ئىلىم ئىشالىرىغا ھاامىيلى   ۇنىڭئ ۋە ېمۇرت. «ۇرالمىەىقالەمىراسالرنى  ۆپك

 ۋەبايقارا  ۈسەيىنھ ۇلۇغبې ،ئ ۇنغۇر،بايس ۇ ،شاھر -الدلىرى ەۋئ ۇچىقىلغ
 ەدەنىايەتئاسىيادا ئاخىرقى م ۇراقاتارلىقالر ئوتت ۇرباب ۇھەممەدم ەھىرىەدىنز
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. ەىسىياسااىي ر لالرنااى ئوينىاا ۇھىمقىلىشااتا ماا ەرپاااب ەۋرىنااىئااويغىنى  د
ى ەۋالدلىرىناائ ېمااۇرت ەمىاارئ ەبااارىە ۈچىنىااڭك ڭتارىمەىالرنىاا» ۇڭالشااقاش
 ۇرغاااانت ۇتاااۇپيور ۇنياساااىنىئىساااالم د ېااايىنك ەيغەمااابەردىنپ ۇھەممەدمااا
 .«ېرەكبولمىسا ك ەجەبلىنەرلى ئ ەدھىيەلىشىم ەپد ەمەتج ەرتىۋىلى م

 ۇققوي ەۋرىنىڭد ۆزئ. ەلەىك ۇنياغاد ەۋردەبىر د ۇشۇنەاقمانا م نەۋائى 
ر ھىغاا بااي  ۇمانىاىمگ ۆزىنىڭئ ۇنەاقالش. ئالەى ۇقئوز ۇھىتىەىنم ەدەنىيم
تىللىاا   ۈركىيتاا ېرىمىااەىىىئىىىىنەااى ي ەسااىرنىڭئ-15 ەنبىاال ەسااەرلىرىئ
ناھايىتى  ېمۇرنىت ەسەرلىرىەەئ ۆزئ ۇئ. قالەى ۇپبايراقەارى بول ەدەبىياتنىڭئ

تىلىاەا  ەۋائىن ەارئىب ېگەند «ەسلىەىنن ېمۇربەگت». ئىجابىي باھالىغانىەى
 . ئىەى ۆزىكاتتا ماختاش س ەڭئ ۈچۈنزامانەىشى ئ ۆزئ

ئاساىيادا  ۇرائاستىەىىى ئوتت ۆكۈمرانلىقىھ ېمۇرىيلەرقىلىپ، ت شۇنەاق 
 ۇب. ەلەىك ەيەانغام ۇچىئاخىرقى باسق ەۋرىنىڭد ۇيغىنى ئ ەدەنىيەتم ەرقش
ئوينىغاان  ىاڭۆلىتىند ۇالرنىاڭئ ۋە ېماۇرىيلەرت ېلىشاىەەك ەيەانغام ەۋرنىڭد

 ئەرەب ەرقىەەئىساااالم شااا ېىىنلااا ۇ،ر لاااى ناھاااايىتى ز ر بولغاااان بولساااىم
 ەدەنىيەتم ەسلەپىىد ەلگەنك ەيەانغام ەڭت ەنبىل ۈللىنىشىگ ەلىپىلىىىنىڭخ

. بولغانىەى ەنبەئاساسلى  م ەسىرىت ڭنى(ەسىرلەرئ-13-9)ەۋرىئويغىنى  د
 ېقىنياا ۋە ۇرائوتتاا لۈتىااۈپ ەۋرىناىد ەۋائااىئاسااىيادىىى ن ۇرائوتتاا ۇڭالشاقاش
 ۇمىيئوماا النغانباشاا ەسااىردىنئ-9ئاسااىيادا  ۇرائوتتاا ۈملىااەىنج ەرقتە،شاا
 ەنەي. باوالتتى ەدىيىشى ۋامىدا ەۋرىنىڭد( ئويغىنى  ەدەبىيئ) ېنىسسانى ر
 ەدىنئىتااالىي ەنبىاال ۇسۇسااىيەتلىرىخ ۆپلىگەنكاا ۆزىنىااڭئ ەۋرد ۇباا ېلىااپك

ئوخشاشالىقالر ھاساىل  ەنر شا ەنئويغىنىشى بىل ەدەبىيئ ۋرۇپاباشالنغان يا
 ەپد ۇنەاقم ەقتەھ ۇسىي بۇنىژىرم.م.ۋ ەرقشۇناسلىرىەىنش ۇ ر. قىلغانىەى
 ۆكاۈمرانلىقىھ ېماۇرىيلەرت ەناىي ەساىردە،ئ-15ئاسىيا  ۇرائوتت»: يازغانىەى

 ەھەتااتىنج ۋاجااىرا ۇناسااىۋەتلەرئىجتىمااائىي م ۋە ەپەىقىرى ئىشاال ەۋرىااەەد
ما   ۋە ېتىەىغانئوخشاپ ك ۇتولىم ەۋرىگەدئويغىنى   ەدەبىيئ ەدىىىئىتالىي

 ۇ،بولماياە ۇبالىغاتارىمىي م ېسەكد... ەىۆتۈرۈلگەنىك ەرىجىگەد ېلىەىغانك
 ېرىمىبىرىنەى ي ەسىرنىڭئ-15) ەمەرقەن زامانىەىىى س ۇلۇغبەگئ. ەلۋەتتەئ
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( ېرىماىئىىىىنەاى ي ەسىرنىڭئ-15)زامانىەىىى ھىرات  ەۋائىن ەلىشىرئ ۋە( 
 ەۋرىنىڭئويغىنى  د ەئىتالىي ەسلەپىىد ەسىردىىىئ-14 ىنەھەتلەردج ۆپك
 ەسلەپىىد ەنىي ەۋرى،پىتراركا د ۋەبوكاچەىئو  ۇب. ۇتىەەسلىئ ەھەرلىرىنىش
 - ەردەي ۇب. ەۋرىەۇرد ەسسامالربىرىنەى ر ېنىسسانىسنىڭر ۋە ۈمانىاىمەىالرگ
 پەۋىەلسەپ. قىلىنەى ەرپاب ەدەنىيەتم ۇنياۋىد ېڭىھىراتتا ي ۋە ەمەرقەن س
 اناتخاھىشى ق ەززەتلىنى ل ەرىجىەەد ڭقۇرھاياتتىن چو ېئالر ۋەپىىىر  ۆرھ

 ... قالەى ۇپبول ەقسەتئالىي م ەنئەتس ۋەئىلىم . يايەى

ئااويغىنى  ھادىسىسااى  ەدەبىاايئاسااىيا ئ ۇرائوتتاا ۋە ەۋائااىن دەرۋەقە، 
 ۇكى،ھالب. ئور ن ئالەى ەھىپەلىرىەىنپارالق س ەڭئ ڭتارىمىمىانى ەدەنىيەتم

 ېتەرلىاا ي ەسااىەەئىلىاام ساھ ېمااىت ۇسۇسااىيەتلىرىخ ۇنىااڭئ ۋە ەۋرد ۇباا
 ىيائاسا ۇرائوتت ەدەرق ۈگۈنگەب ۈستىگەئ ۇنىڭئ. قىلىنمىەى ەتقى ت ەرىجەدەد
 ەزماۇنى،م ۈپتا ڭئويغىنىشاىنى ەدەبىايئ ۋرۇپاايا ەنئويغىنىشى بىل ەدەبىيئ

خىرقى ئاا ۋە ەرياانىج ەرەققىيااتت ۆرۈنۈشاى،ئارقاا ك ەدەنىايەتماھىيىتى، م
 ەھاال بىااگ ۇب. ېرىلمىەىب ېلىپئ ېلىشتۇرماس ەتراپلى ئ ەققىەەھ ەتىجىسىن
 ۇقنىبوشال ربىا ەساىەىىىقىلىا  ساھ ەتقىا ت ۋە ۆگىنى ئ ەۋرىنىد ەۋائىن
 . ۇردىقىلە ې ھ

 ەناىرەسىقىسمىەىىى ئىقلىمى ئىللى ، م ەنۇبىج ۋرۇپانىڭيا شۇنەاق، 
 ەسااالەپىىد ڭغىنىشاااىنىئوي ەدەبىااايئ ۋرۇپاااايا ەدەئىتاااالىي ۆلەتد ۈزەلگااا

 ەللەردىىاىئىستىال قىلغان ئ ېمۇرت ەمىرچاغەا، ئ ۋاتقانبىملىنى ۈنەۈرمىلىرىئ
 ەدىمىايئاسىيادىىى ق ۇراكاسىپالر ئوتت-ۈنەرۋەنھ ۋە ۆلىمائ-ئالىم ۆپلىگەنك

شاااىمالى  ۋە ۇرائوتتااا ەنىاااڭئىتالىي ۋاتااااتتى توپلىنى ەمەرقەنتىەسااا ەھەرشااا
قاتااارلى   ۋىنىتسااىيە ۋەمىااالن، پىسااا گىنويااا،  ە،قىساامىەىىى فىلورىنسااىي

 ۈللىنىشىەھايات گ ەدەنىيم ېڭىەەي ۋاجلىنىپ،را ەتسانائ-سودا ەھەرلەردەش
 ەھەرلىرىئاسىيا ش ۇراھىرات قاتارلى  ئوتت ەمەرقەن ،س ەۋرلەردە،باشلىغان د

 ەدەئايالنغانىەى  ئىتاالىي ەركەزلىرىگەم ەدەنىيەتم ەرقىنىڭئىسالم ش ۈتىۈلپ
 ۋەئالىم  ەھەرلەردەقاتارلى  ش ەفىلورىنسىي ۆكۈمرانالرھ ىەىىىەمەتمىەىەى ج

ئاساىيادا  ۇرابولغان بولسا، ئوتت ۆلەكتەي-يار ەۋالدئ-ەۋالدمۇئ ەنئەتىارالرغاس
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 ۇربايقارا، بااب ۈسەيىنھ ۇلۇغبەگ،ئ ۇ ،ن بولغان شاھرەسلىەىن ېمۇرت ەمىرئ
اتاااارلى  ئااااگرا ق ۋە ېھلاااىھىااارات، د ەمەرقەن ،قاتاااارلى  پادىشااااھالر سااا

 ەھاامىيلى  قىلغانىاەى  ئىتالىيىاە ەھلىلىرىگەئىلىم ئ ۆپلىگەنك ەھەرلەردەش
ئىجااادىيىتى  ۆزئاا ەدىاابلەرئ ۈيااۈكدانتااى، پىتراركااا، بوكاااچەىئو، قاتااارلى  ب

قايرىغان چاغەا،  ەردىسىنىپ ۈنجىت ەدەبىياتىنىڭئ ۇمانىاىمگ ۋر پائارقىلى  يا
 ۋەپار   ەدىبلەرقاتارلى  ئ ۇتفىل ەكىاكى،جامى، س ەۋائى،ئاسىيادا ن ۇرائوتت
 ەياااەانغام ەۋرىناااىد ۇنئااااخىرقى ئاااالت ەدەبىياتنىاااڭتىللىااا  ئ ۈركىيتااا
 ۋىنەىنارد  داېئورافائىل، تىتىئان، ل ۇ،مىىىالنجىل ەئىتالىيىە ەلتۈرگەنىەى ك

ئىادىنىشى  ەكسىابولغان چ ەئىنسان قىممىتىگ ۆزىنىڭئ ەنئەتىارالرقاتارلى  س
 ەنئىتىەەسا ۋرۇپائارقىلى  يا ەسىملىرىماي بوياق ر ۋە ەيىەلھ ەنگەنئىپادىل

 ەكمىر ەۋالنەئاسىيادا كامالىەدىن بىھااد، م ۇرائاچقان چاغەا، ئوتت ەۋرد ېڭىي
 ەرقشا ەققاشاالرن ۋە ەسساامر ۈركاۈمبىار ت ى قاتاارل ۇزەپپەرشا  ما ەققاش،ن

 و،ۇناكوپىرنىا ، بر ۋرۇپاادايا ۆتۈرگەنىاەى ك ەۋجىگەئ ەنئىتىنىس ۇرامىنيات
ئالىملىرى ئاسمان جىسىملىرىنى ئىلمىاي ھالاەا  ەنپ ەبئىيگالىلىي قاتارلى  ت

ز ر  ەتتاشاالپ غااي ۇرۇپئاغاە نى«ەلىماتىت ەركەزم ەري»ئارقىلى   ۆزىتى ك
 ۇلۇغبەگنىااڭچاغااەا، ئ ەلتااۈرگەنك ەيااەانغابايقاشااالرنى م ەلى ئاسااتىر نومىي

ھاالىتى  ۇلتۇزنىڭي 1008كائىناتتىىى  ەسەتمانىسىەار ېشىەىىىق ەمەرقەن س
 ەساەرئ ەشاھۇرم ەساىەىىىئاستىر نومىي ەرققىلىنىپ، شا ەتقى ت ەركىتىھ ۋە
 ېاىلىااپي( ەدۋەلج ۇنومىيەلى ئاسااتىر ېڭااىي)«ەگااانىكور ەددىزىجااى ج»

 ۋىللىنىااڭنىىىولااو ماكيا ەچىئىسااتىراتىگىي ەشااھۇرم ەدەئىتااالىي  چىققانىااەى
 ۋر پااادىىىيا ېلىااپ،ك ەيااەانغام ەسااىرىناااملى  ئ «ەسااتۇرىد ۆكۈمااەارالرھ»
ئايالنغااان چاغااەا،  ۇشاالىقىغائوق ۆرۈرز ەتۋازلىرىنىڭسىياساا ەلئ ەرقايسااىھ

 ەربىاايھ ېمۇرنىااڭت ەمىاارئ سااى،«ەتنامەسىياساا» ۇلمۇلۈكنىااڭنىاام ەرقتەشاا
 ،«ۈزۈكلىرىتاا ېمااۇرت» ەملەنااگەنج ەجرىبەلىاارىت ۇرۇشئاا ۋەىرى ۈرۈشاالي
 ەساىرىئ رجىمەھاالەنااملى  ت «ۇرنامەباب» ۇرنىڭباب ۇھەممەدم ەھىرىەدىنز

ر ل  ۈپىتىەەسا ەساتۇرىسىياسىي د ۆكۈمەارلىرىنىڭھ ەرقش ېلىپ،بارلىققا ك
 ڭتومااا  مورنىاا ،«ەھىرىشاا ۇياااشق» ڭكامپانىالنىاا ۋرۇپااادائوينىااەى  يا

خىيااااالىي  ەربغ ېلىااااپ،بارلىققااااا ك ەسااااەرلىرىناااااملى  ئ« ەئوتااااوپىي»
 ۇراچاغەا، ئوتتا ۇلغانقوي ۇرىغائوتت ەسەۋۋۇرىئىپتىەائىي ت ڭسوتسىيالىامىنى
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ئىاەىئالى  «ەمئىايەتج ۋىغاايى»باشاالنغان  تىان«ۇتادغۇبىلىا ق»ئاسىيادا 
. ەلاەىك ېتىاپي ەۋرىگەد ەۋائىئارقىلى  ن سى«ەمسەخ» ەنجىۋىنىڭنىاامى گ

 ەلىمااىق ەۋائىنىااڭن ەسااەۋۋۇرىت ۈكسااەكي ەنىااڭئوتوپىي ەرقەەشاا ەمااەەھ
 . ەنەىئىپادىل ېپىلىەاس ەنەەرئاستىەىىى ئىسى

 ەدەنىاايم ۋەئىجتىمااائى  ۆپلىگەنكاا ۆزىنىااڭئ ەۋرىد ەۋائااىن دەرۋەقە، 
 ەنبىااال ەۋرىئاااويغىنى  د ەدەبىااايئ ۋرۇپاااائاااارقىلى  يا ۇسۇساااىيەتلىرىخ

 ۇلتانسا ەتئىااز ەۋائىشۇناساالردىنن ۇددىخ. پاراللىللى  ھاسىل قىلغانىەى
ل ەمشۇمۇئال ەنئىجادىي بىل ۋەپائالىيىتى  ۆزئ-ەۋائىن»: ۆتىەنەەكئ ۆرسىتىپك
 ەلەنئااامىتى ب ۇنىااڭئ. ۇربىرىااە ەخساالەرنىڭتااارىمىي ش ەئىااگ ىەەھمىاايەتئ
ئاتالغاان  ەپد ەۋرىد( ئاويغىنى )ېنىسساانى تارىمىەا ر ۋرۇپايا ۇئ. ەلەىك
 ۇراسانخ ۋەئاسىيا  ۇرائوتت ەۋرنىبىر د ېتىەىغانئوخشىشىپ ك ەكمۇب ەۋرگەد
 ۇشا ئۆزىماۇ ەماەەزاماناەا ياشاىەى ھ ەچۈرۈۋاتقاانك ېشاىەىنب ۆزئ ەلقلىرىخ
 .«چىقتى ەيەانغام ۈپىتىەەبىرى س ۋەكىللىرىەىنيارقىن  ەڭئ ەۋرنىڭد

 ەھەرشا ەھەتاتىنج ەرھ ەمەرقەن سا ېرىمىەائالەىنقى ي ەسىرنىڭئ-15
 ڭمىرزىنىاا ۇلااۇغبەگئ. ھاسااىل قىلغانىااەى ەناىرەنااىم ۈكسااەكھاياتىااەىىى ي
بىناكااارلى   ۋە ەتتىباااب ە،ماتىماتىىااا، ئاسااتور نومىي ەردەي ۇھامىيلىقىااەا باا

 ېرىمىغااائىىىىنەااى ي ەسااىرنىڭئ-15. قىلغانىااەى ەرەققىاايت ېاااىلىملىاارى تئ
 ەركىاااىگەم ەدەنىاايەتم ۋەسىياسااىي  ڭئاسااىيانى ۇراھىاارات ئوتتاا كەلگەنااەە
شائىر  ۈيۈكب. ئايالنەى ۇقامىغائالىي م ەڭئ ەھەرنىڭش ۇب ەنئەتس. ئايالنەى

 ەتتاتالر،خ مالر،ەسسار ەنئەتىارالر،س ەدىبلەر،شائىرالر، ئ ەتراپىغائ ەۋائىنىڭن
ئويغىنى   ەدەبىيئ ۇددىيئاھالىلىرى خ ەھەرتوپالنەى، ھىرات ش ۇزىىانتالرم
 ۈنەرھ ەسىپ،ك ۇئەييەنئوخشاشال م ەلىرىگەئاھال ەھەرش ەئىتالىي ەۋرىەىىىد
رىئااال  ەتتااى،ئالغااا ئىنتىل ۇالرئاا. ۇغۇللىناتتىشاا ەنبىاال ەپەىقىرى ئىشاال ۋە
 ەربىار ەركىامھ ەك،يازغىنىاە ۇرباب ۇددىيخ. ۆيەتتىس ەنئەتنىس ۇرمۇشنى،ت

. بولاەى قىلماايتى ەتىاۈزمىگىەەي ىرغاائىشانى ئاخ ۇقىلسا، شا ۇتۇشئىشقا ت
قىسقىساى  ۇزىىاا،م ەتتاتلى ،خ ۇرا،مىنيات ۇرا،ئارخىتىىت ەدەبىيات،ھىراتتا ئ

 ەۋائااىن. ېرىشااىەنىەىئ ۈللىنىشااىەئاجايىااپ گ ۈرلىرىتاا ۈتااۈنپ ەنئەتنىڭساا
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بىر خىال  ەھرىەەھىرات ش ۈتىۈلقارىغانەا، پ ىگەەلىرخاتىر ڭزامانەاشلىرىنى
ئوردىاەا . ۈرگەنىەىسا ۆكاۈمھ ېاىمىس ەنئەتس ۋەيات ەيپىك ەدەبىيئ ۇققوي
 ۇشاااائىرەم ەلققىاااەەخ ۋامكوچىلىرىاااەىىى ئاااا ەھەرتارتىاااپ شااا ۇلتانەىنسااا
 ۇشبول ەپتۈنيادالشقا م ېئىرش ېاىشقا،ي ېئىرئىشتىراك قىلى ، ش ۇنلىرىغاسور

 ەساىرىەەنااملى  ئ «ەفائى ن ەجالىسۇنم» ەۋائىن. ەنىەىەكىللەنگھالىتى ش
 ەلۇماااتم ەققىااەەشااائىرالر ھ ۋەئااالىم  ەدىاا ،ئ ەپەرن 458 ىنزامانەاشاالىرىە

ھىرات شائىرلىرىەىن بىنائى  ېپىشىەنت ۇتپ ېتىمق ۆپك ەنبىل ەۋائىن. ېرىەۇب
 ۆزئا ڭھىراتنىا ڭچاقەاق بىانىا ېتىملى بىر ق ۇرىسىەىىىئوتت ەۋائىن ەنبىل
: ېرىاەۇب ەمياارد ۈشىنىۋىلىشاىمىاغاچ ۇھىتىنىما ەدەبىايئ ۇققوي ۋرىەىىىەد
 ېگەنبىنائى د ۇزاتقانىىەن،ئ ۇتىنىپ ەگب ەلىشىرئ ۇرۇشىەابىر شاھمات ئولت»

 ېمەن ۇب›: چاقەاق قىلىپ ەلىشىربەگئ. ېتىپتۇك ېگىپساغرىسىغا ت ڭشائىرنى
 ېگىاەىغانرقىسىغا تئا ڭبىر شائىرنى ۇمچوق ۇزاتساڭالئ ۇتۇڭنىباال؟ ھىراتتا پ

بىاار  ەنەي يىغساااڭ، ۇتااۇڭنىپ ەگەرئ›: ۋابەنبىنااائى جااا. ەپتااۇد‹ بولااەى
 .«ەپتۇد ‹ېگىەۇئارقىسىغا ت ڭشائىرنى

 ەئىااگ ەزمۇنغااام ڭقااۇرچو ۋەياشااىەى  ەۋردەد ۇشااۇنەاقمانااا م نەۋائااى 
 .ئايالنەى ېتەكەىسىگەي ەسىنىڭئىەىئولوگىي ەۋربىر د ەنبىل ەسەرلىرىئ
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 ەتئىجادىي ۋائىنىڭەن: باب تۆتىنچى

 ۇساپىىسىم 

 

ھايات يولىغا ئوخشاشال  ۇنىڭئ ۇددىخ ۇساپىسىم ەتئىجادىي نەۋائىنىڭ 
يىللىاا  ھايااات  60 ۆزىنىااڭئ ۇئاا. ۆتتىئاا ېسااىپب ەرياااننىج ۇرەكىەپبىاار ماا

 ەسىردىىىئ-15 ېاىپ،ي ەسەرئ ۇقپارچىەىن ئارت 30 ەريانىەاج ەچۈرمشلىرىك
قال ۇنەاشا. ۆتاۈردىك ەللىاگەپ ۇقىرىيا ەدەبىيااتىنىئ ەلقلەرتىللى  خ ۈركىيت
 . قازانەى ۇۋەپپەقىيەتلەرز ر م ەتتەئىجادىي ەدىئىيب

باشاقا، ئىجتىماائى  ەساەرلىرىەىنئ ەدەبىايھاياتىەا ساپ ئ ۆزئ نەۋائى  
 ەزەرىيەساى،ن ەنئەتس-ەدەبىياتئ ەنىي ەلىرىەە،قايسى ساھ ەرھ ەنلەرنىڭپ

 ۆپلىگەنقاتااارلى  كاا مەەرجىاات ۋە ەلسااەپەپ ەزكىاارە،ت-تااارىخ ۇناساالى ،تىلش
-ەزائىنااۇلخ» ۇالردىنباا. يااازدى ەسااەرلەرنىئ ۇرغااۇندائىاار ن ەلەرگەساااھ

 ،«ەبرارئ ەيرەتۇلھ»)«ەمسەخ»، (ۇئاتىلىە ەپمۇد «ۋانچاھار دى»)«ئانىەم
 ەبئىس» ۋە «ەنەەرئىسى ەددىس» ،«ەجنۇنم-ەيلىل»، «شىرىن-ەرھادپ»
-ۇتلىساان»، (ۇىاەئال ەئىەىاگ ۆزداساتاننى ئا ەشب ەتئىباار  دىن«ەييارەس
قاتااارلى  « ھااال ەساابىھ» ،«ەفىااارئ-ۇھفەتااۇلت» ،«ەھىاللىااي» ،«ەياارت
قاتارلى   «ەۋزانئ ۇلمىاان» ،«ەفائى ن-ەجالىسۇنم» ەرلىرىنى سەئ ەدەبىيئ
 ،«ۇتەھەييىرىنماا ەمسااەتۇلخ» ەسااەرلىرىنى دائىاار ئ ەدەبىياتشۇناساالىققائ
ھااالتى » ،«رەردەشاىئ ەساەنھ ەيىەھاالتى سا» ،«ەجەمئ ۇلىىتارىمىي م»
 ۋە ەنبىيااائ تااارىمى»،«ۋەقفىاايە» ،«ۇنشااىئاتم» ،«ۇھەممەدماا ەھاالەۋانپ
 «ۇلاۇپق ەھبۇباۇلم» ەساەرلىرىنى ئ ەزكىرەت ۋە ۋەتارىخ  ارلى قات «ۇكەماھ

 ەسەرلىرىنىئ ەرجىمەت ۈرۈشبىر ي ۇنەاقالش ەسەرلىرىنى قاتارلى  دىەاكتى  ئ
 ەۋائىنىااڭن ۇرمۇباااب ۇھەممەدماا ەھىرىااەدىنز. ۇمىىنماا ۆتااۈشئ ۆرسااىتىپك

: باھاااالرنى يازغانىااەى ۇنااەاقتوختىلىااپ م ۈسااتىەەھاياااتى ئ ەتئىجااادىي
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 ېئىرالرنىشا ۇنەاقتىلەا ش ۈركىيت. ئىەى ەميوق ئاد ەڭەىشىت ەگربەلىشىئ»
 ەئاالت. ەمە ياخشاى يازغاان ئ ەمھ ۆپكا ۇنىڭەەلىا ئ ېەىىمھا ېاىپتۇكى،ي
بىرى  ۈزۈلۈپتۇ،ت ەەقلىەىەت ‹ەمسەخ› ەشىب ۇ،قىلىپت ەزمكىتاب ن ەسنەۋىم
. ۇئااتىلىپت ەپد ‹ەيىارت-ۇتلىساان› ۈزۈلاۈپ،ت ۋەزىنىەە ‹ەيىرت ەنىتقۇتم›
 ۋە ‹ۋەساەت-ەدائىياۇلب› ،‹ەبابشا-ەۋادىرۇشن› ،‹ەرسىغ-غەرايىبۇ ›
ياخشااى . ۈزۈپتااۇت ۋانىدىاا ەزەلياااتغ ۆتناملىرىااەا تاا ‹ەركىااب-ەۋائىااەۇلف›

 ۇالرئا ېىىنلا. باار رىەساەرلىئ ەزىب ەنەباشاقا ي ۇالردىنبا. باار ۇر بائىياتىم
رلىرىنى ەسەئ. ېاىلىپتۇي ۇسراقس ۋە ۆۋەنرەكقارىغانەا ت ەسەرلىرىگەئ ۇقىرقىي
ئىشاالر  ەرخىلھ ەركىمگەقىسقىسى، ھ. ۇقىلىپ توپالپت ەقلىەجامىغا ت ەۋالنام
 ۇزنااملى  ئاار ‹ەۋزانئ-ۇلمىاانا› ەنەي. ۇيىغىپتا ەتلىرىناىيازغان خ ۈچۈنئ
 ەزمىاەەفارساى ن... ۆپك ەرىپىت ېگىشلى ت كەەنقىەت ۇنىڭبىراق ئ ېاىپتۇ،ي
 ېىىنلا ەمە ،رى ياماان ئېيىتلىاب ەزىب. ۇقوللىنىپتا ەخەللۇسلىنىت‹ فانى›
 . «...ۇيارىتىپت ەرسىلەرنىموزىىىەا ياخشى ن. ۆۋەنەۇرت ۋە ۇ س ۆپەىلىىىك

بولغاان قىاىقىشاى ناھاايىتى كىەىا   ېئىرىيەتىەشا ەۋائىنىڭن ئەلىشىر 
ناااملى   «ەفااائى ن-ەجالىسااۇنم» ۆزىنىااڭشااائىر ئ چاغلىرىااەا باشااالنغان،

 ۇشااائىرەم ۇيۇشااتۇرغانياااش چاغلىرىااەا ئاتىسااى ئ ۆتتاا-ۈچئاا ەسااىرىەە،ئ
 ۇپيادقا ئوق ەزىلىنىغ ەپارسە ۇپلى بىر ك ەنۋارىنىڭقاسىم ئ ۇرۇشلىرىەائولت

 15-14 ەخمىنەنت ەۋائىن. ۇتىلغا ئالىە ۇرغانلىقىنىقالە ەيرەتتەپەىلىىنى ھۆك
 ەنبىال ېئىرلىرىش ۈچۈكچ ەسلەپىىد ۆزىنىڭچاغلىرىەىال ئ ەنرگياشالرغا كى

ياشىنىپ قالغاان چاغلىرىاەا  ېلىخ ۇتفىشائىر ل ەشھۇرم. باشلىغان ۇلۇشقاتون
 .ەرگەنباھا ب ۇقىرىي ەقابىلىيىتىگ ەۋائىنىڭن

 ۇتفىلا ەۋالنەم»: ېرىەۇب ەلۇماتم ۇنەاقم ەقتەھ ۇب ەمىرخانە تارىمەى 
 ۈركىيتا ېەىىمئىلگىارى ھا ۇنىڭاەىنئ. ئىاەى رانەۋد ەيىيىگان ۇتفىەەل ۆزس

 ەماەىالئ ەۋائاىن ەززەتئالىھ. ېيتالمىغانياخشىراق ئ ۇنىڭەىنئ ېئىرنىتىلەا ش
 ەتىغەتفى خىامۇل ۈنىبىر ك ەيتلەردە،باشالنغان پ ەۋرىيىگىتلى  د ېتىلىپ،ي

 ەلاگەنك ۋۇجۇدقاا ەتىجىلىرىەىنن ڭىانىڭپىىىرلىرى ۇكناز›: ۇتىفىل. باردى
ئىلتىمااا   ەپد ‹ڭىاقىلساى ەھارىمەنبىاناى ب ەنبىاال ۇشئوقا ەلناىەزبىار غ
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ماناا  ەتلەئاىم ۇنىاڭئ ۇدىىى،ئوقا ەزەلبىار غ( ەۋائىن) ەزرەتھ ۇلئ. قىلەى
 : ۇدۇرب

 ياش، ەھاەل ەرھ ۇرساچىل ۆزۈمەىنياپغاچ ك ئارەزىن 
 .ۇياشنىھان بولغاچ ق ۇلتۇزي ۇربول ەيەاپ بۇئلەكىم 
 .ۇيىلىەۇياشالر ق ەپد ەھ ۆزۈمەىنك ەنالبىل ۇرۇشىجامالىنى يوش ۇئ) 
 (بولغانغا ئوخشاش ەيەاپ ۇلتۇزپاتقانەا ي ۇياشق گويا 
 

 ەياارەتھ ەن،ئىشااتى  بىاال ەزەلنااىغ ۇقئوتلاا ۇجانااابلىرى باا ەۋالنەم   
بولساا ئىاەى،  ۇيەسسەرم ەگەرئ ۋەلال ،›: ېەىد ۇنەاقش ۆمۈپ،چ ېڭىاىغاد
 ېگىشەرت ەزەلگەغ ۇش ېيىتىمنىب ۈركىيت ۋەفارسى  ڭئىىىى مى-ئون ۆزۈمنىڭئ

 ېسااابالرھ ۇۋەپپەقىيەتماا ڭچااو ېشىشااىنىئ ەمەلااگەئ ڭئىشاانى ۇباا ۋەئىااەىم 
 . ‹«ئىەىم

 ەئااخىرغىە ۆمۈرىنىاڭيىگىتلىا  چاغلىرىاەىن تارتىاپ تااكى ئ ەۋائىن  
 ېيىنەەك. يازدى ەسەرلەرنىئ ۆپلىگەنك ەنبولغان ئارىلىقتا ز ر ئىجتىھات بىل

 ەنەلەرم)«ەئانىم-ەزائىنۇلخ»توپالپ  رىنىېئىرلىبارلى  لىرى  ش ۆزىنىڭئ ۇئ
يازغان لىرى   ىلەات ۈركىيت ڭشائىرنى. ۈزدىت ۋانالردى ەننامى بىل( ەزىنسىخ
 ۆتت ۇالرب ۇپ،تاپقان بول ەركىپمىسرادىن ت 901 ڭمى 44 ەمئىيج ېئىرلىرىش
.  ئاتاشاقان ەپد «ۋانچاھار دى» ۇنىئ ەرئايرىلغان بولغاچقا، كىشىل ۋانغادى
 ۋانىدى» ەزەللىرىغ ۇنەەپار  تىلىەا يازغان بىر م ڭباشقا شائىرنى ۇنىڭەىنئ

 ېسااابلىغانەاھ ۇپقوشاا ۇالرنىباا. النغاااننااامى ئاسااتىەا ئااايرىم توپ« فااانى
 . ەلۇممىسرادىن ئاشىەىغانلىقى م ڭمى 50 ەزەللىرىنىڭلىرى  غ ەۋائىنىڭن

 ىغاۋانئىىىى دى ۈزگەنت ۋاقتىەاياش  ەۋائىنىڭن «ەئانىم-ەزائىنۇلخ»  
 ەزەلالەرتىپتىىى غ ڭچو ۇغلىغانج ۇپقوش ېئىرلىرىنىيازغان لىرى  ش ېيىنك

 ۋاندىا ۆتتا ەسامىيياشتىن ئاشاقان چاغلىرىاەا ر 50شائىر  ۇپ،توپلىمى بول
ئىساااالم  ەرقشااا ۈزۈشاااتەت ۋاننىدىااا ەزكاااۈرشاااائىر م. ۈزۈلگەنقىلىاااپ تااا

نىپ، پايەىلى ۇنەائىجادىي يوس ەنئەنەسىەىنئ ۈزۈشت ۋاندى ېئىرىيىتىەىىىش
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ئىتىباارى  ەزماۇنم ۋە ۋاقىا  ېئىرلىرىنىتىلەىىى لىرىا  شا ۈركىيت ۆزىنىڭئ
 . ەرگەنئايرىم نام ب-ئايرىم ەبىرىگ ەرھ ەمەەئايرىغان ھ ۋانغادى ۆتت ەنبىل

 ەدبىقاالپ،ت ەسلىگەپ ۆتت ڭبىر يىلنى ۆمرىنىئىنسان ئ ەۋائىن ئەلىشىر 
 ۆتتا ەباويىە ىيەتۇنقاان ۇناەاقم ېئىرلىرىنىھاياتىاەا يازغاان لىرىا  شا ۆزئ

 :ئايرىپ چىققان ۋانغادى

بالىلى  » ەۋرنىبولغان د ەياشقىە ەياشتىن يىگىرم ەكىىاس-ەتتەي( 1)
ھاياات  ۋەباھاارى  ەۋن ەساىللىرىنىڭپ ۆماۈرئ» ۇنىئاتاپ، ئ ەپد« چاغلىرى

 ېغىشالىغانب ەزگىلاگەم ۇبا ەماەەھ. ەرىپلىگەنت ەپد «ۈلاارىگ ۈلشەنىنىڭگ
 ۋانىغاااادى( باااالىلى  غاااارايىبلىرى)«ەرىغسااا-ەرايىباااۇ غ» ېئىرلىرىنىشااا
 گۈزگەن كىر

يىگىتلى  » ەۋرنىبولغان د ەياشقىە ەشب ۇزياشتىن ئوتت ەيىگىرم( 2)
 ەپد «ۇلىقىيىگىتلى  ب ۋە ەسلىياز پ ۆمۈرنىڭئ» ۇنىئاتاپ، ئ ەپد« زامانى

 «ەبابش-ەۋادىرۇشن» ېئىرلىرىنىش ەزگىلەىىىم ۇشۇم ەمەەھ. ۈپەتلىگەنس
 توپلىغان  ۋانىغادى( لىقلىرىيىگىتلى  نادىر)

 ۇرائوتت» ەۋرنىبولغان د ەياشقىە ەشياشتىن قىرى  ب ەشب ۇزئوتت( 3)
 ەنىي ەسلى،خازان پ ۆمۈرنىڭئ» ۇنىقىيا  قىلىپ، ئ ەپد «ۈنلىرىياشلى  ك

 ەماەەھ. ەرىپلەياەۇت ەپد «ېغىتاشاليەىغان چ ۇرماقيوپ ېغىنىڭتىرىىلى  ب
 ۇرائوتتا) «ۋەساەت-ەدائىياۇلب» رىنىېئىرلىشا ېغىشالىغانب ەزگىلىگەم ۇشۇم

 ۈزىەۇ كىرگ ۋانىغادى( ۈزەللىىلىرىياشلى  گ

 ەۋرناىبولغان د ەتراپىغىەەئ ڭياشتىن ئاتمى  ياشنى ەشقىرى  ب( 4)
( ۇقيوقلا) ەدەمئ ڭئىنسااننى» ۇنىئاتاپ، ئا ەپد «ەسلىقى  پ ۆمۈرنىڭئ»

. رىپلەيەۇەت ەپد «ۋاقتى ەيرلىشىەىغانخ ەنبىل ەھلىيولىغا كىرىپ، زامان ئ
 «بەركىا-ەۋائىاەۇلف» ېئىرلىرىنىيازغان ش ەرىقىسىەەت ۇئاد ەقتەھ ۇب ەمەەھ
 . ۇتوپاليە ۋانىغادى( پايەىلىرى ېرىلى ق)
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 ەنئەنىساىئ ۈزۈشت ۋاندى ەدەبىياتىەىىىئ ەرقش ەنەي ۋاندى ەزكۇرم   
ئاساا   ەلىرىنىقااپىي ېئىرالرنىڭشا ۈزۈلگەنكىرگا ۋانغاادى ەربىارھ ە،بويىە

چاھاار ». ۈزۈلگەنتا ەبويىە ەرتىپىت ەرپلەرھ ېلىپبەسىەىىىئ رەبەقىلىپ، ئ
 اقىنامەس ە،قىتئ ۇبائى،ر ەسىەە،ق ەسنەۋى،م ەزەل،غ ېئىرالرش دىىى«ۋاندى

 . ېاىلغانخىل ژانىرىەا ي 16 ۋەزىنىنىڭ ۇزقاتارلى  ئار

 ېمااات ېئىرالرنىڭلىرىاا  شاا ۈزۈلگەنكىرگاا غااا«ەئااانىم-ەزائىنااۇلخ»   
 ەتئااادال ۋە ەرۋەرلى ئىنسااانپ ڭشااائىرنى ۇپ،بولاا ەڭدائىرىسااى ناھااايىتى ك

 ۇنىڭەەكشا ۇقتىئىنەزەرلىرى،نا ەخاالقئىجتىماائىي ئ ۋە ەلسەپەقاراشلىرى، پ
ت ەماھاار ەدىئىيب ۇقىرىي ۇالھىاەلىرىم ڭقۇرچو ەققىەىىىكىشىلى  ھايات ھ

 ۇتقااانت ۇنئااور ۇھىمماا ەسااىەەئىەىي ڭشااائىرنى. ېاارىلگەنب ۇتااۇپيور ەنبىاال
يانەاشاقان ھالاەا  ۋزۇساىغاما« ئىش » ەزەللەردىىىغ ەپەسىەلسپ ەسەۋۋۇپت

 ەئىپاد ەڭلىىتەك ېئىرىيش ۈكسەكي ەنياردىمى بىل ۋاستەلەرنىڭ ۋ لىستى سىم
پاار   ۋەي ۈركىلىرىىىلىرىاەا تا ۆزىنىاڭئ ەۋائاىن ۈستىگەئ ۇنىڭئ. قىلىنغان

تىال  ېئىرىيپاياەىلىنىپ، شا ۇقتولا ۇتۇقلىرىاەىنئ ەدىئىايب ېئىرىيىتىنىڭش
 ەكساىاچ ەشاتىىىئىپادىل ەنەلەرناىم ەلساەپەۋىپ ڭقۇرچو ەتلىرىنىڭىانىيئىم
رىئاللىقىغا  ەۋرىنىڭد ۆزئ ەرەپتىنبىر ت ەنەي. ۇقىلىە ەنناماي ۈمىىنەىلىىنىم
 ەلىرىنى،ئىجتىمائىي غاي ىلغارئ ۆزىنىڭئ ۈپىتىەە،شائىر س ۇچىبولغ ەمنەپە ھ
 ۇرائوتتاا سااىردىىىەئ-15 ۇنىڭەەكئارمااانلىرىنى، شاا-ۇئااارز ەلقىنىااڭخ ۋامئااا

. ەتتۈرىەۇئ ەك ئ ەندادىللى  بىل ەسىلىلىرىنىرىئال م ەمئىيىتىنىڭئاسىيا ج
ناامى ئاساتىەا توپالنغاان  «ەئاانىم-ەزائىناۇلخ» ېيىتقانەا،ئ ەنىەىنم ۇشۇم
 ەدىئىيب ۇقىرىي ۋە ەزمۇنىم ەلسەپەۋىپ ڭقۇرچو ۆزىنىڭلىرىىىلىرى ئ ەۋائىن
 . ۇقىلىە ۋەكىللى  ەللەسىگەپ ۇقۇرىي ڭشائىر ئىجادىنى ەنبىل ۇۋەپپەقىيىتىم

تىپتىىى  ڭچو ۆزىنىڭئ ەۋائىيىللىرى ئارلىقىەا ن-1485يىلىەىن -1483
 ۇۋەپپەقىيەتز ر ما ەماەەچىقتاى ھ ېاىاپي ناى«ەمساەخ»داستانالر تاوپلىمى 

 . قازانەى

 ېااى ي «ەمسەخ» ەدەبىياتىەائىسالم ئ ەرقش ەدەر،ق ەۋرىگەد نەۋائى  
تىلىاەىىى  ەرەبئ «ەمساەخ». ئايالنغانىاەى ەنەگەەنائئ ۇھىمبىار ما ۇنىد لق
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 ەساىرئ ۇرائوتتا ۇپ،بولا ۇچىققان ئاتالغ ېلىپك ۆزىەىنس «ەشلى ب ەش،ب»
 نداساتانەى ەشب ۇساتەقىلم ەئىگ ۇژىتالرغاسي ەنئەنەۋىئ ەدەبىياتىەائ ەرقش
 ەزەربەيجاانئ ەسىردەئ-12. ئاتىالتتى ەپد «ەمسەخ»تاپقان توپالم  ەركى ت

تاپقاان  ەركىاپداساتانەىن ت ەشپاارى  تىلىاەا ب ەنجىاۋىگشائىرى نىااماى 
. ېرىشاتىئ ۇۋەپپەقىيەتىەز ر ما ەماەەھ. چىقتاى ېاىاپي نى«ەمسەخ» ۇنجىت

 ڭئاتااااقلى  شاااائىرالر ئارىساااىەا نىاامىنىااا ەرقتىىىباشاااالپ شااا ۇنىڭەىنشااا
ئاايرىم  ۇنىڭاەىىىيااكى ئ ېااى ي «ەمسەخ»قىلىپ  ەقلىەت سىگە«ەمسەخ»

 ۆزلىرىنىااڭشااائىرالر ئ. ۆتۈرۈلااەىقىاغىنلىقااى ك اى ېااي ەزىاارەداسااتانالرغا ن
ئاااارقىلى   ېااااى ي «ەمساااەخ» ۇۋۋىتىنىقااا ەلەمق ۋەماھاااارىتى  ەدىئىااايب
 ۆپلىگەنكا ەرقتىىىش ېيىننىاامىەىن ك. سىنايەىغان بولەى ۋە ۆلەەيەىغانئ
 ڭنىاامىنى ېەقايسىسىھ ۇالرنىڭئ ېىىنل ۇ،يازغان بولسىم «ەمسەخ» ائىرالرش
شااىمالى  ەلگەنااەەك ەسااىرگەئ-14. ېتەلمىااەىي قىيىتىگەۇۋەپپەماا ەدىئىاايب

 ڭنىاامىنىاا ېھلىااۋىد ۇساارەۋخ ەمىاارشااائىر ئ ەشااھۇرھىنەىسااتانەا ياشااىغان م
 . چىقتى ېاىپي «ەمسەخ»ھالەا  ۇۋەپپەقىيەتلى م ېڭىپيولىەىن م

 ەنئەنەسىئ ەمسەچىلى خ ەدەبىياتىەائ ەرقش ەلگەنەەك ەۋرىگەد نەۋائى  
ماول  ېاىشاتاي «ەمساەخ» ەماەەھ. قالاەى ۇپبولا ەتارىمقا ئىاگ ۇزۇنئ ېلىخ
تاجىا   ۋەپاار   ۇساتازىئ ۋەزامانەىشى  ەۋائىنىڭن. ۇغالنەىج ەجرىبەلەرت
ىشقا ېاي «ەمسەخ» ۇرراقبالە ەلس ەۋائىەىنجامى ن ۇراھمانئابە ۇتەپەكىۇرىم
 ەشب ەبااويىە ەنئەنەسااىئ ەمسااەچىلى خ ەساالەپجااامى د. قىلااەى ۇتااۇشت

 ۇپباشقا ئىىىى داستاننى قوش ۇنىڭغائ ەنەي ىنېيك. چىقتى ېاىپداستاننى ي
 ەپد( ەزىنەخ ەتتەي) «ەۋرەڭئ ەف ھ» ۇنىڭغائ ۋە ەتىۈزدىي كە«ەتتىلى ي»

 . ەردىنام ب

 ۇساتازىئ ېاىشاتاي سىنى«ەمسەخ»تىلىەىىى  ۈركىيت ۆزىنىڭئ نەۋائى  
 ەرقشا ۇنەاقالشا. ېرىشاتىئ ېرىشىگەب ەدەتم ۈچلۈكك ڭجامىنى ۇراھمانئابە

 ەجرىبەلىرىناااىماااول ت ەنئەنەساااىنىڭئ «ەمساااەچىلى خ» ىىىەدەبىياتىاااەئ
قاتاارلى   ېھلىاۋىد ۇسارەۋخ ەمىارئ ەنجىۋى،نىاامى گ. ۆگەنەىئ ېتىرقىنىپق
 ۇساتازىئ ۋىغاايى ۆزىنىڭئ( ۇچىالرنىيازغ ەمسەخ) خەمسەنەۋىسلەرنى ەشھۇرم
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ياراتمااقەى  «ەمسەخ»تىلەا  ۈركىيت ېسىپئىاىنى ب ۇالرنىڭئ ۋە ېسابلىەىھ
 : بولەى

 ەم،سالەى غ ۇالرئ ەيول ئىەر ۇب كىمىى      
 .ەمخىر ەمئول ھ ڭائولسا ما ەمغ ھەرنەچە      
 ەدا،ئ ۇالرغائ ۇئولەى چ فارسىي      
 .قىلسام ئانى ئىبتىەا ەئىل تۈركىي      
 ۇرسەنەلىغ،خ ۇتاپتى چ ەلئ فارسىي      
 .ەرۇمەنەلىغداغى تاپسا ب تۈركىي      
 ۇم،يولەا نىاامى يول ۇب ېسەد يول      
 .ۇمامى قولج ەنبىل ۇسرەۋخ ېسەد قول      
 
ئايرىم داستانلىرىنى  ەركىبىەىىىت سى«ەمسەخ» ۆزىنىڭئ ەنەي ەۋائىن  

 ۇبارەكم ڭداستان يازغان شائىرالرنى ېمىالردات ۇشۇئىلگىرى م ۆزىەىنئ ېاىشتاي
قىلغىنىمەا،  ۇتۇشت ېاىشقاي ‹ەمسەخ»›: ۇتىلغا ئالىە ەنبىل ۆرمەتنامىنى ھ

 ۈللىرىا تااالنتىم گاېغىاەب( نلىقىەيراھ ەرياخشى كىشىل)‹ەبرارئ-ەيرەتۇلھ›
دىان (ەزىنىساىسىرالر خ)‹ەسرارئ-ەخاەنۇلم›نىاامى ر ھى  ەيخش. ېەىلەىئ
 ېەىسااىگەك ‹ېرىنشاا-ەرھااادف› ەپەكىااۈرۈمت ەنەچاااچتى  ي ۇرالرد ېشااىمغاب
 ەنئااوتى بىاال ‹ۇساارەۋخ-ېرىنشاا› ېمااىد ۇساارەۋخ ەمىاارئ ۈزلەنگەنااەە،ي

 ەدەمق ۋادىسااىغا ‹ۇنەجناام-ەيلااىل›ئىشااقىم  ەنەي ۇتتى چىرىغىمنااى يااور
 ەتىۈزۈپي ۆھەرلەرگ ڭاما سىەىن‹ەۋھەرنامەگ›ھىممىتى  ۇنىڭقويغىنىەا، ھاج

 ەشارە باغالنغاناەا، ئ ۆزەتمىساىگەك ‹ەييارس ەبئەئىس›دىلىم  ەنەي ەردى ب
 ەخىاامىتىمگ ۆرنىھا ەتاتەدىىاى ي(ۈزەلگا ەتاتەي)‹ەياىەرپ ەف ھ› ۆزىنىڭئ
ىنى ساالغانەا، ۇلئا ‹ەنەەرساىئى ەددىسا›بىناكارى  ەمخاتىر ەنەي ەۋەتتى ئ
سىەىن ئىسال  (ەقىلنامەئ)‹ەدنامەخىر›( جامى ۇراھمانئابە) ەخەۇمم ەزرەتىھ
 .«ناغرىسىنى چالەى ەدەدم ۋە

پار   ۈدەكدىگ ەممىسىھ ڭداستانلىرىنى «ەمسەخ»بولغان  نەۋائىغىەە 
. بىر مودىغا ئايالنغانىەى ېاى ي ەسەرپار  تىلىەا ئ ۇپ،بول ېاىلغانتىلىەا ي
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يازغىلى  ەنالپار  تىلى بىل ەقەتپ نى«ەمسەخ» ەۋرىەە،د ۆزئ ۈستىگەئ ۇنىڭئ
 «ەمساەخ» اتىلىاە ۈركىيتا ۇ،بولىاە ەتىاۈزگىلىي ۈكسەكلىىىەي ەدىئىيب ۋە

 ەنچئىشا ۈكساەكي ەۋائىن ۇڭاش. قاراش بار ئىەى ېگەند. ۇياراتقىلى بولمايە
 ەقىيەتىەۇۋەپپماا ەدىئىاايب ۋەياااراتقىلى  «ەمسااەخ» ۇتىلااەىم ۈركىيتاا ەنبىاال

 : ئالەى ەلەمقولىغا ق ۋەقارىەى  ەپد ۇبولىە ېرىشىىلىئ

 

 ۇتتى،جاھاننى ت ۇكتەلەرىن گەر      
 .ۇتتىجاننى ت-ۇئىنس غەۋغاالر      
 ەۋقى،ش ۇكتەن ەردىفارسى ئ چۇن      
 . ەۋقىز ۈركىيئىەى ئانەا ت ئازراق      
 ەلغۇز،بولەى م ەزمن ەتىل بىل ئۇل      
 .ەھاۇزئولەى م ڭالرفارسى ئا كىم      
 ۋايەت،اشالبان رىب ۈركەەت مەن      

 .ېىايەتھ ەسانەنىف ۇب قىلەىم      
 تولغاي، ەھانغەج ۆھرەتىش ۈنچ كىم      
 .ئالغاي ەھرەداغى ب ېلىئ تۈركىي      
 

 ەلەمق ەمەلىيئ) ۋاقى  ەتمىگەنئىىىى يىلغا ي ەۋائىقىلىپ، ن ۇنەاقش  
 53 ەنتىلى بىل ۈركىيت ەئىەىە( ئاي ەھىسابلىغانەا، ئالت ۋاقتىنى ەۋرەتىەنت
ز ر  ەماەەچىقتاى ھ ېاىاپي ناى«ەمساەخ»ى  داساتانالر تاوپلىمى مىسرال ڭمى
 ۈركىيتاا ەۋائىنىااڭن ەۋرىااەىالد ۆزجااامى ئاا ۇراھمانئابااە. قازانااەى ۆھرەتشاا
 ەنتىلااى بىاال ۈركىيتاا ەۋائىنىااڭن»: ېرىااپباھااا ب ۇقىرىياا سااىگە«ەمسااەخ»
ز ر  ۈچاۈنئ( يازغاانالر ەساەرپار  تىلىەا ئ) ۇيالرپارسگ ېاىشى،ي ‹ەمسەخ›
يازغاان بولساا ئىاەى،  ەپارسە سىنى‹ەمسەخ› ۆزئ ەۋائىمۇن ەرەگئ ەختتۇر،ب

 . ۇيازىە ەپد« ماجال قالمىغان بوالتتى ېيتىشقائ ۆزس ەرگەبىال
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 ەمساااەچىلى خ ەدەبىياتىاااەىىىئ ەرقشااا ساااى«ەمساااەخ» نەۋائىنىاااڭ
-15 ەنەي ەلىاىقالماساتىن، ب ۇپالبول ەبىر ئابىە ۈيۈكتارىمىەا ب ەنئەنەسىئ
. ھاسىل قىلەى ەللىسىنىپ ۈكسەكي ەدەبىياتىنىڭئ تىللى  ۈركىيت ەسىردىىىئ
 ۇسااتازئ ەۋائىنااىتىللىاا  شااائىرالر ن ۈركىيتاا ۆپلىگەنكاا ېاايىنك ەۋائىااەىنن
ئااايرىم  ەركىبىااەىىىت «ەمسااەخ» ۋە سااى«ەمسااەخ» ۇنىااڭبالپ، ئېساااھ

 ەركىبىااەىىىت «ەمسااەخ». يااازدى ەزىاارەلەرقىلىااپ ن ەقلىااەداسااەتانالرغا ت
 ەنبىل ۋارىيانتالر ېڭىەەي ۇژىتلىرىنىسي ڭىنىداستانلىر ۇھەببەتم ەنئەنەۋىئ
 . ۇردىئاممىبابالشت ۋە ېيىتتىب

 «ەباارارئ-ەيرەتااۇلھ»بىرىنەااى داسااتانى  سااىنىڭ«ەمسااەخ» نەۋائااى 
 ڭداستانەا شاائىرنى. ۈزۈلگەنمىسرادىن ت 7946ماقاالت،  63 ەمئىج ۇپ،بول
 ،ۆلەتد ەمئىايەتئىنساان، ج ۋە ەساىئىجتىماائى غاي ەسى،ئىەىي ەلسەپەۋىپ

خاا   ېئىرىيىتىگەشا ەرققاراشلىرى شا ەققىەىىىھ ەخالقئ-ەدەبئ ەت،ئادال
باياان  ەنقىلىا  ياولى بىال ەسەلم ۋە ۇسلۇبىئ( ەسىھەتن-ەنەپ) دىەاكتى

 ڭداساتانىنى شاائىرنى «ەبارارئ-ەيرەتۇلھ» ېيىتقانەا،ئ ۇنەاقەەم. قىلىنغان
 ېيىشاىەد ەساەرئ ەتتاۈرۈلگەنئ ەكا ئ ەلىرىئىجتىمائى غااي ۋەقارىشى  ۇنياد

 . ۇبولىە

 ۈچىنەىئا ،«ېرىنشا-ەرھاادف»ئىىىىنەاى داساتانى  نىڭ«ەمسەخ»   
 «ەييارساا-ەبئەئىساا»داسااتانى  ۆتىنەىتاا ،«ەجنااۇنم-ەيلااىل»داسااتانى 

ئاساسااىەا  ۇژىتلىرىسااي ۇھەببەتماا ەناائەنەۋىئ ەمسااەچىلىىتىىىقاتااارلىقالر خ
 ەۋىيەساىس ەدىئىايئىەىاەىىى ب ساى«ەمسەخ» ەۋائىنىڭن ۇپ،بول ېاىلغاني
 ۈچلۈكك ەڭئ ۈچىك ېھرىيس ڭ،چو ەڭئ ۇۋەپپەقىيىتىم دىيئىجا ۇقۇرى،ي ەڭئ
 ەنئالااەى بىاال ېاىشااتا،داسااتانالرنى ي ۇباا ەۋائااىن. ېسااابلىنىەۇھ ەسااەرلەرئ

-ئاشااى  ۈرگەنتارقىلىااپ ياا ەدەبىياتىااەائ ەتاالەرمىلل ەرقايسااىھ ەرقتىىىشاا
 ۋە ۈگەنگەنتىرىشااىپ ئاا ېىااايەلىرىنىھ ۇھەببەتماا ەققىااەىىىھ ەشااۇقالرم
 ۇرائوتت ەرەپتىن،بىر ت ەنەي. ئالغان ۆرنەكرىەىن ئىجادىي ئۇژىتلىسي ۇالرنىڭئ

 ەققىاەىىىھ ەشاۇقالرم-ئاشاى  ۈرگەنئارىسىەا تارقىلىاپ يا ەلقلىرىئاسىيا خ
 ۇرۇپ،جىپىسىالشات ەنبىل ۇستىلى ئ ۇژىتىغاسي ەسەرئ ۋارىيانتالرنىمۇ ەرلى ي
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 ۇھەببەتىلااەىىى ماات ۈركىيتاا ەئىااگ ۇراققاااپ ەھەلاالەۋىم ەمھ ۇنياااۋى،د ەمھ
داساتانىەا  «ېرىنشا-ەرھادف»... ياراتتى ۈلگىسىنىئ ۇقۇرىي داستانلىرىنىڭ

 ۇنىڭشاا ەلد ۇۋەپپەقىيەتمااۇم ەدىئىاايب ۈكسااەكئاجايىااپ ي ەلااگەنقولغااا ك
 . ۈملىسىەىنەۇرج

 ەددىساااا»ئاااااخىرقى داسااااتانى  ەڭئ سااااىنىڭ«ەمسااااەخ» نەۋائااااى 
 ەنەەرارقالغان ئىساىت ەڭك ەدەبىياتىەائ ەرقشائىر ش ۇپ،بول «ەنەەرىيئىسى

 ەققىەىىىقىلى  ھ ۈرۈشي ەرققەش ڭنى(ئالىىسانەىر ماكىە نىسىى)ۇلقەرنەينز
ئىجتىماائى  ۋەسىياسى  ۆزىنىڭپايەىلىنىپ، ئ ەنماھىرلى  بىل ۋايەتلەردىنرى
 ەققىەىىىھ ەنەەرئىسى ۋاقىتتا،بىر  ەنبىل ۇنىڭش. قىلغان ەسىنى ئىپادەغاي

 ۆزىنىڭپايەىلىنىپ، ئ ەنماھىرلى  بىل ىەىنمۇۇژىتلىرسي ەرلى ئاسىيا ي ۇرائوتت
 ېپىلىغاسااااا ەنەەرئىساااااى ەساااااىنىغاي ەمئىااااايەتئوتوپىااااا  ج ەرقەەشااااا

 . ۇجەسسەملەشتۈرگەنم

باشااقا ئىجتىمااائىي  ەسااەرلىرىەىنئ ەدىئىاايساااپ ب ۆزىنىااڭئ نەۋائااى 
 ەمسەخ» ۇنىڭئ. يازدى ەسەرلەرنىيىرى  ئ ەلىرىەەساھ ۆپلىگەنك ەنلەرنىڭپ
ئىران )«ەجەمئ ۇلۇكىتارىمى م» ەسىرىبىر موھىم ئ ەنەييازغان  ېيىندىن ك«

 ىنتارىمت ۇپ،بول ېاىلغانيىلى ي-1488 ەسەرئ ۇب. ۇرد(تارىمى ڭشاھلىرىنى
 ەربىاارھ. چىققااان ۇزۇپغاا ۇرخر نىىسااىنى تاا ڭئىااران شاااھلىرىنى ۇيااانقىب

خاتالىقلىرىغاا  ۋە ۆھپىلىرىتا ۇالرنىاڭباشاقا، ئ ەرجىمىھالىەىنت ڭپادىشاھنى
 ۇرغاۇزۇپت ېستىمىساىنىس ەسالەپىىد ڭئىران تارىمىنى ەمەەھ. ەنەرگباھا ب

 ئوبۇلقاسىم ەنبىل «ەبەرىيتارىمى ت» ېاىشتاي ەسىرىنىئ ۇب ەۋائىن. چىققان
 ەۋائاىن. ۇئالغانلىقىنى تىلغاا ئالىاە ۆرنەكئ سىەىن«ەشاھنام» ەۋىسنىڭفىرد

 راۇئوتتاا ۇالرنىااڭچاغااەا، ئ ۇرغۇزغااانت ېتىنااىر يم ڭئىااران شاااھلىرىنى ەنەي
باياان  ۇناساىۋىتىنىمۇبولغاان م ەنبىال ەلقلىرىخ ۇرانت-ۈركىيئاسىيادىىى ت

 .ۇقىلىە

 ەنئەتسااا ۋە ەدەبىياتشۇناسااالى ئاخىرىاااەا ئ ۆمرىنىاااڭئ ەنەي نەۋائاااى 
-ۇلمىااناااا» ۇالردىنباااا. يااااازدى ەسااااەرلەرنىمۇدائىاااار ئ ەزەرىيەسااااىگەن
ناھايىتى  ەسەرلىرىقاتارلى  ئ «ۈركىيت ۇزىئار» ۋە( مىاانى ۋەزىنلەر)«ەۋزانئ
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يىلى يازغان -1491 ڭباشقا شائىرنى ۇنىڭەىنئ. ۇرئىگىە ەتىەز ر ئىلمىي قىمم
 ۇھىمماا ەسااىرىناااملى  ئ( ەجلىسااىم ۈزەللەرگاا)«ەفااائى ن-ەجالىسااۇنم»
 ۆزىگەئا ۋەياشاىغان  ۇرۇنبا ۆزىاەىنشاائىر ئ ەساەردەئ ۇب. ەئىگ ەھمىيەتىەئ

. ېرىااەۇب ماااتەلۇم ەققىااەەھ ەدىاا ئ ۋەشااائىر  ەپەرن 458زامانااەاش بولغااان 
 ۋە ۇلقىخا-ەزمىاج ۇالرنىاڭتوختالغاناەا، ئ ۈساتىەەئ ەدىا ئ ەربىارھ ەۋائىن
 ەماااۇنەلەرن ېئىرلىرىەىنشااا ۋەكىللىااا باشاااقا،  ەرجىمەھالىاااەىنت ىساااقىەەق
 ەزىب. ېرىااەۇكونىىرىاا  باھااا ب ەسااەرلىرىگەئ ۇالرنىااڭئ ەمااەەھ ەلتۈرىااەۇك

 ۇنىيەتلەرنىمۇنقااا ۋە ەزەرىاايەن ەزىئائىاا  ب ەئىجااادىيىتىگ ېئىرجااايالردا شاا
دىا  ەئ ەپەرن 458 ۇشاتۇرغانتون ۆزىئا ەنەي ەۋائاىن. ۇبايان قىلىە ەقىسقىە
بارغاانلىقىنى  ېلىاپئ ەتتىلىاەا ئىجاادىي ۈركىيت ڭالكىشىنى 35ئاران  ەئىەىە

چاغاەىىى  ەيناىئ ەساىرىئ ۇبا ەۋائىنىاڭقىسقىساى، ن. ەسىەرتىەۇئ ەئاالھىە
 ەلقالەرتىللىا  خ ۈركىيت ۋەر  پا ەمەەھاياتى ھ ەدەنىيم ڭئاسىيانى ۇرائوتت

 ۇھىمىا  قىلىشاتا ماەتقت ۈشىنىشاتە،چ ەھاۋالىنىئ ەرەققىيااتت ەدەبىياتىنىڭئ
 . ەئىگ ەھمىيەتىەئ

ئىىىى تىل )«ۇغەتەينل-ۇھاكەمەتۇلم»يىلى يازغان -1499 نەۋائىنىڭ  
. ەساەردۇرئ ۇھىمما ېغىشالنغانب ۇناسلىققاتىلش ەسىرىناملى  ئ( ۇھاكىمەسىم

 ۋە ېىسااىىاتىلناى فونىتىىااا، ل ۈركىيتاا ەنار  تىلاى بىاالپاا ەسااەردەشاائىر ئ
 ەئىپااااد ەدەبىيااااتتىىىئ ەدىئىااايب ەماااەەھ ەرگىراممااااتىىىلى  ئاالھىاااەىلىىل

 ڭتىلنىااا ۈركىيتااا ېلىشاااتۇرۇپ،س ەپساااىلىيت ۇقتىساااىەىنن ۈمىىنەىلىىىمااا
پاار  تىلىغاا  ۇتىلىاەىم ۈركىيتا ەماەەھ. ۆرسىتىەۇك ەرەپلىرىنىت ەۋزەللى ئ

شاائىر . ەكىتلەياەۇياراتقىلى بولىاەىغانلىقىنى ت ەسەرلەرنىئ ۈزەلئوخشاشال گ
 ۇشخاا ەلقىنىااڭخ ۈركتاا ەنم»: ۇيازىااە ەپد ۇنااەاقئاخىرىااەا م ەسااەرنىڭئ

 ۆزئاارقىلى  ئا ۇبا ۇالرئا ەردىام،ئىساپاتالپ ب ەقىقەتنىبىر ھ ۈيۈكتىللىرىغا ب
-تاپا ەھەتتىىىتىل ج ۈيالرنىڭپارسگ ۋەبىلەى  ەھۋالىنىئ ەقىقىيھ ڭتىلىنى

 ۇرۇنيوشا ۇبا ەنبىال ۇشەققەتلەرم-جاپا ېنىڭم ۇالرئ. ۇتۇلەىق لىرىەىنەنەت
 ۇكى،شا ۈمىاەىمدىن ئۇالرئا ەناەە،چىقارغاانلىقىمنى بىلگ ۇقلۇققائىلىمنى يور

. «ر ھىمنااى شاااد قىلسااا ۋەقويسااا  ەساالەپئ ۇئالىرىااەاد ەيرلىاا خ ېقىرنااىپ
-اراپاار  تىلىغاا قا ەۋرىاەىىىد ۆزئارقىلى  ئا ەسىرىئ ۇب ەۋائىن ەرۋەقە،د
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 ەتتىىىئىجادىي ەدىئىيب ڭتىلنى ۈركىيئاستىەا ت ەھۋالئ ۇنىەىغانچوق ۇققوي
 ەقاەىرىت ەدەبىياتىنىاڭئ ىللى ت ۈركىيت ۋە ەردىب ۆرسىتىپئىمىانىيىتىنى ك

 . ئويالنەى ۈستىەەئ

 ەلگەن،ك ۈكۈپپ ەلبىگەكىەىىىەىن باشالپ ق ەنەي ەۋائىيىلى ن-1499
-ۇتلىساااان» ەساااىرىئ ۇھىمماااباياااان قىلىنغاااان  ەلىرىئىاااەىي ەساااەۋۋۇپت
باش  ەسىرىنىڭئ ەزكۇرم ۇددىشائىر خ. چىقتى ېاىپنى ي(تىلى ۇشالرق)«ەيرت

شااائىر  ەسااەۋۋۇپەىت ەشااھۇرباااال چاغلىرىااەا م ەكىتلىگەنااەەك،قىساامىەا ت
تىلاى  ۇشاالرق ەلىمااتىنىت ەساەۋۋۇپت ڭنى(1229-1145)ەتتارن ئەرىەىەدىپ

 ەسىرىنىڭناملى  ئ( ۇتقىن الرۇشق)«ەيرت-ەنتىقۇتم»ئارقىلى  بايان قىلغان 
 ۇنتااۇپئ ۆمااۈربىاار ئ ەسااىرنىخىاال ت ۇباا ۇئاا. ۇچرايااەۇئ ەسااىرىگەت ڭقااۇرچو
. ۈكىەۇپ ەلبىگەق ېاىشنىي ەسەرنىبىر ئ ۇشۇنەاقم ۆزىمۇئ ەمەەھ. ېتەلمەيەۇك
شائىر داستانىەا . ۇچىقىە ېاىپي ەسەرنىئ ۇب ەخاتىمىسىە ۆمرىنىڭئاخىر ئ ەڭئ
باشەىلىقىەا  ۆپۈپنىڭھ ۇشالرنىىڭپ، بىر توپ قپايەىلىنى ۇسلۇبىەىنئ ەسەلم

 ەشئىاااد ۇمرۇغنىپادىشاااھى ساا ۇشااالرنىڭق ېسااىپ،ب ەپەرنىجاپااالى  ساا
بايان  ەسىنىئىەىي ەسەۋۋۇپت ۆزىنىڭئارقىلى  ئ ۇب ۋە ەسۋىرلەيەۇت ەريانىنىج

 . ۇقىلىە

ئااخىرقى  ەڭئ ۆزىنىڭيىلى ئ-1500 ەنىئاخىرىەا، ي ۆمرىنىڭئ نەۋائى  
 ەساىرىنىئ ەسارىينااملى  ن( د ستى ۆڭۈللەرك)«ۇلۇپق-ۇلەھبۇبم» ەسىرىئ

 ەكاۈنى،ي ۇساپىساىنىڭھاياات م ۆمۈرلاۈكبىار ئ ڭشاائىرنى ەساەرئ ۇب. يازدى
 ۇالسەسىخ ەمگەكلىرىنىڭئىجادىي ئ ۋە ۇغالنمىسىج ەجرىبەلىرىنىڭت ۇرمۇشت
 ەرگۈزەشتىلىرىھايات س ۆزىنىڭئ ەسەردەئ ەۋائىن. ۇچىقىە ەيەانغام ۈپىتىەەس
 : ۇيازىە ەپد ۇنەاقم ەەققىەھ

 
 ەۋانلى ،نات ەلەكتىنتاپتىم ف گەھى     
 .زامانەىن كامرانلى  ۆردۈمك گەھى     
 ەمانەا،ز ۆردۈمك ۇقسوغ-ئىسسىغ بەسى     
 . ەھانەاتاپتىم ج ۈچۈكچ-ئاچەىغ بەسى     
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 ڭماقاالتەىلىقنى ەدەبىياتىەىىىئ ەرقش ۇسۇلمانم ەسىرىەەئ ۇب ەۋائىن  

تىللىا   ۈركىيئاساىيادىىى تا ۇرانىپ، ئوتتاپايەىلى ۈنۈملۈكئ ەنئەنەلىرىەىنئ
 ېىمەتلىاا ھ ۋە ەسااەلم ەدەبىياتىااەىىىئ ېغىااائ ۋەفولىلااور  ەلقلەرنىااڭخ
 چۈشەنەىلىرى ەخالقھايات قارىشى، ئىجتىمائى ئ ۆزىنىڭئارقىلى  ئ ېىايەلەرھ
 نىاڭ«ۇلاۇپق-ەھبۇباۇلم». ۇبايان قىلىاە ۇيغۇلىرىنىت- ې ئىنسانىي ھ ۋە

 ەلا خ ۋامئاممىبااب بولغاچقاا، ئاا ۇبىئوسل ڭقۇر،چو ەزمۇنىتىلى ئاددىي، م
 ۋە ەمسااىللىرىت-ماقااال ەلاا بايااانلىرى خ ەزىتارقالغااان، ب ەڭئارىسااىغا ك

 . ەتىەنئايلىنىپ ك ېىايەتلەرگەھ ېىمەتلى ھ

 ەزمۇنلاۇقم ڭقۇرچو ۋەمول  ۆزىنىڭئ ەۋائىن ەلىشىرئ يىغىنەاقلىغانەا،  
-15 ەنبىل ەلىرىىجتىمائى غايئ ۋە ەسىئىەىي ۇمانىاملى ئىلغار گ ەسەرلىرى،ئ
 .قالەى ۇپبول ۋەكىلىيىرى   ەدەبىياتىنىڭئ ەلقلەرتىللى  خ ۈركىيت ەسىرئ
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 ەدىئىيب ڭئىجادىيىتىنى ەۋائىن: باپ بەشىنچى

 ۇتۇقلىرىئ

 

 ەۋرىەىىىد ۆزباشقا، ئ ەتتىنئىجادىي ەدىئىيھاياتىەا ساپ ب ۆزئ نەۋائى 
 ۇنىااڭئ. يازغانىااەى رلەرەسااەئ ېگااۈدەكد ەممىسااىەەھ ەنلەرنىااڭپ ەۋجااۇتم

موزىىااا  ەدەبىياتشۇناسالى ،ئ ەزەرىيەساى،ن ەنئەتتاارىخ، سا ۇناسالى ،تىلش
ن ۇنىڭااەىئ ۋەزامانەاشاالىرى  ەتىجەلىرىمااۇئىلمىااي ن ەلەردىىىقاتااارلى  ساااھ

 . ېرىشىەنىەىقىلىشىغا ئ ېتىراپئ ېيىنىىلەرنىڭك

 ڭنىامىللىتى ۆزئا ەنئالاەى بىال ەڭئ ۇقتىسىەىن،ن ەتلى مىللىي نەۋائى 
 ەساەرلىرىەىىىئ ۇنەاقالش. چىققان ېلىپمىللىتىەىن ك ۆزئ ۇئ. شائىرى ئىەى

 ەۋائىنىڭن ەممائ. قايتقان شائىر ئىەى ەمىللىتىگ ۆزئ ەنەمىللىي ر   ئارقىلى  ي
 ۆزئ ۇنىر ھى ئ تى يارى ېڭىلى ي ۋە ېتودىم ەتئىجادىي ەپەكىۈرى،ت ەدىئىيب

 ەۋرىاەىىىئاويغىنى  د دەبىايەئ ۇئا. ڭقىتقانىاەىپاساىلىەىن قا ڭمىللىتىنى
زاماان  ۋەماكاان  ەۋرىنىڭد ۆزئ ەنر   بىل ۇمانىاملى خا  گ ەنئەتىارالرغاس
شااائىرىغا  ەتنىڭئىنسااانىي ەمااەەھالقىااپ چىققانىااەى ھ ەمبىرەكلىرىااەىنچ

 . ئايالنغانىەى

 ەدى ئىنسىىلوپىەى  ئ ەۋرەتىەنت ەلەمق ەدەساھ ەممەھ ەرچەگ نەۋائى 
 ېئىرىيەتىەشا ەدىئىايب ەنئالەى بىل ەڭئ تۇقلىرىۇئ ۇنىڭئ ېىىنل ۇ،بولسىم

-ەۋالدماۇئ ەلبىەەق ەل بويى خ ەسىرلەرئ ەسەرلىرىئ ۇنىڭئ. ئىەى ەئەللۇقت
 نساااىناقلىرىەى ەدىئىااايب ەۋرىنىاااڭد ۆزئااا ۇرۇنال،يادلىنىشاااتىن بااا ەۋالدئ
 ېەىىمھاا»: ۇرنىااڭباب ەتااىەنئ ەتىااھھىنەىسااتاننى ف ۇڭالشااقاش. ۆتىەنىااەىئ
 ەياەەرنىڭدىيىشاى  مىارزا ھ «ەمە اخشى يازغان ئي ەمھ ۆپك ۇنىڭەەلى ئ
 ۇنىڭاەىنئ ۋە ۋۋالئاا ۇنىڭاەىنئ»: ەساىرىەەنااملى  ئ «ەشاىەىيتارىمي ر»
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 ۇنىڭااەىنئ ۋە ۆپرەككاا ۇنىڭااەىنئ ېئىرنىتىلااەا شاا ۈركىيتاا ېەىىمھاا ېاايىنك
 ېاىشاىي ەپد «ۇستازدۇرئ ۈنەردەھ ۇب ەۋائىن. ەمە يازالىغان ئ ەكرەكسۈكي
 . ەككىر بولمىسا ەجەپلىنەرلى ئ

بااالىلى   ەۋائىنىااڭپادىشاااھى، ن ۆلىتىنىااڭد ۇراسااانخ ەۋردىىااىد ئااۆز 
نااملى   «ەرىساال» ۆزىنىڭبايقارا ئ ۈسەيىنھ ۇلتانس ۋاقەىشىسا ەۋرىەىىىد
 ەنىااالەرم ۈزەلگااا ېىىنلااا ۋە... »: يازغانىاااەى ەپد ۇناااەاقم ەساااىرىەەئ
 ۇئا ۋە ۈزمىگەنكىايىم كىيگا ۇركاانەت ېەىىمھا ۈنگىەەكا ۇبا ېلىنەەكلىرىگەك

. چىقارمىغانىاەى ۇقلۇققاايور ېااەپب ەنبىال ەرپايىسا ۈزەلگا ۇب نالرنىنازىنى
جايلىرىەا  ۇرۇنيوش ۈرەكلەرنىڭي ەتلى قابىلىي ۈللەرگ ۈزەلھىەلى  گ ۇش م

زىباااالر  ەتلىاا قىياپ ۆرھاا ۇباا ۇنەاقالشاا. ياتقانىااەى ۇيۇلااۇپئ ېتااىپ ڭاااچياال
 ۋەيار زامانەا ەختىب ۇب تا. قىاللمىغان ئىەى ۋەجىل ەنكىيىمسىالىىتىن ناز بىل

 ەخەللۇسىت ەۋائىن ەنىي ەھرىمانى،ق ېيتىشنىڭئ ۆزس ەقھ...ەرۋانەاد ۇتلۇقق
 ەپىسىن ەسىھم ەسىتىگەج ۆلگەنئ ڭتىلىنى ۈركىيت ەلىشىربىر ئ ەشھۇرم ەنبىل
 ۇلغانتوق ەكلىرىەىنيىپ ۆزس ۈركىيت ۇنىڭغائ ۋە ۈزدىجان كىرگ-ر   ەنبىل

 ەۋائىنىڭن ۈلىستانىەاگ ۆزس. گۈزدىكىي ەرنىلكىيىم ەپى ن ەمباھا ھ ەتقىمم
 ۈللەرگ ەڭگارەڭر ېغىپ،ي ېغىنالري ېغىشلىغۇچىئىستىەاتىەىن قان ب ەۋباھارن
 ەخ جان ب ۇلۇتلىرىەىنپىىىر ب ۆزىنىڭئ ەرياسىغاد ەزمن ەنەي ۇئ. ېەىلەىئ
 ېئىرشا ەربىرھ ۇئ. چاچتى ۇرالرخىل د-ۇخىلم ۇرۇپ،تامەىالر ياغە ەتىۈچىئ
تىل قىلىەى  ەملىىەتنىم ۇكىرىپ، ئاش ۈرۈپس ېتىنىئ قۇرچاپ انىغاەيەم ۈرىت

 ۇقساانلى ماختاشقا تىل ن ەزمىلىرىنىن ۇنىڭئ. ۇنەۇردىبوي س ۆزىگەئ ەنبىل
 . «...ۇرئاجىالى  قىل ەلەمق ەمەەھ ۇرقىل

لىرىاا   ەدەبىياتىااەائ ەلقاالەرتىللىاا  خ ۈركىيتاا ەنئالااەى بىاال نەۋائااى 
بولغااان  ەۋائىغىااەەن. ياااراتتى ۈلگىسااىنىئ ۇقااۇرىي ڭئىجادىيىتىنىاا ېئىرالرشاا

باشالنغان  تىن«ۇتادغۇبىلى ق» ەرچەگ ەدەبىياتىەا،ئ ەدىئىيئاسىيا ب ۇرائوتت
 ېىىنلا ۇ،بولغاان بولساىم ەئىاگ ەنائەنەگەئ ەلۇمم ېئىرىيەتتىللى  ش ۈركىيت

 ېلاىزىلاىلىساى خ ەدىئىايب ۋە ۇنىد لقا ەنجىرسىمانز ېئىرىيىتىنىڭپار  ش
لىرىاا   ڭھااافىا شااىرازىنى ۇپمااۇبول. ەلگەنىااەىك ەپىاالئىگ ۈسااتۈنلۈكنىئ
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ئاساىيادىىى  ۇرائوتتا ەدەبىياتىنىاڭپار  ئ ۇۋەپپەقىيەتلىرىم ېئىرىيەتتىىىش
 ۈركىيبىر قىسم ت ېلىخ ەتىجىسىەەن ۇنىڭب. ۆتۈرگەنىەىك ەۋجىگەئ ۇيىنىئابر

 نۈمائىستىقبالىغا گ ېئىرىيەتنىڭتىللى  ش ۈركىيت ۇتىللى  ئاپتورالر ئارىسىەىم
 ەپتااۇنم ەسااەبىيلەرچەئ ەدەبىياتىغااائ ۋەقارايااەىغان، پااار  تىلااى  ەنبىاال

 . ەكىللەنگەنىەىش ەيپىياتبولىەىغان ك

 ۋە ېلىشااىك ۋۇجۇدقااا ەسااىنىڭئىمپىرىي ېمااۇرىيلەرئاسااىيادا ت ئوتتااۇرا 
ئاااويغىنى   ەدەنىااايەتقىلغاااان ئااااخىرقى م ەركەزھىراتناااى م ەمەرقەن ،سااا
 ۈللىنىشاىگەقايتاا گ ەدەبىياتىنىاڭى  ئتىلل ۈركىيت ېلىشىك ېتىپي ەۋرىنىڭد

ئاتااايى  ۋە ەكىاكىساا ۇتفى،لاا ەدەرق ەۋرىااگەد ەۋائااىن. شااارائى  ھازىرلىااەى
قايتاااا  ەدەبىيااااتىنىتىللىااا  ئ ۈركىيشاااائىرالر تااا «ۈركىگاااۈيت» تاااارلى قا
 ەۋائىنىاڭن ەمماائ. ۆرسەتىەنىەىتىرىشەانلىقالر ك ۆپيولىەا ك ۈللەنەۈرۈشگ
 ەنزىلاىلىسىنى ناماي ەقىقىيھ ېئىرىيىتىنىڭى  شتىلل ۈركىيت ېلىشىك ۇنياغاد

 مەساىھجىسامىغا  ۆلگەنئا» ېئىرىيىتىنىڭتىللىا  شا ۈركىيتا ەماەەھ. قىلەى
 ېگىشالىىىت ەكىتلەشاىەت ەئاالھىاە. «ۈزدىجاان كىرگا-ر   ەنبىال ەپىسىن

قىلىااپ  ۋاننااامى ئاسااتىەا دىاا «ەئااانىم-ەزائىنااۇلخ» ەۋائىنىااڭن ۇكى،شاا
تىلىااەىىى لىرىاا   ۈركىيتاا ەزەللىاارىغ قىنېمىسااراغا ياا ڭمىاا 53 ۈزۈلگەنتاا
ئىلگىرىىاى  ۆزىاەىنئ ەۋائاىن. يااراتتى ەمۇنەساىنىن ۇقاۇرىي ېئىرىيىتىنىڭش

 ەجرىبەلىرىنااىت ەتيىللىاا  ئىجااادىي 500 ېئىرىيىتىنىڭتىلىااەىىى شاا تااۈركىي
 ەدىئىيب ۋە ۇنىيەتلىرىپوئىتى  قان ېئىرىيىتىنىڭپار  ش-ەرەپئ ەكۈنلەپ،ي

 ېساتىماس ېئىرىيخا  ش ۆزىگەي ھالەا پايەىلىنىپ، ئئىجادى ەتلىرىەىنماھار
خاا   ېاگەند« پوئىتىىىسى ەۋائىن» ەۋائىشۇناسالرنىڭن ۇڭالشقاش. ياراتتى

-ەرەپئ ۇئا ەرەپاتىن،بىار ت ەنەي ەمە ،ئ ەجەبلىنەرلىا نامنى قوللىنىشى ئ
 ۈركىيت ەتلىرىنىژانىر ئىمىانىي ۈرلۈكت ۋەزىنىنىڭ ۇزئار ېئىرىيىتىەىىىپار  ش

 ۇئ. ەشتۈردىزىچ بىرل ەنبىل ۇسۇسىيەتلىرىخ ەئىپاد ېئىرىيەتنىڭىى شتىلەى
 ەممىسااىەەھ ڭى ژانىرالرنىااېئىرىيىتىەىىكىالسسااى  شاا ەرقشاا ەتتەئىجااادىي

 ەكىلنىڭش ەنبىل ەزمۇنم ەمەەيازدى ھ ېئىرالرنىلىرى  ش ۆپلىگەنك ېگۈدەكد
 ەجىپسىلىشااىەا ئاالھىااە ېسسااىياتنىڭھ ېئىرىيشاا ەنبىاال ۋەزىاان ە،بىرلىىىااە

 ەمك ەچاااغقىە ۇلىرىىىلىاارى شاا ەۋائااىن ەنبىاال ۇنىااڭب. ياااراتتى ەتماھااار
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تىلاااەىىى  ۈركىيتااا ۋەزىنلەرنىاااڭبولغاااان  ېڭىلىااا يااااكى ي ەنئىشااالىتىلگ
لىرىااا   ۆزىنىاااڭئ ەۋائاااىن. بولاااەى ۋاساااتە ۆزلىشىشاااىگەئ ېئىرىيىتىگەشااا
 ۇخەممە ،م ۇستەھااد،م ە،ساقىنام ە،ر بائى، قىتئ ەزەل،غ - ېئىرىيىتىەەش
 ەسانەۋى،م ەساىەە،ق ەركىببەنناە،ت ەرجىبەناە،ت ۇساەممەن،م ە ،ۇسەددم
. خىل ژانىرنى قولالنەى 16قاتارلى   ەردف ۇيۇق،، ت(ېپىشماقت)ۇغىال ۇئەمما،م
 ۈركىيتا ەنبىال ۇسۇساىيەتلىرىژانىرالرنى قوللىنىشتىىى خا  خ ۆزىنىڭئ ۇئ

لىرىا  . ېيىتتاىب ۋە ۋاجالناەۇردىژانىرالرنى را ەدىئىيب ەدەبىياتىەاتىللى  ئ
 ەرتىپىت ەرپلەرھ ېئىرىيىتىەىىىپار  ش-ەرەبئ ۈزۈشتەت ۋاندى ېئىرالردىنش

 ەرپلىاا ھ 28 ەساالىەىىىئ پايااەىلىنىپ، ەنئەنەسااىەىنتىاااى  ئ ەبااويىە
. ۇردىماسالشت ەھالىتىگ ەرپلى ھ 32 ېئىرىيەتىنىڭتىللى  ش ۈركىت ەنەىاەنىئ
بىاار  تىنىڭېئىرىيىپااار  شاا-ەرەبكىالسسااى  ئ ەۋائااىباشااقا، ن ۇنىڭااەىنئ
قىلىاپ،  ەتقى ت ەنپىرىنسىپىلىرىنى ئىنەىىلى  بىل ەزەرىيەۋىن ۇنەىلىغانم
-ەجارىبەخاا  ت ۆزىگەئا ېئىرىيىتىنىڭشا ىللىا ت ۈركىيتا ۋالقىئاا ۆزىەىنئ
 ەزەرىيەسااىنىن ېئىرىيەتمىللىااي شاا -ۈركىيئاساسااىەا، تاا ۇسۇسااىيەتلىرىخ
 . چىقاردى ۈچك ۆپك ۇرغۇزۇشتات

 ۈچلااۈكتىرىشااەانلىقى ك ېئىرىيەتتىىى  شاالىرىاا ەۋائىينىااڭن دەرۋەقە، 
 ۋەزامانەاشلىرى  ۆزئ ۇتۇقلىرىئ ەدىئىيب ېئىرىيەتتىىىش ۇنىڭئ. ەردىب ۈنۈمئ
 ەۋائااااىن. ئوبىىتىغااااا ئايالنااااەى ۆگىنى ئاااا ەرنىااااڭكىيىنىىل ۆزىااااەىنئ

 ۋە ەزمااۇنم ەڭااەارر ېسسااىيات،ھ ۇنلۇقتىاال، يااالق ۈزەللىرىىىلىرىااەىىى گاا
 ۈرەكيا ەرنىڭباويى كىشاىل ەساىرلەرئ ھىا ۇم ېئىرىيشا ۆزگىەەنىار، ئەپتۇم

 ۇتا،ق ېسىلبىر ئ ۇددىخ ەزىلىبىر غ ەرھ» ۇنىڭئ. ەلەىتارىنى تىترىتىپ ك
خىل -ۇخىلم ۇرالنغان،ن ەنتىل بىل ۈزەلتىاىلغان، گ ەمىسىراالر رىشتىسىگ ۇئ

 پچاقنااا ېلىااپ،ئ ۈ تاا ەڭااەارر ېمىمااۇت ەنبىاال ەلەرباااي قاااپىي ەمھ ۋەزىاان
 ەزەلالەرغ ۇبا ۇنەاقالشا. تولغاان ەنبىل ەۋھەرلىرىجپىىىر  ۇكناز ۇرىەىغانت

 ۇزىىىلىاا م ەئىااگ ۈچىەكاا ېھرىيساا ېىىااەىغانتااارىنى چ ۈرەكياا ڭكىشااىنى
 ەۋائااىن ۇيااانب ەسااىرلەردىنئ ەقااانە ۇڭالشااقا،ش. «باااي ۇسۇسااىيەتىەخ

 ەتئىجااادىي ەدىئىاايب ڭتىللىاا  شااائىرالرنى ۈركىيتاا-ۇيغااۇرلىرىىىلىاارى ئ
 ۇسىقام ۇزىىاكىالسسى  م ەلقىنىڭخ ۇيغۇرئ. ۇتۇلەىئوق ۈپىتىەەسى سەمۇنەن
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 ەزەللىرىااەىنغ ەۋائااىن ېىىسااتلىرىت ۆپلىگەنكاا نىااڭ«ۇقااامئااون ئىىىااى م»
 ەسااىردىىىئ-15 ەۋائااىن ەلىشااىرئ» ېيتىقانااەا،ئ ۇقتىااەىنن ۇشااۇم. تالالنااەى
 ۆتۈرۈشاتەك ەللىاگەپ ۈكساەكي ەڭئ ەھەتاتىنج ەدىئىايب ېئىرىيەتنىمىللىي ش

 ەنئەتسا ېستىمىالشاتۇرغان،س ەھەتاتىنج زىنۋە ېيىتقان،ب ەھەتتىنج ىرژان
 ېڭەيتىااپ،ك ەسااىنىدائىر ېماااتىىىلى ت ۇپمااۇبول ۇرغان،يااوللىرىنى شاااخالنە

 ەۋىغااي ېئىرىيەتنىڭشا ەتتاۈرۈپ،ئ ەك ئ ەسىلەلەرنىئىجتىمائىي م ۋالئاكتى
 ەۋدىلەناااەۈرگەنگ ەھمىيىتىناااىرىئاااال ئ ۋە ۈكساااەلەۈرگەني ەرىجىساااىنىد

بايراقەارى  ېئىرىيەتنىڭمىللىي ش ەسىردىىىئ-15 ۇنىئ ۇڭالشقا،ش. ئىردۇرشا
 . «.ەيمىاد

ز ر  ەلتۈرگەنقولغا ك ەتتەئىجادىي ەدىئىيب ەۋائىنىڭباشقا، ن ۇنىڭەىنئ 
 ۈرۈشبىر يا ېاىلغاننامى ئاستىەا ي «ەمسەخ» -بىرى  ۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭم
 . ۇرداستانلىرىە ېپى ئ

 ەلااگەنك ەيااەانغام ەدەبىياتىااەائ ەرقشاا ەسااىرئ ۇرائوتتاا خەمسااەچىلى  
پاار  تىللىا   ەدەرق ەۋرىاگەد ەۋائىاين ۇپ،بولا ەھادىسا ەدەبىايئ ەئاالھىە

 ڭھادىساىنى ەدەبىايئ ۇبا. ھاساىل قىلغانىاەى ەنائەنەئىاچىال ئ ەدەبىياتتائ
 ۋاساتەبى ەنئەنىساىگەئ ەزىارەن ەدەبىياتىەىىىئ ەرقچىقىشى ش ېلىپك ەسلىئ
شاائىرى نىااماى  ربەيجاانەزەئ ېرىمىاەاي ېيىنىىك ەسىرنىڭئ-12. اغلىناتتىب
 ۇنجىنامى ئاستىەا ت( ەزىنەخ ەشب)«ەنجگ ەنجپ»( 1209-1141) ەنجىۋىگ
. ۇقازىنىاە ۇۋ پپەقىيەتز ر ما ېاىاپ،داستانالرنى ي ېپى ئ ۈرۈشبىر ي ېتىمق
 ەساىگ«ەمساەخ» ڭشائىرالر نىاامىنى ۇنەەبىرم ەرقتىىىباشالپ ش ۇنىڭەىنش
 ەدىئىاايب ڭنىاامىنىاا ۆپۈنەىسااىك ەممااا،ئ. ۇيازىااە ەزىاارەلەرقىلىااپ ن ەقلىاەت
ھىنەىساتان شاائىرى  ەلگەناەە،ك ەسىرگەئ-14. ېتەلمەيەۇي ۇۋەپپەقىيىتىگەم
پاار   ېڭىاپ،يولىاەىن م ڭنىاامىنىا( 1325-1253) ېھلىۋىد ۇسرەۋخ ەمىرئ

 ەلگەنەەك ەرىگەۋد ەۋائىن. ۇيارىتىە «ەمسەخ» ۇۋەپپەقىيەتلى م ەنتىلى بىل
 ەجرىبىلىرىناىيارىتىشاتىىى ت «ەمىساەخ» ڭجامى ئالەىنقىالرنى ۇراخمانئابە

 ېاىپي «ەمسەخ» ۇۋەپپەقىيەتلى بىر م ەنەي ەدەبىياتىەاپار  ئ ۇالسىلەپ،خ
 ەشب» ېاىلغااني ۇسالۇبىەائ «ەمساەخ» ەسالەپىىجاامى د ەمماا،ئ. ۇچىقىە
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 ۋە ەتىۈزىاەۇي ەتاتىگەي ۇپ،غا كىيىن يازغان ئىىىى داستاننى قوشا«داستان
 ەۋالناام ەۋرىەەد ەۋائىن. ۇئاتايە ەپد( ۆھەرگ ەتتەي)«ەۋرەڭئ ەف ھ» ۇنىئ
 ۇتاااۇشت ېاىشاااقاي «ەمساااەخ» ڭشاااائىرالرنى ۇنەەقاتاااارلى  بىرمااا ەشااارە ئ

 .ەلۇمقازىنالمىغانلىقى م ۇۋەپپەقىيەتم ەئانە ەمماقىلغانلىقى، ئ

 ەنتىلااى بىاال ۈركىيياشااتىن ئاشااقان پىشااقان چاغلىرىااەا تاا 40 نەۋائاى 
ئىىىى يىللى  جاپالى   ېيىنك-لگىرىئى ۋەقىلەى  ۇتۇشت ېاىشقاي «ەمسەخ»
 ەشھالاەا ب ۇۋەپپەقىيەتلىا يىلاى م-1485 ەمىالدىاي ېيىن،ك ېاىقەىلىقتىني

تىلاى  ۈركىيتا ېيىنىاىك تىان«ۇتادغۇبىلىا ق»تاپقاان،  ەركىپداستانەىن ت
 ەۋائىنىااڭن. ئابىااەىنى ياااراتتى ەدىئىاايب ۆلمە بىاار ئاا ەنەي ەبىياتىااەىىىدەئ
 ۋە ۇتۇقلىرىئ ەدىئىيب ڭداستانلىرىنى ۈرۈشينامى ئاستىەىىى بىر  «ەمسەخ»
 : ۈمىىنم ەرھىلەشش ۇقتىالردىنن ەبىر قانە ۆۋەنەىىىت ۆزگىەىلىىلىرىنىئ

 ۇۋەپپەقىيەتلىاا م ۇنجىتاا ەنتىلااى بىاال ۈركىتاا ەۋائىنىااڭن: بىرىنەااى  
تىللىا   ۈركىتا ەسىرئ-15قازىنىشى  ۆھرەتز ر ش ۋەيارىتىشى  نى«ەمسەخ»
 ۋەئىلگىارى  ەۋائىاەىنن ۈنىى،چا. ۋەقەدۇر ۈياۈكبئاجايىپ  ەدەبىياتىەىىىئ
 ەەەسااىساھ ەدەبىياااتئ ەدىئىاايئاسااىيا ب ۇراياشااىغان زامااانالردا ئوتتاا ەۋائااىن
تىلەا  ۈركىت ۈمىىن،يارىتى  م ‹ەمسەخ› ۈيۈكب ەنالپار  تىلى بىل ەقەتپ»
. ۈرەتتىيا ېقىپقاراش ئ ەرەپلىمەبىر ت ېگەند «ۇيازغىلى بولمايە ‹ەمسەخ›
 ەئىجادىيىتىە ېئىرش ۇتىللى  شائىرالرم ۈركىيت ۇنەىلىغانبىر م گەۈستىئ ۇنىڭئ

 ۈركىئااپتورالر تا ىللىا ت ۈركىيتا ەزىب ەرچەگ. مايىل ئىەى ېاىشقاي ەپارسە
 ېىىنلا ۇ،باغلىغان بولسىم ەلب ېاىشقاي ەزىرەن سىگە«ەمسەخ»تىلىەا نىاامى 

 «ساااەەمخ» ەھۋالاااەائ ۇشاااۇنەاقماناااا م. قازىنالمىغانىاااەى ۇۋەپپەقىيەتمااا
 ۈچىەىنك ېھرىس ەتىۈچىتىتر ۈرەكلەرنىي ڭداستانالرنى ۈزەلگ ەركىبىەىىىت
 ۈركىيتااا ۇكى،ھاااالب. ئااااالتتىز ق  ەرالبىلىاااەىغان كىشاااىل ەپارساااە ەقەتپ
 ۇقنىبوشاال ۇباا ەۋائااىن. ئىااەى ۇستەساانام ۆھرەتتىنشاا ۇخىاالب ەدەبىياااتىئ

 : يازدى ۇرالرنىق ۇنەاقم ەنئانا تىلى بىل ەقسىتىەەم ۇرۇشتولە

 ۋايەت،باشالبان رى ۈركەەت نمە     
 .ېىايەتھ ەسانەنىف ۇب قىلەىم     
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 تولغاي، ەھانغاج ۆھرەتىش ۈنچ كىم      
 .ئالغاي ەھرەداغى ب ېلىئ تۈركىي      

 
 ۋۋالقىئااا ۆزىااەىنئ ەنتىلااى بىاال ۈركىتاا ەۋائااىقىلىااپ، ن ۇنەاقشاا 

 ەنپاار  تىلاى بىال ۇياانب ۇزاقتىنئا. قىلەى ېالنئ ەڭج ەمسەنەۋىسلەرگەخ
 ۈركىيتا ېىاايەلەرگەھ ۈزەلگ ەققىەىىىھ ەشۇقالرم-ئاشى  ەلگەنك ېيتىلىپئ

 ۇراسااانچىاان دىيارىااەىن خ ۈردىىى،لىباسااالر كىيااە ۇنەاقشاا ەنتىلااى بىاال
 ۇبا ۇلۇساالرئ ۈركىتا ەمامەھ ەدىىىبولغان بىپايان تىرىتورىي ەرىگىەەھەرلىش
 ەۋائىن ۇڭالشقا،ش. ئالىەىغان بولەى ەھرەداستانلىرىەىن ئانا تىلىەا ب ۆيگۈس
 ۋە ېھلىاۋىد ۇسارەۋخ ەمىرنىاامى، ئ ۇستازلىرىەىنئ ۈيۈكب ۋۋالقىئا ەىنۆزىئ

لىاپ بارغاان ېئ ەنبىال لىارى«ەمسەخ»پار  تىلىەىىى  ڭجامى قاتارلىقالرنى
بولغاان  ساىگە«ەمساەخ»تىلىاەىىى  ۈركىيتا ۆزىنىاڭئ ۇساابىقىەەئىجادىي م

 «ېرىنشا-ەرھاادف» ۇئا ەقاتەھ ۇبا. ۇقويىاە ۇرغائوتت ەنەىسىنىئىش ۈكسەكي
 : ۇيازىە ەپد ۇنەاقم ەخاتىمىسىە ڭاستانىنىد

 
 ەنجە،گ ەبىل ەردەئىئالسا ب نىاامى     
 .ەنجەقىلسا ر ەمھ ەھلىغەئ ۇمر قەدەم     
 ەباننى،داغى تىغى ز ۇسرەۋخ چېىىپ     
 .ۇستاننىھىنە ەيلەسەئ ەتھف يۈرۈپ     
 ەۋبەت،ن ۇرسەئ ەجەمەەجامى ئ يەنە     
 .ەۋكەتش ۇسىداغى چالسا ك ئەرەبەە     
 ئاسان، مانىمغەەرف ەھتىت ئالىپمەن     
 .ۇراسانخىتادىن تا خ ەكمەيچ چەرى      
 ەم،جان ھ ۈركت ۆزۈمگەس ەرمى ب كۆڭۈل     
 .ەمھ ۈركمەنت ەلىىمب ۈرك،ت ۇزيالغ نە     
 
 ساىەە«ەمساەخ»تىلىاەا يازغاان  ۈركىيتا ۆزىنىڭئ ەۋائىن: ئىىىىنەى  

 ەنائەنەۋىئ ڭھادىسىسىنى ەمسەچىلى خ ەدەبىياتىەىىىئ ەرقش ېتىمق ۈنجىت
ئىلمىي ھالەا  ۇدلىرىنىمىت ەدىئىيب ۋەئاساسلىرى،  ەزەرىيەۋىرى، نپىرىنسىپلى
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 ۆرۈلمىگەنك ېمىتارىمىەا ت ەمسەچىلى بولغان خ ەۋائىغىەەن ۇب. ەكۈنلىەىي
 ۇسااتەقىلم ەرقايسااىھ ەركىبىااەىىىت «ەمسااەخ» ەۋائااىن. ئىااەى ەمااگەكئ

 ۈياۈكب ەدەبىياتىاەىىىئ ەرقش ەنقىسمىەا ئالەى بىل ۇقەدىمەم ڭداستانالرنى
 ۇراھمانئابە ېھلىۋى،د ۇسرەۋخ ەمىرئ ەنجىۋى،نىاامى گ ەمسەنەۋىسلەردىنخ

 ەدىئىاايب ېاىشااتىىىي «ەمسااەخ» ڭقاتارلىقالرنىاا ەشاارە ئ ەۋالناااجااامى، م
ئىلمىااي ھالااەا  ېتىشسااىالىىلىرىنىبىاار قىسااىم ي ەنبىاال ۇۋەپپەقىيەتلىرىماا
 «ەمسااەخ» ۆزىنىااڭئ. ېرىااەۇكونىىرىاا  باھااا ب ۇالرغااائ. ۆتىااەۇئ ۆرسااىتىپك
ئىساال  قىلغاانلىقى، قايساى  ېمىلەرنىقىلىپ، ن ۋارىسلى  ېمىلەرگەن ېاىشتاي
 ۇرىغائوتت مەسىلىلەرنىياراتماقەى بولغانلىقى قاتارلى   ېڭىلى ي ەھەتلەردىنج

 ەسىلىساىژانىار م ڭئىپى  داساتانالرنى ېاىشتا،ي «ەمسەخ» ۇپمۇبول. ۇقويىە
تىبىي، شىرازى، ھىاللىاي ئارىفىي، كا ەۋرىەەد ەۋائىن. ئىەى ۇھىمناھايىتى م

داساتانالرنى  ېپىا ئ ېرىلىاپ،ب ەكىلۋازلىققاقاتارلى  بىار قىساىم شاائىرالر شا
 ەھۋالغاائ ۇبا ەۋائاىن. قىلغانىاەى ەشاەببۇ ت ېاىشنىي ەنژانىرى بىل ۇيۇقت

ئىپىا   ڭژانىرىنىا ۇياۇقت ەساىرىەەناملى  ئ «ەفائى ن-ەجالىسۇنم»قارىتا 
 ەمسااەچىلىىتىىىخ ەنىاااليسااىالىقى، يقوال ۋە ېغىاارئ ەتەننىسااب ېئىرىيەتىەشاا
 ۋە ۆرۈرلىىااىز ەكىلىنىڭشاا( ئىىىىلىاا )ەساانەۋىژانىاار بولغااان م ەناائەنەۋىئ
 ەتلىرىنىئىمىاانىي ۇرۇنيوشا ەشاتىىىنى ئىپادىلېسساىياتھ ەۋىئىاەىي ۇنىڭئ

 ەپد ۇناەاقداساتانىەا م «ەبرارئ-ەيرەتۇلھ» ەمەەھ. ۇبايان قىلىە ەقىسقىە
 : ۇيازىە

 
 ەھرىنى،ب ۇيۇقت ۆزدەس ئاڭالمايىن      
 .ەھرىنىب ۇققوش ەلىىب ۇيۇق،ت قايسى      

 ۇس ،س ەركىبىت ەزە،بىم لەفاىلەرى      
 .ۇرۇس ناد ەدائ ەئنىيۇ،م نەسرى      
 خا ، ەئىنيۇم ېۋىيۇد بارچەسىغە      
 .خاال  ۇالردىنتاپماي ئ خاسالرىن      

 
 ەمە ،بىر پىشقان شائىرال ئ ەئىجادىيىتىە ەمسەچىلى خ ەۋائىن ېمەك،د 

 «ەمساااەخ» ەنبىااال ۆزخاااا  كااا ۆزەتىاااۈچىگەك رىااايەۋىەزەن ەنەي ەلىاااىب
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. ەكۈنلەياەۇپىرىنسىپالرنى ي ەدىئىيب ۋەھالقىالرنى  ەئىجادىيىتىەىىى ئىنەىى
 ىتىگەداساتانەىلى  ئىجاادىي ېپىا ئ ڭشائىرالرنى ېيىنىىك ۆزىەىنئ ۇنەاقالش
 . ېرىەۇب ۆرسىتىپك ۆنىلى ي ەزەرىيەۋىن

بىار قىساىم  ركىبىاەىىىەت ساى«ەمساەخ» ۆزىنىڭئ ەۋائىن: ۈچىنەىئ  
 ەددىس» ،«ەييارەس ەبئەئىس» ،«ېرىنش- ەرھادف» ۈملىەىنداستانالردا، ج

 ۇژىتلىرىغاسااي ەناائەنەۋىئ ەمسااەچىلىىنىڭقاتااارلىقالردا خ «ەنەەرىيئىسااى
 ۋەداسااااتانلىرى  ەھرىمااااانلى ق ەلقالرنىااااڭتىللىاااا  خ ۈركىتاااا ەدىمىااااىق
 ەممىااگەھ. دىەشااتۈرمااوتىفلىرىنى بىرل-ۋەقەلىاا  ەنقىساام ڭىااۆچەكلىرىنچ
 ڭداساتاننى ەشب ەنائەنەۋىئ ېيىن،ك سىەىن«ەمسەخ» ڭنىاامىنى ەلۇمىى،م
 ۋە ەلگەنىاەىقارىلىاپ ك ەپد «ۇژىتالرسي ۇقەددە م» ۋەقەلىىلىرى ېىايەھ
 ەنەىاىسىئاساسىي ئ ۇژىتالرنىڭسي ەرىپىەىنت ۇچىالريازغ «ەمسەخ» ېيىنىىك

نىااماى  ساىمۇ«ساەەمخ» ېھلىۋىنىاڭد ۇسارەۋخ ەمىارئ. لىنغانىاەىېساقالپ ق
سااقالپ  ۇژىتلىرىنىساي ەنئەنەۋىئ ڭداستانالرنى ەركىبىەىىىت سى«ەمسەخ»
. ڭەۈرگەنىەىسى ۇراقنىپ ەھىنەىە ەرىجىەەد ەلۇمم ۋاقىتتا،بىر  ەنبىل ېلى ق
 ەمساااەچىلى خ ساااىەە«ەمساااەخ»تىلىاااەىىى  ۈركىيتااا ۆزىنىاااڭئ ەۋائاااىن

 ۇرىسىەىىى  ئوتتيارىتى ېڭىلى ي ەنساقالش بىل ەنئەنەنىئ ىئىجادىيىتىەىى
 ەتىجىسااىەەن ۇنىااڭب. قىلااەى ەنناماااي ېااتىمبىاار ق ەنەي ۇقتىنىناا ڭئورگانىاا

ئىشاقا  ېيىتىلىشاىب ەنبىال ۋارىيانتلىرى ۈركىيەەت ۇژىتلىرىنىڭسي «ەمسەخ»
 ۆزئا ەرھادنىاڭداساتانىەا ف «ېرىنشا-ەرھاادف» ەۋائاىن ەساىلەن،م. ئاشتى

 ېرىننىڭشا ەلىىىساىم ەرمەنئ ۋە ېرىشاىب ۇنانغاان يولغا چىقىپ، يۋەتىنىەى
 ۈركىيھالااەا تاا ەنر شاا ەريانلىرىغااايولىااەىىى جاپااالى  ج ېااتى ي ۋىسااالىغا

 ۆتىەلااەىنقىاايىن ئ ۋەچىقىشااى  ەپەرگەساا ەھرىماننىااڭداسااتانەىلىقىەىىى ق
ھال  ۇب. ڭەۈرىەىسى ەنەىاىسىنىئ ڭسىناق موتىفلىرىنى ەققىەىىىھ ۆتۈشىئ

« ئالپامى »، «مانا »، «ئوغلى ۆرگ» ،«ۇزنامەئوغ»ھالەا  ەبىئىيت ەبىاگ
 ەريانىەىىىج ېتىلى ي-ۆسۈپئ ەھرىماننىڭق ۇسلىرىەىىىئىپ ۈركىيقاتارلى  ت

داسااتانىەىىى  «ەنەەرئىسااى ەددىساا». ەساالىتىەۇئ ېتاااللىرىنىد ۇژى سااي
 ەلىىىساىنىڭچىان م ۋە ۈزۈشاىت ۈلھىسا ڭچىان خاقانىنىا ەنبىل ەنەەرئىسى
 ەرىنىڭكاشااغ ەھمااۇدم بايااانالر ەققىااەىىىھ ۇشااىياااتلى  بول ەرگەنەەئىسااى
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 ېقىنەىني ەنبىل ەلۇماتالرئائى  م ەنەەرگەئىسى دىىى«ۋانىتىلالر دى ۈركىيت»
 ساىەە«ەمساەخ»تىلىاەىىى  ۈركىيت ۆزىنىڭئ ەۋائىن ېمەك،د. ۇجىپسىلىشىە

 ەنەىاىساىنىئاساساىي ئ ۇژىتلىرىنىڭساي ېىاايەپار  تىپىەىىى ھ ەنئەنەۋىئ
 ېيىتقانب ەنبىل ۇژىتالرسي ەرلى ي ۈركىيەەت ۇنىئ ۋاقىتتابىر  ەنساقالش بىل

 . ۈركىيلەشتۈرگەنت ەنىەەم ەلۇمم ەمەەھ

ئاوبرازالر  ەدىئايب ەئىجادىيىتىە «ەمسەخ» ۆزىنىڭئ ەۋائىن: ۆتىنەىت  
 ەنااائەنەۋىئ ۇئااا. بااااردى ېلىاااپز ر ئىساااالھاتالر ئ ېلاااىخ ەسىلىساااىەەم
 بىاار. چىقتااى ەپقايتىااەىن ئىشاال ېستىمىسااىنىئااوبرازالر س ەمسااەچىلىىتىىىخ
 ەرىااىەتھ ەيااەانى،خاااراكتىرى، م ەھرىمانالرنىااڭئاساسااىي ق ۇنەىلىغااانم
 ەنبىل ەڭر ەدىئىيب ېڭىەەي ۇنياسىنىر ھى د ۋەغايىسى،  ۋەتىنى،ى، ۆنىلىشي
 ەھرىمانلىرىنىاڭق ۆزئا ەساىنىئىجتىمائى غاي ەۋرىنىڭد ۆزئ ەمەەھ. ۇغۇردىس

 ەۋىغاي لگەنەك ەلپۈنۈپبويى ت ۆمۈرئ ۆزىنىڭئ ۇئ. ەتتۈردىئ ەك ئ ۋۇجۇدىەا
 ەبئەئىساا» ەرھادنىااڭ،دىيااارىنى ف ەنخااوت ۋەچىاان، ماااچىن  - ۋەتىنااى
 ۆزىنىااڭئ. ۋالااەىقىلىااپ تاللى ۋەتىنااى ڭدىلئارامنىاا ەلىااىەم دىىااى«سااەييارە

 ۇشاۇم ەساىنىغاي ۇالرنىىڭئ ۋەچىقىشىنى  ېلىپك ەھرىمانلىرىنىڭق ۆيۈملۈكس
 ەرقش - ۋەتىنى ۈيۈكب ۇب ەھرىمانلىرىنىڭق ەۋائىن. باغلىەى ۋەتەنگە ۈيۈكب

 ناملىرى «ەنخوت»، «ماچىن»، «چىن»ئاستىەا  ەلىمىق ڭكىالسسىىلىرىنى
 ەۋىغااي ەۋائىنىڭماۇن ەلد ېتەكلىارىئ ەڭرىتااغت ۋەتاارىم  -ئاتالغاان  ەنبىل

قويغاان  ۇھەببەتىەما ېرىننىڭشا ەلىىىساىم ەرمەنئ ۈزەلگ ۇئىەى  ئ ۋەتىنى
ئوخشاش  ەسۋىرلىگىنىگەت ڭېھلىۋىلەرنىد ۇسرەۋخ ەمىرنىاامى ياكى ئ ەرتىنىش

 ەلىاىقاراتمىاەى، ب ېاىشاقاق« قاانىلى ۈتس» ەسىرگەق ەيۋەتلى تاغەىىى ھ
« قانىلى ۇس»بولغان  ەسىلەرىئال م ەڭھاياتىەىىى ئ ەلقلىرىئاسىيا خ ۇرائوتت

پار  كىالسسىىلىرى  ەنەي ۇئ. ۆتىىەىي ېمىسىغاباشالش ت ۇس ۆلگەچ ېاىپ،ق
گا  قىازىپ،  ۇسرەۋنىڭئىران شاھى خ غاېرىنش ەلىىەم ۈزەلگ ەسۋىرىەىىىت

 ەلىاىب ەمە ،ئ ۇناساىپم ەببىتىھۇما ەتلى زىاەدىي ۇرىەىغانت ۋۇپگا  سو
قىلىشاتىن  ۇرباانق ۆزىنىئا ۈچاۈنئ ۇھەببەتما ەرھادنىاڭف ەسىچىن شاھااد

 ەنبىاال ۇنىااڭب. قارىااەى ەپد ۇناسسااىپيانمايااەىغان يىگىتلىاا  ر ھااى م
ئاوبرازالر  ېڭاىي دە«ەمسەخ»ىەىىى تىل ۈركىئاستىەىىى ت ەلىمىق ەۋائىنىڭن
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 ۇژۇتلىرىسااي ۈركىيلىاا  تااەريارىشااا ي ۇنىڭغااايارىتىلااەى، ب ېستىمىسااىس
 ەۋائىنىاڭن»: ۆرساەتىەنەەكك ەرشىەدىنۇ ئ ۇربات ۇددىخ. ۋاجالنەۇرۇلەىرا
مانى، بانى،  ەرھاد،ف ەسلىەەبولماستىن، ئ ۇلمىالرخىيالى توق ۋارىيانتلىرى ۇب

 ەممىسااىھ ڭباشااقىالرنى ۋە ەھاارامب ەنەەر،ىسااىدىلئااارام، ئ ۇر،شاااپ ەن،قااار
 ەنماانىمىامى بىال ۇرپاانتاشەىلىقى، ت ەنخوت ڭئۆيلىرى،مى ۇچاك ەدىمىىق
 ڭئۆيلەرمى ۇئاش ەنەئ ۇيغۇرالرئوبرازالرنى ئ ەپسانەۋىئ ۇب. ئىەى ۇناسىۋەتلى م
 « .ەسۋىرلىگەنىەىباغالپ ت ەنئىتىگەس ەسىمر ۋەتاشەىلىقى  ۇرۇلۇشى،ق

 ەلتاااۈرگەنقولغاااا ك ەتتەئىجاااادىي ەدىئىااايب ئىنىاااڭەۋان قىسقىساااى،   
نااامى ئاسااتىەىىى  «ەئااانىم-ەزائىنااۇلخ» ەنئالااەى بىاال ەڭئ ۇتااۇقلىرىئ

داستانلىرىەا  ېپى قايسى ئ ەرھ ەركىبىەىىىت سى«ەمسەخ» ەنلىرىىىلىرى بىل
 .ئىپادىسىنى تاپقانىەى ۆزئ
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 ۋەقاراشلىرى  ەلسەپىۋىپ ەۋايىنىڭن: باب ئالتىنچى

 ەنبەلىرىم ىۋغايى ۇنىڭئ

 

ياراتقان بىر  ەللەپ ۈكسەكي ېئىرىيەتتەتىللى  ش ۈركىيت ەۋايىن ئەلىشىر 
 ڭقۇرلاۇقچو ەلساەپەۋىئالاەىغا پ ۆزئا ەنەي ەلىىقالماستىن، ب ۇپشائىرال بول
 ۆزئ ەكىللىنىشىەەش ەسىنىڭئىەىي ەلسەپەپ ۇنىڭئ. ئىەى ۇتەپەكىۇرياراتقان م

تااارىمى  ھىااەەئاال ەلقلىرىنىااڭخ ۇراسااانخ ۋەئاسااىيا  ۇرائوتتاا ەۋرىااەىىىد
ئىساالم  ەنبىل ەلىرىقىرلى  ئىجتىمائى ئىەىي ۆپك ەلگەنك ەيەانغاشارائىتتا م

 ەلاگەنبارلىققاا ك ەتىجىساىەەئاويغىنى  ن ەدەنىايەتم ۆتاۈرۈلگەنك ەرقىەەش
 ۇنياد ەۋايىن ۇڭالشقاش. ۆرسەتىەنىەىك ەسىرت ڭقۇرچو ەلسەپەسىپ ەسەۋۋۇپت

 ېمااات ڭئىجتىمااائى يىلتىااى ناھاايىتى چاو ۋە ىەنبەلىارم ەئىاەىي ڭقارىشاىنى
. ۇئالىااە ەئىەىااگ ۆزئاا ەرياااننىقاااتالملى  ج ۆپكاا ۋە ۇرەكىەپماا ۇپ،بولاا

 . ۇمىىنم ەرھىلەشش ەرەپتىنت ۈچئ ۆۋەنەىىىيىغىنەاقلىغانەا، ت

ئىساالم  ەنئالاەى بىال ەڭيادر ساى ئ ەلسەپەساىنىڭپ ەۋايىن: بىرىنەى 
( سوفىام) ەسەۋۋۇپت ەلۇمىى،م. ىلغانق ەنبەم ۆزىگەئ ەلىرىنىئىەىي ەسەۋۋۇپت

 ەۋرىگىەەد ەۋايىن ۇپ،قىسمى بول ەركىبىت ۇھىمم ەڭئ ەلسەپەسىنىڭئىسالم پ
 ەرياانىنىج ەرەققىيااتتوقاي بولغان ت-ەگرىئ ۋە ۇرەكىەپم ەرقىەەئىسالم ش
 ەساەۋۋۇپت ەۋردەياشاىغان د ەۋايىن ۈستىگەئ ۇنىڭئ. ەچۈرگەنىەىباشتىن ك

 ەرىقىتاىت ەقشاىبەنەىيەبىارى بولغاان ن قىملىرىەىنېئ ۇھىمم ەلسەپەسىنىىڭپ
 ۇساتازىئ ەۋايىنىڭن. ۇرۇۋاتاتتىت ۇچىەاباسق ۈللىنى ئاسىيادا راسا گ ۇرائوتت
 ەرىكاشغ ەئىەىەدىنزى سۇستائ ۇنىڭئ ۋە( 1492~1141)جامى  ۇراھمانئابە

 ەقشاااىبەنەىيەئالغاااان ن ەۋ ئاساااىيادا ئ ۇرائوتتااا ۇتەپەكىاااۇرالرقاتاااارلى  م
 ەقشىبەنەىيەجامى ن ۇپمۇبول. ئىەى ۋەكىللىرى ەشھۇرھىراتتىىى م ىڭەرىقىتىنت
 ەلىشاىرگەيااش ئ ەھەتاتىنج ەئىاەىي ۇپ،پىرلىرىەىن بىرى بولا ەرىقىتىنىڭت
 ەئىەىاە ۇساتازلىرىھاياتىەىىى ئ ۆزئ ەۋايىن. ۆرسەتىەنىەىك ەسىرت ۈچلۈكك
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 ىيەەقشاىبەنەن ەساىرىەەت ۇنىاڭئ ۇپ،قويغاان بولا ۇرۇنغاائ ەجامىنى ئاالھىە
 . ەلۇمم ەنلىىىكىرگ ەرىقىتىگەت

 ۋەپار  شائىرى  ەشھۇربالىلى  چاغلىرىەا م ەۋايىن ەرەپتىن،بىر ت يەنە  
 ەلىمااتىنىت ەساەۋۋۇپت ڭنىا(1229~1145)ەتتارئ ەرىەىەدىنپ ۇتەپەكىۇرىم
نااملى  ( ۇتقىنا ۇشالرق)«ەيرت-ەنتىقۇتم»بايان قىلغان  ەنتىلى بىل ۇشالرق
بااويى ۆمۈرئ ەسااىرنىت ۇباا ۇئاا. ۇچرىغانىااەىئ ەەسااىرىگت ڭقااۇرچو ەسااىرىنىڭئ

قولىغاا  ېقىنالشاقانەاياشقا ي 60 ۆزىمۇئاخىر ئ. ۋىتەلمەيەۇكاللىسىەىن چىقىرى
 ەساىرىئ ۇجەسسەملەشاىەنم ەلىمااتلىرىت ەساەۋۋۇپت ۆزىنىاڭئ ېلىپئ ەلەمق
 .ۇچىقىە ېاىپنى ي(تىلى ۇشالرق)«ەيرت-ۇتلىسان»

زادىااال  ەھادىساا ۇباا»: ۇيازىااە ۇنااەاقم ەساالەپئىشااالرنى ئ ۇباا شااائىر 
بالىالر . ۇۋاتاتتىمئوق ەدرىسەدەبالىلى  چاغلىرىم ئىەى، م ۇ،كالالمەىن چىقمايە

چاغەا  ۇب... ەكراراليتىت ۋاقسا ەنز رى بىل ۇستازنىڭئ ېلىپك ەرەپتىنت ەرھ
 ۇپبول ېرىسمەنھ ۇشقائوق نى‹ەيىرت-ەنىتقۇم› ەبىئىتىمت ەۋەسىارھ ۇب ېنىڭم

ئاارقىلى   ۇشا ەمخااتىر. بولاەى ەنبىل ەكرارالشت ۇنىيادىم ئ-ە ئ. قالەى
 ەبىئىتىمت. باشلىەى ېلىشقائ ەدەتم ۇنىڭەىنئ ۆڭلۈمساددا ك. تاپاتتى ەسىىنت
 ۆزلەرگەباشااقا ساا ەنەقالغاچقااا، ي ۇپبولاا ەيەاشاا ۆزلەرگەساا ەسااەردىىىئ ۇباا

تىلاى  ۇشقا ېىمەتلەرگە،ھا پئاجايىا ەسەردىىىئ ۇب. ۆرسەتمىەىمايىللى  ك
 ۆزدىنس ەربىرھ ۇنىڭەىىىئ. قالەىم ەتلىنىپئاد ەلەرگەكىناي نېيتىلغائ ەنبىل
ناھاايىتى خوشاال  ېناىم ەۋقاىز ۇنىڭئ. تاپاتتىم ۇرادىمنىيايراپ م ەبىئىتىمت

 ۇبا ېنىاڭم. الل قىالتتى ەئىەىە ەيرانلى ھ ېنىم ەرھىلىرىش ۇنىڭئ. قىالتتى
 ۈنساىرىك دىمېتىقااكىتاپقا بولغان ئ ۇتاز بولماقتا، بۇسئ ەبىئىتىمت ەھالىتىمگ

 ۈلپەتەىلىىتىنبولغان ئا ەنخااليى  بىل ەنم ۈپەيلىەىنت ۇش. ئاشماقتا ئىەى
سىردىشىم  ېقىني ەڭئ ۋەتتىىىخىل ېنىڭكىتاب م ۇب. قالەىم ۇپقاچىەىغان بول

-ۆزسااا ۋە ەتلىرىياشااااش ئااااد ەرنىڭباااارا كىشاااىل-باااارا. قالاااەى ۇپبولااا
 ېناىئىشا  م. قالەى ۇپبول ېتىەىغانماالللى  ي ەبىئىتىمگەەىن تەرىىەتلىرىھ
كىشىلىرىەىن  ەنەبىم ەمنىڭئال ۇئىشىىىنى ئاچاي، ب ۋەتخىل›. قىلەى ەيەاش

 .قالەىم ېلىپئويغا ك ېگەند‹ قاچاي
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. باشلىەى ېلىشقاس ۇقانچ-ۈرەنس ۆرۈپك ەتنىھال ۇب ەنەىىىم بالىالر 
 نىەھۋالئ ۇب ۇالرئ. ڭالنەىئا ۇلىقىغاق ڭئانامنى-ئاتا ۋغالىرىغو-ەلۋەغ ۇالرنىڭئ
 ۆزلەرسا ۇقكىتاابتىىى ئوتلا ۇب›: ۇالرئ. ۈشتىچ ۋەھىمىگە ېيىنك ۇققانەىنئ

 ۈمىىن،ما يۈزلىنىشاىقاراپ  ەلۋىلىىىەت ەبىئىتىخام ت ەرزەنتىمىانىڭپ ەنبىل
باااش تارتىااەىغان  ەتتىنساااالھىي ۋە ەقااۋادارلىقتىنقالسااا ت ۇپبولاا ۇنەاقشاا
 ۇشتىنئوق ۇنىئ .ۇشتىقوي ۇرۇپكىتابىمنى يوش ەپد ‹ېتىەۇي ېرىپب ەتىەھال
-ەناااەىپ ۈرلاااۈكت ەققىاااەەھ ‹ەيااارت-ەنتىقاااۇتم›. ۇردىياناااە ۆڭلاااۈمنىك
 ۈتاۈنلەيپ ېناىم ۇشاتىنبول ەشاغۇلم ەنكىتاب بىل ۇقىلىپ، ئ ەسىھەتلەرنىن
 . قىلەى ەھرۇمم

 ۇبا ېنىاڭم ۆڭلىكا ڭئانامنىا-ئاتا. ۆتتىئ ۇددەتم ەچەەبىر ن ئارىەىن 
 ېنىاڭم ەساەرئ ۇبا ىىنېلا. تىنەالناەى ۇپبولا ەمخااتىرج ەھۋالىمەىنخىل ئ

. ۈرەتتىمياا ەكاارارالپھالااەا ت ەخپىاايم ەمىشااەھ ۇنىئاا. ېپقالغانىااەىيادىمااەا ق
 ۆزگەباشاقا سا ۇنىڭاەىنئ. ساىرداش ئىاەى ەنتىلاى بىال ۇشدائىم ق ۆڭلۈمك
 . لىم يوق ئىەىەيم

 ۇچىقىااپ، باا ۆتااۈرۈپبااايراق ك ېئىرىيەتتەشاا ۈركىيتاا ەنم ۋاقتىىااى، 
 ۆتتا. ئاستىغا ئالەىم ەلەمبىر ق مىسىنىەمھ ەلتۈرۈپ،ك ەبىرلىىى ەملىىەتنىم

-ەزائىناۇلخ›ئاتالغاان  ەپد ‹ۋانچاھاردى›) ەزىنەنىخ ەشب ەنبىل ۋاندى
 غانياز. ەلتۈردۈمقىينالمايال قولغا ك ېەقانەەھ( نى‹ەمسەخ› ەنبىل ‹ەئانىم
قىيااا   ەپد ېيىاا ب ۈزمىااڭي ەخمىاانەنت ەسااەرلىرىمنىئ ەسااىرىن ۋە ەزمەن

 .قىالتتىم

 ۇ،بارغاان بولساامم ېلىپئ ەشغۇالتالرنىم ۇنەەش ىەەەسساھ شېئىرىيەت 
ئاتاا  ۇۋەپپەقىيەتما ەڭارىت› ەناىي. بىر خىيال زادىاال يادىماەىن چىقماايتى

 ېاىاپي ەنبىل ۇسۇلىئ ەرجىمەت( نى‹ەيرت-ەنتىقۇتم›) ەپتەرنىد ۇقىلسا، ب
 ۇكماەب ۇبىاراق با. ەلەىھامان ساقلىنىپ ك ۆڭلۈمەەك ۇئارز ېگەند‹ چىقسام

 ۈپەيلىاەىنت ۇشا. ئااجىا ئىاەىم ېجىرىشىەب ۇنىئ ەنم ۇپ،بولئى   ۈشىۈلم
 .ئىەىم ەلگەنك ۇزۇتالمايقول ئ ەلەمگەق
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. ېتىۋاتىاەۇك ۆتاۈپئ ېاات ۆمرۈمقىلەىمىى، ئا ې ھ ۇنىش ۋەتئاقى مەن 
ياق،  ەن،ئارمان بىل ۇش ەمەىنئال ۇب ەتسەم،ك ۆلۈپكىتابنى يازالماي ئ ۇب ەنم
 ۈچاۈنئ ۇنىڭشا. ەنقاالىم ېتىاپك نەبىال ۆرتىنى ئوتتا ئا ۇنەاقئاش ەلىىب
 ەلەمق ۈچااۈنئ ەرھىلەشتىلىنااى شاا ۇشقويغانااەا، قاا ەدەمئاتمىشااقا ق ۆمرۈمئاا
 . «...ۇچلىەىمئ

تارىمىال  ېاىلى ي ەسىرىنىڭئاددىي ھالەىىى بىر ئ ەۋايىنىڭن ۇب مانا  
 ەرەققىيت ەكىللىنىشى،ش ەسىنىڭئىەىي ەسەۋۋۇپت ڭشائىرنى ەلىىب ەمە ،ئ

 ڭئاناتىل ئىمىانىيىتىنى ەرنىڭپىىىرل ۈزەلئاخىر گ ەڭئ ۋە ۇلغۇيىشىقىلىپ ئ
 ڭااەىننىۇبىااا ب. ەريانىااەۇرچىقىاا  ج ۇقلۇققااايور ۈمىىنەىلىىىااەەم ەكسااىاچ
 ۈشەنەىلىرىنىڭچ ەسەۋۋۇپت ەسىەەئىەىي ەلسەپەپ ۋەقارىشى  ۇنياد ەۋايىنىڭن

 .قىالاليمىا ې ھ ڭقۇرچو ۇرىەىغانلىقىنىت ۇنەاقانەىلى  موھىم ئور

 ۋە ەيالسوپپ ۈيۈكب ەسىردىىىئ ۇرائوتت ەرقىنىڭئىسالم ش ئىىىىنەى،  
 ڭبىر نااى قاتارلىقالرنىاا ەيھااانر ەبااۇفااارابى، ئىاابن سااىنا، ئ ەلالمەلىرىااەىنئ

 ەمئىيەتج ەبىئەت،ت ەخالق،بىلىم، ئ ەقىل،ئ ەم،ئال ەۋجۇدىيەت،ئىنسان، م
 لىرى،راتساىئونالىاىملى  قاراشا ەققىاەىىىھ ەتساائاد-ەخا ئىجتىمائى ب ۋە
 ەيالساوپلىرىنىڭپ ۇنااني ەدىمىىقىلغان ھالەا ق ۆۋرۈكك ۇالرنىئ ڭەەكۇنىش
 ەنبەساىم ەبىار ئىاەىي ەنەي ڭقارىشاىنى ۇنيااد ەۋاياىن ەلىمااتلىرىت ەلسەپەپ

 . بولەى

ئاااخىرقى داسااتانى  ەركىبىااەىىىت سااى«ەمسااەخ» ۆزىنىااڭئ نەۋايااى  
 ەسااىنىئىجتىمااائى غاي ۋەسىياسااى  ۆزىنىااڭئ دە«ەنەەرىيئىسااى ەددىساا»

 ەۋىقويغان غااي ۇرىغائوتت ۆلىىىەەئاخىرقى ب ڭداستاننى ەزكۈرم. لىەىئىپادى
 ەزىلەتلىاا پ» ڭفارابىنىاا ەرىجىااەەناھااايىتى ز ر د ەسااەۋۋۇرىەات ەمئىاايەتج
 ۇئ ۋاقىتتابىر  ەنبىل ۇنىڭش. يانەاشتى ەلىرىگەققىەىىى ئوتوپىيەھ «ەھەرش
 ېرىشىشىئ قاۇللۇققايتىپ ر ھى تاكام ۈرۈشلەردىني ۇزاقئ ەنەەرنىڭئىسى ەنەي
 ۇنااااني ەريانلىرىغاااائادىااال شااااھقا ئاااايلىنى  ج ېلىپسااا ېپىلسااا ەماااەەھ
 ىاڭقاتارلىقالرن( پىالتاون) ەپالتون، ئ(ئارستوتىل) ەرەستۇئ ەيالسوپلىرىەىنپ
داساتانىەا  «ېرىنشا-ەرھاادف» ەنەي ۇئ ۇ تاشاليە ڭەۈرۈپسى ەلىماتلىرىنىت
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بولغااان  ىىىتااىەملئىااەراك م-ەقىاالئ ەربتىىااىغ ەرھااادنىچىاان شاھاادىسااى ف
 ەرھاادف ۇرغانت ۋۇلەاپئىش  ئوتى ال ەلبىەەق. ۇرىەۇئاتالنە ەپەرگەيونانغا س

 ۇبا ۋە بارىاەۇ ېتىاپي ۇنانغاائااخىرى ي ۆتۈپقىيىن سىناقالردىن ئ ۆپلىگەنك
كامىللىققا  ەنىۋىم ۇچرىشىپئ ەنسوقرات بىل ەكىمھ ۇلۇغبىر غاردا ئ ەردىىىي
 ۇھەببىتىگەماا ېرىننىڭشاا لىىىسااىەم ەرمەنئ ۇنىڭااەائ ۇنەىالشاا. ېرىشااىەۇئ
داستانلىرى  ەزەللىرى،غ ۇنىڭبىا ئ ېمەك،د. ۇھازىرلىنىە ەرتىش ېرىشىشنىڭئ

مىسىر،  ەرەب،ئ ەھۇدى،ي ويالپيولى ب ەكيىپ ۇنىڭئ ەسەرلىرىەىنئىلمىي ئ ۋە
ئالغاااانلىقىنى  ۇقئاااوز ەلساااەپەلىرىەىنپ ۇنااااني ەدىمىاااىق ۋە ۋىااااانتىيە

 . ۆرۈۋاالاليمىاك

 ڭقاااۇرچو ەتتىىىئىجاااادىي ەدىئىااايب ۆزىنىاااڭئ اياااىەۋن ئاااۈچىنەى،  
 ۇالھىاەلىرىەەم ەققىەىىىھ ەلسەپەسىپ ۋە ۇنىيىتىقان ەنئەتسە،ئىادىنىشلىرىە

ھايااات  ەمااەەھ ەسااىغاي ەركىنلىىااى،ماااھىيىتى، ئىرادىسااى، ئ ڭئىنساااننى ۋە
 ەرقشا ۋۋالقىئاا ۆزىاەىنئ ەلقىنلىرىاەەت ەدىئىايب ەققىاەىىىھ ەلپۈنۈشلىرىت
 ەنجىاۋى،نىااماى گ ەۋىساى،فىرد ەبۇلقاساىمئ ۈملىاەىنج ىڭ،ىالسسىىلىرىنك
 ەئىەى،سا ەيخشا ەتتاار،ئ ەرىەىاەىنپ ۇمى،جااللىەدىن ر ېھلىۋى،د ۇسرەۋخ

كىالسسىىلىرىەىن  ۈركىيت ۇنىڭەەكش ڭ،جامىالرنى ۇراھمانئابەھافىا شىرازى،
ئاتااايى  ەكىاكى،ساا ۇتفى،لاا ۈكنەكى،ياا ەھاامەدخااا  ھاجىااپ، ئ ۈسااۈپي

 ەتتىىىئىجادىي ەدىئىيب ۆزىنىڭئ ۇالرنىئ. ۇچرىەىئ ەسىرىگەت ارلىقالرنىڭقات
 ەئىجاادىيىتىگ ۆزئا ەساەرلىرىەىنئ ۇالرنىاڭئ. ېساابلىەىھ ەپد ۇستازىپىر ئ

 ەرقشۇناساالىرىەىنر   ش ۇقتىااەان ۇباا. قىلااەى ۇلقوباا ېنىاارگىيەئ ۋەئىلھاام 
 ۋەقىنى ۇشاقانلىتون ەنبىال« بىلىا  ۇتاادغۇق» ەتتااھ ەۋايىنىاڭن ېرتېلى ب
: ەياەۇد ۇناەاقم ېلىاپتىلغاا ئ ۇچرىغاانلىقىنىئ ەساىرىگەت ۇئەييەنما ڭۇنىئ
 ەمە ،ئ ۈمىىنماا ۇشماساالىقىتون ەنبىاال‹ بىلىاا  ۇتااادغۇق› ەۋايىنىااڭن»
 ۇب ەمەسمۇ؟ئ ېپىلغانئاساسلى  قوليازمىسى ھىراتتىن ت ڭداستاننى ۇب ۈنىى،چ
. ۇى ئىساپاتاليەەنلىىىنائىى ۇشالۇقتون ەنبىال ەساەرئ ۇب ەۋايىنىڭن ەلۋەتتەئ
 ۇنىشا ەناىي. بولمىاەى ېەى ئا ېغىائ ېەقانەاقھ ەبىاد ۇلۇقتوغر ۇب ېىىنل
ئارساتوتىل  ەنەەرنىڭئىساى ەھرىمانىق ەۋايىنىڭن ېرەكىى،ك ۆتۈشئ ېيتىپئ

ئاساسىي قىسمىغا ناھايىتى  ڭنى‹بىلى  ۇتادغۇق› ۇنازىرەلىرىقىلغان م ەنبىل
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 ۈساۈپارىغاناەا، يق ەنجىۋىگەنىاامى گ ەۋايىن ۇقتىەىن،ن ۇمانا ب. ۇئوخشايە
 ەنبىاال ېيااتى ئ ۇالرنىباا ەنم. ېتىااەۇك ېقىنلىشااىپي ېمىمااۇخااا  ھاجىپقااا ت

 ېگەند‹ قىلەى ەقلىەخا  ھاجىپقا ت ۈسۈپشائىرى ي ۇيغۇرئ ۈيۈكب ەۋايىن›
يىاراق  ۇشا ەنەئ ەنئەنەنىاڭئ ەقەتپ ەردەي ۇب. ەمە ئ ەلمەكەىك ۇالسەگەخ
 .«؟!كىتلىمەيمىاەت ېمىشقاى نېلىۋاتقانلىقىنتىن ك‹بىلى  ۇتادغۇق›

 ەئىااەىي ەلسەپەسااىنىڭپ ەۋايااىن ۇكى،بولىااە ۆرۈۋىلىشااقاك بۇنىڭااەىن 
 ۇنىئا ۇپ،قااتالملى  بولا ۆپكا ۋە ۇرەكىەپتارىمى يىلتىاى ما ۋە ەنبەلىرىم
 ەرقىنىڭئىساالم شا ەمھ ۇئىجتىماائى رىئاللىقىاەىنم ەۋرنىڭياشىغان د ەۋايىن
 . ۈمىىنم ەشئىاد ۇپىىىر تارىمىەىنم ەسىرلى ئ ۇزاقئ

 دىىاى«ۋانچاھاار دىا» ۇنىڭر   ئ ەلسەپەۋىپ ەسەرلىرىەىىىئ نەۋايى 
 ،«ەيارت-ۇتلىساان» ،«ەبارارئ-ەيرەتاۇلھ» ەزەللىرىەە،لىرى  غ ۆپلىگەنك
قاتاارلى   «ۇلاۇپق-ەھبۇباۇلم» ،«ەجناۇنم-ەيلاىل» ،«ېرىنشا-ەرھادف»
 . ەنگەنئىپادىل ەركەزلى م ەسەرلىرىەەئ

قاراشالىرى  ەۋجاۇدىيەتم ۋە ەت،ئىنسان، ئىالھىي ەبىئەت،ت نەۋايىنىڭ 
-15 ەلگەن،ك ۋاملىشىپدا ەزگىلم ۇزۇنئ ەرقىەەئىسالم ش ەنئالەى بىل ەڭئ
 ۆزئاا ەرىقىتىااەەت ەقشااىبەنەىيەن ۇراسااانەاخ ۋەئاسااىيا  ۇرائوتتاا ەسااىردىىىئ

. ىەىەتىەنزىچ بىرلىشىپ ك ەنبىل ەلسەپەسىپ ەسەۋۋۇپئىپادىسىنى تاپقان ت
ئالغان  ۇقئوز ەدىسلەردىنھ ۋە «ۇرئانق» زامانالر ئىلگىرىال ېلىخ ەۋايىەىنن
 ەرنىجاپالى  ئىادىنىشل ۈستىەەماھىيىتى ئ ڭئىنساننى ەلسەپەسىپ ەسەۋۋۇپت
 ۆزىگەئ ڭئىنساننى ەنئالەى بىل ەڭئ ۇقتىەان ۇب ەسەۋۋۇپت. بارغانىەى ېلىپئ
ئىلگىرىىى  ۆزىەىنئ نەۋايىمۇ. قىلەى ۇراجەتم ۇلۇغلۇقىغائ ۇجەسسەملەشىەنم
. قارايتى ەپبارلى  د ەيىگان ەمەىىىئوخشاشال، ئالالھنى ئال رغاۇتەسەۋۋۇپالم
زاتى  ەسلىيئ ەمئىگىسى ھ ۇچىسى،ياراتق ەۋجۇداتنىڭئالال  بارلى  م ۇنىڭەە،ئ

يارىتىلىاپ،  ەرىپىاەىنئاالال  ت ەۋجاۇداتالرباارلى  م ەماەىىىئال ۇڭاش. ئىەى
ئاالال   ەيئىلەرا شاكائىناتتىىى باشق. ئالالھقا قايتاتتى ەنەي ېسابتائاخىرقى ھ

( ۆرۈنۈشىپارالپ ك) ەجەللىسىھالەىىى ت ەنتارقاق ياكى قىسم ۈپەتلىرىنىڭس
 ەتتىىىھاال ۈتاۈنپ ۋە ۇقتولا ۈپەتلىرىنىڭئىنسانال ئاالال  سا ەقەتپ ۇپ،بول



 www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى

~ 80 ~ 
 

 نىڭ«ۇتلەقم ۆسنىھ» ەتئىنسان ئالالھەىن ئىبار ۇڭاش. بوالاليتى ەجەللىسىت
ئالالھنى  ۈچۈنئ ۇنىڭش. ۇنەۇراتتىويت ۋۇجۇدىنى ۆزئ ۈزەللىىىەىنگ ەكسىاچ

بايقىشى  ۋە ۇشىتون ۆزىنىئىنسان ئ ەنئالەى بىل ەڭئ ۈچۈنئ ۇشبىلى ، تون
 : ۇيازىە ەپد ۇنەاقم ەۋايىن ەقتەھ ۇب. ئىەى ۆرۈرز

 

 ەيلەگىل،ئ ەفەكىۇرت ۋۇجۇدىڭنى ئۆز    
 .ەگىلئىاد ۆزۈڭەىنئ ەرسەن،ئىاد ھەرنە    
 
 ەسااەۋۋۇپت ەۋايىنىااڭن ى،ۈمىىنىماا ۆرۈۋىلىشااقاك ۇنىشاا ۇنىڭااەىنب  

ئاالال   ەلبىنىاڭئىنساان ق ەلد ۇلۇغلىنىشاىئ ەدەرق ۇشا ڭقارىشىەا ئىنسااننى
ناى (ئاالال )ەقئىنساان ھ ۇڭالشاقاش. ماكانى بولغانلىقىەا ئىاەى ڭسىرلىرىنى
. ئىاەى ېارەكئىادىشاى ك ۇنياسىەىند ۆزئ ەلىىب ەمە ،ئ ۇنيادىنسىرتقى د

 ەڭيارىتىشاتىىى ئ ەۋجاۇدىيەتنىم ۈتاۈنپ ڭئىنسان ئالالھنىا ۈستىگەئ ئۇنىڭ
ئاالال  ئىنسااننى ياراتقاناەا باارلى   ەتتاائىەى، ھ ەقسىتىم ۈپت ەڭئ ۋەئالى 

 ەۋايىن ۇڭا،ش. ۇيرۇغانىەىقىلىشقا ب ەجەەس ەمگەئاد ەرىشتەلەرنىمۇپ-ەماالئىى
 : يازدى ەپد ۇنەاقداستانىەا م «ەبرارئ-ەيرەتۇلھ»

 
 .ەيلەدىڭمىسال ئ ەرايىبىىغ مۇنەە    
 .ەيلەدىڭئ ەمالمىرئاتى ج ەبارچ    
 ئىەى، ەراۋانف ەقەىن گەنجىڭ    
 .ئىنسان ئىەى ەرەزبارىەىن غ لېڭ،    
 ەبات،ن ۇدخ ەگەرئ ەيۋانىھ قانىيۇ    
 .ئالىي سىفات ەۋھەرىبىر گ ھەربىرى    
 ەيلەدىڭ،ئ ەتىفل ەرچەگ بارچەسىنى    
 .ەيلەدىڭئ ەرىفئىنساننى ش بارچەدىن    
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 ەساىرىئ ۇجەسساەملەنگەنم ەلىرىئىاەىي ەساەۋۋۇپت ۆزىنىاڭئ ەۋايىن  
 ەجاازىقاتاارلى  م( ۆپاۈپھ)«ۇدھاۇدھ» ،«ۇمرۇغسا» دە«ەيىرت-ۇتلىسان»

 ەساااەۋۋۇپتىىىت ەنتىلاااى بىااال ۇشاااالرئاااارقىلى  ق ۋاستىساااى ڭئوبرازالرنىااا
بىرلىىاى  ۋە ۇناساىۋىتىم ڭئالالھنىا ەنقارىشىنى، ئىنساان بىال ەۋجۇدىيەتم
 ەقەتپ ە،ىەقارىشااا ەۋايىنىاااڭن. ەرھىلەيەۇشااا ەركەزلىااا ى مەسىلىساااىنم

بارلى   ېگانەي ۋە ەۋجۇدىيەتم ەڭگۈلۈكئىگىسى بولغان ئالالھال م ڭكائىناتنى
بولغاان  ەۋجاۇدىيەتم ەيىگان ەممىسىھ ەيئىلەرنىڭباشقا ش ەمەىىىئال. ئىەى

 ەكىلش ۇالرئ ۇپ،بول ۆرۈنۈشلىرىك ۋاقىتلى  ەتتىىىھال ۇخىلخىلم ڭئالالھنى
 ۈتىاۈلپ. ئىاەى ەمە ئ ەئىاگ لۇققاەۋجۇتم ەمەلىيەتتەئ ۆرۈنسىمۇ،ك ەھالىتىە

 ۆزىنىئا ڭنىا(ئاالال  ەناىي ۈزەللىا ،گ ۇتلەقما)«ۇتلەقما ۆسنىھ»كائىنات 
 ەپد ۇنەاقم ەۋايىن ۇڭاش. ئىەى، خاال  ەينىىىئ ۆرسۈتۈشتىىىك ۋە ۆرۈشك

 : ۇخىتاب قىلىە
 

 ۇھۇر،ز ەيالىخ ەزاھىردەم قىلەى    
 .ۇھۇرز ەمالىك ۇسنھ ۇلئ تاپقالى    
 ەد،ھ ېردىوق ئي ۇچ ۇسنۈڭەھ جىلۋەئى    
 .ەدەدبىئ ڭابولەى ئا ېرەكك كۆزگۈ    
 .ېرۇرئ ەڭگىنر ۈلشەننىىىگ ۇب ئاچتى    
 .ېرۇرچىن ئ ەئىئايىن ڭائا ۈلگ ھەر    
 ڭا،ئولغالى زاھىر ئا ۇسنھ جىلۋەئى    
 .ڭائا ەزاھىرمىرئات م ۇب بولەى    

 
 ەنىاالەرم ەكسااىاچ ۇرۇنغانيوشاا ېگىگەتاا ڭمىسااراالرنى ۇقااارقىشااائىر ي 

قارىشىنى  ەۋجۇدىيەتم ۋە ەمخا  ئال ەسەۋۋۇپىغات ۆزىنىڭئ ەتلىرىەەئىمىانىي
 ۆزىنىاڭبوران ئ ۈچلۈكك»: ەرھىلەيەۇش ۇنەاقم ۇنىب ەمەەھ. ۇقىلىە ەئىپاد

خىل  ڭمى ،قىلىپ ەيەاپ ۆركەشلەرنىئ ۈزىەەي ۇس ەنبىل ۇنلىرىد لق ۈكسەكي
 ۈرلاۈكت ڭمى ەنەيوقىلىپ، ي ەممۇدەمد ەقىشلەرن ۇب. ۆرسىتىەۇك ەقىشلەرنىن
 ەزەرياخشى ن ەگەھادىس ۇب ەنس ەگەرئ. ۇرىەۇت ۇپبول ەيەاپ ۇنالرد لق ېڭىي

 ەنلىىىناىيوق ئىى ەۋجۇتلۇقنىڭبىر م ۇراقلى ت ۇنلىرىەاد لق ېڭىاد ڭ،سالسا
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 ېڭىاادىند. ۇرىاەۇت قىلىاپيو ۈزىاەەي ېڭىااھاماان د ۇئا ۈنىى،چ. ۆرىسەنك
 قەھ ېڭىااااد ەكساااىاچ ۇشااا ەنەئ. ۇچىاااەۇريوقالغ ەممىساااىھ ڭباشقىساااىنى
 ۆركەشالەرئ ۋە ۇند لق ۈزىەىىىي ۇنىڭئ. ەمۇنەدۇرئاددىي بىر ن ۋۇجۇدىەىن

 ېتىاراپئ ەھلىلىارىئ ەنەم. ەرسىلەردۇرن ۈمەنت-ۈرلۈكت ەمەىىىئال ۇبولسا، ب
 ۇشاىەىنبول ەرساەقاناەاق ن ەئىەىاە ەمئاال ڭمىا ەكىىائون سا ۇقىلىەىغان ب

 ۇپ،بولا تلۇقەۋجۇم ەكلەنش ۆرۈنۈشتىىىك ەممىسىھ ۇالرنىڭئ ەتئىينەزەر،ق
 ەربىرھ ەگەرئ... ۇرئىگىە ۇسۇسىيىتىگەخ ېلىقى چ ۆزگەك ەھەتتىنالج ەكىلش

تاا  ەزەلەىنئ ەمەىىىئال ۇب ۇنىى،بىلس ۇنىبولسا ش ەسەرئ ەقىلەىنئ ەكىشىە
 ەكىلشا ەقەتپ ەمە ،ئ ەئىاگ مەۋجۇتلۇققاا ەرسەن ەممەبولغان ھ ەبەتىىەەئ
 . «ەئىگ ۆرۈنۈشىىالك ەھەتتىىج

قاتارلى   ەمئال ۋە ۇنيائىنسان، د ەۋايىن ەلۇمىى،م ەرسەن ۇش ۇنىڭەىنب 
-ئاالالھنى بىار ېساابالنغانباارلى  ھ ۇتلەقما ەنبىل ەۋجۇدىيەتئوبىىتىپ م

 ەنىي) ەقماھىيىتى ھ ەقىقىيھ ەۋجۇتلۇقنىڭم ەلىىب. ۇقارشى قويمايە ەبىرىگ
. ۇقارايە ەپد ىسىساي ەكلەنش ۇنىڭئ ەيئىلەرباشقا بارلى  ش ۇپ،بول( ئالال 

بااارلى   ەيىگااان ۇقااۇملىرىئ ەبەدىاايەتئ ۋە ەزەلىاايەتئ ەمااەىىىئال ۇ،ئاا ۇڭاشاا
 : ۇنىەا قىلىە ەپد ەنسۈپ،ئالالھقىال م ېسابالنغانھ

 
 ڭا،سا ەتبىەاي ەۋۋەلەەئ ۇپبول نە     
 . ڭاسا ەتئاخىردا نىھاي ېلىپك نە     
 ۆزۈڭ،ئ ەينماب ۇئاخىر ۆزۈڭ،ئ ئەۋۋەل     
 .ۆزۈڭئ ەينئ ەخالى ، بارىغ بارچەغە     

 
 ۇنىڭئ ۋەبارلىقنى  ەماھىيىتى بولغان يىگان ەۋجۇدىيەتنىڭم ەنەي ەۋائىن 

قاينااملىرىنى  ېڭىااد ۋۇجۇدى ەڭرىت»: ۇئىااھاليە ۇنەاقم ەنىسىنىئىەىى م
 ە پ-ېگىاااھاسااىل بولغااان ئ ۆركەشاالىرىەىنئ ۋەقاينااام . ۇھاسااىل قىلىااە

 ۇنلۇقد لق ېڭىاد. ەتىۈزەلمەيەۇپايەا ياكى زىيان ي ېەبىرھ ېڭىاغاد ەقىشلەرن
 ېڭىااد ەرىبىارب ەنبىال ۇسا ۆزىاەىىىئ ۇئ ۇن،بولس ۇنسىاياكى د لق ۇنبولس
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. ۇھاسااىل بولمايااە ەقىشاالەرن ۋە ۇند لقاا ۇسااىابىااراق، س. ېساابلىنىۋىرىەۇھ
 .«ەلگىلەيەۇب ېڭىابولماسلىقىنى د-ۇشبول ەقىشلەرنىڭن ۋە ۇند لق

ھىم ھالقىسى مو ەسەۋۋۇپنىڭت ەلسەپەسىەەپ ەۋايىن ەرەپتىن،بىر ت ەنەي  
 ۋە ەكىااتلەنگەنبىرلىىااى ت ۇناسااىۋىتى،م ڭئالالھنىاا ەنبولغااان ئىنسااان بىاال

 ەشەببۇسالىرىەىنت ەۋايىنىڭن. ئوبىىتىغا ئايالنغانىەى ۇھاكىمەم ەۋقۇلئاددەپ
 ۈكسەك،ي ەڭئ ەىەىىىئى ەخلۇقاتالرقارىغانەا، ئىنسان ئالال  ياراتقان جىمى م

 ۆزىگەائىناتتىىى جىماى ساىرالرنى ئاك ۇنەاقالش. ئىەى ەتئىجادىي ۇلۇغئ ەڭئ
ئىنسانىي كامىللىقى  ڭئىنساننى. ئىەى« كىتاب» ۈيۈكب ۇجەسسەملەشتۈرگەنم
 ۇبا. ئىشاقا ئاشااتتى ۇشىەاتون ۋەبىلى   ەرىجەدەقانەىلى  د ۆزىنىئ ۇنىڭئ
 ەڭلەشاتۈرگىلىت ەنبىال ەخلۇقااتم ربىا ېەقاناەاقئىنساننى باشاقا ھ ۇقتىەان

 : بولمايتى

 
 ئىشىتەىم،  ۋەسفىن ەرىپ ۆرۇھ ۆڭۈل،ك ئەي     
 .ۇبخ ەئىنسانە ەمە ،ئ ەمىلىغەەئاد ھېەقايسى     

 
 ەكىتلەپ،بىرلىىىنى ت ڭئالالھنى ەنقاراشلىرىەا ئىنسان بىل ۆزئ ەۋايىن 

 ەنلىىىناى،ئىى ۆيۈشئاالالھنى سا ەنبىال ەنىساىم ۆزئا ۆيۈشانىڭئىنساننى س
سااانغا بولغااان ئىن ەمەلىيەتااتەئ ۇھەببەتنىڭمااۇئالالھغااا بولغااان م ۇنىڭەەكشاا
 ەۋايىن نۇقتىەا ۇب ۇڭاش. ۆرسىتىەۇئالىەىغانلىقىنى ك ەئىەىگ ۆزئ ۇھەببەتنىم

 : ۇمىنىڭجااللىەدىن ر
 
 ئىالھىنى،  ەيسىائىاد ەرلەھاەھ ېىىپسىا جان چ ئايا  
 !سىا -سىا، ئىالھى  -ئىالھى  ەت،ھاج ەن ەشىەئىاد ئۇنى  
 

 ڭئىنساااننى ەۋايااىن ەممااائ ۇ،يانەىشااىە ېقىنااەىنمىساارالىرىغا ي ېاگەند 
 ەتاىەچ ەرگىااھ ەمنەپەسالىىىنىھ ۋە ۇھەببىتىما ۆرمىتى،ئىنسانغا بولغان ھا
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بىار  ڭئوتىنىا« ئىشا » ۈيلىگەنبويى ك ۆمۈرئ ۆزىئ ۇنىئ ەلىى،ب. ۇقاقمايە
 : ۇقارايە ەپقىسمى د ەركىبىيت

 
 ېنى،س ۇرئازد ەمھ ۆلتۈرسەئ ەرىپ ۇلئ ەۋايىن ئەي    
 .ېرەكئىنسان ك ەمئ ەھبۇبىم ڭئانى ۇرئىنسانە كىمىى    

 
قاراشالىرى  ەققىاەىىىبىرلىىاى ھ ڭئالالھنىا ەنئىنساان بىال نەۋايىنىڭ

. ۆتۈرۈلاەىك ۈكسەكلىىىەي ۈشەنەەسىەەچ «ەناف» ەلىماتىەىىىت ەسەۋۋۇپت
بىر  ەلىماتلىرىەىىىت ەسەۋۋۇپت -( يوق بولماق)«ەناف» ەنىىناھايىتى ر ش

 نئىنساا ېرىشاىەنئ ىغاەقامئاشىقلى  م ەقىقىيئىەى، ھ ۇچباسق ۇقۇرىخىل ي
 ەلەيتىقاينىمىغا كىر «ەناف»ئانەىن  ەتىەنەىال،ي ۇچقاباسق ۇقۇرىي ۇشۇمانا م

ھالقىااپ، بىردىنبىاار  ۆزلااۈكتىنياااكى ئ ۇتااۇپيوق ۈتااۈنلەيپ ۆزلااۈكنىئ ۋە
 ۇلۇپقوشاا( ۋۇجۇدىغااا ەقھ ەنااىي) ۋۇجۇتقااا ەساالىيبولغااان ئ ەۋجۇتلااۇقم
 لەنبىا ۋۇجاۇدى ەقھ گەن،ۆلتاۈرۈلئ ەپساىيوقالغاان، ن ۆزلۈكئ ېتەلەيتى،ك
 ەۋجاۇتم ۇقۇمىئ «ەنم» ۇچتاباسق ۈكسەكي ۇب ەتىەنبىرلىشىپ ك ەڭگۈلۈكم

بىر  ەمەلىيەتتەئ ەشۇقم ۋەياكى ئاشى   «ەنس» ۋە «ەنم» ەلىىب. بولمايتى
 - «ەنااف»بولغاچقاا،  ۇنەاقشا. ېتەتتاىئايلىنىپ ك ۋۇجۇدقابىر  ەۋدەگە،گ
. تى ئىەىەقسىئاخىرقى م ڭقنىئاشى  بولغان چىن ئاشى قە«ۇتلەقم ۆسنىھ»
 ۆزگەبىاارال ساا ېااگەند «فەنااا»ۇچىباسااق ۇقااۇرىي ۇباا ەسااەۋۋۇپنىڭت ەرچەگ

 ەۋايىن ۈچۈن،ئ ەرھىلەشش ەنىسىنىئىەىى م ۇنىڭئ ېىىنل ۇ،يىغىنەاقالنسىم
 : قىالتتى ەملى ك ۇرىسالىم ۈزي ېيىتقانەەكئ

 
 ،«ۆلمەكئ»: ەيىند ۇختەسەرم ېەۇر؟ن «ەناف» دېەىڭ   
 .ۇسىەۇربولغ ەرىسال ۈزي ەسەڭلتى ەرھىنىش كى   
 

 ۇنەاقشاا ۈشااەنەە،چ ۇرەكىەپماا ەسااەۋۋۇپتىىىت ەلىماااتىت «ەناااف» 
 ۇتاۇپيوق ۆزلاۈكنىئ ەناىي ،«ەنااف» ەزەللىرىەەغ ەۋايىقارىماي، ن ۇشىغابول
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 ەساىئىەىي ېرىشى ئ ەكسىالىىىەچ ۋە ەبەدىيلى ئ ۇلۇپ،قوش ۋۇجۇتقا ەقھ
 :ەتىەنئ ەك ئ ڭقۇرچو

 
 ۇر،ھوز ېتەرئ ۋادىسىەا اەنف ەۋايىنىڭن كىم  
 .ۆرمەسۇنھازىر ك ۆزلۈكنىئ ۇدخ ەلىىب ۆزىەىنئ كەچسۇن  
 
 ەقىقىايھ ۇبا ەتئىباار ۋۇجۇدىاەىن ەقمىسراالردا ھ ۇب ەۋايىن ېمەك،د 

ئىنساانىي  ۆزلۈكتىن،ئىنساننى ئ ال«ەناف» ۈچۈنئ ېتى ي ۋىسالىغا ەشۇقنىڭم
ئالغااا  ېگەننااىد ،ۇبارىااە ېلىاپئ ەبەدىاايلىىىەباااالدىن ھالقىتىااپ، ئ-ەپساىن
قااينىمى  «ەنااف»ھالقىغاان  ۆزلۈكتىنئ ەزەرىەەن ڭشائىرنى ۇپمۇبول. ۈرىەۇس
 ېنىا ئ ېمىمۇت ەزەللەردىنغ ۆۋەنەىىىت ۇنىبىا ب. ئىەى ەسەۋۋۇپت ەقىقىيھ
 : قىالاليمىا ې ھ

 
 ۋۇجۇدىن، ۆزئ ەھۋم ۋۇجۇدىەا ەقھ قىلىپ    
 .ەسەۋۋۇپت ەرىفىبىل ت ۇنىم نەۋايى،    

 
 نىشان، ەنلىىتىنيما مقو ەبيا ر مەنەە    
 .شان ەنگەقىل دام ەھۋم ئۆزلۈكىمەىن    

 
 ەڭگۈلاااۈكئىنسااان م ە،قارىشااىە ڭشااائىرنى ۇرۇپتىمىاكى،تاا ۆرۈپكاا 

. ېاارەكك ېەىشااىك دىاان«ەنم» ېتىشسااەي ۋۇجۇدقااا ەقبولغااان ھ ۈزەللىاا گ
قىيالمىغاان  تىان«ۆزلاۈكئ» ۇپ،بول ەتئىبار تىن«ۆزلۈكئ»-«ەنم»ۈنىى،چ

 ۇڭاشاا. بااوالتتى ەسااىرباالغااا ئ-ەپسااىئااادىمىي ن ۇنەاساايو ۇقەررەرئىنسااان ماا
 ەكسىاچ ۇنياسىەىند «ۆزلۈكئ» ەكلى ئىنساننى چ( ۈلۈمئ وقلۇق،ي) «ەناف»
ئىنسااان . ئىااەى ۆۋرۈكچىقىشااتىىى كاا ېلىااپئ ۇنياسااىغاد «ۆزلۈكسااىالى ئ»
 ۋۇجۇدىغا ەقھ ەنىي ەبەدىيلىىىە،ھالقىپ ئ ۆزىەىنئ-ۆزئارقىلىقال ئ «ەناف»
 «ەنااااف» ەلىماتىاااەىىىت ەساااەۋۋۇپت ەۋاياااىن ۇماناااا بااا. ..ېرىشاااەلەيتىئ
 . ۈشەنەەسىەۇرچ
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 ېئىرلىرىغاپار  تىلىەا يازغان ش ەۋايىن ېيتقانەا،ئ ەرەپتىنبىر ت يەنە  
 ەۋايىنىاڭن ە،قارىشاىمىاچ ڭبىانىا. قولالنغان ەخەللۇسىنىت( ەناف)«فانىي»

 ەنلبىا ەخەللۇساىت« فاانىي»قولالنغاان  ەساەرلىرىگەپار  تىلىەا يازغاان ئ
 غلىنى زىااچ بااا ۇرىسااىەائوتت ۇسااىئاتالغ «ەناااف» ەلىماتىااەىىىت ەسااەۋۋۇپت

 ەكا ئ ڭقاۇرقاراشالىرى چو «ەنااف»شائىر ئىجادىيىتىەىىى . ۇمچوق ۇشىبول
 . ەلىللەيەۇد ۇقتىنىن ۇب ۇمىسراالرم ۇرغۇنن ەتىەنئ

 ۆتىەنئا ەكىاتلەپبىاا ت ۇقۇرىاەاقاراشالىرىەا ي ەلسەپەۋىپ نەۋايىنىڭ  
 ەنبىال ېئااللىقىر ەۋرىنىاڭد ۆزئا ەنەباشاقا، ي ەەلىرىەىنۈشاەنچ ەسەۋۋۇپت

( ۇنااۇشئويغ) ېنىسسااانى ر ەرقشاا ۋە ەلقەىللىاا خ ەتااىەنك ەلىشااىپگىر
خاااا   ۇتەپەكىۇرالرغاااام ۇماااانىاىمەىئااااخىرقى ئىراساااىەىىى گ ەۋرىنىاااڭد

 ەكىەي ڭئىنساننى ەۋايىن. ۇتاتتىت ۇنئور ۇھىمم ەلىرىلى  ئىەىيەرۋەرئىنسانپ
 ۋە ەنپەئەتاىم ۇمىيئوم ۋەتەنەاشلىرىنىڭ ەقەتائادىتى پس-ەخ ب ەتتىىىھال

 ەئىاگ ەنىاگەم ۋە ەتاىەقىمم ەقىقىيئانەىن ھ ەشىەنەىالبىرل ەنسائادىتى بىل
 ەپق دۇنەاداستانىەا م «ەبرارئ-ەيراتۇلھ» ۇ،ئ ۇڭاش. قارىەى ەپد ۇ،بولىە

 : يازغانىەى
 
 ەمى،ئاد ېمەگىلد ېرسەڭئ ئادەمى      
 .مىەغ ەمىەىنغ ەل يوق خ ئانىىى      
 
 ۇھەببىتىنىڭبولغان پاك م ېرىنغاش ەرھادنىڭف ەۋايىنبولغاچقا، ۇنەاقش 

 ۈچەپك ۇتىفىنىباشالش م ۇس ۆلگەچ ېاىپقانال ق ۈپىتىەەس ەرتىئالەىنقى ش
 ەرھاادنىڭمۇف ۋەتىناى ېرىننىڭئاساتىەا شا ەلىماىق ەۋايىنىاڭن. ەسۋىرلىەىت

 ۇالرنىڭال، ئىەنەىېرىشئ ەتىەسائاد-ەخ ب ۋەتەن ۇئاش ەقەتپ. ئىەى ۋەتىنى
 ەرھادچىن شاھاادىسى ف ۇڭاش. بوالتتى ەئىگ ەنىلەرگەم ېڭىەەي ۇھەببىتىمۇم
 ەرقاچانھ ېرىشىەب ۇربانق ۈچۈنئ ۋەتىنى ۇنىڭئ ۋە ېرىنش ەلىىىسىم ەرمەنئ
 !... ئىەى ەييارت
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خا   ۆزىگەئ ڭئىجادىيىتىنى ەۋايىئالىمالر، ن ەۋايىشۇنا ن كۆپلىگەن  
ر ھىغا  ۇمانىاىمگ ەۋرىەىىىد ۇنۇشئويغ ۋرۇپايا ن،ەھەتتىج ۇسۇسىيەتلىرىخ

 ەر ھىنااى ئىپاااد ەرۋەرلى ئىنسااانپ ۈچلااۈكئوخشاااش ك ەنئەتىارالرغاساا ەئىااگ
: ۇنىسااااىىيژىرم ەرقشۇناساااالىرىەىنر   ش. ەكىتلەيااااەۇقىلغااااانلىقىنى ت

 ۇكەممەلئوبرازىاەا ما ەرھاادئىاەىئالى ف ۇمانىساتى گ ەۋرىنىڭد ويغۇنۇشئ»
ئىپىاااا   ەۋايىنىااااڭن ېمىسااااىمۇد. ۆرسااااىتىەۇك ەپد «ۇجەسسااااەملەنگەنم

 ۋە ۆلەتدىااان، ئىااارق، د ەت،مىلااال ەھرىماااانلىرىق ەساااەرداساااتانلىرىەا ئ
ئورتاق  ەتىەئىنسانىي ۈتىۈلپ ۋە ۆتىەۇئ ۆسۈپب ەكلىمەلەرنىچ ەلى جوغراپىي
كونراد  ەرقشۇنا ش ۇددىخ. ۇقىلىە ەنر ھىنى ناماي ىنسانپەرۋەرلى بولغان ئ

. ەنسااۈپم ەلقاالەرگەخ ۈمەنتاا-ۈرلااۈكت ىمااانلىرىەھرق ەۋايااىن ېيتقانااەەك،ئ
 ەيا ق ەرمىنىيەلىا ،ئ ېرىنئىرانلى ، شا ۇرچىنلى ، شاپ ەرھادف ەسىلەن،م
 ەنخاقاانى چىان بىال ەۋاياىباشقا ن ۇنىڭەىنئ. ۇنانلى ي ەنەەرئىسى ەرەب،ئ
 ۈيااۈكئىىىااى ب ەربىااەىىىغ ەنبىاال ەرقىشاا ڭيولىنىاا ەكيىااپ ۇنانىسااتاننىي
 ۇتەپەكىۇرلىرىاەىنم ۇنااني. ۇقىلىاە ەسەۋۋۇرت ەۈپىتىەئوچىقى س ەدەنىيەتم

، (پالتاون) ەفالتاون، سوقرات، ئ(ھىپپوكرات) ۇقرات، ب(ۇرپىفاگ) ۇر فىساغ
 ەنبىال ۆرمەتھا ېاتىمق ۆپناملىرىنى ك ڭقاتارلىقالرنى( ئارىستوتىل) ەرەستوئ

 ەرھاادف ەلىرىنىئىاەىي ۇمانىستى ئىلغار گ ەڭئ ۆزىنىڭئ ەۋايىن. ۇتىلغا ئالىە
خا   ەۋرىگەد ۇنۇشئوبرازىەا ئويغ ەرھادف» ەرۋەقە،د. ڭەۈرىەۇىغا سىئوبراز
 ەۋرىاەەد ۇناۇشئويغ ەرقشا ەتاىەن،ئ ەكا ئ ەنر شا ەقىقەتەنھ ەلەرئىەىي

 ۈسااتۈنئ ۆلۈمااەىنئ ۇھەببىتىماا ەھرىمانلىرىنىااڭق ەۋايااىن ەلااگەنك ەيااەانغام
 ېساااەر،تااااش ك ۇرغاااۇچى،ئىجادكاااار، ق ېھااانەتىەش،م ەرھاااادف. ۇرىاااەۇت
 ەركەردە،سا ۋە ەڭەاىج ۇچى،قانال قاازغ ەسسام،ر ەققاش،ن ،ەيىەلتاراشھ

. شااگىرتى ڭساوقراتنى ۋارىسى، ەدەنىيەتم ەدىمىىق ۇتەپەكىۇر،م ۋەشائىر 
 ەخ ش ەپىۇرەكم ۇنەاقم ۇنىڭئ. ەخ قىرلى  ش ۆپك ۇنەاقش ەنەئ ەرھادف

 ۋە ەۋرد ۈرلااۈكت ەلىااىب ەمە ،ئ ەۋرنىااڭبىاار د ەلنىااڭ،بىاار ئ ەنلىىااىئىى
 ۈركىيتااا ۋە ەرمەنااالەرئ ەرەبااالەر،گىااارىىالر، پارساااالر، ئ - ەلقلىرىنىاااڭخ
 ۆزىاااەەئ ۇتاااۇقلىرىنىئ ېرىشاااىەنئ ەساااىەەساھ ەدەنىااايەتم ەلقلەرنىاااڭخ
 ۇقتىاەان ۇبا ەۋاياىن ۇڭاشا. «ۇكىلىاپ چىقىاە ۇجەسسەملەشتۈرگەنلىىىەىنم
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 ۈتاۈنچىگرالىرىاەىن ھالقىاپ چىقىاپ، پ ەملىاىەتم ۋەدىن، ئىارق  ىللەت،م
 : ۇقىلىە ەر ھنى ئىپاد ۇمانىاىملى گ ۈچلۈكك ەمەەھ ۈزلىنىەۇي ەتىەئىنسانىي

 
 يوق، ۇھنىر ەفاۋت ەبىل ەالھەتم ەئالس كۆڭۈلنى   
 . ۇھىنە ۋەيا ەرمەنىيا ئ ۇنوئولس خىتاۋۇ   
 

 ەرق،قارادا يوق پ ۇئاق ۇر،قىل ۋەجىل ۈنچ ھۇسىن   
 .ەبەشخاھى خىتا خاھى ھ ەال،ب ەلسەك كىشىگە   
 

 ەسەب،ن ەسلۇئ ەپشا  تىل ۋەلى ۇسنھ ەپتىل مەن   
 .قونغىراتو قىيا ڭائا ۇ،ھىنە ەنلولى بىل ماڭا   
 
ئااخىرقى  ۋە ەسالەپىىد ەۋرىنىاڭد ۇنۇشئويغ ەرقش ەۋايىن ېمەك،د  

 ۆمەرئا ۈملىەىنج ۇتەپەكىۇرالرنىڭ،م ەر ھقا ئىگ ۇمانىاىملى گ ۇچىەىىىباسق
 ۇسارەۋخ ەنجىاۋى،خاا  ھاجىاپ، نىااماى گ ۈساۈپي ەۋىساى،فىرد ەييام،ھ
 ڭجاامى قاتارلىقالرنىا ۇراھمانئاباە ەرى،كاشاغ ەئىەدىنس ،ەتتارئ ېھلىۋى،د
 ەملىااىەتم ۋەدىاان، ئىاارق  ەت،مىلاال ېلىااپ،ئ ۇقپىىىرلىرىااەىن ئااوز ىلغااارئ

 ۇنىڭشا. ەدھىيەلىاەىقىاغىن م ۇقىنىد ستل ەلقلەرچىگراسىەىن ھالقىغان خ
 ڭچااو ەڭيولىااەىىى ئ ەكيىااپ ەنەي ەۋايااىن ەلىشااىرئ» ۋاقىتتااا،بىاار  ەنبىاال

 ە،ەەساەرلىرىئ ۆزئ ۈپىتىەەس ەنەىسىناماي ەدەنىيەتم( ارالشمائ)سىنىىرىتى  
 ڭ،ئىاران پادىشااھلىقىنى ڭ،چىان خانلىقىنىا دا«ەۋاياىن ەمىساەخ» ۇپمۇبول
 ڭھىنەىساااتاننى ۋەمىساااىر  ەتتااااھ ۇرتىنىاااڭ،ي ەرمەنئ ڭ،داالساااىنى ەرەبئ

 ەددىساا› ۇئاا. ۇتىلغااا ئالىااە ەھرىمااانلىرىنىق ۋە ەسااۋىرىت ۋ لالشااقانسىم
 ېااتىلگەني ۆسااۈپئ ەسااىرىەەت ەلسەپەسااىداسااتانىەا گىرىاا  پ ‹ەنەەرئسااى
 ەلساەپە،پ ەساۋىرلەپ،پادىشا  سىماسىەا ت ەۋىغاي ۇلقەرنەيىننىز ىەنەەرئىس

تاپقااان ئوتوپىاا   ەشااىىلت ەتتىنسااائاد-ەخاا ب ۋە ۇھەببەتماا ەزىاالەت،پ
 .«ەدىئىيلەشتۈردىب ەسەۋۋۇرىنىت ەمئىيەتج
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 ەئىجتىماائى ئىاەىي ۋەاشلىرى قار ەلسەپەپ ەۋايىنىڭباشقا، ن ۇنىڭەىنئ 
. ۇتىەۇت ۇنئور ۇھىمناھايىتى م ەلىرىغاي ېستىتى ئ ۋە ەخالقئ ېستىمىسىەاس

ئااخىرقى  ۆمۇرىنىاڭئ ەنداستانى بىل «ەبرارئ ەيرەتۇلھ» ەۋايىنىڭن ۇپمۇبول
 ەخاالقئ ڭنىاۇئ ەساىرىەەنااملى  ئ «ۇلاۇپق-ەھبۇباۇلم»يازغاان  ەزگىلىەەم

 ەرقشاا ەسااەرلىرىەەئ ۇباا ەۋايااىن. گەنەنئىپااادىل ەركەزلىاا قاراشاالىرى م
 ەسااەرلەرگەدىااەاكتى  ئ ۋە ەسااىھەتن-ەنااەىپ ەدەبىياتىااەىىىكىالسسااى  ئ

پايااەىلىنىپ،  ۇساالۇبىەىنئ ېىااايەھ ەتلىاا ئىبر ۋەبولغااان ماقاااالت  ەناائەنەئ
 لى ،يامااان ەنياخشااىلى  بىاال. ەرھىلىەىشاا ەلسەپەسااىنىھايااات پ ۆزىنىااڭئ
 ەنئاادىللى  بىال ەپارەت،ن ەنىالب ۇھەببەتما ۇنۇكلاۇق،خ ەنبىل ۈزەللى گ

 ەخااالققاتااارلى  ئىجتىمااائىي ئ ۈشاامەنلى د ەنبىاال ۋاپااادارلى  ۋانلىاا ،ز را
تارتىاپ  ەدىنئاائىل. قوياەى ۇرىغاابولغان قاراشالىرىنى ئوتت ۇناسىۋەتلەرگەم
ئايااالالر -رەئ ەتىىەە،ئىنسااانىي ۈتىااۈلتارتىااپ پ ەخسااتىنش ەمئىاايەتىىەە،ج
بولغاااان  ەقااااتالملىرىغىە ۈرلاااۈكت نىاااڭەمئىيەتتارتىاااپ ج ۇناساااىۋىتىەىنم

 ۈساااتىەەئ ەناااەىاەلىرىئ ەخالقاااىئ ۇالرنىاااڭئ ۋە ۇناساااىۋەتلەرئىجتىماااائىي م
 ەققىاەىىىكىشاىلى  ھاياات ھ ۋە ەخاالقئىجتىمائىي ئ ەۋايىنىڭن. توختالەى

 ۋە ەمساىللىرىت-ماقال ەل خ ەلگەنەەك ەۋرلەرگەد ېيىنىىبايانلىرى ك ۆتىۈرئ
 .ەتتىپ كئايلىنى ۆزلىرىگەس ەقلىيەئ

 ەلساەپەپ ۇنىڭئىجتىمائىي قاراشلىرى ئ ۋەسىياسىي  ەۋايىنىڭن بولۇپمۇ 
 ۇتەپەكىاۇرم ۋەشاائىر  ېاتىلگەني ەۋاياىن. ۇتتىت ۇنئور ۇھىمم ېستىمىسىەاس

ئىشاالىرىغا  ۆلەتد ەزگىللىرىااەەم ۇھىمماا ەڭئ ڭقارىماااي، ھاياتىنىاا ۇشاىغابول
 ۋە يونسىياسااى ن،ۇقتىااەىن ەلااۇمم ۇئاا ۇڭالشااقا،ش. ئارىالشااقانىەى ۋاسااتەبى

-ئىجتىمائىي ۈرۈشئالەىغا بىر ي ۆزئ ەنبىل ۈپىتىس ۇشبول ەربابىئ ەتجامائ
 ەنبىاال ۆلەتد ەلاا ،خ ەنپادىشااا  بىاال. ئىااەى ەسىياسااىي قاراشااالرغا ئىااگ

 ەنبىااال ەبىاااقەلەرئىجتىماااائى ت ەمئىااايەت،ج ەنسىياساااىي بىااال ەخ ،شااا
ى ەسااىلەلەرنئىجتىمااائىي م ۇرىسااىەىىىئوتت ۇناسااىۋەتلىرىم ەپەىقىرى ئىشاال

-ەھبۇبااۇلم» ،«ەنەەرىيئىسااى ەددىساا» ،«ەباارارئ- ەيرەتااۇلھ» ەۋايااىن
 . ۇتقانىەىيور ەپسىلىيت ەسەرلىرىەەقاتارلى  ئ «ۇلۇپق
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 تىلى ۈركىيت ۋە ەۋايىن: باب يەتتىنچى  

 ئىنقىالبى 
 

 ەدەنىيەتم ۋە ۇرۇشىت ۇپبول ەۋجۇتم ەتنىڭبىر مىلل ەرقانەاقھ تىل  
بىاار »: گاارىم ۇبياااك. بىاارى ڭئامىلالرنىاا ۇچغااقىل ەلھ ەرەققىياتىااەىىىت

 ەتنىاڭبىار مىلل. ۇرتارىمىاە ەتنىاڭمىلل ۇشا ۆۋىتىاەەن ۆزتىلاى ئا ەتنىڭمىلل
 ېمىمۇقارىغانەا، ت ېپەنلەرگەك-ەبرەق ۆڭەك،س-ۇستىمانئ ەتەنتارىمىغا نىسب

 ۇنياد. ەيەۇد «ۇرتىلىە ۇالرنىڭئ ەلد ۇبولسىم ۇجانلى  بىر پاكى  باركى، ئ
 ەدەنىيىتىم ەلقنىڭياكى بىر خ ەلتاشلىساق، بىر ئ ەزەررىمىغا نتا ەدەنىيەتم
 ەرەققىيت ەرىجەدەز ر د ڭمۇمىللىي تىلىنى ۇالرنىڭئ ەلد – ەۋرىد ۈللەنگەنگ

  .بايقايمىا ەنلىىىنىئىى ەۋرىد ۇلالشقانتاكام ۋەقىلغان 

 

 

 . داۋامىنى تەرجىمان تېخى پۈتكۈزمىگەنئەسەرنىڭ  :ئەسكەرتىش

 

 


