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ئوغۇززالرر



 

پىرووگرااممىمىزنىڭ تېمىسىنى بىر قىسىم تہتقىقاتچىالرر تہررىپىدىن ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ بۈيۈكك ئۈچچ 

ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ بىرىى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنغانن ئوسمانلى ئىمپېرىيہسىنى ئىدااررہەہ قىلغانن سۇلتانالرر تہشكکىل 

قىلىدۇۇ. قہددىمكکى ددہەہۋۋرر مہنبہلىرىدہەہ “بىتىنيا” ددہەہپپ ئاتالغانن ئاناددوولۇنىڭ غہرربىي ساھىللىرىداا مہررمہررہەہ 

ددېڭىزىى بىلہنن ساكکارريا ددہەہررياسىنىڭ ئوتتۇررىسىدىكکى رراايونداا 14- ئہسىرنىڭ باشلىرىداا كکىچىكکكکہ بىر  

بہگلىك ئىكکہنن، تہخمىنہنن بىر يېرىم ئہسىر ئۆتكکہندىن كکېيىن ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك ددۆۆلىتىنى قۇررۇۇپپ 

چىققانن بۇ كکىشىلہرر كکىملہرر ئىدىى؟ نېمىگہ ئېتىقادد قىالتتى؟ قاندااقق بىر ئىدااررہەہ قىلىش تۈززۈۈمىگہ ئىگہ ئىدىى؟ 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ بۆلۈمىدہەہ مہززكکۇرر سوئالالررغا جاۋۋاابب تېپىشقا تىرىشىمىز.

ئوسمانلى ئىمپېرىيہسىنىڭ قۇررغۇچىلىرىنىڭ تۈرركك ئىكکہنلىكکىنى ھہممہ بېلىدۇۇ. لېكکىن تۈرركك سۆززىى ناھايىتى 

كکہڭڭ كکہتكکہنن بىر رراايوندىكکى كکۆپلىگہنن تۈرركك قہۋۋمىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالىدىغانن ئومۇمىي نامدۇۇرر. تۈرركك ئوقۇمى 

دداائىرىسىگہ مىالددىدىن ئىلگىرىى ددۆۆلہتت قۇررغانن ھونالرر ۋۋہەہ مىالددىدىن كکېيىنكکى ئاۋۋااررالرر، بۇلغاررالرر، 

پہچہنہكکلہرر، قۇمانالرر، ئۇززالرر، سہلچۇقالرر ۋۋہەہ ئوسمانلىالرر كکېرىدۇۇ. گوياكکى ددہەہۋۋررىمىزددہەہ قاززااقق، ئۆززبېك، 

قىرغىز، تۈرركکمہنن، ئہززہەہررىى ۋۋہەہ ئاناددوولۇ تۈرركکلىرىنىڭ بولغىنىغا ئوخشاشش تاررىختىمۇ بۇ تۈرركکىي قہۋۋملىرىنىڭ 

قۇررغانن ددۆۆلہتلىرىى ئالدىمىزغا چىقىدۇۇ. مہسىلہنن، ئۇيغۇرر تۈرركکلىرىى ئۇيغۇرر ددۆۆلىتىنى، بۇلغاررالرر بۇلغارر 

ددۆۆلىتىنى قۇررۇۇپپ چىققانن. ئوتتۇرراا شہررقق، ئاناددوولۇ ۋۋہەہ بالقانن رراايونلىرىداا بۈيۈكك سہلچۇقالرر، ئاناددوولۇ 

سہلچۇقلىرىى ۋۋہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قۇررۇۇپپ چىققانن تۈرركکلہرر بولسا، تاررىختا ئومۇمہنن ئوغۇزز ددہەہپپ ئاتالغانن 

ياكکى ئىسالمىيہتنى قوبۇلل قىلغاندىن كکېيىن تۈرركکمہنن ددہەہپپ ئاتالغانن تۈرركکلہررددۇۇرر. لېكکىن ‹كکۈچچ – قۇۋۋۋۋہەہتت› 

ددېگہنن مہنىنى ئىپاددىلہيدىغانن تۈرركك نامى بېرىلگہنن تۇنجى ددۆۆلہتنىڭ كکۆكکتۈرركك ددۆۆلىتى ئىكکہنلىكکىنى ۋۋہەہ 

تۈرركك نامىنىڭ تۈرركکىي قہۋۋملہررنىڭ ھہممىسىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالىدىغانلىقىنى تہكکىتلہشش الززىم. 

كکۆكکتۈرركکلہررنىڭ شہررقق قانىتى غہززنہلىكکلہرر، خاررہەہززىمشاھالرر ۋۋہەہ ھىندىستانن تۈرركك ددۆۆلىتىنى قۇررغانن بولسا، 



غہرربب قانىتى بولغانن  ئوغۇززالرر بۈيۈكك سہلچۇقالرر ئىمپېرااتۇررلۇقى، ئاناددوولۇ سہلچۇقلىرىى، ئاررتۇقئوغۇللىرىى، 

قارراا قويۇنلۇقالرر، ئاقق قويۇنلۇقالرر ، ددۇۇلل قاددىر ئوغۇللىرىى، ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى، ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىغا 

ئوخشاشش تۈرركك ددۆۆلہتلىرىنى قوررۇۇپپ چىققانن.

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىمۇ قوررۇۇپپ چىققانن ئوغۇززالررنى تاررىخ سہھنىسىدہەہ تۇنجى بولۇپپ كکۆكکتۈرركك ئابىدىلىرىدہەہ 

ئۇچرىتىمىز. تۈرركك تاررىخىنىڭ تۇنجى ياززما ھۆججہتلىرىى بولغانن بۇ ئابىدىلہررددہەہ كکۆكکتۈرركك ددۆۆلىتىنى قۇررغانن 

ئاساسلىق تہررہەہپلہررنىڭ بىرىى بولغانن ئوغۇززالررغا ئوررۇۇنن بېرىلىدۇۇ. بىز، تۇنجى قېتىم سہكکكکىزىنچى ئہسىرددہەہ 

نامى بىلہنن تونۇشقانن ئوغۇززالرر، ھاززىرقى كکۈندىمۇ مہۋۋجۇتلۇقىنى تۈرركکمہنىستانن، ئىراانن، ئہززہەہرربہيجانن ۋۋہەہ 

تۈرركکىيہددہەہ كکۈچلۈكك شہكکىلدہەہ ددااۋۋاامالشتۇررماقتا. بۇنىڭدىن باشقا ئافغانىستانن ۋۋہەہ ئىرااققا ئوخشاشش 

ددۆۆلہتلہررددىمۇ ئۇچراايدۇۇ. ئوغۇزز سۆززىى ‹ئوقق› ۋۋہەہ ‹ئۇزز› ددىن ئىباررہەہتت ئىكکكکى سۆززنىڭ بىرىكکمىسىدىن مہيداانغا 

كکہلگہنن بولۇپپ، ئوقق بىر سىياسىي ئوررگانغا قاررااشلىق قہبىلہ ددېگہنن مہنىنى ئىپاددىلہيدۇۇ. قہددىمكکى 

تۈرركکچىدىكکى كکۆپلۈكك قوشۇمچىسى ‹زز› ئوقق سۆززىى بىلہنن بىرلىشىپ ‹قہبىلىلہرر› مہنىسىدىكکى ‹ئوقۇزز› 

سۆززىنى ياسايدۇۇ. بۇ سۆزز ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن ئوغۇززغا ئايلىنىپ كکېتىدۇۇ. ئوغۇززالررنىڭ ئانا ۋۋہەہتىنى 

بولغانن ئوتتۇرراا ئاسىياددىن 8- ئہسىرددہەہ ماۋۋہەہرراائۇننہھر (ئوتتۇرراا ئاسىياددىكکى ئامۇ ۋۋہەہ سىر ددہەہرريالىرىى 

ئوتتۇررىسىدىكکى رراايونن) گہ كکہلگہنلىكکى مہلۇمم. ھہتتا بىر قانىتى قارراا ددېڭىزنىڭ شىمالىدىكکى بالقانن 

رراايونىنىڭ تونا قہبىلىلىرىگىچہ بېرىپ تاقىلىدۇۇ. لېكکىن بالقانن ئوغۇززلىرىى مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇرراالمايدۇۇ. 

ئوغۇزز تۈرركکلىرىى ئۈستىدہەہ ئېلىپ بېرىلغانن تىلشۇناسلىققا ئائىت تہتقىقاتالرردداا، ئىشلىتىلگہنن تۈرركکچىنىڭ 

شہررقق تۈرركکچىسىدىن پہررقلىق غہرربب تۈرركکچىسى ئىكکہنلىكکى ئىسپاتالندىى. ئوغۇززالرر سہكکكکىزىنچى ئہسىرنىڭ 

ددہەہسلہپكکى يېرىمىداا ئوغۇزز – يابغۇ ددۆۆلىتىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. ئوغۇزز – يابغۇ ددۆۆلىتى ئۆززىگہ قاررااشلىق ئوغۇزز 

تۈرركکلىرىنى ئۇچوكك ۋۋہەہ بوززووكکتىن ئىباررہەہتت قہددىمكکى تۈرركك تہشكکىالتلىنىش قائىدىسىگہ مۇۋۋااپىق شہكکىلدہەہ 

تہشكکىللہيدۇۇ. بۇ ددۆۆلہتت كکېيىنكکى مہززگىللہددہەہ بۈيۈكك سہلچۇقالرر ددۆۆلىتىنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ.
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ئىسالمىيہتنى قوبۇلل قىلغانن ئوغۇززالرر تۈرركکمہنن نامى بىلہنن تىلغا ئېلىنىشقا باشاليدۇۇ. تۈرركکىيہ سہلچۇقلىرىى 

ددۆۆلىتىدہەہ ۋۋہەہ كکېيىنكکى تۈرركك ددۆۆلہتلىرىدہەہ ھہمم تۈرركك ھہمم تۈرركکمہنن نامى ئىشلىتىلىدۇۇ. ددۆۆلہتت تہشكکىالتى 

ئىچىدہەہ ئوررۇۇنن ئالغانن ۋۋہەہ ئولتۇررااقق ھاياتقا ئۆتكکہنلہرر تۈرركك، كکۆچمہنن ھالہتتہ ياشايدىغانالرر تۈرركکمہنن 

ددېيىلىشىكکہ باشاليدۇۇ. بۇ چۈشہنچہ ئوسمانلى ددہەہۋۋررىدىمۇ ددااۋۋااملىشىدۇۇ. ئوسمانلى قانۇننامىلىرىدہەہ تۈرركك ۋۋہەہ 

شہھہررلىك ددېگہنن سۆززلہرر مہنىدااشش شہكکىلدہەہ ئىستىمالل قىلىنسا، تۈرركکمہنن كکۆچمہنن ھاياتنىڭ سىمۋوولى 

سۈپىتىدہەہ تہررىپلىنىدۇۇ.

ئوغۇززالرر ھہققىدہەہ مہلۇماتت بېرىدىغانن ئىكکكکى ئاساسلىق مہنبہ بارر بولۇپپ، بۇالررنىڭ بىرىى مہھمۇدد كکاشىغہررىى 

تہررىپىدىن ئہررہەہبلہررگہ تۈرركکچہ ئۆگىتىش مہقسىتىدہەہ يېزىلغانن ئىزااھاتلىق تۈرركکچہ – ئہررہەہبچہ لوغہتت ‹ددىۋاانى 

لوغاتىت تۈرركك› ناملىق ئہسہررددۇۇرر. ئىكکكکىنچىسى ررہەہشىدۇۇددددىننىڭ ‹ئوغۇززنامہ› ناملىق ئہسىرىدۇۇرر. بۇنىڭدىن 

باشقا ئوخشاشش بولمىغانن شہكکىللہررددىكکى ئوغۇززنامىلہررمۇ بارر. يۇقىرىقى مہنبہلہررددہەہ كکۆررسىتىلگہنن مہلۇماتالررغا 

ئاساسالنغانداا، ئوغۇزز ئہنئہنىسىگہ كکۆررہەہ ئوغۇززخاننىڭ ئۈچچ چوڭڭ ئوغلى بولغانن گۈنن، ئايي ۋۋہەہ يۇلتۇزز خانن 

ئوغۇززالررنىڭ بوززووكك قىسمىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. باشقا ئۈچچ ئوغلى ئاسمانن، تاغغ ۋۋہەہ ددېڭىزخانن بولۇپپ، بۇالرر 

ئوغۇززالررنىڭ ئۇچوكك قانىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. ئوغۇززخاننىڭ جہمئىي ئالتہ ئوغلى بارر بولۇپپ، بۇالررنىڭ ھہرر 

بىرىنىڭ تۆتتىن ئوغلى بولغانن، شۇنىڭ بىلہنن، 24 ئوغۇزز شہكکىللہنگہنن. ئوغۇززالررنىڭ ئہنئہنىسىگہ كکۆررہەہ، 

ئہڭڭ چوڭڭ ئوغۇلنىڭ ئہۋۋالددىى ھاكکىمىيہتنى ددااۋۋاامالشتۇررىدىغانن باشقۇررغۇچى بولۇشى كکېرہەہكك. ئوغۇززخاننىڭ 

ئہڭڭ چوڭڭ ئوغلى گۈنخانن بولۇپپ، ئۇنىڭ ئوغلى قايى، باياتت، ئالقائہۋۋلى ۋۋہەہ قارراائہۋۋلىدۇۇرر. شۇنىڭ ئۈچۈنن 

ھاكکىمىيہتت قايى قہبىلىسىدىن كکہلگہنن بىرىنىڭ قولىداا بولۇشى كکېرہەہكك ئىدىى. ئہسلىدہەہ ئىدااررہەہ قىلىش 

ئىشلىرىى ئومۇمىي جہھہتتىن ئىكکكکىگہ ئايرىلىدىغانن ئوغۇززالررنىڭ بۇ بوززووكك قانىتىغا ئائىت ئىدىى. بۇالرر 

بولسا، ئايي خاننىڭ نہسلىدىن بولغانن ياززىر، ددۆۆغہرر، ددووددۇۇررغا ۋۋہەہ ياپاررلى ئوغۇززلىرىى بىلہنن يىلدىز خاننىڭ 



نہسلىدىن كکہلگہنن ئاۋۋشارر، قىزىق، بہيدىللى ۋۋہەہ قاررگىن قہبىلىسىدىندۇۇرر. بۇندااقق بولۇشىغا قاررىمايي، 

ئوغۇززالررنىڭ ئىكکكکىنچى قانىتىنى تہشكکىل قىلىدىغانن ئاۋۋجۇقالرر ئاررىسىدىنمۇ ھۆكکۈمدااررالرر چىقىدۇۇ. 

گۆكکخاننىڭ نہسلىدىن بولغانن  بايىندىر، بہچہنہ، چاۋۋۇۇلدۇۇرر ۋۋہەہ چہپنى قہبىلىلىرىنىڭ ئىزىدىن ددااغغ 

خاننىڭ نہسلىدىن كکہلگہنن سالۇرر، ئہيمۇرر، ئااليۇنتلۇ ۋۋہەہ يۈررہەہگىر قہبىلىلىرىى كکېلىدۇۇ. ئوغۇززخاننىڭ 

كکىچىك ئوغلى ددېڭىزخاندىن بولسا يىغدىر، بۈگدۈۈزز، يۇۋۋاا ۋۋہەہ قىنىق قہبىلىرىى كکېلىدۇۇ.

ئوغۇززالررنىڭ ئاۋۋجۇقق قانىتىدىن كکہلگہنن قہبىلىلہررددىن يۇۋۋاا قہبىلىسى قارراا قويۇنلۇ ددۆۆلىتىنى، قىنىق 

قہبىلىسى بۈيۈكك سہلچۇقالرر ددۆۆلىتىنى، يۈررہەہگىر قہبىلىسى رراامىزاانن ئوغۇللىرىى بہگلىكکىنى، بايىندىر 

قہبىلىسى ئاققويۇنلۇ ددۆۆلىتىنى قۇررىدۇۇ. بوززووكك قانىدىن كکہلگہنن ئاۋۋشارر قہبىلىسى گہررمىيانن ئوغۇللىرىى ۋۋہەہ 

قارراامانن ئوغۇللىرىى، قايىالرر بولسا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ.
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بۇ يہررددہەہ تہكکىتلىنىشى كکېرہەہكك بولغانن نۇقتا، ئوسمانلىالررنىڭ ئۆززلىرىنى قايىالررغا باغالشش ئىستىكکىدۇۇرر. 

چۈنكکى سۇلتانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت مہززگىلىدہەہ، بولۇپمۇ 14- ۋۋہەہ 15- ئہسىرلہرر بويىچہ ئوتتۇرراا ئاسىيالىق 

ئىسالمىيہتنى يېڭى قوبۇلل قىلغانن كکۆپلىگہنن تۈرركکمہنلہرر ئىراانن – خۇررااسانن يولى ئاررقىلىق ئاناددوولۇغا 

كکېلىدۇۇ. ئۇالررنىڭ ئىچىدہەہ كکونا ئېتىقاددلىرىنى ساقالپپ قالغانالررمۇ بارر ئىدىى. شۇنىڭ ئۈچۈنن قہددىمكکى ئوغۇزز 

ئہنئہنلىرىى كکۈچلۈكك شہكکىلدہەہ ددااۋۋااملىشىدۇۇ. ئوسمانلىالررمۇ بۇ كکىشىلہرر ئۈستىدىكکى ھۆكکۈمراانلىقىنى 

قانۇنالشتۇررۇۇشش ئۈچۈنن، ئوغۇززخاننىڭ چوڭڭ ئوغلى قايىنىڭ نہسلىدىن ئىكکہنلىكکلىرىگہ دداائىر 

شہجہررىلىرىنى ياززىجىزااددہەہگہ ئوخشاشش تاررىخچىالررنىڭ ۋۋااسىتى بىلہنن ئىلگىرىى سۈررىدۇۇ. ھاززىرقى كکۈندہەہ 

مہززكکۇرر شہجہررہەہ بىر قىسىم تاررىخچىالرر تہررىپىدىن ئۇيدۇۇررما ددہەہپپ قارراالسىمۇ، مۇھىم بولغىنى ئوسمانلىالررنىڭ 



ئوغۇزز ئہنئہنىسى ۋۋہەہ ئاددہەہتلىرىنى ئالدىنقى پىالنغا چىقىرىش ئاررقىلىق ئوغۇززخانغا ئوخشاشش تۈرركکمہنلہررنى 

بىرلہشتۈررۈۈشش ئۈچۈنن كکۆررسىتىلگہنن تىرىشچانلىق ئىكکہنلىكکىنى ئاالھىدہەہ تہكکىتلہشش الززىم.

ئوسمانلىالرر گہررچہ ئوغۇزز ئہنئہنىلىرىدىن پايدىلىنىپ تۇررۇۇپپ تۈرركکمہنلہرر ئۈستىدىكکى ھۆكکۈمدااررلىقىنى 

قانۇنالشتۇررغانن بولسىمۇ، قہبىلىۋااززلىق قىلىشتہكك ئہررززىمہسس سىياسہتلہررنى يولغا قويمىغانىدىى. باشقا ئوغۇزز 

قہبىلىلىرىنى باغرىغا قاندااقق باسقانن بولسا، قۇررغانن ددۆۆلىتىدہەہ تۈرركکىي قہۋۋملہررگىمۇ ئوررۇۇنن بېرىدۇۇ. ھہتتا 

ئىسالمىيہتنى قوبۇلل قىلغانن، ھہقق ددىنغا ئىمانن كکہلتۈررگہنن باررلىق كکىشىلہررگہ قۇررۇۇلغانن ئىمپېرااتوررلۇقق 

ئىچىدىن ئوررۇۇنن بېرىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ قىسقا مۇددددہەہتت ئىچىدہەہ كکېڭہيگہنن ئوسمانلىالرر كکۆچمہنن 

ھاياتتىن ئولتۇررااقق ھاياتقا ئۆتۈشش يولىنى تالاليدۇۇ. چۈنكکى كکۆچمہنلىك تہشكکىالتلىنىش، ددۆۆلہتلىشىش 

سۈررئىتىنى قانچىلىك ئاشۇررسا، ئہينى شہكکىلدہەہ بۇ قوررۇۇلمىنى مۇھاپىزہەہتت قىلىشتا ددۆۆلہتنىڭ يىمىرىلىشى 

سۈررئىتىنىمۇ شۇنچىلىك ئاشۇررىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن ئوسمانلىالرر بہگلىكکتىن ددۆۆلہتكکہ ئۆتۈشش مۇساپىسىدہەہ 

كکۆچمہنن ئوغۇزز قہبىلىلىرىنى ئولتۇررااقلىشىش تۈززۈۈمى دداائىرىسىگہ كکىرگۈززۈۈپپ، ئۇالررنى ئولتۇررااقق ھاياتقا 

ئۆتۈشكکہ ررىغبہتلہندۈۈررىدۇۇ. بۇ ئاررقىلىق نوپۇسىنى تىزىمغا ئېلىش بىلہنن بىرگہ، باجج كکىرىمىنى تېخىمۇ 

مۇھىم ھالغا كکہلتۈررىدۇۇ. بۇالررنىڭ نہتىجىسىدہەہ ددۆۆلہتت سۈررئہتت بىلہنن كکېڭىيىپ ئىمپېرااتوررلۇققا ئايلىنىدۇۇ. 

ئوسمانلىالرر ئۈچۈنن قايى قہبىلىسىدىن بولۇشش، تۈرركکمہنلہرر ئىچىدہەہ ئوغۇزز ئہنئہنىسىدىن پايدىلىنىپ 

ھاكکىمىيہتت تہلہپپ قىلىدىغانالررغا قاررشى كکۈچلۈكك بىر كکوززىر ئىدىى. لېكکىن ئوسمانلى ددہەہۋۋررىدىمۇ، 

ززاامانىمىزددىمۇ ئوغۇززالررنىڭ 24 قہبىلىسىدىن كکہلگہنن يہرر – جايي ناملىرىى، كکىشى ئىسىملىرىنى ئاناددوولۇنىڭ 

كکۆپلىگہنن جايلىرىداا ئىزچىل ھالداا ئۇچرااپپ تۇررىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بىرىنچى 

قىسمى بولغانن «ئوغۇززالرر» تېمىسى ئاستىدىكکى مہخسۇسس پىرووگرااممىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن 

بولۇڭالرر...



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -02
ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا دداائىر پہررقلىق قاررااشالرر

 

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 
پىرووگرااممىمىزنىڭ ئىكکكکىنچى بۆلۈمىدہەہ «ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا دداائىر قاررااشالرر» ماۋۋززۇۇلۇقق 

مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز.

 

«ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا دداائىر قاررااشالرر»

 

ئومۇمہنن 1299- يىلى مہررمہررہەہ ددېڭىزىى بىلہنن ساكکارريا ددہەہررياسىنىڭ ئوتتۇررىسىدىكکى رراايونداا قۇررۇۇلغانن 

ئوسمانلى بہگلىكکىنىڭ تہخمىنہنن بىر يېرىم ئہسىر ئۆتكکہندىن كکېيىن، قاندااقق بولۇپپ ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ چوڭڭ 

ددۆۆلىتىگہ ئايالنغانلىقىغا دداائىر سوئالل ئۇززۇۇنن يىلالررددىن بىرىى ئىلىم ئہھلى تہررىپىدىن تہتقىق ۋۋہەہ بہسس – 

مۇناززىرہەہ قىلىنماقتا. ددۇۇنيانىڭ ھہرر قايسى جايلىرىدىكکى تاررىخچىالررنىڭ بۇ مہسىلہ ھہققىدىكکى قاررااشلىرىغا 

ئوررۇۇنن ئاجرىتىشتىن ئىلگىرىى 13- ۋۋہەہ 14- ئہسىرلہررددہەہ ئوتتۇرراا ئاسىيا، ئوتتۇرراا شہررقق، ئاناددوولۇ ۋۋہەہ بالقانن 

رراايونىدىكکى سىياسىي قۇررۇۇلما بىلہنن تونۇشۇپپ چىقىشنى پايدىلىق بولىدۇۇ ددېگہنن قاررااشتىمىز.



13- ئہسىرددہەہ ئاناددوولۇ سہلچۇقىيالرر ھاكکىمىيىتى يىمىرىلىدۇۇ، دداائىرىسى كکىچىكکلہپپ كکہتكکہنن سہلچۇقىيالرر 

ددۆۆلىتى ۋۋہەہ ئوتتۇررىغا چىققانن ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى موڭغۇلالرر تہررىپىدىن قۇررۇۇلغانن ئىراانن ئىلخانالرر ددۆۆلىتىنىڭ 

ئہگہشكکۈچىسىگہ ئايلىنىدۇۇ. ئوسمانلىالرر، ۋۋىزاانتىيہگہ قوشنا كکىچىك بىر بہگلىكکتۇرر. ۋۋىزاانتىيہمۇ 1204- 

يىلىدىكکى 4- ئہھلى سہلىپ ئۇررۇۇشلىرىدىن كکېيىن بۇررۇۇنقى كکۈچىدىن ئايرىلىپ قېلىپ، ئىستانبۇلل ۋۋہەہ 

ئہترااپى بىلہنن چہكکلىنىدىغانن كکىچىك بىر ددۆۆلہتكکہ ئايلىنىپ قالىدۇۇ. بالقانن رراايونىداا بۇلغاررالرر ۋۋہەہ 

سىرپالررنىڭ چاررلىقلىرىى رراايوننىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك ددۆۆلہتلىرىى بولىدۇۇ. ئوتتۇرراا شہررقتہ بولسا، مىسىر، ئۇررددۇۇنن 

(ئىئورردداانىيہ) ۋۋہەہ سۈررىيہددہەہ ھاكکىمىيہتت يۈررگۈززۈۈۋۋااتقانن مہملۇكکىيالرر بارر ئىدىى. بۇ سىياسىي مۇۋۋااززىنہتنىڭ 

14- ئہسىرنىڭ ئىكکكکىنچى يېرىمىداا ئاستىن – ئۈستۈنن بولۇپپ كکېتىشىگہ سہۋۋہەہبب بولغانن ئىكکكکى ئاساسلىق 

مہسىلہ مہيداانغا كکېلىدۇۇ. بۇالررنىڭ بىرىى، ئوسمانلىالررنىڭ 1354- يىلى گہلىبولۇنى قولغا كکىرگۈززۈۈپپ 

سۈررئہتت بىلہنن بالقانن رراايونىغا قاررااپپ ئىلگىرىلىشى، يہنہ بىرىى بولسا 1370 ۋۋہەہ 1404- يىلالرر ئاررىسىداا 

شہررقتہ جۇڭگو چېگرىسىغا، غہرربتہ قارراا ددېڭىزنىڭ شىمالىغا ۋۋہەہ ئوتتۇرراا ددېڭىزغا، شىمالداا قاززااقق 

بوززقىرلىرىغا، جہنۇبتا ئىندۇۇسس ددہەہررياسىغا قہددہەہرر سۇززۇۇلىدىغانن رراايونداا بىر ئىمپېرااتوررلۇقق قۇررۇۇپپ چىققانن 

تىمۇررنىڭ ئوتتۇررىغا چىقىشىدۇۇرر. ئوسمانلىالررنىڭ بہگلىكکتىن ئىمپېرااتوررلۇققا ئۆتۈشش مۇساپىسى بۇ ددۆۆلہتلہرر 

بىلہنن ئېلىپ باررغانن كکۈررہەہشنىڭ نہتىجىسىدہەہ مۇئہييہنلىشىدۇۇ.

بۇ كکۈررہەہشتہ، كکىچىك بىر بہگلىكکتىن ددۇۇنياغا يېتہكکچىلىق قىلىدىغانن بىر ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ قاندااقق ئوتتۇررىغا 

چىققانلىقى مہسىلىسى ززاامانمىزددىمۇ كکۈچكکہ ئىگہ بولغانن ۋۋہەہ تہتقىق قىلىنىۋااتقانن بىر مہسىلہ. تاررىخىي 

نۇقتىدىن بۇ سوئالغا تۇنجى جاۋۋاابب بہررگہنن تہتقىقاتچى مہشھۇرر تاررىخچى خاممېرددۇۇرر. 1827- يىلى 

خاممېر تہررىپىدىن ئوتتۇررىغا قويۇلغانن ۋۋہەہ كکېيىنچہ مہسىلىگہ يېقىندىن كکۆڭۈلل بۆلۈپپ كکېلىۋااتقانن تاررىخچىالرر 

تہررىپىدىن قوبۇلل قىلىنغانن قاررااشقا ئاساسالنغانداا، ددۆۆلہتنىڭ تۇنجى ھۆكکۈمدااررىى ئوسمانن غاززىى بولغانلىقى 

ئۈچۈنن، بۇ سىياسىي تہشكکىالتلىنىشنىڭ نامى ئوسمانلى ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. خاممېر تہكکىتلىگہنن يہنہ بىر ئامىل 



بولسا، بہگلىكکنىڭ قۇررۇۇلۇشىدىن ئېتىباررہەہنن ئالہمشۇمۇلل بىر ئىمپېرااتوررلۇققا ئېلىپ باررىدىغانن پىرىنسىپالرر 

ئۈستىگہ قۇررۇۇلغانن بولۇشىدۇۇرر. خاممېرغا كکۆررہەہ ئوسمانلىالرر، بہگلىكکتىن ددۆۆلہتكکہ ئۆتۈشش مۇساپىسىدہەہ تۇنجى 

ددۆۆلہتت تہشكکىالتىنى قۇررغانن چاغداا، ئۆززلىرىدىن ئىلگىرىى ئاناددوولۇدداا بىر ئىمپېرااتوررلۇقق قۇررغانن سہلچۇقىيالرر 

ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ مۇئہسسہسہلىرىنى ئہينہنن يولغا قويىدۇۇ. لېكکىن ددۆۆلہتتىن ئىمپېرااتوررلۇققا ئۆتۈشش 

مۇساپىسىدہەہ سہلچۇقىيالررنىڭ مۇئہسسہسہلىرىنى بىر تہررہەہپكکہ قايرىپ قويۇپپ، ئابباسىيالرر ددۆۆلىتى ۋۋہەہ 

قہددىمكکى ئىراانن ئىمپېرااتوررلۇقلىرىنى ئۈلگہ قىلىدۇۇ. خاممېرنىڭ قاررىشىچہ يہنہ، فاتىھ مہززگىلىدہەہ ۋۋىزاانتىيہ 

ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ ددۆۆلہتت تہشكکىالتىنىڭ تہسىرىگىمۇ يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ ئۇچراايدۇۇ.

.......................................................................................

خاممېرددىن تہخمىنہنن بىر ئہسىر كکېيىن، 1916- يىلى «ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ قۇررۇۇلۇشى» 

ناملىق ئہسىرىى ئېالنن قىلىنغانن ئامېرىكکىلىق مۇخبىر خخ.ئا گىببونس ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشش 

مہسىلىسى ئۈستىدہەہ يہنہ بىر قېتىم توختىلىدۇۇ. گىببونسنىڭ قاررىشىچہ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قۇررغانن 400 

چېدىرلىق تۈرركکمہنن ئالدىى بىلہنن ئىسالمم ددىنىنى قوبۇلل قىلىدۇۇ، يېڭى بىر ددىنىي غہيرہەہتت ئىچىدہەہ 

ۋۋىزاانتىيہنىڭ ئۈچچ رراايونىغا ئىسالمىيہتنى تاررقىتىش ئۈچۈنن غاززااتقا ئاتلىنىدۇۇ. بۇ سىياسہتنىڭ نہتىجىسىدہەہ 

ئىسالملىشىش يالغۇزز تۈرركکمہنن گۇررۇۇپپىالرر ئاررىسىدىال ئہمہسس، رراايوندىكکى مہۋۋجۇتت تۈرركك بولمىغانن قہۋۋملہرر 

ئاررىسىدىمۇ ئىشقا ئاشىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن ئىسمى ئوسمانلى ددہەہپپ ئاتالغانن بۇ يېڭى مىللہتت، بىر جاھانن 

ئىمپېرااتوررلۇقى بولغانن ئوسمانلىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ.

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلىشىغا ئاالقىداارر قاررااشالررددىن پہررقلىق يېڭى پىكکىرلہرر، 1935- يىلى تۈرركکىيہ 

جۇمھۇررىيىتى ززاامانىۋىي تاررىخچىلىقىنىڭ ئاساسچىسى ددہەہپپ قاررىلىدىغانن ۋۋہەہ ئوسمانلى سہددررىئہززہەہمم 

ئائىلىسىنىڭ مہنسۇبى بولغانن فۇئاتت كکۆپرۈۈلۈ تہررىپىدىن ئوتتۇررىغا قويۇلدىى. كکۆپرۈۈلۈنىڭ قاررىشىچہ 



ئوسمانلى بہگلىكکىنىڭ مہيداانغا كکېلىشى 13- ئہسىر سہلچۇقىيالرر تۈرركکىيہسىدىكکى تاررىخىي ۋۋہەہ ئىجتىمائىي 

ھاددىسىلہررنىڭ نہتىجىسىدۇۇرر. بۇ ئہسىرددہەہ ئۇچچ رراايونىغا خوررااسانن يولىنى بويالپپ ئاناددوولۇغا كکہلگہنن ئوتتۇرراا 

ئاسىيالىق كکۆپلىگہنن تۈرركکمہنن يہررلىشىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئاناددوولۇددىكکى كکۆپلىگہنن جايالرر يېڭىدىن 

پہتھى قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن سىرتت مہھہللىي بىر مہددہەہنىيہتكکہ ئىگہ بولغانن سہلچۇقىيالرر تۈرركکىيہسىنىڭ 

ئالىي ئىلىم مہرركکہززلىرىدىن كکہلگہنن ددىنىي ئالىمالرر ۋۋہەہ شہھہررلىك كکہسىپ ئہھلىلىرىى ددۆۆلہتنىڭ 

تہشكکىالتلىنىشىداا ئۆزز ئالدىغا رروولل ئوينايدۇۇ. خاممېر ۋۋہەہ گىببونسنىڭ ئہكکسىچہ كکۆپرۈۈلۈ، ئوسمانلىالررنىڭ 

ۋۋىزاانتىيہ مۇئہسسہسہلىرىنى ئہينہنن ئىجراا قىلمىغانلىقىنى ۋۋہەہ سہلچۇقىيالرر ئاررقىلىق قہددىمكکى تۈرركك – ئىسالمم 

ددۇۇنياسىدىن كکہلگہنن كکۆپلىگہنن ئوررگاندىن ئېلىنغانلىقىنى ۋۋہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى ئوغۇزز قايى قہبىلىسىنىڭ 

قۇررۇۇپپ چىققانلىقىنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ.

1937- يىلى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشى بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىك قاررااشلىرىنى ئوتتۇررىغا قويغانن يہنہ 

بىر تاررىخچى بولسا، ئاۋۋۇۇستراالىيہلىك مہشھۇرر تہتقىقاتچى پائۇلل ۋۋىتتېك بولدىى. ئۇنىڭ قاررىشىچہ، 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى شہكکىللہندۈۈررگہنن ئاساسلىق ئامىل ئۇچچ رراايونىداا ھاكکىمىيہتت يۈررگۈززۈۈۋۋااتقانن ۋۋہەہ ئۇچچ 

مہددہەہنىيىتى ددہەہپپ ئاتالغانن ھاياتت شارراائىتىدۇۇرر. ئوسمانلىالرر، غاززااتت پىكکرىنى جانالندۇۇررۇۇشش ئاررقىلىق 

بہگلىكکلىرىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئہنئہنىسىنى 14- ئہسىرنىڭ ئىكکكکىنچى يېرىمىداا بالقانن رراايونىغا 

كکېڭہيتىدۇۇ. ددۆۆلہتنىڭ تہشكکىالتلىنىشى يۇقىرىى تہلىم – تہرربىيہ ئالغانن ۋۋہەہ سہلچۇقىيالرر تۈرركکىيہسىنىڭ ھہرر 

قايسى جايلىرىدىن كکہلگہنن ئالىمالرر تہررىپىدىن ئىشقا ئاشۇررۇۇلىدۇۇ. ئۇالرر سہلچۇقىيالرر ددۆۆلىتىدىن ئىگىلىگہنن 

پىكکىرلىرىنى بۇ يېڭى ددۆۆلہتتہ ئہمہلىيلہشتۈررىدۇۇ. ئومۇمہنن قىلىپ ئېيتقانداا، كکۆپرۈۈلۈ ۋۋہەہ ۋۋىتتېكکنىڭ 

قاررااشلىرىنىڭ بىر – بىرىگہ ئۇيغۇنن ئىكکہنلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇالررنىڭ ئوتتۇررىسىدىكکى پہررقق 

ۋۋىتتېكکنىڭ غاززااتت پىكکرىنى ئالدىنقى پىالنغا چىقىرىشىدۇۇرر.

.......................................................................................



ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا ئاالقىداارر نہززىرىيہلہررنى ئوتتۇررىغا قويغانن باشقا تاررىخچىالرر يۇقىرىداا ئىسمى 

ززىكکىر قىلىنغانن بہشش تہتقىقاتچىنىڭ كکۈچلۈكك تہسىرىگہ ئۇچرىغانن ياكکى ئۇالررنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدۇۇرر. 

بۇالررنىڭ ئىچىدىن ئہڭڭ باشتا مہشھۇرر تۈرركك تاررىخچىسى خالىل ئىنالجىكکنى كکۆررسىتىشكکہ بولىدۇۇ. ئىنالجىك 

1980- يىلى ياززغانن بىر پاررچہ ماقالىسىدہەہ بۇ مہسىلہ ھہققىدہەہ كکۆپرۈۈلۈ ۋۋہەہ ۋۋىتتېكکنىڭ نہززىرىيہلىرىنى ررہەہتت 

قىلمىغانن ئاساستا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشى بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىك باشقا بىر نۇقتىنى ئالدىنقى 

پىالنغا چىقاررددىى. ئۇنىڭ قاررىشىچہ بولۇپمۇ 13- ئہسىرنىڭ ئىكکكکىنچى يېرىمىداا ئاناددوولۇدداا كکۆررۈۈلگہنن 

كکۈچلۈكك نوپۇسس ھہررىكکہتلىرىى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىداا ئاساسلىق رروولل ئوينىغانن. ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ ھۆكکۈمدااررلىرىى ددہەہسلہپتہ بىتھىنيا، ئاررقىدىن ررۇۇمم ئہلى (بالقانن رراايونى) ددہەہ مہززكکۇرر ھہررىكکہتچانن 

ئىنسانن كکۈچىگہ تايانغانن ھالداا بىر ھہرربىي سىياسہتنى يولغا قويغانن ۋۋہەہ قہددہەہممۇ قہددہەہمم بىر يېرىم ئہسىر 

ئىچىدہەہ جاھانن ئىمپېرااتوررلۇقىنى قۇررۇۇپپ چىققانن.

1983- يىلى ئامېرىكکىلىق تاررىخچى ۋۋہەہ ئانترووپولوگگ ررۇۇددىى پائۇلل لىندنېر بولسا، 13 ۋۋہەہ 14- ئہسىر 

ئاناددوولۇسىدىكکى تۈرركك قہبىلہ ئالدىنقى پىالنغا چىقاررغانن قاررااشلىرىى بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىنى 

ئىزااھالشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ ددہەہۋۋررددہەہ بىتھىنياددىكکى تۈرركك قہبىلہ قوررۇۇلمىسىنىڭ قانن ۋۋہەہ نہسہپنى چىقىش 

قىلىدىغانن، لېكکىن باشقىالررنى چہتكکہ قاقمايدىغانن، ئۇالررنىڭ تۆھپىلىرىنى قوبۇلل قىلىدىغانن ررووھىنى 

تہكکىتلہيدۇۇ. بۇ قہبىلہ چۈشہنچىسىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانلىقىنى، 

ددۆۆلہتلىشىش مۇساپىسىگہ كکىرىپ بولغاندىن كکېيىن بولسا، ئوسمانلىالررنىڭ بۇ ئاساستىن يىرااقالشقانلىقى، 

كکېلىپ چىقىش مہنبہسىدىن ياتالشقانلىقىنى ئىلگىرىى سۈررىدۇۇ.

ئہلۋہەہتتہ يۇقىرىقى تہتقىقاتچىالررنىڭ ھہممىسىنىڭ قاررااشلىرىنىڭ نىسبہتہنن بولسىمۇ توغراا تہررہەہپلىرىى بارر. 

لېكکىن پۈتۈنن ددۇۇنيا مىقياسىداا ئېشىپ بېرىۋااتقانن ئوسمانلىغا ئاالقىداارر تہتقىقاتالرر، ئوسمانلىالررنىڭ تۈرركك 

خاررااكکتېرىى، سارراايي ۋۋہەہ ئىدااررہەہ قىلغۇچىالرر ئاررىسىداا ئىستىمالل قىلىنىدىغانن تۈرركك تىلىنى شۈبھىسىز شہكکىلدہەہ 



تہكکىتلہيدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلىالررنىڭ ئۆززىدىن ئىلگىرىكکى ررىم، ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقلىرىغا ئوخشاشش كکۆپپ 

ددىنلىق، كکۆپپ مىللہتلىك ۋۋہەہ كکۆپپ ئېتىقاددلىق كکىشىلہررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانلىقىنى ئاالھىدہەہ تىلغا ئالىدۇۇ. 

ئوسمانلىالررنىڭ ئاقىالنہ ددہەہپپ قاررىغانن پىكکىر ۋۋہەہ سىياسہتلہررنى بۇالررنىڭ كکېلىپ چىقىشىنىڭ ئوتتۇرراا ئاسىيا، 

ئىسالمم ددۇۇنياسى، ررىم ياكکى ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقلىرىغا ئائىت بولۇشىغا قاررىمايي پايدىالنغانلىقى ۋۋہەہ 

ھۆكکۈمدااررلىقى ئاستىدىكکى باررلىق كکىشىلہرر ئۈچۈنن ئوررتاقق قىممہتت – قاررااشالررنى شہكکىللہندۈۈررۈۈشكکہ 

تىرىشقانلىقىنى تہكکىتلىشىدۇۇ. تہتقىقاتچىالرر، بۇ چۈشہنچىنىڭمۇ ئوسمانلىنى بہگلىكکتىن ئىمپېرااتوررلۇققا 

ئايالندۇۇررغانلىقىنى ئوتتۇررىغا قويۇشماقتا.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئىكکكکىنچى 

بۆلۈمىدہەہ «ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا دداائىر قاررااشالرر» ناملىق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -03
«ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى» نىڭ قىسقىچہ ھاياتى ۋۋہەہ ئوسمانلىنىڭ ددہەہسلہپكکى ددہەہۋۋررلىرىى ھہققىدہەہ 

قىسقىچہ مہلۇماتت...

ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئۈچىنچى بۆلۈمىدہەہ 

«ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى (ۋۋااپاتى 1282-يىلى)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز.

 



«ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى (ۋۋااپاتى 1282-يىلى)»

 

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىئوسى: ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ نامى بېرىلگہنن ۋۋہەہ بىرىنچى ئوسمانلى 

سۇلتانى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدىغانن ئوسمانن بہگنىڭ ئاتىسىدۇۇرر. بۇ يہررددىكکى ‹غاززىى› سۆززىى ئۇنىڭ سۈپىتى 

بولۇپپ، ئہررتۇغرۇۇلنىڭ سۈپىتىدىنمۇ چىقىپ تۇررغىنىدہەہكك ھاياتى ئۇررۇۇشالرر بىلہنن ئۆتكکہنن، ھۆكکۈمدااررىى 

بولغانن قايى قہبىلىسىگہ مہنسۇپپ بىر قىسىم تۈرركکمہنلہررگہ ئاناددوولۇددىن ماكکانن ئىزددىگہنن بىر ددااھىيدۇۇرر. بىر 

قاررااشتا ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ھاياتى ئوسمانلىالررنىڭ ئاناددوولۇغا قاندااقق كکہلگہنلىكکى، سہلچۇقق سۇلتانلىرىى 

بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلىرىى ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہ چېگرااسىداا بىر ئۇچبہگلىكکى قۇررۇۇشىنىڭمۇ تاررىخىي ددېمہكکتۇرر.

ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئہسلى مہنبہلىرىدہەہ ئہررتۇغرۇۇلل غاززىغا ئائىت ناھايىتى ئازز مہلۇماتالرر بارر. ئۇنىڭ توغرىسىدىكکى 

بۇ ئازز مہلۇماتمۇ كکۆپىنچہ ددااستانن، ررىۋاايہتت شہكکلىدىكکى مہلۇماتالررددىن تہشكکىل تاپىدۇۇ. بۇ مہلۇماتالرردداا 

كکۆررسىتىلىشىچہ، ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى 1190- يىلالرردداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن بولۇشى مۇمكکىن. بہززىى مہنبہلہررددہەہ 

ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى سۈلہيمانن شاھھ ددہەہپپ بېرىلگہنن بولسىمۇ، باشقا مہنبہلہرر گۈندۈۈزز ئالىپنىڭ ئوغلى 

ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىدۇۇ. يېقىنقى ززاامانداا تېپىلغانن ئوسمانن بہگكکہ ئائىت بىر كکۆمۈشش مېتالل پۇلداا ‹ئوسمانن 

بىن ئہررتۇغرۇۇلل بىن گۈندۈۈزز ئالىپ› يہنى گۈندۈۈزز ئالىپنىڭ ئوغلى ئہررتۇغرۇۇلنىڭ ئوغلى ئوسمانن ددېگہنن 

ئىباررہەہ بارر. بۇ پۇلل ئہررتۇغرۇۇلنىڭ ئاتىسىنىڭ ددہەہلل ئۆززىگہ ئوخشاشال ئىسمى تۈرركکچہ بولغانن ۋۋہەہ 

ئوغۇززنامىلہررددىكکى شہجہررىلہررددىمۇ قہيت قىلىنغانن گۈندۈۈزز ئالىپ ئىكکہنلىكکىدہەہ شۈبھہ قالمايدۇۇ.

قايى قہبىلىسىگہ مہنسۇپپ ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ئہجدااددلىرىى ئاناددوولۇنىڭ تۇنجى پہتھى قىلىنىشى ئہسناسىداا 

بۈيۈكك سہلچۇقق سۇلتانى تۇغرۇۇلل بہگگ ۋۋہەہ ئالپ ئاررسالننىڭ قومانداانلىرىى قاتاررىداا ئوررۇۇنن ئېلىپ ددہەہسلہپتہ 

ھاززىرقى تۈرركکىيہنىڭ شہررقىي ئاناددوولۇ رراايونىدىكکى بىتلىس ۋۋىاليىتىگہ قاررااشلىق ئاھالتت رراايونىغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ 

بۇ يہررددہەہ ئاناددوولۇغا قاررىتىلغانن غاززااتت ۋۋہەہ پہتھى قىلىش ھہررىكکہتلىرىگہ قاتنىشىدۇۇ. 13- ئہسىرنىڭ 



باشلىرىداا ئاھالتت رراايونىنىڭ موڭغۇلالررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ كکېتىشى بىلہنن شہررقىي ئاناددوولۇدداا بىر ددۆۆلہتت 

قۇررغانن ۋۋہەہ ئوسمانلىالررغا ئوخشاشال قايى قہبىلىسىگہ قاررااشلىق ئاررتۇقق ئوغۇللىرىنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقى 

ئاستىدىكکى ماررددىنغا كکېلىدۇۇ. ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ئاتىسى گۈندۈۈزز ئالىپنىڭ قومانداانلىقى ئاستىدىكکى بۇ 

تۈرركکمہنلہرر مۇڭغۇلالررنىڭ بېسىمى بىلہنن غہرربب تہررہەہپكکہ يۈررۈۈشۈپپ، ددہەہسلہپتہ ئہررززۇۇررۇۇمغا قاررااشلىق پاسىنالرر 

يايلىقىغا ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. بۇ جہرريانداا گۈندۈۈزز ئالپ كکېسہلل بولۇپپ بۇ ددۇۇنيا بىلہنن ۋۋىداالىشىدۇۇ ۋۋہەہ ئوررنىغا 

ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ئولتۇررىدۇۇ.

 مۇڭغۇلالررنىڭ بېسىمى پاسىنالرر يايلىقىدىمۇ ھېس قىلىنىشقا باشلىغاندىن كکېيىن، ئہررتۇغرۇۇلغا قاررااشلىق 

تۈرركکمہنلہرر يېڭى بىر ماكکانن ئىزددہەہشكکہ باشاليدۇۇ. ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ئاكکىلىرىى سۇنگۇرر تہكکىن ۋۋہەہ 

گۈندۇۇغدۇۇالرر ئاخالتقا قايتقانن بولۇشىغا قاررىمايي ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى بىر تۇغقىنى ددۈۈنداارر بہگگ بىلہنن بىرلىكکتہ 

غہرربكکہ قاررااپپ ھہررىكکہتت قىلىپ، سىۋااسس ئہترااپىغا كکېلىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا ئوسمانلىالررنىڭ تہقدىرىنى 

ئۆززگہررتىدىغانن بىر ۋۋہەہقہ يۈزز بېرىدۇۇ. ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى سىۋااسس ئہترااپىداا تۇررىۋااتقانداا، سہلچۇقق قوشۇنى 

بىلہنن كکۆپپ ساندىكکى موڭغۇلل ئہسكکہررلىرىنىڭ ئۇررۇۇشقا كکىرگہنلىكکى، سہلچۇقالررنىڭ يېڭىلىشكکہ يۈزز 

تۇتقانلىقىدىن خہۋۋہەہرر تاپىدۇۇ. ئۇررۇۇشقا ئىشتىرااكك قىلغانن ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ئوسمانلىالررغا ياررددہەہمم قىلىشى 

بىلہنن ئۇررۇۇشنىڭ سہيرىى ئۆززگىرىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇررۇۇشتا سہلچۇقق قوشۇنى غہلىبہ قىلىدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشنىڭ، 1230- 

يىلىداا سہلچۇقق سۇلتانى بىرىنچى ئاالئۇددددىن كکہيكکۇباتت بىلہنن خاررہەہززىمشاھالرر ئوتتۇررىسىداا مہيداانغا كکہلگہنن 

ياسسىچىمہنن ئۇررۇۇشى ئىكکہنلىكکىنى تاررىخىي مہنبہلہررددىكکى ئۇچۇررالررددىن كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ.
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سہلچۇقق سۇلتانى بىرىنچى ئاالئۇددددىن كکہيكکۇباتت ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ بۇ ئۇررۇۇشتا قىلغانن ياررددىمىنىڭ 

مۇكکاپاتى سۈپىتىدہەہ ئہنقہررہەہگہ يېقىن قاررااجا تاغغ ۋۋہەہ ئہترااپىنى ئۇنىڭغا بېرىدۇۇ. ئوسمانلىالرر بىر مہززگىل بۇ 



يہررددہەہ تۇررىدۇۇ. ئاررقىدىن ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ئوغلى ساۋۋجى بہگنى سۇلتانن ئاالئۇددددىن كکہيكکۇباتقا ئہلچى قىلىپ 

ئہۋۋہەہتىپ، ئۇنىڭدىن ماكکانلىشىش ئۈچۈنن يېڭى بىر يہرر بېرىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. كکېرہەہكکلىك ررۇۇخسہتلہررنى 

ئالغاندىن كکېيىن غہرربكکہ قاررااپپ ھہررىكکہتت قىلىپ ۋۋىزاانتىيہ چېگرىسىغىچہ كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ تۆۋۋہەہنن ساكکارريا 

ھاۋۋززىسىدىكکى سۆگۈتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئہترااپىدىكکى جايالررغا ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. بۇ يہررلہرر كکېيىنچہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

قۇررۇۇلىدىغانن جايي بولۇپپ قالىدۇۇ. 1231- يىلى ۋۋىزاانتىيہگہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلغانن سہلچۇقق سۇلتانى 

سۇلتانن ئۆيۈنن (ھاززىرقى ئہسكکىشہھىر) گہ كکہلگہندہەہ ئہررتۇغرۇۇلل بہگمۇ ئاددہەہملىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ بۇ 

قوشۇنغا قېتىلىدۇۇ. ئىزنىك، ررىم ئىمپېرااتوررىى تېئوددووررووسس السكکاررىسنىڭ ئہسكکہررلىرىى بىلہنن سہلچۇقق 

قوشۇنى ئوتتۇررىسىدىكکى ئۇررۇۇشتا ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ئاددہەہملىرىنىڭ تۆھپىسى بىلہنن قولغا كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. 

شۇنىڭ بىلہنن سہلچۇقق سۇلتانى ئہررتۇغرۇۇلل غاززىگہ ئہسكکىشہھىر ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئہترااپىنى بېرىدۇۇ. 1232- 

يىلى ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى قاررااھىسارر (قاررااجا ھىسارر) نى قوررشاپپ قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. شہھہررنىڭ ررىم ھۆكکۈمدااررىنى 

قولغا چۈشۈررۈۈپپ، ئالغانن غہنىمہتنىڭ بہشتىن بىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ سۇلتانن ئاالئۇددددىن كکہيكکۇباتقا 

يولاليدۇۇ. غہنىمہتنىڭ ئېشىپ قالغىنىنى غاززىالررغا بۆلۈپپ بېرىدۇۇ. بۇ غہلىبىسىدىن كکېيىن ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى 

سۆگۈتكکہ يۈررۈۈشش قىلىىپ، ئۇ يہررنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. سہلچۇقق سۇلتاننىىڭ بۇ يہررنىمۇ ئۇنىڭغا بېرىشى 

بىلہنن بىرلىكکتہ بہگلىكکنىڭ مہرركکىزىنى سۆگۈتكکہ يۆتكکہيدۇۇ.

ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى سۆگۈتكکہ ئوررۇۇنالشقاندىن كکېيىن، ئۆززگىچہ بىر سىياسہتنى يولغا قويىدۇۇ. ئۇ، مہرركکىزىى 

ئىزنىك ۋۋہەہ ئىستانبۇلغا جايالشقانن ۋۋىزاانتىيہ ددۆۆلىتىگہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلىشنى باشالشش بىلہنن بىرگہ، 

رراايوندىكکى مہھہللىي ررىم بہگلىكکلىرىى (تہكکفۇررلىرىى) بىلہنن ددووستانہ مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىدۇۇ. بۇ يہررددہەہ ئۆززىگہ 

ئوخشاشال ئۇچچ بېگى بولغانن باشقا تۈرركکمہنن بہگلىكکلىرىى بىلہنن ئېلىپ باررغانن ھاكکىمىيہتت مۇجاددىلىسىنىڭ 

تہسىرىى بارر بولۇشى مۇمكکىن. ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ئۆززىگہ ئوخشاشش قايى قہبىلىسىدىن كکہلگہنن ۋۋہەہ 

سہلچۇقالررنىڭ كکاستامونۇ ئۇچچ بېگى بولغانن ھۇسامہددددىن چوباننىڭ ئوغۇللىرىى بىلہنمۇ ياخشى مۇناسىۋہەہتت 



ئوررنىتىدۇۇ. ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى يېرىم كکۆچمہنن ھالہتتىكکى بىر خىل ھاياتت شہكکلىدہەہ ياشايدۇۇ، قىشنى سۆگۈتتہ، 

ياززلىرىنى ددوومانىچ يايلىقىداا ئۆتكکۈززىدۇۇ. ۋۋىزاانتىيہ ۋۋہەہ باشقا ئۇچچ بہگلىكکلىرىگہ قاررشى كکۈررىشىدہەہ ئاكکچاكکوجا، 

سامسا چاۋۋۇۇشش، قارراا تہكکىن، ئايقۇتت ئالپ ۋۋہەہ قونۇرر ئالپقا ئوخشاشش تہجرىبىلىك ئۇچچ بہگلىكکلىرىنىمۇ 

ئہترااپىغا توپاليدۇۇ. بۇ بىرلىك ئوسمانلىنى كکۈنسىرىى كکۈچلہندۈۈررۈۈپپ، رراايوننىڭ مۇھىم سىياسىي 

كکۈچلىرىنىڭ بىرىگہ ئايالندۇۇررىدۇۇ.
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ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى غہرربىي ئاناددوولۇدداا سہلچۇقالررغا قاررااشلىق بىر ئۇچچ بېگى بولۇشش سۈپىتى بىلہنن، 1279- 

يىلىغا قہددہەہرر پائالىيہتلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. مہنبہلہررددہەہ، ئۇ ززاامانالرردداا ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ ياشىنىپ 

قالغانلىقى ۋۋہەہ ھۆكکۈمدااررلىقنى ئوغلى ئوسمانغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بہررگہنلىكکى قہيت قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى 90 

ياشتىن ئاشقانن بولۇپپ، 1282- يىلى ئۆلۈپپ كکہتكکہنن ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ.

ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ھاياتت ۋۋااقتىداا سۆگۈتت مہرركکىزىدہەہ ئۆزز نامىداا بىر جامہ سالدۇۇررىدۇۇ. بۇ جامہ ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى 

ددہەہۋۋررىدہەہ سېلىنغانن بىرددىن بىر بىناكکاررلىق ئہسىرىى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. 19- ئہسىرنىڭ ئاخىرلىرىداا بۇ 

جامہ تۇنجى ھالىتىدىن پۈتۈنلہيي پہررقلىق بىر شہكکىلدہەہ ئىنشا قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئہسلى ھالىتىنى يوقىتىپ 

قويىدۇۇ. 1956- يىلى يېڭىدىن سېلىنغانن ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى جامہسى ررېمونت قىلىنىدۇۇ.

ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى ۋۋااپاتت بولغاندىن كکېيىن سۆگۈتتہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. كکېيىنچہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئىكکكکىنچى 

سۇلتانى بولىدىغانن نہۋۋررىسى ئوررھانن بہگگ تہررىپىدىن سۆگۈتتہ بىر مہقبہررہەہ ئىنشا قىلىنىدۇۇ. ئوسمانلىالرر 

پايتہختلىرىنى بۇررسا، ئہددىرنہ ۋۋہەہ ئاخىرىداا ئىستانبۇلغا يۆتكکىگہنن ۋۋہەہ ئۆزز ددہەہۋۋررىدہەہ ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك 

ئىمپېرااتوررلۇقىنى قۇررغانن بولسىمۇ، ئانا ۋۋہەہتىنى ۋۋہەہ ئہجدااددلىرىنى ئۇنتۇپپ قالمايدۇۇ. ئوررھانن تہررىپىدىن ئىنشا 

قىلىنغانن بۇ مہقبہررہەہنى 1757- يىلى ئۈچىنچى مۇستافا، 1882- يىلى ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد ررېمونت 



قىلدۇۇررىدۇۇ ۋۋہەہ بىر قىسىم يہررلىرىگہ ئىالۋۋہەہ قۇررۇۇلۇشش قىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا مہقبہررہەہنىڭ سۇلتانن 

ئابدۇۇلھہمىد تہررىپىدىنمۇ ررېمونت قىلدۇۇررۇۇلغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇ مہقبہررہەہددہەہ يالغۇزز ئہررتۇغرۇۇلل 

غاززىال ئہمہسس، ئۇنىڭ ررہەہپىقىسى ھہلىمہ خاتۇنن، بىر تۇغقىنى ددۈۈنداارر بہگگ ۋۋہەہ ئوغلى ساۋۋجى بہگگ 

قاتاررلىقالررنىڭ قہبرىلىرىمۇ بارر. يہنہ 1326- يىلى بۇررسا پہتھى قىلىنغاندىن كکېيىن ۋۋہەہسىيىتىگہ ئاساسہنن 

جہسىتى بۇررساغا يۆتكکہلگہنن ئوسمانن غاززىنىڭ قہبرىسىمۇ بۇ يہررددىدۇۇرر. ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد پہقہتت 

ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ قہبرىسىنى ررېمونت قىلىش بىلہنال كکۇپايىلہنمہيي، قايى قہبىلىسىدىن كکہلگہنن قارراا 

كکہچىلى ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن تۈرركکمہنلہررنى مۇھاپىزہەہتت قىسمى قىلىپ تہيىنلہپپ سارراايداا ۋۋہەہززىپہ بېرىدۇۇ. 

ئوسمانلىنىڭ بۇ پائالىيہتلىرىى ئاناددوولۇددىكکى يىلتىزلىرىنى جانالندۇۇررۇۇشش ئاررززۇۇسىنى چىقىش قىلىدۇۇ. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ۋۋۇۇجۇددقا چىققانن بۇ ززېمىنالررغا تۈرركکىيہ جۇمھۇررىيىتىمۇ ئہھمىيہتت بېرىپ، 1970- 

يىلالرردداا ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى مہقبہررىسىنىڭ ئالدىدىكکى ساھہگہ تاررىختىكکى تۈرركك ددۆۆلہتلىرىنىڭ قۇررغۇچىلىرىنىڭ 

ھہيكکہللىرىنى ئوررۇۇنالشتۇررددىى. بۇ ئاررقىلىق ززاامانىمىزددىكکىلہرر ئہررتۇغرۇۇلل غاززىغا بولغانن مۇھہببىتىنى 

ددااۋۋاامالشتۇررماقتا، ھہرر يىلى سېنتہبىر ئايلىرىنىڭ ئاخىرلىرىداا پائالىيہتت ئۆتكکۈززۈۈپپ كکہلمہكکتہ. مہھہللىي 

كکېيىملہررنى كکىيگہنن ھالداا ئاتلىرىغا مىنىپ، قوللىرىداا بايرااقق ‹ددۇۇئا ئوررنى› ددېگہنن ئېگىز بىر تۈززلہڭلىكکتىن 

سۆگۈتكکہ كکىرىدۇۇ ۋۋہەہ ئہررتۇغرۇۇلل غاززىنىڭ قہبرىسىنى ئۈچچ قېتىم ئايلىنىشنى ددااۋۋاامالشتۇررماقتا. ئاندىن 

قۇرربانلىقالرر كکېسىلمہكکتہ، بۇالررنىڭ گۆشلىرىى بىلہنن پىشۇررۇۇلغانن پولو جامائہتت بولۇپپ يىيىلگہندىن كکېيىن، 

قۇررئانن ۋۋہەہ مہۋۋلۇتت ئوقۇلۇپپ، چېلىشىش، نہيزىۋااززلىق ددېگہندہەہكك مىللىي ئويۇنالرر ئوينىلىپ كکہلمہكکتہ. 

ددۆۆلہتنىڭ يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك ئہرربابلىرىى ھہرر يىلى بۇ خىل پائالىيہتلہررگہ ئاكکتىپ قاتناشماقتا. قىسقىسى 

يۇقىرىقى پائالىيہتلہرر غہيرىى ررہەہسىم ساالھىيہتكکہ ئىگہ بولماقتا.



ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىز بويىچہ 

«ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى (ۋۋااپاتى 1282-يىلى)» ناملىق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن 

بولۇڭالرر...

 

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

FahamettinBaşar, “Ertuğrul Gazi”, TDVİA, c. 11.

M.Baha Tanman, “Ertuğrul Gazi  Cami ve Türbesi”, TDVİA, c. 11.

M.H.Yınanç, Ertuğrul Gazi”, İslam Ansiklopedisi, c. IV

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -04
«ئہررتۇغرۇۇلل غاززىى» نىڭ قىسقىچہ ھاياتى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ تۆتىنچى بۆلۈمىدہەہ «ئوسمانن غاززىى (1299-1324)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز.

ئۈچچ قىتئہددہەہ ئالتہ ئہسىر بويىچہ ھۆكکۈمم سۈررگہنن بىر ددۆۆلہتكکہ نامى بېرىلگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

قۇررغۇچىسى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدىغانن ئوسمانن بہگنىڭ ھاياتىغا دداائىر ئۇچۇررالرر يېرىم ددااستانن، يېرىم ررېئالل 

ئۇچۇررالرر شہكکلىدہەہ ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن. بۇ مہلۇماتالررغا ئاساسالنغانداا، ئوسمانن بہگگ، ئہررتۇغرۇۇلل 

غاززىنىڭ ئوغلى بولۇپپ، 1258- يىللىرىى ئہترااپىداا ھاززىرقى بۇررسا شہھىرىگہ يېقىن بىر يہررگہ جايالشقانن 

بىلہجىكکكکہ قاررااشلىق سۆغۈتتہ ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئوسماننىڭ نامى پہقہتت ددۆۆلہتكکىال ئہمہسس، ئۇنىڭغا 

ئہگہشكکہنن كکىشىلہررگىمۇ بېرىلىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ ۋۋہەہ خہلقى ئوسمانلى ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. ئوسماننىڭ ئانىسى 

ھايمہ خاتۇندۇۇرر. بىر تۇغقانلىرىى، ئاتىسى، تاغىسى ۋۋہەہ ئوغلىنىڭ ئہررتۇغرۇۇلل، ددۈۈنداارر، گۈندۈۈزز، ساۋۋجى، 

ساررۇۇ ياتى ۋۋہەہ ئوررھانن ددېگہنن ئىسىملىرىغا قاررىغانن ھالداا، ئوسماننىڭ تۈرركکچہ ئىسىم بولغانن ئاتامانن ياكکى 

ئوتمانن ددېگہنن ئىسىمدىن كکہلگہنلىكکى ۋۋہەہ بۇنىڭ ئىسالمىي ئہنئہنىگہ كکۆررہەہ ئوسمانغا ئۆززگہررگہنلىكکى، غہرربب 

تىللىرىداا بولسا ئوسمانلىالررنىڭ “ئوتتومانن” شہكکلىدہەہ ساقلىنىپ قالغانلىقى ئىلگىرىى سۈررۈۈلىدۇۇ. لېكکىن 

يېقىنقى يىلالرردداا تېپىلغانن ۋۋہەہ ئوررھانن غاززىى ددہەہۋۋررىگہ ئائىت بىر ئوسمانلى تہڭگىسىدہەہ “ئوسمانن بىن 

ئہررتۇغرۇۇلل” ۋۋہەہ بىر ئىزنہكکتہ “ئوررھانن بىن ئوسمانن” ئىباررىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىشى ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ئوسمانن 

ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ.

ئوسماننىڭ ئہررتۇغرۇۇلنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئہڭڭ كکىچىكکى بولۇشىغا قاررىمايي مہنبہلہرر، ئۇنى ئۇررۇۇشش ۋۋہەہ تۇتۇشتا، 

تۇررۇۇشش ۋۋہەہ ئولتۇررۇۇشتا ھہممىنى ئۆززىگہ قاررىتىپ، گہررچہ قېرىندااشلىرىنىڭ كکىچىكکى بولسىمۇ قىلىچۋااززلىق ۋۋہەہ 

ئہقلى بىلہنن ھہممىسىنىڭ ھہممىسىدىن ئۈستۈنن تۇررىدىغانلىقىنى ئوغۇزز ددااستانىدىكکى ئۇسۇلغا ئوخشاپپ 

كکېتىدىغانن شہكکىلدہەہ بايانن قىلىدۇۇ. ئوسمانن بہگنىڭ ھاياتىداا تہكکىتلىنىشى كکېرہەہكك بولغانن ئىكکكکى مۇھىم 



ئىش بارر. بۇالررنىڭ بىرىى، قېرىندااشلىرىنىڭ ھہممىسىنىڭ ئاناددوولۇغا كکېلىشتىن ئىلگىرىى ددۇۇنياغا كکہلگہنن 

بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۇچچ رراايونىدىكکى سۆغۈتتہ توغۇلغانن بولۇشى، يہنہ بىرىى بولسا، كکىچىك بولۇشىغا قاررىمايي 

ھاكکىمىيہتت كکۈررىشىگہ ئاتلىنىپ، تاغىسى ددۈۈندااررنىڭ ئۆلۈمىگہ سہۋۋہەہبب بولۇشش ئاررقىلىق بہگلىكکنىڭ 

تىزگىنىنى قولىغا ئېلىشىدۇۇرر. بۇ ئىكکكکى ۋۋہەہقہ ئوسمانلىالرردداا، نہسہبنىڭ كکۆپىنچہ كکىچىك ئوغۇلدىن 

باشلىنىشى ۋۋہەہ تہخت يولىغا باشش قويۇشى ئہنئہنىسىنىڭ ئوسماننى چىقىش قىلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.

ئوسمانن غاززىنىڭ بىلىنىدىغانن ئىكکكکى ئايالى بارر ئىدىى. ئۇالررنىڭ بىرىى مہشھۇرر شہيخ ئہددہەہبالىنىڭ قىزىى باال 

خاتونن، يہنہ بىرىى بولسا، ئۆمہرر بہگنىڭ قىزىى ماال خاتوندۇۇرر. باال خاتونن ئوررھانن بہگگ مہززگىلىدہەہ  بہگلہرر 

بېگى بولغانن ئاالئہددددىن ئہلى بہگنىڭ ئانىسى، ماال خاتونن ئوررھانن بہگنىڭ ئانىسىدۇۇرر. ئوسمانن بہگگ بۇ 

ئىكکكکسىدىن باشقا يہنہ ئىكکكکى ئايالل بىلہنن ئۆيلہنگہنن بولۇپپ، ئۇالررددىن مہلىك، چوبانن، ھامىت، پاززااررلۇ 

ۋۋہەہ فاتىمہ ئىسىملىك بہشش پہررززہەہنتى ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ، لېكکىن بۇالرر ھہققىدہەہ يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ مہلۇماتت 

يوقق. شہيخ ئہددہەہبالى، شۇ ددہەہۋۋررددہەہ ئاناددوولۇدداا كکہڭڭ ئومۇمالشقانن ئاھىلىك ئوررگىنىنىڭ باشلىقى ئىدىى. 

ئاھىلىك، تىجاررہەہتچىلہررنى مۇئہييہنن پىرىنسىپالرر ئہترااپىغا توپاليدۇۇ، تىنچلىق مہززگىلىدہەہ خہلققہ سۈپہتلىك 

مہھسۇالتالررنى تہقدىم قىلىشنى، سوددىگہررنىڭ ددۇۇررۇۇسس ۋۋہەہ ئہخالقلىق بولۇشى ئۈچۈنن ھہمم كکہسپى ھہمم 

ددىنىي جہھہتتىن تہلىم – تہرربىيہ بېرىدۇۇ. ھہرر بىرىى كکہسىپ ئہھلى بولغانن بۇ ئاھىلہرر، نۆۋۋىتى كکہلگہندہەہ 

قوررااللىق مۇنتىزىم بىر قۇشۇنغا ئايلىنااليدۇۇ. ئوسمانن بہگنىڭ مانا بۇ ئاھى تہشكکىالتىنىڭ باشلىقى بولغانن 

شہيخ ئہددہەہبالىنىڭ قىزىى باال خاتونن بىلہنن ئۆيلىنىشى، ئۇنىڭغا ئىتائہتت قىلغۇچىالرر ئاررىسىداا ھہمم ماددددىي 

ھہمم مہنىۋىي مہررتىۋہەہ بېغىشاليدۇۇ. ئوسمانن غاززىى، كکېيىنكکى يىلالرردداا ئۆززىى بىلہنن بىرلىكکتہ مۇجاددىلہ قىلغانن 

كکىشىلىرىنىڭ ئىچىگہ ئاھىالررددىن ناھايىتى كکۆپپ كکىشىنى كکىرگۈززىدۇۇ.

.......................................................................................



ئوسمانن بہگگ، ددہەہسلہپتہ ئاناددوولۇ سہلچۇقق سۇلتانىنىڭ باشقۇررۇۇشى ئاستىداا ئۇچچ رراايونىغا قوشنا ۋۋىزاانتىيہگہ 

قاررااشلىق ۋۋىاليہتلہررنىڭ ررۇۇمم ئہمہلدااررلىرىى بىلہنن ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ 

تىرىشچانلىقىنى ئاتىسىنىڭ ياشىنىپ قېلىشى سہۋۋہەہبىدىن ھاكکىمىيہتت ئىشلىرىغا مہرركکہززلہشكکہنن 1281- 

يىلىدىن ئېتىباررہەہنن ئىزچىل شہكکىلدہەہ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. بولۇپمۇ بىلہجىك ھاكکىمى بىلہنن يېقىن مۇناسىۋہەہتت 

ئوررنىتىدۇۇ. ئوسمانن بہگگ ياززدداا يايالققا چىقىدىغانن چاغالرردداا ماللىرىنى بىلہجىك ھاكکىمىغا ئامانہتت قويىدۇۇ ۋۋہەہ 

قايتقانن چېغىداا بۇ مالالررغا قولل تہگمىگہنلىكکىنى كکۆررىدۇۇ. بۇ نہررسىلہررنىڭ بىر مىقدااررىنى بىلہجىك 

ھاكکىمىغا قالدۇۇررۇۇپپ قويىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئىشنى ھہرر يىلى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئوسمانن بہگگ ياخشى مۇناسىۋہەہتت 

ئوررناتقانن كکىشىلہررنىڭ يہنہ بىرىى ياررھىسارر ھاكکىمى ئىدىى. ئۇنىڭ قىزىى ھولوفہرراا (نىلۇفہرر خاتونن) نى 

ئوغلى ئوررھانغا ئېلىپ بېرىدۇۇ.

ئوسمانن غاززىى 1299 - يىلى ئاررىسىداا يېقىن مۇناسىۋہەہتت بارر بولغانن  ھاررمانقايا ھاكکىمى كکۆسہ مىخائىلنىڭ 

ئاگاھالندۇۇررۇۇشى نہتىجىسىدہەہ، ئىنہگۆلل ھاكکىمى ررہەہھبہررلىكکىدہەہ ئۆززىگہ قاررشى ئىجراا قىلىنىشى پىالنالنغانن 

بىر قىلتاقتىن خہۋۋہەہرردداارر بولىدۇۇ. ترۇۇۋۋاا ئۇررۇۇشلىرىدىكکى “ياغاچچ ئاتت ئہپسانىسى” نى ئہسلىتىدىغانن بىر ۋۋہەہقہ 

ئاررقىلىق ئۆززىگہ تہۋۋہەہ ئاددہەہملىرىنى بىلہجىك قہلئہسىگہ كکىرگۈززۈۈپپ، بۇ يہررنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بىلہجىكکنى 

قولغا كکىرگۈززگہندىن كکېيىن ياررھىسارر ۋۋہەہ ئىنہگۆلنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا ئىلخانلى ھۆكکۈمدااررىى 

غاززااخانن قوشۇنى تہررىپىدىن سۇلتانن ئۈچىنچى ئاالئہتتىن كکہيكکۇباتت قولغا ئېلىنىپ ئىراانغا ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. 

ھاكکىمىيہتت سېپىدىكکى بۇ بوشلۇقتىن پايدىالنغانن ئوسمانلىالرر مۇستہقىللىقىنى ئېالنن قىلغانن ددہەہپپ 

قاررىلىدۇۇ.

يىپہكکچىلىك ۋۋہەہ تۆمۈررچىلىك مہرركکىزىى بولغانن بىلہجىكکنىڭ قولغا كکىرگۈززۈۈلۈشى ئوسمانلىالررنىڭ يولىنى 

ررااۋۋاانالشتۇررىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنى شہھہرر  تہررہەہپكکہ جہلپ قىلىدۇۇ. 1301- يىلى ئىزنىكکنىڭ يېنىغىال تۈرركکمہنن 

نوپۇسى كکۆپپ سانلىقنى ئىگىلىگہنن يہنىشہھىر بىنا قىلىنىدۇۇ. بۇ شہھہررگہ سہلجۇقىيالررددىن قاچقانن 



كکۆپلىگہنن ئىلىم ئہھلىمۇ كکېلىپ ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. ئوسمانن بہگگ نامىغا تۇنجى خۇتبہ يہنىشہھىرددہەہ 1301- 

يىلى ئوقۇلىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ھہقىقىي قۇررۇۇلۇشش يىلى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدىغانن 1302- يىلى 

27- ئىيۇلداا ئىزمىتنىڭ شہررقىي شىمالىغا جايالشقانن قہددىمكکى بىر قہلئہ بولغانن قويۇنھىسارردداا مہيداانغا 

كکہلگہنن ئۇررۇۇشتا ئوررھانن غاززىى، بىر ۋۋىزاانتىيہ قىسمىنىڭ ياررددىمى ئاررقىسىدىكکى بۇررسا، كکہستہلل ۋۋہەہ كکىتہ 

ھاكکىملىرىنى مہغلۇبب قىلىدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشش تاررىختا ‹قويۇنھىسارر› ياكکى ‹بابھېئونن› ئۇررۇۇشى ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. بۇ 

ئہسنادداا ئوسمانن غاززىنىڭ ئہترااپىداا سامسا چاۋۋۇۇشش، ئاقچا كکوجا، قونۇررئالىپ، قارراا باالبانن، ھہسہنن ئہلى، 

ئايدووغدۇۇغا ئوخشاشش جہڭچىلىك بىلہنن شۆھرہەہتت قاززاانغانن كکىشىلہرر ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. قويۇنھىسارر ئۇررۇۇشىداا 

ئوسمانن غاززىنىڭ قېرىندىشى گۈندۈۈزز بہگنىڭ ئوغلى بولغانن جىيہنى ئايدووغدۇۇ شېھىت بولىدۇۇ. ئوسمانن، 

قولغا كکىرگۈززگہنن كکہڭڭ كکہتكکہنن ززېمىنالررنى ئوغۇززالررنىڭ ئہنئہنىسىگہ كکۆررہەہ ئائىلىسى ۋۋہەہ ئۆززىگہ قاررااشلىق 

قومانداانالررغا تہقسىم قىلىپ بېرىدۇۇ. قېرىندىشى گۈندۈۈزز بہگكکہ ئہسكکىشہھىرنى، ئوغلى ئوررھانغا قاررااجا 

ھىساررنى، ھہسہنن ئالپقا ياررھىساررنى، تۇررگۇتت ئالپقا ئىنہگۆلنى بېرىدۇۇ.

.......................................................................................

1308- يىلى ئىزمىت – ئىزنىك يولىدىكکى قارراا ھىسارر قہلئہسى ئېلىنىدۇۇ. 1313- يىلى ئوسمانن بہگنىڭ 

ددووستى ھاررمانقايا ھاكکىمى كکۆسہ مىخائىل مۇسۇلمانن بولىدۇۇ. ئوسمانلىالرر، شىمالغا ۋۋہەہ شہررققہ يۈززلىنىپ 

ساكکارريا ۋۋااددىسى بويىچہ لہفكکہ (ئوسمانلى)، مہكکہجہ، ئاقق ھىسارر، گہيۋہەہ ۋۋہەہ گۆلپاززاارر (لہبلہبہجى) ئېلىنىدۇۇ 

ۋۋہەہ بۇررسانى مۇھاسىرىگہ ئېلىشقا تىرىشىدۇۇ.

ئوسمانن بہگنىڭ 1320- يىلىدىن كکېيىنكکى ۋۋہەہقہلہررددہەہ نامى ددېگہندہەہكك ئۇچرااپپ كکہتمہيدۇۇ. ئۇنىڭ دداامال 

ياكکى گۇتت، نىكکرىس ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر كکېسہللىكکكکہ مۇپتىال بولغانلىقى مہلۇمم. بۇ، كکېيىنكکى ئوسمانلى 

خانىداانىغا مہنسۇپپ باشقا سۇلتانالرر ئاررىسىدىمۇ كکۆپلہپپ ئۇچراايدىغانن بىر خىل كکېسہللىك بولۇپپ قالىدۇۇ.  



بۇنىڭدىن سىرتت ھاكکىمىيہتت ئۈچۈنن نہسہبنىڭ كکىچىك بالىدىن باشلىنىشىمۇ ددۆۆلہتنىڭ قۇررغۇچىسى 

ئوسماندىن قالغانن مىرااسالرر قاتاررىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ.

ئوسمانن بہگنىڭ 1324- يىلى بہگلىكکنى ئوغلى ئوررھانغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بہررگہنلىكکى ۋۋہەہ 1327- يىلى 

تہقدىرىدہەہ پۈتۈلگہنن بىر كکۈندہەہ ئالہمدىن ئۆتكکہنلىكکى مہلۇمم. ئوسمانن بہگنىڭ مۇھاسىرہەہ قىلىۋااتقانن 

بۇررسانى قولغا كکىرگۈززۈۈشكکہ كکۆززىى يہتمہيدۇۇ. ئۆلۈمىدىن ئىلگىرىى ئۆززىنىڭ بۇررسا قہلئہسىدىكکى گۈمۈشلۇ 

گۈمبىزىگہ ددہەہپنہ قىلىنىشىنى ۋۋہەہسىيہتت قىلىدۇۇ. ۋۋااپاتت بولغانداا سۆغۈتتہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. 1326- يىلى 

بۇررسا قولغا كکىرگۈززۈۈلگہندىن كکېيىن، ۋۋہەہسىيىتىگہ ئاساسہنن بۇ يہررگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭ نامىداا بۇ 

يہررددہەہ بىر گۈمبہزز سېلىنىدۇۇ. ئوسمانن بہگگ 69 يېشىداا ۋۋااپاتت بولغانلىقى ۋۋہەہ 27 يىل ھۆكکۈمم سۈررگہنن ددہەہپپ 

قاررىلىدۇۇ. ئوسمانن بہگنىڭ مىرااسىدىن ئالتۇنن – كکۆمۈشكکہ ئائىت بىر نہررسہ چىقمايدۇۇ. پہقہتت ئاددہەہتتىكکى 

كکۈندىلىك كکىيىم – كکېچہكك ۋۋہەہ قىلىچقا ئوخشىغانن شہخسى قوررااللىرىى چىقىدۇۇ. ئۇ، ددۆۆلہتت خہززىنىسىدىن 

چىقىم قىلمايي، ئۆززىنىڭ شہخسى مۈلكکى بولغانن ئۈچچ توپپ قويىنى سېتىپ قولغا كکہلتۈررگہنن كکىرىمىنى 

ھاياتى بويىچہ خہجلہيدۇۇ.

ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ نامى بېرىلگہنن ۋۋہەہ 624- يىل ددااۋۋاامالشقانن ئوسمانلى ئىپمېرااتوررلۇقىنىڭ قۇررغۇچىسى 

ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنغانن ئوسمانن بہگنى تاررىخىي مہنبہلہرر ئوتتۇرراا بويلۇقق، كکۆكکسى كکہڭڭ، يۈززىى يۇمىالقق، 

چىراايى قارراامتۇلل، قوڭۇرر كکۆززلۈكك، قاڭشاررلىق ۋۋہەہ شاالڭڭ ساقاللىق كکىشى ئىدىى ددہەہپپ تہررىپلہيدۇۇ. ئوسمانن 

بہگنىڭ نامىغا ئاتاپپ سۆغۈتت ۋۋہەہ بۇررسادداا كکۆپلىگہنن ئہسہررلہرر ئىنشا قىلىنغانن ۋۋہەہ ئانىسى ھايما خاتونن 

ئۈچۈنمۇ ددوومانىچقا قاررااشلىق چاررشہنبہ يېزىسىداا ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد تہررىپىدىن بىر قہبرہەہ ياسىتىلغانن.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ تۆتىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -05
«ئوررھانن غاززىى» نىڭ ھاياتى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بہشىنچى بۆلۈمىدہەہ «ئوررھانن غاززىى (1361-1324)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز.

«ئوررھانن غاززىى (1324-1361)»

ئوررھانن غاززىى، ئوسمانلى بہگلىكکىنىڭ قۇررغۇچىسى ئوسمانن غاززىنىڭ ۋۋہەہ تۈرركکمہنن بېگى ئۆمہرر بہگنىڭ قىزىى 

مالل خاتوندىن بولغانن ئوغلىدۇۇرر. ئۇنىڭ 1280- يىللىرىى ددۇۇنياغا كکہلگہنلىكکى تہخمىن قىلىنماقتا. 

ئوسمانلى مہنبہلىرىگہ ئاساسالنغانداا، قېرىندىشى ئاالئۇددددىن ئۇنىڭ ئۈچۈنن تہختنى بوشىتىپ بہررگہنن. 

ئوررھاننىڭ بالىلىق ۋۋہەہ ياشلىق ددہەہۋۋررىى ھہققىدہەہ ناھايىتى ئازز مہلۇماتت بارر. ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ئائىت تېپىلغانن 



تۇنجى پۇلل ئوررھانن بہگگ ددہەہۋۋررىگہ ئائىت بولۇپپ، 1324- يىلى بېسىلغانن. بۇ ۋۋااقىت، ئاتىسى ئوسماننىڭ 

ھاياتت چېغىداا ئوررھاننىڭ تہختكکہ ئولتۇررغانن ۋۋااقتى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. ئوررھانن بہگگ ھہققىدہەہ مہلۇماتت 

بېرىدىغانن بىرىنچى قولل ۋۋىزاانتىيہ مہنبہلىرىمۇ بارر. تہخمىنہنن بىر ئہسىر كکېيىن يېزىلغانن ئوسمانلى 

مہنبہلىرىمۇ ئوررھانن ھہققىدہەہ مہلۇماتت بېرىدۇۇ.

بۇ مہنبہلہررددىن ئىگىلىگہنن مہلۇماتلىرىمىزغا ئاساسالنغانداا، تہخمىنہنن 1299- يىلى ئوررھانن ياررھىساررنىڭ 

ۋۋىزاانتىيہلىك ئہمہلدااررىنىڭ قىزىى نىلۇفہرر (ھولوفېراا) بىلہنن ئۆيلہنگہنن. نىلۇفہرر مۇسۇلمانن بولغانن. 

نىلۇفہرر، ھاززىرقى كکۈندىمۇ بۇررسانى كکېسىپ ئۆتىدىغانن بىر ئۆستہڭگہ نامىنى بېرىدۇۇ ۋۋہەہ بۇررساددىكکى 

ناھايىتى كکۆپپ خہير – ساخاۋۋہەہتت بىناسىنىڭ ئىنشا قىلىنىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. ئوررھانن  بىلہنن نىلۇفہررنىڭ 

ئۆيلىنىشىدىن ررۇۇمئہلىنىڭ تۇنجى ئوسمانلى فاتىھى بولغانن سۇلہيمانن پاشا بىلہنن ئوررھاننىڭ ئوررنىغا 

ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررىدىغانن بىرىنچى مۇررااتت ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ.

ئوررھانن ئاتىسى ھاياتتا چېغىدىال يہنىشہھىر ۋۋہەہ سۆغۈتت رراايونىداا كکۆپلىگہنن ھہرربىي يۈررۈۈشلہررگہ قاتنىشىدۇۇ. 

1326- يىلى ئوسمانلىنىڭ بۇ يۈررۈۈشلىرىى ئىستانبۇلنىڭ قاررشىسىدىكکى ساھىلالررغا قہددہەہرر سۇززۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ 

بىتھىنيا رراايونىدىكکى كکۆپلىگہنن شہھہرر ئوسمانلىالرر تہررىپىدىن مۇھاسىرہەہ ئاستىغا ئېلىنىدۇۇ. 1326- يىلى 

بۇررسا پہتھى قىلىنىدۇۇ. شۇ يىلى ۋۋااپاتت بولغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررغۇچىسى ئوسمانن غاززىنىڭ 

ۋۋہەہسىيىتىگہ ئاساسہنن بۇ يہررگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. ئوررھانن بہگگ، بۇررسانى پايتہخت قىلىپ يېڭىدىن قۇررۇۇپپ 

چىقىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہگہ قاررشى ھہرربىي يۈررۈۈشلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ.

ئوسمانلى بہگلىكکىنى بۇ رراايوندىن قوغالپپ چىقاررغىلى بولمايدىغانن بىر كکۈچكکہ ئايالندۇۇررغانن ئۇررۇۇشش، 

1329- يىلى ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى ئۈچىنچى ئاندرروونىكکوسس پالېئولوگوسس بىلہنن ئوررھانن 

قومانداانلىقىدىكکى ئوسمانلى قىسىملىرىى ئاررىسىداا پېلېكکانونن (ئۈسكکۈدداارر ددااررىجا / ئہسكکىھىسارر) دداا مہيداانغا 



كکېلىدۇۇ. پېلېكکانونن ئۇررۇۇشىداا ئوسمانلى قىسىملىرىى ۋۋىزاانتىيہ قىسىملىرىى ئۈستىدىن غہلىبہ قىلىدۇۇ ۋۋہەہ 

ئىمپېرااتورر ئاندرروونىكکوسس ياررىداارر ھالہتتہ ئارراانن قېچىپ قۇتۇلىدۇۇ.

ئوسمانلىنىڭ ئىلگىرىلىشى سۈررئہتت بىلہنن ددااۋۋااملىشىدۇۇ. 1331- يىلى ئىزنىك مۇھاسىرىگہ ئېلىنىپ قولغا 

كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئىزنىك ئوسمانلى ئىلىم ئہھلىلىرىنىڭ مہرركکہززلىرىنىڭ بىرىگہ ئايلىنىدۇۇ 

ۋۋہەہ ئوسمانلى تاررىخىداا ئالدىمىزغا ئۇچراايدىغانن تۇنجى مہددررہەہسہلہرر بۇ يہررددہەہ قۇررۇۇلىدۇۇ. ئوسمانلىنىڭ 

ئىلگىرىلىشى ئالدىداا 1333- يىلى ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر ئوسمانلىالررغا ھہرر يىلى 12 مىڭ ئالتۇنن تۆلہشش 

بہددىلىگہ تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. لېكکىن بۇ كکېلىشىم 1337- يىلى بوززۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ ئوررھانن ئىزمىتنى 

مۇھاسىرىگہ ئېلىپ، ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ قوشىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئوسمانلى ددۆۆلىتى قۇررۇۇلغانن رراايوندىكکى 

ئۈچچ مۇھىم ۋۋىزاانتىيہ شہھىرىى يہنى بۇررسا، ئىزنىك ۋۋہەہ ئىزمىت ئوررھانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ 

ئۆتىدۇۇ.

.......................................................................................

1330- يىلالرردداا ئاناددوولۇددىكکى تۈرركکمہنن بہگلىكکلىرىنى ززىياررہەہتت قىلغانن ماررااكکہشلىك سہيياھھ ئىبنى 

بہتتۇتانىڭ ۋۋہەہ مىسىرلىق ياززغۇچى ئہلئۆمہررىنىڭ بہررگہنن مہلۇماتلىرىغا ئاساسالنغانداا، ئہينى چاغدىكکى 

بہگلىكکلہرر ئاررىسىداا ئہڭڭ ئابروويلۇقلىرىنىڭ بىرىنىڭ ئوررھانن ھۆكکۈمدااررلىقى ئاستىدىكکى ئوسمانلى بہگلىگى 

ئىكکہنلىكکى ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. ئۇالررنىڭ تہررىپلىشىگہ كکۆررہەہ ئوررھانن، بۇ شۆھرىتىنى ئہقىدىسىز 

خىرىستىيانالررغا قاررشى ئېلىپ باررغانن جىھاددلىرىدىن ئالغانن. ئوررھانن، 1341- 1347 يىللىرىى ئاررىسىداا 

ۋۋىزاانتىيہ ددۇۇچچ كکہلگہنن ئىچكکى ئۇررۇۇشقا مۇددااخىلہ قىلىپ، ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقق خانىداانى بولغانن 

پالېئولوگوسالررغا قاررشى كکانتاكکۇززېنوسس ۋۋہەہ ئائىلىسىنى قولاليدۇۇ. كکانتاكکۇززېنوسنىڭ يېنىداا ئوررھانغا قاررااشلىق 

تۈرركك ئہسكکہررلىرىى ترااكکيادداا سېرىپالرر ۋۋہەہ پالېئولوگوسس تہررہەہپدااررلىرىغا قاررشى ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. كکانتاكکۇززېنوسس 



ئوررھانن بىلہنن تۈززگہنن بۇ ئىتتىپاقنى قىزىى تېئوددوورراانى ئۇنىڭغا كکېلىن قىلىپ بېرىش ئاررقىلىق تېخىمۇ 

مۇستہھكکہملہيدۇۇ. ئوسمانلى تۈرركکلىرىى كکانتاكکۇززېنوسنىڭ ئہسكکہررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ترااكکيا ۋۋہەہ ماكکېدوونىيہ 

يۈررۈۈشلىرىى ئہسناسىداا بۇ جايالررنىڭ يہرر شہكکلى ۋۋہەہ باشقا ئاالھىدىلىكکلىرىنى ئىگىلہيدۇۇ. ئۇالرر بۇ 

مہلۇماتلىرىنى كکېيىنچہ بۇ يہررنى پہتھى قىلغانداا ئىشقا سالىدۇۇ.

1346- يىلى ئوررھانن ددىققىتىنى ۋۋىزاانتىيہددىن ھاززىرقى بالىكکہسىر ۋۋہەہ ئہترااپىغا ھۆكکۈمدااررلىق قىلىۋااتقانن 

تۈرركکمہنن قاررہەہسى بہگلىكکىگہ مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. قاررہەہسى بہگلىكکى ئىچىدىكکى تہخت تالىشىش كکۈررىشىدىن 

پايدىلىنىپ، بۇ بہگلىكکنى ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ. ئہگہ ساھىللىرىداا ززېمىنغا ۋۋہەہ ددېڭىزچىلىق 

تہجرىبىسىگہ ئىگہ بولغانن قاررہەہسى بہگلىكکىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ تہۋۋہەہ قىلىنىشى ئوسمانلىالررنىڭ 

ددېڭىزچىلىققا ئہھمىيہتت بېرىشىنى تہقہززززاا قىلىدۇۇ. ددہەہسلہپكکى باسقۇچتا قاررہەہسىدہەہ قولغا چۈشۈررۈۈلگہنن 36 

كکېمہ ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسىنىڭ ئاساسىنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ. 1351- يىلى جہنہۋۋىز بىلہنن ۋۋہەہنہددىك 

ئاررىسىداا چىققانن ئۇررۇۇشتا ئوررھانن بہگگ جہنہۋۋىزنى قولالپپ، ددہەہسلہپتہ ئاررقا سہپپ تہمىناتى بېرىدۇۇ، 

ئاررقىدىن توققۇزز كکېمىدىن تہشكکىل تاپقانن ددېڭىز قىسمىنى جہنہۋۋىزلىكکلہررگہ ياررددہەہمم بېرىش ئۈچۈنن 

يولاليدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ 1352- يىلى  تۇنجى ئوسمانلى – جہنہۋۋىز سودداا كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. بۇ 

كکېلىشىم ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ۋۋىزاانتىيہددىن كکېيىن بىر غہرربب ددۆۆلىتى تہررىپىدىن ئېتىرااپپ قىلىشى 

ددېگہنلىك بوالتتى.

1352- يىلى ئوسمانلىالررنىڭ تہقدىرىنى ئۆززگہررتكکہنن بىر ۋۋہەہقہ مہيداانغا كکېلىدۇۇ. ئوررھانن بہگنىڭ ئوغلى 

سۈلہيمانن پاشا قومانداانلىقىدىكکى تۈرركك قوشۇنى چاناققہلئہ بوغۇززىنىڭ ررۇۇمئہلى تہررىپىگہ جايالشقانن چىمپى 

قہلئہسىنى قولغا كکىرگۈززۈۈپپ، بۇ يہررگہ ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. چىمپى بالقانن رراايونىدىكکى ئوسمانلىالرر قولغا 

كکىرگۈززگہنن تۇنجى تورراالغۇ مہرركکىزىى بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىن 1354- يىلى مہيداانغا كکہلگہنن بىر 

قېتىملىق يہرر تہۋۋررہەہشش نہتىجىسىدہەہ قہلئہ تاملىرىى يېقىلىپ چۈشكکہنن گہلىبولۇ قولغا كکىرگۈززىلىدۇۇ. گہلىبولۇ 



بۇ رراايوننىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك قہلئہسى بولۇپپ، ئوسمانلىالرر بۇ يہررگہ ئىكکكکىنچى قولدىن بېرىپ قويسا 

بولمايدىغانن يہرر ددہەہپپ قارراايدۇۇ. شۇ يىلى ئوسمانلىالرر شہررقق تہررہەہپكکہ يۈررۈۈشش قىلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ ۋۋہەہ 

ئاناددوولۇددىكکى گہررہەہددہەہ بىلہنن ئہنقہررہەہنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررىتىدۇۇ.

.......................................................................................

1354- يىلى گہلىبولۇنىڭ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتۈشى بىلہنن باشالنغانن بالقاننى پہتھى قىلىش 

ئۇررۇۇشلىرىى سۈررئہتت بىلہنن ددااۋۋااملىشىدۇۇ. 1357- يىلىغا قہددہەہرر بواليىر، تہكکىرددااغغ، چوررلۇ، مالقارراا ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىگہ كکىرگۈززىلىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلىنىڭ بۇ سۈررئہتلىك ئىلگىرىلىشىنى توختىتىپ قويغانن 

ئىكکكکى ۋۋہەہقہ مہيداانغا كکېلىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہلہررنىڭ بىرىى، 1357- يىلى ررۇۇمئہلىنىڭ پہتھى قىلغۇچىسى ددہەہپپ 

تونۇلغانن ئوررھانن غاززىنىڭ ئوغلى سۈلہيمانن پاشانىڭ چوررلۇ ئہترااپىداا ئوۋۋ ئوۋۋالشش ئہسناسىداا ئېتىدىن 

يېقىلىپ كکېتىپ ۋۋااپاتت بولۇشى؛ يہنہ بىرىى، ئوررھاننىڭ تېئوددووررااددىن بولغانن ئوغلى خہلىلنىڭ 1357- 

يىلى ئىزمىت بوغۇززىداا قېيىق بىلہنن كکېتىۋااتقانداا، جہنہۋۋىزلىك ددېڭىز قاررااقچىلىرىى تہررىپىدىن فوچادداا 

ئہسىرگہ ئېلىنىشىدۇۇرر. ئوررھانن غاززىى ئوغلىنى قۇتقۇززۇۇشش ئۈچۈنن ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر بىلہنن تىنچلىق كکېلىشىمى 

تۈززىدۇۇ ۋۋہەہ فىديہ سۈپىتىدہەہ ناھايىتى كکۆپپ پۇلل تۆلہيدۇۇ. بالقانن رراايونى تہررہەہپتىكکى پہتھى قىلىش 

ھہررىكکہتلىرىى 1361- يىلىغا قہددہەہرر توختاپپ قالىدۇۇ. 1361- يىلى ئوسمانلىالرر بالقانن رراايونىدىكکى پہتھى 

قىلىش ھہررىكکہتلىرىنى ددىمہتوكکانى تہكکراارر قولغا كکىرگۈززۈۈشش بىلہنن باشاليدۇۇ.

لېكکىن 1362- يىلىنىڭ ماررتت ئېيىداا ئوررھانن غاززىى ۋۋااپاتت بولىدۇۇ. ئوررنىغا سۇلتانن بىرىنچى مۇررااتت تہختكکہ 

ئولتۇررىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭدىن كکېيىنكکى بالقاننى پہتھى قىلىش ئۇررۇۇشلىرىى ئۇ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئوررھانن ئاررقىسىداا 

باياشاتلىق ئىچىدىكکى كکۈچلۈكك بىر ددۆۆلہتنى قالدۇۇررۇۇپپ كکہتكکہنن بولۇپپ، سۇلتانن بىرىنچى مۇررااتت ددااددىسىدىن 

قالغانن بہگلىكکنى ددۆۆلہتكکہ ئايالندۇۇررۇۇشتا مۇۋۋہەہپپىقىيہتت قاززىنىدۇۇ.



ئوسمانلى بہگلىكکىنىڭ ززېمىنى ئہنقہررہەہددىن تہكکىرددااغقا قہددہەہرر سوززۇۇلغانن ئاسىيا – ياۋۋررووپا ززېمىنلىرىنى ئۆزز 

ئىچىگہ ئالىدۇۇ. سىياسىي ۋۋہەہ ھہرربىي ساھہددہەہ يېڭى سىياسہتلہرر يولغا قويۇلىدۇۇ. ئوررھانن غاززىى، بہگلىكکكکہ 

قاررااشلىق ززېمىنالررنىڭ باشقۇررۇۇشش ئىشلىرىنى ئوغۇللىرىى ۋۋہەہ ھہرربىي قومانداانالرر ئاررىسىداا مہرركکہززگہ قاررااشلىق 

بولۇشش شہررتى ئاستىداا تہقسىملہپپ بېرىدۇۇ. ھہرربىي ساھہددہەہ بولسا، پہقہتت ئۇررۇۇشش پہيتلىرىدىال 

يىغىلىدىغانن ئىنتىزاامسىز ئہسكکہررلہررگہ ئىالۋۋہەہ ھالداا “مۇسہللہمم” ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مۇنتىزىم قىسىمالرر بىلہنن 

بىرلىكکتہ “يايا” ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن پىياددىلہرر قىسملىرىنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ.

ئوررھانن مہززگىلىدہەہ جامہلہرر، خہيىر – ساخاۋۋہەہتت ئوررۇۇنلىرىى ۋۋہەہ مہكکتہپلہرر سېلىنىدۇۇ. بۇ ددہەہۋۋررددہەہ ئاھىلہررنىڭ 

ررہەہھبہررلىكکىدہەہ ددىنىي ھاياتت جانلىنىدۇۇ. لېكکىن ئوررھانن، “غاززىى” سۈپىتىگہ ئىگہ بولۇشى ۋۋہەہ ئۆمرىنى 

ۋۋىزاانتىيہگہ قاررشى كکۈررہەہشش بىلہنن ئۆتكکۈززگہنن بولۇشىغا قاررىمايي، ددىنىي سىياسہتلہررنى قاررىغۇالررچہ ئىجراا 

قىلمايدۇۇ. ئۇ، ددىندااشش ۋۋہەہ ئىرقدېشى بولغانن قاررہەہسى بہگلىكکىگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېچىشتىن چېكکىنمىگہندىن 

سىرتت، خىرىستىيانالررغا قاررشى كکۈررہەہشلىرىنى توختاۋۋسىز شہكکىلدہەہ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئوررھانن غاززىنىڭ بۇررسا 

ۋۋہەہ باشقا ۋۋىزاانتىيہ شہھہررلىرىنىڭ پہتھى قىلىنىشى ئہسناسىداا خىرىستىيانالررنىڭ خاررااجج ۋۋہەہ باشقا تۆلہشكکہ 

تېگىشلىك باجلىرىنى ئادداا قىلىشى شہررتى ئاستىداا مہھہللىي خہلقنىڭ نوررمالل تۇررمۇشلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشش 

ھہققىنىڭ ئېتىرااپپ قىلىنىشى، بۇررۇۇنقى ررىم ھۆكکۈمدااررلىرىنىڭ خالىغىنىداا شہھہررددىن ئايرىلىشىغا ررۇۇخسہتت 

قىلىشى، تولل قالغانن ررىم ئاياللىرىنىڭ ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىى بىلہنن ئۆيلىنىشىگہ ررىغبہتلہندۈۈررۈۈلۈشى ۋۋہەہ 

ئۇالررنى قہلئہ مۇھاپىزہەہتچىلىكکىگہ تہيىنلىنىشى قاتاررلىقالررنى ئوسمانلىالررنىڭ ددہەہسلہپكکى سىياسہتلىرىگہ 

ئۈلگہ قىلىپ كکۆررسىتىشكکہ بولىدۇۇ. ئوررھانن غاززىى ئۆزز نامىداا پۇلل باستۇررغانن تۇنجى ئوسمانلى سۇلتانى 

سۈپىتىدہەہ ددۆۆلہتنىڭ كکىرىملىرىنىمۇ ئاشۇررۇۇشقا تىرىشىدۇۇ، بۇ مہقسہتتہ يېزاا – ئىگىلىك ۋۋہەہ چاررۋۋىچىلىق 

كکىرىملىرىدىن باشقا پہتھى قىلىنغانن يہررلہررددىن قولغا كکہلتۈررۈۈلگہنن غہنىمہتلہرر، خىرىستىيانن ددۆۆلہتلہررددىن 



ئېلىنىدىغانن خاررااجالرر ۋۋہەہ بولۇپمۇ ئىتالىيہ شہھہرر ددۆۆلہتلىرىى بىلہنن قىلىنغانن سوددىدىن ئېلىنغانن تاموژژنا 

باجلىرىى ئاررقىلىق ساغالمم بىر ددۆۆلہتنىڭ ئاساسىنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بہشىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Necdet SakaoğJu, Bir Mülkün Sultanları, istanbul 2000.

M.T. Gökbilgin, "Orhan", İslam Ansiklopedisi, c. 9.

E. A. Zachariadou,"Orkhan", Encyclopaedia ofIslam,c. Vm.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, yay. Röbet Mantran, çev.ServerTanilli, İstanbul 

1992.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -06
«بىرىنچى مۇررااتت» ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئىش ئىزلىرىى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ ئالتىنچى بۆلۈمىدہەہ «بىرىنچى مۇررااتت خۇددااۋۋہەہندىگارر (1389-1361)» ماۋۋززۇۇلۇقق 

مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز.



«بىرىنچى مۇررااتت خۇددااۋۋہەہندىگارر (1361-1389)»

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ تہختىگہ ئولتۇررغانن ئۈچىنچى ھۆكکۈمدااررىى بولغانن بىرىنچى مۇررااتت، ئوررھانن بہگنىڭ 

نىلۇفہرر خاتۇندىن بولغانن ئوغلى بولۇپپ، 1326- يىلى يہنى بۇررسا پہتھى قىلىنغانن يىلى ددۇۇنياغا كکہلگہنن 

ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ. سۇلتانن مۇررااتنىڭ ئىسمى غہرربب مہنبہلىرىدہەہ ئامۇررااتىس ياكکى ئامۇررااتت ددہەہپپ بايانن قىلىنىدۇۇ. 

مۇررااتت بہگنىڭ سۈپہتلىرىى ئاررىسىداا غاززىى ھۇنكکارر ۋۋہەہ خۇددااۋۋہەہندىگارر قاتاررلىقالررمۇ بارر بولۇپپ، كکېيىنكکى يىلالرردداا 

خۇددااۋۋہەہندىگارر سۆززىى بۇررسانى مہرركکہزز قىلغانن باررلىق بىتھىنيا رراايونىنىڭ نامى سۈپىتىدہەہ ئىشلىتىلىدۇۇ. 

ددہەہسلہپكکى ئىكکكکى ئوسمانلى سۇلتانى ئوسمانن بىلہنن ئوررھانن “غاززىى” ۋۋہەہ “بہگگ” سۈپہتلىرىنى ئىشلہتكکہنن 

بولسىمۇ، بىرىنچى مۇررااتتىن باشالپپ ئوسمانلى پاددىشاھلىرىنىڭ “سۇلتانن” سۆززىنى ئىشلىتىشكکہ 

باشلىغانلىقىنى، خۇددااۋۋہەہندىگارر سۈپىتىنىڭ ئوسمانلى تاررىخ مہنبہلىرىدہەہ پہقہتت بىرىنچى مۇررااتت ئۈچۈنال 

ئىشلىتىلگہنن بىر سۈپہتت ئىكکہنلىكکىنى كکۆررىۋااالاليمىز.

بىرىنچى مۇررااتت ئاتىسى ئوررھانن بہگگ ززاامانىداا ھاززىرقى كکۈندہەہ ئہسكکىشہھىر ۋۋىاليىتى چېگرىسى ئىچىدہەہ 

قالغانن ئىنۆنۈ ۋۋہەہ كکېيىنچہ بۇررسا سانجاقق بہگلىكکلىرىدہەہ تۇررىدۇۇ. ئاكکىسى سۈلہيمانن پاشا بىلہنن بىرلىكکتہ 

ررۇۇمئہلىنى پہتھى قىلىش ھہررىكکہتلىرىگہ قاتنىشىدۇۇ. بىرااقق سۈلہيمانن پاشانىڭ تويۇقسىز ئۆلۈپپ كکېتىشى 

مۇررااتنىڭ ھۆكکۈمداارر بولۇشىنى تہقہززززاا قىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1362- يىلى مۇررااتت ئاتىسى ئوررھاننىڭ ئوررنىغا ئوسمانلى 

تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ. بىرىنچى مۇررااتت بالقانن رراايونىداا پہتھى قىلىش ھہررىكکہتلىرىگہ ئاتالنغانن تۇنجى 

ئوسمانلى سۇلتانى نامىنى ئالىدۇۇ. بۇ غہلىبىسى ئۇنىڭ “غاززىى” سۈپىتىگہ ئىگہ بولۇشىنىمۇ كکاپالہتكکہ ئىگہ 

قىلىدۇۇ. بىرىنچى مۇررااتت ھۆكکۈمدااررلىق تہختىدہەہ ئولتۇررغانن 1389- يىلىغا قہددہەہرر تہخمىنہنن 27 يىل بويىچہ 

ۋۋىزاانتىيہ، بۇلغارر ۋۋہەہ سېرىپالررددىن باشقا جانہۋۋىز ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ قاررشى كکۈررہەہشلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. 

بۇ خىل سىياسىي شارراائىتتا يۇقىرىداا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگہنن سىياسىي تہررہەہپلہررنىڭ بہززىلىرىى بىلہنن ئىتتىپاقق 

تۈززۈۈشتىن ئۆززىنى تاررتمايدۇۇ.



ئۆززىگہ قاررااشلىق ھۇجۇمچى بہگلہرر – ئہۋۋررہەہنوسس بہگگ، ھاجى ئىلبېگى ۋۋہەہ بہگلہرر بېگى اللہ شاھىن 

قومانداانلىقى ئاستىدىكکى قوشۇنن سۈررئہتت بىلہنن بالقانن رراايونىغا يېيىلىدۇۇ. 1368- يىلى ئہددىرنہ ئۈززۈۈلل – 

كکېسىل ھالداا ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ كکىرگۈززىلىدۇۇ. 1371- يىلى ئوسمانلىالررنىڭ بالقانن رراايونىدىكکى 

ئىلگىرىلىشىنى توختىتىشنى مہقسہتت قىلغانن سېرىپ، بوسنا ۋۋہەہ ۋۋىنگىر ئہسكکہررلىرىدىن تہشكکىل تاپقانن 

قۇشۇنن گىرمہنگہ يېقىن جايدىكکى مہررىچ ددہەہررياسى بويىداا ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. ئوسمانلى 

ئہسكکہررلىرىى بۇلغاررىيہددہەہ بالقانن تاغغ تىزمىلىرىغا قہددہەہرر يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى بہشىنچى 

لوئاننېس پالېئولوگوسس ئوسمانلى ھاكکىمىيىتىنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى ماكکېدوونىيہ تہررہەہپكکہ 

قاررااپپ ئىلگىرىلہپپ سہررہەہزز، ددررااما ۋۋہەہ كکاۋۋااالنى ئہۋۋررہەہنوسس بہگنىڭ ھہررىكکہتلىرىى ئاررقىلىق قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. الال 

شاھىنمۇ شہررقىي بۇلغاررىيہ تہررہەہپكکہ ئىلگىرىلہپپ ساموكکوۋۋغا قہددہەہرر باررىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ بۇ پہتھىلىرىى 

پہقہتت ئہسكکىرىى ساھہ بىلہنال چہكکلىنىپ قالمايدۇۇ، ئۇالرر ئاناددوولۇددىن ئېلىپ كکہلگہنن مۇسۇلمانن تۈرركکلہررنى 

بالقانن رراايونلىرىغا ئوررۇۇنالشتۇررۇۇشش ئاررقىلىق بۇ يہررنى ئۆززلىرىگہ يۇررتت قىلىشقا باشاليدۇۇ. 1371 – يىلىدىن 

كکېيىن سېرىپالرر ۋۋہەہ بۇلغاررالررمۇ بىرىنچى مۇررااتنىڭ ساددىق بہگلىرىگہ ئايلىنىدۇۇ. ئاناددوولۇددىكکى ئہڭڭ ئاخىرقى 

ۋۋىزاانتىيہ ززېمىنى ئاالشہھىرمۇ 1379- يىلى ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ...

بالقانن رراايونىداا كکۈچہيگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى ئۈستىدىكکى نوپۇززىمۇ ئاشىدۇۇ. 

سۇلتانن مۇررااتت، ئوغلى بىرىنچى بہياززىدنى گہررمىيانن بېگىنىڭ قىزىى بىلہنن ئۆيلہندۈۈررۈۈپپ، تۇغقاندااررچىلىق 

مۇناسىۋىتى ئوررنىتىدۇۇ. قىز تہررہەہپنىڭ تويلۇقق ھہددىيہسى سۈپىتىدہەہ مہرركکىزىى كکۈتاھيا بولغانن گہررمىيانن 

بہگلىكکى ززېمىنلىرىنىڭ خېلى كکۆپپ قىسمى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بېرىلىدۇۇ.بۇنىڭدىن باشقا ئاناددوولۇنىڭ 

گۆللہرر رراايونىداا قۇررۇۇلغانن ھامىتئوغلۇ بہگلىكکىمۇ سېتىۋېلىنىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قوشىۋېتىلىدۇۇ.بۇنىڭ 

بىلہنن، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى ئاررىسىداا ئہڭڭ كکۈچلۈكك ھالغا كکېلىپ، قارراامانن ئوغۇللىرىى 

بىلہنن ررہەہقىپ ھالغا كکېلىدۇۇ.



............................................................

1385- يىلى ئوسمانلىالررنىڭ ياۋۋررووپاددىكکى ئىلگىرىلىشى ددااۋۋااملىشىدۇۇ ۋۋہەہ جاندااررلى خہلىل پاشا 

قومانداانلىقىدىكکى قۇشۇنن ئہپىر ۋۋہەہ ئالبانىيہگہ قہددہەہرر يېتىپ باررىدۇۇ. 1385- يىلى سوفيا، 1386- يىلى 

نىش ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ. ئىتالىيہ جۇمھۇررىيہتلىرىى جہنہۋۋىز بىلہنن ۋۋہەہنہددىك 1385 ۋۋہەہ 1387- 

يىللىرىى بىرىنچى مۇررااتت بىلہنن سودداا كکېلىشىمى ئىمزاااليدۇۇ. 1386- يىلى بىرىنچى مۇررااتت بىلہنن 

قارراامانئوغلى ئاالئۇددددىن ئوتتۇررىسىداا كکونيادداا مہيداانغا كکہلگہنن ئۇررۇۇشش ئوسمانلىنىڭ غہلىبىسى بىلہنن 

ئاخىرلىشىدۇۇ. بالقانالررددىمۇ ھۇجۇمچى بېگى ئہۋۋررہەہنوسس بہگگ قومانداانلىقىدىكکى قوشۇنن موررااغا قہددہەہرر 

ئىلگرىلہيدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتى موررااددىكکى ۋۋىزاانتىيہ ۋۋہەہ التىن خانلىقلىرىى ئوتتۇررىسىدىكکى 

مۇجاددہەہلہددہەہ ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىنىدىغانن يۈكکسہكك بىر كکۈچكکہ ئايلىنىدۇۇ.

لېكکىن 1388- يىلى كکۈتۈلمىگہنن بىر شہكکىلدہەہ ئوسمانلىنىڭ ھۇجۇمچى قىسىملىرىى موررااۋۋاا ددہەہررياسىغا 

قويۇلىدىغانن توپلىچا ددہەہررياسى بويىدىكکى پلوچنىكکتہ سېرىپ ۋۋہەہ بوسنا قوشۇنلىرىى ئالدىداا مہغلۇبىيہتكکہ 

ئۇچراايدۇۇ. پلوچنىك ۋۋہەہقہسى بالقانن رراايونىداا ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ ئىلگىرىلىشىگہ توسالغۇ بوالاليدىغانن 

كکۈچلہررنىڭ ھېلىھہمم باررلىقىنى كکۆررسىتہتتى. ئوسمانلىالرر بۇ مہغلۇبىيہتكکہ ددہەہررھالل جاۋۋاابب بېرىپ، يہنہ 

شۇمنۇ ۋۋہەہ تىرنوۋۋااغا قہددہەہرر ئىلگىرىلہيدۇۇ. بىر يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن بىرىنچى كکوسوۋۋاا ئۇررۇۇشى مہيداانغا 

كکېلىدۇۇ. بىرىنچى مۇررااتت بىۋااسىتہ ئۆزز قومانداانلىقى ئاستىدىكکى قوشۇنى بىلہنن سېرپالرر ۋۋہەہ ئۇالررنىڭ 

ئىتتىپاقدااشلىرىغا قاررشى ئاتلىنىدۇۇ. 1389- يىلى 20- ئىيۇنداا يۈزز بہررگہنن بىرىنچى كکوسوۋۋاا ئۇررۇۇشى 

بالقانن رراايونىنىڭ شۇنىڭدىن كکېيىنكکى بہشش ئہسىرلىك تہقدىرىنى بہلگىلہيدۇۇ. گہررچہ ئۇررۇۇشش جہرريانىداا 

بىرىنچى مۇررااتت شېھىت بولغانن بولسىمۇ، سېرىپالرر ئېغىر ددہەہررىجىدہەہ مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچراايدۇۇ. بۇنىڭدىن 

كکېيىن، بالقانن رراايونىداا ئوسمانلى قوشۇنلىرىنى توختىتىپ قويااليدىغانن بىر كکۈچچ قالمايدۇۇ. 

ۋۋىزاانتىيہلىكکلہررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن سېرىپالرر، بۇلغاررالرر ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ساددااقہتمہنلىرىگہ ئايلىنىدۇۇ.



ئۇررۇۇشش مہيداانىداا ئۆلگہنن بىرىنچى مۇررااتنىڭ ئىچكکى ئوررگانلىرىى ھاززىرقى كکۈندىمۇ كکوسوۋۋاادداا مہۋۋجۇتلۇقىنى 

ساقالپپ كکېلىۋااتقانن مہقبہررہەہگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. بۇ يہرر كکېيىنچہ رراايونداا ياشايدىغانن مۇسۇلمانن تۈرركکلہرر 

ئۈچۈنن ھہرر دداائىم ززىياررہەہتت قىلىپ تۇررىدىغانن بىر يہررگہ ئايلىنىدۇۇ. بىرىنچى مۇررااتنىڭ بہددىنى بولسا، 

بۇررساغا ئېلىپ كکېلىنىپ چہكکىرگہ رراايونىداا ئىنشا قىلىنغانن خۇددااۋۋہەہندىگارر جامہسىگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

بىرىنچى مۇررااتت ئاتىسى ئوررھانن غاززىدىن تاپشۇررۇۇپپ ئالغانن بىر بہگلىكکنى كکۈچلۈكك بىر ددۆۆلہتكکہ ئايالندۇۇررىدۇۇ. 

ئۇ ئۆزز ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى ززېمىنىنى كکونياددىن كکوسوۋۋااغا قہددہەہرر كکېڭہيتىدۇۇ. رراايوندىكکى ۋۋىزاانتىيہ ددۆۆلىتى 

بىلہنن بىرلىكکتہ سېرپپ ۋۋہەہ بۇلغارر چاررلىقلىرىى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بويسۇنىدۇۇ. ئوسمانلىالرر، رراايونىدىكکى ئہڭڭ 

كکۈچلۈكك ددۆۆلہتكکہ ئايلىنىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ بۇ كکۈچكکہ ئېرىشىشىدہەہ يولغا قويغانن سىياسہتلىرىمۇ ئاالھىدہەہ 

رروولل ئوينايدۇۇ. ھہرربىي ساھہددہەہ ئاتىسى ئوررھانن بہگگ ددہەہۋۋررىدہەہ شہكکىللہندۈۈررۈۈلگہنن ۋۋہەہ مۇسۇلمانن 

تۈرركکمہنلہررددىن تہشكکىل تاپىدىغانن پىياددہەہ ۋۋہەہ مۇسہللہمم قىسىمالررغا سۇلتانن مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ “يېڭى ئہسكکہرر” 

مہنىسىدىكکى يہنىچہررىى قىسىملىرىى ئىالۋۋہەہ قىلىنىدۇۇ. چۈنكکى «كکۆپلہپپ يۈزز بېرىپ تۇررىدىغانن ئۇررۇۇشالرر يېڭى 

ئہسكکہرر ئېھتىياجىنى ئوتتۇررىغا چىقاررغانن بولۇپپ، پىياددہەہ ۋۋہەہ مۇسہللہمم قىسىملىرىى يېتہررسىز ھالغا كکېلىپ 

قالىدۇۇ. بۇررسانىڭ قاززىلىق ۋۋہەہززىپىسىنىمۇ ئۆتىگہنن قارراا خہلىلنىڭ تہشہببۇسى بىلہنن ئہسىرگہ ئېلىنغانن 

خىرىستىيانن كکۈچلہررددىن يہنىچہررىى نامىداا يېڭى بىر ھہرربىي بىرلىك شہكکىللہندۈۈررۈۈلىدۇۇ. گېرمانن ئہسىرلہرر 

ئاناددوولۇددىكکى تۈرركك ئائىلىلىرىنىڭ يانلىرىغا ئہۋۋہەہتىلىپ، تۈرركك – ئىسالمم ئاددہەہتلىرىنى ئۆگہنگہندىن كکېيىن 

“ئاجہمى ئوجاغا” ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن گہلىبولۇددىكکى قىسىمغا قوبۇلل قىلىنىپ، تہرربىيلىنىدۇۇ. يہنىچہررىلہرر 

1826- يىلىغا قہددہەہرر ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکہمم بولسا بولمايدىغانن ھہرربىي قىسىملىرىنىڭ بىرىى سۈپىتىدہەہ 

ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدۇۇ.



مالىيہ ساھہسىدہەہ يېڭىلىقالرر ياررىتىلىدۇۇ. ئۆلىماالررددىن قارراامانلىق قارراا ررۇۇستہمم ۋۋہەہ ۋۋہەہززىر جاندااررھھ ھہيرہەہتتىن 

پاشا مہززكکۇرر يېڭى مالىيہ سىياسہتلىرىدہەہ ناھايىتى مۇھىم رروولل ئوينايدۇۇ. ئۇالررنىڭ تہۋۋسىيہسى بىلہنن ئۇررۇۇشش 

مہيداانلىرىداا قولغا چۈشۈررۈۈلگہنن ئہسىرلہررنىڭ بہشتىن بىرىنىڭ خہززىنىگہ ئائىت بولۇشى سىياسىتى يولغا 

قويۇلىدۇۇ. ئہسىر بېشىغا 125 ئاقچا ددہەہپپ بہلگىلہنگہنن قىممہتنىڭ بہشتىن بىرىى سۈپىتىدہەہ 25 ئاقچا باجج 

قويىلىدۇۇ. بۇ، بہشتىن بىر ددېگہنن مہنىدہەہ “پہنجىك بېجى” ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. كکېيىنچہ بۇ، غہيرىى 

مۇسۇلمانالررددىن ئېلىنىدىغانن “ئىسپہنچہ” بېجىغا ئۆززگىرىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلى ددۆۆلىتى پہقہتت 

خىرىستىيانالررددىنال ئہمہسس، مۇسۇلمانالررددىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاشش باجج ئالىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

“پہنجىك” نامى ئاستىداا خىرىستىيانالررددىن ئالغانن بۇ باجنى مۇسۇلمانالررددىن “رراائىيہتت ررۇۇسۇمى” نامى 

ئاستىداا 18 ئاقچىدىن ئالىدۇۇ. بۇ سىياسہتت ئوسمانلى مالىيہ سىستېمىسىنىڭ ئاساسلىق ئامىللىرىنىڭ 

بىرىگہ ئايلىنىدۇۇ.

بىرىنچى مۇررااتت، بوۋۋىسى ۋۋہەہ ئاتىسى ئىشلہتكکہنن “غاززىى” سۈپىتىدىن باشقا ئوسمانلى تاررىخىداا “سۇلتانن” 

نامىنى ئىشلہتكکہنن تۇنجى پاددىشاھھ ھېسابلىنىدۇۇ. بۇررسادداا ھاززىرقى كکۈندىمۇ مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ 

كکېلىۋااتقانن خۇددااۋۋہەہندىگارر جامہسىنى سالدۇۇررىدۇۇ. ئانىسى نىلۇفہرر خاتۇنن نامىداا بىلہجىك ۋۋہەہ ئىزنىكکتہ 

ئىماررہەہتلہررنى سالدۇۇررىدۇۇ. بالقانن رراايونىدىكکى ئہڭڭ چوڭڭ جامہلہررددىن بىرىى سہررہەہززددہەہ بىرىنچى مۇررااتنىڭ ۋۋہەہززىرىى 

جاندااررھھ قارراا خہلىل تہررىپىدىن ئىنشا قىلىنغانن بولسا، بىرىنچى مۇررااتت تہررىپىدىنمۇ فىلىبہنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ 

جامہسى بولغانن جۇمہ جامہسى ئىنشا قىلىنىدۇۇ. بىرىنچى مۇررااتت ئۆززىدىن كکېيىن كکہلگہنن ئوسمانلى 

سۇلتانلىرىى ۋۋہەہ مۇسۇلمانن تۈرركکلہرر ئاررىسىداا ئۆمرىنى ئۇررۇۇشالرر ئىچىدہەہ ئۆتكکۈززگہنن ۋۋہەہ مہيداانن ئۇررۇۇشىداا 

ھاياتىدىن ئايرىلغانن بىر قہھرىمانن سۈپىتىدہەہ ئہۋۋالددتىن ئہۋۋالددقا ھېكکايہ قىلىنىپ كکہلمہكکتہ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئالتىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -07
«يىلدىرىم بہياززىد» ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئىش ئىزلىرىى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ يہتتىنچى بۆلۈمىدہەہ «يىلدىرىم بہياززىد (1402-1389)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«يىلدىرىم بہياززىد (1389-1402)»

ئوسمانلىنىڭ تہختىگہ ئولتۇررغانن تۆتىنچى ھۆكکۈمداارر، بىرىنچى بہياززىد ددېگہنن نامم بىلہنمۇ تونۇلغانن 

يىلدىرىم بہياززىدتۇرر. يىلدىرىم بہياززىد ئوسمانلى سۇلتانى بىرىنچى مۇررااتنىڭ گۈلچىچہكك خاتوندىن بولغانن 

ئہڭڭ چوڭڭ ئوغلىدۇۇرر.  گہررچہ ئوسمانلى يىلنامىچىلىرىى يىلدىرىم بہياززىدنىڭ ددۇۇنياغا كکېلىش ۋۋااقتى ھہققىدہەہ 



ھہرر خىل قاررااشالررنى ئىلگىرىى سۈررۈۈشسىمۇ، ئۇنىڭ 1360 بىلہنن 1362- يىلالرر ئاررىسىدىكکى بىر ۋۋااقىتتا 

ددۇۇنياغا كکہلگہنلىكکى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ.

يىلدىرىم بہياززىد، ئاتىسى سۇلتانن بىرىنچى مۇررااتنىڭ 1389- يىلىدىكکى كکوسوۋۋاا ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا 

ئۆلتۈررۈۈلگہندىن كکېيىن، ئۇررۇۇشش ساھہسىدىكکى قاررااررگاھھ چېدىرىداا ئوسمانلى سۇلتانى ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ. 

بىر قىسىم مہنبہلہرر “يىلدىرىم” لہقىمىنىڭ ئۇنىڭغا 1386- يىلى قارراامانئوغۇللىرىغا قاررشى ئېلىپ بېرىلغانن 

ئۇررۇۇشتا كکۆررسہتكکہنن چىۋہەہررلىكکى ۋۋہەہ قاررااملىقى يۈززىسىدىن، يہنہ بہززىلہرر بولسا، بۇ لہقہمنىڭ بہياززىدنىڭ 

ئاچچىقى يامانن ۋۋہەہ ھاكکاۋۋۇۇرر تہبىئىتى بىلہنن چاقماقق (يىلدىرىم) قا ئوخشىغانلىقى ئۈچۈنن بېرىلگہنلىكکىنى 

ئىلگىرىى سۈررۈۈشىدۇۇ. ئۇنىڭ بۇ لہقىمىنىڭ تۈرركکچہ نامى بولۇشش ئېھتىمالىنىڭ باررلىقىنى ئىلگىرىى سۈررىدىغانن 

تاررىخچىالررمۇ بارر.

ئوسمانلى مہنبہلىرىى يىلدىرىم بہياززىد ھہققىدہەہ تۇنجى قېتىم ئۇنىڭ 1381- يىلىدىكکى 

گہررمىيانئوغۇللىرىنىڭ قىزىى سۇلتانن خاتۇنن بىلہنن ئۆيلہنگہنلىكکى مۇناسىۋىتى بىلہنن توختىلىدۇۇ. بۇ 

ئۆيلىنىش، بىرىنچى مۇررااتنىڭ گہررمىيانن ززېمىنلىرىنى ئوسمانلى ززىمىنلىرىغا قىز تہررہەہپنىڭ ئوغۇلغا 

بېرىدىغانن تويلۇقى يولى بىلہنن قوشىۋېلىش سىياسىتىنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئىشقا ئاشىدۇۇ. نہتىجىدہەہ گہررمىيانن 

بہگلىكکى، ززېمىنلىرىنىڭ خېلى كکۆپپ قىسمىنى ئوسمانلىالررغا قىز تہررہەہپپ تويلۇقى سۈپىتىدہەہ بېرىدۇۇ. شۇندااقق 

قىلىپ،  ئہگرىگۆزز، سىماۋۋ ۋۋہەہ تاۋۋشانلى (توشقانلىق) يېزىلىرىى بىلہنن گہررمىيانن ئوغۇللىرىنىڭ پايتہختى 

كکۈتاھيا ئوسمانلى ززېمىنىغا ئايلىنىدۇۇ.

گہررمىيانئوغۇللىرىدىن ئېلىنغانن يہررلہررگہ يىلدىرىم بہياززىد بہگگ قىلىپ تہيىنلىنىدۇۇ. بہياززىد، 1385- 

يىلى بىرىنچى مۇررااتقا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررگہنن قېرىندىشى ساۋۋجى بہگگ ۋۋہەہقہسىدہەہ ئاتىسى تہررہەہپتہ تۇررىدۇۇ 

ۋۋہەہ ئۇنىڭ قہتلى قىلىنىشىداا رروولل ئوينايدۇۇ. 1386- يىلىدىكکى قارراامانن يۈررۈۈشىدىن ئۇززۇۇنن ئۆتمہيال بىرىنچى 



مۇررااتت، ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىنىڭ قىزلىرىدىن بىرىنى ئۆززىى نىگاھىغا ئالىدۇۇ، باشقا ئىكکكکىسىنى ئوغۇللىرىى 

بہياززىد بىلہنن ياقۇبقا نىكکاھالپپ قويىدۇۇ.

1389- يىلى كکوسوۋۋاادداا ئاتىسى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندىن كکېيىن ئوسمانلى سۇلتانى ددہەہپپ ئېالنن قىلىنغانن 

بہياززىد، ددۈۈشمہنگہ ئىز قوغالپپ ززہەہرربہ بېرىۋااتقانن قېرىندىشى ياقۇبنى ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىنىڭ تہكکلىپى بىلہنن 

چاقىرىتىپ كکېلىپ، چېدىردداا بوغۇپپ ئۆلتۈررگۈززىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن بہياززىد ئوسمانلى تاررىخىداا سہلتہنہتت 

تالىشىدۇۇ ددہەہپپ، قېرىندىشىنى ئۆلتۈررگہنن تۇنجى پاددىشاھھ بولۇپپ قالىدۇۇ. بۇ ئہھۋاالل، ياقۇبنىڭ بىر قىسىم 

تہررہەہپدااررلىرىى بىلہنن ئوسمانلى ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىغا كکىرگہنن ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىنىڭ يىلدىرىم بہياززىدقا 

قاررشى تۇررۇۇشلىرىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.

.......................................................................................

يىلدىرىم بہياززىدنىڭ ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررۇۇشى بىلہنن ئىلگىرىكکىلہرر ددہەہۋۋررىدہەہ قۇررۇۇلغانن 

ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ ساقلىنىۋااتقانن مہسىلىلىرىى بىر – بىرلہپپ ئوتتۇررىغا چىقىشقا باشاليدۇۇ. بہياززىد، 

قارراامانئوغلۇ ئاالئۇددددىن بہگنى ئىزچىل شہكکىلدہەہ كکۈززہەہتمہكکتہ ئىدىى. ددہەہررۋۋہەہقہ تۇنجى خہۋۋپپ ئۇنىڭدىن 

كکېلىدۇۇ. ئاالئۇددددىن بہياززىدنىڭ ئۇ كکۈنلہررددہەہ ررۇۇمئہلى بىلہنن مہشغۇلل بولىۋااتقانلىقىدىن پايدىلىنىپ، 

ئالدىداا سىۋااستىكکى قاززىى بۇررھانۇددددىننى، ساررۇۇخانن، گہررمىيانن، مہنتہشہ ۋۋہەہ ھامدىى ددہەہلى بہگلىرىى قاتاررلىق 

خېلى كکۆپپ ئاناددوولۇ بېگىنى ئہترااپىغا توپاليدۇۇ. نہتىجىدہەہ بۇ بہگلہرر بىرلىكکتہ ھہررىكکہتت قىلىپ، ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىگہ قاررشى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇۇ. گہررمىيانن ئوغلى ياقۇبب بہگگ، 1387- يىلى كکىيئوغلى بہياززىدكکہ 

بہررگہنن يہررلہررنى قايتۇررىۋاالىدۇۇ. قاززىى بۇررھانۇددددىن قىرشہھىرنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ، قارراامانن ئوغلى 

ئاالئۇددددىن بہگگ بہيشہھىرنى قولغا كکىرگۈززۈۈپپ، ئہسكکىشہھىرگہ قاررااپپ ئىلگىرىلہيدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ 



بہياززىد تہختكکہ چىقارر – چىقمايال ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىنىڭ مہززكکۇرر ھۇجۇملىرىغا قايتۇررما ززہەہرربہ بېرىشكکہ 

مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ قېتىم ئاناددوولۇغا قاررااپپ يېڭىدىن پہتھى قىلىش ھہررىكکىتىگہ ئاتلىنىدۇۇ.

نہتىجىدہەہ سۇلتانن ساررۇۇخانن، ئايدىن، مہنتہشہ، ھامدىى ددہەہلى ۋۋہەہ گہررمىيانن بہگلىكکلىرىى ئوسمانلى 

ززېمىنلىرىغا قوشۇلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ غہرربىي ئاناددوولۇ ئہترااپى، ررووددووسس بہگلىرىنىڭ قولىدىكکى ئىزمىرددىن 

باشقا يہررلہرر ئوسمانلىنىڭ باشقۇررۇۇشى ئاستىغا كکېرىدۇۇ. 1390- يىلىنىڭ مايي ئېيىداا بہياززىد، ئہفہسس ۋۋہەہ 

مىلہتت بہگلىكکلىرىنىڭ ئىلگىرىى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ بہررگہنن ئىمتىياززلىرىنى ماقۇلاليدۇۇ. بۇ بہگلىكکلہررگہ تہۋۋہەہ 

يہررلہرر كکېيىنچہ خىرىستىيانالررنىڭ قولىدىكکى ئارراالالررغا قاررشى ئوسمانلى يۈررۈۈشلىرىدہەہ بىر باززاا سۈپىتىدہەہ 

ئىشلىتىلہتتى. 1390- يىلى كکۈزز ئېيىداا يىلدىرىم بہياززىد قارراامانن ئوغلى ئاالئۇددددىن بہگنى ۋۋہەہيراانن قىلىپ 

تاشالشش ئۈچۈنن يۈررۈۈشش قىلىپ بہيشہھىرنى قولغا كکىرگۈززگہندىن كکېيىن، كکونياغا قاررااپپ ئىلگىرىلہيدۇۇ. 

نىگدہەہ، ئاقشہھىر ۋۋہەہ ئاقسارراايي قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلىالررنىڭ 

بۇ خىل غہلىبىلىرىدىن بىئارراامم بولغانن چاندااررلى بېگى ئىكکكکىنچى سۈلہيمانن سېپىنى ئۆززگہررتىپ، سىۋااسس 

ھاكکىمى قاززىى ئاالئۇددددىن بىلہنن بىرلہشكکہنن ھالداا ئوسمانلىالررغا قاررشى تۇررۇۇشش ئۈچۈنن كکېلىشىدۇۇ. بۇنىڭ 

بىلہنن بہياززىد، قارراامانلى ئاالئۇددددىن بہگگ بىلہنن كکېلىشىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. كکېلىشىمگہ كکۆررہەہ، 

بہياززىد ئاناددوولۇغا قاررااتقانن بۇ قېتىملىق يۇررۇۇشش ئہسناسىداا قولغا كکىرگۈززگہنن يہررلہررنى ساقالپپ قالىدۇۇ، 

ئاالئۇددددىن بولسا، چاررشہنبہنىڭ شہررقىدىكکى رراايونالرردداا ھاكکىمىيىتىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ.

1390- يىلىدىكکى قارراامانن يۇررۇۇشى چاندااررھھ خہۋۋپىنى ئوتتۇررىغا چىقىرىدۇۇ. بۇ سہۋۋہەہبلىك 1391- 

يىلىنىڭ باشلىرىداا يىلدىرىم بہياززىد كکاستامونۇغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. شۇ يىلى ئىيۇنن ئېيىداا بۇ بہگلىكکنى قولغا 

كکىرگۈززۈۈپپ، ھۆكکۈمدااررىى بولغانن ئىسپہندىياررئوغلۇ ئىكکكکىنچى سۈلہيماننى ئۆلتۈررىدۇۇ. سۈلہيماننىڭ 

قېرىندىشىنىڭ قولىداا سىنوپتىن باشقا چاندااررھھ بہگلىكکى ئوسمانلى ززېمىن تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ. گہررچہ، 

بہياززىد بۇ قېتىمقى يۈررۈۈشش ئہسناسىداا مۇھىم غہلىبىلہررنى قولغا كکہلتۈررۈۈپپ تاجۇددددىن ئوغۇللىرىى، 



تاشانئوغۇللىرىى، ئاماسيا بېگى، بہفراا بېگىگہ ئوخشاشش ئاناددوولۇ بہگلىرىنى يہڭگہنن بولسىمۇ، قارراامانن 

ئوغلى ئاالئۇددددىن ۋۋہەہ سىۋااسس بېگى قاززىى بۇررھانۇددددىن مہۋۋجۇتلۇقلىرىنى ساقالپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلىالررغا 

قاررشى كکۈررہەہشلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. بہياززىدنىڭ بۇ قېتىملىق يۈررۈۈشىدہەہ ئۇنىڭغا سېرىپ، بۇلغارر ۋۋہەہ 

ۋۋىزاانتىيہ كکۈچلىرىى ھہمرااھھ بولىدۇۇ. ھہتتا ۋۋىزاانتىيہ ئہسكکہررلىرىگہ ئىمپېرااتورر مانۇئېل پالېئولوگوسس 

قومانداانلىق قىلىدۇۇ. چۈنكکى بہياززىدنىڭ ۋۋىزاانتىيہ سىياسىتى ئۇنىڭ تہختكکہ چىقىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ 

قىلغانن ئامىل ئىدىى. ۋۋىزاانتىيہ پہقہتت بېقىندىى بولۇشش بىلہنال قالمايدۇۇ، ئىستانبۇلداا تۈرركك سوددىگہررلىرىنىڭ 

بىر مہھہللہ قۇررۇۇشى، ئۇ يہررگہ بىر جامہ سېلىپ قاززىى تہيىنلہشلىرىنى قوبۇلل قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

بہياززىد ئاناددوولۇ بىلہنن مہشغۇلل بولىۋااتقانن يىلالرردداا ئوسمانلىنىڭ ررۇۇمئہلىدىكکى ئىلگىرىلىشى ئوسمانلى 

ئۇچبہگلىرىنىڭ سايىسىداا ددااۋۋااملىشىدۇۇ. پاشا يىگىت ئۈسكکۈپنى پہتھى قىلىدۇۇ، فىرۇۇزز بہگگ بىلہنن الال 

شاھىن ئالبانىيہگہ ھۇجۇمم قىلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. لېكکىن ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىدىمۇ بىر قىسىم مہسىلىلہرر 

ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. 1393- يىلىداا ئہفالكك شاھزااددىسى مىرچا، تۇنانىڭ جہنۇبب تہررىپىگہ ئۆتۈپپ 

سىلىسترہەہنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن ددووبرۇۇجا رراايونىنى ئىشغالل قىلىدۇۇ. يہنہ بىر تہررہەہپتىن ۋۋىنگىرالرر ۋۋىدىننى 

قولغا كکىرگۈززۈۈشنىڭ كکۇيىغا چۈشىدۇۇ. 1393- يىلى يىلدىرىم بہياززىد بۇلغاررىيہنىڭ پايتہختى تىرنوۋۋاانى 

ئىشغالل قىلغاندىن كکېيىن، بۇلغاررىيہنىڭ تۇنا رراايونى ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ، چارر شىشمانمۇ 

ئوسمانلىغا بېقىنىپ، نىگبولۇغا چېكکىنىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. ئاررقىدىن بہياززىد مىرچانى ئىشغالل 

قىلىۋاالغانن يہررلہررددىن قوغالپپ چىقىرىدۇۇ. 1395- يىلى ررووۋۋىنا ئۇررۇۇشىدىن كکېيىن بہياززىد ئہفالكکقا كکىرىپ 

مىرچانى بويسۇندۇۇررىدۇۇ. ئاندىن نىگبولۇغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ چارر شىشماننى ئۆلتۈررگۈززىدۇۇ. تۇناددىكکى 

ئىسترااتېگىيہلىك جايالرر بىر – بىرلہپپ ئوسمانلىالررنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىغا كکېرىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، 

غہرربتہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىغا چېگرااسى بارر تۇنجى كکاتولىك ددۆۆلہتت بولغانن ۋۋىنگىرالرر ئوتتۇررىسىداا 



ھېچبىر تہڭپۇڭڭ ددۆۆلہتت قالمايدۇۇ. بۇ ئہھۋاالل ۋۋىنگېر پاددىشاھى سىگىسموندنى ساررااسىمىگہ سالىدۇۇ ۋۋہەہ 

نہتىجىدہەہ پوپنىڭ ياررددىمى بىلہنن باررلىق ئوررتوددووكکس ۋۋہەہ كکاتولىك ددۆۆلہتلہررنى ئوسمانلىالررغا قاررشى ئہھلى 

سہلپ ئۇررۇۇشى باشالشقا چاقىرىدۇۇ. ۋۋىنگېر پاددىشاھىنىڭ قومانداانلىقى ئاستىداا ئېلىپ بېرىلغانن بۇ 

قېتىملىق يۈررۈۈشش نہتىجىسىدہەہ 1396- يىلى 25- سېنتہبىر كکۈنى يۈزز بہررگہنن نىگبولۇ ئۇررۇۇشىداا ئہھلى 

سہلىپ قوشۇنى ئوسمانلىالرر تہررىپىدىن ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ نىگبولۇددىكکى بۇ 

بۈيۈكك ززہەہپىرىى ئۇالررنىڭ بالقانن رراايونىدىكکى ئہھۋاالىنى ياخشىاليدۇۇ. نىگبولۇ ئۇررۇۇشىدىن قىسقا مۇددددہەہتت 

ئۆتكکہندىن كکېيىن ۋۋىدىنمۇ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن پۈتۈنن بولغاررىيہ ززېمىنلىرىى 

ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى تہۋۋہەہلىكکىگہ كکىرگۈززۈۈلگہنن بولىدۇۇ.

بۇ جہرريانداا ئوسمانلىالررغا قاررشى يېڭىدىن ھہررىكکہتكکہ ئۆتكکہنن قارراامانئوغلى ئاالئۇددددىن بہگگ، ئہنقہررہەہ ۋۋہەہ 

بۇررساغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. ررۇۇمئہلىدىكکى ئىشلىرىنى تہررتىپكکہ سېلىۋاالغانن بہياززىد، بۇ قېتىم يہنہ ئاناددوولۇغا 

يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 1397- يىلى كکونيالىقالررنىڭ ئاالئۇددددىن بہگنى بہياززىدقا تاپشۇررۇۇپپ بېرىشى بىلہنن 

قارراامانن بہگلىكکىنىڭ ززېمىنلىرىمۇ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. ئۇنىڭدىن باشقا پايتہخت سىۋااسنى ئۆزز 

ئىچىگہ ئالغانن قاززىى بۇررھانۇددددىننىڭ ززېمىنلىرىمۇ ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتكکۈززىلىدۇۇ. بہياززىد 

ددہەہۋۋررىنىڭ ئاخىرقى ۋۋہەہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى تاررىخى نۇقتىسىدىن بۇررۇۇلۇشش نۇقتىسى ھېسابلىنىدىغانن 

مۇھىم ۋۋہەہقہ 1402- يىلى تىمۇررغا قاررشى ئېلىپ بېرىلغانن ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشى بولۇپپ، بۇ ئۇررۇۇشتا ئوسمانلى 

ئہسكکہررلىرىى مہغلۇبب بولىدۇۇ، بہياززىد بولسا ئہسىرگہ چۈشۈپپ قالىدۇۇ. ئاسىياغا يۈررۈۈشش قىلغانن تىمۇرر 

بہياززىدنىمۇ يېنىداا ئېلىۋاالىدۇۇ. 1403- يىلى 9-  ماررتتا بىر ررىۋاايہتكکہ كکۆررہەہ ززہەہھہرر ئىچىپ ئۆلىۋاالغانلىقى 

ئىلگىرىى سۈررۈۈلسىمۇ، يہنہ بىر ررىۋاايہتكکہ ئاساسالنغانداا يىلدىرىم بہياززىد ئاقشہھىرددہەہ قىيىن – قىستاققا 

بہررددااشلىق بىرہەہلمہيي ۋۋااپاتت بولغانن.



بہياززىد سہلتہنىتى جہرريانىداا ۋۋىزاانتىيہنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىدىكکى ئىستانبۇلنى تۆتت قېتىم مۇھاسىرىگہ 

ئالغانن بولسىمۇ، بۇ مۇھاسىرىلہرر ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىغا قاررشى باشش كکۆتۈررگہنن سىرتقى خہۋۋپلہرر 

نہتىجىسىدہەہ ئۆنۈمسىز ئاخىرالشقانن. باجج سىستېمىسىنىڭ ئومۇمالشتۇررۇۇلۇشى بىلہنن ئوسمانلى مہرركکىزىى 

ئىدااررىسى ھہقىقىي مہنىدہەہ قۇررۇۇلغانن. يىلدىرىم بہياززىد ززاامانىداا ئىستانبۇلنى مۇھاسىرىگہ ئېلىش ۋۋہەہ ئۇنى 

بېسىم ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررۇۇشش ئۈچۈنن ئاناددوولۇھىساررنى ئىنشا قىلىنغانن. ئۇنىڭدىن باشقا بۇررسا، كکۈتاھيا، 

ئہددىرنہ ۋۋہەہ باشقا شہھہررلہررددہەہ خانىقا، مہددررہەہسہ، ئىماررہەہتت، كکۆۋۋررۈۈكك ۋۋہەہ ددااررۇۇششىفاغا ئوخشاشش بىناالرر 

سېلىنغانن. يىلدىرىم بہياززىد تہررىپىدىن ئىنشا قىلدۇۇررۇۇلغانن بۇررساددىكکى ئۇلۇ جامہ ئۇنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى 

مہززگىلىدہەہ ئوسمانلى بہگلىكکىنىڭ  بىر ئىمپېرااتوررلۇققا ئايالنغانلىقىنىڭ ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن بىر 

ددہەہلىلىدۇۇرر.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يہتتىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Necdet Şakaoglu, Bir Mülkün Sultanları, İstanbul 2000. M. Halil Yınanç, 

"Bayezid I", İslam Ansiklopedisi, c. 2.

at/Kayapınar, II. Manuel Palaelogos'un Mektuplarının Tarihi Kaynak Olarak 

Değerlendirilmesi (1389-1402), (Ankara Üniversitesi Ifvirbllimler Enstitüsü 

Tarih Anabilimdalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara 1993. çnl\ 

İmparatorluğu Tarihi, yay. Robet Mantran, çev. Server Tanüli, İstanbul 1992.



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى -08
«ئوسمانلىنىڭ باشالنغۇچچ ددہەہۋۋررىى (1413-1402)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېما 

ھۇززۇۇررۇۇڭالرردداا...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ سہكکكکىزىنچى بۆلۈمىدہەہ «ئوسمانلىنىڭ باشالنغۇچچ ددہەہۋۋررىى (1413-1402)» ماۋۋززۇۇلۇقق 

مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئوسمانلىنىڭ باشالنغۇچچ ددہەہۋۋررىى (1402-1413)»

1336- يىلى سہمہررقہندنىڭ جہنۇبىغا جايالشقانن كکہشش شہھىرىدہەہ ددۇۇنياغا كکہلگہنن تىمۇرر قىسقا ۋۋااقىت 

ئىچىدہەہ ئوتتۇرراا ئاسىياددىكکى ددېموگراافىك ئىمكکانىيہتلہررددىن پايدىلىنىپ بىر جاھانن ئىمپېرااتوررلۇقىنى قوررۇۇپپ 

چىقىدۇۇ. بۇ ئىمپېرااتوررلۇقق ئاساسلىقى تۈرركك، موڭغولل ۋۋہەہ ئىرااننىڭ ددۆۆلہتچىلىك ئہنئہنىسىدىن پايدىالنغانن 

ھالداا ئوتتۇرراا ئاسىيا ۋۋہەہ ئوتتۇرراا شہررقنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ ددۆۆلىتى سۈپىتىدہەہ ئوتتۇررىغا چىققانن بولۇپپ، 15- 

ئہسىرنىڭ باشلىرىداا تہبىئىي ھالداا ئوسمانلىالررغا ررہەہقىپ بولىدۇۇ. ئۇ مہززگىلدہەہ ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىنى ئۆزز 

بايرىقى ئاستىداا بىرلہشتۈررۈۈپپ، مہرركکىزىى ددۆۆلہتت قۇررۇۇشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولغانن ئوسمانلى سۇلتانى يىلدىرىم 

بہياززىد بىلہنن ئۆززىگہ ئوخشاشال تۈرركکچہ سۆززلہيدىغانن تىمۇررنىڭ 1402- يىلى 28- ئىيۇلل كکۈنى 

ئہنقہررہەہگہ يېقىن چۇبۇقق ۋۋااددىسىداا ئېلىپ باررغانن مہيداانن ئۇررۇۇشى ئوسمانلىالررنىڭ مہغلۇبىيىتى بىلہنن 

ئاخىرلىشىدۇۇ. مہنبہلہررددہەہ كکۆررسىتىلىشىچہ، 160 مىڭ كکىشىلىك تىمۇرر قوشۇنى 70 مىڭ كکىشىلىك 



ئوسمانلى قوشۇنىنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ. بہياززىد تىمۇرر تہررىپىدىن ئہسىر ئېلىنىپ تہخمىنہنن 

بىر يىل كکېيىن يہنى 1403- يىلى 23 –ئىيۇلداا ئۆلۈپپ كکہتكکہنن بولسىمۇ، 1402- يىلى ئوسمانلى 

تاررىخىنىڭ فىترہەہتت ددہەہۋۋررىى ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1413- يىلىغىچہ ددااۋۋاامالشقانن تہخمىنہنن 10 يىللىق ددہەہۋۋررنىڭ 

باشالنغۇچى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ.

فىترہەہتنىڭ مہنىسى «بوشلۇقق، ئۆتكکۈنچى ددہەہۋۋرر» ددېگہنلىك بولۇپپ، ئوسمانلى ددہەہۋۋررىدہەہ بىرال سۇلتاننىڭ 

ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىداا توپلىنالمايي، چېچىلىپ كکہتكکہنن شاھزااددىلہرر ئاررىسىداا ھۆكکۈمدااررلىقنىڭ پاررچىلىنىشىغا 

بېرىلگہنن ئومۇمىي نامدۇۇرر. تىمۇرر، بہياززىدنى يېڭىۋاالغانداا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى پاررچىلىنىشقا ۋۋہەہ ئۇنىڭ 

ئاناددوولۇدداا تہكکراارر ھاكکىمىيہتت قۇرراالمايدىغانن قىلىۋېتىدىغانن بىر خىل سىياسہتنى يولغا قويىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۆززىگہ قوشىۋاالغانن گہررمىيانن، ئايدىن، ساررۇۇھانن، جانداارر ئوغۇللىرىى، ھامىد ئوغۇللىرىى 

ۋۋہەہ قارراامانن ئوغۇللىرىغا ئوخشاشش بہگلىكکلہررگہ تہكکراارر مۇستہقىللىقلىرىنى بېرىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررشى 

سىياسہتلہررنى يولغا قويۇشقا قىزىقتۇررسا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىمۇ بىرىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ يىلدىرىم بہياززىدنىڭ 

ئوغۇللىرىغا تہقسىم قىلىپ بېرىدۇۇ. لېكکىن بىرىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ يىلدىرىم بہياززىد ددہەہۋۋررىدہەہ مہرركکىزىى ددۆۆلہتت 

ئوقۇمىنى ئوررگانلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ سىڭدۈۈررگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئىدااررہەہ تہشكکىالتى بىرال كکىشىنىڭ 

باشقۇررۇۇشىدىكکى تۈززۈۈمدىن باشقا تۈززۈۈمنى قوبۇلل قىلمايدىغانن ھالہتتہ ئىدىى.  بۇمۇ تہبىئىي ھالداا 

شاھزااددىلہرر ئاررىسىداا بىر ئىچكکى مۇجاددىلىنىڭ، ئىچكکى ئۇررۇۇشنىڭ چىقىشىنى تہقہززززاا قىالتتى. بۇ يہررددہەہ 

تہكکىتلىنىشى كکېرہەہكك بولغانن نۇقتا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ فىترہەہتت مہززگىلىدہەہ بىر ئىچكکى ئۇررۇۇشنىڭ 

گىرۋۋىكکىگہ كکېلىپ قالغانن بولۇشىغا قاررىمايي، بىرال كکىشىگہ مہرركکہززلہشكکہنن ھۆكکۈمدااررلىق تۈززۈۈمىدہەہ چىڭ 

تۇررۇۇپپ، قايتىدىن ددۆۆلہتنىڭ پۈتۈنلۈكکىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىپ، بالقانن رراايونى، ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ئوتتۇرراا شہررقتہ 

40 يىلغا يېقىن ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئہڭڭ كکۈچلۈكك ددۆۆلہتكکہ ئايالنغانن بولسىمۇ، تىمۇررنىڭ 1405- يىلى ۋۋااپاتت 

بولغاندىن كکېيىن ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ بۇررۇۇنقى ئوتتۇرراا ئاسىيا تۈرركك ئہنئہنىسىگہ مۇۋۋااپىق شہكکىلدہەہ خانىداانن 



ئہززاالىرىى ئاررىسىداا پاررچىلىنىشى نہتىجىسىدہەہ سۈررئہتت بىلہنن دداائىرىسى تاررىيىپ  تاررىخ سہھنىسىدىن 

چۈشىشىدۇۇرر. ئوسمانلىالررنىڭ بۇ مہرركکىزىى ۋۋہەہ «بىرال ئاددہەہمم ئىدااررہەہ قىلىش» پىكکرىدہەہ چىڭ تۇررۇۇشى ئۇالررنى 

باشقا تۈرركك ددۆۆلہتلىرىدىن پہررقلہندۈۈررىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنى تۈرركکلہرر تہررىپىدىن قۇررۇۇلغانن ئہڭڭ 

چوڭڭ ددۆۆلہتكکہ ئايالندۇۇررىدۇۇ. فىترہەہتت مہززگىلىدہەہ ئىگىلہنگہنن تہجرىبىلہرر ئوسمانلى ددۆۆلہتت تہشكکىالتى، 

سہلتہنہتت چۈشہنچىسى ۋۋہەہ ۋۋااررىسلىق ئۇسۇلىغا تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ ۋۋہەہ بۇنىڭدىن كکېيىنكکى ناھايىتى كکۆپپ 

مۇھىم ئىشالررنىڭمۇ تايانچ نۇقتىسىنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ.

.......................................................................................

ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشى نہتىجىسىدہەہ ئۆلگہنن يىلدىرىم بہياززىدنىڭ سۇاليمانن، ئىسا، مۇسا، مہھمہتت، مۇستافا ۋۋہەہ 

قاسىم ئىسىملىك ئوغۇللىرىى باررددۇۇرر. بۇالررنىڭ ئہڭڭ چوڭى بولغانن ئہمىر سۇاليمانن ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشىنىڭ 

مہغلۇبىيہتت بىلہنن ئاخىرالشقانلىقىنى كکۆررۈۈپپ، يېنىدىكکى ۋۋہەہززىر ئہززہەہمم جاندااررلى، ئہلى پاشا سۇ بېشى، ئہينہ 

بہگگ ۋۋہەہ يہنىچہررىى بېگى ھہسہنن بہگگ بىلہنن بىرلىكکتہ ددۆۆلہتنىڭ مہرركکىزىى ھېسابلىنىدىغانن بۇررساغا كکېلىدۇۇ. 

ئہمىر سۇاليمانن بۇ يہررددىن ددۆۆلہتت خہززىنىسى، ئاررخىپلىرىى، ئائىلىسى، كکىچىك ئىنىسى شاھزااددہەہ قاسىم ۋۋہەہ 

ھہمشىرىسى فاتىمہ سۇلتاننى ئېلىپ گہملىكکتىن بىر كکېمہ بىلہنن ئاتىسى يىلدىرىم بہياززىد تہررىپىدىن ئىنشا 

قىلىنغانن ئىستانبۇلل بوغۇززىنىڭ ئاناددوولۇ تہررىپىدىكکى گۈززہەہلجہھىسارر (ئاناددوولۇ ھىسارر) غا باررىدۇۇ. بۇ يہررددہەہ 

ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى مانۇئېل بىلہنن كکېلىشىپ، ئوسمانلىنىڭ تىمۇرر ئىستىالسىغا مۇپتىال بولمىغانن بالقانن 

رراايونلىرىغا ھۆكکۈمداارر بولۇشش ئۈچۈنن گہلىبولۇغا باررىدۇۇ. 1403- يىلى ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقى بىلہنن 

گہلىبولۇ كکېلىشىمىنى ئىمزاااليدۇۇ. بۇنىڭغا ئاساسہنن، قاررتالل، گہبزہەہ، پہندىك بىلہنن بىرلىكکتہ 

نہسہبىرگىچہ بولغانن قارراا ددېڭىز ساھىللىرىى، ررۇۇمئہلىدہەہ سہالنىك ۋۋہەہ تہسہليانىڭ بہززىى جايلىرىى ۋۋىزاانتىيہگہ 

قايتۇررۇۇپپ بېرىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن سىرتت ۋۋىزاانتىيہنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ھہرر يىلى تۆلہپپ تۇررىدىغانن  يىللىق 

باجمۇ بىكکارر قىلىنىدۇۇ. ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى ئىكکكکىنچى مانۇئېل بىلہنن ئىمزااالنغانن بۇ كکېلىشىم بىلہنن 



ئوسمانلى تہكکراارر ۋۋىزاانتىيہددىن خېلىال كکىچك بىر ددۆۆلہتكکہ ئايلىنىپ قالىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مانۇئېل 

پالېئولوگوسنىڭ ئہمىر سۇاليماننىڭ ئاتىسى يىلدىرىم بہياززىد سايىسىداا تہختكکہ ئولتۇررغانلىقى ۋۋہەہ 

ئاتىسىنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىدىكکى ساددااقہتمہنلہررددىن بىرىى بولۇشش سۈپىتى بىلہنن ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىگہ 

قاررشى قىلىنغانن يۈررۈۈشلہررددہەہ ئۇررۇۇشقا قاتناشتۇررۇۇلغانلىقى نہززہەہررگہ ئېلىنغىنىداا، ئوسمانلىنىڭ فىترہەہتت 

مہززگىلىدہەہ قانچىلىك كکۆپپ كکۈچىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىۋاالغىلى بولىدۇۇ. ئہمىر 

سۇاليمانن كکىچىك ئىنىسى قاسىمنى ئىستانبۇلداا قويۇپپ، كکېلىشىمنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن ئہددىرنہگہ باررىدۇۇ ۋۋہەہ 

بۇ يہررددہەہ ھۆكکۈمدااررلىقىنى ئېالنن قىلىدۇۇ. ۋۋہەہنہددىك ۋۋہەہ جہنہۋۋىزلىكکلہررگىمۇ بىر قىسىم سودداا –تىجاررہەہتت 

ئىمتىياززلىرىنى بېرىپ، تىمۇررنىڭ بوغۇزز ئاررقىلىق ررۇۇمئہلى تہررہەہپكکہ ئۆتۈشىگہ توسالغۇلۇقق قىلىدۇۇ.

ئوسمانلىنىڭ بالقانن رراايونىدىكکى ھۆكکۈمدااررلىقىنى جاكکاررلىغانن ئہمىر سۇاليمانغا قاررشى ئاناددوولۇددىكکى 

ئوسمانلى ززېمىنلىرىداا سہلتہنہتت قۇررۇۇشش مہقسىتىدہەہ يىلدىرىم بہياززىدنىڭ باشقا ئىكکكکى ئوغلى ئىسا چہلہبى 

بىلہنن مۇسا چہلہبى كکۈررہەہشكکہ ئاتلىنىدۇۇ. ئہمىر سۇاليماننىڭ بالقانن ززېمىنلىرىغا كکېتىشىدىن كکېيىن ئىسا 

چہلہبى بۇررسانى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. تىمۇرر سہمہررقہندكکہ قايتىدىغانن ۋۋااقىتتا ئۆزز يېنىدىكکى مۇسا چہلہبىنى 

قويۇپپ بېرىپ، بۇررسانى ئېلىشى ئۈچۈنن ئىسا چہلہبىگہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلىشقا يولاليدۇۇ. قېرىندااشالرر 

ئاررىسىداا مہيداانغا كکہلگہنن ئۇررۇۇشش نہتىجىسىدہەہ مۇسا چہلہبى ئىسا چہلہبىنى مہغلۇبب قىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇررسانى 

قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بىرااقق تىمۇررنىڭ ئاناددوولۇددىن كکېتىشىدىن پايدىالنغانن ئىسا چہلہبى مۇسا چہلہبىگہ 

قاررشى يۈررۈۈشش قىلىپ ئۇنى يېڭىدۇۇ ۋۋہەہ بۇررسانى قايتىدىن قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. مۇسا چہلہبى ئالدىداا گہررمىيانن 

ئوغۇللىرىنىڭ مہرركکىزىى كکۈتاھياغا، ئاررقىدىن قارراامانن ئوغلۇ مہھمہتت بہگنىڭ يېنىغا كکېتىدۇۇ.

.......................................................................................



ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشىدىن كکېيىن ئاماسيا ۋۋہەہ سىۋااسس رراايونىغا بېرىپ، ئۇ يہررددہەہ سہلتہنہتت قۇررغانن يىلدىرىم 

بہياززىدنىڭ يہنہ بىر ئوغلى مہھمہتت چہلہبى بولسا، بۇ ۋۋہەہقہلہررنى ناھايىتى سہززگۈررلۈكك بىلہنن كکۈززہەہتمہكکتہ 

ئىدىى. فىترہەہتت ددہەہۋۋررىدہەہ يىلدىرىم بہياززىدنىڭ تۆتت ئوغلىنىڭ بۇررۇۇنقى ئوسمانلى ززېمىنلىرىداا ھاكکىمىيہتت 

قۇررغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇالرر ئہددىرنہددہەہ سہلتہنىتىنى ئېالنن قىلغانن سۇاليمانن چہلہبى، بالىكکہسىر 

ۋۋہەہ بۇررساغا ھۆكکۈمراانن بولغانن ئىسا چہلہبى، ناھايىتى قىسقا ۋۋااقىت مہۋۋجۇتت بولۇپپ تۇرراالىغانن بولسىمۇ ئىسا 

چہلہبىنى مہغلۇبب قىلىپ بۇررساغا ھۆكکۈمداارر بولغانن مۇسا چہلہبى ۋۋہەہ تىمۇررغا ئىتائہتت قىلغانن ھالداا ئاماسيا ۋۋہەہ 

توكکاتتا ھاكکىمىيہتت قۇررغانن مہھمہتت چہلہبىدۇۇرر. شاھزااددىلہررنىڭ ھہممىسىنىڭ نىشانى تۇنجى پايتہخت 

بولغانن بۇررسانى قولغا كکىرگۈززۈۈشش ئىدىى. بۇ مہقسہتت بىلہنن مہھمہتت چہلہبى ئاكکىسى ئىسا چہلہبىگہ قاررشى 

ئاتلىنىپ، ئۇنى ئۇلۇباتتا مہغلۇپپ قىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1404- يىلى بۇررساغا ھۆكکۈمداارر بولىدۇۇ. ئىسا چہلہبى بىر 

يىلغا يېقىن ۋۋااقىتتىن كکېيىن ئہسكکىشہھىر ئہترااپىداا تۇتىۋېلىنىپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. مہھمہتت چہلہبىنىڭ بۇ 

غہلىبىسى ئالدىداا ئىسا بہگنى قوللىغانن ئايدىنئوغلۇ، مہنتہشہئوغلۇ ۋۋہەہ گہررمىيانئوغلۇ بہگلىكکلىرىى مہھمہتت 

چہلہبىنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقىنى ئېتىرااپپ قىلىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ.

ئاناددوولۇنىڭ كکۆپپ قىسمىنى سہلتہنىتى ئاستىغا كکىرگۈززگہنن مہھمہتت چہلہبى، ئہددىرنہددىكکى چوڭڭ ئاكکىسى 

ئہمىر سۇاليمانن بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. سۇاليمانن چہلہبى ئاناددوولۇ تہررہەہپكکہ ئۆتۈپپ، بۇررسا ۋۋہەہ ئہنقہررہەہنى قولغا 

كکىرگۈززىدۇۇ. مہھمہتت چہلہبى ئاماسياغا چېكکىنىدۇۇ. ئہسكکىرىى جہھہتتىن ئہمىر سۇاليماننىڭ ئالدىداا مہغلۇپپ 

بولغانن مہھمہتت چہلہبى ئۇنى قىيىن ئہھۋاالداا قالدۇۇررۇۇپپ قويۇشش مہقسىتىدہەہ قارراامانن ئوغلى مہھمہتت بہگنىڭ 

قېشىدىكکى يہنہ بىر تۇغقىنى مۇسا چہلہبىنىڭ 1409- يىلى ررۇۇمىنىيہ ئاررقىلىق ررۇۇمئہلىگہ (بالقانن رراايونى) 

ئۈتۈشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. مۇسا چہلہبى ررۇۇمئہلىدہەہ سۈررئہتت بىلہنن ئىلگىرىلہيدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن 

سۇاليمانن چہلہبى ئاناددوولۇددىن ئہددىرنہگہ قايتىدۇۇ. بىرااقق 1410- يىلى سۇاليمانن چہلہبى مۇسا 

چہلہبىنىڭ ئاددہەہملىرىى تہررىپىدىن تۇتىۋېلىنىپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بولدىى قىلمىغانن مۇسا چہلہبى 



ئاناددوولۇغا ئۆتىدۇۇ ۋۋہەہ بۇررسانى ئېلىپ، ھۆكکۈمدااررلىقىنى جاكکارراليدۇۇ، 1411- يىلى نامىداا پۇلل باستۇررىدۇۇ. 

ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر ئۆززلىرىگہ قاررشى سىياسہتت ئىجراا قىلىپ كکېلىۋااتقانن مۇسا چہلہبىگہ قاررشى تۇررۇۇشش ئۈچۈنن 

مہھمہتت چہلہبىنى قولاليدۇۇ. ئىلگىرىى مۇسا بہگگ بىلہنن ئىشلىگہنن ھۇجۇمچى بېگى ئہۋۋررہەہنوسس بہگمۇ 

مہھمہتت چہلہبىنىڭ تہررىپىگہ ئۆتۈپپ كکېتىدۇۇ. 1413- يىلى مہھمہتت چہلہبىگہ قاررااشلىق ئہسكکہررلہرر 

سوفيانىڭ جہنۇبىدىكکى ساماكکوۋۋ يېزىسىغا يېقىن بىر جايدىكکى چامۇررلۇقتا مۇسا چہلہبىنى ئېغىر 

مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنى ئۆلتۈررۈۈپپ تاشاليدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، مہھمہتت چہلہبى تہخت 

مۇجاددىسىلىدہەہ ھاياتت قالغانن بىرددىن بىر شاھزااددہەہ بولۇشش سۈپىتى بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ يىگانہ 

ھۆكکۈمدااررىى سۈپىتىدہەہ ئہددىرنہددہەہ پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلىنىڭ فىترہەہتت ددہەہۋۋررىى شۇنىڭ 

بىلہنن ئاخىرلىشىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ سہكکكکىزىنچى 
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-09
«بىرىنچى مہھمہتت (1421-1413)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس ھۇززۇۇررۇۇڭالرردداا...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ توققۇززىنچى بۆلۈمىدہەہ «بىرىنچى مہھمہتت (1421-1413)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس 

تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى مہھمہتت (1413-1421)»

1402- يىلى يۈزز بہررگہنن ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشىدىن كکېيىن يىلدىرىم بہياززىدنىڭ ئوغۇللىرىى ئاررىسىداا مہيداانغا 

كکہلگہنن تہخت تالىشىش كکۈررىشى 11 يىلغا يېقىن ددااۋۋااملىشىدۇۇ ۋۋہەہ تہخت بىرىنچى مہھمہتكکہ نېسىپ 

بولىدۇۇ. بىرىنچى مہھمہتت بىر تۇغقانلىرىى ئہمىر سۇاليمانن، ئىسا ۋۋہەہ مۇسانى بىتہررہەہپپ قىلىپ، يېڭىدىن 

سۇلتانن ئۇنۋاانىنى ئىشلىتىشكکہ باشاليدۇۇ. گہررچہ بىرىنچى مہھمہتنىڭ يۇقىرىداا ززىكکىر قىلىنغانن 

قېرىندااشلىرىى فېترہەہتت ددہەہۋۋررىدہەہ قىسقا ۋۋااقىت تہختنى قولغا كکىرگۈززگہنن بولسىمۇ، ئوسمانلى تاررىخلىرىداا 

بۇالررغا سۇلتانن سۈپىتىدہەہ ئوررۇۇنن بېرىلمہيدۇۇ ۋۋہەہ بىرىنچى مہھمہتت بہياززىدددىن كکېيىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

بہشىنچى سۇلتانى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. 1413- يىلىغىچہ چہلہبى مہھمہتت ددہەہپپ ئاتالغانن بىرىنچى 

مہھمہتت، ئۇ كکۈندىن كکېيىن سۇلتانن بىرىنچى مہھمہتت نامى ئاستىداا 1421- يىلىغىچہ تہخىتتہ 

ئولتۇررىدۇۇ. بۇ سہۋۋہەہبتىن بىرىنچى مہھمہتت ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئىكکكکىنچى قۇررغۇچىسى ددہەہپپ قوبۇلل 

قىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ قېرىندااشلىرىى بىلہنن بولغانن تہخت تالىشىش مۇجاددىلىسى ئوسمانلى ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ 

چوڭقۇرر تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ. بولۇپمۇ تہخت ۋۋااررىسى بہلگىلہشش مہسىلىسى كکېيىنكکى سىياسہتلىرىنىڭ 

نېگىزىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. ئوسمانلىالرر باشقا تۈرركك ددۆۆلہتلىرىدىن پہررقلىق ھالداا، ددۆۆلہتت ززېمىنلىرىنىڭ 

خانىداانلىق ئہززاالىرىغا بۆلۈپپ بېرىلمہسلىكکى ۋۋہەہ ھاكکىمىيہتنىڭ بىرال نۇقتىغا مہرركکہززلىشىشى مہسىلىسىدہەہ 

ناھايىتى كکۈچلۈكك سىياسہتلہررنى ئىجراا قىلىدۇۇ.



تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ، ئاقق پىشماقق، پىشانىسى كکہڭڭ، قارراا كکۆززلۈكك، ئۇلىما قاشش، ساقىلى قويۇقق، كکۆكکسى 

كکہڭڭ، ئوتتۇرراا بويلۇقق ددہەہپپ تہسۋىرلىنىدىغانن بىرىنچى مہھمہتنىڭ مۇاليىم، سىلىق سۆززلۈكك، سہۋۋررچانن ۋۋہەہ 

خہير سۆيہرر بىرىى ئىكکہنلىكکىمۇ قہيت قىلىنىدۇۇ. ئہلۋہەہتتہ ئۇنىڭ بۇ خۇسۇسىي ئۆززگىچىلىكکلىرىى، ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ فېترہەہتت ددہەہۋۋررىدىن كکېيىن قايتا بىرلىشىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىشتا مۇھىم رروولل ئوينىغانن بولسا 

كکېرہەہكك، بىرىنچى مہھمہتنىڭ بۇررسا ۋۋہەہ ئہددىرنہ سارراايلىرىداا ئۆتكکہنن شاھزااددىلىك مہززگىللىرىدہەہ ئۇنىڭ 

ئاتىلىرىى ئوسمانلى سۇلتانلىرىدىن پہررقلىق شہكکىلدہەہ ياخشى تہلىم –تہرربىيہ ئالغانن ھالداا ئۆسۈپپ 

يېتىلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانن. شۇندااقق قىلىپ، يۇقىرىى سہۋۋىيہلىك ئوسمانلى سۇلتانى موددېلىنىڭ ئۇ 

ئاررقىلىق ئىشقا ئاشقانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. ئۇنىڭ بىزگہ مہلۇمم ددہەہسلہپكکى ئۇستاززلىرىى ئاماسيالىق 

سوفى بہياززىد بىلہنن توكکاتلىق بىجاررئوغلۇ ھہمزہەہ بہگدۇۇرر.

بىرىنچى مہھمہتت شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدہەہ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئۇ يہررلىك بولۇشى سہۋۋہەہبىدىن تونۇشقانن 

ئاماسيا ۋۋہەہ توكکاتت جايالشقانن ئوتتۇرراا قارراا ددېڭىز ۋۋہەہ ئىچكکى ئاناددوولۇ ئۇنىڭ ھاياتىداا ناھايىتى مۇھىم ئۇررۇۇننى 

ئىگىلہيدۇۇ. ئاتىسى ھاياتت ۋۋااقتىدىال چہلہبى مہھمہتت ئاناددوولۇ سہپىرىدہەہ ئاتىسىغا ھہمرااھھ بولىدۇۇ، سامسۇنن 

ۋۋہەہ ئاماسيانىڭ پہتھى قىلىنىشىداا پايدىسى يېتىدۇۇ. بۇ غہلىبىلىرىى نہتىجىسىدہەہ ئاماسيا سانجاقق بہگلىكکىگہ 

تہيىنلىنىدۇۇ. ئۇ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ شہررقىي چېگرااسىداا بىر ھۇجۇمچى بېگى سۈپىتىدہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدۇۇ. 

ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشىدىن كکېيىنمۇ ئاماسيا كکېلىپ، ھۆكکۈمدااررلىقىنى جاكکارراليدۇۇ ۋۋہەہ بۇررسا، ئہددىرنہ ددېگہنگہ 

ئوخشاشش ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ پايتہخت بولغانن شہھہررلہررنى قوللىرىداا تۇتۇپپ تۇررغانن قېرىندااشلىرىغا قاررشى 

كکۈررہەہشلىرىنى بۇ يہررددہەہ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. بۇ كکۈررہەہشلىرىى ئہسناسىداا سہلجۇقىيالرر بہگلىكکىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن 

ئاناددوولۇ مہددہەہنىيىتىنىڭ كکۆپلىگہنن مۇھىم ئاالھىدىلىكکلىرىنى ئۆززىگہ مۇجہسسہمم قىلغانن ئاماسيادداا قولغا 

كکہلتۈررگہنن تہجرىبىلىرىنى بىرىنچى مہھمہتت ئوسمانلىنىڭ ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ كکىرگۈززىدۇۇ. شۇندااقق 

قىلىپ، فېترہەہتت ددہەہۋۋررىدىن كکېيىن تىمۇرر ئىستىالسىغا ددۇۇچچ كکہلمىگہنن ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى 



ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشىغا سہۋۋہەہبب بولغانن ئوسمانلىنىڭ بالقانن ززېمىنلىرىى بىلہنن ئىستىالغا ددۇۇچچ كکہلگہنن، ئىچكکى 

ئۇررۇۇشنى باشتىن كکہچۈررگہنن ۋۋہەہ بۇ تہجرىبىسىنى ددۆۆلہتنىڭ بىرلىكکى ئۈچۈنن خىزمہتت قىلدۇۇررغانن ئاناددوولۇ 

ززېمىنلىرىنىڭ قايتىدىن بىرلىشىشى تېخىمۇ كکۈچلۈكك بىر ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ۋۋۇۇجۇددقا چىقىشىغا سہۋۋہەہبب 

بولىدۇۇ.

.......................................................................................

بىرىنچى مہھمہتت، 1413- يىلى ئۆزز ئالدىغا ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررغانداا، چوڭڭ ددااددىسى بىرىنچى 

مۇررااتت ۋۋہەہ ئاتىسى يىلدىرىم بہياززىدددىن پہررقلىق شہكکىلدہەہ ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہ بىلہنن ئۇررۇۇشش 

قىلىش ئوتتۇررىغا قويۇلغانن بىر سىياسہتنىڭ ئوررنىغا، تىنچلىقنى بہكکرہەہكك ياقاليدىغانن بىر قہددہەہرر يۇمشاقق 

سىياسہتت يۈررگۈززۈۈشش يولىنى تالاليدۇۇ. بۇ سىياسہتنىڭ ئاساسلىق سہۋۋہەہبى، فېترہەہتت مہززگىلىدہەہ ئوتتۇررىغا 

چىققانن ھاكکىمىيہتت بوشلۇقىنىڭ ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقى تہررىپىدىن ددااۋۋاامالشتۇررۇۇلۇشىنىڭ تہلہپپ 

قىلىنىشىدۇۇرر. بىرىنچى مہھمہتت قاچانكکى ئىچكکى ئىشلىرىنى تہررتىپ –ئىنتىزاامغا سېلىپ، قايتىدىن 

كکېڭىيىش سىياسىتىگہ ئاتالنسا، ددہەہررھالل سىرتقى كکۈچلہررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن بىر ئىچكکى مہسىلىگہ 

ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن مہھمہتت، ئىلگىرىكکى مہززگىللہررددہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بويسۇنغانن ۋۋىزاانتىيہ، 

سېربىيہ، ئہفالكك، مورراا ددېسپوتلىقى ۋۋہەہ ئاتىنا خانلىقىغا ئوخشاشش سىياسىي تہررہەہپلہرر بىلہنن تىنچلىق 

كکېلىشىملىرىنى ئىمزااالپپ، ئاساسلىق كکۈچىنى ئىچكکى قىسىمداا بىرلىكکنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىش ئۈچۈنن 

سہررپپ قىلىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ، فېترہەہتت ددہەہۋۋررىدہەہ قېرىندااشلىرىنى قوللىغانن ئايدىنئوغلۇ جۇنہيت بہگكکہ قاررشى 

يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1414- يىلى بۇ بہگلىكکنى پۈتۈنن غہرربىي ئاناددوولۇ رراايونى بىلہنن بىرلىكکتہ قولغا 

كکىرگۈززىدۇۇ. مۇغال ۋۋہەہ ئہترااپىداا ھۆكکۈمدااررلىق قۇررغانن مہنتہشہ ئوغۇللىرىمۇ ئۇنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقىنى قوبۇلل 

قىلىدۇۇ. بۇالررددىن ددىققىتىنى ئىچكکى ئاناددوولۇغا مہرركکہززلہشتۈررگہنن بىرىنچى مہھمہتت قارراامانن بہگلىكکىگہ 

قاررشى كکۈررہەہشنى باشاليدۇۇ. مىسىردداا كکۈچلۈكك ئىمپېرااتوررلۇقق قۇررغانن مہملۇكکىيالررنىڭ قارراامانن ئوغلى مہھمہتت 



بہگكکہ بېرىدىغانن ياررددىمىنى ئۈززۈۈپپ تاشالشش ئۈچۈنن، مہملۇكکىيالرر سۇلتانىغا قىممہتت باھالىق ھہددىيہلہرر 

بىلہنن بىرلىكکتہ بىر ئہلچى يولاليدۇۇ. 1415- يىلى قارراامانلىقالررغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىپ، كکونيانى 

مۇھاسىرىگہ ئالىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن تىنچلىق ئوررنىتىشنى تہلہپپ قىلغانن قارراامانئوغلۇ بۇنىڭ بہددلىگہ 

بہيشہھىر، سہيدىشہھىر ۋۋہەہ ئاقشہھىرنى ئوسمانلىالررغا بېرىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ.

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاناددوولۇدداا قايتىدىن بہگلىكکلہرر ئۈستىدىن غہلىبہ قىلىپ، سہلتہنہتت قۇررغانلىقىنى 

كکۆررۈۈپپ يہتكکہنن تىمۇررنىڭ ئوغلى شاھرۇۇھھ ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقى بۇ ئہھۋاالدىن بىئاررااملىق ھېس قىلىشقا 

باشاليدۇۇ. بۇ جہرريانداا ئہززہەہرربہيجانن ۋۋہەہ ئىرااقتا بىر تۈرركك بہگلىكکى قۇررغانن ۋۋہەہ تىمۇررلہڭنىڭ ررہەہقىبى بولغانن 

ئاققۇيۇنلۇقالرر بىلہنن ئوسمانلىالررنىڭ ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىشىمۇ شاھرۇۇھنىڭ بىئاررااملىقىغا بىئاررااملىق 

قوشىدۇۇ. شاھرۇۇھھ، ئہنقہررہەہ ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا تىمۇرر تہررىپىدىن ئہسىرگہ ئېلىنىپ سہمہررقہندكکہ يولالنغانن 

بىرىنچى مۇررااتنىڭ بىر تۇغقىنى مۇستاپانى ئوسمانلى بىلہنن تہخت تالىشىشى ئۈچۈنن قويۇپپ بېرىدۇۇ.

.......................................................................................

1415- يىلى تراابزوونغا يېتىپ كکہلگہنن بىرىنچى مہھمہتنىڭ بىر تۇغقىنى مۇستاپا، ئالدىى بىلہنن ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى مۇجاددىلہ قىلىۋااتقانن قارراامانلى بہگلىكکىنىڭ مہرركکىزىى كکونياغا، ئاررقىدىن چاندااررئوغلۇ بہگلىكکىنىڭ 

مہرركکىزىى كکاستامونۇغا باررىدۇۇ. بۇ يہررددىن ئوسمانلىالررنىڭ بالقانن رراايونىدىكکى ررہەہقىبى ئہفالكك (ررۇۇمېنىيہ) 

ھۆكکۈمدااررىى مىرچانىڭ قېشىغا بېرىش ئۈچۈنن، ددېڭىز يولى بىلہنن ررۇۇمئہلى (بالقانن رراايونى) گہ ئۆتۈپپ، ئۇ 

يہررددہەہ قايتىدىن بىر ئىچكکى ئۇررۇۇشش باشاليدۇۇ. مۇستاپا ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکىنىدہەہكك، 

ئہفالكك شاھزااددىسى مىرچا ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى ئىكکكکىنچى مانۇئېلنىڭمۇ ياررددىمىگہ ئېرىشىدۇۇ. لېكکىن 

بىرىنچى مہھمہتنىڭ قاررشىلىقى ئالدىداا ددہەہسلہپتہ ئىستانبۇلغا، ئاررقىدىن سہالنىكکكکہ كکېتىدۇۇ. سہررہەہززنى 

قولغا كکىرگۈززگہنن مۇستاپا بىرىنچى مہھمہتكکہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ، لېكکىن بىرىنچى مہھمہتت ئۇنى 



سہالنىكکكکہ چېكکىنىشكکہ مہجبۇرراليدۇۇ. ۋۋىزاانتىيہ بىلہنمۇ ئۇررۇۇشش قىلىشقا بہلل باغلىغانن بىرىنچى مہھمہتت، 

ۋۋىزاانتىيہلىكکلہررنىڭ تىنچلىق ئوررنىتىش تہكکلىپىنى قوبۇلل قىلىپ كکېلىشىم ئىمزاااليدۇۇ. كکېلىشىمنىڭ ررووھىغا 

ئاساسہنن، بىرىنچى مہھمہتت ھاياتتىال بولىدىكکہنن، ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىى مۇستاپانى قاماقتا تۇتۇپپ تۇررىدۇۇ، 

بۇنىڭ بہددلىگہ بىرىنچى مہھمہتت  300 مىڭ ئاقچىنى ھہرر يىلى ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقىغا تاپشۇررىدۇۇ. 

مۇشۇندااقق بىر قااليمىغانن بىر پہيتتہ، ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر 1416- يىلى 29- مايداا گہلىبولۇددىكکى ئوسمانلى 

ددېڭىز ئہسلىھہلىرىگہ ئېغىر ززىيانن سالىدۇۇ.

مۇستاپا ئاررقىلىق خالىغانن نہتىجىگہ ئېرىشہلمىگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ررہەہقىپ ددۆۆلہتلىرىى بۇ قېتىم شہيخ 

بہددررہەہتتىن ئىسىملىك بىر موللىغا ددىنىي موتىفالررنىمۇ ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن، ئہسلىدہەہ بىرىنچى مہھمہتنىڭ 

سہلتہنىتىگہ قاررشى ئىسيانن چىقاررغۇززىدۇۇ. مۇستاپا ۋۋہەہقہسىدىكکىگہ ئوخشاشال، ئىزنىكکتہ مۇددہەہررررىسلىك 

قىلىدىغانن بہددررہەہتتىن ددہەہسلہپتہ جاندااررئوغلۇ بہگلىكکىگہ باررىدۇۇ. ئۇ يہررددىن ددېڭىز يولى ئاررقىلىق ئہفالكك 

شاھزااددىسى مىرچانىڭ قېشىغا ئۆتىدۇۇ. ددہەہلىئوررمانداا ئىسيانن قوززغاپپ، سىلىستراانى ئىشغالل قىلىدۇۇ. لېكکىن 

مہھمہتت، شہيخ بہددررہەہتتىننى ئہسكکى ززااغراادداا تۇتىۋاالىدۇۇ ۋۋہەہ 1416- يىلى ددېكکابىر ئېيىداا سہررہەہززددہەہ ئۆلۈمگہ 

ھۆكکۈمم قىلىدۇۇ.

مۇستاپا ۋۋہەہ شہيخ بہددررہەہتتىن ئىسيانلىرىنى باستۇررغانن بىرىنچى مہھمہتت،1417- يىلى ئۇالررغا ياررددہەہمم 

قىلغانن جاندااررئوغۇللىرىى ۋۋہەہ قارراامانن بہگلىكکىگہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ھہرر ئىكکكکى ددۆۆلہتنى ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىگہ بويسۇندۇۇررىدۇۇ. 1421- يىلى ئاماسيادداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہۋۋااتقانن شاھزااددہەہ مۇررااتت، جانداارر ئوغۇللىرىنىڭ 

قولىدىكکى سامسۇننى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. ئىسياننى قوللىغانن مىرچاغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىپ، ئۇنىمۇ ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىگہ بويسۇندۇۇررىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، مہھمہتت ئۆززىنىڭ قانچىلىك كکۈچلۈكك ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ، 

قايتىدىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ بىرددىن بىر ھۆكکۈمدااررىغا ئايلىنىدۇۇ. بىرىنچى مہھمہتنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقى 

جہرريانىدىكکى ئاساسلىق مہسىلہ ئاناددوولۇ ۋۋہەہ بالقانن رراايونلىرىداا تہكکراارر ئوسمانلى ھاكکىمىيىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشى، 



ئوسمانلى خانىداانىنىڭ باشقا كکۈچلہرر ئالدىدىكکى ئۈستۈنلۈكکىنى قوبۇلل قىلدۈۈررۈۈشش بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا 

ئوسمانلى ھاكکىمىيىتىنىڭ بۇ ززېمىنالرردداا چوڭقۇرر يىلتىز تاررتىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدىغانن ۋۋہەہ ئىچىدہەہ 

ھہرربىيلہررمۇ بولغانن قوررۇۇقچىلىق سىستېمىسىنىڭ تہررہەہققىي قىلدۇۇررۇۇلۇشى ۋۋہەہ كکہڭڭ ئومۇمالشتۇررۇۇلۇشى ئۆزز 

ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكکلىرىى قاتاررىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ توققۇززىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-10
«ئىكکكکىنچى مۇررااتت (1451-1421)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس ھۇززۇۇررۇۇڭالرردداا...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونىنچى بۆلۈمىدہەہ «ئىكکكکىنچى مۇررااتت (1451-1421)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى مۇررااتت (1421-1451)»

ئىكکكکىنچى مۇررااتت 1421- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانداا ئۈچچ ئوغۇلل قېرىندىشى بارر ئىدىى. بۇالرر سہكکكکىز 

ياشتىكکى يۇسۇفف، 7 ياشلىق مہھمۇتت ۋۋہەہ 12 ياشلىق مۇستاپاالرر ئىدىى. بۇالررنىڭ ئىچىدىن مۇستاپا ھامىد 

ئىلىنىڭ ھاكکىملىقىنى قىلىۋااتقانداا، يۇسۇفف ۋۋہەہ مہھمۇتت بولسا، بىرىنچى مہھمہتت ۋۋااپاتت بولغانداا ددۈۈززمہچہ 

مۇستاپا ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن قېرىندىشىنىڭ قايتىدىن ۋۋىزاانتىيہ تہررىپىدىن تہخت مۇجاددىلىسىگہ 

ئاررىالشتۇررۇۇلماسلىقى ئۈچۈنن ئىكکكکىنچى مانۇئېلغا بېرىلىش ئۈچۈنن بہياززىد پاشاغا تاپشۇررۇۇپپ بېرىلىدۇۇ. 

ئىكکكکىنچى مۇررااتت تہختكکہ ئولتۇررغانداا، قېرىندااشلىرىنىڭ ۋۋىزاانتىيہلىكکلہررگہ بېرىلىشىگہ قاررشى چىقىدۇۇ. بۇ 

ئہسنادداا ئاتىسى ئىكکكکىنچى مانۇئېل بىلہنن بىرلىكکتہ ئىمپېرااتورر ددہەہپپ ئېالنن قىلىنغانن ئۈچىنچى لوئاننېس 

پالېئولوگوسس بۇ ئہھۋاالنى ررہەہقىبلہررچہ بىر خىل پوززىتسىيہ ددہەہپپ قاررااپپ، ئوسمانلىالررغا قاررشى ددۈۈشمہنلہررچہ 

سىياسہتت يۈررگۈززۈۈشكکہ باشاليدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ قوللىرىداا تۇتۇپپ تۇررىلىۋااتقانن ئىكکكکىنچى مۇررااتنىڭ تاغىسى 

مۇستاپانى قايتىدىن تہخت تالىشىش جىدىلىگہ كکىرگۈززىدۇۇ. مۇستاپاغا ئىلگىرىكکىگہ ئوخشاشال ئايدىنئوغلى 

جۈنہيتمۇ قوشۇلىدۇۇ.

ئاناددوولۇدداا بولسا، ئىكکكکىنچى مۇررااتنىڭ قېرىندىشى مۇستاپانى گہررمىيانئوغلى ۋۋہەہ قارراامانن ئوغۇللىرىى قولاليدۇۇ، 

شۇندااقال ئوسمانلى تہختىنىڭ قانۇنلۇقق ۋۋااررىسى ئىكکہنلىكکىنى ئىلگىرىى سۈررىشىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ، 

ئىكکكکىنچى مۇررااتت تہختكکہ ئولتۇررغانن 1421- يىلى گہررمىيانن ئوغۇللىرىى، ئايدىن ۋۋہەہ ساررۇۇھانن بہگلىكکلىرىى، 

قارراامانلىالرر ۋۋہەہ گہررمىيانن ئوغۇللىرىنى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى پاررچىالپپ، قايتىدىن مۇستہقىللىقلىرىگہ 

ئېرىشىشلىرىى ئۈچۈنن قېرىندااشالرر ئاررىسىداا جىدہەہلل پہيداا قىلىشقا تىرىشىدۇۇ.



ئىكکكکىنچى مۇررااتت سہلتہنہتىنىڭ ددہەہسلہپكکى يىللىرىداا، يىلتىزىى فېترہەہتت ددہەہۋۋررىگہ قہددہەہرر سۇززۇۇلىدىغانن بۇ 

قېرىندااشالرر جىدىلى بىلہنن مہشغۇلل بولۇشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. باررلىق كکۈچىنى ئوسمانلى مہنبہلىرىدہەہ 

ددۈۈززمہجہ ئوسمانلى ددہەہپپ ززىكکىر قىلىنىدىغانن تاغىسىنىڭ ئىسيانىنى باستۇررۇۇشقا سہررپپ قىلىدۇۇ. مۇستاپانىڭ 

ئىسيانىنى باستۇرراالمىغانن ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہمم بہياززىد پاشا ۋۋہەہززىپىدىن ئېلىپ تاشلىنىپ، ئوررنىغا تېخىمۇ 

ئىھتىياتچانلىق بىلہنن سىياسہتت يۈررگۈززىدىغانن جاندااررھلى پاشا تہيىنلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت، تاغىسى 

مۇستاپانى يېڭىش ئۈچۈنن ئۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ ئىسيانن قوززغىغانن جۈنہيت بہگكکہ بۇررۇۇنقى ززېمىنلىرىى 

بولغانن ئايدىنلى ۋۋہەہ ئىزمىر بہگلىكکىنى بېرىدىغانلىقىنى ۋۋہەہددہەہ قىلىپ، مۇستاپانى تاشالپپ كکېتىشىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. ررۇۇمئہلىدہەہ مىخائىل ئوغلى بىلہنن ھہمكکاررلىق ئوررنىتىپ مۇستاپاغا قاررااشلىق بہگلہررنى 

ئۆزز سېپىگہ تاررتىشقا تىرىشىدۇۇ. مۇستاپانىمۇ ۋۋىزاانتىيہگہ سېتىلغانن بىر كکىشى سۈپىتىدہەہ كکۆررسىتىدىغانن 

قويۇقق تہشۋىقاتلىرىى ئاررقىلىق ئوبرااززىنى خۇنۇكکلہشتۈررىدۇۇ. جہنہۋۋىزلىكکلہرر بىلہنن ئىتتىپاقدااشلىق ئوررناتقانن 

مۇررااتت، بوغۇززالررددىن ھالقىپ ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىغا كکېرىدۇۇ ۋۋہەہ مۇستاپانى 1422- يىلى قىشتا قولغا 

كکىرگۈززۈۈپپ، ئہددىرنہددہەہ ئۆلتۈررگۈززىدۇۇ. تاغىسى مۇستاپانى قوللىغانن ۋۋىزاانتىيہنى جاززااالشش ئۈچۈنن ئىستانبۇلنى 

مۇساسىرىگہ ئېلىشقا باشاليدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن ۋۋىزاانتىيہ ۋۋہەہ ئوسمانلىغا قاررشى ئاناددوولۇ بہگلىكکلىرىى مۇررااتنىڭ 

ياشش بىر تۇغقىنى مۇستاپانى سہھنىگہ چىقىرىدۇۇ. مۇستاپا، ئاكکىسى ئىكکكکىنچى مۇررااتت ئىستانبۇلنى 

مۇھاسىرىگہ ئېلىۋااتقانن پہيتتہ ئىزنىكکكکہ كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ ئاناددوولۇنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىدۇۇ. مۇررااتت، بۇ ئہھۋاالدىن 

كکېيىن ئىستانبۇلل مۇھاسىرىسىنى بوشىتىپ، ئىزنىكکكکہ قايتىدۇۇ. ئىستانبۇلغا قاچقانن مۇستاپا قايتىدىن 

ئاناددوولۇغا قايتىدۇۇ ۋۋہەہ ئاكکىسى مۇررااتت بىلہنن باشلىغانن كکۈررىشىنى 1423- يىلى 20- فېۋرراالداا ھاياتىدىن 

ئايرىلىش ئاررقىلىق ئاخىرالشتۇررىدۇۇ. باررلىق ئىسيانالررنى قوللىغانن ئايدىن ئوغلى جۈنہيت بہگمۇ 1425- 

يىلى ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئىكکكکىنچى مۇررااتت پاددىشاھلىقىنىڭ ددہەہسلہپكکى تۆتت يىلىداا باررلىق ئىچكکى 



خہۋۋپلہررنى بىتہررہەہپپ قىلىپ، ئہجدااددلىرىنىڭ كکېڭىيىش سىياسہتلىرىنى ررېئاللىققا ئايالندۇۇررۇۇشش ئۈچۈنن 

مۇۋۋااپىق پۇررسہتنى قولغا كکہلتۈررىدۇۇ.

.......................................................................................

ددۆۆلہتنىڭ ئىچكکى قىسمىدىكکى ساقلىنىۋااتقانن مہسىلىلہررنى بىتہررہەہپپ قىلغانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددىققہتت –

ئېتىباررىنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىغا مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. 1387- يىلى ئوسمانلىالرر 

تہررىپىدىن پہتھى قىلىنغانن ۋۋہەہ 1403- يىلى فېترہەہتت مہززگىلىدہەہ سۇلہيمانن چہلہبى تہررىپىدىن 

ۋۋىزاانتىيہلىكکلہررگہ قايتۇررۇۇپپ بېرىلگہنن سہالنىكکنىڭ ئېلىنىشى ئۈچۈنن كکۈچچ سہررپپ قىلىدۇۇ. ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر، 

سہالنىكکنى قوغدااپپ قااللمايدىغانلىقلىرىنى تونۇپپ يہتكکہنلىكکى ئۈچۈنن، 1423- يىلى پۇلل –مالل بہددلىگہ 

سہالنىكکنى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ ساتىدۇۇ. بىرااقق سۇلتانن مۇررااتت “ئاتا يۈررتت”ددہەہپپ قارراايدىغانن سہالنىكکنىڭ 

ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ سېتىلىشىنى قوبۇلل قىلمايدۇۇ. ھہرر تۈررلۈكك بېسىمالررغا قاررىمايي قاررااررىنى ئۆززگہررتمہيدۇۇ ۋۋہەہ 

سہالنىكکنى 1430- يىلىغا قہددہەہرر مۇھاسىرہەہ قىلىپ تۇررىدۇۇ. نىھايہتت 1430- يىلى 29- ماررتتا سہالنىك 

پہتھى قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ 1912- يىلىدىكکى بىرىنچى بالقانن ئۇررۇۇشىغا قہددہەہرر ئوسمانلى ززېمىنى بولۇپپ قالىدۇۇ. 

سہالنىكکتىن كکېيىن ئہپىر رراايونىنىڭ مہرركکىزىى بولغانن يانيامۇ شۇ يىلى پہتھى قىلىنىدۇۇ. شۇنىڭدىن كکېيىن 

ئوسمانلى كکۈچلىرىى جہنۇبقا قاررااپپ ئىلگىرىلہپپ ئۇچچ ھۇجۇمچى بېگى تۇررااخانن بہگگ قوماندىلىقى ئاستىداا مورراا 

يېرىم ئاررىلىنىڭ ئىچكکى رراايونلىرىغىچہ يېتىپ باررىدۇۇ. ئاتىناددىكکى التىن مۇستہبىتلىكکى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ 

بويي سۇنۇشنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. ئہينى شہكکىلدہەہ موررااددىكکى ۋۋىزاانتىيہنىڭ ددااۋۋاامى بولغانن مۇستہبىت 

ھۆكکۈمدااررلىقمۇ ئىكکكکىنچى مۇررااتقا يىللىق خاررااجج تۆلہشنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئىكکكکىنچى مۇررااتت، 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قايتىدىن بوۋۋىسى يىلدىرىم بہياززىدنىڭ 1402- يىلى قالدۇۇررۇۇپپ كکہتكکہنن ھالىتىگہ 

كکہلتۈررىدۇۇ. 30 يىلغا يېقىن ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى پاررچىالنغانن، تہخت تالىشىش كکۈررىشى 



يۈززىسىدىن ئىچكکى ئۇررۇۇشنى باشتىن كکہچۈررگہنن ۋۋہەہ ۋۋىزاانتىيہگہ ئىتائہتت قىلىدىغانن ھالدىن قوتۇلۇپپ، 

رراايونىنىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك سىياسىي سہلتہنىتىگہ ئايلىنىدۇۇ.

بۇالررددىن كکېيىن بالقانن رراايونىداا ئوسمانلىنىڭ ئالدىنى توسۇپپ قاالاليدىغانن كکۈچچ قالمايدۇۇ. ئہمما بۇ قېتىم 

پاپا ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىكکنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن ئوتتۇرراا ياۋۋررووپاددىكکى ۋۋىنگىرىيہ بىر كکۈچچ سۈپىتىدہەہ ئوتتۇررىغا 

چىقىدۇۇ. ۋۋىنگىرىيہ پاددىشاھى سىگىزمۇند ۋۋہەہ ئېرددېل  (تراانسىلۋاانىيہ) بېگى ھۇنياددىى قومانداانلىقىدىكکى 

قوشۇنن 1443 –1444 يىللىرىى ئوسمانلى قوشۇنلىرىنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ. بۇندااقق 

بولۇشنىڭ سہۋۋہەہبى ۋۋىنگىر قوشۇنلىرىنىڭ ئوسمانلىالرر تۇنجى قېتىم كکۆررگہنن مىلتىق ۋۋہەہ توپقا ئوخشاشش 

قورراالالرر بىلہنن قورراالالنغانن بولۇشى ئىدىى. تۇنجى قېتىم قاررىمۇ قاررشى ھالغا كکہلگہنن مہززكکۇرر قوررااللىق 

قىسىمالررددىن ئالغانن تہجرىبىلىرىنى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئوسمانلىالرر ئۆزز قىسىملىرىى ئىچىدہەہ تہررہەہققىي 

قىلدۇۇررىدۇۇ. پۇررسہتنىڭ يېتىپ كکېلىشىنى كکۈتۈشش ئۈچۈنن ئىكکكکىنچى مۇررااتت باررلىق ئىچكکى ۋۋہەہ تاشقى 

ددۈۈشمہنلىرىى بىلہنن تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاااليدۇۇ ۋۋہەہ تہختىنى ئہمدىال 14 ياشقا كکىرگہنن ئوغلى ئىكکكکىنچى 

مہھمہتكکہ ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىپ، مانىساغا قايتىدۇۇ

.......................................................................................

ئوسمانلى تاررىخىداا، ساالمہتلىكکى ياخشى ھالداا ئىكکہنن تہختىنى ئۆزز ررااززىلىقى بىلہنن ئوغلىغا ئۆتكکۈززۈۈپپ 

بہررگہنن بىر سۇلتانن بولۇپپ، مىسالى تېپىلمايدىغانن بۇندااقق بىر ھاددىسہ ئالدىداا، ررہەہقىبلىرىى باال 

پاددىشاھنىڭ تہجرىبىسىزلىكکىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈنن تىنچلىق كکېلىشىملىرىنى بۇززۇۇشىدۇۇ. ئاساسلىقى 

ۋۋىنگىرالرر تہررىپىدىن تہشكکىل قىلىنغانن ئہھلى سہلىپ قوشۇنلىرىى تۇناددىن ئۆتۈپپ ۋۋاارراانغىچہ ئىلگىرىلہيدۇۇ. 

بۇ ئہھۋاالنى كکۆررگہنن ددۆۆلہتت ئہرركکانى ئىكکكکىنچى مۇررااتنى قايتىدىن تہختكکہ چاقىرىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت يہنہ 

ئىلگىرىى كکۆررۈۈلۈپپ باقمىغانن شہكکىلدہەہ ھېچقاندااقق ئۇنۋاانى بولماستىن قوشۇنغا قومانداانلىق قىلىپ، 



چاناققہلئہ بوغۇززىدىن ئۆتىدۇۇ ۋۋہەہ ئہھلى سہلىپ قوشۇنى بىلہنن ئوررۇۇشش قىلىدۇۇ. 1444- يىلى 10- 

ددېكکابىرددىكکى ۋۋااررنا ئۇررۇۇشىداا ئہھلى سہلىپ قوشۇنى ئىنتايىن ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچراايدۇۇ. شۇنىڭ 

بىلہنن، تۇنانىڭ شىمالىداا قاررشىلىق كکۆررسىتہلہيدىغانن كکۈچچ قالمايدۇۇ.

ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ بالقانالررددىكکى ئاخىرقى قېتىملىق قاررشىلىق كکۆررسىتىش تىرىشچانلىقى يہنہ ۋۋىنگىر 

ھۇنياددىنىڭ ئہفالكك قوشۇنلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئېلىپ باررغانن يۈررۈۈشى بولىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنلىرىى 

بىلہنن بىرلىكکتہ ھہررىكکہتت قىلغانن سېرىپ قوشۇنلىرىى 1448- يىلى 19- ئۆكکتہبىرددہەہ ئىكکكکىنچى كکوسوۋۋاا 

ئۇررۇۇشىغا كکېرىدۇۇ. نہتىجىدہەہ ۋۋىنگىرالرر ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچراايدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىن، ئىكکكکىنچى مۇررااتت 

ئۈچۈنن ئۇررۇۇشنىڭ ئوررنىغا قۇررۇۇلۇشش ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتنى جانالندۇۇررۇۇشش سىياسہتلىرىنى يولغا قويۇشش ددہەہۋۋررىى 

باشلىنىدۇۇ.

ئاناددوولۇنى ئايلىنىش ئہسناسىداا ئىكکكکىنچى مۇررااتت بىلہنن ئۇچرااشقانن فىراانسۇزز سہيياھھ بېرترااندوونن ئۇنى 

پاكکارر ۋۋہەہ ددىقماقق، بۇررنى چوڭڭ، كکۆززلىرىى كکىچىك، قارراامتۇلل ۋۋہەہ ياناقلىرىى كکہڭڭ ددہەہپپ تہسۋىرلہيدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا ئىكکكکىنچى مۇررااتنىڭ قہلبى يۇمشاقق، خوشپىئىل، مہررتلىكکىنى قہيت قىلغاندىن كکېيىن، ئۇررۇۇشتىن 

تويۇپپ كکہتكکہنلىكکىنى ۋۋہەہ تىنچلىقسۆيہرر بىر ئىنسانن ئىكکہنلىكکىنىمۇ ياززىدۇۇ. ئہمہلىيہتتىمۇ ئىكکكکىنچى مۇررااتت 

ھاياتىنى ئۇررۇۇشش مہيداانلىرىداا ئۆتكکۈززگہنن بولۇشىغا قاررىمايي، قاچانكکى كکۈچلۈكك ئوررۇۇنغا ئۆتسہ تىنچلىق 

كکېلىشىملىرىنى ئىمزاالىغانن بولۇشىمۇ، سہيياھھ بېرااترااندووننىڭ قاررااشلىرىنىڭ توغراا ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ 

بېرىدۇۇ. بۇنىڭدىن سىرتت، ئوسمانلى مہنبہلىرىمۇ 1451- يىلى 47 يېشىداا ئہددىرنہددہەہ ۋۋااپاتت بولغانن 

ئىكکكکىنچى مۇررااتنىڭ قہلبىنىڭ يۇمشاقلىقى ۋۋہەہ خہير سۆيہررلىكکى ھہققىدہەہ كکۆپلہپپ توختىلىدۇۇ. ئۇنىڭ 

تہسہۋۋۋۋۇۇپقا، ئىلىمغا ۋۋہەہ سہنئہتكکہ ھېرىسمہنن ئىكکہنلىكکى تہكکىتلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت، ئوسمانلى 

تاررىخىداا شېئىر ياززغانن تۇنجى پاددىشاھھ بولۇپپ، بۇمۇ ئۇنىڭ ئاتىسى بىرىنچى مہھمہتكکہ ئوخشاشش ياخشى 



تہرربىيہ ئالغانلىقى ۋۋہەہ بىر كکۈنى پاددىشاھھ بولىدۇۇ ددہەہپپ قارراالغانن شاھزااددىلہررنى ياخشى تہرربىيىلہشنىڭ 

ئوسمانلى ساررىيىداا ئہنئہنىگہ ئايالنغانلىقىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ.

بىر ۋۋىزاانتىيہلىك تاررىخچىنىڭ ئىباررىلىرىگہ ئاساسالنغانداا، ئۇنىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ گہلىبولۇ بوغۇززىدىن تۇناغىچہ 

بولغانن جايالررددىكکى تۈرركکلہرر، ئاناددوولۇددىكکى ئوسمانلىغا قاررااشلىق تۈرركکلہررددىن كکۆپتۇرر. بۇ جۈملہ ئىكکكکىنچى 

مۇررااتنىڭ ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىنى قانچىلىك تۈرركکلہشتۈررگہنلىكکىنىڭمۇ ئىسپاتىدۇۇرر. ئىكکكکىنچى مۇررااتت، بۇررسادداا 

مۇررااددىيہ كکۇللىيہسىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. ئہددىرنہددہەہ مہددررہەہسہ ۋۋہەہ ئۈچچ گۈمبہززلىك جامہ بىلہنن بىرگہ ئہددىرنہ 

ددہەہررياسىغا سېلىنغانن 392 مېتىر ئۇززۇۇنلۇقتىكکى 174 كکۆززلۈكك ھہشہمہتلىك كکۆۋۋررۈۈكکنىمۇ ئىنشا قىلدۇۇررۇۇپپ، 

ززاامانىمىزغا قہددہەہرر كکېلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

H. İnalcık, "II. Murat", İA, c. VIII.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, yay. Robet Mantran, çev. Server Tanıllı, istan?

bul 1992. Necdet Sakmğlu, Bir Mülkün Sultanları, İstanbul 2000 . Levent 

Kayapınar, "Yunanistan'da Osmanlı Hakimiyetinin Kurulması (1361-1461) 

Türkler, c.IX. a. 18/7-195, Ankara 2002.
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«ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىى» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېما 
ھۇززۇۇررۇۇڭالرردداا...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن بىرىنچىبۆلۈمىدہەہ «ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىى» ماۋۋززۇۇلۇقق 

مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىى»

ئوسمانلى مہنبہلىرىى ۋۋہەہ تاررىخىي ئىزالررنىڭ كکۆررسىتىپ بېرىشىچہ، ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہررۋۋىى (1421- 

1451) ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئىلگىرىى كکۆررۈۈلۈپپ باقمىغانن ددہەہررىجىدہەہ باياشاتلىق سہۋۋىيہسىگہ ئېرىشىدۇۇ. 

ئىكکكکىنچى مۇررااتت قولل ئاستىدىكکى ئہسكکہررلہررنى ئاسرااشش بىلہنن بىرگہ، خہلقىنىڭمۇ بايي بولۇشى ئۈچۈنن 

كکۈچچ چىقىرىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يولداا ئۇالررغا ھہمدہەہمم بولىدۇۇ. ئاددىل تۈززۈۈمىنىڭ سايىسىداا خاتىرجہملىكکنى كکاپالہتكکہ 

ئىگہ قىلغانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت، ددۆۆلہتت مىقياسىداا كکہڭڭ كکۆلہملىك قۇررۇۇلۇشش پائالىيہتلىرىى ئېلىپ باررىدۇۇ. بۇ 

پائالىيہتلہرر نہتىجىسىدہەہ ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلى كکۆپلىگہنن جايالررددىن كکۆچمہنن جہلپ قىلىشقا باشاليدۇۇ. 

بۇررساددىكکى 1426- يىلى ئىنشا قىلىنغانن جامہ ۋۋہەہ ئىماررہەہتت بۇ قۇررۇۇلۇشالررددىن ھېسابلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى 

مۇررااتت، بۇ جامہنىڭ يېنىغا بىر مہددررہەہسہ سېلىپ، جامہ بىلہنن مہددررہەہسہنىڭ ئاررىسىغا بىر قہبرىنىڭ 

سېلىنىشىنى ۋۋہەہ ئۆلگہندہەہ بۇ يہررگہ ددہەہپنہ قىلىنىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. كکېيىنچہ بۇ يہرر مۇررااددىيہ ددہەہپپ 

ئاتىلىدىغانن جاينىڭ مہرركکىزىگہ ئايلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ بۇررسانى كکہززگہنن فىراانسۇزز سہيياھھ 

بېرترااددوونن بۇ يہررنى ناھايىتى مۇھىم بىر مہرركکہزز ددہەہپپ تہررىپلىگہندىن كکېيىن، تۆتت ئىماررہەہتنىڭ ھہممىسىدہەہ 

كکہمبہغہللہررگہ تاماقق تاررقىتىلىدىغانلىقىنى، شہھہررنىڭ باززااررلىرىداا ھہرر خىل ررہەہختلہررنىڭ 

سېتىلىدىغانلىقىنى، قىممہتت باھالىق تاشالرر ۋۋہەہ مہررۋۋاايىتالررنىڭ مۇۋۋااپىق باھادداا باززااررغا سېلىنغانلىقىنى، 



شۇندااقال جہنہۋۋىزلىك ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىكکلىك سوددىگہررلہررنىڭ بۇ يہررددہەہ سودداا پائالىيہتلىرىنى 

ددااۋۋاامالشتۇررىۋااتقانلىقىنى قہيت قىلىش ئاررقىلىق، ئوسمانلى مہنبہلىرىدىكکى بۇ ددہەہۋۋررنىڭ باياشاتلىقىغا دداائىر 

ئۇچۇررالررنى كکۈچلہندۈۈررىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ سېلىنغانن ۋۋہەہ ززاامانىمىزغا قہددہەہرر يېتىپ كکہلگہنن 

بىناكکاررلىق ئہسہررلىرىى ئاررىسىداا ئہددىرنہددہەہ سالدۇۇررغانن مۇررااددىيہ جامہسى، ددااررۇۇلھہددىس جامہسى ۋۋہەہ 

مہددررہەہسہسى بىلہنن ئۈچچ گۈمبہززلىك جامہنى تىلغا ئېلىش مۇمكکىن. ئہررگہنہ ددہەہررياسىغا سېلىنغانن 174 

كکہمہررلىك كکۆۋۋررۈۈكك باررلىق سہنئہتت تاررىخچىلىرىى تہررىپىدىن بىر ئاجايىباتت ددہەہپپ تہررىپلہنمہكکتہ ۋۋہەہ ئۇززۇۇنن 

كکۆۋۋررۈۈكك ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بۇ ئہسہرر ئوخشاشش نامغا ئىگہ بولغانن ناھىيہنىڭ جہۋۋھىرىنى 

شہكکىللہندۈۈررمہكکتہ. ئۇنىڭ ززاامانىمىزغىچہ ددااۋۋااملىشىپ كکہلگہنن يہنہ بىر ئہسىرىى بولسا، بہيي ھاممامى ددہەہپپ 

ئاتىلىدىغانن، ئۈستىگہ 1444- يىل ددہەہپپ يېزىلغانن سہالنىكکتىكکى ھاممامدۇۇرر. 1445- يىلى مانىسا 

ساررىيى ۋۋہەہ ئہددىرنہددىكکى يېڭى سارراايمۇ ئۇنىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ سېلىنىشقا باشلىغانن.

ئوسمانلى سۇلتانى ئىكکكکىنچى مۇررااتت مېھرىبانلىقى ۋۋہەہ ياخشىلىق سۆيہررلىكکى بىلہنن تونۇلغانن، تہسہۋۋۋۋۇۇپپ، 

سہنئہتت ۋۋہەہ ئىلىمگہ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىدىغانن ۋۋہەہ شېئىر ياززىدىغانن تۇنجى ئوسمانلى پاددىشاھىدۇۇرر. 

سۇلتانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت سہلتہنىتى ددہەہۋۋررىدہەہ، ئوسمانلى ئىلىم ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىنى باشلىغانالرر 

مولال يہگانن، خاتىبئوغلى ۋۋہەہ خىزىر بہگگ ددېگہندہەہكك ززىيالىيالررددۇۇرر. بۇنىڭدىن باشقا خوررااسانن، ئىراانن، قىرىم 

ۋۋہەہ ئہررہەہبىستاندىن كکہلگہنن مولال گۈرراانى، ئاالئۇددددىن تۇسى، شہرراافہتتىن قىرىمى، قہخرۇۇددددىن ئہجہمى ۋۋہەہ 

ئہجہمى سىنانغا ئوخشاشش ززىيالىيالرر ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئىلىم ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىنىڭ ررااۋۋااجلىنىشىغا 

ھہسسہ قوشقانن كکىشىلہررددۇۇرر.

سۇلتانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت تىنچلىق مہززگىللىرىدہەہ ھہپتىدہەہ ئىكکكکى قېتىم ئالىم ۋۋہەہ شائىرالررنى سارراايغا 

چاقىرىپ، ئۇالرر بىلہنن سۆھبہتلىشہتتى، ئۇتۇقق قاززاانغانالررنى مۇكکاپاتاليتتى. نہتىجىدہەہ ناھايىتى كکۆپپ 

ئہسہرر قہلہمگہ ئېلىندىى، ئہررہەہبچہ ۋۋہەہ پاررىسچہ كکۆپلىگہنن ئہسہررلہرر تۈرركکچىگہ تہررجىمہ قىلىندىى. سۇلتانن 



ئىكکكکىنچى مۇررااتت ئہسہررلہررددہەہ ئىشلىتىگہنن سۆزز ئىباررىلہررگہ ئاالھىدہەہ ددىققہتت قىالتتى. يېزىلغانن ئہسہررلہررددہەہ 

ساپپ ۋۋہەہ مہنىسى ئېنىق تۈرركکچہ سۆززلہررنىڭ ئىشلىتىلىشىنى تہلہپپ قىالتتى. 13- ئہسىرددہەہ ئىكکكکىنچى 

كکہيكکاۋۋۇۇسنىڭ بۇيرۇۇقى بىلہنن يېزىلغانن «دداانىشمہننامہ» نى توكکاتت قہلئہسى كکاتىپى ئاررىف ئہلىگہ ررووشہنن 

ۋۋہەہ ساپپ تىل ئىشلىتىپ تہكکراارر قہلہمگہ ئالدۇۇررۇۇشى، ئۇنىڭ ئاڭلىق تىل چۈشہنچىسىگہ ئىگہ ئىكکہنلىكکىنىڭ 

پاكکىتىدۇۇرر.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ يېزىلغانن ياكکى تہررجىمہ قىلىنغانن ئہسہلہررنىڭ تېمىلىرىى ئېتىباررىى بىلہنن خىلمۇ 

خىل، تىل نۇقتىسىدىن بولسا ئىنتايىن بايي ئىكکہنلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇالررددىن ددىنىي مہززمۇندىكکى 

1425- يىلى ددہەہۋۋلہتئوغلى يۇسۇفف تہررىپىدىن تہررجىمہ قىلىنغانن فىقھى كکىتابى «ۋۋىقايہ»، 1226- يىلى 

خاتىبئوغلى تہررىپىدىن قہلہمگہ ئېلىنغانن يۈزز ھہددىس ۋۋہەہ يۈزز ھېكکايىدىن تہشكکىل تاپقانن «فہررہەہھنامہ» 

ناملىق ئہسہرر، شہيخ ئہلۋاانى شىرااززىى پاررسچىدىن تہررجىمہ قىلغانن «گۈلشہنى رراازز» (سىرالررنىڭ گۈلل 

باغچىسى) ناملىق مہسنہۋۋىي قاتاررلىقالررنى تىلغا ئېلىش مۇمكکىن. بۇالررددىن باشقا 1427- يىلى ئوررۇۇچچ غاززىى 

بىن شابانن تاماملىغانن، 10410 بېيىتتىن تہشكکىل تاپىدىغانن ئانسېكکلوپىدىك ئہسہرر «مۇررااددنامہ»، 

1421- 1427 يىللىرىى ئاررىسىداا پىر مۇھہممہدد تہررىپىدىن قہلہمگہ ئېلىنغانن «تہررىقہتنامہ»، 1429 ۋۋہەہ 

1430- يىللىرىى ئاررىسىداا ئابدىى تہررىپىدىن يېزىلغانن ۋۋہەہ دداانيالل پہيغہمبہررنىڭ ئوغلى جاماسبنىڭ 

كکہچۈررمىشلىرىنى ھېكکايہ قىلىدىغانن «جاماسبنامہ»، شہيخىنىڭ «خۇسرہەہۋۋۇۇ شىرىن» ىى، ئىزنىكکلىق 

ھۇمامى پاررسچىدىن تہررجىمہ قىلغانن «سىنامہ»، ئاررىف ئىسىملىق بىر شائىرنىڭ «مۇررشىدۇۇلل ئۇھبہدداادد» 

ناملىق ئہسىرىى بىلہنن ھہززررىتى مۇھہممہدد ئہلہيھىسساالمنىڭ ھاياتىنى بايانن قىلىدىغانن «نۇسخہئى 

ئالہمم»، «مہۋۋلۇدد»، «مىرااجى نہبى» ۋۋہەہ «ۋۋہەہفاتۇننہبى» ناملىق ئہسہررلىرىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن كکۆپلىگہنن 

مہسنہۋۋىيلہرر ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ يېزىلغانن ياكکى تۈرركکچىگہ تہررجىمہ قىلىنغانن. ئۇنىڭ ززاامانىسىداا يہنہ 



تاررىخ ساھہسىدىمۇ ئىكکكکى بۈيۈكك ئہسہرر ررووياپقا چىققانن. بۇالررنىڭ بىرىى ياززىجىزااددہەہ ئہلى تہررىپىدىن 

1436- يىلى يېزىلغانن «ئوغۇززنامہ» ياكکى «سہلچۇقنامہئىئ تاررىخى ئہلى سہلچۇقق» (سہلجۇقىيالرر 

خانىداانىنىڭ تاررىخى) بولۇپپ، ئوسمانلىالررنىڭ ئہجدااددلىرىنىڭ ئوتتۇرراا ئاسىياغا قہددہەہرر سۇززۇۇلغانن 

ھېكکايىلىرىنى بايانن قىلىدىغانن تۇنجى تۈرركکچہ ئہسہررددۇۇرر. يہنہ بىرىى بولسا، ئىكکكکىنچى مۇررااتنىڭ بالقانن 

رراايونلىرىدىكکى ئۇررۇۇشلىرىنى ھېكکايہ قىلىدىغانن «غہززہەہۋۋااتى سۇلتانن مۇررااتت بىن مہھمہتت خانن» ناملىق ئہسہرر 

بولۇپپ، ھہرر ئىكکكکى ئہسہرر تۈرركك تاررىخ ئہسہررلىرىنىڭ تۇنجى تۈرركکچہ ئۈلگىلىرىدۇۇرر.

سۇلتانن ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ پہقہتت شېئىرال ئہمہسس، ناھايىتى كکۆپپ نہسرىى ئہسہررلہررمۇ قہلہمگہ 

ئېلىنغانن. بۇالررنىڭ ئىچىدہەہ نہجمہتتىن دداايہ يېزىپ، سہلجۇقالرر ھۆكکۈمدااررىى ئاالئۇددددىن كکہيكکۇباتقا تہقدىم 

قىلىنغانن ئہخالقق، تہسہۋۋۋۋۇۇپپ، ددۆۆلہتت ۋۋہەہ خہلق ھاياتىنى مہززمۇنن قىلىدىغانن «مىرساددۇۇلئىبادد مىنہلل 

مہبدہەہئى ۋۋہەہلمہئالل» ناملىق ئہسہرر، قاسىم بىن مہھمۇدد قاررااھىساررىى تہررىپىدىن تہررجىمہ قىلىنغانن 

«مۇررااددنامہ»، 1429- يىلى مہھمۇدد بىن قاززىئى مانياسس تہررىپىدىن تہررجىمہ قىلىنغانن سہئدىى 

«گۈلىستانن» نىنىڭ ئاناددوولۇدداا تۈرركکچىگہ تہررجىمہ قىلىنغانن تۇنجى نۇسخىسى بىلہنن ئانسېكکلوپېدىك 

ئاالھىدىلىكکكکہ ئىگہ ئہسىرىى «ئہجہبۇلل ئاجائىب» ناملىق ئہسہررلىرىنى كکۆررسىتىشىمىز مۇمكکىن. بۇالررددىن 

باشقا مہھمۇدد بىن مۇھہممہدد شىرۋۋاانىنىڭ قىممہتلىك تاشالرر ۋۋہەہ كکۈچلہندۈۈررگۈچى ددووررىالرر ۋۋہەہ ئہتىرلہررنى 

چۆررىدىگہنن ھالداا يېزىلغانن «تۇھفہئى مۇررااددىى» سى بىلہنن «تاررىخىي ئىبنى كکہسىر» نىڭ تہررجىمىسى، 

شہيخزااددہەہ ئہھمہدد مىسرىنىڭ «مىڭ بىر كکېچہ» مہسہللىرىدىن پايدىلىنىپ تۇررۇۇپپ ياززغانن «قىرىق ۋۋہەہززىر 

ھېكکايىسى»، مۇھہممہدد بىن ئۆمہرر ئہلھہلہبىنىڭ «ئہلفہررہەہجج بہئدہەہششىدددہەہ» نىڭ تہررجىمىسى، ئاھى 

چہلہبى ياززغانن «فائىدہەہئى ھاساتت» ددېگہندہەہكك كکۆپلىگہنن نہسرىى ئہسہررلہرر ئىكکكکىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ 

ئوتتۇررىغا چىققانن.

.......................................................................................



ئاناددوولۇ سہلجۇقىيلىرىى، بہگلىكکلہرر ددہەہۋۋررىى ۋۋہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشش مہززگىللىرىگہ توغراا كکېلىدىغانن 

بۇ ددہەہۋۋررددہەہ تۈرركکچہ، گىراامماتىكکا شہكکىللىرىى ۋۋہەہ سۆزز خہززىنىسى نۇقتىسىدىن ئىنتايىن ئاددددىى بىر خىل تىل 

قۇررۇۇلمىسىغا ئىگہ ئىدىى. بۇ ددہەہۋۋررددہەہ يېزىلغانن بىر قىسىم ئہسہررلہررنىڭ پہقہتت كکىرىش قىسىملىرىى ئېغىر ۋۋہەہ 

مۇررہەہكکكکہپپ تىلداا يېزىلغانىدىى. 14- ۋۋہەہ 15- ئہسىرنىڭ باشلىرىداا مہيداانغا كکہلگہنن شېئىرىى ئہسہررلہررمۇ 

ئاددددىى ۋۋہەہ بولۇپمۇ 15- ئہسىرنىڭ ئوتتۇررىلىرىداا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ چېگراالىرىنى كکېڭىيىشى ۋۋہەہ سىياسىي 

بىرلىكکنىڭ قۇررۇۇلۇشى بىلہنن تىل بىرلىكکىنىڭ كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىشى يولىمۇ تاللىنىدۇۇ. تۈرركکچہ بۇ 

ئہسىرددہەہ بىر ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ ددۆۆلہتت، ئىلىم ۋۋہەہ ئہددہەہبىياتت تىلى سۈپىتىدہەہ تہررہەہققىي قىلىدۇۇ. يہنہ بۇ ددہەہۋۋررددہەہ 

ئہددہەہبىياتت ساھہسىدہەہ تۈرركکچہ يېزىلغانن مۇھىم ئہسہررلہرر ئوتتۇررىغا چىقىرىلغانن. ئىلگىرىكکى مہززگىللہررددہەہ 

تۈرركك سارراايلىرىى بارر بولغانن شہھہررلہرر بىلہنن 15- ئہسىرنىڭ ئىكکكکىنچى يېرىمىداا ئوسمانلى 

ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ پايتہختى بولغاندىن كکېيىن ئىستانبۇلنىڭمۇ بۇالرر بىلہنن بىرلىكکتہ بىرہەہرر مہددہەہنىيہتت ھالىغا 

كکېلىشى، سارراايداا فاررسچىغا، مہددررہەہسہلہررددہەہ بولسا ئہررہەہبچىگہ ئوررۇۇنن بېرىلىشى ئہسہررلہررنىڭ مہززكکۇرر تىلالررغا 

بولغانن قىزىقىشنىڭ كکۈچىيىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. نہتىجىدہەہ سارراايداا چہتت ئہلل شائىرلىرىغا، خۇسۇسہنن 

ئىراانن ئہددہەہبىياتىغا نىسبہتہنن قىزىقىش كکۈچىيىدۇۇ. تۈرركك شائىرالرر بىر –بىرلىرىى بىلہنن ئىراانن ئہددہەہبىياتت 

ئۈلگىلىرىنى موددېل قىلىپ، ررىقابہتلہشكکہنن ھالداا ئہسہررلہررنى يېزىشقا باشاليدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ، 

ئىراانن ئہددہەہبىياتىدىكکى باررلىق شېئىر تۈررلىرىى تۈرركك ئہددہەہبىياتىغا كکىرگہنن بولىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، بۇ تۈررددہەہ 

ئوررۇۇنن ئالغانن پاررسچہ باررلىق سۆزز ۋۋہەہ ئاتالغۇالرر تۈرركکچىگہ كکېرىدۇۇ ۋۋہەہ تۈرركك تىل قۇررۇۇلمىسىداا مۇھىم 

ئۆززگىرىشلہررنى پہيداا قىلىدۇۇ.

ئىلگىرىكکى ئہسىرلہررددہەہ كکۆررۈۈلگہنن ئاددددىي ۋۋہەہ ررووشہنن مہنىلىك تۈرركکچىنىڭ ئوررنىغا ئہددہەہبىي ۋۋہەہ ئىلمى 

ئہسہررلہررددہەہ پاررسچہ ۋۋہەہ ئہررہەہبچہ سۆززلہرر كکۆپلہپپ ئىشلىتىلگہنن بىر خىل تۈرركکچہ ئىستىمالل قىلىنىشقا 

باشاليدۇۇ. بۇنىڭدىن سىرتت تۈرركکچىنىڭ ئاررززۇۇ قاپىيہسىگہ ماسالشماسلىقى سہۋۋہەہبىدىن، شائىرالرر ئہررہەہبچہ ۋۋہەہ 



پاررسچہ ئاتالغۇالررنى ئىشلىتىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، يېزىق تىلى ئېغىز تىلىدىن ئاستا ـئاستا يىرااقلىشىش 

باسقۇچىغا كکېرىدۇۇ ۋۋہەہ مۇئہييہنن بىر قاتالمم تہررىپىدىن ئىشلىتىلىدىغانن تىل ھالىغا كکېلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ 

تىلشۇناسالرر «ئوسمانلى تۈرركکچىسى» ددہەہپپ ئاتايدىغانن ئہررہەہبچہ، پاررسچہ ۋۋہەہ تۈرركکچہ سۆززلہررنى ئۆزز ئىچىگہ 

ئالغانن بىر تىل ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

بىرىىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Mustafa Özkan, "Erken Dönem Osmanlı Türkçesi", Osmanlı, c. 9.

Ottoman Civilization, yay. H. İnalcık, Günsel Renda, Ankara 2002.

Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma, yay. F. R. Unat, M. A. Köymen, Ankara 

1987.

H. İnalcık, "Bursa", TDVİA, c. 6.

S. Eyice, "Edirne", TDVİA, c. 10.

F. Emecen, "Manisa", TDVİA, c. 27.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-12
«ئىكکكکىنچى مہھمہتت (1451-1481)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېما ھۇززۇۇررۇۇڭالرردداا....



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ئىكکكکىنچى مہھمہتت (1451-1481)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس 

تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى مہھمہتت (1481-1451)»

ئىستانبۇلنى پہتھى قىلغانلىقى يۈززىسىدىن فاتىھ سۇلتانن ددہەہپپ ئاتالغانن ئىكکكکىنچى مہھمہتت ئۈچۈنن مہشھۇرر 

تۈرركك تاررىخچىسى خالىل ئىنالجىك «فاتىھنىڭ خاررااكکتېرىدہەہ تۈرركك، ئىراانن، ئىسالمم ۋۋہەہ ررىم ھۆكکۈمدااررلىق 

ئہنئہنىلىرىنى ئۆززىگہ مۇجہسسہملہشتۈررگہنن ئوسمانلى پاددىشاھى ئاپىرىدہەہ بولغانن» ددہەہيدۇۇ. ئہسلىدہەہ بۇ 

سۆزز فاتىھنى چۆررىدىگہنن ھالداا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ بىر ددۇۇنيا ئىمپېرااتوررلۇقى قۇررغانلىقىنىڭمۇ ئىپاددىسىدۇۇرر. 

ئہلۋہەہتتہ ئىكکكکىنچى مہھمہتت بۇ نۇقتىغا مۇئہييہنن مۇساپىلہررنى باسقاندىن كکېيىن يېتىپ كکہلگہنن.

يہررلىك ۋۋہەہ چہتت ئہللىك كکۆپلىگہنن ياززغۇچىالررنىڭ ئىكکكکىنچى مہھمہتنى تہسۋىرلہپپ ياززغانن ياززمىلىرىى بارر. 

ئىتالىيہلىك ززووررززوو ددوولفىن، ئۇنى مہررتت، ھۇشيارر، ئازز كکۈلىدىغانن، مہقسىتىگہ يېتىش ئۈچۈنن تىرىشىدىغانن، 

كکىتابب ئوقۇشنى ياخشى كکۆررىدىغانن، ررىم تاررىخى ۋۋہەہ گىرىك تاررىخلىرىدىن ھېرووددووتوسنى ئوقۇپپ چىققانن 

ياكکى ئوقۇتۇپپ ئاڭلىغانن ئىزددىنىش ررووھىغا ئىگہ بىر كکىشى ئىكکہنلىكکىنى تہكکىتلہيدۇۇ. يہنہ بىر ئىتالىيہلىك 

ياززغۇچى النگۇستومۇ ئۇنى بويى ئېگىز، يۈززىى ئۇززۇۇنچاقق، ئازز كکۈلىدىغانن، ساالپہتلىك، ددۇۇنيا ددۆۆلىتى 

قۇررۇۇشنى ئۆززىنىڭ نىشانى قىلغانن، بىر نہررسہ ئۆگىنىشكکہ ھېرىسمہنن بىر كکىشى ددہەہپپ تہسۋىرلہيدۇۇ. 

ئوسمانلى تاررىخچىلىرىدىن نہشرىى، ئۇنى قہيہررددہەہ بىر ئىلىملىك كکىشى بولسا، ئۇنى ئىستانبۇلغا 

ئہكکہلدۈۈررۈۈپپ مائاشش توختىدىغانن ئىلىم ئہھلى ۋۋہەہ سہنئہتچىلہررنىڭ ھامىيسى ددہەہپپ تہررىپلہيدۇۇ. نہشرىى، 

ئۇنىڭ پہقہتت ئالىمالررنىال ئہمہسس، يوقسۇلالررغىمۇ ھامىيلىق قىلغانلىقىنى ۋۋہەہ ئۇنىڭ مہررتلىكکىدىن 

پايدىالنمىغانن ئىستانبۇلداا ھېچبىر پېقىر –پۇقراانىڭ قالمىغانلىقىنى ئہسكکہررتكکہندىن كکېيىن ، مہررتت، ئاددىل 

ۋۋہەہ ئىلىملىك بىرىى ئىكکہنلىكکىنىمۇ تہكکىتلہيدۇۇ. ئىكکكکىنچى مہھمہتت ئالىمالرر ۋۋہەہ سہنئہتچىلہرر بىلہنن 



سۆھبہتلىشىشنى ياخشى كکۆررہەہتتى ۋۋہەہ ئۇالررددىن ئىگىلىگہنن پىكکىرلہررددىن ددۆۆلہتت باشقۇررۇۇشش ۋۋہەہ ئۆزز 

شېئىرلىرىداا ئہكکس ئہتتۈررہەہتتى.

ئىكکكکىنچى مہھمہتنىڭ بۇ خىل خاررااكکتېرىنىڭ يېتىلىشىدہەہ، ئاتىسىنىڭ 1444- يىلى 8- ئاۋۋغۇستتا 

تہختنى ئۇنىڭغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىشى ۋۋہەہ 1446- يىلى ئاۋۋغۇست ئېيىداا ددۆۆلہتنىڭ ئىچكکى ۋۋہەہ تاشقى 

سىياسىتىدہەہ كکۆررۈۈلگہنن ئۆززگىرىشلہرر نہتىجىسىدہەہ سہلتہنہتتىن ئايرىلىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قېلىشىنىڭ 

كکۈچلۈكك رروولى بارر. 14- 16 ياشش چېغىدىال ھۆكکۈمدااررلىق تہختىگہ ئولتۇررغانن ۋۋہەہ تہجرىبىسىزلىكکى تۈپہيلى 

قايتىدىن شاھزااددىلىك مہرركکىزىى بولغانن مانىساغا چېكکىنىشى ئۇنىڭداا ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىى ئۈستىدہەہ نوپۇزز 

ياررىتىش بوشلۇقى پہيداا قىلىش بىلہنن بىرگہ، بۇنىڭ جاۋۋاابكکاررىى ددہەہپپ قاررىغانن چاندااررلىق ۋۋہەہززىر ئائىلىسىگہ 

نىسبہتہنمۇ قہلبىدہەہ ئاددااۋۋااہەہتت ساقالشقا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا سہلتہنہتكکہ ئىكکكکى قېتىم 

چىققانن بىرددىن بىر سۇلتانن بولۇشش ئاالھىدىلىكکىگہ ئىگہ بولغانن ئىكکكکىنچى مہھمہتنىڭ مانىسا ساررىيىدىكکى 

شاھزااددىلىكکى ئہسناسىداا ئۆززىگہ تہرربىيلىگۈچى قىلىپ تہيىنلہنگہنن شہھابہتتىن پاشا ۋۋہەہ ززااغانوسس پاشانىڭ 

تہلىماتلىرىى ئاررقىسىداا، پہقہتت ئىستانبۇلنى پہتھى قىلغانن تہقدىرددہەہ ھہقىقىي مہنىدہەہ بىر سۇلتانن سۈپىتىدہەہ 

نوپۇزز ياررىتااليدىغانلىقى ئىشہنچىنىڭ پہيداا بولغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا بۇ پىكکىرددہەہ 

چىڭ تۇررۇۇشىنىڭ ئىمانن كکہلتۈررگہنن ددىنىنىڭ پہيغہمبىرىى ھہززررىتى مۇھہممہدد ئہلہيھىسساالمم تہررىپىدىن 

ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىدىغانن قومانداانغا دداائىر ھہددىس بىلہنن بىرگہ ئۇنىڭ مانىساددىكکى شاھزااددىلىكکى 

مہززگىلىدہەہ قېشىغا ئہكکىلىۋاالغانن ئىتالىيہلىك ئىنسانپہررۋۋہەہرر ئانكکوناغا ئوخشاشش چہتت ئہللىك ززىيالىيالررنىڭ 

سايىسىداا گرېك ۋۋہەہ التىن مہددہەہنىيىتى بىلہنن تونۇشقانلىقى ۋۋہەہ ررووما تاررىخىنى ئۆگىنىشىمۇ ئۇنىڭداا پہقہتت 

ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىش ئاررقىلىقال بىر جاھانن ئىمپېرااتوررلۇقىنى قۇررۇۇپپ چىققىلى بولىدىغانلىقى پىكکرىنى 

پہيداا قىلىدۇۇ. بۇ پىكکىرلہرر بىلہنن يېتىلگہنن ئىكکكکىنچى مہھمہتت ئاتىسىنىڭ ۋۋااپاتىدىن كکېيىن 1451- يىلى 

19- فېۋرراالداا ئہددىرنہگہ كکېلىپ، ئىكکكکىنچى قېتىم ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ.



.......................................................................................

ئىكکكکىنچى مہھمہتت تہختكکہ ئولتۇرراا –ئولتۇررمايال ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلىدىكکى ززېمىنلىرىنىڭ 

ئوتتۇررىسىغا جايالشقانن ۋۋہەہ بۇ ئىكکكکى يېرىم ئارراالل ئاررىسىداا ھہرر دداائىم بىر توسالغۇ بولۇپپ كکہلگہنن ھاززىرقى 

كکۈندىكکى ئىستانبۇلل ۋۋہەہ ئہترااپى بىلہنن چہكکلىنىدىغانن ۋۋىزاانتىيہنى پہتھى قىلىش تہيياررلىقلىرىنى 

باشلىۋېتىدۇۇ. لېكکىن بۇ ئۇنچىلىك ئاسانن ئىش ئہمہسس ئىدىى. ئىكکكکىنچى مہھمہتنىڭ ئہجدااددلىرىى بولغانن 

ئوسمانلى پاددىشاھلىرىمۇ ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىش ئۈچۈنن ئالتہ قېتىم ئوررۇۇنۇپپ كکۆررگہنن ۋۋہەہ ھہممىسى 

ئوخشاشش بولمىغانن سہۋۋہەہبلہررددىن ئۇتۇقسىز ئاخىرالشقانىدىى. ھالبۇكکى، ئىكکكکىنچى مہھمہتت پۈتۈنن 

سىياسىتىنى ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىشقا قاررااتقانىدىى. مہغلۇبب بولغانن تہقدىرددہەہ ددۆۆلہتت ھاياتىداا نوپۇزز 

ياررىتىشى مۇمكکىن ئہمہستہكك قىالتتى. بولغۇسى بىر مہغلۇبىيہتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنن ھہرربىي 

ھاززىرلىقالررنى ھہمم ددېڭىز ھہمم قۇررۇۇقلۇقق بولۇپپ ئىكکكکى قاناتت بويىچہ پىالنلىق شہكکىلدہەہ ئېلىپ بېرىش 

خىزمہتلىرىى باشلىنىدۇۇ.

قۇررۇۇقلۇقق قىسىملىرىى ئۈچۈنن مۇستہھكکہملىكکلىرىى بىلہنن تونۇلغانن شہھہرر سېپىللىرىنى يىقىپ 

تاشلىيااليدىغانن ئۇررۇۇشش قۇررااللىرىنى ياساشقا كکىرىشىدۇۇ. بۇ ئىشنى ئہددىرنہددہەہ ررووياپقا چىقىرىشنى قارراارر 

قىلىدۇۇ. ناھايىتى چوڭڭ توپپ ئوقلىرىى تہيياررلىنىدۇۇ. بۇ قۇرراالالررنى ياساشتا يہررلىك ۋۋہەہ چہتت ئہللىك 

ئۇستىالررددىن پايدىلىنىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇ ددہەہۋۋررنىڭ ئہڭڭ ئىلغارر تېخنىكکىلىرىى ئىشلىتىلىدۇۇ. بۇ قۇرراالالررنىڭ ئىچىدىكکى 

ئہڭڭ ئىلغارر قۇرراالل ئۈچچ ئايلىق جاپالىق ئىشلہشش نہتىجىسىدہەہ ياسالغانن 600 كکىلو ئېغىرلىقتىكکى تاشالررنى 

ئاتااليدىغانن مہنچاناقالرر ئىدىى. ددېڭىز قىسىملىرىى ئۈچۈنمۇ گہلىبولۇ كکېمہساززلىق ئوررنىداا ئۇررۇۇشش كکېمىلىرىى 

ياسىلىدۇۇ. لېكکىن مہنبہلہرر، قۇررۇۇقلۇقق قىسىملىرىنىڭ قوررااللىرىنىڭ شۇ ددہەہۋۋررگىچہ كکۆررۈۈلۈپپ باقمىغانن 

ددہەہررىجىدہەہ ئىلغارر ئىكکہنلىكکىنى ئوتتۇررىغا قويسا، ددېڭىز قۇشۇنلىرىغا ئائىت ئوسمانلى ئۇررۇۇشش كکېمىلىرىنىڭ 

تېخنىكکا جہھہتتىن يېتہررسىز ۋۋہەہ ئہسكکہررلىرىنىڭمۇ تہجرىبىسىز ئىكکہنلىكکىنى قہيت قىلىشىدۇۇ. شہھہررنى 



پہتھى قىلىشنىڭ يہنہ بىر تہيياررلىقى، 1457- يىلى ئىستانبۇلل بوغۇززىنىڭ ئہڭڭ تارر بولغانن نۇقتىسىداا 

ررۇۇمئہلى تہررىپىدہەہ ‹بوغازز كکہسہنن ھىسارر›ددہەہپمۇ ئاتىلىدىغانن ررۇۇمئہلى سىپىلىنى ئىنشا قىلىشقا باشاليدۇۇ. بۇ 

سىپىل ئىلگىرىى بوغۇززنىڭ ئاناددوولۇ تہررىپىدہەہ يىلدىرىم بہياززىد ئىنشا قىلغانن ئاناددوولۇ ھىساررىى (سىپىلى) 

نىڭ قاررشى تہررىپىگہ سېلىنىدۇۇ. مہقسہتت ئىستانبۇلل بوغۇززىنى كکونتروولل قىلىش ۋۋہەہ مۇھاسىرہەہ قىلىش 

ئہسناسىداا شہھہررگہ ددېڭىز ئاررقىلىق قارراا ددېڭىز تہررىپىدىن كکېلىش ئېھتىمالى بولغانن ياررددہەہملہررنى كکېسىپ 

تاشالشتىن ئىباررہەہتت ئىدىى. ئىكکكکىنچى مہھمہتت قۇررۇۇلۇشش خىزمہتلىرىنى كکۆززددىن كکہچۈررۈۈپپ تۇررغانن ررۇۇمئہلى 

سىپىلى ئۈچچ ئايدہەہكك قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ پۈتىدۇۇ ۋۋہەہ ئاۋۋغۇست ئېيىداا ئۇ يہررگہ ئہسكکہررلہرر ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلىدۇۇ.

ئہددىرنہددہەہ تہيياررلىقلىرىنى پۈتكکۈززگہنن ئوسمانلى قوشۇنى 1453- يىلى فېۋرراالل ئېيىداا ئہددىرنہددىن 

قوززغىلىپ، ئىستانبۇلل سىپىللىرىنىڭ ئالدىغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ ئاپرىل ئېيىغا قہددہەہرر ئہسكکہرر توپاليدۇۇ. 6- ئاپرىل 

كکۈنى توپپ ئوقلىرىنى ئېتىشقا باشاليدۇۇ. 53 كکۈنن ددااۋۋاامالشقانن مۇھاسىرىدىن كکېيىن 1453- يىلى 29- 

مايداا شہررقىي ررووما پہتھى قىلىنىدۇۇ. مىالددىدىن ئىلگىرىى 659- يىلىدىكکى قۇررۇۇلۇشىدىن ئېتىباررہەہنن 30 

قېتىم ئہررہەہبلہرر، بۇلغاررالرر، سېرىبالرر ۋۋہەہ تۈرركکلہرر تہررىپىدىن مۇھاسىرہەہ قىلىنغانن ۋۋىزاانتىيہنىڭ پہتھى 

قىلىنىشى ئىكکكکىنچى مہھمہتت تہررىپىدىن ئىشقا ئاشۇررۇۇلىدۇۇ. شۇنىڭدىن كکېيىن ئۇ ئىكکكکىنچى مہھمہتت 

ئہمہسس، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ئىدىى.

.......................................................................................

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت شہھہررنى ئالغاندىن كکېيىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ پايتہختى ئہددىرنہددىن ئىستانبۇلغا 

يۆتكکہيدۇۇ. ئۇ ئىستانبۇلنى پہقہتت ئىستانبۇللۇقالررنىڭال ئہمہسس، ددۇۇنيانىڭمۇ مہرركکىزىى بولۇشىنى خااليتتى. بۇ 

مہقسہتكکہ مۇۋۋااپىق ھالداا 1204- يىلىدىكکى تۆتىنچى قېتىملىق ئہھلى سہلىپ ئۇررۇۇشىدىن بىرىى 

كکىچىكکلہپپ، نوپۇسى ئاززىيىپ كکہتكکہنن ئىستانبۇلنى كکېڭہيتىش سىياسىتىنى ئىجراا قىلىپ، شہھہررنى 



يېڭىدىن ئىنشا قىلىپ چىقىدۇۇ. بۇ خىزمہتلہررنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئىستانبۇلنىڭ نوپۇسى سۈررئہتت بىلہنن 

كکۆپىيىدۇۇ ۋۋہەہ ددۇۇنيانىڭ باررلىق جايلىرىدىن ئالىمالرر ۋۋہەہ سہنئہتچىلہررنى ئۆززىگہ جہلىپ قىلىشقا باشاليدۇۇ.

ئىستانبۇلنى پہتھى قىلغانن فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ددىققىتىنى بالقانن رراايونى ۋۋہەہ ئاناددوولۇغا مہرركکہززلہشتۈررۈۈپپ، 

كکۆپپ قېتىم ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. 1457 ۋۋہەہ 1460- يىللىرىدىكکى مورراا ئۇررۇۇشلىرىى ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ 

ئہڭڭ ئاخىرقى نۇقتىسى بولغانن مورراا خانلىقىنى يىمىرىپ تاشاليدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يہررنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ بىر 

بہگلىكکى ھالىغا كکہلتۈررىدۇۇ. 1461- يىلى تراابزوونمۇ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررىتىلىدۇۇ. 1470- يىلى 

ئہگرىبوزز ئاررىلى پہتھى قىلىنىدۇۇ. 1454 ۋۋہەہ 1478- يىللىرىى ئاررىسىداا بالقانن رراايونلىرىداا ئېلىپ بېرىلغانن 

ئۇررۇۇشالررنىڭ كکۆپپ قىسمىغا فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت بىۋااسىتہ قاتنىشىپ، ئالبانىيہ، سېربىيہ، ئہفالكك ۋۋہەہ 

قىرىم قاتاررلىقالررنى پہتھى قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنى كکىچىك –كکىچىك ددۆۆلہتلہرر ھالىغا كکہلتۈررىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشلہررنىڭ 

نہتىجىسىدہەہ، ئوسمانلى ھۇجۇمچى قىسىملىرىى ئىتالىيہددہەہ ۋۋہەہنہددىك ۋۋہەہ ۋۋىنگىرىيہددہەہ ئہرردداالالررغىچہ باررىدۇۇ.

شہررقتہ بولسا، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنى ئہڭڭ كکۆپپ ئاۋۋااررہەہ قىلغانن مہسىلہ قارراامانلى بہگلىكکىنىڭ ئۆززىگہ قاررااپپ 

كکېڭىيىۋااتقانن ئوسمانلىالررغا ئېلىپ باررغانن مۇجاددىلىسى بولىدۇۇ. بۇ جہرريانداا ئہززہەہرربہيجانداا كکۈچلۈكك بىر تۈرركك 

ددۆۆلىتى قۇررغانن ئاققۇيۇنلۇقالرر بارر ئىدىى. ئاققۇيۇنلۇقالررنىڭ باشلىقى ئۇززۇۇنن ھہسہننىڭ ئوسمانلىالررغا قاررشى 

قارراامانلىالرر بىلہنن ئىتتىپاقق تۈززۈۈشى نہتىجىسىدہەہ ئوسمانلى قوشۇنى بىلہنن ئاققۇيۇنلۇقالرر قوشۇنى ئاررىسىداا 

473- يىلى 11- ئاۋۋغۇستتا ئوتلۇقبہلى ئۇررۇۇشى مہيداانغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئۇررۇۇشنىڭ نہتىجىسىدہەہ 

ئوسمانلىنىڭ تہسىرىى شہررقىي ئاناددوولۇ رراايونىغا قہددہەہرر كکېڭىيىدۇۇ.

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ئىدااررہەہ ئىشلىرىداا ئىسالھاتت ئېلىپ بېرىشقا ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىپ، ددۆۆلہتنىڭ 

مہرركکہززلىشىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ ددۆۆلہتت كکاددىرىى بولىدىغانالررنىڭ بىر مہرركکہززددہەہ 

تہرربىيلىنىشىگہ، مہنسہپلىرىنى ئۆستۈررۈۈشتىمۇ كکونا تۈززۈۈمگہ ددۆۆلہتكکہ ساددااقہتت ۋۋہەہ خىزمہتت كکۆررسىتىش 



ئۆلچہملىرىنى كکىرگۈززىدۇۇ. فاتىھ ددہەہۋۋررىدہەہ قانۇنن ساھہسىدىمۇ كکۆپپ سانداا قانۇننامىلہرر ئېالنن قىلىنىدۇۇ، كکہڭڭ 

كکہتكکہنن رراايونغا يېيىلغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ ئوررتاقق قانۇنالرر بىر قاتارر مہھہللىي پہررقلہرر بىلہنن بىرلىكکتہ 

ئىجراا قىلىنىدۇۇ. ئاخىرىداا، تاررىخچىالررنىڭ ئىكکكکىنچى مہھمہتنىڭ بىر ددۆۆلہتنى ئىمپېرااتوررلۇققا ئايالندۇۇررۇۇشتا 

ئۇتۇققا ئېرىشكکہنن، تۈرركکچہ، ررىمچہ، سالۋۋچہ، ئہررہەہبچہ ۋۋہەہ پاررسچىغا ئوخشاشش تىلالررنى بىلىدىغانن بىر 

ززىيالىي بولۇشش بىلہنن بىرگہ، ئہسكکىرىى جہھہتتىمۇ 21 ياشش ۋۋااقىتىداا ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىشقا مۇۋۋہەہپپہقق 

بولغانن ئاالھىدہەہ ئىقتىدااررغا ئىگہ كکىشىنى ئىكکہنلىكکىنى ياززغانلىقىنى سىلہرر بىلہنن ئوررتاقالشقاندىن كکېيىن 

سۆززلىرىمىزنى ئاخىرالشتۇررىمىز.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

ئىكکكکىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

H İnalcık. "Mehmed II", TDVTA, c. 28.

F. Emecen, "İstanbul'un Fethi", Türkler c. 9

Ö. Bayrr, "Çağ Açan Fetih için Yapılan Hazırlıklar Türkler C.9

Necdet Sakaoğlu, Bir Mülkün Sultanları, istanbul 2000.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-13
«ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ يېڭى پايتہختى ئىستانبۇلل» ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت....



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ يېڭى پايتہختى ئىستانبۇلل» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس 

تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ يېڭى پايتہختى ئىستانبۇلل»

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت تہررىپىدىن پہتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرىى ئىستانبۇلل ئىنتايىن ھاررغىن ددہەہۋۋررلىرىنى 

باشتىن كکہچۈررىۋااتقانن بولۇپپ، جانسىز ددېگۈددہەہكکال بىر شہھہرر ئىدىى. ئىستانبۇلنى جانالندۇۇررۇۇشش، 

ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ سىياسىي ۋۋہەہ ئىقتىساددىي مہرركکىزىگہ ئايالندۇۇررۇۇشش ئۈچۈنن فاتىھ بۇ يہررددہەہ قويۇقق شہكکىلدہەہ 

قۇررۇۇلۇشش ۋۋہەہ يہررلہشتۈررۈۈشش پائالىيہتلىرىى ئېلىپ باررىدۇۇ. 1204- يىلى التىنالرر تہررىپىدىن قولغا 

كکىرگۈززۈۈلگہنن ئىستانبۇلل، قاالقلىشىش ددہەہۋۋررىگہ كکىرىپ، بىر يېزىغىال ئوخشاپپ قالىدۇۇ، شہھہررددىكکى باغغ ۋۋہەہ 

تېرىقچىلىق يہررلىرىى سېپىل ئىچىدہەہ قالىدۇۇ. ئوسمانلىالرر تہررىپىدىن پہتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرىى 

ئىستانبۇلنىڭ نوپۇسىنىڭ كکۆپپ ددېگہندہەہ 50 مىڭ كکىشىدىن ئىباررہەہتت ئىكکہنلىكکى تہخمىن قىلىنماقتا. 

1454- يىلى پاترىك قىلىپ تہيىنلہنگہنن شوالررىئوسنىڭ قاررىشىچہ، ئىستانبۇلل، كکۆپپ قىسمى بوشش ۋۋہەہ 

خہلقى يوقسۇللۇقق ددہەہررددىدىن پہررىشانن بولىۋااتقانن خارراابہ بىر شہھہرر ئىدىى.

شہھہررنىڭ پۈتۈنلہيي خارراابىلىشىپ كکہتمہسلىكکى ئۈچۈنن فاتىھ، ئىستانبۇلنى مۇھاسىرىگہ ئالغانن ئہسنادداا 

ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررىدىن شہھہررنىڭ ئۆززىگہ تاپشۇررۇۇپپ بېرىلىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ، بىرااقق مۇددااپىئہددہەہ 

تۇررىۋااتقانن التىنالررنىڭ مۇددااخىلہ قىلىشلىرىى يۈززىسىدىن شہھہرر ئوسمانلىالررغا تىنچلىق يولى بىلہنن 

ئۆتمہيدۇۇ. نہتىجىدہەہ فاتىھ، ئىسالمم قانۇنلىرىغا كکۆررہەہ ئۇررۇۇشش يولى بىلہنن پہتھى قىلىنغانن ئىستانبۇلنىڭ 

ئہسكکہررلىرىى تہررىپىدىن غہنىمہتت توپلىشىغا ررۇۇخسہتت قىلىدۇۇ. فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت، بىناالررنىڭ ۋۋہەہيراانن 



قىلىنماسلىقى شہررتى بىلہنن 3 كکۈنن بويىچہ شہھہررددىن غہنىمہتت توپالشقا ررۇۇخسہتت قىلىدۇۇ. بۇ جہرريانن 

ئاخىرالشقاندىن كکېيىن ئوسمانلى سۇلتانى ددہەہررھالل شہھہررنىڭ مۇھاپىزہەہتت قىلىش ۋۋہەہ يېڭىدىن قۇررۇۇپپ 

چىقىشقا كکىرىشىدۇۇ. فاتىھنىڭ ساررىيىداا ياشىغانن ۋۋىزاانتىيہلىك تاررىخچى كکرىتوۋۋۇۇلوسنىڭ ئہسكکہررتىشىچہ، 

سۇلتاننىڭ مہقسىتى ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىشتىن ئىلگىرىكکى ھالىتىگہ كکہلتۈررۈۈشش ئہمہسس، ئىمكکانىيىتىنىڭ 

يېتىشىچہ شہھہررنى مۇكکہممہلل ھالغا كکہلتۈررۈۈشتىن ئىباررہەہتتۇرر. بۇ ئہلۋہەہتتہ، شہھہررگہ يېڭىدىن نوپۇسس 

يہررلہشتۈررۈۈشش ۋۋہەہ قۇررۇۇلۇشش ئىشلىرىغا ئہھمىيہتت بېرىش ددېگہنلىك بوالتتى.

پہتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرىى ئىستانبۇلل خہلقىنىڭ كکۆپپ قىسمى شہھہررنى تاشالپپ چىقىپ كکېتىدۇۇ، قالغانن 

قىسمى ئوسمانلىالرر تہررىپىدىن ئہسىرگہ ئېلىنىدۇۇ. يېڭىدىن شہھہرر نوپۇسىنى كکۆپہيتىش مہقسىتىدہەہ فاتىھ، 

ئالدىى بىلہنن ئہسىرگہ ئېلىنغانن ررىمالررغا فىديہلىرىنى تۆلىگہنن تہقدىرددہەہ قويۇپپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئېالنن 

قىلىدۇۇ.

بۇالررنىڭ فىديہ پۇللىرىنى تېپىشلىرىى ئۈچۈنن شہھہررددىكکى كکہڭڭ كکۆلہملىك قۇررۇۇلۇشش ساھہلىرىدہەہ 

ئىشلہشلىرىگہ ئىمكکانىيہتت ياررىتىپ بېرىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت، يوقسۇلالررغا پۇلل 

تاررقىتىشنىڭ خہلقنىڭ كکۆڭۈلل مايىللىقىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشش جہھہتتىن مۇھىم ئىكکہنلىكکىنى ئويالپپ، شہھہرر 

كکوچىلىرىغا چىقىپ ئہھۋاالنى كکۆززىتىشكکہ باشاليدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا شہھہررنى تاشالپپ كکہتكکہنن 

ئىستانبۇللۇقالررغا مۇئہييہنن ۋۋااقىت بہلگىلہپپ، بہلگىلہنگہنن مۇددددہەہتت ئىچىدہەہ قايتىپ كکہلگہنلہررنىڭ 

ئۆيلىرىنىڭ ررېمونىت قىلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى جاكکارراليدۇۇ. 1453- يىلى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت، 

سىلىۋررىى ۋۋہەہ گاالتادداا ئولتۇررىدىغانن خہلقنى ئىستانبۇلغا كکۆچۈررۈۈپپ ئوررۇۇنالشتۇررىدۇۇ. ررۇۇمئہلى ۋۋہەہ ئاناددوولۇددىن 4 

مىڭدىن ئائىلىنىڭ ئىستانبۇلغا كکۆچۈررۈۈلۈشىنى بۇيرۇۇيدۇۇ. بۇالررنىڭ ئىچىدہەہ مۇسۇلمانالرر بولغىنىدہەہكك، 

خىرىستىيانن ۋۋہەہ يہھۇددىيالررمۇ بارر ئىدىى. فاتىھ، بوشش ئۆيلہررنىڭ باشقا شہھہررلہررددىن كکېلىپ ئوررۇۇنالشقانالررغا 

بېرىلىدىغانلىقىنى ئېالنن قىلىدۇۇ.



1453- يىلى ئىيۇنن ئېيىداا ئہددىرنہددىكکى ساررىيىغا بېرىشتىن ئىلگىرىى فاتىھ، سۇاليمانن بہگنى 

ئىستانبۇلنىڭ تۇنجى سۇ بېشى ۋۋہەہ خىزىر بہگنى تۇنجى قاززىسى قىلىپ تہيىنلہيدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا 

سۇاليمانن بہگگ بىلہنن خىزىر بہگگ ئىستانبۇلنىڭ قايتىدىن ئىنشا قىلىنىشى ۋۋہەہ سېپىلالررنىڭ ررېمونت 

قىلىنىشى ئىشلىرىغا مہسئۇلل قىلىنىدۇۇ. شہھہرر مہرركکىزىگہ فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ئۆززىى ئۈچۈنن بىر سارراايي 

سېلىنىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. يہنہ يہددىكکۇلہ تۇرراالغۇ جايلىرىنىڭ مۇستہھكکہمم قہلئہ ھالىغا كکہلتۈررۈۈلۈشىنى 

ئہمىر قىلىدۇۇ. فاتىھنىڭ يہنہ شۇ مہززگىللہررددہەہ ئىستانبۇلنى ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ پايتہختى ددہەہپپ ئېالنن قىلغانن 

بولۇشش ئېھتىمالى كکۈچلۈكك.

.......................................................................................

1453- يىلىنىڭ كکۈزز ئايلىرىداا ئہددىرنہددىن ئىستانبۇلغا قايتىپ كکہلگہنن فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت، شہھہررنى 

تہررتىپكکہ سېلىش ۋۋہەہ قۇررۇۇلۇشش خىزمہتلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئہسلىدہەہ سۇلتاننىڭ پىكکرىى بىر قىسىم بايي 

ئائىلىلہررنى ئىستانبۇلغا جہلپ قىلىش بولسىمۇ، بۇ ئائىلىلہررنىڭ ئۆيي –ماكکانلىرىنى تاشالپپ ئىستانبۇلغا 

ئوررۇۇنلىشىشنى خالىماسلىقى قۇررۇۇلۇشش ئىشلىرىغا تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ. 1454- يىلىنىڭ بېشىداا ئىستانبۇلنى 

تاشالپپ چىقىپ كکہتكکہنن ررىملىقالررنىڭ قايتىپ كکېلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىش مہقسىتىدہەہ فاتىھ سۇلتانن 

مہھمہتت، شوالررىئۇسنى ئىستانبۇلغا پاترېك قىلىپ تہيىنلہيدۇۇ. ئاررقىدىن بۇررساغا باررغانن فاتىھ سۇلتانن 

مہھمہتت ئۇ يہررددىن كکۆپپ سانداا بايي ۋۋہەہ كکہمبہغہلل كکىشىلہررنىڭ تاللىنىشىنى ۋۋہەہ ئىستانبۇلغا كکۆچۈررۈۈلۈشىنى 

تہلہپپ قىلىدۇۇ.

كکېيىنكکى يۈررۈۈشلىرىى جہرريانىداا پہتھى قىلغانن شہھہررلہررنىڭ بايلىرىى، ھۆنہررۋۋہەہنن - كکاسىپالرر ۋۋہەہ 

سوددىگہررلہررنىڭ بىر قىسمىنى ئىستانبۇلغا سۈررگۈنن قىلىدۇۇ. سۇلتانن ئۇررۇۇشتا ئہسىرگہ چۈشكکہنلہررنىڭ بىر 



قىسىمىنى قۇلل سۈپىتىدہەہ تالالپپ، ئىستانبۇلنىڭ يىمہكك –ئىچمہكك ماددددىلىرىنى ئىشلہپچىقىرىشى ئۈچۈنن 

شہھہرر ئہترااپىدىكکى يېزاا ۋۋہەہ مہھہللىلہررگہ ئوررۇۇنالشتۇررىدۇۇ.

ئىستانبۇلغا كکۆچۈررۈۈلگہنن  خىرىستىيانن ۋۋہەہ مۇسۇلمانالرر ررۇۇمئہلى ۋۋہەہ ئاناددوولۇنىڭ ئوخشاشش بولمىغانن 

جايلىرىدىن كکہلگہنلہرر ئىدىى. كکونا ۋۋہەہ يېڭى فوچا، ئاررگوسس، ئاماسراا، تراابزوونن، مورراا، تاشوزز، كکونيا، 

ئاقسارراايي، الفہندہەہ ۋۋہەہ ئہغرہەہلى قاتاررلىق جايالررددىن كکۆچۈررۈۈلۈپپ ئىستانبۇلغا كکہلتۈررۈۈلگہنن بۇ كکىشىلہرر، ئېلىپ 

كکېلىنگہنن جايلىرىغا كکۆررہەہ گۇررۇۇپپا ھالىتىدہەہ ھہرر بىرىى ئايرىم –ئايرىم مہھہللىلہررگہ ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلىدۇۇ. 

مہسىلہنن، ئاقسارراايدىن كکہلتۈررۈۈلگہنلہرر ئىستانبۇلداا ئاقسارراايي مہھہللىسىنى قۇررىدۇۇ. كکہفہددىن كکہلگہنن 

باررلىق ئىتالىيہلىك ئائىلىلہرر ئىستانبۇلغا كکېلىپ، كکہفہلى ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مہھہللىگہ ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. 

ئہددىرنہ، فىلىبہ، گہلىبولۇ، بۇررسا ۋۋہەہ باشقا شہھہررلہررگہ قاچقانن ررىم ززىيالىي ۋۋہەہ ھۆنہررۋۋہەہنن –كکاسىپالررغا 

قايتىپ كکېلىشلىرىى ئۈچۈنن پہررمانن چۈشۈررۈۈلىدۇۇ.

1454- يىلى ئىسائاجج سافرااتى گېرمانىيہ ۋۋہەہ ۋۋىنگىرىيہددہەہ ددىنلىرىنى تہرركك قىلىشقا مہجبۇررالنغانن 

يہھۇددىيالررغا خىتابب قىلىپ، ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى تېرووتوررىيہسىنىڭ ئولتۇررااقلىشىشقا ئىنتايىن مۇۋۋااپىق 

ئىكکہنلىكکىنى ئېيتىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، گېرمانىيہ ۋۋہەہ ۋۋىنگىرىيہددىن كکۆپپ سانداا يہھۇددىي  ئوسمانلى 

ززېمىنلىرىغا كکۆچۈشكکہ باشاليدۇۇ. 1487- يىلى ئىستانبۇلداا 1647 يہھۇددىي ئائىلىسى بارر ئىدىى.

.......................................................................................

1455- يىلى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت سېربىيہ يۈررۈۈشىدىن قايتقانداا، يہددىكکۇلہ قہلئہسىنىڭ قۇررۇۇلۇشى ۋۋہەہ 

سېپىلالررنىڭ ررېمونت خىزمہتلىرىنىڭ تامامالنغانلىقىنى كکۆررىدۇۇ. يېڭى ئىنشائاتالرر ئۈچۈنن پہررمانن چىقىرىدۇۇ. 

بۈيۈكك –كکۈچۈكك چہكکمہجہ ئاررىسىدىكکى كکۆۋۋررۈۈكکلہررنىڭ ۋۋہەہ شہھہررگہ باررىدىغانن يولالررنىڭ ئوڭشىلىشى 



ئۈچۈنن پہررمانن چۈشۈررىدۇۇ. بۇ يولالررنىڭ ئہڭڭ خہتہررلىك يہررلىرىنىڭ ھہممىسىگہ مۇددااپىئہ تېمىنىڭ 

سوقۇلۇشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ.

1459- يىلى ئہبۇ ئہييۇبب ئہنساررىى شېھىت بولغانن جايي ددہەہپپ قاررىلىدىغانن يہررگہ بىر جامہ، بىر قہبرہەہ، 

بىر مہددررہەہسہ ۋۋہەہ بىر ئىماررہەہتت سالدۇۇررۇۇپپ، بۇررساددىن كکۆچۈررۈۈپپ كکېلىنگہنلہررنى بۇ يہررگہ ئوررۇۇنالشتۇررىدۇۇ.

سۇلتانن، يېڭى ساررااينىڭ يېنىغا كکىچىك بىر سودداا –سېتىق مہرركکىزىنىڭ سېلىنىشىنى بۇيرۇۇيدۇۇ. فاتىھ 

ززاامانىداا بۈيۈكك بہددااستہنن ياكکى بہززززااززىستانن ددہەہپپ بىلىنىدىغانن بۇ مہرركکہزز، كکېيىنچہ ئىستانبۇلنىڭ مہشھۇرر 

قاپالى چاررشىسى (يېپىق باززىرىى) غائايلىنىدۇۇ. بۇ بہددہەہستہنن ررہەہختلہرر، پہلتۇالرر ۋۋہەہ ززىبۇ –ززىننہتلہررنىڭ 

ساقلىنىشىغا ئاجرىتىلغانن بىر جايي بولۇپپ، ئۇ يہررددہەہ 128 ددۇۇكکكکانن بارر ئىدىى. بہددہەہستہنن ئہترااپىغا 894 

ددۇۇكکكکانن سېلىنىدۇۇ. بہددہەہستہنن ۋۋااقىت ئۆتكکہنسىرىى يېڭى قۇررۇۇلۇشالرر سېلىنىپ كکېڭہيتىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۈگۈنكکى 

كکۈندہەہ قاپالى چاررشى ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مۇھىم بىر سودداا مہرركکىزىى بولغانن ماكکانن ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. فاتىھ 

سۇلتانن مہھمہتت، بہددہەہستہندىن كکىرگہنن كکىرىمنى توپالپپ، ئايا سوفيا جامہسىنىڭ خىزمہتت ۋۋہەہ ررېمونت 

ئىشلىرىى ئۈچۈنن ئاجرىتىدۇۇ.

بہددہەہستہنن ئۈچۈنن بىر قانچہ ھاممامم سالدۇۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ شہھہررگہ كکۆپلہپپ سۇ كکہلتۈررۈۈشش ئۈچۈنن كکونا ئۆستہكك 

ۋۋہەہ سۇ قاناللىرىى ررېمونت قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ. ئىستانبۇلنىڭ كکۆپلىگہنن مہھہللىلىرىگہ يېڭى ھاممامم، باززاارر ۋۋہەہ كکاررۋۋاانن 

سارراايالرر سالدۇۇررۇۇلىدۇۇ. يېڭى سارراايي 1464- يىلىداا پۈتكکۈززۈۈلىدۇۇ. كکېيىنچہ توپقاپى ساررىيى ددېگہنن نامم 

بىلہنن تونۇلغانن سارراايمۇ فاتىھ ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن قوررۇۇلۇشالررنىڭ بىرىى بولۇپپ، 

ھاززىرقى كکۈندہەہ ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ بايي ۋۋہەہ قىممہتلىك ئاساررہەہ –ئہتىقىلىرىگہ ئىگہ بولغانن مۇززېيالررنىڭ بىرىى 

سۈپىتىدہەہ ئىشلىتىلمہكکتہ. 1473- يىلى چىنہ خىشلىق سارراايي سېلىنىدۇۇ. 1478- يىلى ئاررىسىداا 

ساررااينىڭ ئہترااپى ئېگىز سېپىلالرر بىلہنن قوررشىلىدۇۇ.



ئوسمانلىالرر، ۋۋہەہقىفلہرر سايىسىداا كکۆپلىگہنن خہير –ساخاۋۋہەہتت ئوررگىنىنىڭ ئىنشا قىلىنىشى ۋۋہەہ بۇالررنىڭ 

خہلققہ ئېچىۋېتىلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. جامہلہرر، مہددررہەہسہلہرر، خانىقاالرر، ھاممامالرر، كکاررۋۋاانن 

سارراايالرر، ئىماررہەہتلہرر ۋۋہەہقىفلہرر سايىسىداا مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇپپ، خہلققہ خىزمہتت قىلىدۇۇ. فاتىھ 

سۇلتانن مہھمہتتىن باشقا ددۆۆلہتت ئہرركکانلىرىدىنمۇ كکۆپلىگہنن كکىشى تہررىپىدىن ئىستانبۇلنىڭ ئوخشاشش 

بولمىغانن جايلىرىغا جامہلہرر، ياتاقلىق مہكکتہپلہرر، ئىماررہەہتلہرر، ھاممامالرر سالدۇۇررۇۇلىدۇۇ. بۇالررنىڭ ئالدىنقى 

قاتاررىدىن ئوررۇۇنن ئالىدىغىنى مہھمۇتت پاشاددۇۇرر. سېلىنغانن بىناالررنىڭ ئہترااپىغا چىقىملىرىى ۋۋہەہقىفلہرر 

تہررىپىدىن تہمىنلىنىدىغانن سودداا مہرركکہززلىرىى سېلىنىدۇۇ. بۇ ئوررۇۇنالرر ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن تہررہەہققىي 

قىلغانن ئىستانبۇلنىڭ نېگىزىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. ئىستانبۇلنىڭ كکۆپلىگہنن مہھہللىسى ھاززىرقى كکۈندىمۇ 

مہھمۇتت پاشا، گہددىك، ئہھمہتت پاشا، مۇرراادد پاشا ۋۋہەہ ددااۋۋۇۇدد پاشا ددېگہندہەہكك نامالرر بىلہنن ئاتىلىدىغانن 

بولۇپپ، فاتىھ ددہەہۋۋررىنىڭ ئالدىنقى قاتاررددىكکى ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىنىڭ ئىسىملىرىغا ۋۋہەہكکىللىك قىلىدۇۇ.

شۇندااقق قىلىپ، ئىستانبۇلل ھہمم فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ ھہمم ئہترااپىدىكکى ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ مہبلہغغ 

سېلىشى ۋۋہەہ تىرىشچانلىقلىرىى سايىسىداا تۈرركك –مۇسۇلمانن شہھىرىى خاررااكکتېرىگہ ئېرىشىپ، تہخمىنہنن 5 

ئہسىر بويىچہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ پايتہختى بولۇشش ئاالھىدىلىكکلىگہ ئىگہ بولىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

ئۈچىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Halil İnalcık, « The Re-building of istanbul by Sultan Mehmed The Conquer?

or»Çuluna Turcica, Vol IV,1967, No 1-2.



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-14
«ئىكکكکىنچى بہياززىت» ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت....

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «ئىكکكکىنچى بہياززىت (1481-1512)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس 

تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى بہياززىت (1512-1481)»

1448- يىلى ئہددىرنہگہ يېقىن يہررگہ جايالشقانن ددىمہتوكکادداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى بہياززىت، فاتىھ 

سۇلتانن مہھمہتنىڭ گۇلباھارر خاتۇندىن بولغانن ئوغلىدۇۇرر. ئىستانبۇلل پہتھى قىلىنىغىداا يہتتہ ياشتا بولغانن 

ئىكکكکىنچى بہياززىت، تہررہەہپدااررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئاماسيا سانجاقق بہگلىكکىگہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. شاھزااددىلىكکى 

مہززگىلىدہەہ خہتتاتلىقنى ئۆگىنىدۇۇ، ئہددہەہبىياتقا بېرىلىدۇۇ ۋۋہەہ شاررااپقا بېرىلىشى بىلہنن نامم چىقىرىدۇۇ. ئۇنىڭ، 

ئاددلى تہخہللۇسى بىلہنن شېئىر ياززغانلىقى مہلۇمم. 1473- يىلى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت بىلہنن ئاققويۇنلۇ 

ھۆكکۈمدااررىى ئۇززۇۇنن ھہسہنن ئوتتۇررىسىداا مہيداانغا كکہلگہنن ئوتلۇقبہلى  ئۇررۇۇشىغىمۇ قاتناشقانن ئىكکكکىنچى 

بہياززىتنىڭ شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدہەہ قولغا كکہلتۈررۈۈلگہنن بىرہەہرر ئۇتۇققا شېرىك بولغانلىقى ھہققىدہەہ مہلۇماتت 

يوقق. تىنچلىقپہررۋۋہەہرر خاررااكکتېرىى ئۇنىڭ سہلتہنہتت بېشىغا كکېلىشىدىن كکېيىنمۇ ئۇررۇۇشش قىلىشقا مہجبۇرر 

بولۇپال قالمىغانن تہقدىرددہەہ، تىنچلىق سىياسىتى ئىجراا قىلىشتا چىڭ تۇررۇۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.



ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ، ئاتىسى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ مہرركکہززچىلىك سىياسہتلىرىنى ئۇنىڭ ھاياتت 

ۋۋااقتىدىمۇ قوللىمىغانلىقى مہلۇمم. ئۇ، فاتىھنىڭ ۋۋہەہقپہ ۋۋہەہ مۈلك ززېمىنلىرىنى ددۆۆلہتت ئىگىدااررچىلىقىغا 

ئۆتكکۈززۈۈشش سىياسىتىنى ئاماسياددىكکى شاھزااددىلىكکى ۋۋااقىتىداا ئہمہلىيلہشتۇررمہيال قالمايي، بىر قىسىم 

باجالررنىڭ ئېلىنىشىغىمۇ توسالغۇلۇقق قىلىدۇۇ. ئۇنىڭ بۇ خىل پہررقلىق سىياسىتى، 1481- يىلىدىكکى بىر 

يۈررۈۈشش ئہسناسىداا فاتىھنىڭ گہبزہەہددہەہ ۋۋااپاتت بولۇشىدىن كکېيىنكکى تہخت مۇجاددىلىسىدہەہ يہنىچہررىلہررنىڭ 

قوللىشىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. فاتىھنىڭ يہنہ بىر ئوغلى جہمم بولسا، ئاتىسىنىڭ 

سىياسہتلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇپپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىدۇۇ. ۋۋہەہززىرىئہززہەہمم قارراامانلى مہھمہتت پاشانىڭ جہمنى 

سہلتہنہتت بېشىغا ئېلىپ كکېلىش سىياسىتىگہ قاررشىلىق كکۆررسہتكکہنن يہنىچہررىلہرر، ئىستانبۇلداا ئىسيانن 

قوززغاپپ، قارراامانلى مہھمہتت پاشانى ئۆلتۈررۈۈشش بىلہنن بىرگہ، بہياززىت ئىستانبۇلغا كکېلىپ بولغۇچہ، شۇ 

مہززگىلدہەہ ئىستانبۇلداا تۇررىۋااتقانن ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ ئوغلى قوررقۇتنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززىدۇۇ. 1481- 

يىلى 22- مايداا ئىستانبۇلغا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى بہياززىت، يہنىچہررىلہررگہ كکۆپلہپپ ھہددىيہلہررنى بېرىپ، 

تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى بہياززىت، ئوسمانلى تاررىخىداا ئىستانبۇلداا تہختكکہ ئولتۇررغانن تۇنجى سۇلتانن بولۇپپ قالىدۇۇ. 

تاررىخىي مہنبہلہرر ئۇنىڭ شاھزااددىلىكکى بىلہنن سۇلتانلىقى ئاررىسىدىكکى پہررقنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ. سۇلتانن 

بولغاندىن كکېيىن شاررااپنى تاشلىغانن، خہير –ساخاۋۋہەہتت ئىشلىرىنى كکۆپلہپپ قىلىدىغانن بىر سۇپى سۇلتاننى 

تہسۋىرلہيدۇۇ. بۇ سہۋۋہەہبتىن ئۇ كکېيىنچہ «ۋۋہەہلى» ددہەہپپ سۈپہتلىنىشكکہ باشاليدۇۇ. 1503- يىلى 

ۋۋہەہنہددىكکنىڭ ئىستانبۇلل ۋۋہەہكکىلى ئاندررېئا گىرىتتى، ئۇنى سېمىز، ئېغىر بېسىق، ئېتىقاددىى كکۈچلۈكك ۋۋہەہ قہلبىي 

يۇمشاقق، سہنئہتكکہ ھېرسىمہنن ۋۋہەہ ئويما ئہشياالررنى ياخشى كکۆررىدىغانن بىر كکىشى ددہەہپپ تہررىپلہيدۇۇ. 

ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ ئىالھىيہتت ۋۋہەہ ئاستروولوگىيہگہ قىزىدىغانلىقى ۋۋہەہ تاررىلىق چالغۇالررنى 

چاالاليدىغانلىقىنى تہكکىتلہيدۇۇ. ھہقىقہتہنمۇ ئىكکكکىنچى بہياززىت ددہەہۋۋررىى ئوسمانلى ياززما ئہسہررلىرىى كکۆپلہپپ 



ررووياپقا چىققانن بىر ددہەہۋۋرر ھېسابلىنىدۇۇ. تاررىخ ساھہسىدہەہ پاررسچىداا ئىدررىس بىتلىسى، تۈرركکچىدہەہ ئىبنى 

كکہمالل ئايرىم –ئايرىم ھالداا ئوسمانلى تاررىخىنى يېزىپ چىقىدۇۇ. نہشرىى تاررىخىمۇ ئۇنىڭ ززاامانىداا يېزىلىپ 

تۈگہيدۇۇ، تۇررسۇنن بہگمۇ ئہسىرىنى ئۇنىڭغا ھہددىيہ قىلىدۇۇ. بۇ ئۇنىڭ شاھزااددىلىكکى ددہەہۋۋررىدىن باشالپال 

ئىلىم ئہھلىلىرىنى ئہترااپىغا توپلىشى ۋۋہەہ ئۇالررنى ئہسہررلىرىنى ئوتتۇررىغا قويۇشقا ررىغبہتلہندۈۈررۈۈشىنىڭ 

نہتىجىسىدۇۇرر.

.......................................................................................

1481- يىلى 22- مايداا ئىستانبۇلداا ئىسيانن كکۆتۈررگہنن يہنىچہررىلہررنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا تہختكکہ 

ئولتۇررغانن ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ سہلتہنىتى بىر تۇغقىنى جہمم تہررىپىدىن قوبۇلل قىلىنمايدۇۇ. جہمم يىغقانن 

ئاددہەہملىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ بۇررساغا كکېلىپ، ئۇنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ، ئۆزز نامىداا پۇلل باستۇررۇۇپپ، خۇتبہ 

ئوقۇتىدۇۇ ۋۋہەہ ئۆززىنى پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىدۇۇ. بۇ سہۋۋہەہبلىك جہمم سۇلتانن ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىدہەہ ئىكکكکى سۇلتاننىڭ ئوخشاشش ۋۋااقىتتا مہۋۋجۇتت بولۇشى مۇمكکىن ئہمہسس ئىدىى. جہمنىڭ ئاكکىسى 

ئىكکكکىنچى بہياززىتقا سۇنغانن ئۆززىنىڭ ئاناددوولۇ ززېمىنلىرىداا، بہياززىتنىڭ بولسا ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىداا قېلىشىنى 

چۆررىدىگہنن ھالداا تىنچلىق كکېلىشىمى تۈززۈۈشش تہكکلىپى قوبۇلل قىلىنمايدۇۇ. 1481- يىلى 22- ئىيۇلداا 

بۇررساغا يېقىن جايدىكکى يہنىشہھىرددہەہ مہيداانغا كکہلگہنن ئۇررۇۇشتا بہياززىت جہمنى مہغلۇبب قىلىدۇۇ. جہمم 

مىسىرغا قېچىپ كکېتىدۇۇ. قارراامانن ئوغۇللىرىى ۋۋہەہ مہملۇكکىالررنىڭ قوللىشى بىلہنن بىر يىل كکېيىن تہكکراارر 

ئاناددوولۇغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ يہنہ مہغلۇبب بولۇپپ، 1482- يىلى 29- ئىيۇلداا ررووددووسس خانلىقىدىن پاناھلىق 

تىلہيدۇۇ. جہمم 1495- يىلى رروومادداا ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکۈچہ ئوسمانلىنىڭ تاشقى سىياسىتىدہەہ، بولۇپمۇ غہرربب 

بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلہررددہەہ مۇھىم بىر ئامىل سۈپىتىدہەہ رروولل ئوينايدۇۇ.



ئىكکكکىنچى بہياززىت، 1484- يىلى ھاززىر كکۈندہەہ مولدااۋۋىيہ ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بوغداانغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 

مہقسہتت، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت تہررىپىدىن كکۆپپ قىسمى ئىشقا ئاشۇررۇۇلغانن قارراا ددېڭىزنى تۈرركك كکۆلىگہ 

ئايالندۇۇررۇۇشش سىياسىتىنى تولۇقالشتىن ئىباررہەہتت ئىدىى. ھاززىرقى كکۈندہەہ ررۇۇمىنىيہ ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن 

ئہفالكکالررنىڭ خانلىقى ۋۋالددنىڭ ۋۋہەہ قىرىم خانى مہڭلى گىرااينىڭ قوللىشىغىمۇ ئېرىشكکہنن ئوسمانلى قوشۇنى 

1484- يىلى 15- ئىيۇلداا كکىلىنى ۋۋہەہ 11- ئاۋۋغۇستتا ئاققىرماننى ئالىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئوسمانلى 

قوشۇنى ددووررۇۇجا بىلہنن تۇنا ئاررىسىدىن ئۆتۈپپ قارراا ددېڭىز ئاررقىلىق پرۇۇتت ددہەہررياسى ئاررىسىدىن شىمالدىكکى 

رراايونالررغا قاررااپپ چىقىش ئىمكکانىيىتىنى قولغا كکہلتۈررىدۇۇ. بۇ قېتىمقى يۈررۈۈشنىڭ نہتىجىسىدہەہ قىرىم خانلىقى 

بىلہنن قۇررۇۇقلۇقق ئاررقىلىق ئاالقہ ئوررنىتىش مۇمكکىن بولۇشش بىلہنن بىرگہ، قارراا ددېڭىزددىمۇ ئوسمانلىنىڭ 

پہتھى ھہررىكکہتلىرىى تامامالنغانن بولىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى بىر مۇھىم ۋۋہەہقہ بولسا، شہررقتىكکى ۋۋہەہززىيہتت 

ئوسمانلىالررنىڭ ددىققىتىنى شہررققہ بۇررىشىنى تہقہززززاا قىلىدۇۇ. شہررقتىكکى ئىكکكکى ھاددىسہ مىسىرددىكکى مہملۇكك 

ددۆۆلىتىنىڭ ماررااشتىكکى ددۇۇلقاددىر بہگلىكکى ئۈستىگہ ھاكکىمىيہتت قۇررۇۇپپ، ئاناددوولۇغا كکېڭىيىش سىياسىتى 

بىلہنن ئىراانداا تۈرركکمہنن مىللىتىدىن تہشكکىل تاپقانن سہفہۋۋىى ددۆۆلىتىنىڭ ئوتتۇررىغا چىقىشىدۇۇرر. 1485 

بىلہنن 1491- يىللىرىى ئاررىسىداا شہررقىي جہنۇبى ئاناددوولۇ رراايونىداا ددااۋۋااملىشىۋااتقانن ئوسمانلىالرر بىلہنن 

مہملۇكکىيالررنىڭ ئۇررۇۇشلىرىى ھہرر ئىكکكکى تہررہەہپنىڭ غہلىبہ قىاللماسلىقى بىلہنن ئاخىرلىشىدۇۇ. لېكکىن 

ئۇررۇۇشنىڭ ئىقتىساددىي چىقىملىرىى ئۇنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشش ئىمكکانىيہتلىرىنى پۈتۈنلہيي يۇقىتىپ تاشاليدۇۇ. 

پوررتۇگالىيہلىك ددېڭىزچى ۋۋااسكکو دداا گامانىڭ ھىندىستانغا يېتىپ بېرىشىدىن كکېيىن تۇنجى قېتىم 1501- 

يىلى ددوورراا –ددہەہررمہكك يۈكکلہنگہنن پاررااخوتالرر لىزبونن پوررتىغا باررىدۇۇ. بۇ ئىش، ئۇززۇۇنن ۋۋااقىتتىن بۇيانن ددوورراا –

ددہەہررمہكك يولىنى مونوپۇلل قىلىپ كکېلىۋااتقانن ۋۋہەہنہددىك ۋۋہەہ مہملۇكك ددۆۆلہتلىرىنى  ئہندىشىگہ سالىدۇۇ. 

پوررتۇگالىيہلىكکلہررنىڭ قىزىل ددېڭىزغا ئېچىلىش سىياسہتلىرىگہ قاررشى مہملۇكکىيالرر ئوسمانلىالررددىن ياررددہەہمم 



تہلہپپ قىلىدۇۇ. 1509- يىلى پوررتۇگالىيہلىكکلہررگہ قاررشى ئوسمانلىالرر ۋۋہەہ مہملۇكکىيالرر ئوررتاقق كکۈررہەہشش 

قىلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ ئوسمانلىالرر بىلہنن مہملۇكکىيالرر ئاررىسىداا تىنچلىق ئوررنىتىلغانن بولىدۇۇ.

بىرااقق سہفہۋۋىيلہرر بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلہرر باررغانچہ ناچاررلىشىپ كکېتىدۇۇ. يىمىرىلگہنن ئاققويۇنلۇ 

ددۆۆلىتىنىڭ ئوررنىغا 1500- يىلالرردداا شہررقىي ئاناددوولۇ، ئہززہەہرربہيجانن ۋۋہەہ ئىراانداا بىر تۈرركکمہنن قہبىلىسىدىن 

كکہلگہنن شىئہ مہززھىبى مہنسۇپى شاھھ ئىسمائىل سہفہۋۋىى ددۆۆلىتىنى قۇررىدۇۇ. ئاناددوولۇغا ئہۋۋہەہتكکہنن ئاددہەہملىرىى 

ئاررقىلىق بۇ مہززھہبنى ئاناددوولۇ تۈرركکمہنلىرىى ئاررىسىداا تاررقىتىشقا تىرىشىدۇۇ. مہلۇمم ۋۋااقىت ئۆتكکہندىن كکېيىن 

ئوسمانلىغا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ. بۇ ئىسيانالررنىڭ ئہڭڭ چوڭى 1511- يىلى مہيداانغا كکہلگہنن 

شاھقۇلى ئىسيانى بولۇپپ، بۇ ئىسيانن باستۇررۇۇلىدۇۇ. لېكکىن شاھھ ئىسمائىل خہۋۋپى كکېيىنچہ ئىكکكکىنچى 

بہياززىتنىڭ ئوررنىغا ئولتۇررىدىغانن ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ ئہڭڭ مۇھىم مہسىلىسىگہ ئايلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى بہياززىت، 1495- يىلى قېرىندىشى جہمنىڭ ۋۋااپاتت بولۇشى ۋۋہەہ جىناززىسىنىڭ 1499- 

يىلىنىڭ بېشىداا بۇررسا مۇررااددىيہگہ ئہۋۋہەہتىلىپ ددہەہپنہ قىلىنىشىدىن كکېيىن، موررااددىكکى ۋۋہەہنہددىك شہھہررلىرىگہ 

قاررشى ددېڭىز يۈررۈۈشىگہ ئاتلىنىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشتىن ئىلگىرىى ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىى ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنى 

جہنہۋۋىزلىك كکېمىچىلہررنىڭ تېخنىكکىلىق جہھہتتىكکى ياررددىمى بىلہنن يېڭىاليدۇۇ.  بۇ ددہەہۋۋررددہەہ چوڭڭ 

يہلكکہنلىكکلہرر تۈررىگہ كکېرىدىغانن گۆكکہ ناملىق مہشھۇرر ئوسمانلى ئۇررۇۇشش كکېمىسى موددېلى ياساپپ چىقىلىدۇۇ. 

بۇ كکېمىلہررگہ ئۇززۇۇنن مہززگىللىك توپپ ئوقلىرىى ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلىدۇۇ. ددېڭىز قىسىملىرىى ھہرر دداائىم ئاجىز بولۇپپ 

كکہلگہنن ئوسمانلىالرر، بۇ خىل تہيياررلىقالرر سايىسىداا كکۈچلىنىدۇۇ. بۇ قىسىمنىڭ تۇنجى غہلىبىسى 1499 ۋۋہەہ 

1502- يىللىرىى ئاررىسىداا ئوسمانلىالرر بىلہنن ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا نامايانن بولىدۇۇ. 300 گہ 

يېقىن ئۇررۇۇشش كکېمىسىدىن تہشكکىل تاپقانن ئوسمانلى ددېڭىز قسىملىرىغا كکۈچۈكك ددااۋۋۇۇدد پاشا قومانداانلىقىغا 



كکہمالل ۋۋہەہ بۇررااقق ررہەہئىس قاتاررلىق مہشھۇرر قومانداانالرر ھہمرااھھ بولىدۇۇ. 1499- يىلى 25- ئاۋۋغۇستتا 

ئىنہباھتى، 1500- يىلى 10- ئاۋۋغۇستتا مۇددوونن ۋۋہەہ 16- ئاۋۋغۇستتا كکورروونن ۋۋہەہنہددىك ددېڭىز قىسىملىرىنى 

مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ بۇ خىل ئۇتۇقالرر بىلہنن بىرگہ بىر قىسىم ئاپہتلہررمۇ مہيداانغا كکېلىدۇۇ. 1492- 

ۋۋہەہ 1502- يىللىرىى ئاررىسىداا ۋۋاابا كکېسىلى تاررقاپپ ناھايىتى كکۆپپ ئاددہەہمنىڭ ئۆلۈپپ كکېتىشىگہ سہۋۋہەہبب 

بولىدۇۇ. ئالتہ ددااۋۋاامالشقانن بىر ئاچلىق ددہەہۋۋررىى مہيداانغا كکېلىدۇۇ. 1509- يىلى 11- سېنتہبىرددہەہ باشلىنىپ 

بىر يېرىم ئايي ددااۋۋاامالشقانن يہرر تہۋۋررہەہشش ۋۋہەہقہسىدہەہ ئىستانبۇلداا 5000 ددىن ئاررتۇقق ئاددہەہمم ھاياتىدىن 

ئايرىلىدۇۇ، مىڭالچہ ئۆيي –ماكکانن ۋۋہەہ مہسچىت يىقىلىپ چۈشىدۇۇ. لېكکىن ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ 1505- 

يىلى پۈتكکہنن ئىماررىتى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتتىن كکېيىن ئىستانبۇلداا سېلىنغانن ئہڭڭ چوڭڭ ئىماررہەہتلہررنىڭ 

بىرىى بولۇپپ، شہھہررنىڭ تۈرركك –ئىسالمم خاررااكکتېرىگہ ئىگہ بولۇشىداا مۇھىم رروولل ئوينايدۇۇ. بولۇپمۇ ددېڭىز 

قىسىملىرىنىڭ كکۈچلہندۈۈررۈۈلۈشى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکېيىنكکى سۇلتانالرر ددہەہۋۋررىدہەہ ددۇۇنيا خاررااكکتېرلىك 

كکۈچكکہ ئايلىنىشىنىڭ ئاساسىنى ياررىتىدۇۇ.

يہنىچہررىلہررنىڭ ئىسيانى بىلہنن تہختكکہ ئولتۇررغانن ئىكکكکىنچى بہياززىت، يہنہ يہنىچہررىلہررنىڭ ئىسيانى 

بىلہنن 1515-يىلى 24- ئاپرېلداا ئوغلى ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمگہ ئوررنىنى بوشىتىپ بېرىدۇۇ. ددۇۇنياغا 

كکہلگہنن يېرىى ددىمہتوكکاغا قايتىش سہپىرىى ئہسناسىداا يولداا كکېسہللىك يېتىپ ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىدۇۇ ۋۋہەہ 

جہسىتى ھاززىرقى ئىستانبۇلدىكکى ئۆزز نامى بىلہنن ئاتىلىدىغانن بہياززىت مہيداانىدىكکى جامہنىڭ 

قہبرىستانلىقىغا ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن تۆتىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-15
«ئىكکكکىنچى بہياززىت ۋۋہەہ جہمم سۇلتانن» ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ئىكکكکىنچى بہياززىت  ۋۋہەہ جہمم سۇلتانن» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى بہياززىت  ۋۋہەہ جہمم سۇلتانن»

جہمم سۇلتانن، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ مۇستافا ۋۋہەہ بہياززىت ئىسىملىك ئوغۇللىرىدىن كکېيىنكکى ئۈچىنچى 

ئوغلى بولۇپپ، 1459- يىلى 23- ددېكکابىردداا ئہددىرنہددہەہ ددۇۇنيا كکېلىدۇۇ. ئہددىرنہددىكکى سارراايداا ياخشى تہلىم 

–تہرربىيہ ئالغانن جہمم، پاررسس ۋۋہەہ ئہررہەہبب تىللىرىنى ئۆگىنىدۇۇ. 1469- يىلى يہنى 10 ياشقا كکىرگہنن 



چېغىداا كکاستامونۇغا سانجاقق بېگى قىلىپ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. يېشى كکىچىك بولۇشىغا قاررىمايي ئۇنىڭ بۇ يہررددہەہ 

غہززہەہلل ياززغانلىقى ررىۋاايہتت قىلىنىدۇۇ. كکاستامونۇدداا قىسقا ۋۋااقىت تۇررغاندىن كکېيىن ئىستانبۇلغا، ئاررقىدىن 

ررۇۇمئہلىگہ بېرىشقا بۇيرۇۇلىدۇۇ. 1473- يىلىدىكکى ئوتلۇقبہلى ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا ئاتىسى فاتىھ سۇلتانن 

مہھمہتنىڭ ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہنلىكکىگہ دداائىر خہۋۋہەہررلہرر تاررقىلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن بىر قىسىم ددۆۆلہتت 

ئہرربابلىرىى جہمگہ سۇلتانن ددہەہپپ بہيئہتت قىلىدۇۇ. خہۋۋہەہررنىڭ توغراا ئہمہسلىكکى ئوتتۇررىغا چىققاندىن كکېيىن 

فاتىھ جہمگہ ئىتائہتت قىلغانالررنى جاززاااليدۇۇ.

1474- يىلى ئاكکىسى شاھزااددہەہ مۇستافا كکونيادداا ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندىن كکېيىن، جہمم ئۇنىڭ ئوررنىغا 

سانجاقق بېگى قىلىپ تہيىنلىنىدۇۇ. كکونيادداا تہلىم –تہرربىيہ ئېلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررغانن جہمم، ئىلىم ۋۋہەہ 

مہددہەہنىيہتت پائالىيہتلىرىى بىلہنن بىرگہ قورراالل –ياررااغغ ئىشلىتىش ۋۋہەہ ئاتت مىنىشكکہ ئوخشاشش ئہسكکىرىي 

خاررااكکتېرلىك ماھاررہەہتلہررنىمۇ ئىگىلہيدۇۇ. كکونيادداا تۇررغانن مہززگىلىدہەہ سہئدىى جہمم، ھايداارر، سہھايى، اللى، 

كکاندىى ۋۋہەہ شاھىدىغا ئوخشاشش بىر قىسىم شائىرالررنى ئہترااپىغا توپاليدۇۇ. بۇ خىل ئہددہەہبىي پائالىيہتلہرر بىلہنن 

بىرگہ، كکونياغا چېگرىدااشش بولغانن قارراامانن ئوغۇللىرىى بىلہنمۇ ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىدۇۇ.

ئاتىسى فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ 1481- يىلىدىكکى يۈررۈۈشى ئہسناسىداا گہبزہەہددہەہ تويۇقسىزال ئۆلۈپپ 

كکېتىشىدىن كکېيىن، ئاكکىسى بہياززىت يہنىچہررىلہررنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا ئىستانبۇلداا تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. 

جہمم ئاتىسىنىڭ تہخت ۋۋااررىسىلىقى ئۈچۈنن ئۆززىنى تہيىنلىگہنلكکىنى ئىلگىرىى سۈررۈۈپپ، ئاكکىسىنىڭ 

ھۆكکۈمدااررلىقىنى قوبۇلل قىلمايدۇۇ. بہياززىتنىڭ ناھہقق ھالداا ھۆكکۈمداارر بولىۋاالغانلىقىنى ئېيتىپ قوشۇنن 

توپاليدۇۇ ۋۋہەہ كکونياددىن بۇررساغا كکېتىدۇۇ. ددہەہررۋۋہەہقہ، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ئۆلگہندہەہ ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہمم بولغانن 

قارراامانلى مہھمہتت پاشا ھہمم ئاماسيادداا تۇررىۋااتقانن شاھزااددہەہ بہياززىتقا ھہمم كکونياددىكکى جہمگہ ئاتىلىرىنىڭ 

ئۆلۈپپ كکہتكکہنلىكکىنى بىلدۈۈررۈۈپپ ئہلچى ئہۋۋہەہتىدۇۇ. ئوسمانلىنىڭ ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ كکۆررہەہ، بىرىنچى بولۇپپ 

ئىستانبۇلغا يېتىپ كکہلگہنن شاھزااددہەہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشقا مۇۋۋہەہپپہقق بوالتتى. لېكکىن جہمگہ ئہۋۋہەہتىلگہنن 



ئہلچىلہرر بہياززىت تہررہەہپدااررىى يہنىچہررىلہرر تہررىپىدىن تۇتىۋېلىنىپ جہمنىڭ يېنىغا بېرىشىغا توسالغۇلۇقق 

قىلىنىدۇۇ. بۇ پۇررسہتتىن پايدىالنغانن بہياززىت ئىستانبۇلغا كکېلىپ، 1482- يىلى 22- مايي كکۈنى 

يہنىچہررىلہررگہ كکۆپلہپپ ھہددىيہ تاررقىتىپ بېرىپ، تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. بۇ ئہھۋاالنى قوبۇلل قىاللمىغانن جہمم 

بۇررسادداا 18 كکۈنن تۇررىدۇۇ. بۇ جہرريانداا ئۆزز نامىداا خۇتبہ ئوقۇتىدۇۇ، پۇلل باستۇررىدۇۇ ۋۋہەہ ئۆززىنى پاددىشاھھ ددہەہپپ 

ئېالنن قىلىدۇۇ. بۇ ئىشتىن كکېيىن جہمم سۇلتانن ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشاليدۇۇ. گہررچہ ررہەہسمىي ئوسمانلى تاررىخىداا 

ئوسمانلى پاددىشاھلىرىى ررہەہتكکہ تىزىلغانداا جہمنىڭ ئىسمىغا ئوررۇۇنن بېرىلمىسىمۇ، جہمم سۇلتانن ددہەہپپ 

ئاتىلىۋېرىدۇۇ. فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ھاياتت چېغىداا سہلتہنہتت ئىكکكکى قاناتلىق بولۇپپ قالمىسۇنن، كکۈچچ ۋۋہەہ 

سہلتہنہتت بوشلۇقى ئوتتۇررىغا چىقىپ قالمىسۇنن ئۈچۈنن قانۇنالررنى چىقاررغانن بولسىمۇ، ئوسمانلى تاررىخىداا 

ئۇ قوررققانن ئىش مہيداانغا كکېلىدۇۇ. بہياززىت، قېرىندىشى جہمم سۇلتاننىڭ ئاناددوولۇ ززېمىنلىرىنىڭ ئۇنىڭ 

قولىداا، ررۇۇمم ئہلى ززېمىنلىرىنىڭ بہياززىتنىڭ قولىداا قېلىشى ھہققىدىكکى تہكکلىپىنى ررہەہتت قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکى 

بىر تۇغقانن ئوتتۇررىسىداا ئۇررۇۇشنىڭ مہيداانغا كکېلىشى قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغانن مہسىلىگہ ئايلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ ئىكکكکى ئوغلى ئاررىسىدىكکى قېرىندااشش جېدىلى 1481- يىلى بۇررسا 

يېڭىشہھىرددہەہ ئۇررۇۇشقا ئايلىنىدۇۇ. جہمم سۇلتاننىڭ ئہسكکہررلىرىى پاددىشاھھ ئىكکكکىنچى بہياززىدنىڭ ئہسكکہررلىرىى 

تہررىپىدىن ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. بىرااقق جہمم ھاياتىنى قۇتۇلدۇۇررۇۇپپ، ئىلگىرىى سانجاقق 

بہگلىكکىنى قىلغانن كکونياغا كکېتىدۇۇ. بۇ يہررددہەہ يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ قولالشقا ئېرىشہلمىگہنلىكکى ئۈچۈنن 

تۇنىس ئاررقىلىق قاھىرہەہگہ ـمىسىر سۇلتانىنىڭ قېشىغا كکېتىدۇۇ. قاھىرہەہددہەہ مہملۇكکىيالرر سۇلتانى تہررىپىدىن 

قىزغىن قاررشى ئېلىنغانن جہمم سۇلتانن، بۇ جہرريانداا مہكکكکىگہ بېرىپ ھہجج قىلىدۇۇ. بىرااقق مہملۇكکىيالرر 

سۇلتانىنىڭ جہمم سۇلتانغا ھۆررمہتت قىلىشىنىڭ پہررددہەہ ئاررقىسىداا باشقا غہررہەہززلہرر بارر ئىدىى. مہملۇكکىيالرر جہمم 

سۇلتاننى ئوسمانلىالررغا قاررشى بىر سىياسىي ۋۋااسىتہ سۈپىتىدہەہ ئىشلىتىشنى ئوياليدۇۇ. بۇ مہقسہتت بىلہنن 



ئۇنى قايتىدىن ئاكکىسى بہياززىتقا قاررشى ھہقق تہلہپپ قىلىش ئۈچۈنن ئاناددوولۇغا ئہۋۋہەہتىدۇۇ. ئاناددوولۇددىمۇ بۇ 

پائالىيہتكکہ ئاتلىنىش ئۈچۈنن جہمنى قىزىقتۇررۇۇۋۋااتقانالرر بارر ئىدىى. بۇالررنىڭ ئىچىدہەہ ئہنقہررہەہ سانجاقق بېگى 

مہھمہتت بہگگ ۋۋہەہ قارراامانن ئوغلۇ قاسىمنى كکۆررسىتىشىمىز مۇمكکىن. جہمم ئاناددوولۇغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ 1482- يىلى 

كکونيانى ئېلىشقا ئۇررۇۇنۇپپ كکۆررگہنن بولسىمۇ، غہلىبہ قىاللمايدۇۇ.

شۇنىڭ بىلہنن جہمم سۇلتانن ئوتتۇززددہەہكك ئاددىمى بىلہنن بىرلىكکتہ ئاناددوولۇدداا قېلىش ئىمكکانىيىتىنىڭ يوقلىقىنى 

كکۆررۈۈپپ يېتىپ، ررووددووسس ئاررىلىنى ھاكکىمىيہتلىرىى ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررىۋااتقانن كکاتولىك ررووددووسس ئاتلىق 

ئہسكکہررلىرىنىڭ يېنىغا كکېتىدۇۇ. جہمم سۇلتاننىڭ مۇسۇلمانن مىسىر سۇلتانىنىڭ يېنىغا كکېتىشىدىن كکېيىن، بۇ 

قېتىم خىرىستىيانن ررووددووسس ئاتلىق ئہسكکہررلىرىدىن پاناھلىق تىلىشى ۋۋہەہ ئۇالررددىن سہلتہنہتت تىكکلىشى 

ئۈچۈنن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىشى ئىناۋۋىتىنى تۆكکۈۋۋېلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. شۇندااقتىمۇ ئىزچىل ھالداا تہختنىڭ 

ئۆززىگہ ئائىت ئىكکہنلىكکى پىكکرىنى ئوتتۇررىغا قويۇشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. 1482- يىلى 29- ئىيۇلل كکۈنى 

ررووددووسقا يېتىپ باررغانن جہمم سۇلتانن، ررووددووسس ئاتلىق قوشۇنلىرىنىڭ ررہەہھبىرىى پىئېرررېې ددئاۋۋبۇسسونن 

تہررىپىدىن قىزغىن قاررشى ئېلىنىدۇۇ. جہمم، ررووددووسس ئاتلىق قىسىملىرىنىڭ ياررددىمى بىلہنن ئاناددوولۇغا بېرىپ 

مۇجاددىلىسىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشنى ئويالۋۋااتقانن بىر پہيتتہ، ررووددووسس ئاتلىق قىسىملىرىى ئۇنى ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىگہ قاررشى ئىشلىتىشنى پىالناليدۇۇ. جہمنىڭ ررووددووسالررددىن پاناھلىق تىلىگہنلىكکىدىن خہۋۋہەہرر تاپقانن 

ئىكکكکىنچى بہياززىت بولسا، ررووددووسس ئاتلىق قىسىملىرىنى كکېلىشىم ئاررقىلىق قايىل قىلىشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ 

مہقسہتتہ ررووددووسس ئاتلىق ئہسكکہررلىرىنىڭ ئىتتىپاقدااشلىرىى بولغانن ۋۋہەہنہددىكکلىك سوددىگہررلہررددىن باجنى 

كکہچۈررۈۈمم قىلغانن بہياززىت، ررووددووسالررغا شۇ ددہەہۋۋررددہەہ ناھايىتى كکۆپپ مىقداارر ھېسابلىنىدىغانن 40 مىڭ ئالتۇنن 

بېرىشنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. جہمنىڭ ئوسمانلى سۇلتانى ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ نہززىرىدہەہ قانچىلىك چوڭڭ 

ئېتىباررغا ئىگہ ئىكکہنلىكکىنى ۋۋہەہ جہمنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى ھہرر دداائىم كکونترووللۇقق ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررغىلى 

بولىدىغانن كکۈچلۈكك بىر كکوززىر ئىكکہنلىكکىنى تونۇپپ يہتكکہنن كکاتولىكکالرر، ئۇنى ررووددووستىن فىراانسىيہگہ 



يولاليدۇۇ. بۇمۇ جہمم ئۈچۈنن ئاناددوولۇددىن باشالنغانن، قاھىرہەہ، ررووددووسس، ھہتتا فىراانسىيہگىچہ سۇززۇۇلغانن 

قىزىقاررلىق ۋۋہەہ جاپالىق بىر ھاياتنىڭ يېڭى بىر باسقۇچى بولۇپپ قالىدۇۇ.

.......................................................................................

شىۋېتسىيہنىڭ جہنۇبىغا جايالشقانن جہنۋہەہگہ يېقىن جايدىكکى ساۋۋووئىيا خانلىقىغا قاررااشلىق ۋۋىللېفراانچقا 

ئېلىپ بېرىلىش ئۈچۈنن جہمم سۇلتانن 1482- يىلى 15- ددېكکابىردداا فىراانسىيہگہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. لېكکىن بۇ 

يہررددىكکى ۋۋاابا كکېسىلى يۈززىسىدىن نايس شہھىرىگہ باررىدۇۇ. ئۇ يہررددہەہ تۆتت ئايي تۇررغانن جہمم سۇلتانن غہرربب 

ددۇۇنياسىنىڭ تۇررمۇشش ئۇسۇلىنى يېقىندىن تونۇشش ۋۋہەہ باشتىن كکہچۈررۈۈشش ئىمكکانىيىتىگہ ئېرىشىدۇۇ. 1483- 

يىلى 5- فېۋرراالداا كکہمبېرىيگہ ئېلىپ بېرىلىدۇۇ. ياۋۋررووپادداا تۇررۇۇشى جہرريانىداا ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن 

مۇناسىۋىتى بارر بولغانن ۋۋىنگىرىيہ، پاپالىق، ناپولى پاددىشاھلىقى، مہملۇكکىيالرر سۇلتانلىقى جہمنىڭ 

ئہھۋاالىغا يېقىندىن كکۆڭۈلل بۆلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنى ئوسمانلىالررغا قاررشى سىياسىي كکوززىر سۈپىتىدہەہ ئىشقا سېلىشنىڭ 

يوللىرىنى ئىزددہەہيدۇۇ. لېكکىن جہمنى ياۋۋررووپادداا تۇتۇپپ تۇررۇۇشش ياكکى تىرىك ھالداا ئۆززىگہ تاپشۇررۇۇلۇشى ئۈچۈنن 

ئىكکكکىنچى بہياززىت كکۈچلۈكك شہكکىلدہەہ مہلۇماتت توپاليدۇۇ ۋۋہەہ ددىپلوماتىك پائالىيہتت ئېلىپ باررىدۇۇ. 1489- 

يىلى 4- ماررتتا پاپا ئۈچىنچى ئىننوسېنت ئۇسمانلىالررغا قاررشى ئېلىپ بېرىلىدىغانن بىر قېتىملىق ئہھلى 

سہلىپ ئۇررۇۇشىداا پايدىلىنىش ئۈچۈنن، جہمنى ررووماغا كکہلتۈررگۈززىدۇۇ. بۇررااقق ررہەہئىسكکہ ئوخشاشش ياۋۋررووپاغا 

يوشۇررۇۇنچہ ئہۋۋہەہتكکہنن ئاددہەہملىرىى ئاررقىلىق بۇ ئہھۋاالدىن خہۋۋہەہرر تاپقانن ئىكکكکىنچى بہياززىت، 1490- يىلى 

30- نويابىر كکۈنى مۇستافا بہگنى ررووماغا ئہلچى قىلىپ يولاليدۇۇ. پاپالىققا ئۈچچ يىللىق ئۈچۈنن 120 مىڭ 

ئالتۇنن بېرىپ، جہمنى كکونترووللۇقى ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررۇۇشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن فىراانسىيہ 

پاددىشاھى سہكکكکىزىنچى چاررلىس، جہمنى فىراانسىيہگہ قايتۇررۇۇپپ كکېلىش ئۈچۈنن، 1495- يىلى 27- 

يانۋاارر كکۈنى ئۇنىڭ ررووماددىن ئايرىلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. ررىۋاايہتلہررگہ كکۆررہەہ، بۇ ئىشنى قوبۇلل 

قىاللمىغانن پاپا تہررىپىدىن ززہەہھہررلہنگہنن جہمم سۇلتانن يولداا كکاستہلل كکاپۇئانا ددېگہنن جايداا ھاياتىدىن 



ئايرىلىدۇۇ. جہمنىڭ جہسىتى موميالىنىپ گائېتا ددېگہنن جايداا يہررلىكکكکہ قويۇلىدۇۇ. جہمنىڭ ئۆلۈپپ 

كکہتكکہنلىكکىدىن خہۋۋہەہرر تاپقانن ئىكکكکىنچى بہياززىت ئۈچچ كکۈنن ماتہمم ئېالنن قىلىدۇۇ ۋۋہەہ غىيابى جىناززہەہ نامىزىى 

ئوقۇتىدۇۇ. جہمنىڭ جہسىتىنىمۇ ئوسمانلىالررغا قاررشى سىياسىي سۇيىئىستىمالل قىلماقچى بولغانن پاپالىق 

جہسہتنى ئوسمانلىالررغا تاپشۇررۇۇپپ بېرىشنى خالىمايدۇۇ. ئىكکكکىنچى بہياززىت ئىنىسىنىڭ جہسىتىنى 

مۇناسىۋہەہتلىرىى ياخشى بولغانن ناپولى پاددىشاھلىقىنىڭ ۋۋااسىتىسى بىلہنن ئاررىدىن تۆتت يىل ئۆتكکہندىن 

كکېيىن، يہنى 1499- يىلى بۇررساغا ئہكکہلدۈۈررۈۈپپ، ئاكکىسى مۇستافا ددہەہپنہ قىلىنغانن مۇررااددىيہ جامہسىنىڭ 

ھويلىسىغا ددہەہپنہ قىلىدۇۇ.

جہمم ئہررہەہبب ۋۋہەہ پاررىس تىللىرىنى بىلىدىغانن، پاررىسچہ ۋۋہەہ تۈرركکچہ ددىۋاانالررنى ياززغانن، ئىلمىي ئىقتىدااررىنىڭ 

يۇقىرىى، تہخت تالىشىش مہسىلىسىدىمۇ ئوررۇۇنلۇقق سہۋۋہەہبلہررگہ ئىگہ بولسىمۇ، تۈرركك ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ 

ززىت ھالداا مۇجاددىلىسىدہەہ چہتت كکۈچلہررددىن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئۆزز ددۆۆلىتىگہ قاررشى ئىختىياررسىز ھالداا 

بىر ئويۇنچۇققا ئايلىنىپ قالىدۇۇ. ئہھۋاالل شۇندااقق بولسىمۇ، يہنىال تۈرركك ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ مۇۋۋااپىق 

شہكکىلدہەہ جہسىتى ددۈۈشمہنن ززېمىنلىرىداا تاشالپپ قويۇلمايي، ئہجدااددلىرىى ددہەہپنہ قىلىنغانن بۇررساغا ئېلىپ 

كکېلىنىپ، بىزىلىشى جہھہتتىن 15- ئہسىرنىڭ ئہڭڭ گۈززہەہلل قہبرىلىرىنىڭ بىرىى بولغانن جہمم سۇلتانن 

مہقبہررىسىگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

بہشىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

M. Şarkiroğlu, " Cem Sultan", TDVİA, c. VII.

Günay Kut, "Cem Sultan Edebi Yönü", TDVİA, c.



S. Eyice, "Cem Sultan Türbesi", c. VII.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-16
«ئىزىلگۈچىلہررنىڭ ھامىيسى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى»...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ئىزىلگۈچىلہررنىڭ ھامىيسى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى» ماۋۋززۇۇلۇقق 

مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىزىلگۈچىلہررنىڭ ھامىيسى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى»

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئوغلى ئىكکكکىنچى بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ ررووياپقا چىقىرىلغانن يېڭى پہتھىلہرر 

بىلہنن ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى ئىسالمم ددۇۇنياسىدىكکى ئہڭڭ كکۈچلۈكك ددۆۆلہتكکہ ئايلىنىدۇۇ. بولۇپمۇ ئىكکكکىنچى 

بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ غہرربب ددېڭىز كکۈچلىرىى بىلہنن ررىقابہتلىشہلىگۈددہەہكك ددہەہررىجىدہەہ ئۇررۇۇشش كکېمىلىرىنىڭ 

ياسىلىشىداا ئۇتۇقق قاززىنىلىشى، ئوسمانلىالررنىڭ ئہڭڭ ئاجىز ھېسابلىنىدىغانن ددېڭىزالررددىمۇ سہلتہنہتت 

قۇررۇۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئوسمانلىالرر يہمہندىن قىزىل ددېڭىزغا، شىمالىي ئافرىقىغا، 

ھہتتا ئىسپانىيہددىكکى ئۇمہۋۋىيلہررنىڭ ددااۋۋاامى بولغانن مۇسۇلمانن بہنى ئہھمہرر ددۆۆلىتىنىڭ ياررددہەہمم تہلہپلىرىنى 

قوبۇلل قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئہسكکىرىي كکۈچى يارر بہررگۈددہەہكك ددہەہررىجىدہەہ ئۇالررنىڭ تہلہپلىرىگہ جاۋۋاابب بېرىشكکہ تىرىشىدۇۇ.



ئوسمانلى ددۆۆلىتى سۈررئہتت بىلہنن يۈكکسىلىۋااتقانن بۇ ددہەہۋۋررددہەہ ياۋۋررووپانىڭ غہرربىدىكکى ئىبہرر يېرىم ئاررىلىداا 

ھاززىرقى ئىسپانىيہ ززېمىنلىرىداا 3- ئہسىرددىن بويانن ددااۋۋااملىشىپ كکہلگہنن ‹سہكکكکىز ئہسىرلىك مۇسۇلمانن 

ھاكکىمىيىتى›يىمىرىلىش ئالدىداا تۇررااتتى. ئىسپانىيہددىكکى بہنى ئہھمہرر ددۆۆلىتى غىرناتہ، مہررىييہ، مالېكکا ۋۋہەہ 

ررووندااغا ئوخشاشش جہنۇبتىكکى بىر قانچہ شہھہرر ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئہترااپى بىلہنال چہكکلىنىپ قالىدۇۇ. 1492- يىلى 

خىرىستىيانن ئىسپانىيہلىكکلہررنىڭ ھۇجۇملىرىى نہتىجىسىدہەہ بۇ يہررلہرر قولدىن كکېتىدۇۇ ۋۋہەہ غىرناتہ تہسلىم 

بولىدۇۇ. لېكکىن ددۆۆلہتلىرىى بولمىسىمۇ ئىسپانىيہددىكکى مۇسۇلمانالررنىڭ مہۋۋجۇتلۇقى ددااۋۋااملىشىدۇۇ. چۈنكکى 

ئىسپانىيہلىكکلہرر، ئىسالمنىڭ ززىممىيالررغا مۇناسىۋہەہتلىك قانۇنلىرىغا تايانغانن ھالداا، تہسلىم بولغانن 

شہھہررلہررددىكکى مۇسۇلمانالررغا جانن، مالل ۋۋہەہ ددىنىي جہھہتتىن چېقىاللماسلىق كکاپالىتى بہررگہنىدىى. بۇ 

كکاپالہتنامہ غہررناتہ كکېلىشىمى ئاررقىلىق ياززما ھالہتكکہ كکہلتۈررۈۈلىدۇۇ. لېكکىن خىرىستىيانن ئىسپانىيہلىكکلہررنىڭ 

مۇسۇلمانالررغا بہررگہنن بۇ بہلگىلىمىلہررگہ ئۇززۇۇنن مۇددددہەہتت ررېئايہ قىلمىغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. 

1500- يىللىرىى بىلہنن 1524- يىللىرىى ئاررىسىداا چىقاررغانن پہررمانلىرىى ئاررقىلىق مۇسۇلمانالررنى 

خىرىستىيانالشتۇررۇۇشقا ئۇررۇۇنىدۇۇ. بۇ خىل بېسىمالرر ئاستىداا كکۆررۈۈنۈشتہ خىرىستىيانلىقنى قوبۇلل قىلغانن، 

ئہمہلىيہتتہ مۇسۇلمانن پېتى قېلىپ موررىسكکوالرر ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر قاتالمم شہكکىللىنىدۇۇ. موررىتانىيہددىن 

كکہلگہنلہرر ددېگہنن مہنىدىكکى موررىسكکوسس سۆززىى كکىچىك، بىچاررہەہ، مىسكکىن مۇسۇلمانالرر ددېگہنن مہنىدہەہ 

ئىسپانىيہلىكکلہرر تہررىپىدىن ئىستىمالل قىلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. ئىسپانىيہددىكکى مۇسۇلمانالرر كکۆررۈۈنۈشتہ 

خىرىستىيانن بولغانن ۋۋہەہ موررىسكکوالرر ددہەہپپ ئاتالغانن بولسىمۇ، بۇ، ئۇالررغا قاررىتىلغانن بېسىمالررنى ئاززاايتمايدۇۇ. 

خىرىستىيانن ھاكکىمىيىتى موررىسكکوالررنى ئىزچىل ھالداا ناززااررہەہتت ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررۇۇشش ئۈچۈنن ناززااررہەہتت 

مہھكکىمىلىرىنى ددااۋۋااملىق شہكکىلدہەہ ھہررىكکہتكکہ كکہلتۈررۈۈپپ تۇررىدۇۇ. بۇ مہھكکىمىلہررددہەہ مہخپىي شہكکىلدہەہ ئىسالمم 

ئہقىسىدہەہ تۇررىۋااتقانلىقى بايقالغانن موررىسكکوالرر ئېغىر شہكکىلدہەہ جاززاالىنىدۇۇ. بۇ مہززگىلدہەہ ئىسپانىيہددہەہ پہقہتت 

مۇسۇلمانالررال ئہمہسس، يہھۇددىيالررمۇ ئوخشاشش شہكکىلدہەہ بېسىمغا ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. 1492- يىلى ئہلھہمراا 



پہررمانى بىلہنن يہھۇددىيالررنىڭ پۈتۈنن مالل –مۈلكکى مۇساددىرہەہ قىلىنىدۇۇ. ئۇالررمۇ مۇسۇلمانالررغا ئوخشاشال 

كکاتولىك خىرىستىيانن بولۇشقا مہجبۇررلىنىدۇۇ، ئۇالررمۇ كکۆررۈۈنۈشتہ كکاتولىك، ئہمہلىيہتتہ يہھۇددىي ددىنىداا 

قالغانالرر مارراانالرر ددېيىلىدىغانن بىر جامائہتنى شہكکىللہندۈۈررىدۇۇ. بىر قىسمى پوررتۇگالىيہ، ئىتالىيہ ۋۋہەہ شىمالىي 

ئافرىقىغا كکۆچۈپپ كکېتىدۇۇ. ھہمم يہھۇددىيالرر ھہمم مۇسۇلمانالرر ددۇۇچچ كکہلگہنن بۇ ززۇۇلۇمدىن ئۆززلىرىنى 

قۇتۇلدۇۇررىدىغانن ددۆۆلہتنىڭ ئوسمانلى ئىكکہنلىكکىنى تونۇپپ يېتىدۇۇ ۋۋہەہ ئہلچى ئہۋۋہەہتىپ، ئىكکكکىنچى 

بہياززىتتىن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ كکۆررسىتىلىشىچہ، ئىسپانىيہددىكکى مۇسۇلمانالرر 1486- يىلى ئىكکكکىنچى بہياززىتتىن 

ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئىسپانىيہددىكکى مۇسۇلمانالرر پہقہتت ئوسمانلىالررددىن ئہمہسس، مىسىرددىكکى مۇسۇلمانن 

ددۆۆلىتى بولغانن مہملۇكکىيالررددىنمۇ ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئىستانبۇلغا كکہلگہنن ئہندہەہلۇسس (ئىسپانىيہ) 

ئہلچىسى باشلىرىغا كکہلگہنن ۋۋہەہقہلہررنى چۆررىدىگہنن ھالداا يېزىلغانن بىر مہررسىيہنى سۇلتانن بہياززىتقا تہقدىم 

قىلىدۇۇ. بۇ شېئىردداا ئىسپانىيہددىكکى مۇسۇلمانالررغا ئائىت شہھہررلہررنىڭ ئىشغالل قىلىنىشى، جامہلہررنىڭ 

چېركکاۋۋالررغا ئايالندۇۇررۇۇلۇشى، چاڭڭ ئاۋۋااززلىرىنىڭ ئہززاانن ئاۋۋااززىنىڭ ئوررنىنى ئىگىلىشى، بالىالررنىڭ 

ئائىلىلىرىدىن تاررتىۋېلىنىشى، مۇسۇلمانن ئايالل ۋۋہەہ قىزالررنىڭ پوپالررغا ئہسىر سۈپىتىدہەہ سېتىلىشى بايانن 

قىلىنغاندىن كکېيىن، ھہممہ يہرر بۇ پاالكکہتنى ئاڭلىدىى، ئىستانبۇلل ئاڭلىمىدىمۇ؟ ددېگہنن كکايىش بىلہنن 

ئاخىرلىشىشى ئىستانبۇلداا ۋۋہەہ سارراايي ئىچىدہەہ چوڭقۇرر تہسىر پہيداا قىلىدۇۇ.

شۇنىڭ بىلہنن، ئىكکكکىنچى بہياززىت 1487- يىلى كکہمالل ررہەہئىسنىڭ قومانداانلىقىدىكکى بىر ددېڭىز 

قوشۇنىنى ئىسپانىيہ ساھىللىرىغا يۈررۈۈشش قىلىش ئۈچۈنن يولغا سالىدۇۇ. ئىكکكکى يىل بويىچہ كکہمالل ررہەہئىس 

ئىسپانىيہددىكکى موررىسكکوالررنى بۈگۈنكکى ئالجىرىيہ ززېمىنلىرىغا يۆتكکہيدۇۇ. بىرااقق، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 



ئىسپانىيہددىن ناھايىتى يىرااقتا بولۇشى، ئۇ ددہەہۋۋررلہررددہەہ تۇنىس، ماررااكکہشكکہ ئوخشاشش ددۆۆلہتلہررنىڭ ئوسمانلى 

ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىداا بولماسلىقى، ددېڭىز يۈررۈۈشىنى قىيىنالشتۇررۇۇشش بىلہنن بىرگہ، قۇررۇۇقلۇقق ھہررىكکىتىنىمۇ 

ئىمكکانسىز ھالغا كکہلتۈررۈۈپپ قويىدۇۇ. بۇ پۇررسہتتىن پايدىالنغانن ئىسپانىيہنىڭ خىرىستىيانن ھۆكکۈمدااررلىرىى 

«بىرال ددىن (كکاتولىك)، بىرال ددۆۆلہتت» پىكکرىى بىلہنن مۇسۇلمانالررغا قاررشى مہجبۇررىى خىرىستىيانالشتۇررۇۇشش 

ۋۋہەہ سۈررگۈنن قىلىش سىياسہتلىرىى ئىجراا قىلىنىدۇۇ. غىرناتہددىكکى مۇسۇلمانالرر بۇ سىياسہتلہررگہ قاررشى 

1499 بىلہنن 1501- يىللىرىى ئاررىسىداا ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ. بىرااقق ئىسيانن قانلىق شہكکىلدہەہ باستۇررۇۇلىدۇۇ. 

بۇ ئىسيانغا ئىشتىرااكك قىلغانالرر خىرىستىيانن بولۇشش ياكکى ددۆۆلہتتىن چىقىپ كکېتىشتىن ئىباررہەہتت ئىكکكکى 

يولنىڭ بىرىنى تالالشقا مہجبۇررلىنىدۇۇ. كکۆررۈۈنۈشتہ خىرىستىيانلىقنى قوبۇلل قىلغانن موررىسكکوالررنىڭ ئىسالمم 

بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلىرىنى ئۈززۈۈپپ تاشالشش ئۈچۈنن ددىنىي كکىتابالرر توپلىنىپ يوقىتىپ تاشلىنىدۇۇ. 

مہسچىت ۋۋہەہ جامہلہرر چېركکاۋۋالررغا ئۆززگہررتىلىدۇۇ. موررىسكکوالررنىڭ ئۆيلىرىنى ناززااررہەہتت قىلىپ تۇررۇۇشش ئۈچۈنن 

مۇسۇلمانالررنىڭ مہھہللىلىرىگہ ئونن ئىكکكکى خانىدىن ئازز بولماسلىق شہررتى بىلہنن كکاتولىك ئائىلىلہرر 

ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلىدۇۇ. ئونن ياشنىڭ ئاستىدىكکى بالىالرر ئائىلىلہررنىڭ قولىدىن ئېلىنىپ، چېركکاۋۋالرردداا ددىنىي 

تہلىم –تہرربىيہ بېرىلىدۇۇ. باررلىق كکىشىلہررنىڭ ئۈچچ يىل ئىچىدہەہ ئىسپانچىنى ئۆگىنىپ بولۇشى تہلہپپ 

قىلىنىدۇۇ. ئہررہەہبب تىلى ۋۋہەہ ئىسالمغا سىمۋووللۇقق قىلىدىغانن ئہشياالرر مہنئىي قىلىنىدۇۇ. يہھۇددىيالررمۇ بۇ خىل 

بېسىمالررغا ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. سہفاررااددالرر ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن ئىبہرريا يہھۇددىيلىرىى ئوسمانلى شہھہررلىرىگہ قاررااپپ 

كکۆچۈشكکہ باشاليدۇۇ. ئۇالرر خۇسۇسہنن ئىستانبۇلل ۋۋہەہ سہالنىكکقا ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلىدۇۇ. لېكکىن سہكکكکىز ئہسىر 

ئىبہرريا يېرىم ئاررىلىداا ھۆكکۈمم سۈررگہنن ئۇمہۋۋىيالرر ددۆۆلىتىنىڭ ۋۋااررىسلىرىى بولغانن مۇسۇلمانن ئہررہەہبلہرر ۋۋہەہتىنىمىز 

ددہەہپپ قارراايدىغانن ئىسپانىيہددىن ئايرىلىشنى خالىمايدۇۇ ۋۋہەہ قايتىدىن ئوسمانلى سۇلتانىغا ئہلچى ئہۋۋہەہتىپ 

ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ.

.......................................................................................



ئہندہەہلۇسس (ئىسپانىيہ) ددىن كکہلگہنن بۇ ئىكکكکىنچى ئہلچى 1501- يىلى ئىستانبۇلغا يېتىپ كکېلىدۇۇ. بۇ 

ئہلچىمۇ بىرىنچى ئہلچىگہ ئوخشاشال ئىكکكکىنچى بہياززىتقا ئہندہەہلۇسس مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئہھۋاالىنى 

تہسۋىرلىگہنن بىر قہسىدہەہ تہقدىم قىلىدۇۇ. 105 بېيىتتىن تہشكکىل تاپقانن بۇ قہسىدىدہەہ ددىنىي 

كکىتابالررنىڭ كکۆيدۈۈررۈۈپپ تاشالنغانلىقى، نامازز ئوقۇپپ ررۇۇززاا تۇتقانالررنى بايقاپپ قالسا ئوتقا ئاتقانلىقلىرىى، 

چېركکاۋۋغا بېرىشقا مہجبۇررالنغانلىقى، ئىسىملىرىنىڭ مہجبۇررىى ئۆززگہررتىلگہنلىكکى، ئہددہەہررىسقا ئوخشاشش 

يہررلہررددہەہ خہلقنىڭ جامہگہ توپلىنىپ تىرىك ھالداا كکۆيدۈۈررۈۈپپ تاشالنغانلىقى بايانن قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن 

ئوسمانلىالرر، بىرىنچى ئہلچى كکہلگہندىن كکېيىن كکاستىليا پاددىشاھىغا يوللىغانن بىر مہكکتۇبب ئاررقىلىق 

مۇسۇلمانالررغا قاررىتىلغانن بېسىمنى توختىتىشلىرىنى تہلہپپ قىلىپ، ئىسپانىيہگہ ددىپلوماتىك يولدىن 

ئہمہسس بىۋااسىتہ مۇددااخىلہ قىلىشنى قارراارر قىلىدۇۇ. 1505- يىلى كکہمالل ررہەہئىس ددېڭىز قىسىملىرىى بىلہنن 

بىرلىكکتہ ئىسپانىيہگہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. مالېكکا ۋۋہەہ بالېئارر ئاررااللىرىغا ھۇجۇمم قىلىدۇۇ ۋۋہەہ كکۆپپ سانداا موررىسكکو كکېمىلہرر 

بىلہنن شىمالىي ئافرىقا ۋۋہەہ ئىستانبۇلغا يۆتكکىلىدۇۇ. لېكکىن قۇررۇۇقلۇقق يولى بىلہنن مۇددااخىلہ قىلىش ئىمكکانسىز 

بولغانلىقى ئۈچۈنن، ئۆنۈملۈكك شہكکىلدہەہ ھہررىكکہتت ئېلىپ بېرىش مۇمكکىن بولمايدۇۇ، ئىسپانىيہددہەہ قالغانن 

مۇسۇلمانالرر 100 يىلغا يېقىن بىر جہررياننىڭ ئاخىرىداا ئاسسىمىالتسىيہ قىلىنىپ، تاررىخ سہھنىسىدىن 

يوقىلىدۇۇ. بۇنىڭ ئہكکسىچہ ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا كکہلگہنن موررىسكکوالرر ياخشى ددېڭىزچى ۋۋہەہ مىلتىق ددۇۇررىسى 

ياسىيااليدىغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىداا خىزمہتت قىلىش ئىمكکانىيىتى ياررىتىپ 

بېرىلىدۇۇ. ئۇالرر، ئوسمانلىالرر ئاجىز ھېسابلىنىدىغانن ددېڭىزچىلىق ساھہسىگہ مۇھىم ھہسسىلہررنى قوشىدۇۇ. 

قانۇنى ددہەہۋۋررىدہەہ قۇررۇۇلغانن ھہشہمہتلىك ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ مہشھۇرر قومانداانلىرىى ئىچىدہەہ 

موررىسكکوددىن كکہلگہنلہررمۇ ئۇچراايدۇۇ. ئالجىرىيہ، ماررااكکہشش ۋۋہەہ تۇنىسقا ئوخشاشش ددۆۆلہتلہررددہەہ قانۇنى سۇلتانن 

سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ قۇررۇۇلغانن ئوسمانلى ھاكکىمىيىتىگہ كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ تۆھپہ قوشىدۇۇ. ئىسپانىيہددىن 

كکہلگہنن يہھۇددىيالرر بولسا، ئوسمانلىالررددىكکى سودداا –تىجاررہەہتنىڭ جانلىنىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ، 



سہالنىكکقا ئوخشاشش ئوسمانلى شہھہررلىرىدہەہ ددىنىي ئېتىقاددلىرىى ۋۋہەہ تىجاررہەہتلىرىنى ئہرركکىن شہكکىلدہەہ ئېلىپ 

باررىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ پہقہتت ئىسپانىيہددىن ئہمہسس، پوررتۇگالىيہ، ئىتالىيہ ۋۋہەہ شىمالىي 

ئافرىقىدىن ئوسمانلى شہھہررلىرىگہ يہھۇددىيالرر كکۆچۈپپ كکېلىدۇۇ. قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىمۇ 

ئاۋۋستراالىيہ ۋۋہەہ ۋۋىنگىرىيہلىك ئہشكکېنازز يہھۇددىيلىرىى ئوتتۇرراا ياۋۋررووپاددىن ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا كکۆچۈپپ 

كکېلىپ يہررلىشىدۇۇ. ئوسمانلى سۇلتانن تۈرركکچہ سۆززلہيدىغانن بىر مۇسۇلمانن بولسىمۇ، پہقہتت 

مۇسۇلمانالررنىڭال ئہمہسس خىرىستىيانالررنىڭ ۋۋہەہ يہھۇددىيالررنىڭمۇ ھۆكکۈمدااررىى بولغانن بولۇپپ، ئادداالىتى بىلہنن 

پہررقلىق ددىنالررغا مہنسۇپپ ئىنسانالررنىڭ ئۆزز ئارراا تىنچ ھاياتت كکہچۈررۈۈشلىرىنى مۇۋۋہەہپپىقىيہتلىك ھالداا 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ، بۇ خىل ئاالھىدىلىكکى بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتى ززۇۇلۇمغا ئۇچرىغانالررنىڭ يېڭى 

ۋۋہەہتىنى بولۇپپ قالىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

ئالتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

M.Özdemir: ‘Endülüs Müslümanlarına Osmanlı Yardımı’ Türkler, C, IX.

G.Veintein, Selanik 1850-1918.
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ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ۋۋہەہ سہلتہنىتى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق 

پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم (1512-1520)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس 

تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم (1520-1512)»

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ددېگہنن نامم بىلہنن تونۇلغانن بىرىنچى سہلىم ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ ئوغلى بولۇپپ، 

1467- يىلى ئاماسيادداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. 1512- يىلىدىن 1520- يىلىغىچہ بولغانن 8 يىل بويىچہ 

سہلتہنہتت سۈررگہنن بولۇشىغا قاررىمايي، بۇ جہرريانن ئىچىدہەہ ئوسمانلى ززېمىنلىرىنى ئۈچچ ھہسسہ كکېڭہيتىپ، 

ئوسمانلى تاررىخىداا مىسلى كکۆررۈۈلمىگہنن ددہەہررىجىدہەہ غہلىبىلہررنى قولغا كکہلتۈررىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم 

يىلدىرىم بہياززىتتىن كکېيىن ئوسمانلىالررنىڭ كکالسسىكکالشقانن غہرربب سىياسىتىدىن ۋۋاازز كکېچىپ، شہررقق 

سىياسىتىنى ئالدىنقى پىالنغا قويغانن بىر ئوسمانلى سۇلتانىغا ئايلىنىدۇۇ. ياۋۋۇۇززنىڭ بۇ خىل سىياسہتنى 

ئىجراا قىلىشىغا ئاماسيادداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن بولۇشى ۋۋہەہ 1490- يىلى تىراابزوونن ۋۋاالىيلىقىنى ئۆتہشش ئہسناسىداا 

شہررقنىڭ ۋۋہەہقہلىرىگہ يېقىندىن شاھىت بولۇشىنىڭ چوڭقۇرر تہسىرىى بارر ئىدىى.

تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ بويى ئۇززۇۇنن، قاڭشاررلىق، گہۋۋددىلىك، مہڭزىى قىزىل ۋۋہەہ بۇررۇۇتلۇقق بىر كکىشى ئىدىى ددہەہپپ 

تہررىپلہنگہنن سہلىم، ئاتىسى ئىكکكکىنچى بہياززىت ئاماسيا ۋۋاالىيلىقىنى ئۆتہۋۋااتقانن ئہسنادداا ئىگىلىگہنن تہلىم –

تہرربىيىسى قاتاررىداا ئہررہەہبچہ ۋۋہەہ پاررىسچىنى ئۆگىنىدۇۇ. ئۇررۇۇشش مہشىقلىرىگہ ھېرىسمہنن بولغانن بىرىنچى 

سہلىم ئوقق ۋۋہەہ يا ياساشقا قىزىقىدۇۇ، ئاتت مېنىشتىكکى ماھاررىتى بىلہنن نامم –شۆھرہەہتت قاززىنىدۇۇ. تراابزوونغا ۋۋاالىي 

بولۇشش ئہسناسىداا ئىراانن سہفہۋۋىي ددۆۆلىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن شاھقولىغا ئوخشاشش مہززھہبب تۈسى 



ئېغىر ئىسيانالررنىڭ سہۋۋہەہبلىرىى ۋۋہەہ قوللىغۇچىلىرىى ھہققىدہەہ پىكکىر ئىگىلہشش ئىمكکانىيىتىگہ ئىگہ بولىدۇۇ. 

ئاتىسى ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ بىر قہددہەہرر تىنچ ۋۋہەہ مۇۋۋااززىنہتلىك سىياسہتلىرىگہ قاررىمايي، شہررقتىكکى 

سہفہۋۋىي خہۋۋپىگہ قاررشى قاتتىق قولل بولۇشش سىياسىتىنى قولاليدۇۇ. تراابزووندىكکى ئۇززۇۇنن مہززگىللىك 

شاھزااددىلىكکى جہرريانىداا گويا مۇستہقىل بىر ھۆكکۈمدااررغا ئوخشاشال ھہررىكکہتت قىلىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى بہياززىتنىڭ ئوررنىغا ئولتۇررغۇددہەہكك ياشتا ھاياتت ئۈچچ ئوغلى بارر بولۇپپ، بۇالرر ياشش تہررتىپىگہ كکۆررہەہ 

ئہھمہدد، قوررقۇتت ۋۋہەہ سہلىم قاتاررلىقالررددىن ئىباررہەہتت. ئىكکكکىنچى بہياززىت ئوغلى ئہھمہدد ئۈچۈنن تہختنى 

بوشىتىپ بېرىشنى ئوياليدۇۇ. بۇنىڭدىن خہۋۋہەہرر تاپقانن سہلىم ئاكکىسى ئہھمہددنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقىنى قوبۇلل 

قىلمايدۇۇ ۋۋہەہ بىر تۇغقىنىغا قاررشى مۇجاددىلىگہ ئاتلىنىشتىن ئۆززىنى تاررتمايدۇۇ. سہلىم قىرىم ئاررقىلىق 

ررۇۇمئہلىگہ باررىدۇۇ ۋۋہەہ تراابزوونن بىلہنن بىرلىكکتہ كکہفہ ۋۋہەہ سہمہندىرہەہ بہگلىكکلىرىنىمۇ قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. شاھزااددہەہ 

قوررقۇتمۇ ئانتالياددىن مانىساغا، شاھزااددہەہ ئہھمہدد بولسا، ئاماسياددىن ئہنقہررہەہگہ قاررااپپ ھہررىكکہتت قىلىدۇۇ. 

بہياززىتنىڭ ئوغۇللىرىى ئاررىسىدىكکى بۇ مۇجاددىلىدہەہ ئىستانبۇلغا ئہڭڭ يېقىن جايدىكکى ئہھمہدد ئىنتايىن 

ئامہتلىكکتہكك كکۆررۈۈنىدۇۇ. لېكکىن ئىكکكکىنچى بہياززىتنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززغانن يہنىچہررىلہرر يېڭى سۇلتاننىمۇ 

ئۆززلىرىى بہلگىلہيدۇۇ. ئہھمہددنىڭ سۇلتانلىقىنى قوللىغانن ئىكکكکىنچى بہياززىت ۋۋہەہ ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ ئالدىداا 

بۇنى قوبۇلل قىلمايي، بىرىنچى سہلىمنى قوللىغانن يہنىچہررىلہرر مۇجاددىلىنىڭ بہلگىلىگۈچىسى بولىدۇۇ. 

بىرىنچى سہلىم ررۇۇمئہلىدہەہ توپلىغانن 40 مىڭ كکىشىلىك قوشۇنى بىلہنن ئىستانبۇلغا قاررااپپ يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 

شاھزااددہەہ سہلىم 1511- يىلى 3- ئاۋۋغۇستتا ئاتىسى ئىكکكکىنچى بہياززىت تہررىپىدىن چوررلۇ ئہترااپىداا 

مہغلۇبب قىلىنىدۇۇ. بۇ غہلىبىدىن كکېيىن ئہھمہدد ئىستانبۇلغا چاقىرىلىدۇۇ. لېكکىن يہنىچہررىلہررنىڭ ئىسيانن 

كکۆتۈررۈۈشى يۈززىسىدىن ئىستانبۇلغا كکىرہەہلمہيي، ئاناددوولۇغا قايتىپ كکېتىدۇۇ. ددۆۆلہتت ئہرركکانى بۇ قېتىم 

مانىساددىن شاھزااددہەہ قوررقۇتنى چاقىرتىدۇۇ. قوررقۇتت ئىستانبۇلغا كکہلگہنن چاغداا يہنہ يہنىچہررىلہررنىڭ ئالدىنى 

ئېلىش مۇمكکىن بولمىغانن ئىسيانى باشلىنىدۇۇ ۋۋہەہ بىرىنچى سہلىم كکہفہددىن ئىستانبۇلغا چاقىرىلىدۇۇ. بىرىنچى 



سہلىم 1512- يىلى ئاتىسىنىڭ قاررشىلىق كکۆررسىتىشىگہ قاررىمايي، گويا ئىكکكکىنچى بہياززىتقا ئوخشاشال 

يہنىچہررىلہررنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا سۇلتانلىق تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ. ئىكکكکىنچى بہياززىت ئارراامم ئېلىش ئۈچۈنن 

توغۇلغانن يېرىى بولغانن ددىمہتوكکاغا قايتىشقا مہجبۇررلىنىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ سہپىرىى ئہسناسىداا يولداا ۋۋااپاتت بولۇپپ 

كکېتىدۇۇ.

.......................................................................................

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم تہختكکہ ئولتۇرراا –ئولتۇررمايال قىلغانن بىرىنچى ئىشى ئۆززىنى قوللىغانن ۋۋہەہ سانى 35 

مىڭدىن ئاررتۇقق بولغانن يہنىچہررىلہررنىڭ ھہرر بىرىگہ ئىكکكکى مىڭ ئاقچىدىن جۈلۇسس (تہختكکہ چىقىش) 

ھہددىيہسى بېرىش بولىدۇۇ. ئاخىرقى مہززگىللىرىدہەہ ئاتىسىنىڭ ساالمہتلىك ئہھۋاالى سہۋۋہەہبىدىن ئاجىزالپپ 

كکہتكکہنن ددۆۆلہتت قۇررۇۇلمىسىدىكکى بوشلۇقالررنى ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم سۈررئہتت بىلہنن تولدۇۇررىدۇۇ. شاھزااددىلىكکى 

مہززگىلىدہەہ ئوتتۇررىغا قويغانن شہررقق سىياسىتىنى ررېئاللىققا ئايالندۇۇررۇۇشش مہقسىتى بىلہنن بىرىنچى سہلىم 

ۋۋىنگىر، ۋۋہەہنہددىك ۋۋہەہ مہملۇكکىيالرر ددۆۆلہتلىرىى بىلہنن ددووستلۇقق كکېلىشىملىرىنى ئىمزاااليدۇۇ. لېكکىن ددۆۆلہتت 

ئىچىدہەہ قېرىندااشلىرىى ئہھمہدد ۋۋہەہ قوررقۇتنىڭ ئۇنىڭغا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررۈۈشى، ئۇنىڭ بۇ پىكکرىنى 

مۇئہييہنن مۇددددہەہتت كکېچىكکتۈررۈۈشكکہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. 1512- يىلى قوررقۇتت قولغا چۈشۈررۈۈلۈپپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. 

ئہھمہدد بولسا، 20- 30مىڭ كکىشىلىك بىر قوشۇنن توپالپپ، قېرىندىشى سہلىم بىلہنن ھاززىرقى بۇررسا 

يہنىشہھىرددہەہ ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. ئۇنىڭ تہقدىرىمۇ قېرىندىشى قوررقۇتنىڭ ئاقىۋىتىگہ ئوخشاشش بولىدۇۇ.

قېرىندااشلىرىى بىلہنن بولغانن مۇجاددىلىسىنى غہلىبىلىك ئاخىرالشتۇررغانن ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم، بۇ ئىشالررددىن 

كکېيىن ددىققىتىنى تاشقى سىياسہتكکہ مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم تاشقى سىياسہتتہ كکۈچلہرر 

مۇۋۋااززىنىتىنى ئالدىنقى پىالنغا قويۇشش بىلہنن بىرگہ، ررہەہقىبلىرىى ھہققىدہەہ مہلۇماتت توپالشقىمۇ ئاالھىدہەہ 

ئہھمىيہتت بېرىدۇۇ. ددۆۆلہتت غہرربب بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىۋااتقانن بولسا، شہررقق ۋۋہەہ جہنۇبب بىلہنن ئۇررۇۇشماسلىق، 



ئہينى ئہھۋاالل شہررقتہ مہۋۋجۇتت بولسا، غہرربب بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلماسلىققا ۋۋہەہ ددووستلۇقق مۇناسىۋىتى ئوررنىتىشقا 

ئہھمىيہتت بېرىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز ئالدىى بىلہنن ررااگۇززاا جۇمھۇررىيىتى بىلہنن، سومادداا بوغداانن بہگلىكکى ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىك 

بىلہنن 1513- يىلى ئۆكکتہبىرگہ قہددہەہرر سودداا ۋۋہەہ ددووستلۇقق كکېلىشىملىرىى ئىمزاااليدۇۇ. بالقانن رراايونلىرىداا 

ئوسمانلىنى ئہڭڭ كکۆپپ قىيىن ئہھۋاالداا قالدۇۇررۇۇپپ قويغانن ۋۋىنگىرالرر بىلہنمۇ ئۈچچ يىللىقتىن ئىكکكکى قېتىم 

تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. ئہينى شہكکىلدہەہ 1517- يىلى پولشا بىلہنمۇ ددووستلۇقق كکېلىشىمى 

ئىمزااالپپ، غہرربىي چېگرااالررنى كکاپالہتت ئاستىغا ئالىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم شاھزااددىلىكکى 

مہززگىلىدىن بويانن ئويالپپ كکہلگہنن شہررقق سىياسہتلىرىنى ئىجراا قىلىشنىڭ ئہڭڭ مۇۋۋااپىق پہيتىنى قولغا 

كکہلتۈررىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىراانداا تۈرركکمہنن قہبىلىلىرىنى ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىغا ئالغانن شاھھ ئىسمائىل (سہلتہنىتى 1501- 1524) 

سہفہۋۋىي ددۆۆلىتى نامى ئاستىداا ددۆۆلہتت قۇررىدۇۇ. ددۆۆلہتكکہ 1334- يىلى ئۆلۈپپ كکہتكکہنن ئہررددہەہبىل 

تہررىقىتىنىڭ قۇررغۇچىسى شہيخ سہفىيۇددددىننىڭ نامى بېرىلىدۇۇ. بۇ تہررىقہتت باشالنغۇچتا ئوسمانلىالرر 

بىلہنن ئوخشاشش مہززھہبتہ ئىدىى. لېكکىن سۈننىي ئہقىدىسىنىڭ ۋۋہەہكکىلى سۈپىتىدىكکى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

سۈررئہتت بىلہنن يۈكکسىلىشى سہفہۋۋىيلہررنى يېڭى يولالررنى ئىزددہەہشكکہ مہجبۇرراليدۇۇ. ئىراانداا شىئہ مہززھىبىنىڭ 

كکۈچلۈكك ددہەہررىجىدہەہ ئومۇملىشىشى سہفہۋۋىيلہررنى ئىسترااتېگىيہ جہھہتتىن بۇ مہززھہبنى قوبۇلل قىلىشنىڭ 

ددۆۆلہتلىرىى ئۈچۈنن تېخىمۇ پايدىلىق بولىدىغانلىقى چۈشہنچىسىگہ ئېلىپ باررىدۇۇ. قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ 

ئوتتۇرراا ئاسىيا ۋۋہەہ خوررااساندىن ئاناددوولۇغا كکېلىش ئۈچۈنن يولغا چىققانن تۈرركکمہنلہررنى سہفہۋۋىيلہرر ئۆزز 

ززېمىنلىرىداا ئېلىپ قېلىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. سہفہۋۋىيلہرر ئہقىدىلىرىدىن پايدىلىنىپ ئوسمانلىالرر 

ئىچىدىكکى شىئہلہررنى جاسۇسس سۈپىتىدہەہ ئىشقا سالىدۇۇ. قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

ئاناددوولۇددىكکى ززېمىنلىرىداا سہفہۋۋىيلہررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن نامايىشالرر ئوتتۇررىغا چىقىشقا باشاليدۇۇ. شاھھ 



ئىسمائىل پاررسچہ بىلىدىغانن بىرىى بولسىمۇ، تۈرركکچہ ئويالپپ تۈرركکچہ ياززىدىغانن بىر تۈرركك ھۆكکۈمدااررىى ئىدىى. 

ئۇنىڭ ئوسمانلى پۇقرااسى بولغانن كکۆچمہنن تۈرركکمہنلہرر ئاررىسىداا تہسىرىى باررلىقى ناھايىتى ررووشہندۇۇرر. بۇ 

تہسىرنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاساسلىقى شہھہرر نوپۇسىغا تايانغانن سىياسہتلىرىى پہيداا قىلغانن 

بوشلۇقتىن كکېلىپ چىققانلىقىنى ئېيتىشقا بولىدۇۇ. شاھھ ئىسمائىل يېرىم كکۆچمہنن بىر تۈرركك ددۇۇنياسىنى 

ئىراانداا تہشكکىالندۇۇررغانن بولۇشىغا قاررىمايي، ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغانن بىر 

مہنپہئہتت توقۇنۇشىغا كکىرىدۇۇ.

1514- يىلى ئہتىيازز مہززگىلىدہەہ ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم سہفہۋۋىيلہررگہ قاررشى ئىستانبۇلدىن ئاتلىنىدۇۇ. 

ئوسمانلىالرر، فاتىھ ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ قولغا كکہلتۈررگہنن تہجرىبىلىرىنى يہكکۈنلہپپ، قوشۇنىنى 

ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئىلغارر قوررااللىرىى بىلہنن قورراالالندۇۇررىدۇۇ. بۇ قورراالالرر ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ ئۇتۇقلىرىنىڭ 

ھہقىقىي سہۋۋہەہبى بولىدۇۇ. سہفہۋۋىيلہرر قوشۇنى بولسا، ئاساسلىق ددہەہررىجىدہەہ ئۇررۇۇشش كکۈچىگہ ئىگہ ئاتلىق 

قىسىمالررغا تايىنىدۇۇ. 1514- يىلى 23- ئاۋۋغۇست كکۈنى ۋۋاانن كکۆلىنىڭ شہررقىي شىمالىغا جايالشقانن 

چالدىراانداا سہفہۋۋىي قوشۇنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ ۋۋہەہ سہفہۋۋىيلہررنىڭ ئاناددوولۇددىكکى تہسىرىى 

ئاجىزلىتىلىدۇۇ. لېكکىن شاھھ ئىسمائىل ئۆلمہيدۇۇ ۋۋہەہ كکۈررىشىنى ئوسمانلى قوشۇنى ئىستانبۇلغا قايتىپ كکېتىپ 

بولغاندىن كکېيىن تہكکراارر باشاليدۇۇ.

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ئىكکكکىنچى قېتىم شہررقتہ مہملۇكکىيالررغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 1516- يىلى 24- 

ئاۋۋغۇستتا سۈررىيہنىڭ ھہلہبب شہھىرىنىڭ شىمالىغا جايالشقانن مہررجىداابىكکتا كکانسۇ گاۋۋررىى 

قومانداانلىقىدىكکى مہملۇكکىيالرر قوشۇنى ئوتت ئېچىش قوررااللىرىى بىلہنن قورراالالنغانن ئوسمانلى قوشۇنى 

تہررىپىدىن مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ ۋۋہەہ كکانسۇ گاۋۋررىى ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى 1516- يىلى 

سېنتہبىرددہەہ شامغا (ددہەہمہشىققہ) كکىرىدۇۇ. 1517- يىلى يانۋاارردداا قۇددددۇۇسس ۋۋہەہ ئہترااپىدىكکى جايالرر ئوسمانلى 

تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ. 1517- يىلى 21- يانۋاارردداا ررىداانىيہددہەہ مہملۇكکىيالررنىڭ ئاخىرقى قوشۇنلىرىنى 



مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرااتقانن ئوسمانلىالرر قاھىرہەہگہ كکىرىدۇۇ ۋۋہەہ مہملۇكکىيالرر ددۆۆلىتىنى ئاغدۇۇررۇۇپپ تاشاليدۇۇ. ھىجازز 

ھۆكکۈمدااررلىرىمۇ كکېلىپ ئوسمانلىالررغا بويي ئىگىدۇۇ. 1517- يىلى 10- سېنتہبىرگہ قہددہەہرر 8 ئايي مىسىردداا 

تۇررغانن ياۋۋۇۇزز ئىستانبۇلغا قايتىدۇۇ ۋۋہەہ 1520- يىلى 21- سېنتہبىرددہەہ 51 يېشىداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

يہتتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-18
ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ شہررقق سىياسىتى ھہققىدہەہ مہلۇماتت...



 تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىكکبۆلۈمىدہەہ «ياۋۋۇۇزز 

سۇلتانن سہلىمنىڭ شہررقق سىياسىتى» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ شہررقق سىياسىتى»

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ 1512- يىلى باشلىنىپ 1520- يىلى ئاخىرالشقانن تہخمىنہنن 8 يىللىق 

ھۆكکۈمدااررلىقى بويىچہ ددىققہتت نہززىرىنى پۈتۈنلہيي شہررقق تہررہەہپكکہ قاررااتقانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. ئۇ، 

بالى بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلہرر، سہفہۋۋىي ۋۋہەہ مہملۇكکىيالررغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىش ئہسناسىداا ئىكکكکى 

ئالدىنقى سہپتہ ئۇررۇۇشش قىلماسلىق ئۈچۈنن ررااگۇززاا، ۋۋہەہنہددىكکكکہ ئوخشاشش ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى بىلہنن تىنچلىق 

كکېلىشىمى ئىمزاااليدۇۇ. بۇ جہھہتتہ ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىدىن ئېتىباررہەہنن يولغا 

قويغانن غہرربكکہ ئېچىلىش شہكکلىدہەہ خۇالسىلہشش مۇمكکىن بولىدىغانن ئہنئہنىۋىي ئوسمانلى سىياسىتىنى 

تاشاليدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا بۇ خىل سىياسہتنى ئۇنىڭدىن ئىلگىرىى يىلدىرىم بہياززىت ددہەہۋۋررىدہەہ 

ئۇچرااتقىلى بولىدۇۇ ۋۋہەہ شہررقتىن كکہلگہنن تىمۇررىيلہررگہ قاررشى كکۈررہەہشتہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ 

ئۇچرااپپ، تۇررغۇنلۇقق ددہەہۋۋررىگہ كکېرىدۇۇ.

ياۋۋۇۇزز ئوسمانلىالررنىڭ بۇ خىل ئہنئہنىۋىي سىياسہتلىرىدىن بىخہۋۋہەہرر ئہمہسس ئىدىى، ئہلۋہەہتتہ. شہررقق 

ززېمىنىدىكکى سہفہۋۋىي ددۆۆلىتى ۋۋہەہ مہملۇكکىيالرر سۇلتانىنىڭ مۇسۇلمانن ئىكکہنلىكکىنى بىلہتتى. لېكکىن ئۇنىڭ 

تراابزۇۇنداا ئۆتكکہنن 20 يىللىق شاھزااددىلىك ھاياتى ئہسناسىداا ياۋۋۇۇزز پہقہتت شہررقق جۇغرااپىيہسى بىلہنال 

قالماستىن، بولۇپمۇ ئوسمانلىالررغا ئوخشاشش تۈرركکمہنن بولغانن سہفہۋۋىي خانىداانلىقىنىڭ ئوسمانلى 

پۇقراالىرىنى يېنىغا تاررتىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ مہۋۋجۇتلۇقى ئۈچۈنن قانچىلىك ئېغىر خہۋۋپپ 

شہكکىللہندۈۈررىۋااتقانلىقىنىمۇ يېقىندىن تونۇپپ يېتىش پۇررسىتىگہ ئېرىشىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن، ياۋۋۇۇزز سۇلتانن 



سہلىم ھۆكکۈمدااررلىقنى قولىغا ئېلىپ، بىر تۇغقانلىرىى بىلہنن بولغانن تہخت تالىشىش مہسىلىلىرىنى بىتہررہەہپپ 

قىلغاندىن كکېيىنال، ددہەہررھالل ئالدىن پىالنلىغانن شہررقق سىياسىتىنى ئىجراا قىلىشقا باشاليدۇۇ.

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم بىلہنن سہفہۋۋىي سۇلتانى شاھھ ئىسمائىل ئاررىسىداا پاررىسچہ ۋۋہەہ تۈرركکچہ مہكکتۇبب 

يېزىشىشالرر بولۇپپ ئۆتىدۇۇ. بۇ مہكکتۇبالرردداا ھہرر ئىكکكکى تۈرركك سۇلتانىنىڭ بىر –بىرىگہ قاررشى ھاقاررہەہتت قىلىش 

سہۋۋىيہسىگہ بېرىپ قالغۇددہەہكك ددہەہررىجىدىكکى سۆززلہررنى ئىستىمالل قىلغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ.

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم شاھھ ئىسمائىلغا قاررشى يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىشتىن ئىلگىرىى قوشۇنىنىڭ بىخہتہررلىكکىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىش ئۈچۈنن شاھنىڭ ئاناددوولۇددىكکى تہررہەہپدااررلىرىغا بېسىم ئىشلىتىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنى يېقىندىن 

كکۈززىتىپ تۇررۇۇشش سىياسىتىنى يولغا قويىدۇۇ. يۈررۈۈشش تہيياررلىقلىرىى پۈتكکہندىن كکېيىن ئوسمانلى قوشۇنى 

1514- يىلى 20- ماررتت كکۈنى ئہددىرنہددىن يولغا چىقىدۇۇ. ئىستانبۇلغا كکہلگہنن ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم؛ 

ئوغلى سۇاليماننى ئہددىرنہددہەہ ئوررنىغا ئولتۇررغۇززۇۇپپ قويۇپپ، ئۆززىى ئاناددوولۇغا باررىدۇۇ. ئۈسكکۈدداارر، مالتہپہ، 

گہبزہەہ ۋۋہەہ ھہررہەہكکہ يولىنى بويالپپ ئىزمىتكکہ يېتىپ باررىدۇۇ. قوشۇنن ئىزمىتتىن قوززغىلىپ ئىزنىك يولىنى 

بويالپپ بۇررسا يہنىشہھىرگہ كکېلىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم يہنىشہھىرددىكکى چېغىداا ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلىنىڭ 

بہگلىرىئہسكکہررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئۇنىڭغا قوشۇلىدۇۇ. سىۋااسقا كکہلگہندىن كکېيىن بۇ قېتىملىق يۈررۈۈشكکہ 

قاتناشقانن ئہسكکہررلہرر سانىنىڭ 140 مىڭغا يہتكکہنلىكکى ئېنىقلىنىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن بۇ ئہسكکہررلہرر 

ئىچىدىن 40 مىڭغا يېقىن كکىشى ئاررقا سہپپ ياررددىمى ۋۋہەہ ئاناددوولۇنىڭ بىخہتہررلىكکىنى ساقالشش ئۈچۈنن 

ئاناددوولۇدداا قالدۇۇررۇۇپپ قويىلىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا ئہلبىستانن، ماررااشش رراايونىداا بہگلىك قۇررغانن ددۇۇلقاددىر ئوغۇللىرىغا 

خہۋۋہەہرر يولالپپ، ئوسمانلى قوشۇنىغا قوشۇلىشى تہلہپپ قىلىنىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلى، سہفہۋۋىي ۋۋہەہ 

مہملۇكکىيالررنىڭ تہسىرىى ئاستىداا قېلىپ پاتت –پاتت سېپىنى ئۆززگہررتىپ كکہلگہنن ددۇۇلقاددىر ئوغلى ئاالئۇددددہەہۋۋلہ 

بۇ تہكکلىپنى ررہەہتت قىلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن قولىدىكکى قىسىملىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئوسمانلى قىسىملىرىى ئۇ 

چاغداا سىۋااسس ئىلى بىلہنن چېگىرددااشش بولغانن سہفہۋۋىي ززېمىنلىرىغا كکېرىدۇۇ. لېكکىن سہفہۋۋىي سۇلتانى شاھھ 



ئىسمائىل ھېچقاندااقق قاررشىلىق كکۆررسہتمہيدۇۇ. ياۋۋۇۇزز مہكکتۇبب يېزىپ شاھھ ئىسمائىلنى ئۇررۇۇشش قىلىشقا 

تہكکلىپ قىلىدۇۇ. سہفہۋۋىيلہرر يہنہ ئوتتۇررىغا چىقمىغاندىن كکېيىن بۇ قېتىم ياۋۋۇۇزز، ئہررززىنجاندىن تہبرىزگىچہ 

بولغانن يولنى قىرىققا ئايرىپ، سہفہۋۋىيلہررنىڭ مہرركکىزىى بولغانن تہبرىزگہ قاررااپپ ئىلگىرىلہشنى قارراارر قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

ياۋۋۇۇززنىڭ تہبرىزگہ قاررااپپ يۈررۈۈشش قىلىش قاررااررىى ددۆۆلہتت ئہرركکانى ۋۋہەہ ئہسكکہررلہرر ئاررىسىداا بىئاررااملىق پہيداا 

قىلىدۇۇ. بىئاررااملىقلىرىنى پاددىشاھھ ناھايىتى ياخشى كکۆررىدىغانن ۋۋہەہ باياناتچىسى قىلىپ تہيىنلىگہنن قارراامانن 

بېگى ھہمدہەہمم پاشا ئاررقىلىق ياۋۋۇۇززغا يہتكکۈززىدۇۇ. ياۋۋۇۇززنىڭ جاۋۋاابى پاشانىڭ بېشى ئېلىش بولىدۇۇ. شۇنىڭ 

بىلہنن، ياۋۋۇۇززنىڭ قہتئىي ئىرااددىسىنى كکۆررۈۈپپ يہتكکہنن قوشۇنن يولىنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئہلہشكکىرتقا 

يېقىنالشقانداا يہنىچہررىلہرر بۇنىڭدىن بہكك ئىلگىرىلىمہيدىغانلىقلىرىنى ئېيتىپ ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ. لېكکىن  

ياۋۋۇۇزز ئىسيانن كکۆتۈررگہنن ئہسكکہررلہررنىڭ ئاررىسىغا كکېرىپ، ئۇالررنى شاھھ ئىسمائىلنىڭ ئہسكکہررلىرىى بىلہنن 

سېلىشتۇررۇۇپپ تۇررۇۇپپ ئىنتايىن تہسىرلىك بىر نۇتۇقق سۆززلہيدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنى قايتىدىن ئۇررۇۇشش قىلىشقا قايىل 

قىلىدۇۇ. بۇ جہرريانداا سہفہۋۋىي قوشۇنىنىڭ ھاززىرقى ئاغرىنىڭ ددووغۇ بہياززىت ناھىيہسىگہ تہخمىنہنن 80 

كکىلو مېتىر شہررقىي جہنۇبىدىكکى چالدىراانداا ئىكکہنلىكکىدىن خہۋۋہەہرر تاپىدۇۇ. 1514- يىلى 20- ئاۋۋغۇست 

كکۈنن تۇتىلىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہگہ سىمۋوولى قۇياشش بولغانن سہفہۋۋىيلہررنىڭ يېڭىلىدىغانلىقىنىڭ ئىشاررىتى ددہەہپپ 

قاررىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئہسكکہررلہررنىڭ كکہيپىياتىغا ئىجابىي تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ. ئہددىرنہددىن ماررتت ئېيىدىن باشالپپ 

بہشش ئايدىن بويانن سہپہررلىرىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇپپ 2500 كکم غا يېقىن يولل باسقانن ئوسمانلى قوشۇنىدىن 

چالدىراانن ۋۋااددىسىداا ئىكکہنلىكکى ئېنىقالپپ چىقىلغانن سہفہۋۋىي قوشۇنىغا ھۇجۇمم قىلىشى تہلہپپ قىلىنىدۇۇ. 

ئىكکكکى قوشۇنن 1514- يىلى 23 –ئاۋۋغۇستتا ئۇررۇۇشىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى مہرركکہزز، ئوڭڭ ۋۋہەہ سولل قاناتت 

بولۇپپ، كکىالسسىك شہكکىلدہەہ ئۇررۇۇشنى تہررتىپكکہ سالىدۇۇ. مہرركکہززددہەہ ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہمم ھہررسہكکزااددہەہ ئہھمہتت پاشا 

ۋۋہەہ ۋۋہەہززىر مۇستاپا پاشا بىلہنن بىرلىكکتہ ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم 10 مىڭ يہنىچہررىى بىلہنن سہپپ تۇتىدۇۇ. ئوڭڭ 



قاناتتا ئاناددوولۇ بہگلہرر بېگى سىنانن پاشا 8 مىڭ پىياددہەہ ئہسكکىرىى بىلہنن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ، ررۇۇمئہلى بہگلہرر 

بېگى ماسانن پاشا 10 مىڭ پىياددہەہ ئہسكکىرىى بىلہنن سولل قاناتتىن ئۇررۇۇشقا كکېرىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ 

80 مىڭغا يېقىنىنى ئاتلىق قىسىمالرر تہشكکىل قىلىدۇۇ. شاھنىڭ قوشۇنى بولسا، ئۆززىنى كکۆررسىتىش 

ئىقتىدااررىى يۇقىرىى ئاتلىق قىسىمالررددىن تہشكکىل تاپىدۇۇ. لېكکىن ئۇالررنىڭ نہ چوڭڭ توپپ ئوقلىرىى، نہ 15- 

ئہسىرددىن ئېتىباررہەہنن فىراانسىيہددہەہ ئىشلىتىلىشكکہ باشلىغانن يہڭگىل مىلتىقلىرىى يوقق ئىدىى. مىلتىقالررغا ئىگہ 

ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ ئالدىداا سہفہۋۋىي قوشۇنى بہررددااشلىق بېرہەہلمہيي، ئېغىر ددہەہررىجىدہەہ مہغلۇبىيہتكکہ 

ددۇۇچارر بولىدۇۇ. ئىكکكکى ھہپتہ ئۆتكکہندىن كکېيىن ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم سہفہۋۋىي ددۆۆلىتىنىڭ پايتہختى 

تہبرىزگہ كکېرىپ، ددۆۆلہتت خہززىنىسىنى مۇساددىرہەہ قىلىدۇۇ. لېكکىن شاھھ ئىسمائىل ئۆلمہيدۇۇ ۋۋہەہ كکۈررىشىنى 

ئوسمانلى قوشۇنى ئاناددوولۇغا چېكکىنگہندىن كکېيىن قايتىدىن ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ئاررىدىن 

بىر يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن ددۇۇلقاددىر بہگلىكکىنى ئېلىپ، ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا قوشۇۋۋېتىدۇۇ ۋۋہەہ 1515- 

يىلى 12- ئىيۇنداا بۇ يہررگہ شہھسۇۋۋاارر ئوغلى ئہلى بہگنى باشلىق قىلىپ تہيىنلہيدۇۇ.

.......................................................................................

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم بۇ ئىشتىن كکېيىن نىشانىنى مىسىردداا قۇررۇۇلغانن مہملۇكکىيالرر سۇلتانلىقىغا ئاغدۇۇررىدۇۇ. 

1250- يىلىداا قاھىرہەہنى مہرركکہزز قىلىپ ددۆۆلہتت قۇررغانن مہملۇكکىيالرر قارراامانن، ررااماززاانن ئوغۇللىرىى، ددۇۇلقاددىر 

ئوغۇللىرىى ئالدىدىمۇ ھۆكکۈمدااررلىق تہسىرىنى پہيداا قىلىپ، ئوسمانلىالررنى ئاناددوولۇدداا تۇتۇپپ تۇررۇۇشقا 

تىرىشىدۇۇ.

نىيىتىنىڭ سہفہۋۋىيلہررگہ قاررشى يۈررۈۈشش قىلىش ئىكکہنلىكکىنى ئىلگىرىى سۈررۈۈپپ، 1516- يىلى 5- ئىيۇنن 

كکۈنى ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم سانى 300 ددىن ئاررتۇقق توپپ ئوقى بارر بولغانن 50 مىڭدىن ئاررتۇقق ئوسمانلى 

قوشۇنى بىلہنن ئىستانبۇلدىن ئايرىلىدۇۇ. تۇززال، ئىزمىت، يہنىشہھىر، كکۈتاھيا، ئافيونن، ئاقشہھىر، كکونيا، 



نىگدہەہ، قہيسہررىى، ئہلبىستانن يوللىرىنى بويالپپ، 28- ئىيۇلل كکۈنى ماالتياغا يېتىپ باررىدۇۇ. 1516- يىلى 

24- ئاۋۋغۇست كکۈنى ھاززىرقى سۈررىيہنىڭ ھہلہبب شہھىرىنىڭ شىمالىغا جايالشقانن مہررجىداابىكکتىكکى ئالتہ 

سائہتت ددااۋۋاامالشقانن ئۇررۇۇشش نہتىجىسىدہەہ مہملۇكکىيالرر قوشۇنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ ۋۋہەہ سۇلتانن 

كکانسۇ گاۋۋررىى ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. ئۇررۇۇشتا غہلىبىنىڭ قولغا كکہلتۈررۈۈلۈشىدہەہ ئوسمانلى توپچى قىسىملىرىى ۋۋہەہ 

مىلتىقلىق 20 مىڭ يہنىچہررىنىڭ كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ تہسىرىى بولىدۇۇ. قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدىال پۈتۈنن 

سۈررىيہ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. 1516- يىلى ئىچىدہەہ ھہلہبب، ددہەہمہشىق، غہززززہەہ ۋۋہەہ 1517- يىلى 

قۇددددۇۇسس ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ئىلگىرىلىشىنى قاھىرہەہ تہررہەہپكکہ قاررااپپ 

ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. 1517- يىلى 22- يانۋاارردداا ررىداانىيہددہەہ مہملۇكکىيالرر قوشۇنى ئېغىر شہكکىلدہەہ مہغلۇبب 

قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم 23- يانۋاارر كکۈنى قاھىرہەہگہ كکېرىدۇۇ.

شۇندااقق قىلىپ، 267 يىل بويىچہ مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇپپ كکہلگہنن مہملۇكکىيالرر ددۆۆلىتى تاررىخ 

سہھىپىسىدىن ئۆچۈررۈۈپپ تاشلىنىدۇۇ. ئىلگىرىى مہملۇكکىيالررغا قاررااشلىق بولغانن مہكکكکہ ئہمىرلىكکىمۇ ياۋۋۇۇزز 

سۇلتانن سہلىمگہ بويسۇنىدۇۇ. ياۋۋۇۇززنىڭ يۈررۈۈشلىرىى ۋۋہەہ مہملۇكکىيالررغا قاررشى ئېلىپ باررغانن بۇ شہررقق يۈررۈۈشى 

سايىسىداا سۈررىيہ، ئىرااقق، پہلہستىن، ھىجازز ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررااشلىق بولۇشش بىلہنن بىرگہ، سہفہۋۋىي 

ۋۋہەہ مہملۇكکىيالررغا ئوخشاشش شہررقنىڭ ئىكکكکى كکۈچلۈكك ددۆۆلىتىنىڭ خہززىنىلىرىمۇ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا 

ئۆتىدۇۇ. مالىيہ كکۈچى بىلہنن بىرلىكکتہ، شہررقنىڭ ددۆۆلہتت تہجرىبىلىرىنىمۇ ئىستانبۇلغا ئېلىپ كکېلىپ 

غہرربنىڭ قىممہتت قاررااشلىرىى بىلہنن بىرلہشتۈررگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئالدىداا جاھانن ئىمپېرااتوررىى 

بولۇشى ئۈچۈنن ھېچقاندااقق توسالغۇ قالمايدۇۇ.
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-19
قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ۋۋہەہ ئىش ئىزلىرىى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن (1520- 1566)» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن (1520- 1566)»



1520- يىلى 20 –سېنتہبىرددہەہ ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ ھاياتلىقتىكکى بىرددىن بىر ئوغلى سۈپىتىدہەہ 

تہختكکہ ئولتۇررغانن قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن 1494- يىلى ئاتىسى تراابزوونغا سانجاقق بېگى بولغانن 

مہززگىلدہەہ ھہفسہ سۇلتاندىن ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. بالىلىق يىللىرىنى تراابزوونداا ئۆتكکۈززگہنن سۇاليمانن شہررقق 

ئىلىملىرىى ۋۋہەہ ئىسالمىي تہلىم –تہرربىيہ بىلہنن يېتىشىدۇۇ. 1508- يىلى شہبىنقاررااھىساررغا ۋۋہەہ يہنہ شۇ يىلى 

ئىچىدہەہ بولۇغا سانجاقق بېگى بولغاندىن كکېيىنö1509- يىلىداا كکہفہگہ سانجاقق بېگى قىلىپ 

تہيىنلىنىدۇۇ. 1512- يىلى ئاتىسى سۇلتانن بولغاندىن كکېيىن ئىستانبۇلغا كکہلگہنن سۇاليمانن 1513- 

يىلى مانىساغا سانجاقق بہگلىكکىگہ تہيىنلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئىستانبۇلداا تہختكکہ ئولتۇررغانن 1520- يىلىغا قہددہەہرر بۇ 

يہررددہەہ تۇررىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا ئہمىر سۇاليماننىڭ تۇررغۇنلۇقق ددہەہۋۋررىدىكکى قىسقا مۇددددہەہتلىك سہلتہنىتىنى 

قانۇنلۇقق ددہەہپپ قارراايدىغانن بىر قىسىم تاررىخچىالرر ئۇنى «ئىكکكکىنچى سۇاليمانن» ددہەہپمۇ ئاتايدۇۇ. لېكکىن 

سۇاليمانن غہرربتہ كکۆپىنچہ كکاتتا ياكکى بۈيۈكك تۈرركك ددېگہنن نامالرر بىلہنن تىلغا ئېلىنىدۇۇ. ررہەہسمىي ئوسمانلى 

تاررىخ مہنبہلىرىدہەہ بولسا، كکۆپىنچہ «قانۇنى» ددېگہنن سۈپہتت بىلہنن تىلغا ئېلىنىدۇۇ.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن تہختكکہ ئولتۇررغانداا ئاتىسىنىڭ ۋۋہەہززىرىى ئہززىمى پىرىى مہھمہتت پاشانى 

ۋۋہەہززىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىمايي، ئۇنىڭ بۇ ۋۋہەہززىپىسىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئۇنىڭ تہكکلىپىگہ 

بىنائہنن، ئاتىسىنىڭ بۇررسا ۋۋہەہ ھہلہبب باززااررلىرىى قاررااشلىق بولغانن ئىرااندىن ررہەہخت ئىمپوررتت قىلىشنى مہنئىي 

قىلغانن قانۇنىنى ھہرر خىل چہكکلىمىلہررنى قويغانن ئاساستا بىكکارر قىلىدۇۇ. بۇ پائالىيىتى ئۇنىڭغا ئوسمانلى 

ئىشلہپچىقاررغۇچىلىرىى ۋۋہەہ سوددىگہررلىرىى ئاررىسىداا ھۆررمہتت –ئىناۋۋہەہتت بېغىشاليدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررغاندىن 

كکېيىن يہنىچہررىلہررگىمۇ ۋۋاايىغا يہتكکۈززۈۈپپ مہررتلىك قىلىدۇۇ.

ئاتىسى ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ ئہكکسىچہ باررلىق ھوقۇقنى ئۆززىگہ مہرركکہززلہشتۈررگہنن بىر سۇلتانن بولۇشنىڭ 

ئوررنىغا يېقىن ئہترااپى ۋۋہەہ ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہملىرىى بىلہنن كکۈچلۈكك ھہمكکاررلىق ئوررناتقانن پاددىشاھھ كکاررتىنىسىنى 

سىزىدۇۇ. 46 يىللىق سہلتہنىتى بويىچہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ئہسكکہررلىرىگہ ئۆززىى بىۋااسىتہ قومانداانلىق 



قىلىپ، 13 قېتىم يۈررۈۈشكکہ چىقىدۇۇ. ئىبرااھىم پاشا ئوسمانلى تاررىخ مہنبہلىرىدہەہ «مہقبۇلل» ۋۋہەہ «مہقتۇلل» 

سۈپہتلىرىى بىلہنن تىلغا ئېلىنىدىغانن ۋۋہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ ددہەہسلہپكکى مہززگىللىرىدہەہ ئاالھىدہەہ 

تہسىر پہيداا قىلغانن ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہمدۇۇرر. قانۇنى چىققانن ھہرربىي يۈررۈۈشلہررنىڭ بىرىنچىسى 1521- يىلى 

29- ئاۋۋغۇستتىكکى بېلگراادد بىلہنن ئہترااپىدىكکى قہلئہلہررنىڭ ئوسمانلىالررنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىغا 

كکېرىشى بىلہنن نہتىجىلہنگہنن ۋۋہەہ قانۇنىغا «بېلگرااددنىڭ فاتىھى» ئۇنۋاانىنى بېشىغلىغانن بېلگىراادد 

يۈررۈۈشىدۇۇرر. ئىكکكکىنچى چوڭڭ يۈررۈۈشى بولسا، 1522- يىلى 28- ئىيۇلداا ئوسمانلىالررنىڭ مىسىر بىلہنن 

ئاناددوولۇ ززېمىنلىرىى ئاررىسىداا ددېڭىز يولىغا توسالغۇ بولىدىغانن ررووددووسس ئاتلىق قوشۇنلىرىنىڭ تاررمارر قىلىنىپ، 

ئارراالنىڭ ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا قوشۇۋۋېلىنىشىدۇۇرر. قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ قىرىق ئالتہ يىل 

ددااۋۋاامالشقانن ھۆكکۈمدااررلىقى مہززگىلىنى ئىكکكکى ئاساسلىق باسقۇچقا ئايرىش مۇمكکىن. بىرىنچى باسقۇچى، 28 

ياشلىق ئىبرااھىم پاشانىڭ 1523- يىلى يانۋاارر ئېيىداا ئوسمانلىدۆۆلہتت سىستېمىسىغا ززىت ھالداا سۇلتانن 

سۇاليمانن تہررىپىدىن ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہملىكکكکہ تہيىنلىنىشى بىلہنن باشلىنىدۇۇ. تاررىخچىالرر، ئىبرااھىم پاشانىڭ 

سۇلتانن سۇاليماننىڭ مانىساددىكکى شاھزااددىلىك مہززگىلىدىن بويانقى يېقىن ددووستى ۋۋہەہ سىرددىشى بولۇشىنىڭ 

بۇ قېتىمقى ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلىشىدہەہ مۇھىم رروولل ئوينىغانلىقىنى قہيت قىلىشىدۇۇ. قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن 

ئىبرااھىم پاشاغا بولغانن يېقىنلىقىنى ھہمشىرىسى خہددىجہ سۇلتاننى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىش ئاررقىلىق يہنہ 

بىر قېتىم نامايانن قىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئاتت مہيداانى ساررىيىنىمۇ ئىبرااھىم پاشاغا ئاجرىتىدۇۇ. 1524- 

يىلى 22- مايدىن 1524- يىلى 5- ئىيۇنغىچہ ددااۋۋاامالشقانن ئىبرااھىم پاشانىڭ تويى ئہسناسىداا شاھزااددہەہ 

سہلىمنىڭ 28- مايداا ددۇۇنياغا كکېلىشى ئۇنىڭ ئامہتت قوشى ھېسابلىنىشىغىمۇ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. 

بہلگىلىمىلہررگہ ززىت ھالداا، ئىكکكکىنچى ۋۋہەہززىرلىكکتىن مىسىرغا ۋۋاالىي قىلىپ ئہۋۋہەہتىلگہنن ئہھمہدد پاشا بۇ 

ئہھۋاالغا ناررااززىلىق بىلدۈۈررۈۈپپ، 1524- يىلى يانۋاارردداا قاھىرہەہددہەہ ئوسمانلى سۇلتانىغا قاررشى ئىسيانن 

كکۆتۈررىدۇۇ.
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ۋۋہەہززىرىى ئہززہەہمم ئىبرااھىم پاشاغا تويدىن ئىكکكکى ئايي ئۆتكکہندىن كکېيىن بىر يىل ددااۋۋاامالشقانن مىسىر ئىسيانىنى 

باستۇررۇۇشش ۋۋہەہززىپىسى بېرىلىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہززىپىنى غہلىبىلىك ئوررۇۇندىغانن ئىبرااھىم پاشا مىسىردداا بىر ئہسىر 

ددااۋۋااملىشىدىغانن خاتىرجہملىكکنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغاندىن كکېيىن، ئىستانبۇلداا چىققانن يہنىچہررىى 

ئىسيانىنى باستۇررۇۇشش ئۈچۈنن پايتہختكکہ چاقىرتىلىدۇۇ. 1525- يىلى ماررتت ئېيىداا بۇ ئىسيانن باستۇررۇۇلىدۇۇ. 

ئاررىدىن بىر يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن، يہنى 1526- يىلى 29- ئاۋۋغۇستتا ۋۋىنگىرىيہ قوشۇنى موھاچتا 

ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. بۇ قېتىمقى ئۇررۇۇشتا پاددىشاھھ اليوشش ئۆلتۈررۈۈلۈپپ، ۋۋىنگىرىيہ ددۆۆلىتىنىڭ 

مہرركکىزىى بوددااپىشت (ئۆزز ۋۋااقتىدىكکى بۇددىن) ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشش قانۇنىنىڭ ئۈچىنچى 

يۈررۈۈشى بولىدۇۇ. سۇاليماننىڭ تۆتىنچى قېتىملىق يۈررۈۈشى يہنہ غہرربكکہ، يہنى ۋۋېيېنناغا قاررىتىلىدۇۇ. 

1525- يىلىدىكکى بۇ يۈررۈۈشتہ ئىبرااھىم پاشاغا ئہسكکہرر بېشى، ررۇۇمئہلى بہگلہرر بېگى ئۇنۋاانلىرىمۇ 

بېرىلىدۇۇ. 120 مىڭ كکىشىلىك ئوسمانلى قوشۇنى ۋۋېيېننا سېپىلىنى قۇررشاۋۋغا ئالىدۇۇ. ئاددہەہتتہ ئاپرېل ئېيى 

ئاخىرالشمايي تۇررۇۇپپ يۈررۈۈشكکہ چىقمايدىغانن ۋۋہەہ قىش كکىرىپ قېلىپ بولغۇچہ قايتىپ كکېلىشى كکېرہەہكك بولغانن 

ئوسمانلى قوشۇنى 16- ئۆكکتہبىرددہەہ مۇھاسىرىنى بوشىتىپ، ئىستانبۇلغا قايتىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. بۇ 

يۈررۈۈشش ئوسمانلى ززېمىنلىرىنىڭ غہرربتىكکى ئہڭڭ ئاخىرقى نۇقتىسى بولىدۇۇ. 1532- يىلى گېرمانىيہ يۈررۈۈشى 

ددہەہپپ ئاتالغانن بہشىنچى قېتىملىق سہپہررگہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن يہنہ ئىبرااھىم پاشا بىلہنن بىرلىكکتہ 

چىقىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشنىڭ نہتىجىسى ۋۋىنگىرىيہددہەہ تہخت تالىشىش مۇجاددىلىسىگہ كکىرىشىپ كکہتكکہنن 

ئاۋۋسترىيہ كکىنہززىى فېرددىنادد بىلہنن ۋۋىنگىرىيہ پاددىشاھى يانوشش ززااپوليانىڭ ئۆززىگہ تہۋۋہەہ يہررلہررددہەہ سۇاليمانغا 

باجج تۈلہشنى قوبۇلل قىلىشى بولىدۇۇ. قانۇنى ئالتىنچى قېتىم شہررققہ، يہنى ئىراانن تہررہەہپكکہ يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 

شاھھ ئىسمائىل ۋۋااپاتت بولغاندىن كکېيىن ئوررنىغا ئولتۇررغانن چوڭڭ ئوغلى تاھماسىپقا قاررشى ئىستانبۇلدىن 

ئايرىلغانن ئوسمانلى قوشۇنى 1533- يىلى ئۆكکتہبىرددہەہ ئىراانغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. 1534- يىلى ددېكکابىر 



ئېيىداا باغداادد ۋۋہەہ ۋۋاانن رراايونى ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا قوشۇلىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشتىن كکېيىن 1536- يىلى 

ئىستانبۇلغا قايتقانن ئىبرااھىم پاشا، قانۇنىنىڭ ناھايىتى ياخشى كکۆررىدىغانن ئايالى ھۈررررہەہمم سۇلتاننىڭ 

قوترىتىشى نہتىجىسىدہەہ بوغۇپپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. بۇ ئىشتىن كکېيىن «مہقتۇلل (ئۆلتۈررۈۈلگہنن)» ددېگہنن نامم بىلہنن 

تىلغا ئېلىنىشقا باشلىغانن ئىبرااھىم پاشاددىن كکېيىن سۇاليماننىڭ بىرىنچى ددہەہۋۋررىى ئاخىرالشقانن بولىدۇۇ. بۇ 

ددہەہۋۋررنىڭ ئہڭڭ گہۋۋددىلىك ئاالھىدىلىكکى ئوسمانلىنىڭ تاررىخىدىكکى ئہڭڭ يىرااقق رراايونالررغىچہ يېتىپ باررغانن 

بولۇشىدۇۇرر. بۇ جہرريانداا، 1533- يىلى باررباررووسس ئىستانبۇلغا كکېلىپ، ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ 

قومانداانلىقىنى ئۈستىگہ ئالىدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىن ئاقق ددېڭىزدداا ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ 

ئۈستۈنلۈكکنى ئىگىلہشش ددہەہۋۋررىى باشلىنىدۇۇ. پہقہتت ئاقق ددېڭىز بىلہنن چہكکلىنىپ قالمىغانن ئوسمانلى 

پائالىيہتلىرىى بہسرہەہ قولتۇقى، قىزىل ددېڭىز ۋۋہەہ شىمالىي ئافرىقا ساھىللىرىغىچہ سۇززۇۇلىدۇۇ. 1538- يىلى 

25- سېنتہبىرددہەہ پرہەہۋۋہەہززہەہددہەہ ئہھلى سہلىپ ددېڭىز ئاررمىيہسى ئېغىر شہكکىلدہەہ مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. 

فىراانسىيہ بىلہنمۇ ئاۋۋسترىيہ ھۆكکۈمدااررىى ھابسبۇررگالررغا قاررشى ئىتتىپاقق تۈززۈۈشش مہقسىتىدہەہ سودداا 

كکېلىشىملىرىى ئىمزاااليدۇۇ.
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قانۇنى 1538- يىلى يہتتىنچى قېتىم بوغداانن (ھاززىرقى مولدااۋۋىيہ) غا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يہررنىڭ 

بىر قىسمىنى ئوسمانلىالررغا بويسۇندۇۇررىدۇۇ. بوددااپىشتنىڭ ئاۋۋسترىيہلىلہرر تہررىپىدىن مۇھاسىرہەہ قىلىنىشى 

بىلہنن 1541- يىلى سۇاليمانن سہكکكکىنچى قېتىم ۋۋىنگىرىيہگہ يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. بوددااپىشتنى ئىكکكکىنچى 

قېتىم قولغا كکىرگۈززىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋىنگىرىيہنى 12 بہگلىكکتىن تہشكکىل تاپقانن بىر ئوسمانلى ئۆلكکىسىگہ 

ئايالندۇۇررىدۇۇ. سۇاليمانن 1543- يىلى ئہستہررگونغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. بۇ ئۇنىڭ توققۇززىنچى 

قېتىملىق يۈررۈۈشى بولۇپپ، بۇ جہرريانداا ئاۋۋسترىيہ ئوسمانلىالرر بىلہنن بہشش يىللىق تىنچلىق كکېلىشىمى 

ئىمزاااليدۇۇ. 1544- يىلى سہفہۋۋىي شاھى تاھماسىپقا قاررشى قوززغىالڭڭ كکۆتۈررگہنن شاھزااددہەہ ئہلكکاسس مىرززاا 



ئوسمانلىالررددىن پاناھلىق تىلہيدۇۇ. 1548- يىلى ئىراانغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ. ئونىنچى قېتىملىق بۇ يۈررۈۈشش 

جہرريانىداا تہبرىز، ۋۋاانن ۋۋہەہ گىرووززىيہ ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىگہ ئۆتىدۇۇ. 1551- يىلى كکېيىنچہ سوكکۇللۇ ددېگہنن 

نامغا ئىگہ بولغانن ررۇۇمئہلى بہگلہرر بېگى قومانداانلىقى ئاستىداا ۋۋىنگىرىيہگہ يۈررۈۈشش قىلىنىدۇۇ. بىرااقق بۇ 

يۈررۈۈشتىن مۇئہييہنن بىر نہتىجہ چىقمايدۇۇ. قانۇنىنىڭ ئىراانغا قاررشى ئۈچىنچى، ئۆززىنىڭ بولسا ئونن 

ئىكکكکىنچى يۈررۈۈشى 1553- يىلى ئىشقا ئاشىدۇۇ. بۇ يۈررۈۈشش ئہسناسىداا باشقا ئانىدىن بولغانن تہخت 

ۋۋااررىسى مۇستاپا ۋۋہەہ كکىچىك ئوغلى جىھانگىر ھۈررررہەہمم سۇلتاننىڭ قۇترىتىشى ئاررقىسىداا ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. 

سۇاليماننىڭ ئىراانغا قېچىپ كکہتكکہنن يہنہ بىر ئوغلى بہياززىت بولسا، 1561- يىلى سۇلتاننىڭ بېسىمى 

ئاررقىسىداا ئوغۇللىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ، شۇندااقق قىلىپ، يہنہ بىر ئوغلى سہلىم ئۈچۈنن تہخت 

يولى ئېچىلىدۇۇ. ئاخىرقى قېتىملىق ئىراانن يۈررۈۈشىدہەہ ئاماسيا كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ ۋۋہەہ بۇنىڭدىن كکېيىن 

ئىراانن بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئاررىسىدىكکى مۇناسىۋہەہتت ساقلىنىپ قالىدۇۇ. 1565- يىلى ساكکىز ئاررىلى 

پىيالہ پاشا تہررىپىدىن قولغا كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. سۇاليماننىڭ ئونن ئۈچىنچى، شۇندااقال ئہڭڭ ئاخىرقى يۈررۈۈشى 

1566- يىلىدىكکى ززىگہتۋاارر يۈررۈۈشى بولىدۇۇ. 1566- يىلى 7- سېنتہبىرددہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن 

يۈررۈۈشش ئہسناسىداا ھاياتىدىن ئايرىلىدۇۇ. سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشا 8- سېنتہبىر كکۈنى ززىگہتۋااررنى قولغا 

كکىرگۈززىدۇۇ ۋۋہەہ قانۇنىنىڭ ئۆلۈمىنى مہخپىي تۇتىدۇۇ. 1566- يىلى 30 –سېنتہبىرددہەہ سۇلتانن ئىكکكکىنچى 

سہلىم تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ.

«مۇھىببى» تہخہللۇسى بىلہنن شېئىرالررنى ياززغانن قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

سىياسىي، ئہسكکىرىي ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتت ساھہسىدہەہ يۈكکسہكك پہللىگہ يېتىدۇۇ. مىمارر سىنانن، شائىر باقى، 

مىنياتۇررچى نىگاررىى، ددىنىي ئالىم ئہبۇسسۇئۇدد، كکاپىتانالرر پىرىى ررہەہئىس ۋۋہەہ باررباررووسس ئۇ ددہەہۋۋررنىڭ يۈكکسہكك 

پہللىلہررگہ يېتىشىگہ ھہسسہ قوشقانن ۋۋہەہ ززاامانىمىزددىمۇ تىلغا ئېلىنىپ تۇررىدىغانن مۇھىم كکىشىلہرر سۈپىتىدہەہ 

تاررىخ سہھىپىلىرىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. ددۆۆلہتت توپخانىلىرىداا 20 –22 توننىلىق توپالرر قويىلىدۇۇ، خالىچ ۋۋہەہ 



گاالتا پوررتلىرىى ئاقق ددېڭىزنىڭ ئہڭڭ ئاكکتىپ پوررتلىرىغا ئايلىنىدۇۇ. قانۇنى ددہەہۋۋررىدہەہ ئىنشا قىلىنغانن 

نۇررغۇنلىغانن سۇ يولى، جامہ، كکاررۋۋاانسارراايي، ھاممامم قاتاررلىقالرر ززاامانىمىزغا قہددہەہرر مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ 

كکہلمہكکتہ. بۇالررنىڭ ئہڭڭ ھہشہمہتلىكکلىرىدىن بولغانن سۇاليمانىيہ جامہسى ۋۋہەہ كکۇتۇبخانىسى بولۇپپ، 

ددہەہۋۋررىمىزددىمۇ خىزمہتت قىلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررماقتا.

ھۆررمہتلىك ررااددىيو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئونن 

توققۇززىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

 

Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999.

J.L. Bacque-Grammont, "Osmanlı İmparatorluğunun Doruğu: Olaylar 1512-

1606", Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, yay. Robert Manlran.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-20
قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ۋۋہەہ ئۇنىڭ غہرربب سىياسىتى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن  ۋۋہەہ ئۇنىڭ غہرربب سىياسىتى» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇنىمىز...

«قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن  ۋۋہەہ ئۇنىڭ غہرربب سىياسىتى»

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن 1520- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانن چېغىداا چېگراالىرىى ئۈچچ قىتئہنى ئۆزز ئىچىگہ 

ئالىدىغانن بىر ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ ۋۋااررىسى بولىدۇۇ. ئہجدااددلىرىى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ چېگرىلىرىنڭ شہررقتہ 

ئىراانن، جہنۇبتا مىسىر ۋۋہەہ ئہررہەہبىستانن، شىمالداا قىرىمغا قہددہەہرر كکېڭہيتىدۇۇ. غہرربتہ بولسا، پۈتۈنن بالقانن يېرىم 

ئاررىلى پہتھى قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئوتتۇرراا ياۋۋررووپادداا ۋۋىنگىرىيہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ يېڭى چېگراا قوشنىسى 

بولىدۇۇ. غہرربىي ياۋۋررووپادداا بولسا، 1519- يىلىدىن ئېتىباررہەہنن مۇقہددددہەہسس ررووما –گېرمانن ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ 

ۋۋااررىسلىقىنى تالىشىپ، پايتہختلىرىى ۋۋېيېننا بولغانن ھابسبۇررگگ خانداانلىقىنىڭ ۋۋہەہكکىلى ۋۋ.كکاررلل بىلہنن 

فىراانسىيہ پاددىشاھى فراانچوئس (1-) شىدددہەہتلىك مۇجاددىلىگہ كکىرىشىدۇۇ. گېرمانن ئېلېكکتۆرر 

شاھزااددىلىرىنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا 1520- يىلى ئۆكکتہبىرددہەہ ۋۋ.كکاررلل فىراانسىيہ پاددىشاھى، ئاشېنمۇ 

مۇقہددددہەہسس ررىم –گېمانن ئىمپېرااتوررىى بولىدۇۇ. ۋۋ.كکاررلمۇ ئىلگىرىكکى ئىمپېرااتوررالررغا ئوخشاشش خىرىستىيانن 

ياۋۋررووپا ئىتتىپاقىنى قۇررۇۇشنى ئۆززىنىڭ نىشانىغا ئايالندۇۇررىدۇۇ. لېكکىن ئۇ ددہەہۋۋررددہەہ ئہنگلىيہ، فىراانسىيہگہ 

ئوخشاشش يہررلىك خانلىقالررنىڭ ئوتتۇررىغا چىقىشى يۇقىرىقى خىيالنىڭ ررېئاللىققا ئايلىنىشىغا توسالغۇ 

بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا غہرربىي ياۋۋررووپادداا كکہڭڭ ئومۇمالشقانن كکاتولىكکلىك بىلہنن بىرگہ، بۇ مہززگىلدہەہ 

پرووتىستانتلىق ھہررىكکىتىنىڭ باشلىنىشى ددىننى چىقىش قىلغانن بىر ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ قۇررۇۇلۇشىغا توسالغۇ 

پہيداا قىلىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ ياۋۋررووپانىڭ ئىچكکى قىسىملىرىغىچہ ئىلگىرىلىشىمۇ بۇ خىيالنى 

ئىمكکانسىزالشتۇررىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ كکىنہززىى فىلىپ (1-) بىلہنن كکاستىليا (ئىسپانىيہددہەہ) مہلىكکىسى جۇئانا 

(1-) نىڭ ئوغلى بولغانن ۋۋ.كکاررلنىڭ مۇقہددددہەہسس ررىم –گېرمانن ئىمپېرااتوررلۇقىغا تہيىنلىنىشىنى قوبۇلل 



قىلىشنى خالىمىغانن فىراانسىيہ پاددىشاھى فراانچوئىس (1-) 1521- يىلى ماررتتىن باشالپپ ۋۋ.كکاررلغا قاررشى 

ئۇررۇۇشش باشاليدۇۇ. غہرربىي ياۋۋررووپانىڭ بۇ خىل سىياسىي بۆلۈنۈشى ئوسمانلىالررنىڭ غہرربكکہ قاررااپپ 

ئىلگىرىلىشى ئۈچۈنن ناھايىتى مۇۋۋااپىق پۇررسہتلہررنى ياررىتىپ بېرىدۇۇ.

مانا بۇ مۇۋۋااپىق سىياسىي شارراائىت ئىچىدہەہ ئوسمانلى قوشۇنلىرىى 1521- يىلى بىلہنن 1529- يىللىرىى 

ئاررىسىداا بېلگرااددتىن ۋۋېيىنناغىچہ بولغانن جايالررغا قاررااتقانن ئۇززۇۇنغا سۇززۇۇلغانن ھہرربىي يۈررۈۈشلىرىنى 

باشاليدۇۇ. قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ئۆززىى بىۋااسىتہ قومانداانلىق قىلغانن ئوسمانلى قوشۇنى 1521- مايداا 

ئوتتۇرراا ياۋۋررووپانىڭ ئاچقۇچى ھېسابلىنىدىغانن بېلگرااددقا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ.بۇ چاغداا بېلگراادد، مۇقہددددہەہسس ررىم 

–گېرمانن ئىمپېرااتوررلۇقىغا قاررااشلىق ۋۋىنگىر پاددىشاھلىقىنىڭ ھۆكکۈمدااررلىقى ئاستىداا ئىدىى ۋۋہەہ ۋۋىنگىر تہختى 

بوخېميا پاددىشاھى ۋۋالددىسالۋۋ (2-) غا بېرىلگہنىدىى. لېكکىن 1519- يىلى ئۆلگہنن ۋۋہەہ ۋۋ.كکاررلنىڭمۇ بوۋۋىسى 

ررىم - گېرمانن ئىپمېرااتوررىى ماكکسىمىلىئانن قودداا –باجىلىق  يولى ئاررقىلىق شہكکىللہندۈۈررۈۈلگہنن 

توغقاندااررچىلىق بىلہنن ۋۋ.كکاررلىنىڭ بىر تۇغقىنى بولغانن يہنہ بىر نہۋۋررىسى فېرددىناند (1-) نىڭ ۋۋىنگىر 

پاددىشاھلىقىنىڭ قانۇنلىق ۋۋااررىسى بولۇشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. بۇ ئىش ئېرددېل (تراانسىلۋاانىيہ) بېگى 

جانوسس ززااپوليا قاتاررلىق ۋۋىنگىر قہبىلىلىرىنىڭ ناررااززىلىقىنى قوززغايدۇۇ. مۇشۇندااقق قااليمىقانن ۋۋہەہززىيہتتہ 

ئوسمانلى قوشۇنى مۇھاسىرہەہ ئاستىدىكکى بېلگرااددنى 1521- يىلى 29- ئاۋۋغۇستتا پہتھى قىلىدۇۇ. 

بېلگرااددنىڭ پہتھى قىلىنىشى بىلہنن ئوتتۇرراا ياۋۋررووپانىڭ قۇلپىسى ئېچىلغانن بولىدۇۇ. فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت 

قولغا كکىرگۈززہەہلمىگہنن بۇ ئىنتايىن كکۈچلۈكك قہلئہنىڭ پہتھى قىلىنىشى، 26 ياشلىق قانۇنى سۇلتانن 

سۇاليمانغا ناھايىتى ززوورر ئىناۋۋہەہتت بېغىشاليدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا بېلگراادد كکېيىنكکى چاغالرردداا ئوسمانلى 

ئہسكکہررلىرىنىڭ ئوتتۇرراا ياۋۋررووپاغا قاررااتقانن قۇررۇۇقلۇقق يۈررۈۈشلىرىدہەہ بىر باززاا بولۇشش رروولىنى ئوينايدۇۇ. ياۋۋررووپادداا 

بولسا، بېلگرااددنىڭ قولدىن كکېتىشى ھاياجانن پہيداا قىلىدۇۇ. لېكکىن نہ ئۇررۇۇشش قىلىۋااتقانن فىراانسىيہنىڭ، 



نہ ررىم –گېرمانن ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ نہ تہخت تالىشىش جېدىلى يۈززىسىدىن ئىچكکى قااليمىقانچىلىقالررنى 

باشتىن كکہچۈررىۋااتقانن ۋۋىنگىرىيہ پاددىشاھلىقىنىڭ بۇ ئہھۋاالغا مۇددااخىلہ قىاللىغۇددہەہكك ماددااررىى يوقق ئىدىى.

....................................................................................... 

قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ غہرربب سىياسىتىنىڭ ئىكکكکىنچى مۇھىم بېكکىتى ررووددووسس بولىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ 

ئاقق ددېڭىز يولى ئاررقىلىق غہرربكکہ يۆنۈلۈشى ئالدىدىكکى ئاچقۇچلۇقق توسالغۇ بولۇپپ تۇررىۋااتقانن ررووددووسس ئاررىلى 

خوسپىتالىئېر ۋۋہەہ قۇددۇۇسس سائىنت –جېئن ئاتلىق ئہسكکہررلىرىنىڭ ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىداا ئىدىى. بىرىنچى 

قېتىملىق ئہھلى سہلىپ ئۇررۇۇشىنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئوتتۇرراا شہررقتہ ئىنشا قىلىنغانن ئہھلى سہلىپ 

مہھكکىمىلىرىنىڭ  بىرىى بولغانن ئاققاددىكکى مہھكکىمىنىڭ 1291- يىلى رراايونن مۇسۇلمانالررنىڭ قولىغا 

ئۆتكکہندىن كکېيىن ررووددووسقا كکېلىپ ئولتۇررااقلىشىشى نہتىجىسىدہەہ ئارراالل التىن –خىرىستىيانن ددۇۇنياسىنىڭ 

ئىلغارر قارراا قولىغا ئايلىنىدۇۇ. مىسىر بىلہنن ئىستانبۇلل ئاررىسىدىكکى سودداا يولىنىڭ بىخہتہررلىكکىنى كکاپالہتكکہ 

ئىگہ قىلىش ئۈچۈنن ررووددووسنى ئېلىش يۈررۈۈشى باشلىنىدۇۇ. ررووددووسس ئىلگىرىمۇ فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ 

ھۇجۇملىرىغا ئۇچرىغانن بولسىمۇ، بويسۇندۇۇررۇۇشش مۇمكکىن بولمىغانىدىى. ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم تہررىپىدىن 

ئىستانبۇلداا بىنا قىلىنغانن كکېمہساززلىق ززااۋۋۇۇتىداا ياسالغانن كکېمىلہرر بىلہنن ررووددووسس ئاررىلى مۇھاسىرىگہ 

ئېلىنىدۇۇ. ئوسمانلىالرر پہقہتت ئہسكکىرىي كکۈچىنىڭ ئۈستۈنلۈكکى بىلہنال ئہمہسس، ددىپلوماتىك يولالرر بىلہنن 

ئارراالنىڭ پہتھى قىلىنىش سۈررئىتىنى تىزلىتىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ ررووددووسس ئاتلىق ئہسكکہررلىرىگہ ياررددہەہمم قىلىش 

ئېھتىمالى بولغانن ۋۋہەہنہددىك بىلہنن  1521- يىلى ددېكکابىر ئېيىداا يېڭى سودداا كکېلىشىمى ئىمزااالشش ئاررقىلىق 

بىر قىسىم ئىمتىياززالرر بېرىلىپ كکونترووللۇقق ئاستىغا ئېلىنىدۇۇ. ئارراالنى قوغدااپپ قااللمايدىغانلىقىنى تونۇپپ 

يہتكکہنن ررووددووسس ئاتلىق ئہسكکہررلىرىى مالتا ۋۋہەہ تراابلوسقا ئوررۇۇنلىشىۋېلىشلىرىى ئۈچۈنن ئارراالدىن ئايرىلىشلىرىغا 

ررۇۇخسہتت قىلىنىشى شہررتى بىلہنن 1522- يىلى 21- ددېكکابىر كکۈنى ئارراالنى ئوسمانلىالررغا ئۆتكکۈززۈۈپپ 



بېرىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئوسمانلى قوشۇنى غہرربىي ياۋۋررووپاغا قاررااتقانن يۈررۈۈشلىرىنىڭ سۈررئىتىنى بېلگرااددنىڭ 

ئېلىنىشى بىلہنن قۇررۇۇقلۇقق ئاررقىلىق، ررووددووسنىڭ ئېلىنىشى بىلہنن ددېڭىز يولى ئاررقىلىق ئاشۇررىدۇۇ.

1525- يىلى فىراانسىيہ پاددىشاھى فراانچوئىس (1-) نىڭ، ئہنگلىيہنىڭمۇ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن 

مۇقہددددہەہسس ررىم –گېرمانن ئىمپېرااتوررىى ۋۋ.كکاررلل تہررىپىدىن پاۋۋىئاغا مہغلۇبب بولۇپپ ئہسىرگہ چۈشۈشى ۋۋہەہ 

فىراانسىيہنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىدىن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىشى ئوسمانلىالررغا ياۋۋررووپا سىياسہتلىرىگہ بىۋااسىتہ 

مۇددااخىلہ قىلىش ئىمكکانىيىتى ياررىتىپ بېرىدۇۇ. ئوسمانلىالرر 1526- يىلى ھابسبۇررگالررغا قاررشى يۈررۈۈشش 

قىلىدۇۇ. موھاچتا ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىنىڭ قاررشىسىغا چىققانن ۋۋىنگىر قوشۇنى 1526- يىلى 29- 

ئاۋۋغۇستتا ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچراايدۇۇ. ئوسمانلىالرر 1526- يىلى 10- سېنتہبىرددہەہ بۇددىن (بوددااپىشت) 

شہھىرىگہ كکېرىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋىنگىر قہبىلىلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن جانوسس ززااپوليا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

باشقۇررۇۇشى ئاستىداا ۋۋىنگىرىيہ پاددىشاھى ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

جانوسس ززااپولياسنىڭ ۋۋىنگىرىيہ پاددىشاھلىقىنى، ئۆززىنىڭ قانۇنلۇقق پاددىشاھھ ئىكکہنلىكکىنى ئىلگىرىى سۈررگہنن 

ۋۋ.كکاررلنىڭ قېرىدىشى فېرددىناند قوبۇلل قىلمايدۇۇ ۋۋہەہ 1527- يىلى بۇددىننى ئىشغالل قىلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن 

ززااپوليا ئوسمانلىالررددىن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلىدۇۇ. 1529- يىلى مايي ئېيىداا ئىستانبۇلدىن يولغا چىققانن 

ئوسمانلى قوشۇنى 7- سېنتہبىرددہەہ بۇددىننى ئېلىپ، ززااپوليانى قايتىدىن پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىدۇۇ. 

ئىلگىرىلىشىنى ددااۋۋاامالشتۇررغانن ئوسمانلى قوشۇنى 1529- يىلى 27- سېنتہبىرددہەہ ھابسبۇررگالررنىڭ 

مہرركکىزىى ۋۋېيېننانى مۇھاسىرىگہ ئالىدۇۇ، لېكکىن پہتھى قىاللمايدۇۇ. شۇندااقتىمۇ ۋۋېيېننانىڭ مۇھاسىرىگہ 

ئېلىنىشى ياۋۋررووپادداا ھاياجانن ياررىتىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلىالررغا قاررشى بىر خىرىستىيانن ئىتتىپاقى قۇررۇۇشش پىكکىرىنىڭ 

ررۋۋااجج تېپىشىغا ھہمدہەہمم بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن يولغا قويغانن غہرربب 



سىياسىتىنىڭ نېگىزىدہەہ بولسا، ياۋۋررووپانىڭ ئوسمانلىالررغا قاررشى ئىتتىپاقق تۈززۈۈشىگہ توسالغو بولىدىغانن 

ئامىلالرر بارر ئىدىى. بۇ ئامىلالررنىڭ ئالدىنقى قاتاررددىن 1532- يىلى بىلہنن 1541- يىللىرىى ئاررىسىداا 

ئوررتاقق ددۈۈشمہنن ددہەہپپ قارراالغانن ھابسبۇررگالررغا قاررشى ئوسمانلى –فىراانسۇزز ئىتتىپاقى ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. بۇ 

ئىتتىپاقنىڭ سايىسىداا ئوسمانلىالرر، فىراانسىيہگہ ئوخشاشش يہررلىك پاددىشاھلىقالررنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانن ۋۋہەہ ياۋۋررووپانىڭ ئىتتىپاقلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالغانن بولىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ 

ھابسبۇررگالررنى ۋۋېيىننانى مۇھاسىرىگہ ئېلىش ئاررقىلىق قىيىن ئہھۋاالداا قالدۇۇررۇۇپپ قويۇشى ياۋۋررووپادداا ئېتىقادد 

ۋۋہەہ پىكکىر ساھہلىرىدہەہ بېسىمالررغا ددۇۇچچ كکېلىۋااتقانن پىرووتېستانتالررنىڭ تونۇلۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. كکاتولىكکالررغا 

قاررشى لوتېرچىالرر ۋۋہەہ كکالۋىنستالررنى قولالشش ۋۋہەہ قوغدااشش قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ غہرربب سىياسىتىنىڭ 

يہنہ بىر ئاساسلىق ئامىلى بولىدۇۇ.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىكکى ۋۋىنگىرىيہ يۈررۈۈشلىرىى بىلہنن، بۇ ددۆۆلہتت بۇددىن بہگلہرر بېگى نامى 

ئاستىداا ئوسمانلى ئہسكکىرىي سىستېمىسى ئىچىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ ۋۋہەہ ھابسبۇررگالرر بىلہنن بولغانن چېگراا 

بالقانن رراايونلىرىى ئہمہسس، بۇددىننىڭ غہرربى بولىدۇۇ. ئہررددہەہلل ۋۋہەہ تہمہشۋاارر بہگلہرر بېگى قۇررۇۇلۇپپ چېگىرنىڭ 

بىخہتہررلىكکى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، ئوسمانلىالرر غہرربتہ يېتىپ بارراالىغانن ئہڭڭ كکہڭڭ 

ززېمىنالررنى قولغا كکىرگۈززگہنن بولىدۇۇ. ۋۋىنگىرىيہددہەہ قۇررۇۇلغانن بۇ ئۈچچ بہگلہرر بېگى سىستېمىسى گوياكکى 

ئہفالكك ۋۋہەہ بوغداانن (مولدااۋۋىيہ) غا ئوخشاشش مۇھاپىزہەہتت قىلىنىپ، ھابسبۇررگالرر بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتنى 

كکېسىپ تاشالشش سىياسىتى ئىجراا قىلىنىدۇۇ.

ددېڭىزالرردداا بولسا، باررباررووسس خہيرۇۇددددىن پاشا قومانداانلىقىدىكکى ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسى 1538- يىلى 

29- سېنتہبىرددہەہ ئہھلى سہلىپ ددېڭىز ئاررمىيہسىنى پرہەہۋۋہەہززہەہددہەہ ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىپ، ئاقق 

ددېڭىزنىڭ ھۆكکۈمراانىغا ئايلىنىدۇۇ. فىراانسۇززالرر بىلہنن ھہمكکاررلىق ئوررناتقانن ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسى 

نىجہ، تولۇنغا قہددہەہرر سۇززۇۇلغانن رراايونالرردداا پائالىيہتت ئېلىپ باررىدۇۇ. فىراانسۇززالرر بىلہنن ئىتتىپاقق تۈززۈۈشنى 



چۆررىدىگہنن غہرربب سىياسىتىنىڭ بىر نہتىجىسى سۈپىتىدہەہ ئالجىرىيہ ۋۋہەہ تۇنىسقا ئوخشاشش شىمالىي ئافرىقا 

ددۆۆلہتلىرىمۇ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررىتىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ززاامانىداا ئوسمانلى 

ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ ئہڭڭ يىرااقق چېگرىلىرىى شہكکىللىنىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمىنچى 

بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Halil İnalcı, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) , İstanbul 2003.

Feridun Emecen. "Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti". Türkler c IX. An?

kara 2002.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-21
قانۇنن ددۆۆلىتى - جاھانن ھۆكکۈمدااررىى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«قانۇنن ددۆۆلىتى - جاھانن ھۆكکۈمدااررىى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى» ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇنىمىز...

«قانۇنن ددۆۆلىتى - جاھانن ھۆكکۈمدااررىى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى»



ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۈچچ قىتئہددہەہ سۈررئہتت بىلہنن ئىلگىرىلہۋۋااتقانن چاغالررددىمۇ ئىجراا قىلىۋااتقانن قانۇنن 

سىستېمىسى ئاررقىلىق تىنچلىق ۋۋہەہ خاتىرجہملىكکنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىپ كکہلمہكکتہ ئىدىى. ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى قانۇنن ساھہسىدہەہ ئومۇمہنن ئسىالمم ددىنىنىڭ جہمئىيہتنى تہررتىپكکہ سالىدىغانن قائىدہەہ – 

قانۇنىيہتلىرىدىن پايدىالنغانن. لېكکىن شہررىئہتت ددہەہپمۇ ئاتىلىدىغانن بۇ قائىدہەہ – قانۇنىيہتلہرر بىلہنن بىرگہ 

ددۆۆلہتت تہشكکىالتى، ئىدااررہەہ قىلىش، باجج ۋۋہەہ جىنايى ئىشالرر قانۇنىغا ئوخشاشش ساھہلہررددىمۇ ئوسمانلى 

پاددىشاھلىرىى كکۆپلىگہنن قانۇننامىلہررنى چىقاررغانن. چۈنكکى تۈرركك – مۇڭغۇلل خانلىقلىرىى ددہەہۋۋررىدىن ئېتىباررہەہنن 

ئوتتۇرراا ئاسىيادداا، ساسانىيالرر ددۆۆلىتى بىلہنن ئىراانن ۋۋہەہ ئوتتۇرراا شہررقتہ ددۆۆلہتنىڭ ئہڭڭ يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك 

ئہمہلدااررلىرىنىڭ قانۇنن چىقىرىش ھوقۇقى بارر ئىدىى. بۇ قانۇنالررنىڭ ئہڭڭ كکۆپپ تونۇلغىنى چىنگىزخانن 

قانۇنىدۇۇرر. شۇنىڭ ئۈچۈنن، تۈرركك – مۇڭغۇلل ئہنئہنىلىرىى ۋۋہەہ خانلىقلىرىنىڭ تہسىرىى بارر جايالررددىكکىگہ 

ئوخشاشال قہددىمكکى ئوتتۇرراا ئاسىيا ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىنىڭ بىر قىسىم ئامىللىرىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى ئىگہ بولغانن ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلى ززېمىنلىرىدىمۇ ئوسمانلى پاددىشاھلىرىى ئۆززلىرىگہ بېرىلگہنن قانۇنن 

چىقىرىش ھوقۇقىنى كکۈچكکہ ئىگہ قىلغانن ۋۋہەہ كکۆپلىگہنن قانۇنالررنى چىقاررغانن. پاددىشاھالررنىڭ باشقۇررۇۇشش، 

ئہسكکىرىي ۋۋہەہ مالىيہ مہسىلىلىرىى بويىچہ قانۇنن چىقىرىش ساالھىيىتىنى ددىنىي ئۆلىماالررمۇ ماقۇللىغانن. 

پاددىشاھالرر تہررىپىدىن چىقىرىلغانن قانۇنالرر ئوسمانلىرىى مہنبہلىرىدہەہ «ئۆررپى قانۇنن» ددہەہپپ ئاتالغانن. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ ئىجراا قىلىش نۇقتىسىدىن ئۆررپى قانۇنن شہررئىي قانۇننىڭ ئالدىداا تۇررغانن. شۇنىڭ 

ئۈچۈنن، ئوسمانلى قانۇنىنىڭ، ئىسالمم قانۇنى (شہررىئہتت)، ئۆررپى قانۇنن ۋۋہەہ پہتھى قىلىنغانن يېڭى 

جايالررددىكکى ئىلگىرىكکى قانۇنن ۋۋہەہ نىزاامنامىالررددىن ئىباررہەہتت ئۈچچ ئاساسلىق مہنبہسى بارر.

بولۇپمۇ فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ئوسمانلى تاررىخىدىكکى تۇنجى مۇھىم قانۇننامىنى تۈززگہنن. بۇ قانۇننامہ 

بىلہنن خہلقنىڭ ددۆۆلہتت ئالدىدىكکى ساالھىيىتى، تۆلہيدىغانن باجلىرىى، ززېمىن ۋۋہەہ ددۆۆلہتت تہشكکىالتى 

مہسىلىلىرىدہەہ كکہڭڭ دداائىرىلىك ھۆكکۈملہرر ئىجراا قىلىنغانن. فاتىھ بىلہنن باشالنغانن قانۇننامہ چىقىرىش 



ئہنئہنىسى ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ددہەہۋۋررىدىمۇ ددااۋۋاامالشقانن ۋۋہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ تاكکامۇلالشقانن. 

ھاززىرقى كکۈندہەہ ئامېرىكکا قوشما شتاتلىرىداا ھہيكکہللىرىى تىكکلہنگہنن ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ مہشھۇرر 21 قانۇنن 

چىقاررغۇچىسى ئاررىسىداا سۇلتانن سۇاليماننىڭمۇ ئوررۇۇنن ئېلىشى ۋۋہەہ ئۇنىڭ قانۇنى ددہەہپپ ئاتىلىشىنىڭ سہۋۋہەہبىمۇ 

ئۇنىڭ چىقاررغانن كکۆپپ ساندىكکى قانۇنلىرىدۇۇرر. تۇررسۇنن بہگنىڭ 15- ئہسىرنىڭ ئاخىرىداا ياززغانن 

ئہسىرىدہەہ بايانن قىلىشىچہ، سۇلتانن پۈتۈنلہيي ئۆزز ساالھىيىتىگہ كکۆررہەہ قانۇنن چىقىراااليدىكکہنن، تۈززۈۈمم يولغا 

قويااليدىكکہنن. شہررىئہتتىن مۇستہقىل ھالدىكکى «قانۇنى» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بۇ قانۇنن – بہلگىلىمىلہرر 

ددىنىي كکۆررسہتمىلہررگہ ئہمہسس، ئہقلىي ئىجتىھاددالررنى چىقىش قىلىدىغانن بولۇپپ، ئاساسلىقى خہلق ۋۋہەہ 

ئىدااررہەہ قىلىش ساھہلىرىدہەہ چىقىرىلغانن ئىكکہنن.

.......................................................................................

باشقا ئوسمانلى سۇلتانلىرىنىڭ ۋۋہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ بىر مۇسۇلمانن ھۆكکۈمداارر بولۇشش سۈپىتى 

بىلہنن ئىسالمىي قانۇنن بىلہنن بىرگہ، بۇنچىلىك كکۆپپ قانۇنن چىقاررغانلىقىغا ھہيراانن قالماسلىق كکېرہەہكك. 

چۈنكکى ئوتتۇرراا شہررقتہ ھۆكکۈمراانن ددۆۆلہتت پہلسہپىسىگہ كکۆررہەہ، ئىگىلىك ھوقۇقى ۋۋہەہ ئىجراا قىلىش ئىشلىرىنى 

يوللۇقق قىلغانن نہررسہ ئادداالہتتۇرر. شۇنىڭ ئۈچۈنن، ئوسمانلى سۇلتانلىرىى ئادداالہتنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىش 

ئۈچۈنن چىقاررغانن قانۇنلىرىى قانچىلىك كکۆپپ بولسا، بۇ قانۇنالررنى ئىجراا قىلىشقىمۇ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت 

بېرىلگہنن. ئہڭڭ باشتا مہھكکىمىلہررددہەہ قانۇنالررنى ئىجراا قىلىدىغانن قاززىالررنى تہرربىيلہشكکہ پہۋۋقۇلئاددددہەہ 

ئہھمىيہتت بېرىلگہنن. بۇ مہقسہتتہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ فاتىھ تہررىپىدىن تہسىس قىلىنغانن 

ئہڭڭ يۇقىرىى تہلىم – تہرربىيہ ئوررگىنى بولغانن سہھنى سہمانن  مہددررہەہسہلىرىى بىلہنن ئوخشاشش سہۋۋىيہددہەہ 

سۇاليمانىيہ مہددررہەہسہلىرىى ئىنشا قىلىنغانن. بۇ مہددررہەہسہلہررددہەہ ئىسالمىي ئىلىملہرر، قانۇنن، ئہددہەہبىياتت، 

ماتېماتىكکا، فىزىكکا ۋۋہەہ تېببىي پہنلہرر بويىچہ تہلىم – تہرربىيہ ئالغانن ئوقۇغۇچىالرر كکېيىنچہ قاززىلىق، مۇپتىلىق 

ۋۋہەہززىپىلىرىنى ئادداا قىلىپ، قانۇنن سىستېمىسىنىڭ ئىجراا قىلىنىشىداا مۇھىم رروولل ئوينىغانن. خۇسۇسہنن ددۆۆلہتت 



چوڭڭ پوررتالررنى ئاساسلىق باشقۇررۇۇشش تاررماقلىرىغا ئىكکكکى ئاساسلىق ئہمہلداارر تہيىنلہيتتى. بۇالرر ھہرربىي 

سہپتىن كکہلگہنن، سۇلتاننىڭ ئىجراا قىلىش ساالھىيىتىگہ ۋۋہەہكکىللىك قىلىدىغانن «بہگگ» لہرر بىلہنن 

سۇلتاننىڭ قانۇنى ساالھىيىتىگہ ۋۋہەہكکىللىك قىلىدىغانن قاززىالررددىن ئىباررہەہتت ئىدىى. بہگگ قاززىنىڭ قاررااررىنى 

كکۆررمہيي تۇررۇۇپپ ھېچقاندااقق كکىشىنى جاززاالىيالمايتتى، قاززىمۇ ھېچقاندااقق بىر قاررااررىنى ئۆززىى بىۋااسىتہ ئىجراا 

قىاللمايتتى. قاززىى قانۇنالررنى ئىجراا قىلىشتا بہگدىن مۇستہقىل ئىدىى. خہلقنىڭ ياكکى قاززىنىڭ بىۋااسىتہ 

ھالداا سۇلتانغا ئىلتىماسس سۇنۇشش ۋۋہەہ شىكکايہتت قىلىش ھوقۇقى بارر ئىدىى. مۇشۇندااقق قىلىش ئاررقىلىق 

سىستېمىنىڭ بىر – بىرىنى كکۈززىتىش ھالىتىنى شہكکىللہندۈۈررۈۈپپ، ئاددىل تۈززۈۈمم ئوررنىتىشقا تىرىشچانلىق 

كکۆررسىتىلگہنن. يېزاا ددہەہررىجىسىگہ يہتكکہنن ئولتۇررااقق رراايونلىرىغا ئىستانبۇلدىن تہيىنلہنگہنن قاززىالرر 

ئہۋۋہەہتىلہتتى ۋۋہەہ ئوتتۇرراا ھېسابب بىلہنن ھہرر ئۈچچ يىلداا بىر قېتىم قاززىنىڭ مہررتىۋىسى ئۆستۈررۈۈلۈپپ ئىستانبۇلغا 

چاقىرىالتتى ۋۋہەہ باشقا بىر جايغا قاززىى قىلىپ ئہۋۋہەہتىلہتتى. بۇ ئاررقىلىق رراايوندىكکى كکىشىلہررنىڭ قاززىغا تہسىر 

كکۆررسىتىپ ئاددىل قارراارر چىقىرىشىغا توسالغۇ پہيداا قىلىدىغانن ۋۋہەہززىيہتنىڭ شہكکىللىنىشنىڭ ئالدىنى 

ئېلىناتتى.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ 200 ددىن ئاررتۇقق قانۇننامہ چىقىرىلغانن بولۇپپ، بۇالررنى ئومۇمہنن بہشش 

كکاتېگوررىيہگہ ئايرىش مۇمكکىن. بۇالررنىڭ بىرىنچىسى مۇئہييہنن ئىدااررہەہ ئىشلىرىغا مہسئۇلل قاززىالرر تہررىپىدىن 

ئىجراا قىلىنىشى تہلہپپ قىلىنغانن پاددىشاھنىڭ ھۆكکۈملىرىدۇۇرر. ئىكکكکىنچى كکاتېگوررىدىكکى قانۇننامىلہررنى 

«سانجاقق قانۇننامہ» لىرىى تہشكکىل قىالتتى. بۇالرر ئابباسىيالرر تہۋۋہەہلىكکى ۋۋہەہ ئىراانداا قۇررۇۇلغانن ئىلخانلى 

ددۆۆلىتىگىچہ سوززۇۇلىدىغانن قانۇنالررددىن ئىباررہەہتت ئىدىى. مہقسہتت قوررۇۇقچىلىق سىستېمىسى يولغا قويۇلغانن 

ۋۋىاليہتلہررددہەہ خہلق بىلہنن قوررۇۇقچىالرر ئاررىسىدىكکى مۇناسىۋہەہتلہررنى تہررتىپكکہ سېلىش ئىدىى. ئوسمانلى 

ئۆررپى قانۇنى ئىچىدہەہ بۇ سانجاقق قانۇننامىلىرىى مۇھىم ئوررۇۇنداا تۇررااتتى. ئوسمانلى ددۆۆلىتى ززېمىنلىرىنىڭ 

چېگرىسىمۇ ئہڭڭ يىرااقق نۇقتىسىغا قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ يېتىپ باررغانلىقى ئۈچۈنن ززاامانىمىزغىچہ 



يېتىپ كکہلگہنن سانجاقق (ۋۋىاليہتت) قانۇننامىلىرىنىڭ كکۆپىنچىسى شۇ ددہەہۋۋررگہ ئائىتتۇرر. بۇ سانجاقق 

قانۇننامىلىرىى ئاررىسىداا ئاناددوولۇددىن ئہنقہررہەہ، ئايدىن، بولۇ، ھامىدلى (بۇررددۇۇرر – ئىسپاررتا)، بۇررسا، ئافيونن 

قاررااھىسارر، كکاستامونۇ، كکوجائہلى، كکۈتاھيا، مۇغال، سۇلتانئۆنۈ (ئہسكکىشہھىر)، ددىياررباقىر، ئہررززۇۇررۇۇمم 

سانجاقلىرىى، ئوتتۇرراا شہررقتىن باغداادد، ئہرربىل، كکہرركکۈكك، مۇسۇلل، ھہلہبب، بہسرہەہ سانجاقلىرىى، بالقانن 

رراايونىدىن بۇددىن، موھاچچ، سہمہندىرہەہ، ررۇۇمئہلى بىلہنن ئہگہ ئاررااللىرىى ۋۋہەہ شىمالىي ئافرىقىنى ئۆزز ئىچىگہ 

ئالىدىغانن بہھرىسہفىد قانۇننامىلىرىنى تىلغا ئېلىشىمىز مۇمكکىن.

.......................................................................................

قانۇننامىلہررنىڭ ئۈچىنچى گۇررۇۇپپىسىنى مۇئہييہنن كکہسىپلہرر بىلہنن شۇغۇللىنىدىغانن ياكکى بىر جامائہتت 

ددہەہپپ تہررىپلىنىدىغانن  قاتالمم ئۈچۈنن چىقىرىلغانن قانۇنالرر تہشكکىل قىالتتى. بۇالرر ئاددہەہتتہ قوشۇمچہ 

ئہسكکىرىى خىزمہتلہررنى ئىجراا قىلىدىغانن ئہسكکىرىي يۈررۈۈشلہررگہ قاتنىشىدىغانن ياكکى پىياددہەہ ھہرربىي 

يۈررۈۈشلہررگہ قاتنىشىدىغانن يۆررۈۈكك، تاتارر ۋۋہەہ ئہفالكك گۇررۇۇپپىالرر بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىك ئىدىى. بۇنىڭدىن باشقا 

كکانچىالرر، شالچىلىق بىلہنن شوغۇللىنىدىغانالررمۇ بۇ دداائىرىگہ كکېرہەہتتى. خۇسۇسہنن كکانن – مہددہەہنن 

قانۇننامىسى ئوسمانلىدىن ئىلگىرىى يہررلىك قانۇنالررددىن ئېلىنغانىدىى. بۇ قانۇننامىلہرر ئاررقىلىق بۇ تۈررددىكکى 

كکہسىپ ئہھلىلىرىنىڭ ھہقق - ھوقۇقلىرىى ۋۋہەہ ددۆۆلہتت ئالدىدىكکى مہجبۇررىيہتلىرىى بہلگىلہنگہنن. 

قانۇننامىلہررنىڭ تۆتىنچى گۇررۇۇپپىسى ددۆۆلہتت تہشكکىالتى بىلہنن ئاالقىداارر بہلگىلىمىلہررددىن تہشكکىل تاپاتتى. 

بۇ، كکېڭہشش ئۆتكکۈززۈۈشش بہلگىلىمىلىرىى، ددۆۆلہتت ئہمہلدااررلىرىنىڭ سۇلتانن ئالدىدىكکى ۋۋہەہززىپہ ۋۋہەہ 

مہسئۇلىيہتلىرىى، ئۇنۋاانالرر، ئۆستۈررۈۈشش، مائاشش، ددہەہمم ئېلىشقا چىقىش ددېگہندہەہكك ئىشالررنى ئۆزز ئىچىگہ 

ئاالتتى. بۇنىڭدىن باشقا خہززىنہ ئىشلىرىى، تاموژژنا، پۇلل بېسىش ئوررنى ۋۋہەہ بيويۇكکرااتىك قائىدىلہرر ددۆۆلہتت 

تہشكکىالتى بىلہنن ئاالقىداارر قانۇننامىدہەہ كکۆررسىتىلہتتى. ئاخىرقى قانۇننامہ تۈررىنى ئومۇمىي قانۇننامىلہرر 

تہشكکىل قىالتتى. مہززمۇنى ئاساسہنن ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ باررلىق جايلىرىداا ئىجراا قىلىنىش ئۈچۈنن تۈززۈۈپپ 



چىقىلغانن جىنايى ئىشالرر قانۇنى ۋۋہەہ ھۆكکۈمدااررالرر بىلہنن خہلقنىڭ ھہقق – ھوقۇقق ۋۋہەہ مہسئۇلىيہتلىرىنى 

بہلگىلہيتتى.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ناھايىتى مۇھىم قانۇنشۇناسالرر يېتىشىپ چىققانىدىى. بۇالررنىڭ ئىچىدہەہ 

«مہررۇۇززااتت» ناملىق ئہسہررنى ياززغانن ۋۋہەہ پہتىۋاالىرىى بىلہنن شۆھرہەہتت قاززاانغانن ئہبۇسسۇئۇدد ئہپہندىنى، 

تاررىخچى ئىبنى كکہمالل، «سىياسہتنامہ» ناملىق بىر پاررچہ قانۇنن كکىتابىنى يېزىپ چىققانن ددہەہددہەہ جۆفىگى 

ئہپہندىى ۋۋہەہ «ئہسہفنامہ» ناملىق ئہسہررنى يېزىپ چىققانن لۈتفى پاشانى تىلغا ئېلىش مۇمكکىن. بولۇپمۇ بۇ 

ياززغۇچىالررنىڭ ئوسمانلى قانۇنىغا قوشقانن ددۇۇنيا قاررااشلىرىى كکىالسسىك ئوسمانلى تۈززۈۈمىنىڭ ئاساسىنى 

شہكکىللہندۈۈررگہنن ۋۋہەہ تہنزىماتت ددہەہۋۋررىگہ قہددہەہرر ئىجراا قىلىنىپ كکہلگہنن ئوسمانلى قانۇنلىرىغىمۇ چوڭقۇرر 

تہسىر كکۆررسہتكکہنن.

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قانۇنن ساھہسىدىكکى مۇۋۋہەہپپىقىيہتلىرىى چىقاررغانن كکۆپلىگہنن قانۇنلىرىدىنمۇ بہكکرہەہكك 

ئىجراا قىلىشتىكکى سہززگۈررلۈكکتہ ئۆزز ئىپاددىسىنى تاپاتتى. ئوسمانلىالرر پۈتۈنن ئىمپېرااتوررلۇقتا چىقىرىلغانن 

قانۇنالررنىڭ ئہينى شہكکىلدہەہ ئىجراا قىلىنىشى ئۈچۈنن ئہددلىيہ سىستېمىسىنى مہرركکہززكکہ مہرركکہززلہشتۈررگہنىدىى 

ۋۋہەہ بۇ ئوررۇۇنداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدىغانن خىزمہتچىلہررنى تہرربىيلہشتہ تہلىم – تہرربىيہ بىرلىكکىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ 

قىلغانىدىى. قانۇنلىرىداا ھہرر دداائىم ئاجىزالرر، يوقسۇلالرر ۋۋہەہ ززۇۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىالررنى كکۈچلۈكکتىن، بايدىن ۋۋہەہ 

ززاالىمدىن قوغدااشنى مہقسہتت قىالتتى ۋۋہەہ بۇنى سہلتہنہتلىرىنىڭ ئاساسلىق نىشانى ددہەہپپ قارراايتتى. ئاددىل 

ياكکى ئہمہسلىكکى ھہققىدہەہ بہسس – مۇناززىرىلہرر بولسىمۇ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ چىقاررغانن قانۇنلىرىى ئاررقىلىق 

بىر قانۇنن ددۆۆلىتى ئىكکہنلىكکى ۋۋہەہ ددۆۆلہتنى بۇ قانۇنالرر دداائىرىسىدہەہ ئىدااررہەہ قىلغانلىقىمۇ كکۆپلىگہنن چہتت 

ئہللىك تہتقىقاتچى تہررىپىدىنمۇ قوبۇلل قىلىنماقتا.



ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ 

بىرىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ئہسہررلہرر:

Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, İstanbul 1990-1996.

Halil İnalcı, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) , istanbul 2003.

Halil İnalcı, "Kanunname" TDVİA, cilt 24

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-22
ئىكکكکىنچى سہلىم ۋۋہەہ ئۇنىڭ ھۆكکۈمدااررلىق مہززگىلى ھہققىدہەہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى سہلىم»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى سہلىم»

قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ سہكکكکىز ئوغلى بارر ئىدىى. بۇالررنىڭ ئۈچى شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدہەہ گۈلباھارر 

سۇلتانن ددېگہنن نامم بىلہنن تونۇلغانن ماھىدہەہۋۋرراانن خاتوندىن بولغانن مۇستاپا، مہھمۇدد ۋۋہەہ مۇررااتتۇرر. قانۇنى 

سۇلتانن سۇاليماننىڭ باشقا بہشش ئوغلى بولسا، پاددىشاھلىقى مہززگىلىدہەہ ھۈررررہەہمم سۇلتاندىن بولغانن 



مہھمہتت، سہلىم، ئابدۇۇلالھھ، بہياززىد ۋۋہەہ جىھانگىرددۇۇرر. 1515- يىلى ددۇۇنياغا كکہلگہنن مۇستاپانىڭ ئہڭڭ 

چوڭڭ ئوغۇلل بولۇشش سۈپىتى بىلہنن تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى كکۈتىلىۋااتاتتى. قانۇنى، ھہفسہ سۇلتانن، 

سہددررىئہززہەہمم ئىبرااھىم پاشا بىلہنن بىرلىكکتہ ئہترااپتىكکى ۋۋىاليہتلہررددىكکى ئہسكکہررلہرر ۋۋہەہ يہنىچہررىلہررمۇ مہررتت ۋۋہەہ 

ياخشى تہلىم – تہرربىيہ كکۆررگہنن مۇستاپانىڭ قانۇنىدىن كکېيىن تہختكکہ چىقىشىنى ئاررززۇۇ قىلىشاتتى. لېكکىن 

قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ ئۈستىدہەہ كکۈچلۈكك ددہەہررىجىدہەہ تہسىر كکۈچى بارر بولغانن ھۈررررہەہمم سۇلتانن ۋۋہەہ 

قانۇنىنىڭ ھۈررررہەہمدىن بولغانن قىزىى مىرررىماھھ بىلہنن ئۆيلہنگہنن ررۇۇستہمم پاشا بولسا، مۇستاپانىڭ سۇلتانن 

بولۇشىغا قاررشى ئىدىى ۋۋہەہ ھۈررررہەہمدىن بولغانن بىر شاھزااددىنى تہختكکہ چىقىرىش ئۈچۈنن كکۈچچ چىقاررماقتا 

ئىدىى. بۇ مہقسہتتہ قانۇنىنىڭ ئانىسى ھہفسہ سۇلتاننىڭ 1534- يىلى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىشى ۋۋہەہ 1536- 

يىلى ھېچقاندااقق سہۋۋہەہبب ئوتتۇررىغا قويۇلماستىنال سہددررىئہززہەہمم مۇستاپا پاشانىڭمۇ ئۆلتۈررۈۈلۈشىدىن كکېيىن، 

ھۈررررہەہمم سارراايداا قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانغا  گېپىنى ئۆتكکۈززہەہلہيدىغانن ئہڭڭ كکۈچلۈكك كکىشىگہ ئايلىنىدۇۇ.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ ئىكکكکىنچى ئوغلى بولغانن مہھمۇدد توققۇزز ۋۋہەہ ئۈچىنچى ئوغلى مۇررااتت ئىكکكکى ياشش 

ۋۋااقتىداا 1521- يىلى ئاررقا – ئاررقىدىن ئۆلۈپپ كکېتىدۇۇ. 1541- يىلى مانىساغا ئہۋۋہەہتىلگہنن مہھمہتنىڭ 

ئاررىدىن ئۇززۇۇنن ئۆتمہيال ئۆلۈپپ كکېتىشىدىن كکېيىن، قانۇنىنىڭ گۈلباھارر سۇلتاندىن بولغانن مۇستاپا بىلہنن 

ھۈررررہەہمدىن بولغانن سہلىم، بہياززىد ۋۋہەہ جىھانگىر ئىسىملىك ئوغۇللىرىى ھاياتتا قالىدۇۇ. بۇالررنىڭ ئىچىدىن 

تہختكکہ ئولتۇررۇۇشش ئىھتىمالى ئہڭڭ كکۈچلۈكك بولغانن مۇستاپانىڭ ھۈررررہەہمم سۇلتانن بىلہنن ررۇۇستہمم پاشانىڭ 

قۇررغانن قىلتاقلىرىى نہتىجىسدہەہ 1553- يىلى ئىراانن يۈررۈۈشى ئہسناسىداا ئۆلتۈررۈۈلۈشىدىن كکېيىن، 

كکېسہللىكکى يۈززىسىدىن ئۇررۇۇشقا قاتناشتۇررۇۇلمىغانن ۋۋہەہ قانۇنى ئىنتايىن ياخشى كکۆررىدىغانن جىھانگىرمۇ 

ئاكکىسىنىڭ ئۆلتۈررۈۈلۈشش ۋۋہەہقہسىگہ شاھىت بولغانلىقى ئۈچۈنن ئىراانن يۈررۈۈشى ئہسناسىداا ھہلہبتہ 

ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ، نہتىجىدہەہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشقا ھہقلىق كکىشىلہررددىن سہلىم بىلہنن ئىنىسى بہياززىد قالىدۇۇ.



شاھزااددہەہ بہياززىد ئاتىسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن ئاكکىسى سہلىمگہ قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ ۋۋہەہ 1559- 

يىلى كکونيا ئۇررۇۇشىداا يېڭىلىدۇۇ.  ئىراانداا سہفہۋۋىيلہررنىڭ ھېمايىسىگہ كکىرگہنن بہياززىد، ئوسمانلىالررنىڭ 

سہفہۋۋىيلہرر بىلہنن تىنچلىق ئوررنىتىش ۋۋہەہددىسى ۋۋہەہ بہررگہنن يۇقىرىى مىقدااررددىكکى پۇلىنىڭ بہددلىگہ 1562- 

يىلى پہررززہەہنتلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ ھاياتتا قالغانن 

بىرددىن بىر ئوغلى بولغانن سہلىم 1566- يىلى سۇلتانن ۋۋااپاتت بولغاندىن كکېيىن، شۇ يىلى 30 – 

سېنتہبىرددہەہ  ئوسمانلى سۇلتانى سۈپىتىدہەہ تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى سہلىم ددېگہنن نامم بىلہنن 

تونۇلىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى سہلىم تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ، سېرىق چىراايي، چېقىر كکۈززلۈكك، ئوتتۇرراا بويي بىر كکىشى ئىدىى ددہەہپپ 

تہررىپلہنگہندىن كکېيىن، ئۇنىڭ ياشلىق مہززگىلىدہەہ بىر مہززگىل شاررااپپ ئىچكکہنلىكکى ۋۋہەہ ئوۋۋچىلىقنى ياخشى 

كکۆررىدىغانلىقىمۇ قہيت قىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ يہنہ شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدہەہ قېرىندىشى بہياززىد كکونيا ۋۋہەہ 

كکۈتاھيادداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہۋۋااتقانن مہززگىللہررددہەہ ئہترااپىداا ئىلىم ۋۋہەہ سہنئہتت گۇررۇۇپپىسى تہشكکىل قىلغانن بولسا، 

سہلىمنىڭ مانىسادداا شاررااپپ ئىچكکہنلىكکىدىن شىكکايہتت قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىنىڭمۇ 

تہقدىرنىڭ تہقہززززااسى ئىكکہنلىكکى ئوتتۇررىغا قويۇلىدۇۇ. ئىكکكکىنچى سہلىم تہختكکہ چىقارر – چىقمايال 

قانۇنىنىڭ 46 يىل ددااۋۋاامالشقانن سہلتہنىتى بويىچہ بېرىپ كکہلگہنن جۇلۇسس ھہددىيہسىدىن مہھرۇۇمم قالغانن 

ئہسكکہررلہررنىڭ يۇقىرىى مىقداارردداا جۇلۇسس ھہددىيہسى تہلہپپ قىلىشىغا ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. ئىسيانن سہۋۋىيہسىگہ 

بېرىپ قالغانن بۇ ئىستہكك ئالدىداا ئىكکكکىنچى سہلىم، سہددررىئہززہەہمم سوكکۇلۇ مہھمہتت پاشانىڭ يولل كکۆررسىتىشى 

بىلہنن ددۆۆلہتت خہززىنىسىنى تۈگىتىۋہەہتكکۈددہەہكك ددہەہررىجىدىكکى ھہددىيہلىرىى بہددلىگہ سہلتہنىتىنى قوغدااپپ 

قالىدۇۇ.



ئىستانبۇلداا ئامانلىقنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانن ئىكکكکىنچى سہلىم ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىنى 

سہلتہنىتى بويىچہ تولۇقق شہكکىلدہەہ ئىشہنگہنن سوكکۇلۇ مہھمہتت پاشاغا تاپشۇررىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئاتىسى 

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىن قالغانن  ئىستانبۇلل مۇپتىسى ۋۋہەہ شہيخۇلئىسالمم ئہبۇسسۇئۇدد ۋۋہەہ قانۇنن 

تۈززگۈچى جااللزااددہەہ مۇستاپاغا ئوخشاشش ئۆززىى ئىقتىدااررىنى نامايانن قىلغانن ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىنىڭ ۋۋہەہززىپىلىرىنى 

ددااۋۋاامالشتۇررىشىغا ئىمكکانىيہتت ياررىتىپ بېرىدۇۇ. ئىكکكکىنچى سہلىم قىزىى ئىسمىخانن سۇلتانن بىلہنن سوكکۇلۇ 

مہھمہتت پاشانى ئۆيلہندۈۈررۈۈپپ كکىيئوغلى قىلىۋاالىدۇۇ ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ باررلىق ئىشلىرىنى سوكکۇلۇغا تاپشۇررۇۇپپ، 

ئۆززىى سارراايي ئىچىدہەہ ھۇززۇۇرر – ھاالۋۋہەہتت ئىچىدہەہ ياشاشش يولىنى تاللىۋاالىدۇۇ. بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقانداا، 

ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن ۋۋہەہقہلہررنى ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك سوكکۇلۇ مہھمہتت پاشا ئىدااررہەہ 

قىلغانن ددېيىشكکہ بولىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن تاشقى ۋۋہەہقہلہررنىڭ بىرىنچىسى قانۇنى ددہەہۋۋررىدہەہ باشالنغانن 

ساكکىز يۈررۈۈشىنىڭ غہلىبىلىك ئاخىرالشتۇررۇۇلۇشى، يہنى پىيالہ پاشانىڭ ئارراالنى ئۇررۇۇشسىزال پہتھى قىلىشى 

ۋۋہەہ بۇ يہررددىن قولغا چۈشۈررۈۈلگہنن كکۆپلىگہنن غہنىمہتلہررنى جۇلۇسس ھہددىيہلىرىى ئۈچۈنن ئىشلىتىشىدۇۇرر. 

سىرتتا يۈزز بہررگہنن يہنہ بىر ئىش ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم ددہەہۋۋررىدہەہ پہتھى قىلىنغانن يہمہننىڭ ئۇ يہررلہررگہ 

مۇددااخىلہ قىلغانن پوررتۇگالىيہلىكکلہررنىڭ ھۇجۇمى نہتىجىسىدہەہ قولدىن چىقىپ كکېتىشى ۋۋہەہ ئۆززددہەہمىر ئوغلى 

ئوسمانن پاشانىڭ قۇررۇۇقلۇقق ئاررقىلىق، سۇۋۋہەہيش كکاپتانى قۇررتئوغلى خىزىر ررہەہئىسنىڭ قىزىل ددېڭىز ئاررقىلىق 

ھہررىكکہتكکہ ئىشتىرااكك قىلىشى بىلہنن يہمہننىڭ ئىكکكکىنچى قېتىم پہتھى قىلىنىشى ۋۋہەہ يہمہنن بہگلہرر 

بہگلىكکىنىڭ قۇررۇۇلۇشى بولىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن تاشقى ۋۋہەہقہلہررنىڭ بىرىى، بىرىى شىمالداا، يہنہ بىرىى جہنۇبتا 

بولۇپپ جہمئىي ئىكکكکى سۇ يولى قانىلى ئېچىش تہشہببۇسىدۇۇرر. بۇالررنىڭ بىرىنچىسى قوررقۇنچ ئىۋاانن 

1553- 1584 يىللىرىى ئاررىسىداا قارراا ددېڭىزدداا ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا قاررااپپ كکېڭہيگہنن موسكکوۋۋاا خانلىقىنى 



توختىتىش مہقسىتى بىلہنن ددوونن ۋۋہەہ ۋۋوولگا ددہەہرريالىرىى بىر – بىرلىرىگہ يېقىنالشقانن بىر يہررددىن قانالل ئېچىشقا 

ئوررۇۇنۇشتىن ئىباررہەہتت. بۇ قانالل ئاررقىلىق قارراا ددېڭىز بىلہنن ھاززاارر ددېڭىزىنى سۇ يولى بىلہنن بىرلہشتۈررۈۈلۈشى 

پىالنلىنىدۇۇ. سوكکۇلۇ مہھمہتت پاشا 1569- يىلى بىر قانالل ئېچىش گۇررۇۇپپىسى بىلہنن بىرلىكکتہ قوشۇننى 

ئاسترااخانن (ئہجدہەہررخانن) غا يولاليدۇۇ. قىرىم خانى ددہەہۋۋلہتت گىرااينىڭ قولالپپ – قۇۋۋۋۋہەہتلىشى ئاررقىسىداا 6 

ددېڭىز مىلى كکېلىدىغانن مۇساپىنىڭ ئۈچتىن بىرىى كکولىنىپ تۈگىتىلگہنن بولسىمۇ، قىشنىڭ قاتتىق سوغۇقق 

بولۇشى ۋۋہەہ باشقا بىر قاتارر ئىمكکانسىزلىقالرر سہۋۋہەہبىدىن بۇ پىالنن ئىشقا ئاشمايدۇۇ. يہنہ بىر پىالنن بولسا، 

پوررتۇگالىيہلىكکلہررنىڭ ھىندىى ئوكکيانن ۋۋہەہ يہمہندىكکى تہسىرىنى ئاجىزالشتۇررۇۇشش ئۈچۈنن قىزىل ددېڭىز بىلہنن 

ئاقق ددېڭىزنى بىرلہشتۈررىدىغانن سۇۋۋہەہيش قانىلى پىالنىدۇۇرر. بۇ پىالنالررنىڭ ھېچبىرىى ئىشقا ئاشمايدۇۇ. 

لېكکىن 1568- يىلى ھاززىرقى ھىندۇۇنېزىيہ ززېمىنلىرىى ئىچىدىكکى سۇماتراا ئاررىلىنىڭ شىمالىدىكکى مۇسۇلمانن 

ئاچہ سۇلتانلىقىغا ياررددہەہمم ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنىڭ پوررتۇگالىيہلىكکلہررگہ قاررشى مۇستہقىللىقلىرىنى ساقالپپ 

قالىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 20 – ئہسىرنىڭ باشلىرىغا قہددہەہرر جۈمہ خۇتبىلىرىى ئوسمانلى سۇلتانىنىڭ نامىغا 

ئاتاپپ ئوقۇلىدۇۇ.

.......................................................................................

ئہلۋہەہتتہ ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىدىكکى ئہڭڭ مۇھىم ۋۋہەہقہ قىبرىس ئاررىلىنىڭ پہتھى قىلىنىشىدۇۇرر. 1571- 

يىلى ئارراالل ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنىڭ قولىدىن ئېلىنىپ پہتھى قىلىنىدۇۇ. كکونيا، قارراامانن، نىگدہەہ ۋۋہەہ قہيسہررىى 

بہگلىكکلىرىى تہۋۋہەہلىكکىدىن تۈرركك نوپۇسى قىبرىسقا كکۆچۈررۈۈلۈپپ يہررلہشتۈررۈۈلىدۇۇ. نۆۋۋہەہتتہ ئارراالداا ياشاۋۋااتقانن 

تۈرركکلہرر ئۆزز ددہەہۋۋررىدہەہ يہررلہشتۈررۈۈلگہنلہرر  ۋۋہەہ 18- ئہسىرگىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن نوپۇسس يۆتكکہشش سىياسىتى 

ئاررقىلىق سانى كکۆپہيتىلگہنلہررددۇۇرر. ئىكکكکىنچى سہلىم ززاامانىداا ررووياپقا چىققانن يہنہ بىر ۋۋہەہقہ بولسا، 1534- 

يىلى باررباررووسس خايرۇۇددددىن پاشا تہررىپىدىن پہتھى قىلىنغانن تونىسنىڭ ئىسپانىيہلىكکلہررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ 

كکہتكکہندىن كکېيىن، 1574- يىلى ددېڭىز ئاررمىيہ كکاپىتانى قىلىچ ئہلى پاشا تہررىپىدىن قايتا پہتھى 



قىلىنىشى بولىدۇۇ. ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىنىڭ غہرربنىڭ ئالدىدىكکى مہغلۇبىيىتى بولسا، 1571 – يىلى 

ئىنہباھتىداا ئہھلى سہلىپلہررنىڭ ددېڭىز يۈررۈۈشىگہ قاررشى ئىنہباھتى ئۇررۇۇشى يۈزز بېرىدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشتا 

ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسى ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنىڭ كکۆپپ قىسمىدىن ئايرىلىپ قالسىمۇ، ئاررىدىن بىر يىل 

ئۆتكکہندىن كکېيىن تېخىمۇ كکۈچلۈكك ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنى تولۇقالپپ چىقىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. لېكکىن 

ئىنہباھتى ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا 20 مىڭدہەہكك تہجرىبىلىك ددېڭىز ئاررمىيہسى ئہسكکىرىنىڭ ھاياتىدىن 

ئايرىلىشى ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسىنىڭ ئاجىزالپپ كکېتىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىى ئوسمانلى تاررىخىداا ناھايىتى كکۆپپ يېڭىلىقالررغا سہھنہ بولغانن بولۇپپ، بۇالررنىڭ 

ئىچىدہەہ سۇلتانالررنىڭ ھہرربىي يۈررۈۈشلہررگہ ئىشتىرااكك قىلىش ئہنئہنىسى ئہمہلدىن قالدۇۇررۇۇلۇپپ، ددۆۆلہتنىڭ 

باررلىق ئىشلىرىنىڭ سہددررىئہززہەہمگہ تاپشۇررۇۇپپ بېرىلىشى، پہقہتت چوڭڭ شاھزااددىگىال بہگلىك بېرىلىش 

ئاررقىلىق ئوسمانلىنىڭ ۋۋااررىسلىق ئۇسۇلىنىڭ ئۆززگہررتىلىشى ۋۋہەہ فىراانسۇززالرر بىلہنن تۈززۈۈلگہنن سودداا 

كکېلىشىملىرىنىڭ قہيدىى ھاياتت شہررتى بىلہنن ئہمہسس، تۇنجى قېتىم ددىنامىك بولۇشش پىرىنسىپىغا 

ئاساسہنن ئىمزاالىنىشى ۋۋہەہ بۇالررنىڭ كکېيىنچہ تىز پۈكکۈشلہررگہ سہۋۋہەہبب بولغانلىقىنى تىلغا ئېلىشىمىز مۇمكکىن. 

لېكکىن ززاامانىمىزدداا ئىكکكکىنچى سہلىمنىڭ ئہڭڭ كکۆپپ تىلغا ئېلىنىشىغا سہۋۋہەہبب بولغانن ئىش بولسا، ئىكکكکى 

سہنئہتت ئابىدىسىنى ددۇۇنيا سہنئہتت تاررىخىغا بېغىشلىغانن بولۇشىدۇۇرر. بۇالررنىڭ بىرىى 6- ئہسىرددہەہ ۋۋىزاانتىيہ 

ئىمپېرااتوررىى جۇستىنيانۇسس ددہەہۋۋررىدہەہ ئىنشا قىلىنغانن ئايا سوفيانىڭ تاملىرىنىڭ مىمارر سىنانن تہررىپىدىن 

كکۈچلہندۈۈررۈۈلۈپپ يوقق بولۇپپ كکېتىشىنىڭ ئالدىنىڭ ئېلىنىشى، يہنہ بىرىى بولسا، 1574- يىلى ئہددىرنہددہەہ 

ئۆزز ددہەہۋۋررىدىكکى ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ ئېگىز بىناسى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنغانن ئاياسوفياددىن 8.75سم ئېگىز ۋۋہەہ 

4.50سم كکہڭڭ بولغانن سہلىمىيہ جامہسىنىڭ مىمارر سىنانن تہررىپىدىن ئىنشا قىلىنىشىدۇۇرر.



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-23
ئۈچىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى مۇررااتت (1474-1595)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى مۇررااتت (1595-1474)»

ئۈچىنچى مۇررااتت 1546- يىلى ئىكکكکىنچى سہلىمنىڭ نۇرربانۇ سۇلتاندىن بولغانن ئوغلىدۇۇرر. سانجاقتا 

يېتىشكکہنن ئہڭڭ ئاخىرقى شاھزااددہەہ بولۇشش سۈپىتى بىلہنن ئوسمانلى تاررىخىدىكکى ئوررنىنى ئالدىى. ئۇ ئہمدىال 

16 ياشقا كکىرگہنن چېغىداا مانىساغا سانجاقق بېگى قىلىپ تہيىنلىنىدۇۇ. 1574- يىلى ئاتىسى ئىكکكکىنچى 

سہلىمنىڭ ئۆلۈپپ كکہتكکہنلىك خہۋۋىرىنى يوللىغانن سہددررىئہززہەہمم سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشانىڭ قوللىشى 

ئاررقىسىداا مانىساددىن كکېلىپ، 1574- يىلى 22- ددېكکابىردداا تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. ئہمہلىي ئہھۋاالدىن 

بىخہۋۋہەہرر كکىچىك ياشالررددىكکى باشقا بہشش شاھزااددہەہ قہتلى قىلىنىدۇۇ. سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشا ئہينى ۋۋااقىتتا 

ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ قىز بىر تۇغقىنى بولغانن ئىسمىخانن سۇلتانن بىلہنن ئۆيلہنگہنن بولغانلىقى ئۈچۈنن 

پاددىشاھنىڭ كکىيئوغلى ھېسابلىناتتى.

ئۈچىنچى مۇررااتت مانىساددىكکى شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدہەہ ددۆۆلہتت ئىشلىرىداا تہجرىبىلہررگہ ئىگہ بولغانن 

بولسىمۇ، تہختكکہ ئولتۇررغانداا سہنئہتت ۋۋہەہ كکۆڭۈلل ئېچىش ئىشلىرىغا كکۆپرہەہكك ۋۋااقىت ئاجرىتىدۇۇ. مۇررااددىى 

تہخہللۇسى ئاستىداا ئہررہەہبچہ، پاررىسچہ ۋۋہەہ تۈرركکچہ شېئىرالررنى ياززىدۇۇ. ناھايىتى كکۆپپ ھۆسنخہتت ياززىدۇۇ، 



ئىستانبۇلنىڭ سىرتىغا پہقہتال چىقمايدۇۇ، سہلتہنىتىنى باشتىن ئاخىر سارراايداا ئۆتكکۈززىدۇۇ. ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى 

ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشاغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىدۇۇ. ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ ددۆۆلہتت ھاياتىداا ياررااتقانن 

بۇ نوپۇزز بوشلۇقى ھہمشىرىسى ئىسمىخانن سۇلتانن، ئانىسى نۇرربانۇ سۇلتانن ۋۋہەہ ئانىسى سہفىييہ سۇلتانن 

تہررىپىدىن تولدۇۇررۇۇلىدۇۇ. ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ سارراايداا ئايالالررنىڭ نوپۇززىى ئاالھىدہەہ كکۈچىيىدۇۇ. ئانىسى 

نۇرربانۇ سۇلتانن بىلہنن ئايالى سہفىييہ سۇلتانن ئاررىسىدىكکى چۈشىنىشمہسلىكکلہرر كکېلىن – قېيىنئانا 

مۇناسىۋىتى دداائىرىسىدىن ھالقىپ، ددۆۆلہتت ئىشلىرىغا ئېغىر ددہەہررىجىدہەہ تہسىر كکۆررسىتىشكکہ باشاليدۇۇ. 

سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشانىڭ ياررااشتۇررۇۇشش يولىدىكکى تىرىشچانلىقلىرىمۇ بۇ ررىقابہتنىڭ ئالدىنى ئااللمايدۇۇ ۋۋہەہ 

ددۆۆلہتت ئىشلىرىى قااليمىقانلىشىپ كکېتىدۇۇ.

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن، ئىكکكکىنچى سہلىم ۋۋہەہ ئاخىرىداا ئۈچىنچى مۇررااتت بولۇپپ ئۈچچ ئوسمانلى سۇلتانىغا 

خىزمہتت قىلغانن سوكکۇللۇ مہھمہتت پاشانىڭ 1579- يىلى بىر سۇيىقہست نہتىجىسىدہەہ ئۆلتۈررۈۈلۈشىدىن 

كکېيىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ يۈكکسىلىش ددہەہۋۋررىى ئاخىرالشقانن بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىنكکى ددہەہۋۋررددہەہ ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى تاررىخىداا ئىز قالدۇۇررغانن ئىش مہرركکہززچىلىك سىياسىتىدىن يىرااقالشقانن سىياسہتلہررنىڭ يولغا 

قويۇلۇشى بولىدۇۇ.

.......................................................................................

ئۈچىنچى مۇررااتت ززاامانىداا ئىراانن بىلہنن ئۇززۇۇنغىچہ سوززۇۇلغانن ئۇررۇۇشالرر يۈزز بېرىدۇۇ. الال مۇستاپا پاشا 

قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ئوسمانلى قوشۇنى 1578- يىلى چىلدىر كکۆلى ئہترااپىداا ئىراانن قوشۇنىنى 

مہغلۇبب قىلىدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشنىڭ نہتىجىسى گىرۇۇززېىيہنىڭ پہتھى قىلىنىشى ئۈچۈنن ززېمىن ھاززىراليدۇۇ. 

ئىرااننىڭ كکاۋۋكکازز رراايونىغا كکېڭىيىش سىياسىتىگہ قاررشى ئوسمانلىالرر ئىرااننىڭ شىمالدىكکى قوشنىسى بولغانن 

ئۆززبېكکلہرر بىلہنن ئىتتىپاقق تۈززىدۇۇ. 1579- يىلى سوكکۇللۇنىڭ ئۆلتۈررۈۈلۈشى بىلہنن قوللىغۇچىسىز قالغانن 



الال مۇستاپا پاشا بۇ ۋۋہەہززىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنغاندىن كکېيىن، ئىراانن تہررہەہپتہ كکۆررىنہررلىك بىرہەہرر غہلىبہ قولغا 

كکہلتۈررۈۈشش مۇمكکىن بولمايدۇۇ. لېكکىن ئۇززۇۇنن ددااۋۋاامم قىلغانن بۇ ئۇررۇۇشش، ھہرر ئىكکكکى ددۆۆلہتنىڭ خامچوتلىرىنى 

تۈگہپپ كکېتىش نۇقتىسغا كکہلتۈررۈۈپپ قويىدۇۇ. پۇلنىڭ قىممىتى تۆۋۋہەہنلہپپ كکېتىدۇۇ ۋۋہەہ ئاناددوولۇدداا «جہاللى» 

ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن قاررااقچىلىق ھہررىكکہتلىرىى كکۆپىيىپ قالىدۇۇ. نىھايہتت 1590- يىلى 21- ماررتتا 

ئىمزااالنغانن ئىستانبۇلل شہررتنامىسىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، ئوسمانلى – ئىراانن ئۇررۇۇشى ئاخىرلىشىدۇۇ ۋۋہەہ يہنہ 

شہررتنامىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن تہبرىز، ئہززہەہرربہيجاننىڭ بىر قىسمى، قاررااباغغ، گہنجہ، قاررسس، تىفلىسقا 

ئوخشاشش شہھہررلہرر ئوسمانلىالررنىڭ قولىداا قالىدۇۇ. ئوسمانلىالررنىڭ ئىراانلىقالررغا قاررشى مۇجاددىلىسى 

ئہسناسىداا شىمالداا ررۇۇسالرر سۈررئہتت بىلہنن ززووررىيىشقا باشاليدۇۇ، قىرىم ۋۋہەہ كکاۋۋكکازز رراايونىغا قاررااپپ 

ئىلگىرىلہيدۇۇ. 1588- يىلى قىرىم ھۆكکۈمدااررىى گىراايي خاننىڭ موسكکۋاا يۈررۈۈشى ئہسناسىداا ئۆلۈپپ كکېتىشى 

نہتىجىسىدہەہ بۇ رراايوندىكکى ررۇۇسس نۇپۇسى تېخىمۇ كکۆپىيىدۇۇ.

ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلىالررنىڭ غہرربب بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلىرىدہەہ ئہنگلىيہ بىلہنن باشالنغانن 

سودداا مۇناسىۋہەہتلىرىى ددىققہتنى جہلپ قىلىدۇۇ. ئوسمانلى پوررتلىرىداا سودداا قىلىش ئىمتىياززىى ۋۋہەہنہددىك ۋۋہەہ 

فىراانسىيہگہ بېرىلگہنن بولسا، 1579- يىلى ئۈچچ نہپہرر ئہنگلىيہ سوددىگىرىگہ ئوسمانلى ززېمىن تہۋۋہەہلىكکىدہەہ 

سودداا قىلىش ھوقۇقى بېرىلىدۇۇ. مہلىكکہ بىرىنچى ئېلېزاابت سۇلتانن ئۈچىنچى مۇررااتقا ياززغانن مہكکتۇبىداا، تۈرركك 

سوددىگہررلہررمۇ ئہنگلىيہددہەہ سودداا قىلسا بولىدىغانلىقىنى تہكکىتلىگہندىن كکېيىن، تېخىمۇ كکۆپپ ئىنگىلىز 

سوددىگىرىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ سودداا قىلىش ئىمتىياززىنىڭ بېرىلىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. 1580- يىلى 

ئىستانبۇلغا كکہلگہنن ۋۋىللىئامم ھارربوررنن، سۇلتاندىن ئىنگىلىز سوددىگہررلىرىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ سودداا 

ئہرركکىن قىلىشىنى قوبۇلل قىلىدىغانن ئہھدىنامىنى ئېلىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئىنگىلىزالرر 1592- يىلى 

«لېۋاانت كکامپانى» ناملىق بىر شىركکہتت قۇررۇۇپپ، شہررقى ئاقق ددېڭىزدداا ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن قىلىدىغانن 

سوددىنى بۇ شىركکہتت ئاررقىلىق ئىشقا ئاشۇررىدۇۇ.



ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلىالررنىڭ شىمالىي ۋۋہەہ ئوتتۇرراا ئافرىقا بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىرىدہەہ كکۆچىيىش 

كکۆررۈۈلىدۇۇ. 1574- يىلىدىن كکېيىن ماررااكکہشتىكکى قہبىلىلہرر ئىسپانىيہلىكکلہررنىڭ ئہمہسس ئوسمانلىالررنىڭ 

ھېمايىسىنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. بۇنى قوبۇلل قىلىشنى خالىمىغانن پاپالىق، فىراانسىيہ، ئىسپانىيہ ۋۋہەہ پوررتۇگالىيہ 

ئہسكکہررلىرىدىن تہشكکىل تاپقانن ئىتتىپاقدااشش قوشۇنن ماررااكکہشكکہ ھۇجۇمم قىلىدۇۇ. لېكکىن 1578- يىلى 

ئوسمانلى قوشۇنلىرىنىڭ ياررددىمىگہ ئېرىشكکہنن ئابدۇۇلمہلىك قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ماررااكکہشلىكکلہرر 

پوررتۇگالىيہ پاددىشاھى ددوونن سېباستىئانن قومانداانلىقىدىكکى قوشۇننى ۋۋااددىى ئہسسىبہلدہەہ ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ 

ئۇچرىتىدۇۇ، سېباستىئانن بۇ قېتىملىق ئۇررۇۇشتا ئۆلىدۇۇ. ماررااكکہشلىكکلہرر ئىستانبۇلغا ئہلچى ئہۋۋہەہتىپ، 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بويسۇنغانلىقلىرىنى بىلدۇۇررىدۇۇ. ئافرىقىدىكکى يہنہ بىر يېڭىلىق، ئوتتۇرراا ئافرىقىداا 

بىرۇۇنېي مۇسۇلمانن سۇلتانلىقىنىڭ تہلىپىگہ ئاساسہنن، ئوسمانلىالررنىڭ بۇ يہرر بىلہنن تراابلۇسغہرربب 

ئۆلكکىسىگہ قاررااشلىق بولغانن فىزاانن ۋۋىاليىتى يولى ئاررقىلىق سودداا – تىجاررہەہتت قىلىشقا باشلىشى ۋۋہەہ بىرۇۇنېي 

سۇلتانلىقىغا ئہسكکىرىي تہلىم – تہرربىيہ ۋۋہەہ ماددددىي جہھہتتىن ياررددہەہمم سۇنۇشى بولىدۇۇ.

.......................................................................................

سۇلتانن ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ، 1588- يىلى ددۇۇنيا بىناكکاررلىق تاررىخىنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ مىماررلىرىدىن بىرىى 

ھېسابلىنىدىغانن مىمارر سىنانن ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ. تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ، 84- جامہ، 52 مہسچىت، 57 

مہددررہەہسہ، يہتتہ مہكکتہپپ، 22  قہبرہەہ، 17 ئىماررہەہتت، ئۈچچ ددااررۇۇششىفا، سہكکكکىز كکۆۋۋررۈۈكك، 20 كکاررۋۋاانسارراايي، 

35 سارراايي، ئالتہ ئامبارر، 48 ھاممامم ۋۋہەہ بىر قاتارر تىلغا ئېلىنغانن – ئېلىنمىغانن بولۇپپ 350 ددىن ئاررتۇقق 

قۇررۇۇلۇشنىڭ ئىنشا قىلىنغانلىقى قہيت قىلىنىدۇۇ.

سۇلتانن ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ، كکۈلتۈرر ساھہسىدہەہ يېتىشكکہنن ئہڭڭ مۇھىم كکىشىلہررنىڭ بىرىى فہررىدۇۇنن 

ئہھمہتت بہگگ بولۇپپ، ئۇ «سۇلتانالررنىڭ ياززمىلىرىى» ناملىق ئہسىرىدہەہ، ددۆۆلہتنىڭ قۇررغۇچىسى ئوسمانن 



بہگدىن ئۈچىنچى مۇررااتقىچہ بولغانن سۇلتانالررغا ئائىت مہكکتۇبالررنىڭ بىرہەہرر نۇسخىلىرىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن 

بۇ ئہسہرر ئوسمانلى تاررىخچىلىرىى ئہڭڭ كکۆپپ پايدىالنغانن ئہسہررلہررنىڭ بىرىگہ ئايلىنىدۇۇ.

سۇلتانن ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ ئوغلى مہھمہتت ئۈچۈنن ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلگہنن سۈننہتت تويى، ئوسمانلى 

ساررىيىنىڭ ھہشہمہتت ۋۋہەہ ئىسرااپخوررلۇقتا قايسى سہۋۋىيہگہ يہتكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىش نۇقتىسىدىن 

تاررىخ سہھىپىلىرىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. 1582- يىلى 29- مايدىن 24- ئىيۇلغىچہ ددااۋۋاامالشقانن 57 

كکۈنلۈكك تويداا خہلققہ يېمہكك – ئىچمہكك تاررقىتىلىدۇۇ، ئوخشاشش بولمىغانن جايالررددىن كکہلگہنن سہنئہتكکاررالرر 

ھۆنہررلىرىنى كکۆررسىتىدۇۇ، يہررلىك ۋۋہەہ چہتت ئہللىك مېھمانالرر ناھايىتى قىممہتلىك ھہددىيہلہررنى تہقدىم 

قىلىشىدۇۇ. «سۇررنامہ» ددېيىلىدىغانن تويالرر ئۈچۈنن تہيياررالنغانن ئہسہررلہررنىڭ ئہڭڭ ھہشہمہتلىكکى ئۈچىنچى 

مۇررااتنىڭ ئوغلى مہھمہتنىڭ سۈننہتت تويى ئۈچۈنن قىلىنغانن تہيياررلىقالررددۇۇرر. لېكکىن بۇ سۈننہتت تويى 

ئہسناسىداا كکۆررسىتىلگہنن ھۆنہررۋۋہەہنلہررنىڭ يہنىچہررىى قانۇنىغا ززىت ھالداا، ئہسكکہرر بولۇشنى 

خااليدىغانلىقلىرىنى ئوتتۇررىغا قويۇشى ۋۋہەہ بۇنىڭ ئۈچىنچى مۇررااتت تہررىپىدىن قوبۇلل قىلىنىشى بىر قىسىم 

ئېغىر ئاقىۋہەہتلہررنى كکہلتۈررۈۈپپ چىقىرىدۇۇ. بۇالررنىڭ بىرىى، ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ بۇ پوززىتسىيىسى بىلہنن ئۆززىنى 

قانۇندىن يوقىرىى ئوررۇۇنداا قويۇشى ۋۋہەہ بۇنىڭدىن كکېيىن ددۆۆلہتت ئىشلىرىداا قانۇنالررنىڭ ئہمہسس، خالىغانچہ 

سىياسہتلہررنى ئىجراا قىلىش ئہھۋااللىرىى كکۆپىيىپ قالىدۇۇ. يہنہ بىر سہلبىي نہتىجىسى بولسا، ئوسمانلى 

ئہسكکىرىي كکۈچى ئىچىدہەہ مۇھىم ئوررۇۇنغا ئىگہ بولغانن يہنىچہررىلہرر ئاررىسىغا ئىلگىرىى كکۆررۈۈلۈپپ باقمىغانن بىر 

شہكکىلدہەہ كکۆپپ سانداا ئہسكکہرر ئېلىنىشى بولىدۇۇ. بۇ خىل سىياسہتلہررنىڭ كکۆپىيىپ قېلىشى بىلہنن 

ئہسلىدىكکى ئىشى ئہسكکہررلىك بولمىسىمۇ يہنىچہررىى كکىيىملىرىنى كکىيگہنلہررنىڭ سانىداا كکۆررىنہررلىك 

ددہەہررىجىدہەہ ئېشىش كکۆررىلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ ئہسكکہرركکہ مائاشش بېرىشتہ ئېغىر قىيىنچىلىقالرر توغۇلىدۇۇ. خہززىنہ 

قۇررۇۇقدىلىش بىلہنن بىرگہ، ھاكکىمىيہتت سېپىدىكکى بوشلۇقمۇ سۈررئہتت بىلہنن كکېڭىيىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى 

ددۆۆلىتى يۈكکسہكك نۇقتىدىن چېكکىنىشكکہ يۈززلىنىدۇۇ.



سۇلتانن ئۈچىنچى مۇررااتت 1595- يىلى يانۋاارر ئېيىداا 49 يېشىداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ ۋۋہەہ ئاياسوفيا جامہسىنىڭ 

ھۆيلىسىدىكکى قہبرىگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ شاھزااددىلىكکى ززاامانىداا مانىسادداا ئىنشا قىلدۇۇررۇۇلغانن مۇررااددىيہ 

كکۇللىيہسى ھاززىرقى كکۈندىمۇ مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ كکہلمہكکتہ.

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Mücteba İlgürcl, "Zirveden Dönüş: II.Selimden III.Mehmed'e" Türkler, c.9, An?

kara

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-24
ئۈچىنچى مہھمہتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى مہھمہتت (1595-1603)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى مہھمہتت (1603-1595)»

ئۈچىنچى مہھمہتت، ئاتىسى ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ مانىسادداا سانجاقق (ۋۋىاليہتت) بېگى بولۇپپ تۇررغانن 

ۋۋااقىتلىرىداا، يہنى 1566- يىلى 26- مايداا ددۇۇنيا كکېلىدۇۇ. ئانىسى ھاززىرقى ئالبانىيہ تہۋۋہەہلىكکىدىكکى 

ددۇۇكکاكکىن ۋۋىاليىتىنىڭ ررہەہززىى يېزىسىدىن سہفىييہ سۇلتاندۇۇرر. ئاتىسى ئۈچىنچى مۇررااتت 1574- يىلى 



سۇلتانن بولغاندىن كکېيىن، ئۇمۇ 1575- يىلى ئىستانبۇلغا كکېلىدۇۇ. ئۈچىنچى مہھمہتت توققۇزز يېشىدىن 

ئونن يہتتہ يېشىغىچہ ئىستانبۇلداا تۇررىدۇۇ. بۇ مہززگىلدہەہ مانىسادداا باشلىغانن ئوقۇشىنى ئىستانبۇلداا 

ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ.   ئاتىسى بىلہنن تہخت تالىشىش كکۈررىشىگہ كکېرىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنن، 

سارراايداا سىياسىي كکۈچچ مہرركکىزىدہەہ بولۇشش ئېھتىمالى بولغانن كکىشىلہرر بىلہنن ئاالقہ ئوررناتماسلىقىغا ئاالھىدہەہ 

ئہھمىيہتت بېرىلىدۇۇ. 1582- يىلى ئىستانبۇلداا، يہنى ئۇ 16 ياشقا كکىرگہنن چېغىداا، ئۇنىڭ ئۈچۈنن 

ئوسمانلى تاررىخىي مہنبہلىرىدىن ئوررۇۇنن ئالغانن ئہڭڭ ھہشہمہتلىك سۈننہتت تويى ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلىدۇۇ، تويي 

ئىكکكکى ئايغا يېقىن ددااۋۋااملىشىدۇۇ.

ئۈچىنچى مہھمہتت 17 ياشقا كکىرگہندہەہ، شاھزااددہەہ بولۇشتىن چىقىپ ۋۋىاليہتت سانجاقىغا ئايالنغانن ساررۇۇخانن 

سانجاقىنىڭ مہرركکىزىى مانىساغا ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. ئوسمانلى تہخت ۋۋااررىسى ئہنئہنىسىگہ كکىرگۈززۈۈلگہنن 

ئۆززگہررتىشلہرر بىلہنن ئہڭڭ چوڭڭ ئوغۇلل بولغانن ئۈچىنچى مہھمہتت ئالدىن تہخت ۋۋااررىسى قىلىپ بہلگىلىنىدۇۇ. 

ئىستانبۇلدىن مانىساغا باررغانن ئۈچىنچى مہھمہتت ئۇ يہررددہەہ ئونن ئىكکكکى يىل ھۆكکۈمداارر بولىدۇۇ.

1595- يىلى 16- يانۋاارردداا ئاتىسى ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ تويۇقسىزال ئۆلۈپپ كکېتىشىدىن كکېيىن، مہۋۋسۇمنىڭ 

قىش بولۇشىغا قاررىمايي، قۇررۇۇقلۇقق يولى بىلہنن مۇدداانيا، ئۇ يہررددىن ھہرربىي كکېمہ بىلہنن ئىستانبۇلغا كکېلىدۇۇ 

ۋۋہەہ ددہەہررھالل جۇلۇسس (يېڭى سۇلتانن تہختكکہ ئولتۇررغانداا ئہسكکہررلہرر ۋۋہەہ ددۆۆلہتت خىزمہتچىلىرىگہ تاررقىتىلىدىغانن 

پۇلل) ۋۋہەہ بہيئہتت (ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىنىڭ يېڭى سۇلتانغا بويسۇنىدىغانلىقى ۋۋہەہ ئۇنىڭ بۇيرۇۇقلىرىغا ئىتائہتت 

قىلىدىغانلىقىغا دداائىر قہسہمم) مۇررااسىملىرىى ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. ئۇ ئىستانبۇلغا كکہلگہنگہ قہددہەہرر مہخپىي تۇتۇلغانن 

ئاتىسىنىڭ ئۆلۈمم خہۋۋىرىى ئہينى كکۈنى جۈمہ نامىزىداا ئېالنن قىلىنغاندىن كکېيىن، خۇتبہ ئۈچىنچى 

مہھمہتنىڭ نامىغا ئوقۇلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئۈچىنچى مہھمہتت ئوسمانلى تاررىخىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن ئونن 

تۆتىنچى سۇلتانن بولىدۇۇ.



.......................................................................................

ئۈچىنچى مہھمہتت تہختكکہ ئولتۇررغانداا، ئوسمانلىالرر غہرربب ئالدىنقى سېپىدہەہ ئاۋۋستىرىيہددہەہ ھاكکىمىيہتنى 

قوللىرىداا تۇتۇپپ تۇررىۋااتقانن ھابسبۇررگالررغا قاررشى ھاززىرقى ررىم ۋۋہەہ ۋۋېنگرىيہ ززېمىنلىرىداا ئۇررۇۇشش قىلىۋااتاتتى. 

ئوسمانلى قوشۇنى ئوقق-ددوورراا ۋۋہەہ مىلتىق جہھہتتىن ئۈستۈنلۈكکكکہ ئىگہ ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنىنى مہغلۇبب 

قىاللمايدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئاررقا-ئاررقىدىن بىر قانچہ قېتىم ھوقۇقق بېرىلگہنن كکوجا سىنانن پاشا بىلہنن 

فہررھاتت پاشا ئوتتۇررىسىدىكکى خۇسۇمہتمۇ ئۇررۇۇشتا غہلىبہ قىلىشقا تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ. 1595- يىلى كکوجا 

سىنانن پاشا قومانداانلىقىدىكکى ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ يہرركکۆيدىن ررۇۇسچۇكکقا قاررااپپ يۈررۈۈشش قىلىش سہپىرىى 

ئہسناسىداا تۇنادداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن ئہفالكك ۋۋوويۋوودداا (باشلىقى) سى مىلىئالل 

تہررىپىدىن مہغلۇبب قلىنىشى، ھۇجۇمچى كکۈچلہررنىڭ يوقۇتىلىشى ئوسمانلى چىرىقىنىڭ ئۆچىشىگىمۇ 

سہۋۋہەہپپ بولىدۇۇ. كکہيپىياتى ناچاررلىشىپ كکہتكکہنن قوشۇننىڭ قومانداانلىقىنى قانۇنى ددہەہۋۋررىدىكکىگہ ئوخشاشال 

سۇلتاننىڭ ئۆزز ئۈستىگہ ئېلىشى تہلہپپ قىلىنىدۇۇ، بولۇپمۇ ئاتىسى ئۈچىنچى مۇررااتنىڭ ئۇستاززىى بولغانلىقى 

ئۈچۈنن «خوجا» ددېگہنن نامم بىلہنن تونۇلغانن سائاددہەہتتىن ئہپہندىنىڭ كکۆررسہتمىلىرىگہ ئاساسہنن، 

ئۈچىنچى مہھمہتت قوشۇنغا قومانداانلىق قىلىپ، يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىشنى قوبۇلل قىلىدۇۇ.

يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىش تہيياررلىقلىرىى ئہسناسىداا سىنانن پاشانىڭ ئۆلۈپپ كکېتىشىدىن كکېيىن، ئۈچىنچى 

مہھمہتنىڭ ئۈستىدہەہ كکۈچلۈكك تہسىر كکۈچى بارر بولغانن ئانىسى سہفىييہ سۇلتاننىڭ تہكکلىپىگہ ئاساسہنن، 

ددااماتت ئىبرااھىم پاشانى ۋۋہەہززىرىئہززہەہملىك مہنسىپىگہ تہيىنلہيدۇۇ. ئۈچىنچى مہھمہتت 1596- يىلى 20- 

ئىيۇنن كکۈنى قوشۇننىڭ قومانداانلىقىنى ئۈستىگہ ئالغانن ھالداا ئىستانبۇلدىن ئايرىلىدۇۇ. ئہددىرنہ، فىلىبہ، 

سوفيا ۋۋہەہ نىش يولىنى بويالپپ ئىلگىرىلىگہنن قوشۇنن، ئاۋۋستىرىيہنىڭ ۋۋېنگرىيہ ززېمىنلىرىدىكکى مۇھىم 

قہلئہلىرىنىڭ بىرىى بولغانن ئہگرىى قہلئہسىنىڭ ئالدىغا كکېلىدۇۇ، 1596- يىلى 12- ئۆكکتہبىرددہەہ 19 

كکۈنلۈكك مۇھاسىرىدىن كکېيىن ئہگرىى قہلئہسى قولغا كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. بۇ قہلئہنىڭ قولغا كکىرگۈززۈۈلۈشى 



ئۈچىنچى مہھمہتكکہ «ئہگرىى فاتىھى» ئۇنۋاانىنى بېغىشاليدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭدىن كکېيىن شۇ ئىسىم بىلہنن 

ئاتىلىدۇۇ. لېكکىن، قہلئہنىڭ ئېلىنىشىدىن كکېيىن كکۆپپ ئۆتمہيي خاچوۋۋاا (مېزۆۆكکېرېزتېس) غا كکہلگہنن 

ئاۋۋسترىيہ ئىمپېرااتوررلۇقق قوشۇنى بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىش قارراارر قىلىنىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنىنىڭ قومانداانى 

ئاررشىدۇۇكك ماكکسىمىلېن ئىدىى. ئۇ، يۇقىرىى توپچى قىسىملىرىغا ئىگہ بولغانن ۋۋہەہ ئۇررۇۇشنىڭ ددہەہسلہپكکى 

كکۈنلىرىدہەہ غہلىبہ قىلغانن بولسىمۇ، ئوسمانلى قىسىملىرىى قايتۇررما ھۇجۇمغا ئۆتۈپپ، 1596- يىلى 26- 

ئۆكکتہبىرددہەہ ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنىنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ. كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ قورراالل، ئوقق -ددوورراا 

قولغا چۈشۈررۈۈلۈشش بىلہنن بىرگہ، گېرمانن، ئىسپانن، پاپالىق، فلوررېنسا، ۋۋېنگر، چېك ۋۋہەہ لہھھ 

ئہسكکہررلىرىدىن تہشكکىل تاپقانن ئاۋۋسترىيہ ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ قوشۇنىنىڭ تہررتىپى بۇززۇۇلۇپپ كکېتىدۇۇ. 

شۇندااقق قىلىپ، خاچوۋۋاا ئۇررۇۇشى ئوسمانلى تاررىخىنىڭ ززہەہپہرر بىلہنن نہتىجىلہنگہنن ئہڭڭ ئاخىرقى چوڭڭ 

ئۇررۇۇشى بولۇپپ قالىدۇۇ. شۇندااقق تۇررۇۇقلۇقق، سۇلتاننىڭ بالدۇۇررررااقق ئىستانبۇلغا قايتىشنى تہلہپپ قىلىشى 

بىلہنن، كکۈتۈلگہنن نہتىجہ قولغا كکہلمہيدۇۇ ۋۋہەہ ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ چېكکىنىشىدىن 

كکېيىن، قايتىدىن سہررھاتت قہلئہلىرىنى قولغا كکىرگۈززۈۈشكکہ باشاليدۇۇ. 1593- يىلى باشلىنىپ 1606- 

يىلىغىچہ ددااۋۋاامالشقانن ۋۋہەہ تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ «ئونن بہشش يىل ئۇررۇۇشى» ياكکى «ئۇززۇۇنن ئۇررۇۇشش» ددېگہنن نامم 

بىلہنن ئوررۇۇنن ئالغانن ئوسمانلى -ئاۋۋسترىيہ مۇجاددىلىسى خاچوۋۋاا ئۇررۇۇشىدىن كکېيىنمۇ ددااۋۋااملىشىدۇۇ. بۇ 

ئۇررۇۇشالرر ئہسناسىداا، 1595- يىلى 2- سېنتہبىرددہەہ ئہستہررگونن قہلئہسى قولدىن كکېتىدۇۇ، 1601- 

يىلى كکانىجہ قہلئہسى قولغا كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. خۇسۇسہنن كکانىجہ قہلئہسىنىڭ قومانداانى تېرىياكکى ھاسانن 

پاشانىڭ ئاۋۋسترىيہ قومانداانى فېرناندقا قاررشى مۇددااپىئہ ئۇررۇۇشى ئۇنتۇلماسس ئاالھىدىلىكکلہررگہ ئىگىدۇۇرر. 

ھہرر ئىكکكکى قہلئہددہەہ مہيداانغا كکہلگہنن ئىشالرر كکېيىنچہ تۈرركك ئہددہەہبىياتى ۋۋہەہ مىللىي ماررشنىڭ تېمسىغا 

ئايلىنىدۇۇ.

.......................................................................................



ئۈچىنچى مہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىر تہررہەہپتہ غہرربىي ئاۋۋستىرىيہ ئىمپېرااتوررلۇقى بىلہنن ئىزچىل 

ھالداا ئۇررۇۇشش قىلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررسا، يہنہ بىر تہررہەہپتہ، 16- ئہسىرنىڭ بېشىداا بوززووكکلۇ شہيخ جہاللنىڭ 

ئاناددوولۇدداا كکۆتۈررگہنن ئىسيانىنى باستۇررۇۇشش بىلہنن مہشغۇلل بولىدۇۇ. بولۇپمۇ 1595- يىلىدىكکى خاچوۋۋاا 

ئۇررۇۇشىدىن كکېيىن ئېلىپ بېرىلغانن يوقلىمىغا قاتناشمىغانن ئہسكکہررلہررنىڭ ئۇنۋاانلىرىنىڭ بىكکارر قىلىنىشى ۋۋہەہ 

ئۇالررنىڭ ئاناددوولۇددىكکى جہاللىلہرر (ئىسيانن كکۆتۈررگۈچىلہرر) گہ قوشۇلۇپپ كکېتىشى ئىسياننىڭ تہسىر 

دداائىرىسىنى تېخىمۇ كکېڭہيتىۋېتىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۇررۇۇشالرر ۋۋہەہ بولۇپمۇ ئۈچىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدہەہ 

سارراايدىكکى چہكکتىن ئېشىپ كکہتكکہنن ئىسرااپچىلىقالرر ئىقتىساددنىڭ قۇررۇۇلمىسىنى بۇززۇۇۋۋېتىدۇۇ. ئۇنىڭ 

ئۈستىگہ، ئىكکكکىنچى سہلىم ددہەہۋۋررىدىن بويانن ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ پۇلل پاخاللىقى كکرىزىسى بارر ئىدىى. بۇنىڭ 

نہتىجىسىدہەہ، خہلق باررلىق نہررسىلىرىنى تاشالپپ، ئىسيانچىالررنىڭ يېنىغا كکېتىدۇۇ ۋۋہەہ ئاسىيلىق قىلىشقا 

باشاليدۇۇ. بۇالرر «ززېمىنىنى تاشالپپ كکہتكکہنلہرر» ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ئىقتىساددىنىڭ 

نېگىزىنى تہشكکىل قىلىدىغانن تېرىقچىلىق ئىشلىرىى پالہچچ ھالغا چۈشۈپپ قېلىش بىلہنن بىرگہ، ئامانلىقنى 

ساقالشمۇ قىيىن ھالغا چۈشۈپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك ئہسكکىرىي ۋۋہەہ ئىقتىساددىي 

تہشكکىالتلىرىدىن بىرىى بولغانن قوررۇۇقچىلىق سىستېمىسى يىمىرىلىشكکہ باشاليدۇۇ. ئاناددوولۇددىكکى بۇ خىل 

قااليمىقانچىلىقالررددىن پايدىالنغانن ئىراانلىقالرر 1603- يىلى تہبرىزنى قولغا كکىرگۈززۈۈۋۋاالىدۇۇ.

ئۈچىنچى مہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ مہددہەہنىيہتت ساھہسىدہەہ بولسا، 1598- يىلى شہيخۇلل ئىسالملىق مہنسىپىگہ 

تہيىنلہنگہنن خوجا سائاددہەہتتىن ئہپہندىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشى (1299- يىلى) ددىن باشالپپ 

ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىمنىڭ (1520- يىلى) ۋۋااپاتىغا قہددہەہرر ئۆتكکہنن جہرريانن ھہققىدہەہ مہلۇماتت بېرىدىغانن 

تاجۇتتہۋۋااررىخ (تاررىخالررنىڭ تاجى) ناملىق ئہسىرىى يېزىلىدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررغىنىداا 19 شاھزااددىنىڭ ۋۋہەہ 

1603- يىلى چوڭڭ ئوغلى مہھمۇتنىڭ تہخت ئۈچۈنن ئۆلتۈررۈۈلۈشى ئۈچىنچى مہھمہتنىڭ خاررااكکتېرىدہەہ 

چوڭقۇرر ئىزالررنى قالدۇۇررىدۇۇ ۋۋہەہ ئہپسۇسلىناررلىق ئىشالرر يۈزز بہررگہندہەہ سوغۇققانلىقىنى ساقالپپ قااللمايدىغانن 



بىر خاررااكکتېرگہ ئىگہ بولۇپپ قېلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىداا ئانىسى سہفىييہ 

سۇلتاننىڭ تہسىرىى ئاستىداا قالغانن ۋۋہەہ «ئاددلى» تہخہللۇسى ئاستىداا شېئىرالررنى ياززغانن ئۈچىنچى 

مہھمہتت، 1603- يىلى ئىستانبۇلداا تاررقالغانن بىر قېتىملىق ۋۋاابا كکېسىلى ئہسناسىداا 38 يېشىداا ئالہمدىن 

ئۆتىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ 

تۆتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Feridun Emecen, « Haçova Meydan Savaşı » TDVİA

Feridun Emecen, « Mehmet III» 1DVİA

Mücteba İlgürel, "Zirveden Dönüş: II.Selimden IIl.Mehmed'e" Türkler, c.9, An?

kara 2002.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-25
بىرىنچى ئہھمہدد ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«بىرىنچى ئہھمہدد (1603-1617)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى ئہھمہدد (1617-1603)»

ئۈچىنچى مہھمہتنىڭ ساررۇۇخانن ۋۋاالىيلىقى ئہسناسىداا، يہنى 1590- يىلى مانىسادداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن 

بىرىنچى ئہھمہدد، سانجاققا چىقماستىنال سۇلتانن بولغانن تۇنجى ئوسمانلى پاددىشاھىدۇۇرر. ئۇنىڭ بىلہنن 

بىرلىكکتہ ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررۇۇشش ئۇسۇلىداا يېڭى بىر سىياسہتت يولغا قويۇلىدۇۇ. بۇ سىياسہتت 

نہتىجىسىدہەہ ئاتىسى ئۈچىنچى مہھمہتنىڭ بىر تۇغقانلىرىنى تہخت ئۈچۈنن ئۆلتۈررگۈززۈۈشى پہيداا قىلغانن 

چوڭقۇرر ھہسرہەہتنىڭ تہسىرىى بارر ئىدىى. بىرىنچى ئہھمہدد، 1603- يىلى ئاتىسى ئۆلۈپپ كکہتكکہندىن 

كکېيىن 14 يېشىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن چاغداا، ئىلگىرىكکى سۇلتانالررنىڭ قىلغىنىغا ئوخشاشش بىر 

تۇغقانلىرىنى ئۆلتۈررگۈززىۋہەہتمہيي، ساررااينىڭ ‹قہپہسس› ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مہخسۇسس جايىداا نہززہەہرربہنت قىلىش 

يولىنى تالاليدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرگہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشش ئۈچۈنن ‹ئہكکبہررىييہتت› ۋۋہەہ ‹ئہررشہددىييہتت›يہنى 

خانىداانلىقنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ كکىشىسىنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززۇۇشش ئۇسۇلى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. شۇ ۋۋااقىتتىن كکېيىنكکى 

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى بىرىنچى ئہھمہددنىڭ قېرىندىشى بىرىنچى مۇستاپاددىن باشقا ئاناددوولۇددىكکى ئاماسيا، 

مانىساغا ئوخشاشش سانجاقق مہرركکہززلىرىدہەہ ئہمہسس، ئىستانبۇلداا توغۇلغانن بولۇشى شہررتت قىلىنىدۇۇ.

بىرىنچى ئہھمہدد تہختكکہ ئولتۇررغانن ۋۋااقتىداا ئہمدىال 14 ياشقا كکىرگہنن بولۇشىغا قاررىمايي، قہتئىي ئىرااددہەہ 

بىلہنن سىياسہتلہررنى يولغا قويۇپپ، باشلىنىشى قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىن باشالنغانن سارراايدىكکى 

ئايالالررنىڭ تہسىرىنى ئاززاايتىش ئۈچۈنن تىرىشچانلىق كکۆررسىتىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ ئۈچىنچى مۇررااتت بىلہنن 

ئۈچىنچى مہھمہتت مہززگىللىرىدہەہ ددۆۆلہتت ئىشلىرىداا پائالل رروولل ئويناپپ كکہلگہنن ئاتا تہررہەہپپ مومىسى سہفىييہ 

سۇلتانن ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئہترااپىدىكکىلہررنى كکونا سارراايغا ئہۋۋہەہتىۋېتىدۇۇ. ئاررقىدىن ئۇ تہختكکہ ئولتۇررغانداا ھہلل 

بولمايي قالغانن ئاۋۋستىرىيہ، ئىراانن ۋۋہەہ جہاللى مہسىلىلىرىنى ھہلل قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزددہەہيدۇۇ. بۇ 



مہقسہتتہ ۋۋىنگىرىيہگہ قاررشى يۈررۈۈشكکہ ئاتالنغانن الال مہھمہتت پاشا، ئوسمانلىالررددىن ياررددہەہمم تہلہپپ قىلغانن 

ئہررددہەہلل بېگى ئہتىئېننې بوچكکاينىڭ قوشۇلۇشى بىلہنن 1605- يىلى ئہستہررگونن قہلئہسىنى ئالىدۇۇ. 

بوچكکايمۇ ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىنىڭ ياررددىمى بىلہنن ئۇيۋااررنى، تېرياكکى ھہسہنن پاشامۇ ۋۋېزپرېم ۋۋہەہ پوالتانى 

پہتھى قىلىدۇۇ. لېكکىن ئاناددوولۇدداا شىدددىتى باررغانن كکۈچىيىپ كکہتكکہنن ئىسيانالررنى باستۇررماقچى بولغانن 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئاۋۋستىرىيہ بىلہنن تىنچلىق كکېلىشىمى تۈززۈۈشنى تېخىمۇ مۇۋۋااپىق ددہەہپپ قارراايدۇۇ. بۇ 

مہقسہتتہ قوددۇۇقچى مۇررااتت پاشا بۇددىن (بۇددااپېشت) غا ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. بۇددىن بہگلہرر بېگى قاززىزااددہەہ ئہلى پاشا 

قومانداانلىقىدىكکى بىر ئوسمانلى ھہيئىتى ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر بىلہنن كکېلىشىم ئىمزاااليدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ 

ھہيئىتىنىڭ بېشىداا بولسا، بارروونن ددېې مولالرردد ۋۋہەہ كکومتې ئالتانن بارر ئىدىى. شۇندااقق قىلىپ، 1606- يىلى 

ئىكکكکى ددۆۆلہتت ئاررىسىداا ززىتۋااتوررووكك كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. كکېلىشىمنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، ئاۋۋستىرىيہنىڭ 

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىن باشالپپ بېرىپ كکہلگہنن يىللىق 30 مىڭ ززىققا ئالتۇنن تۆلىمى بىكکارر 

قىلىنىدۇۇ. ئوسمانلى سۇلتانى بىلہنن ئاۋۋستىرىيہ ئىمپېرااتوررىى ئوخشاشش ئوررۇۇنداا ھېسابلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنى ررووما 

سہززااررىى ددہەہپپ ئاتاشش ماقۇللىنىدۇۇ.

.......................................................................................

كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ تاررىخچىالرر، ززىتۋااتوررووكك كکېلىشىمىگہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکېڭىيىشىنىڭ 

ئاخىرالشقانلىقى ددہەہلىللہنگہنن بىر كکېلىشىم ئىدىى ددہەہپپ باھا بېرىدۇۇ. بۇ كکېلىشىم بىلہنن ئوسمانلىالررنىڭ 

ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى ئۈستىدىكکى ئۈستۇنلۈكکى ئاخىرلىشىدۇۇ. ئوسمانلىالررنى بۇ كکېلىشمنى ئىمزااالشقا مہجبۇرر 

قىلغانن ئہڭڭ مۇھىم ئامىل ئاناددوولۇددىكکى جہاللى ئىسيانىنىڭ ناھايىتى خہۋۋپلىك باسقۇچالررغا يہتكکہنلىكکى 

ئىدىى. بۇ مۇناسىۋہەہتت بىلہنن، بىرىنچى ئہھمہدد ددہەہۋۋررىدہەہ ززىتۋااتوررووكك كکېلىشىمى 1608، 1615 ۋۋہەہ 1616- 

يىللىرىى قايتىدىن كکۆززددىن كکہچۈررۈۈلۈپپ يېڭىلىنىدۇۇ.



ئوسمانلىالرر كکۈنتہررتىپىگہ ئالغانن جہاللى ئىسيانىنى باستۇررۇۇشش ساالھىيىتى قوددۇۇقچى مۇررااتت پاشاغا 

بېرىلىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاۋۋستىرىيہ ۋۋہەہ ئىراانن بىلہنن ئۇززۇۇنن ۋۋااقىتتىن بويانن ئۇررۇۇشش ھالىتىدہەہ بولۇشى 

ئاناددوولۇدداا خہلقتىن ئاررتۇقق باجج ئېلىنىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ، بۇ ئہھۋاالمۇ خہلقنىڭ ددۆۆلہتتىن ناررااززىى بولۇشىنى 

كکہلتۈررۈۈپپ چىقىرىدۇۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇززۇۇنن ددااۋۋاامالشقانن ئۇررۇۇشالرردداا قوررۇۇقچىالررنىڭ ئۆلۈپپ كکېتىشى ياكکى 

ئۇززۇۇنن ددااۋۋاامالشقانن يۈررۈۈشلہرر تۈپہيلى مہھسۇالتت ئېلىش پہيتىنى قولدىن بېرىپ قويۇشلىرىى ۋۋہەہياكکى 

ئہسكکہررىي يۈررۈۈشلہررددہەہ قاچقۇنغا ئايلىنىپ قېلىشى قوررۇۇقچىلىق سىستېمىسىنىڭ ۋۋہەہيراانن بولۇشىغا يولل 

ئاچىدۇۇ. ئاناددوولۇدداا قوررۇۇقچىلىق بىلہنن شۇغۇلالنغۇچىالرر، سابىق ددۆۆلہتت ئہمہلدااررلىرىى ۋۋہەہياكکى مہھہللىي 

كکۈچتىن تہشكکىللہنگہنن كکۆپلىگہنن ززووررااۋۋاانن گۇررۇۇپپىالرر پہيداا بولىدۇۇ. بۇالرر قوررااللىق كکۈچچ تہشكکىل قىلىپ، 

ددۆۆلہتكکہ قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ. 1607- يىلى 30 مىڭ مىلتىقلىق ئہسكکہررددىن تہشكکىل تاپقانن 

ئاسىيالرر، ۋۋہەہززىرىئہززہەہملىكکكکہ تہيىنلہنگہنن قوددۇۇقچى مۇررااتت پاشا ۋۋہەہ تېرياكکى ھہسہنن پاشا تہررىپىدىن مہغلۇپپ 

قىلىنىدۇۇ. بىرىنچى ئہھمہدد، جہاللى ئىسيانلىرىى سہۋۋہەہبىدىن تاشلىنىپ قالغانن يہررلہررگہ قايتىدىن 

ئاھالىلہررنى ئولتۇررااقالشتۇررۇۇشقا تىرىشىدۇۇ. 1607- يىلى بىلہنن 1611- يىللىرىى ئاررىسىداا ئاناددوولۇدداا 

نىسبہتہنن بولسىمۇ ئامانلىقنى كکۈچكکہ ئىگہ قىلغانن قۇددۇۇقچى مۇررااتت پاشا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ باشقا بىر 

مہسىلىسى بولغانن ئىراانغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ، تہبرىزگہ قہددہەہرر ئىلگىرىلہيدۇۇ، 1611- يىلى 

ددىيارربہكکىرددہەہ ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىدۇۇ. يېڭى سہددررىئہززہەہمم نۇسۇخخ پاشا بولسا، 1612- يىلى ئىراانن بىلہنن 

تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاااليدۇۇ. بۇ كکېلىشىمدہەہ، 1555- يىلى مۇئہييہنلہشتۈررۈۈلگہنن  چېگراا ئاساسس 

قىلىنىش بىلہنن بىرگہ، سہفہۋۋىى سۇلتانى شاھھ ئابباسس ھہرر يىلى ئوسمانلى سۇلتانىغا مۇئہييہنن مىقداارردداا 

يىپہكك ئہۋۋہەہتىپ تۇررۇۇشى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. لېكکىن بۇ كکېلىشىم 1615- يىلى بۇززۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ ھہرر ئىكکكکى تہررہەہپپ 

بىرہەہرر نہتىجىگہ ئېرىشہلمىگہنن ئوسمانلى – ئىراانن ئۇررۇۇشى باشلىنىدۇۇ.

.......................................................................................



بىرىنچى ئہھمہدد مہززگىلىدىكکى يہنہ بىر مۇھىم ئىش بولسا، ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ كکۈچلہندۈۈررۈۈلىشى بولۇپپ، 

بۇنىڭ سايىسىداا ئىسپانىيہ پاددىشاھلىقى ۋۋہەہ ئىتالىيہنىڭ شىمالىدىكکى توسكکانا بۈيۈكك خانلىقى بىلہنن مالتا 

قىلىچۋااززلىرىنىڭ موررااددىكکى كکوررىنتوسس ۋۋہەہ كکوسس ئاررااللىرىغا قاررااتقانن ھۇجۇملىرىنىڭ ئالدىى ئېلىنىدۇۇ، 

شۇندااقال شىمالىي ئافرىقىداا ئوسمانلى نوپۇززىنىڭ ددااۋۋاامم قىلىشى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. بىرىنچى ئہھمہدد، 

ئىلگىرىى ئہنگلىيہ، فىراانسىيہ ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىك بىلہنن ئىمزااالنغانن سودداا كکېلىشىملىرىنى يېڭىاليدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا، ئىسپانىيہ، پوررتۇگالىيہ، كکاتاالنن، ددۇۇبرووۋۋنىك، ئانكکونا ۋۋہەہ فلوررېنساغا تہۋۋہەہ پاررااخوتالررنىڭ فىراانسۇزز 

بايرىقى ئاستىداا سودداا قىلىشلىرىغا ررۇۇخسہتت قىلىدۇۇ. گولالندىيہ بىلہنمۇ تۇنجى قېتىم 1612- يىلى سودداا 

كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ.

بىرىنچى ئہھمہدد 14 يىل سہلتہنہتت سۈررگہندىن كکېيىن، 1617- يىلى 22- نويابىر كکۈنى 28 يېشىداا 

ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ. تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ ئۆلۈپپ كکېتىشىنىڭ سہۋۋہەہبى 51 كکۈنن ددااۋۋاامالشقانن مہيدہەہ ئاغرىقى ئىدىى 

ددہەہپپ كکۆررسىتىلمہكکتہ. بىرىنچى ئہھمہدد كکىچىك ياشتىال تہختكکہ ئولتۇررغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، پاددىشاھلىق 

مہززگىلىدہەہ سۈننہتت تويى ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. تاررىخىي مہنبہلہرر ئۇنى مىجہززىى چۇسس ۋۋہەہ ددىنداارر بىر كکىشى ئىدىى 

ددہەہپپ تہررىپلہيدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ، يىقىلىشقا يۈززلہنگہنن كکہبىنىڭ تاملىرىنى ئىستانبۇلدىن ئۇستىالررنى 

ئہۋۋہەہتىپ ررىمۇنت قىلدۇۇررىدۇۇ، خہتلىرىنى يېڭىالپپ ياززغۇززىدۇۇ ۋۋہەہ مہددىنىدىكکى مہسجىدىى نہبہۋۋىي (پہيغہمبہرر 

مہسجىدىى) نىڭ مىنبہررلىرىنىمۇ ئىستانبۇلداا ئاقق مہررمہررددىن ياساتقۇززۇۇلغانن مىنبہرر بىلہنن ئالماشتۇررغۇززىدۇۇ. ئۇ 

نہيزہەہ ئېتىش ۋۋہەہ ئوۋۋ ئوۋۋالشقا ئامرااقق بولۇپپ، بۇ مہقسہتتہ پاتت – پاتت ئہددىرنہ ۋۋہەہ بۇررساغا باررىدىغانلىقى 

مہلۇمم. ‹بہختى› تہخہللۇسى ئاستىداا شېئىرالررنى ياززغانن بىرىنچى ئہھمہددنىڭ كکىچىكکرااقق بىر ددىۋاانىمۇ بارر.

ئہمما بىرىنچى ئہھمہددنىڭ نامىنىڭ ززاامانىمىزغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلىشى ۋۋہەہ پۈتۈنن ددۇۇنياغا تونۇلىشىغا سہۋۋہەہبب 

بولغانن ئہسىرىى سۇلتانن ئہھمہدد جامہسىدۇۇرر. ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر ‹ھىپوددرروومم›، ئوسمانلىالرر ‹ئاتت مہيداانى› ددہەہپپ 

ئاتايدىغانن ھاززىرقى كکۈندىكکى سۇلتانن ئہھمہدد مہيداانىغا ئىنشا قىلىنغانن بۇ جامہ ئوسمانلى ددہەہۋۋررىدہەہ 



‹ئہھمہددىييہ› ددہەہپپ ئاتىالتتى. كکېيىنچہ ‹سۇلتانن ئہھمہدد جامہسى› ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بولدىى. جامہنىڭ ئىچ 

 Blue› بىزہەہكکلىرىدہەہ ئىشلىتىلگہنن كکۆپپ قىسمى قويۇقق ھاۋۋاا ررہەہڭلىك چىنہ خشىلىرىى يۈززىسىدىن غہرربلىكکلہرر

Mosque›‹ھاۋۋاا ررہەہڭڭ جامہ› ددہەہپپ ئاتالغانن. جامہنىڭ ئۇلل تېشى 1609- يىلى 27- سېنتہبىرددہەہ بىرىنچى 

ئہھمہددنىڭ بىر ئالتۇنن گۈررجہكك بىلہنن ئۆززىى بىۋااسىتہ ھالداا تاكکى تہررلىگہنگہ قہددہەہرر ئىشلىشى بىلہنن 

قويۇلىدۇۇ. جامہنىڭ مىماررىى سہددہەہپچى ئہھمہدد بہگدۇۇرر. جامہنىڭ قۇررۇۇلۇشش خىزمىتى 1617- يىلى 

تاماملىنىدۇۇ. جامہنىڭ مہددررہەہسہ، سىبيانن (بالىالرر) مہكکتىپى، قہبرہەہ، ددۇۇكکانن، ھاممامم، ددااررۇۇششىفا 

(ددووختۇررخانا)، ئاشخانا ۋۋہەہ ئۈچچ قۇددۇۇقتىن تہشكکىل تاپقانن كکۇللىيہسىنىڭ ھہممىسىنىڭ ئىنشا قىلىنىشى 

1620- يىلىغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. سۇلتانن ئہھمہدد جامہسى سۇاليمانىييہ جامہسىدىن كکېيىن ئىستانبۇلداا 

بىنا قىلىنغانن ئہڭڭ چوڭڭ سہنئہتت ئابىدىلىرىنىڭ بىرىى ھېسابلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ 14 شہررہەہفہسى بىرىنچى 

ئہھمہددنىڭ ئوسمانلى پاددىشاھلىرىنىڭ ئونن تۆتىنچىسى ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ.

سۇلتانن ئہھمہدد جامہسى بىلہنن بىرگہ يہنہ بىر ھۈنكکارر (سۇلتانن) ساررىيى ئىنشا قىلىنىدۇۇ. بۇ قۇررۇۇلۇشش 

پاددىشاھنىڭ ناماززددىن ئىلگىرىى ياكکى كکېيىن ئولتۇررۇۇپپ ئارراامم ئالىدىغانن، سۆھبہتت ئۆتكکۈززىدىغانن بىر يہرر 

سۈپىتىدہەہ الھىيىلہنگہنن ھۈنكکارر سارراايلىرىنىڭ تۇنجىسى ھېسابلىنىدۇۇ. ھاززىرقى كکۈندہەہ بۇ سارراايي ۋۋہەہقىفلہرر 

باشش موددىرلىكکىگہ قاررااشلىق ھالى مۇززېي سۈپىتىدہەہ ئىشلىتىلمہكکتہ.

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-26
بىرىنچى مۇستاپا ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«بىرىنچى مۇستاپا (1622-1623)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى مۇستاپا (1623-1622)»

بىرىنچى مۇستاپا، ئوسمانلى سۇلتانى ئۈچىنچى مہھمہتنىڭ ئوغلى بولۇپپ، ئاتىسى مانىساددىكکى مہززگىلدہەہ 

ھىجرىيہ 1000- يىلى مىالددىى 1591- يىلى ددۇۇنيا كکېلىدۇۇ. ئۈچىنچى مہھمہتت تويۇقسىزال ئۆلۈپپ 

كکہتكکہندہەہ ئاررقىسىداا بىرىى ئونن ئۈچچ يېرىم، يہنہ بىر ئونن ئىكکكکى ياشالرردداا ئىكکكکى كکىچىك ئوغلى قالىدۇۇ. 

چوڭڭ ئوغۇلل ئہھمہتت ددہەہررھالل ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررغۇززىلىدۇۇ، مۇستاپا ئۆلتۈررۈۈلمہستىن توپقاپى 

ساررىيىنىڭ ھاررہەہمم قىسمىدىكکى ‹قہپہسس› ددېيىلىدىغانن جايغا سۇالپپ قويۇلىدۇۇ. بىرىنچى ئہھمہددنىڭ نېمىشقا 

قېرىندىشىنى ئۆلتۈررگۈززىۋہەہتمہيي (ئوسمانلىالرردداا مۇشۇندااقق بىر ئہنئہنہ بارر ئىدىى- تت) ھاياتت قويۇپپ 

قويغانلىقى توغرىسىداا ھہرر خىل قاررااشالررنى ئوتتۇررىغا قويۇشش مۇمكکىن. بىر قىسىم تاررىخچىالررنىڭ 

قاررىشىچہ، بۇالررنىڭ بىر ئانىدىن توغۇلغانن قېرىندااشالرر بولۇشش ئاساسلىق رروولل ئوينايدۇۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، 

بىرىنچى ئہھمہتت، باال ددېگۈددہەہكکال كکىچىك ياشتا بولغانلىقى ئۈچۈنن ئىنىسىنى ئۆلتۈررگۈززۈۈشنى قارراارر 

قىلغۇددہەہكك كکۈچكکہ ئىگہ ئہمہسس ئىدىى. ئىكکكکىنچى بىر قاررااشقا ئاساسالنغانداا، بىرىنچى ئہھمہددنىڭ 

1603- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانداا ئوغۇلل پہررززہەہنتىنىڭ بولماسلىقى ۋۋہەہ ئوسمانلى ۋۋااررىسلىق ئہنئہنىسىگہ 

كکىرگۈززۈۈلگہنن ئۆززگىرىشلہرر تۈپہيلى بىرىنچى مۇستاپانىڭ ھاياتىغا مۇددااخىلہ قىلمىغانن. ئہمما، بىرىنچى 

ئہھمہددنىڭ ئوغۇلل پہررززہەہنتى ددۇۇنياغا كکہلگہندىن ئېتىباررہەہنن بىرىنچى مۇستاپا ئىزچىل ھالداا ئۆلتۈررۈۈلۈشش 



قوررقۇنچى ئىچىدہەہ ھاياتت كکہچۈررۈۈشكکہ باشاليدۇۇ. 1617- يىلى بىرىنچى ئہھمہدد ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندہەہ، 

ددۆۆلہتت ئہرركکانى ئۇنىڭ ئونن ياشلىق ئوغلى ئىكکكکىنچى (ياشش) ئوسماننى ئہمہسس، ئىنىسى بىرىنچى 

مۇستاپانى تہختكکہ چىقىرىدۇۇ.

بىرىنچى مۇستاپا ددہەہۋۋررىى ئوسمانلى تاررىخىداا ناھايىتى كکۆپپ يېڭىلىقالرر ۋۋۇۇجۇددقا چىققانن ززاامانن قاتلىمىغا 

ئىشاررہەہتت قىلىدۇۇ. ئہڭڭ باشتا، بىرىنچى مۇستاپا 1302- يىلى باشالنغانلىقى قوبۇلل قىلىنغانن ئوسمانلى 

تاررىخىداا قېرىندىشىنىڭ ئوررنىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن تۇنجى سۇلتانن بولۇپپ، بۇ ئىش ئوسمانلى تاررىخىدىكکى 

تہخت ۋۋااررىسلىرىى ئہنئہنىلىرىنىڭ بوررۇۇلۇشش نۇقتىسى بولۇپپ قالىدۇۇ. بىرىنچى ئہھمہدد ددہەہۋۋررىدہەہ ددہەہسلہپكکى 

قہددىمى بېسىلغانن بۇ سىياسہتت ئاررقىلىق سہلتہنہتنىڭ ئاتىدىن ئوغۇلغا مىرااسس قىلىش ئاددىتىگہ خاتىمہ 

بېرىلىپ، ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ ياشتا ئہڭڭ چوڭڭ ئہرر مہنسۇبىنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىنى مہززمۇنن قىلغانن 

‹ئہكکبہررىييہتت› سىستېمىسىنىڭ تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلۇشىمۇ بىرىنچى مۇستاپانىڭ جۇلۇسى ئاررقىلىق 

ررېئاللىققا ئايلىنىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا بىرىنچى مۇستاپا ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن يہنہ بىر يېڭىلىق 

بولسا، 1617- يىلى 22- سېنتہبىرددہەہ تہختكکہ ئولتۇررغانن يېڭى سۇلتاننىڭ ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلغۇددہەہكك 

ئىقتىدااررىنىڭ بولۇشى ئۇياقتا تۇررسۇنن، ئاددہەہتتىكکى تۇررمۇشىنى ددااۋۋاامالشتۇررغىدہەہكکمۇ ئہقلى قابىلىيىتىنىڭ 

بولماسلىقىدۇۇرر. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئوسمانلى تاررىخىداا بىرىنچى مۇستاپا «ساررااڭڭ مۇستاپا» ددہەہپمۇ ئاتىلىدۇۇ.

بىرىنچى مۇستاپا 1617- يىلى 22- سېنتہبىرددہەہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇپپ، 96 كکۈنن سہلتہنہتت سۈررىدۇۇ. 

1618- يىلى بىرىنچى مۇستاپانى ئاغدۇۇررۇۇپپ تاشالپپ تہختنى تاررتىۋاالغانن جىيہنى ئىكکكکىنچى ئوسمانن، 

ئۇنى تۆتت يىل بويىچہ ناھايىتى ناچارر شارراائىتالرر ئاستىداا ناززااررہەہتت ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررىدۇۇ. ياشش ئوسمانن 

(ئىكکكکىنچى ئوسمانن) نىڭ بىر قېتىملىق ئىسيانن ئہسناسىداا ئۆلتۈررۈۈلۈشىدىن كکېيىن 1622- يىلى 19- 

مايداا ئىكکكکىنچى قېتىم ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ ۋۋہەہ 1623- يىلى 10- ئىيۇلغىچہ سہلتہنہتت سۈررىدۇۇ. 

بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ فاتىھ سۇلتانن مہھمہتتىن كکېيىن ئىكکكکىنچى قېتىم تہختكکہ ئولتۇررغانن 



ئوسمانلى سۇلتانى بولىدۇۇ. فاتىھنىڭ ئىكکكکىنچى قېتىم تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى ئاساسلىقى ئاتىسىنىڭ ئىستىكکى 

ۋۋہەہ كکونترووللۇقى ئاستىداا ررووياپقا چىققانن بولسا، بىرىنچى مۇستاپانىڭ ئىكکكکىنچى قېتىم تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى 

ددۆۆلہتت ئىچىدىكکى ئوخشاشش بولمىغانن گۇررۇۇپپىالررنىڭ مۇجاددىلىسىنىڭ نہتىجىسى سۈپىتىدہەہ ررووياپقا چىقىدۇۇ.

.......................................................................................

فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ددہەہۋۋررىدىن بۇيانن ئىجراا قىلىنىپ كکہلگہنن قېرىندااشنى ئۆلتۈررۈۈشش سىياسىتىگہ كکۆررہەہ، 

بىرىنچى ئہھمہدد قېرىندىشى مۇستاپانى ئۆلتۈررۈۈشى كکېرہەہكك ئىدىى. ئىستانبۇلدىكکى ۋۋہەہنہددىك كکونتاررىنىنىڭ 

قاررىشىچہ، بىرىنچى ئہھمہدد ئىنىسى بىرىنچى مۇستاپانى ئۆلتۈررۈۈشنى ئويلىغانن، بىرااقق بۇ ئويي ئۇنى 

شۇنچىلىك بىئارراامم قىلغانكکى، نہتىجىدہەہ ئۇنى ئۆلتۈررۈۈشتىن ۋۋاازز كکہچكکہنن.

بىرىنچى ئہھمہدد ۋۋااپاتت بولغانداا ئوغلى ئوسمانن ئونن ئۈچچ ياشتا ئىدىى. ئىلگىرىكکى مہززگىللہررددہەہ بۇ ياشتىكکى 

بىر باال ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇرراااليتتى، بىرىنچى ئہھمہدد ئۆلگہندہەہ بولسا، ئوغلى ئوسمانن ئہمہسس، سوفى 

مہھمہتت پاشا ۋۋہەہ شہيخۇلئىسالمم ئہساتت ئہپہندىى قاتاررلىق ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ قاررااررىغا ئاساسہنن، قہپہستہ 

ياشاۋۋااتقانن قېرىندىشى مۇستاپا تہختكکہ ئولتۇررغۇززىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئوسمانلى خانىداانلىقى تاررىخىداا 

تۇنجى قېتىم ئائىلىدىكکى شاھزااددىلہررنىڭ ئہڭڭ چوڭىنىڭ ئوسمانلى سۇلتانى بولۇشى مۇۋۋااپىق ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ. 

لېكکىن كکاتىپ چہلہبىنىڭ ياززغانلىرىغا قاررىغانداا، ئاررىدىن ئۈچچ ئايي 10 كکۈنن ئۆتكکہندہەہ يہنہ شۇ ددۆۆلہتت 

ئہرركکانى تہررىپىدىن بىرىنچى مۇستاپانىڭ سہلتہنہتت ئىشلىرىنى ئىدااررہەہ قىاللمايدىغانلىقى قوبۇلل قىلىنىپ، 

ئۇنى تہختتىن چۈشۈررۈۈپپ ئوررنىغا ئىكکكکىنچى ئوسماننى ئولتۇررغۇززۇۇشش قارراارر قىلىنىدۇۇ. لېكکىن 1622- يىلى 

يہنىچہررىلہرر ئىكکكکىنچى ئوسمانغا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررۈۈپپ ئۇنى ئۆلتۈررىدۇۇ ۋۋہەہ قايتىدىن بىرىنچى مۇستاپانىڭ 

تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ.



بىر ئوسمانلى سۇلتانىنىڭ ئاتقا مىنگہنن ھالداا خہلقنىڭ ئاررىسىغا چىقىشى ئۇنىڭ ساالمہتلىك ئہھۋاالىنىڭ 

ياخشى ئىكکہنلىكکىنىڭ ئىشاررىتىدۇۇرر. لېكکىن بىرىنچى مۇستاپانىڭ ساالمہتلىك ئہھۋاالى ئہسلىدىنال نوررمالل 

بولمىغانن ئہقلىي ئىقتىدااررىى يۈززىسىدىن قہپہستىكکى چېغىداا تېخىمۇ ناچاررلىشىپ كکہتكکہنىدىى. خہلق 

ئاررىسىدىكکى سۆزز – چۆچہكکلہررگہ كکۆررہەہ، 1623- يىلىغا كکہلگہندہەہ ئاتنىڭ ئۈستىدہەہ ئولتۇرراالىغۇددہەہكکمۇ ماجالى 

قالمىغانىدىى. ددۆۆلہتت ئہرركکانى بۇ خىل سۆزز – چۆچہكکلہررگہ خاتىمہ بېرىش ئۈچۈنن، بىرىنچى مۇستاپانى 

گويا ئاتقا مىنىپ ئايلىنىۋااتقانن ھالىتىنى ئہكکس ئہتتۈررۈۈشش مہقسىتىدہەہ باشقا بىرىنى ئۇنىڭغا ئوخشاشش 

كکىيىندۈۈررۈۈپپ، خہلقنىڭ ئاررىسىغا چىقىرىدۇۇ. ئوسمانلى ھہققىدہەہ تہتقىقاتت ئېلىپ باررغۇچىالرر، بىرىنچى 

مۇستاپانىڭ ئۇ مہززگىللہررددہەہ ناھايىتى ئاجىزالپپ كکہتكکہنلىكکىنى يېزىشىدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئوسماننى ئۆلتۈررگہنن 

يہنىچہررىلہرر، بىرىنچى مۇستاپانى تہختكکہ ئولتۇررغۇززۇۇشش ئۈچۈنن توپقاپى ساررىيى، ھہررہەہمم قاتاررلىق جايالرردداا 

ئۇنى ئىزددہەہشكکہ كکىرىشىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنى ئاددہەہمنىڭ ئىچىنى ئېچىشتۈررىۋہەہتكکۈددہەہكك ھالداا ئۇچرىتىدۇۇ. يہنىچہررىلہرر 

بىرىنچى مۇستاپانى تاپقانداا، ئۇ، قوللىرىنى قۇۋۋۇۇشتۇررۇۇپپ تۇررغانن ئىكکكکى خىزمہتچى خوتۇننىڭ ھۇززۇۇررىداا 

ناچارر بىر كکۆررپىنىڭ ئۈستىدہەہ ئولتۇررۇۇپپ قۇررئانن ئوقۇۋۋااتاتتى. بہلكکىدہەہ سارراايي ئىچىدىكکى قااليمىقانچىلىقالرر 

يۈززىسىدىن باشقىالرر ئۇنى ئۇنتۇپپ كکہتكکہنن بولۇشى مۇمكکىن ئىدىى. بىرىنچى مۇستاپانىڭ بىر نہررسہ 

يىمىگىنىگہ ئۈچچ كکۈنن بولۇپپ قالغانىدىى. ئۇ يہنىچہررىلہررنى كکۆررگہندہەہ ئىچىش ئۈچۈنن سۇ بېرىشىنى تہلہپپ 

قىلىدۇۇ. يہنىچہررىلہرر ئۇنى بىر ئاتقا مىنگۈززۈۈپپ ئوررتا جامہگہ ئېلىپ بېرىشقا ئۇررۇۇنغانن بولسىمۇ، نہتىجىگہ 

ئېرىشہلمہيدۇۇ، بىرىنچى مۇستاپا شۇنچىلىك ئاجىزالپپ كکہتكکہنن ئىدىكکى، ئوررتا جامہگىمۇ ساررااينىڭ بىر 

ھاررۋۋىسى بىلہنن ئېلىپ بېرىلىدۇۇ.

بىرىنچى مۇستاپانىڭ ئىكکكکىنچى قېتىملىق سہلتہنىتىمۇ ئۇززۇۇنن ددااۋۋاامم قىلمايدۇۇ. 1623- يىلى 10 – ئىيۇلداا 

بىرىنچى مۇستاپا تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ، ئوررنىغا بىرىنچى ئہھمہددنىڭ ئوغلى ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ بىر 

تۇغقىنى تۆتىنچى مۇستاپا ئولتۇررغۇززىلىدۇۇ.



.......................................................................................

بىرىنچى ئہھمہددنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى بىلہنن ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىداا تۇنجى قېتىم «قہپہسس تۈززۈۈمى» 

ئىجراا قىلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. بۇ تۈززۈۈمنىڭ ئىجراا قىلىنىشقا باشلىنىشى بىرىنچى مۇستاپانىڭ ھاياتىنى 

قۇتقۇززۇۇپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ يۇقىرىداا ئېيتىپ ئۆتكکىنىمىزددہەہكك ئۇنىڭ ئىكکكکى قېتىم تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىنى كکاپالہتكکہ 

ئىگہ قىلىدۇۇ. «قہپہسس تۈززۈۈمى» قاندااقق بىر تۈززۈۈمم ئىدىى؟ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشش ھوقۇقىغا ئىگہ بولغانن بىر 

تۇغقانالرر بىر – بىرلىرىنى ئۆلتۈررمىسىمۇ بۇالتتى، لېكکىن شۇندااقق بىر تۈززۈۈمم ئوتتۇررىغا قويۇلۇشى كکېرہەہكك 

ئىدىكکى، ھېچ بولمىغاندىمۇ سہلتہنہتت سۈررىۋااتقانن سۇلتاننىڭ ئىشلىرىغا باشقا قېرىندااشلىرىنىڭ 

توسالغۇلۇقق پہيداا قىلماسلىقى كکېرہەہكك ئىدىى. مانا بۇ قاررااشقا ئاساسہنن، ئوسمانلى تہخت ۋۋااررىسى 

سىستېمىسىداا «قہپہسس» تۈززۈۈمى يولغا قويۇشش ۋۋہەہ بۇ مہقسہتتہ ساررااينىڭ چہكکلہنگہنن قىسمىدىكکى 

ئہندہەہررۇۇنداا باشقا بىر تۇغقانالررغا يہرر ئاجرىتىش، نہتىجىدہەہ ئۇالررنىڭ سىرتقى ددۇۇنيا بىلہنن بولغانن ئاالقىسىنى 

كکېسىپ تاشالشش كکېرہەہكك ئىدىى. ئوسمانلى ساررىيىداا ئىلگىرىى شاھزااددىلہرر ياشايتتى. بولۇپمۇ 16- 

ئہسىرنىڭ ئىكکكکىنچى يېرىمىداا شاھزااددىلہررنى سانجاقق (ۋۋىاليہتت) الررغا ئہۋۋہەہتىش سىياسىتى قىسمہنن ياكکى 

پۈتۈنلہيي ئہمہلدىن قالدۇۇررۇۇلغاندىن كکېيىن، ئۇالررنىڭ سارراايداا ياشىغانلىقىنى كکۆررىۋااالاليمىز. لېكکىن ئۇ 

مہززگىللہررددہەہ سارراايداا تۇررغانن شاھزااددىلہرر، ئوسمانلى تہختىدہەہ ئولتۇررغانن سۇلتاننىڭ ئوغۇللىرىى ئىدىى. 

بىرىنچى مۇستاپا ددہەہۋۋررىدىن باشالپپ، سارراايداا پہقہتت سۇلتاننىڭ ئوغلىال ئہمہسس، بىر تۇغقىنىمۇ تۇررۇۇشقا 

باشاليدۇۇ. ھہتتاكکى كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ سارراايداا سۇلتاننىڭ بىر تۇغقانلىرىدىن باشقا جىيہنن ۋۋہەہ نہۋۋررہەہ 

تۇغقانلىرىمۇ تۇرراااليدىغانن بولىدۇۇ. «قہپہسس» شاھزااددىلہرر قۇررقۇنچلۇقق ھاياتقا مہھكکۇمم قىلىنغانن توپقاپى 

ساررىيى ھہررہەہمم قىسمىنىڭ بىر بۆلمىسى ئىدىى. شاھزااددىلہررنى بۇ يہررددىن پہقہتت ئۆلۈمم ياكکى تہختكکہ چىقىشال 

قۇتقۇززۇۇپپ قاالاليتتى. ھہررہەہمنىڭ قوررقۇنچلۇقق ۋۋہەہ سىرالرر بىلہنن تولغانن بۇ قىسمى ئونن ئىكکكکى بۆلمىدىن 

تہشكکىل تاپاتتى. بۇ بۆلمىلہررنىڭ ھہممىسى ۋۋاالىدہەہ سۇلتانن باغچىسىنىڭ شہررقىي شىمالل قىسمىداا ئىدىى. بۇ 



يہررگہ يېقىن يہررددہەہ شہمشاتت باغچىسى بولغانلىقى ئۈچۈنن «قہپہسس»، «شہمشاددلىق» ياكکى «شہمشاددلىق 

ئۆيى» ددہەہپپ ئاتىالتتى. لېكکىن «قہپہسس» ددېگہنن نامم ددہەہسلہپكکى مہززگىللہررددہەہ خہلق تہررىپىدىن كکۆپلہپپ 

ئىستىمالل قىلىنغانن بولسىمۇ، ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن «شہمشاددلىق» ياكکى «شہمشاددلىق ئۆيى» ددېگہنن 

ئىسىم ئۈستۈنلۈكکنى ئىگىلىگہنن ۋۋہەہ باررلىق كکىشىلہرر تہررىپىدىن ئىستىمالل قىلىنىدىغانن ھالغا كکہلگہنن. بۇ 

يہررگہ نہززہەہرربہنت قىلىنغانن ئوسمانلى خانىداانىنىڭ ئہرر مہنسۇپلىرىنىڭ تہلىم – تہرربىيہ ئىشلىرىى توختىتىپ 

قويىالتتى. بالىلىق ۋۋہەہ ياشلىق يىللىرىنىڭ بىرىى قىسمىنى «قہپہسس» تہ ئۆتكکۈززگہنن بىرىنچى مۇستاپامۇ 

يۇقىرىقى سہۋۋہەہبلہرر تۈپہيلى ياخشى تہلىم – تہرربىيہ ئااللمىغانن ۋۋہەہ خہتتى ھۇمايۇنن (ئہمىر – پہررمانن) لىرىنى 

باشقىالررغا ياززددۇۇررۇۇشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ.  بىرىنچى مۇستاپا 1639- يىلى ۋۋااپاتت بولغانن ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ ئالتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئىكکكکىنچى ئوسمانن ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى ئوسمانن (1618-1622)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى ئوسمانن (1622-1618)»

ئوسمانلى سۇلتانى بىرىنچى ئہھمہددنىڭ ماھپىرۇۇزز سۇلتاندىن بولغانن ئوغلى ئىكکكکىنچى ئوسمانن، ئوسمانلى 

تاررىخ مہنبہلىرىدہەہ «شېھىت ئوسمانن» ياكکى «ياشش ئوسمانن» ددېگہندہەہكك ئىسىمالرر بىلہنن تىلغا ئېلىنىدۇۇ. 

1603- يىلى 15- نويابىردداا ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى ئوسمانن، ئاتىسى بىرىنچى ئہھمہدد 

تہررىپىدىن يولغا قويۇلغانن ئوسمانلى تہخت ۋۋااررىسى تۈززۈۈمىگہ ئۇيغۇنن ھالداا، ئوغۇلل پہررززہەہنتلہررنىڭ ئہڭڭ 

چوڭى بولغانلىقى ئۈچۈنن، ناھايىتى ياخشى تہلىم – تہرربىيىگہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. ئہددہەہبىياتت، تاررىخ ۋۋہەہ 

جۇغرااپىيہ بىلہنن بىرگہ، خېلى يۇقىرىى سہۋۋىيہددہەہ فىلولوگىيہ ددہەہررسى ئالىدۇۇ، تۈرركکچىدىن باشقا پاررىس، 

ئىتالىيہ، ئہررہەہبب ۋۋہەہ گىرىك تىللىرىنى ئۆگىنىدۇۇ. ياخشى تہلىم – تہرربىيہ ئالغانن ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ 

ئوسمانلى شاھزااددىلىرىى ئىچىدىكکى مہددہەہنىيہتت – سہۋۋىيہسى ئہڭڭ يۇقىرىى شاھزااددىلہررنىڭ بىرىى ئىكکہنلىكکى 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتىگہنن چہتت ئہلل ئہلچىلىرىى تہررىپىدىنمۇ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. بۇالررددىن 

ئہنگلىيہ ئہلچىسى توماسس رروويي، ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ ئېسىل ۋۋہەہ جہسۇرر بىر ياشش ئىكکہنلىكکىنى بايانن 

قىلغاندىن كکېيىن، ئہجدااددىنىڭ ززہەہپہررلىرىگہ ھہۋۋہەہسس قىلىدىغانن ۋۋہەہ ئۇالرر ئېرىشكکہنن نامم – شۆھرہەہتلہررگہ 

ئېرىشىش ئۈچۈنن قولىدىن كکېلىشىچہ تىرىشچانلىق كکۆررسہتكکہنن بىرىى ئىدىى، ددہەہپپ تہسۋىرلہيدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئوسمانن بۇ خىل ئاالھىدىلىكکلہررگہ ئىگہ بولسىمۇ، ئاتىسى بىرىنچى ئہھمہدد 1617- يىلى 

22- نويابىر كکۈنى ۋۋااپاتت بولغانداا ھہيراانن قاالررلىق ددہەہررىجىدہەہ ئىكکكکىنچى ئوسمانن ئہمہسس، تاغىسى بىرىنچى 



مۇستاپا تہختكکہ ئولتۇررغۇززۇۇلۇپپ پاددىشاھھ ئىالنن قىلىنىدۇۇ. لېكکىن بىرىنچى مۇستاپانىڭ تۇررااقسىز ئىش – 

ھہررىكکہتلىرىى نہتىجىسىدہەہ ئۇنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززغانن ددۆۆلہتت ئہرركکانى، ئاررىدىن ئۈچچ ئايي ئۆتكکہندىن كکېيىن 

1618- يىلى 26- يانۋاارر كکۈنى ئىكکكکىنچى ئوسمانن سۇلتانلىق تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ. باشقا ئوسمانلى 

سۇلتانلىرىغا ئوخشاشال ئىكکكکىنچى ئوسمانمۇ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشنىڭ تہقہززززااسى سۈپىتىدہەہ مۇناسىۋہەہتلىك 

كکىشىلہررگہ جۇلۇسس پۇلى تاررقىتىدۇۇ. جۇلۇسس، يېڭى پاددىشاھھ تہختكکہ ئولتۇررغانداا ددۆۆلہتت خاددىملىرىى 

دداائىرىسىگہ كکېرىدىغانن كکىشىلہررگہ بېرىلىدىغانن ھہددىيہ بولۇپپ، بۇ ئاددہەہتت ئوسمانلىالررددىن ئىلگىرىكکى 

ئىسالمم ددۆۆلہتلىرىنىڭ ئہنئہنىلىرىدىمۇ بارر ئىدىى. ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ بولسا، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتت ددہەہۋۋررىگہ 

كکہلگہندہەہ، بۇ ئىش قانۇنن ئاررقىلىق ئہنئہنىگہ ئايالندۇۇررۇۇلىدۇۇ. لېكکىن بىرىنچى مۇستاپانىڭ تہختكکہ 

ئولتۇررۇۇپپ 96 كکۈنن ئۆتكکہندىن كکېيىن، ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى ۋۋہەہ جۇلۇسس پۇلى 

تاررقىتىشى ددۆۆلہتت خہززىنىسىنى ئاجىز ئوررۇۇنغا چۈشۈررۈۈپپ قويىدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررۇۇشنىڭ يہنہ بىر خىل 

ررہەہسمىيىتى، ياۋۋررووپاددىكکى تاجج كکىيىش مۇررااسىمىغا ئوخشاشش ، قىلىچ ئوينىتىش ئىدىى.

قىلىچ ئوينىتىش مۇررااسىمى ئىستانبۇلنىڭ پہتھى قىلىنىشىدىن كکېيىن، بولۇپمۇ ئہييۇبب رراايونىدىكکى ئہبۇ 

ئہييۇبب ئہنساررىنىڭ قہبرىسى بارر جايداا ئۆتكکۈززىلہتتى. يېڭى پاددىشاھھ بىلہنن بىرلىكکتہ ئالدىنقى قاتارردداا 

تۇررىدىغانن ددۆۆلہتت ئہرركکانلىرىى بىر ھہيئہتت تہشكکىل قىلىپ، سارراايدىن قوررۇۇقلۇقق ۋۋہەہياكکى ددېڭىز يولى 

ئاررقىلىق ئہييۇبب رراايونىغا باررااتتى. بۇ ھہيئہتت قىلىچ قىسىملىرىى ددہەہپپ ئاتىالتتى. پاددىشاھنىڭ قىلىچ 

ئوينىتىش مۇررااسىمى ئاخىرالشقاندىن كکېيىن، ئاتا – بوۋۋىلىرىنىڭ قہبرىلىرىنى ززىياررہەہتت قىالتتى ۋۋہەہ ددېڭىز 

يولى بىلہنن كکہلگہنن بولسا قۇررۇۇقلۇقق ئاررقىلىق، قۇررۇۇقلۇقق بىلہنن كکہلگہنن بولسا ددېڭىز يولى ئاررقىلىق 

سارراايغا قايتىپ كکېتہتتى. ئہينى شہكکىلدہەہ ئىكکكکىنچى ئوسمانمۇ ئہبۇ ئہييۇبب ئہنساررىنىڭ قہبرىسىگہ 

بېرىپ، قىلىچ ئوينىتىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى ئوسمانن ددہەہۋۋررىى باشالنغانن بولىدۇۇ.



ئىكکكکىنچى ئوسمانن پاددىشاھھ بولۇشنىڭ ئہنئہنىۋىى ررہەہسمىيہتلىرىنى ئاخىرالشتۇررغاندىن كکېيىن، تاغىسىنىڭ 

تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىغا سہۋۋہەہبب بولغانن سوفى مہھمہتت پاشانىڭ ئوررنىغا ددااماتت مہھمہتت پاشانى تہيىنلہيدۇۇ، 

شہيخۇلئىسالمم ئہساتت ئہپہندىنىڭ ئوررنىغا ئۇستاززىى ئۆمہرر ئہپہندىنى تہيىنلہشش ئۈچۈنن ئۇنىڭغا 

شہيخۇلئىسالملىق ئۇنۋاانىنى بېرىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى ئوسمانن تہختكکہ ئولتۇررغانداا ئىراانن بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئاررىسىدىكکى ئۇررۇۇشش ددااۋۋاامم قىلىۋااتقانن 

بولۇپپ، ۋۋہەہززىرىئہززہەہمم خہلىل پاشا، ئىراانداا سہررااۋۋ كکېلىشىمىنى ئىمزاااليدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىن ئىكکكکىنچى 

ئوسمانن، ددىققىتىنى شىمالل تہررہەہپكکہ مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. پولشالىقالررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن ئۇكکراائىنا 

قاززااقلىرىى ئوسمانلىالررغا قاررشى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇۇ. سىنوپپ ۋۋہەہ ئىستانبۇلنىڭ قارراا ددېڭىز ساھىلىدىكکى قىسمىغا 

ھۇجۇمم قىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئہفالكك ۋۋہەہ بوغداانن (ھاززىرقى ررۇۇمىنىيہ) ددىن باشقا ئہررددہەہلل (تراانسىلۋاانىيہ) 

نىمۇ ئوسمانلىالررغا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررۈۈشكکہ ررىغبہتلہندۈۈررۈۈشى، بۇ رراايونغا ئہسكکىرىي يۈررۈۈشش قىلىشنى 

تہقہززززاا قىلىدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررغانن چېغىداا ئہمدىال 14 ياشقا كکىرگہنن ئىكکكکى ئوسماننىڭ ئہجدااددلىرىغا 

ئوخشاشال يۈررۈۈشلہررگہ ئاتلىنىپ، فاتىھ ئۇنۋاانىنى ئالماقچى بولۇشى ۋۋہەہ يېقىن ئہترااپىدىكکىلہررنىڭمۇ ئۇنى 

شۇندااقق قىلىشقا قىزىقتۇررۇۇشى نہتىجىسىدہەہ 1621- يىلى خوتىن يۈررۈۈشى ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن ئہسكکىرىي 

يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئوسمانن ئۆززىى بىۋااسىتہ ئىشتىرااكك قىلغانن بۇ قېتىملىق يۈررۈۈشكکہ يہنىچہررىلہرر ئىستہكکسىز ھالداا 

قاتنىشىدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئوسمانن، بۇ يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىشتىن ئىلگىرىى ئىستانبۇلداا ئۆززىنىڭ ئوررنىغا تہختكکہ 

چىقىرىلىش ئېھتىمالى بارر ددہەہپپ گۇمانن قىلىپ، ئىنىسى شاھزااددہەہ مہھمہتنى بوغۇپپ ئۆلتۈررگۈززىدۇۇ. 1621- 

يىلى 21- مايي كکۈنى ئىستانبۇلدىن قوززغالغانن قوشۇنن 1- سېنتہبىر كکۈنى ھاززىرقى ئۇكکراائىنانىڭ باسارراابيا 



رراايونىدىكکى تۇررال ددہەہررياسىنىڭ ئوڭڭ تہررہەہپپ قىرغىقىغا جايالشقانن ئىسترااتېگىيہلىك ئہھمىيہتكکہ ئىگہ خوتىن 

قہلئہسىگہ يېتىپ باررىدۇۇ. قہلئہ مۇھاسىرہەہ قىلىنىدۇۇ، لېكکىن يہنىچہررىلہررنىڭ تۈززۈۈملہررگہ ررېئايہ 

قىلماسلىقلىرىى يۈززىسىدىن قہلئہنى پہتھى قىلىش مۇمكکىن بولمايدۇۇ. پولشالىقالررنىڭ تىنچلىق ئوررنىتىش 

تہلىپى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ پولشالىقالرر بىلہنن قانۇنى ددہەہۋۋررىدىكکى چېگرااالررنىڭ قوبۇلل قىلىنىشى، قاززااقالررنىڭ 

ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا كکىرمہسلىكکى، تۇررال ددہەہررياسى بويىدىكکى ئوسمانلىالررغا قاررشى سېلىنغانن قہلئہلہررنىڭ 

يىقىپ تاشلىنىشى ۋۋہەہ پولشالىقالررنىڭ ئوسمانلىالررنىڭ ھېمايىسى ئاستىدىكکى قىرىم خانلىقىغا يىللىق 40 

مىڭ ئالتۇنن خاررااجج تۆلہشنى قوبۇلل قىلىشى بىلہنن تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. ئہمہلىيہتتہ ناھايىتى 

چوڭڭ بىر ئۇتۇقق قولغا كکہلتۈررۈۈلمىگہنن بولسىمۇ، بۇ قېتىملىق يۈررۈۈشش ناھايىتى چوڭڭ بىر غالىبىيہتتہكك 

كکۆررسىتىلىپ، 1621- يىلى 28- ددېكکابىرددىن باشالپپ ئۈچچ كکېچہ – كکۈندۈۈزز ئىستانبۇلداا تہبرىكکلہشش 

پائالىيہتلىرىى ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. بہلكکىدہەہ بۇ يۈررۈۈشنىڭ ئہڭڭ مۇھىم نہتىجىسى، ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ ناھايىتى 

كکىچىك ياشتا بولۇشىغا قاررىمايي، يۈررۈۈشش ئہسناسىداا ئۆززىى بىۋااسىتہ شاھىت بولغانن قوشۇننىڭ 

ئىتائہتسىزلىكکى ۋۋہەہ تۈززۈۈمگہ بويسۇنماسلىقى مہسىلىسىگہ چاررہەہ تېپىش كکېرہەہكکلىكکى پىكکرىگہ كکېلىشى بولىدۇۇ. 

بۇ پىكکىر ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ ھاياتى بہددلىگہ ئېلىپ باررىدىغانن ئىسالھاتت تہشہببۇسىنى ئوتتۇررىغا 

قويۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.

.......................................................................................

خوتىن يۈررۈۈشىدىن قايتقانن ئىكکكکىنچى ئوسمانن، ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىن 

بۇيانن ددااۋۋااملىشىپ كکہلگہنن سارراايدىكکى جاررىيہ بىلہنن ئۆيلىنىش ئہنئہنىسىنى بوززۇۇپپ تاشالپپ، 

شہيخۇلئىسالمم ئہساتت ئہپہندىنىڭ قىزىى ئاقىلہ بىلہنن نىكکاھلىنىدۇۇ. سارراايدىكکى ررہەہسمىيہتلہررنى بىر قہددہەہرر 

بوشىتىپ، ئۆززىدىن باشالپپ باررلىق كکىشىلہررنىڭ ئاددددىي كکىيىنىشلىرىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. لېكکىن 

ئىكکكکىنچى ئوسمانغا قاررشى ئہڭڭ كکۈچلۈكك ئىنكکاسس قوشۇننىڭ مۇئہييہنن ئىنتىزاامغا كکىرگۈززۈۈلۈشىنىڭ 



مۇھىملىقىغا دداائىر پىكکىرلىرىى يۈززىسىدىن ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. ئۇنىڭ يہنىچہررىلہرر مہرركکہززلىك ئہسكکىرىي 

تۈززۈۈمنى بىكکارر قىلىپ ئاناددوولۇ، سۈررىيہ ۋۋہەہ مىسىرددىن ئېلىپ كکېلىدىغانن ئہسكکہررلہرر بىلہنن يېڭى بىر قوشۇنن 

قۇررۇۇپپ، پايتہختى ئىستانبۇلدىن بۇررسا ياكکى قاھىرہەہگہ يۆتكکہشش پىكکرىنىڭ باررلىقىغا دداائىر سۆزز – چۆچہكکلہرر 

تاررقايدۇۇ. مانا بۇ خىل سۆزز – چۆچہكکلہررنى چىقىش قىلغانن 19 ۋۋہەہ 20- ئہسىرددىكکى بىر قىسىم 

تۈرركکىيہلىك ۋۋہەہ چہتت ئہللىك تاررىخچىالرر ‹ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ مىللىي ۋۋہەہ سىكکوالرر بىر ددۆۆلہتت قۇررۇۇشنى 

پىالنلىغانلىقى› غا دداائىر قاررااشالررنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ ئىلمىيہ سىنىپىنىڭ ساالھىيىتىگىمۇ چہكکلىمہ قويۇشى، ئۇنىڭغا قاررشى 

شہكکىللہنگہنن ئۆكکتىچىلہرر سېپىنى تېخىمۇ كکېڭہيتىۋېتىدۇۇ. 1618- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغاندىن بۇيانن 

ئىستانبۇلداا كکۆررۈۈلگہنن ئېغىر ئوتت ئاپہتلىرىى، ۋۋاابا كکېسہللىرىى، سہلل ئاپىتى ۋۋہەہ ئىستانبۇلل بوغۇززىنىڭ توڭالپپ 

كکېتىشىگہ سہۋۋہەہبب بولغانن قاتتىق سوغۇقالررغا ئۇنىڭ سہلتہنىتىنىڭ شۇملىقىدىن بولدىى، ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ. 

بۇنىڭدىن باشقا كکىيىملىرىنى ئالماشتۇررۇۇپپ تہكکشۈررۈۈشلہررگہ چىقىشى، ۋۋہەہززىپىسىنىڭ سىرتىداا پائالىيہتت 

ئېلىپ بېرىۋااتقانن يہنىچہررىلہررنىڭ خہلقنىڭ بىر قىسمىنى جاززاالىشى، قانۇنسىز شہكکىلدہەہ پۇلل – مالل 

توپلىشى، ئىستانبۇلنىڭ بايلىرىنىڭ ماللىرىنى مۇساددىرہەہ قىلىپ، ئىكکكکىنچى ئوسمانغا ھہرر ھہپتہ ھہددىيہ 

سۈپىتىدہەہ تہقدىم قىلىدىغانن گۈززہەہلجہ ئہلى پاشانى سہددررىئہززہەہملىكکكکہ تہيىنلىشى قاتاررلىقالرر خہلق ئىچىدہەہ 

ئىكکكکىنچى ئوسمانغا بولغانن ناررااززىلىقنىڭ پہيداا بولۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ يېڭى بىر قوشۇنن تہشكکىللہشش مہقسىتىنى يوشۇررۇۇپپ، ‹ھہجگہ باررىمہنن› ددېگہنن 

باھانہ بىلہنن ئىستانبۇلدىن ئايرىلماقچى بولۇشى نہتىجىسىدہەہ، 1622- يىلى 18- مايي كکۈنى 

يہنىچہررىلہرر ۋۋہەہ ئۆلىماالررنىڭ باشالمچىلىقىداا ئىسيانن باشلىنىدۇۇ. ئىسياننىڭ مہقسىتى ددہەہسلہپتہ ئىكکكکىنچى 

ئوسماننى ھہجگہ بېرىشتىن ۋۋاازز كکہچتۈررۈۈشش ۋۋہەہ ئۇنى ئىسالھاتت پىكکىرلىرىگہ ئىشہندۈۈررگہنن يېقىن 

ئہترااپىدىكکى بہززىى كکىشىلہررنىڭ ۋۋہەہززىپىدىن ئېلىپ تاشلىنىشىدىن ئىباررہەہتت ئىدىى. لېكکىن ئىكکكکىنچى 



ئوسماننىڭ قاتتىق پوززىتسىيہسى ئىسياننىڭ تېخىمۇ كکېڭىيىپ 3 كکۈنن ددااۋۋااملىشىشى ۋۋہەہ نىھايىتىدہەہ ئۇنىڭ 

ئىسيانن نہتىجىسىدہەہ ئۆلگہنن تۇنجى ئوسمانلى پاددىشاھى بولۇپپ قېلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، 

ئۆززىدىن ئىلگىرىى 3 ئايي تہختتہ ئولتۇررغانن تاغىسى بىرىنچى مۇستاپا قايتىدىن سۇلتانن ددہەہپپ ئېالنن 

قىلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ قىسقا ددااۋۋاامالشقانن سہلتہنىتى ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغا ھېچقاندااقق بىر 

بىناكکاررلىق ئہسىرىى قالمىغانن بولسىمۇ، ‹فاررىسى› تہخہللۇسى ئاستىداا ياززغانن كکىچىك بىر ددىۋاانى 

ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ 

يہتتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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تۆتىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«تۆتىنچى مۇررااتت (1623-1640)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«تۆتىنچى مۇررااتت (1640-1623)»

تۆتىنچى مۇررااتت، ئوسمانلى سۇلتانى بىرىنچى ئہھمہددنىڭ ئوغلى بولۇپپ، ئانىسى مہشھۇرر كکۆسہمم سۇلتاندۇۇرر. 

ئۇ 1612- يىلى ددۇۇنيا كکہلگہنن بولۇپپ، بىرىنچى ئہھمہددنىڭ ئوسمانن ۋۋہەہ ئىبرااھىم بىلہنن بىرلىكکتہ 

ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررغانن ئۈچچ ئوغلىنىڭ بىرىدۇۇرر. ‹قہپہسس›سىستېمىسى ئاستىداا ياشىغانن بولغانلىقى 

ئۈچۈنن تہلىم –تہرربىيہ سہۋۋىيہسىنىڭ قانچىلىك ئىكکہنلىكکى نامہلۇمم. شۇندااقق بولسىمۇ، ئۇنىڭ 

ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن ‹مۇررااددىى›ۋۋہەہ ‹شاھھ مۇرراادد›تہخہللۇسى ئاستىداا ياززغانن شېئىر ۋۋہەہ ناخشا 

تېكکىستلىرىى بارر. بۇالرر، ئۇنىڭ ياخشى تہلىم –تہرربىيہ ئالغانلىقىغا ئىشاررہەہتت قىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ 

ناددىر كکۆررۈۈلىدىغانن ددہەہررىجىدہەہ كکۈچچ –قۇۋۋۋۋہەہتكکہ ئىگہ ئىكکہنلىكکىمۇ ررىۋاايہتت قىلىنىدۇۇ. ئاددہەہمنى بىر قہددہەہرر 

گۇمانالندۇۇررۇۇپپ قويسىمۇ، ئۇنىڭ 200 ئۇققا (256 كکىلو گراامم) ئېغىرلىقتىكکى باززغاننى ئىشلىتىدىغانلىقى 

قہيت قىلىنىدۇۇ. مہززكکۇرر باززغانن ھاززىرقى كکۈندہەہ توپقاپى ساررىيىداا كکۆررگہززمہ قىلىنماقتا. ئۇنىڭ يہنہ ئۇررۇۇشش 

مہشىقلىرىگہ قىزىقىدىغانلىقى، ئوقق ۋۋہەہ يا ئىشلىتىشكکہ ماھىر ئىكکہنلىكکى ۋۋہەہ ھہرر دداائىم 30، 40 ئاتنى 

مىنىش ئۈچۈنن تہييارر ھالہتتہ تۇتۇشنى تہلہپپ قىلىدىغانلىقى ئہسكکہررتىلمہكکتہ. مہشھۇرر ئوسمانلى 

تاررىخچىسى خاممېر ئۇنى ئۇززۇۇنن بويلۇقق، قارراا چاچلىق، يۈززىى كکہڭڭ، كکۆززلىرىى چوڭڭ ۋۋہەہ ئاقق پىشماقق بىر كکىشى 

ئىدىى ددہەہپپ تہررىپلہيدۇۇ.

تۆتىنچى مۇررااتت تاغىسى بىرىنچى مۇستاپانىڭ قااليمىقانن ھہررىكکہتلىرىى نہتىجىسىدہەہ ئىكکكکىنچى قېتىم 

تہختتىن چۈشۈررۈۈلىشىدىن كکېيىن 1623- يىلى 11 يېشىداا تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت 1617- 



يىلىدىن كکېيىنكکى ئالتہ يىل ئىچىدہەہ تہختكکہ ئولتۇررغانن تۆتىنچى ئوسمانلى سۇلتانى بولىدۇۇ. ھہرر بىر سۇلتانن 

تہختكکہ ئولتۇررغانداا ‹جۇلۇسس›ھہددىيہسى بہررگہنلىكکى ئۈچۈنن، ددۆۆلہتت خہززىنىسى ئېغىر ددہەہررىجىدہەہ چىقىمداارر 

بولىدۇۇ. بۇنى ياخشى بىلىدىغانن ددۆۆلہتت خاددىملىرىى تۆتىنچى مۇررااتت تہختكکہ ئولتۇررغانداا، ئۆزز 

ئىختىياررلىقلىرىى بىلہنن ‹جۇلۇسس›ھہددىيہسى ئالمايدىغانلىقلىرىنى ئىزھارر قىلىدۇۇ. لېكکىن تۆتىنچى مۇررااتت 

تہختكکہ ئولتۇررغانداا بولۇپمۇ يہنىچہررىلہرر ئىسيانن كکۆتۈررۈۈپپ، بۇ قېتىممۇ جۇلۇسس ھہددىيہسىنىڭ 

تاررقىتىلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ.

11 ياشلىق باال سۇلتانن تۆتىنچى مۇررااتت باشقا ئوسمانلى سۇلتانلىرىغا ئوخشاشال سہلتہنىتىنىڭ بىرىنچى 

ھہپتىسىدہەہ ئہييۇبب سۇلتانغا بېرىپ قىلىچ ئوينىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت ناھايىتى كکىچىك ياشتا تہختكکہ 

ئولتۇررغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، ئۇنىڭ 1640- يىلىغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلغانن سہلتہنہتت مہززگىلىنى ئىكکكکى 

باسقۇچقا ئايرىش مۇمكکىن. 1632- يىلىغىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن ددہەہسلہپكکى توققۇزز يىللىق سہلتہنىتىنى ئانىسى 

كکۆسہمم سۇلتاننىڭ تہسىرىى ئاستىداا ئۆتكکۈززىدۇۇ ۋۋہەہ ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى ئاساسلىق ددہەہررىجىدہەہ ئۆززىنى تہختكکہ 

ئولتۇررغۇززغانن ۋۋہەہززىرىئہززہەہمم كکہمانكکہشش ئہلى پاشا ۋۋہەہ شہيخۇلئىسالمم يہھيا ئہپہندىى بىلہنن ئانىسىغا تاپشۇررىدۇۇ. 

تۆتىنچى مۇررااتنىڭ سہلتہنىتىنىڭ بۇ بىرىنچى باسقۇچى ئاساسلىقى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ مہرركکىزىى 

ئىستانبۇلداا ھاكکىمىيہتنى كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ قولىغا كکىرگۈززىۋاالغانن يہنىچہررىلہرر بىلہنن، سىرتتا بولۇپمۇ 

ئاناددوولۇددىكکى ئۆلكکہ ۋۋہەہ ۋۋاالىيلىقالرردداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہۋۋااتقانن خانالررنىڭ تہۋۋہەہلىكکىدىكکى خہلق ئاررىسىداا 

‹سہگمہنن›ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن ئہسكکىرىي گۇررۇۇپپىالررغا قاررشى مۇجاددىلہ قىلىش بىلہنن ئۆتىدۇۇ. ئىكکكکىنچى 

ئوسماننىڭ قہتلى قىلىنىشىنى باھانہ قىلىپ ئوتتۇررىغا چىققانن ئاباززاا مہھمہتت پاشا، ئہررززۇۇررۇۇمدىن تاررتىپ 

ئہنقہررہەہگىچہ بولغانن ئاناددوولۇنىڭ كکۆپپ قىسمىنى قولىغا كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ، ئىستانبۇلداا ئىسيانن قوززغىتىدۇۇ. 

ئىستانبۇلداا بولسا، يہنىچہررىلہرر ئۆلىماالررنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا ھاكکىمىيہتت سېپىدىكکى نوپۇززىنى 

كکۈچہيتىشنىڭ يوللىرىنى ئىزددہەہيدۇۇ. ‹تاشراا ئہسكکىرىى›ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن سہھرااددىكکى ئہسكکہررلہرر بىلہنن 



ئاساسہنن ئىستانبۇلداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدىغانن مہرركکىزىى ئاررمىيہنىڭ نۇقتىلىق گہۋۋددىسىنى تہشكکىل قىلىدىغانن 

يہنىچہررىلہرر ئاررىسىدىكکى ئىختىالپپ، قوشۇننىڭ بىرلىكکىنى بوززۇۇشش بىلہنن بىرگہ، ددۆۆلہتنىمۇ پاالكکہتت 

پاتقىقىغا ئىتتىرىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى توققۇزز يىلىنى مانا بۇ خىل مۇشكکۇالتالررنىڭ 

ئىچىدہەہ ددۆۆلہتنى قۇتقۇززۇۇشنىڭ چاررہەہ –تہددبىرلىرىنى ئىزددہەہشش، ئويلىنىش بىلہنن ئۆتكکۈززىدۇۇ.

.......................................................................................

تۆتىنچى مۇررااتنىڭ 1632- يىلى باشلىنىپ 1640- يىلىغىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن سہلتہنہتنىڭ ئىكکكکىنچى 

باسقۇچى بىرىنچىسىدىن پۈتۈنلہيي پہررقلىق بولىدۇۇ. ئانىسىنىڭ ھىمايىسى ئاستىداا ددۆۆلہتت ئىشلىرىنىڭ كکۆپپ 

قىسمىنى كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ ددۆۆلہتت ئہرركکانىغا قويۇپپ بہررگہنن تۆتىنچى مۇررااتنىڭ ئوررنىغا ددۆۆلہتت 

ئىشلىرىنى پۈتۈنلہيي كکونترووللۇقى ئاستىغا ئالغانن، ئہسكکہرر فوررمىسى بىلہنن خہلققہ ززووررلۇقق –ززۇۇمبۇررلۇقق 

قىلغانن يہنىچہررىلہررنى تىزگىنلىيہلىگہنن ئىقتىدااررلىق، كکۈچلۈكك بىر پاددىشاھھ ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. باشقىچہ 

ياسىنىپ چىقىپ تہكکشۈررۈۈشلہررنى ئېلىپ بېرىش ئاررقىلىق ددۆۆلہتت خىزمہتچىلىرىنى كکونترووللۇقق ئاستىغا 

ئالىدۇۇ. تاماكکا ۋۋہەہ ھاررااقنى مہنئىي قىلىدۇۇ، قہھۋہەہخانىالررنى تاقاتقۇززىۋېتىدۇۇ. ئاناددوولۇ ۋۋہەہ لىۋاانداا ددۆۆلہتكکہ 

قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررگہنن ئاسىي پاشاالررنىڭ بىر قىسمىنى ئۆلتۈررۈۈپپ، بىر قىسمىنى باشقا جايالرردداا ۋۋہەہززىپىگہ 

تہيىنلہشش ئاساسىداا يوقىتىش ئاررقىلىق ددۆۆلہتنىڭ نوپۇززىنى قايتىدىن ئہسلىگہ كکہلتۈررىدۇۇ. ددۆۆلہتت ئىچىدہەہ 

بۇ نوپۇززنى تىكکلىگہندىن كکېيىن، تۆتىنچى مۇررااتنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ سىرتتىكکى ئىشالررغا كکۆڭۈلل 

بۆلۈشى (بۇ) ئىكکكکىنچى باسقۇچىداا باشلىنىدۇۇ. ئۇ، 1633- يىلى پولشاغا يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ، لېكکىن 

ئہددىرنہددىكکى چېغىداا پولشا باشش ئہلچىسى كکېلىپ، ئوسمانلىالرر ئوتتۇررىغا قويغانن شہررتلہرر ئاساسىداا 

تىنچلىق ئوررنىتىش تہكکلىپىنى سونغاندىن كکېيىن، بۇ يۈررۈۈشنى توختىتىپ قايتىپ كکېتىدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا 1618- يىلىدىن 1648- يىللىرىغىچہ بولغانن جہرريانداا ياۋۋررووپانىڭ 30 يىل ئۇررۇۇشلىرىى بىلہنن 

مہشغۇلل بولۇشى، ئوسمانلىالررنىڭ ددىققىتىنى شہررققہ  مہرركکہززلہشتۈررۈۈشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت 



1635- يىلى ئۆزز قومانداانلىقى ئاستىدىكکى قوشۇنن بىلہنن ئىراانغا يۈررۈۈشش قىلىپ، ئہررىۋاانن قہلئہسىنى 

پہتھى قىلىدۇۇ. ئاررقىدىن ئىرااننىڭ ئىچكکى قىسىملىرىغا قاررااپپ ئىلگىرىلہيدۇۇ ۋۋہەہ تہبرىزگىچہ يېتىپ باررىدۇۇ. 

لېكکىن ئہززہەہرربہيجانن ۋۋہەہ ئىرااننى كکونترووللۇقق ئاستىغا ئااللمايدۇۇ. چۈنكکى سہفہۋۋىيلہرر ياۋۋۇۇزز سۇلتانن سہلىم 

ززاامانىدىن بېرىى ئوسمانلى سۇلتانلىرىى بىۋااسىتہ قومانداانلىق قىلىپ چىققانن يۈررۈۈشلہررگہ قاررشى جہڭڭ 

قىلىش يولىنى ئہمہسس، ئىرااننىڭ ئىچكکى قىسىملىرىغا چېكکىنىپ، ئوسمانلى قوشۇنى رراايوندىن 

ئايرىلغاندىن كکېيىن، ئۇ يہررلہررددہەہ قالغانن ئوسمانلى مۇھاپىزہەہتت قىسىملىرىغا ھۇجۇمم قىلىش ئاررقىلىق قولدىن 

كکہتكکہنن ززېمىنالررنى تہكکراارر قولغا كکىرگۈززۈۈشش سىياسىتىنى تۆتىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدىمۇ ئىشقا سالىدۇۇ.

.......................................................................................

تۆتىنچى مۇررااتقا ‹باغداادد فاتىھى›ددېگہنن ئۇنۋااننىڭ بېرىلىشىگہ سہۋۋہەہبب بولغانن ئہسكکىرىي يۈررۈۈشش بولسا، 

1638- يىلى ئىشقا ئاشىدۇۇ. باغداادد، سہفہۋۋىيلہررنىڭ قولىدىن تاررتىۋېلىنىپ، ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا 

قوشۇۋۋېتىلىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت باغدااددنى قولغا كکىرگۈززگہندہەہ، باغدااددنىڭمۇ باشقا شہررقق شہھہررلىرىگہ 

ئوخشاشش قايتىدىن ئوسمانلىالررنىڭ قولىدىن چىقىپ كکہتمہسلىكکى ئۈچۈنن، سۈننىي تۈرركکلہررنى مہجبۇررىي 

ھالداا باغدااددقا يہررلہشتۈررىدۇۇ. بۇ سىياسہتنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئہررىۋاانن پہتھى قىلىنىپ بىر يىل ئۆتكکہندىن 

كکېيىن ئوسمانلىالررنىڭ قولىدىن چىقىپ كکہتكکہنن بولسىمۇ، باغداادد 1917- يىلىغا قہددہەہرر ئوسمانلىالررنىڭ 

ھۆكکۈمراانلىقى ئاستىداا قالىدۇۇ. باغداادد يۈررۈۈشىنىڭ يہنہ بىر مۇھىم نہتىجىسى بولسا، سہفہۋۋىى ددۆۆلىتىنىڭ 

1639- يىلى ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن ‹قہسرىى شىرىن›كکېلىشىمىنى ئىمزاالىغانن بولۇشىدۇۇرر. بۇ كکېلىشىم 

ئىكکكکى ددۆۆلہتت ئوتتۇررىسىدىكکى ئاخىرقى چېگرىالررنى بېكکىتىش بولۇپپ، ئىكکكکى ددۆۆلہتت ئاررىسىداا ئۇززۇۇنن 

مۇددددہەہتت ددااۋۋاامم قىلغانن ئۇررۇۇشالررغا خاتىمہ بېرىش بىلہنن بىرگہ، يېڭى ئۇررۇۇشالررنىڭ يۈزز بېرىشىنىڭمۇ ئالدىنى 

ئالىدۇۇ. ززاامانىمىزددىكکى تۈرركکىيہ –ئىراانن چېگرااسىمۇ ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك ‹قہسرىى شىرىن›كکېلىشىمىدہەہ 

كکۆررسىتىلگہنن چېگرااالررغا يېقىن كکېلىدۇۇ.



تۆتىنچى مۇررااتت سہلتہنىتىنىڭ ئاخىرقى سہكکكکىز يىلىداا ددۆۆلہتت مىقياسىداا تہررتىپ –ئىنتىزاامنى يېڭىدىن 

كکۈچكکہ ئىگہ قىلىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئۇ مہززگىلدہەہ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ دداانىشمہنلىرىدىن كکوچى بہگنىڭ ئېلىپ 

بېرىلىدىغانن ئىسالھاتالررغا دداائىر تہكکلىپلىرىدىن كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ پايدىلىنىدۇۇ. كکوچى بہگگ مہرركکىزىى 

قوشۇننىڭ سانىنىڭ ئاززاايتىلىشى، سہھرااددىكکى قوررۇۇقچى ئہسكکہرر سانىنىڭ كکۆپہيتىلىشى ۋۋہەہ كکىرىم –چىقىم 

مۇۋۋااززىتىنىڭ كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىشى پىكکرىنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ تۆتىنچى مۇررااتت 1632 ۋۋہەہ 

1633- يىللىرىداا سہھرااددىكکى ئہسكکہررلہررنىڭ ئہھۋاالىنى كکۆززددىن كکہچۈررۈۈپپ، يېڭىدىن تىزىملىكکكکہ 

ئالدۇۇررىدۇۇ. باجج تۈلہيدىغانالرر سانىنى كکۆپہيتىش ئاررقىلىق قوررۇۇقدىلىپ قالغانن ددۆۆلہتت خہززىنىسىنى 

تولدۇۇررۇۇشش مہقسىتىدہەہ ئاددہەہتتہ ئۇررۇۇشش مہززگىللىرىدہەہ ئېلىنغانن ‹ئاۋۋااررىز›ئىسىملىك پہۋۋقۇلئاددددہەہ باجنى نوررمالل 

باجغا ئايالندۇۇررىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ باجنى تۆلہيدىغانالررنىڭ سانىنى 120 مىڭغا چىقىرىدۇۇ. ئىلگىرىى تۆتت، بہشش 

يىلداا بىر قېتىم يىگىرمہ ئاقچہ ئېلىنىدىغانن باجج مىقدااررىى 40 ئاقچىغا، ئاررقىدىن 300 ئاقچىغا چىقىرىلىدۇۇ. 

تۆتىنچى مۇررااتت، كکوچى بہگنىڭ ‹قانۇنى قہددىم›يہنى كکونا قانۇنن ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن، كکۆپىنچہ فاتىھ سۇلتانن 

مہھمہتت ۋۋہەہ قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررلىرىگہ ئىشاررہەہتت قىلىدىغانن سىياسہتلہررنى ئىجراا قىلىش تہكکلىپى 

ئېتىباررغا ئېلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئہررىۋاانن ۋۋہەہ باغدااددنىڭ پہتھى قىلىنىشى، ئىدااررہەہ ئىشلىرىداا مۇقىملىق 

ئىشقا ئاشۇررۇۇلۇپپ، ددۆۆلہتت تۈززۈۈمىنىڭ قايتىدىن تہسىس قىلىنىشى ۋۋہەہ ئوسمانلىنىڭ بىر ئہسكکىرىي كکۈچچ 

سۈپىتىدہەہ مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ قېلىشى ئوسمانلى ئىدااررہەہ ئوررگانلىرىنىڭ تۆتىنچى مۇررااتقا ئوخشاشش 

ئىقتىدااررلىق بىر پاددىشاھنىڭ ررہەہھبہررلىكکىدہەہ يېڭى شہررتت –شارراائىتالرر بىلہنن ماسلىشااليدىغانلىقىنى 

ئىسپاتاليدۇۇ.

تۆتىنچى مۇررااتت گويا ئاتىسى بىرىنچى ئہھمہددكکہ ئوخشاشال 28 ياشش ۋۋااقتىداا يہللىك بوغۇمم ئاغرىقى 

كکېسہللكکىگہ مۇپتىال بولۇپپ ئۆلىدۇۇ. ئہررىۋاانن ۋۋہەہ باغداادد يۈررۈۈشلىرىى ئہسناسىداا شہررقىي ئاناددوولۇددىكکى ‹مۇررااتت 

سۈيى›نامىنى تۆتىنچى مۇررااتتىن ئالىدۇۇ. تۆتىنچى مۇررااتت تہررىپىدىن بۇ ئىكکكکى يۈررۈۈشنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈنن 



ياساتقۇززۇۇلغانن‹باغداادد ۋۋہەہ ئہررىۋاانن سارراايلىرىى›توپقاپى ساررىيىداا كکۆررگہززمہ قىلىنماقتا. بۇنىڭدىن باشقا 

1631- يىلى گاالتا مۇناررىدىن ئۈسكکۈددااررغا قاررااپپ ئۇچۇشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولغانن ھاززہەہررفہنن ئہھمہدد چہلہبى ۋۋہەہ 

1633- يىلى بىر ررووكکېت بىلہنن ئۇچۇشتا غہلىبہ قاززاانغانن لۇگاررىى ھہسہنن چہلہبىمۇ تۆتىنچى مۇررااتت 

ددہەہۋۋررىدہەہ يېتىشىپ چىقىپ، ئىلىم تاررىخىدىن ئوررۇۇنن ئالغانن كکىشلہررددۇۇرر.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ سہكکكکىزىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 
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«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «سۇلتانن ئىبرااھىم (1640-

1648)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«سۇلتانن ئىبرااھىم (1648-1640)»

سۇلتانن ئىبرااھىم، سۇلتانن ئہھمہددنىڭ ئىكکكکىنچى ئوسمانن ۋۋہەہ تۆتىنچى مۇررااددتىن كکېيىن پاددىشاھھ بولغانن 

ئۈچىنچى ئوغلى بولۇپپ، ئانىسى مۇررااتنىڭمۇ ئانىسى بولغانن كکۆسہمم سۇلتاندۇۇرر. 1615- يىلى ئىستانبۇلداا 

ددۇۇنياغا كکہلگہنن ئىبرااھىم، ئاتىسى بىرىنچى ئہھمہددنىڭ 1617- يىلى ئۆلۈپپ كکېتىشىدىن باشالپپ تاكکى 

تہختكکہ چىققانن 1640- يىلىغا قہددہەہرر 23 يىل قہپہستہ ياشايدۇۇ. بالىلىق ۋۋہەہ ياشلىق مہززگىللىرىگہ توغراا 

كکېلىدىغانن بۇ يىلالرر ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئہڭڭ بوھراانالررغا ددۇۇچچ كکہلگہنن يىللىرىنىڭ بىرىى ھېسابلىنىدۇۇ. 

ئىبرااھىم قہپہسس ھاياتى ئہسناسىداا تاغىسى بىرىنچى مۇستاپانىڭ تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈشى، ئاكکىسى 

ئىكکكکىنچى ئوسماننىڭ ئۆلتۈررۈۈلۈشى ۋۋہەہ يہنہ بىر قېرىندىشى تۆتىنچى مۇررااتنىڭ بىر تۇغقانلىرىى بہياززىت، 

سۇاليمانن ۋۋہەہ قاسىمنى بوغدۇۇررۇۇپپ ئۆلتۈررگۈززۈۈشى قاتاررلىق ۋۋہەہقہلہررگہ شاھىت بولىدۇۇ، ئىزچىل ھالداا 

ئۆلتۈررۈۈلۈشش ئہندىشىسى ئىچىدہەہ ياشايدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہلہرر ئىبرااھىمنىڭ پىسخىكکىسىغا كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ 

تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ، بہززىدہەہ ئۇنىڭ كکېسىلى ئہقلى مۇۋۋااززىنىتىنى ساقالپپ قااللمىغۇددہەہكك ددہەہررىجىدہەہ 

ئېغىرلىشىدۇۇ.

تۆتىنچى مۇررااتت، 1640- يىلى 28 ياشش ۋۋااقتىداا ۋۋااپاتت بولغانداا، ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ بىرددىنبىر ئہرر 

ئہززااسى ئىبرااھىمال قالغانىدىى. شۇنىڭ ئۈچۈنن، سۇلتانن تۆتىنچى مۇررااتقىمۇ سہددررىئہززہەہملىك قىلغانن 

كکہمانكکہشش قارراا مۇستاپا پاشا بىر خىزمہتچى ئاررقىلىق ئۇنىڭ سۇلتانن بولغانلىقى ھہققىدہەہ خہۋۋہەہرر يوللىغانداا، 

ئىبرااھىم بۇنى ئۆززىگہ قاررشى پىالنالنغانن بىر سۈيىقہست ددہەہپپ قارراايدۇۇ ۋۋہەہ گوياكکى باشقا بىر تۇغقانلىرىغا 

ئوخشاشش تۆتىنچى مۇررااتت تہررىپىدىن ‹ئۆلتۈررۈۈلىمہنن›ددہەہپپ ئوياليدۇۇ. ھہقىقہتہنمۇ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ بىر قىسىم 

مہنبہلىرىدہەہ، سہكکرااتقا چۈشكکہنن مۇستاپانىڭ ئىبرااھىمنى ئۆلتۈررۈۈشكکہ بۇيرۇۇقق چۈشۈررگہنلىكکى ۋۋہەہ ئوسمانلى 



خانىداانىنىڭ ئوررنىغا يېقىنلىرىدىن مۇستاپا پاشانى سۇلتانن قىلماقچى بولغانلىقى ياكکى قىرىم خانىنىڭ 

ئوسمانلى پاددىشاھى بولۇشى ئۈچۈنن ئىستانبۇلغا چاقىرىلغانلىقى شہكکلىدىكکى ررىۋاايہتلہررمۇ بارر. كکۆسہمم 

سۇلتانن ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى ئىدااررہەہ قىلىش تہجرىبىسى بىلہنن ئوغلى ئىبرااھىمنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭ 

سۇلتانن بولغانلىقىنى ئېيتىدۇۇ، ئىبرااھىم بۇنىڭغا قېرىندىشى تۆتىنچى مۇررااتنىڭ جہسىتىنى كکۆررگہندىن 

كکېيىن ئىشىنىدۇۇ ۋۋہەہ قہپہسس ددېيىلىدىغانن يہررددىن چىقىپ، سۇلتانن بولغانلىقىنى ئېالنن قىلىدۇۇ.

سۇلتانن ئىبرااھىم 1648- يىلىغىچہ ددااۋۋاامالشقانن سہكکكکىز يىللىق سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى تۆتت يىلىداا 

ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى ئىدااررہەہ قىلىش ساالھىيىتىنى ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك كکہمانكکہشش قارراا مۇستاپا پاشاغا ئۆتكکۈززۈۈپپ 

بېرىدۇۇ. ئہمہلىيہتتىمۇ ئۆمرىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى قہپہستہ –نہززہەہرربہنت ئاستىداا ئۆتكکۈززگہنن سۇلتانن 

ئىبرااھىممۇ ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىداا خېلىال تہجرىبىسىز ئىدىى. شۇنىڭ ئۈچۈنن تۆتىنچى مۇررااتنىڭمۇ 

مہسلىھہتچىسى بولۇپپ ئىشلىگہنن كکوچى بہگگ، سۇلتانن ئىبرااھىم چۈشىنہلہيدىغانن شہكکىلدہەہ ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ 

قىلىش ئۇسۇللىرىغا دداائىر بىر پاررچہ ئہسہرر يېزىپ چىقىدۇۇ. ئانىسى كکۆسہمم سۇلتانمۇ ددۆۆلہتت ئىشلىرىدىكکى 

نوپۇززىنى تېخىمۇ كکۈچہيتىش ئۈچۈنن ئىبرااھىمنىڭ ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ بىرددىنبىر ئہرر ئہززااسى 

ئىكکہنلىكکى ئہسكکہررتىپ، خانىدااننىڭ ئاخىرالشماسلىقى ئۈچۈنن باال تېپىشى كکېرہەہكکلىكکىنى ئېيتىدۇۇ ۋۋہەہ 

ئوغلىنىڭ ۋۋااقتىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى سارراايداا چۆررىلہرر بىلہنن ئۆتكکۈززۈۈشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. شۇندااقق 

قىلىپ، تۆتىنچى مۇررااتنىڭ قاتتىق باشقۇررۇۇشش تۈززۈۈمىنىڭ ئوررنىنى بىر قہددہەہرر كکہڭڭ قويىۋېتىلگہنن بىر تۈززۈۈمم 

ئىگىلہيدۇۇ.

.......................................................................................

سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ، تۆتىنچى مۇررااتنىڭ سہلتہنىتى ئہسناسىداا ئىراانن بىلہنن ئىمزااالنغانن تىنچلىق 

كکېلىشىمى يېڭىلىنىدۇۇ. ئہينى شہكکىلدہەہ 1618 –1648 يىللىرىى ئاررىسىداا ياۋۋررووپادداا مہيداانغا كکہلگہنن ‹30 



يىل ئۇررۇۇشلىرىى›ئہسناسىداا قىيىن ئہھۋاالداا قالغانن ئاۋۋستىرىيہ بىلہنمۇ تىنچلىق كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. 

شىمالداا بولسا، 1637- يىلىداا ررۇۇسالررنىڭ ھىمايىسى ئاستىدىكکى ددوونن ددہەہررياسى بويىداا ياشايدىغانن 

بولغانلىقى ئۈچۈنن ‹ددوونن قاززااقلىرىى›ددہەہپپ ئاتالغانن قاززااقالرر تہررىپىدىن قولغا كکىرگۈززۈۈۋۋېلىنغانن قىرىمدىكکى 

ئاززااكك قہلئہسى 1642- يىلى قايتۇررىۋېلىنىدۇۇ. ئىستانبۇلدىن يولغا چىققانن سۇلتانزااددہەہ مہھمہتت پاشا، ررۇۇسس 

چاررىغا بېسىم ئىشلىتىپ، قاززااقالررنىڭ ئاززااكك قہلئہسىنى تاشالپپ چىقىپ كکېتىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. 

ئاززااكك قہلئہسى ئوسمانلىالرر تہررىپىدىن يېڭىدىن كکونترووللۇقق ئاستىغا ئېلىنىپ ئىنشا قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا پولشانىڭ ھامىيلىقىدىن چىققانن ئۇكکراائىنا قاززااقلىرىنىڭ ئوسمانلى كکونترووللۇقى ئاستىداا بىر ددۆۆلہتت 

قۇررۇۇشلىرىنىڭ تۇنجى قہددىمى بۇ قېتىملىق يۈررۈۈشش ئہسناسىداا –سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ بېسىلىدۇۇ. 

شۇنىڭ بىلہنن ررۇۇسىيہنىڭ قاررااددېڭىزغا كکىرىشى يېرىم ئہسىر كکہينىگہ سۈررىلىدۇۇ.

تاشقى مۇناسىۋہەہتلہرر نۇقتىسىدىن سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ مہيداانغا كکہلگہنن ئہڭڭ مۇھىم ۋۋہەہقہ شۈبھىسىزكکى 

گىرىتنىڭ پہتھى قىلىنىش ۋۋہەہقہسى ھېسابلىنىدۇۇ. ئوسمانلىالرر ‹30 يىل ئۇررۇۇشلىرىى›يۈززىسىدىن پرووتېستانن 

ددۆۆلہتلہرر ئالدىداا قىيىن ئہھۋاالداا قالغانن ئاۋۋستىرىيہنىڭ ئوررنىغا ۋۋہەہنہددىكکنىڭ كکونترووللۇقى ئاستىدىكکى 

گىرىتگہ قاررشى ئہسكکىرىي يۈررۈۈشش قىلىش يولى تاللىنىدۇۇ. ئہسكکىرىي يۈررۈۈشنىڭ مہقسىتىنىڭ مالتا 

ئىكکہنلىكکىگہ ئىستانبۇلدىكکى غہرربب ددۆۆلہتلىرىنىڭ ئہلچىلىرىى ئىشہندۈۈررىلىدۇۇ. 1645- يىلىنىڭ ئاپرېل 

ئېيىداا ددېڭىز ئاررمىيہسى قومانداانى يۇسۇفف پاشا ررہەہھبہررلىكکىدىكکى 106 پاررااخوتت يولغا چىقىدۇۇ. ررۇۇمئہلى، 

ئاناددوولۇ ۋۋہەہ شىمالىي ئافرىقىدىكکى ئوسمانلى ززېمىنلىرىدىنمۇ 100 مىڭغا يېقىن ئوسمانلى ئہسكکىرىى 

قۇررۇۇقلۇقق ئۇررۇۇشى ئۈچۈنن گىرىتكکہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. 50 كکۈنن ددااۋۋاامالشقانن مۇھاسىرىدىن كکېيىن ھاينا پہتھى 

قىلىنىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہ ئىستانبۇلداا ئۈچچ كکېچہ –كکۈندۈۈزز تہبرىكکلىنىدۇۇ. لېكکىن ئارراالنىڭ ئہڭڭ مۇستہھكکہمم قہلئہسى 

بولغانن كکاندىيہنى قولغا كکىرگۈززۈۈشش مۇمكکىن بولمايدۇۇ. كکاندىيہ بىلہنن بىرلىكکتہ گىرىتنىڭ بىر پۈتۈنن 

شہكکىلدہەہ قولغا كکىرگۈززۈۈلۈشى 24 يىل ددااۋۋاامالشقانن مۇھاسىرىدىن كکېيىن، يہنى 1669- يىلىغا كکہلگہندہەہ 



ررووياپقا چىقىدۇۇ. ئۇررۇۇشنى قۇررۇۇقلۇقتىن بہكکرہەہكك ددېڭىز تہررہەہپكکہ مہرركکہززلہشتۈررۈۈپپ، چاناققہلئہ بوغۇززىنى 

مۇھاسىرىگہ ئېلىش ئاررقىلىق ئىستانبۇلنى قىيىن ئہھۋاالغا چۈشۈررۈۈپپ قويغانن ۋۋہەہنہددىك قاررشىسىدىكکى 

ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ ئاجىزلىقى گىرىت يۈررۈۈشىدىمۇ كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ گہۋۋددىلىنىدۇۇ. بۇنىڭ 

بىلہنن بىرلىكکتہ سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ گىرىت، ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيىسىنىڭ مہشىق مہرركکىزىگہ 

ئايلىنىدۇۇ. گىرىتتہ ئہنئہنىۋىى ئوسمانلى پہتھى سىياسہتلىرىى ئىجراا قىلىنمايدۇۇ، ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلىدىن 

مۇسۇلمانن تۈرركکلہرر ئارراالغا كکۆچۈررۈۈلۈپپ يہررلہشتۈررۈۈلمہيدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ ئوسمانلى ھاكکىمىيىتى 

ۋۋہەہنہددىك ئىدااررىسىدىكکى كکاتولىكکالررنىڭ بېسىمىغا ددۇۇچچ كکہلگہنن ئوررتوددووكکسالررغا مہززھہبب ئہرركکىنلىكکلىرىى 

بېرىلىدۇۇ.

.......................................................................................

سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ ئہسہررلىرىى ئۈستىدہەہ تہتقىقاتت ئېلىپ باررغانن بىر قىسىم تاررىخچى ۋۋہەہ مۇتہخہسسىس 

ددووختۇررالرر، ئۇنىڭ 23 يىللىق ‹قہپہسس›ياكکى نہززہەہرربہنت ھاياتى ئہسناسىداا پىسخىك كکېسہللىكکكکہ ددۇۇچارر 

بولغانلىقىنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ. سۇلتانن ئىبرااھىم ئاغرىقلىرىى سہۋۋہەہبىدىن تاماقق يىيہلمہيتتى، پاتت –پاتت 

ھۇشىدىن كکېتہتتى... ددااۋۋااالشش ئۈچۈنن ددۆۆلہتت ئىچى ۋۋہەہ سىرتىدىن كکہلتۈررۈۈلگہنن ددووختۇررالرر تہررىپىدىن 

ئۇنىڭغا ھہرر تۈررلۈكك ددووررىالرر، شہرربہتلہرر ۋۋہەہ مہجۇنالرر تہيياررلىنىدۇۇ. لېكکىن ئىبرااھىم تولۇقق شہكکىلدہەہ ساقىيىپ 

كکېتہلمہيدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن ئوغۇلل پہررززہەہنت يۈززىى كکۆررۈۈشى ۋۋہەہ ياخشىلىنىشى ئۈچۈنن كکۈچلۈكك نہپہسلىرىى 

بىلہنن تونۇلغانن ئۇستاززالرر ئىستانبۇلغا تہكکلىپ قىلىنىدۇۇ. ئافرىقىدىن كکہلگہنن تىۋىپالررمۇ بولىدۇۇ. ئہمما 

ھېچكکىمنىڭ كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ جىنچى ئۇستا ددېيىلىدىغانن سافراانبولۇلۇقق ھۇسہيىن ئہپہندىچىلىك 

تہسىرىى بولمايدۇۇ. جىنچى ئۇستا سارراايغا كکہلگہندىن كکېيىن سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ ساالمہتلىكکىنىڭ 

ياخشىلىنىشقا باشلىغانلىقىنىڭ ئاالمہتلىرىى كکۆررۈۈلۈشكکہ باشاليدۇۇ. 1642- يىلىداا ئىبرااھىمنىڭ تۇنجى 

ئوغۇلل پہررززہەہنتى مہھمہتت ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، جىنچى ئۇستىنىڭ سارراايدىكکى نوپۇززىى كکۆررىنہررلىك 



ددہەہررىجىدہەہ ئاشىدۇۇ ۋۋہەہ ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ باررلىق ددىنىي ئىشلىرىغا ئاررىلىشىش بىلہنن بىرگہ، ددۆۆلہتت 

خىزمہتچىلىرىنىڭ ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلىنىش ئىشلىرىغىمۇ مۇددااخىلہ قىلىدۇۇ، نہتىجىدہەہ بۇررۇۇنن قوغالندىى 

قىلىنغانن سۇاليمانىيہ مہددررہەہسىسىگہ ئوقۇتقۇچى قىلىپ تہيىنلىنىدۇۇ. سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ پۈتۈنن 

ئىستانبۇلل تىۋىپالرر بىلہنن تولۇپپ كکېتىدۇۇ.

سۇلتانن ئىبرااھىم، كکۆڭۈلل ئېچىش ۋۋہەہ ھہددىيہ قوبۇلل قىلىشقا ئامرااقق بىرىى بولغانلىقى ئۈچۈنن، كکىچىك 

ياشتىكکى قىزالررنى سہددررىئہززہەہمم ۋۋہەہ ۋۋہەہززىرلہرر بىلہنن ئۆيلہندۈۈررىدۇۇ. گہررچہ بۇ خىل ئاددہەہتت بىرىنچى ئہھمہدد 

ززاامانىداا باشالنغانن بولسىمۇ، سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ ئہقىل قوبۇلل قىلمىغۇددہەہكك سہۋۋىيہگہ بېرىپ يېتىدۇۇ. 

سۇلتاننىڭ ئىكکكکى يېرىم ياشلىق قىزىى فاتىمہ سۇلتانن ئہللىك ياشلىق يۇسۇفف پاشا بىلہنن ررہەہسمىيہتت 

يۈززىسىدىن نىكکاھالندۇۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ يۇسۇفف پاشا گىرىتنى پہتھى قىلىش ئىشىغا مہسئۇلل قىلىنىپ، ئارراالغا 

ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ.

سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ كکۆررۈۈلگہنن ئہڭڭ غہلىتہ ئىشالررنىڭ بىرىى قۇندۇۇزز قامىسى بېجىدۇۇرر. قۇندۇۇزز قامىسى 

خۇماررىى بولغانن سۇلتانن پۈتۈنن ساررااينى قۇندۇۇزز قامىسى بىلہنن بىزہەہتكکۈززىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن قۇندۇۇززنىڭ 

باھاسى قاتمۇ قاتت ئېشىپ كکېتىدۇۇ. سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ چىقىمنى تولۇقالشش ئۈچۈنن يہنىچہررىلہررگىمۇ 

قۇندۇۇزز قامىسى بېجى قويۇشقا ئوررۇۇنۇشى نہتىجىسىدہەہ 1648- يىلى ئىستانبۇلداا ناھايىتى چوڭڭ بىر ئىسيانن 

قوززغىلىدۇۇ. ئۆلىماالرر، ئہسكکہررلہرر ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك ئہرربابلىرىنىڭ پىكکرىى، ئانىسى كکۆسہمم 

سۇلتاننىڭ ماقۇللۇقق بىلدۈۈررۈۈشى نہتىجىسىدہەہ سۇلتانن ئىبرااھىم 8- ئاۋۋغۇست كکۈنى تہختتىن چۈشۈررۈۈلىدۇۇ 

ۋۋہەہ توپقاپى ساررىيىدىكکى بىر خانىگہ قامىلىدۇۇ ۋۋہەہ سۇلتانلىق تہختىگہ ئالتہ ياشلىق ئوغلى مہھمہتت تہختكکہ 

ئولتۇررغۇززىلىدۇۇ. ئاررىدىن ئونن كکۈنن ئۆتكکہندىن كکېيىن ئىبرااھىم بوغدۇۇررۇۇلۇپپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ.



تاغىسى بىرىنچى مۇستاپانىڭ ئاياسوفياددىكکى قہبرىسىگہ تۇتاشش بىر قہبرىگہ ددہەہپنہ قىلىنغانن سۇلتانن 

ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن ئہسىرىى سىۋہەہتچى ساررىيىدۇۇرر.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ يىگىرمہ توققۇززىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-30
تۆتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«تۆتىنچى مہھمہتت (1648-1687)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«تۆتىنچى مہھمہتت (1687-1648)»

سۇلتانن تۆتىنچى مہھمہتت سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ تۇررخانن خہددىچہ سۇلتاندىن بولغانن ئوغلى بولۇپپ، 

1642- يىلى ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئاتىسى سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ 1648- يىلىداا مومىسى كکۆسہمم 

سۇلتاننى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن بىر يہنىچہررىى ئىسيانىنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئۆلتۈررۈۈلۈشىدىن كکېيىن، ئالتہ ياشش 

چېغىداا تہختكکہ چىقىرىلىپ، سۇلتانلىقى ئېالنن قىلىنىدۇۇ. يېشى كکىچىك بولغانلىقى ئۈچۈنن 



‹جۇلۇسس›ناھايىتى قىسقا ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ ۋۋہەہ ئاررقىدىنال سۈننہتت تۇيى بولىدۇۇ. تہخمىنہنن 30 يىللىق جہرريانن 

ئىچىدہەہ ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررغانن بہشىنچى پاددىشاھھ بولۇشى ۋۋہەہ ئاتىسى سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ 

ددہەہررىجىدىن تاشقىرىى ئىسرااپخوررلىقى يۈززىسىدىن خہززىنہددہەہ ‹جۇلۇسس›ھہددىيہسىگہ يہتكکۈددہەہكك ددہەہررىجىدہەہ پۇلل 

–پىچہكك قالمايدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئۇنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززغانن يہنىچہررىلہرر، جۇلۇسس ھہددىيہسى تہلہپپ 

قىلمايدىغانلىقلىرىنى ۋۋہەہددہەہ قىلىشقانن بولسىمۇ، تۆتىنچى مہھمہتت تہختكکہ چىققانداا ئامانلىقنى خہۋۋپكکہ 

ئىتتىرگۈددہەہكك ددہەہررىجىدہەہ جۇلۇسس ھہددىيہسى تہلہپپ قىلغاندىن كکېيىن، بۇ پۇلل سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ ھہرر 

خىل چىرىكکلىكکلہررگہ ئاررىلىشىپ، ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلہشش ئىشلىرىداا كکۆررىنہررلىك رروولل ئوينىغانن جىنچى 

ئۇستىنىڭ مالل –مۈلكکىنى مۇساددىرہەہ قىلىش يولى ئاررقىلىق تہمىنلىنىدۇۇ.

تۆتىنچى مہھمہتنىڭ سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى يىللىرىى يہنىچہررىلہررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكکہنن مومىسى 

كکۆسہمم سۇلتانن بىلہنن سارراايي خىزمہتچىلىرىنىڭ قولالپپ –قۇۋۋۋۋہەہتلىشىگہ ئېرىشكکہنن ئانىسى تۇررخانن خہددىچہ 

سۇلتاننىڭ ئاررىسىدىكکى مۇجاددىلہ بىلہنن ئۆتىدۇۇ. كکۆسہمم سۇلتانن 1651- يىلى تۆتىنچى مہھمہتنى 

تہختتىن چۈشۈررۈۈپپ ئوررنىغا يہنہ بىر نہۋۋررىسى سۇاليماننى تہختكکہ چىقىرىش پىالنى تۇررخانن سۇلتانن 

تہررىپىدىن ئاشكکاررىالنغاندىن كکېيىن، بۇغدۇۇررۇۇپپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. ئىقتىساددىي جہھہتتہ بولسا، خہززىنہ 

مائاشالررنى بېرہەہلمىگۈددہەہكك ئہھۋاالغا چۈشۈپپ قالغانلىقى ئۈچۈنن قىممىتى تۆۋۋہەہنن كکۈمۈشش پۇلل بېسىپ، 

ئہسكکہررلہررنىڭ مائاشلىرىنى بېرىدۇۇ، لېكکىن سوددىگہررلہرر قىممىتى تۆۋۋہەہنن بۇ پۇلنى ئہسكکہررلہررددىن ئېلىشنى 

قوبۇلل قىلمىغاندىن كکېيىن، يہنىچہررىلہرر ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئىشنىڭ جاۋۋاابكکاررىى ددہەہپپ قاررىغانن 30 

كکىشىنى 1656- يىلى سۇلتانن ئہھمہدد مہيداانىدىكکى چىنارر ددہەہررىخىگہ ئېسىپ ئۆلتۈررىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہ تاررىخ 

سہھىپىلىرىدىن ‹چىنارر ۋۋہەہقہسى›ياكکى شہررقق مىسالىدىكکى ئاددہەہمگىياھھ مىۋىسى بېرىدىغانن ۋۋااقۋااقق ددہەہررىخىنى 

كکۆززددہەہ تۇتۇپپ ‹ۋۋااقىئايى ۋۋااقۋااقىيہ›ددېگہنن ئىسىمالرر بىلہنن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. ئہمہلىيہتتہ بۇ كکۈررہەہشش ددۆۆلہتت 

ئہرركکانىنىڭ ئىچكکى قىسىمدىكکى تاالشش –تاررتىشلىرىنى ئاساسس قىالتتى. ددۆۆلہتت ئہرركکانى ئاڭلىق ھالداا 



ددۆۆلہتت ئىشلىرىغا يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ مۇددااخىلہ قىاللمايدىغانن كکىچىك بىر بالىنى پاددىشاھلىق تہختىگہ 

ئولتۇررغۇززۇۇشش بىلہنن بىرگہ، ئۇنىڭ ئۇبداانن تہلىم –تہرربىيہ ئېلىشىغىمۇ تۇسالغۇلۇقق قىلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، 

ددۆۆلہتت ئىشلىرىدىكکى نوپۇززىى باررغانچہ كکۈچىيىدۇۇ. تۆتىنچى مہھمہتنى ددۆۆلہتت ئىشلىرىدىن 

يىرااقالشتۇررىدىغانن بىر قىسىم ئىشالرر بىلہنن مہشغۇلل قىلىشقا تىرىشىدۇۇ. ئۇالررنىڭ يىتہكکلىشى ئاررقىسىداا 

تۆتىنچى مہھمہتنىڭ قىلىدىغانن، قىزىقىدىغانن ئىشى ئوۋۋچىلىقتىن ئىباررہەہتت بولىدۇۇ. بۇ خىل قىزىقىشلىرىى 

يۈززىسىدىن تۆتىنچى مہھمہتت ئوسمانلى تاررىخ مہنبہلىرىدہەہ ‹ئوۋۋچى مہھمہتت›ددہەہپپ خاتىرىلىنىدۇۇ. تۆتىنچى 

مہھمہتت ئوۋۋچىلىققا شۇنچىلىك بېرىلىدۇۇكکى، سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىنىڭ خېلى كکۆپپ قىسمىنى ئوۋۋچىلىق قىلىشقا 

مۇۋۋااپىق جايي بولغانن ئہددىرنہددہەہ ئۆتكکۈززىدۇۇ. ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ تاررىخچىلىرىى، پايتہخت ئىستانبۇلنىڭ تۆتىنچى 

مہھمہتنىڭ بۇ ھہۋۋىسى تۈپہيلى بہكکال تاشلىنىپ قېلىپ، گوياكکى بىر يېزىسىغا ئوخشاپپ قالغانلىقىنى 

ياززىدۇۇ. تۆتىنچى مہھمہتنىڭ ئۆۋۋچىلىق ھہۋۋىسى ئہددىرنہ بىلہنال چہكکلىنىپ قالمايتتى. بہززىدہەہ سلىسترہەہ، 

شۇمنۇ، فىلىبہ، تېسېليا ۋۋہەہ مورراا رراايونلىرىغىچہ سوززۇۇلىدىغانن كکہڭڭ كکہتكکہنن رراايونالرردداا ئوۋۋچىلىق قىلىشنى 

ياخشى كکۆررہەہتتى. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ تۇررخانن سۇلتانن 1656- يىلى 15- سېنتہبىرددہەہ كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت 

پاشاغا ئاالھىدہەہ ھوقۇقق بېرىپ، ددۆۆلہتنى ئوغلى سۇلتانن مہھمہتنىڭ نامىداا باشقۇررۇۇشى ئۈچۈنن ۋۋہەہززىپىگہ 

تہيىنلہيدۇۇ.

.......................................................................................

تۆتىنچى مہھمہتنىڭ بۇ ئىشتىن كکېيىنكکى سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى «كکۆپرۈۈلۈلہرر» ددہەہۋۋررىى ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. كکۆپرۈۈلۈ 

مہھمہتت پاشاددىن كکېيىن ئوغلى فاززىل ئہھمہدد پاشا ۋۋہەہ كکېيىنچہ كکىيئوغلى مہررززىفونلۇ قارراا مۇستاپا پاشا 

ئۆززلىرىگہ بېرىلگہنن ناھايىتى كکہڭڭ كکہتكکہنن ساالھىيہتلہرر بىلہنن تۆتىنچى مہھمہتت نامىدىن ئوسمانلى 

ئىمپېرااتوررلۇقىنى ئىدااررہەہ قىلىدۇۇ. كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشا نوپوززىنى تولۇقق شہكکىلدہەہ كکۈچكکہ ئىگہ قىلىش 

ئۈچۈنن ددۆۆلہتت ئىچىدىكکى ررہەہقىبلىرىنى ۋۋہەہززىپىدىن ئېلىپ تاشالشش، ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلہشش ئاررقىلىق 



ئىستانبۇلدىن يىرااقالشتۇررۇۇشش ياكکى ئۆلتۈررۈۈشش ئۇسۇلى ئاررقىلىق بىر –بىرلہپپ يوقىتىدۇۇ. سۇلتانن مہھمہتنىمۇ 

ئہددىرنہددہەہ ئولتۇررۇۇشش ۋۋہەہ ئوۋۋ ئوۋۋالشقا كکۆندۈۈررىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، سۇلتانن نامىدىن پايتہخت ئىستانبۇلنىڭ 

ررہەہسمىي ھۆكکۈمدااررىغا ئايلىنىدۇۇ. كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشا تہختكکہ ئولتۇرراارر –ئولتۇررمايال ددۇۇچچ كکہلگہنن يہنہ بىر 

مہسىلہ بولسا، تۆتىنچى مۇررااتت، سۇلتانن ئىبرااھىم ۋۋہەہ تۆتىنچى مہھمہتنىڭ ددہەہسلہپكکى يىللىرىداا ئوتتۇررىغا 

چىققانن قاززىزااددىلہرر ھہررىكکىتىدۇۇرر. ئىسمىنى قاززىزااددہەہ مہھمہتت ئہپہندىدىن ئالغانن بۇ ددىنىي ھہررىكکہتنىڭ 

پىالنلىغۇچىسى بولسا، ئىبنى تہيمىييہ ئېقىمىنىڭ تہسىرىگہ ئۇچرىغانن ۋۋہەہ 1573- يىلى ۋۋااپاتت بولۇپپ 

كکہتكکہنن مہھمہتت ئہپہندىدۇۇرر. بۇ قويۇقق مۇتہئہسسىپ بىر ھہررىكکہتت بولۇپپ، تاررىخ، پہلسہپہ ۋۋہەہ ماتېماتىكکا 

ددېگہندہەہكك پہنلہررنىڭ ئوقۇتۇلىشىغا قاررشى چىقىدۇۇ، ددىنغا كکېيىنچہ ئېالۋۋہەہ قىلىنغانن بىدئہتلہررنىڭ 

تاززىلىنىشى پىكکرىنى ئىلگىرىى سۈررمہكکتہ ئىدىى. بۇ ھہررىكکہتنىڭ ررہەہھبہررلىكکىنى ئۈستىگہ ئالغانن ئۈستىۋاانى 

مہھمہتت ئہپہندىنى كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشا قىبرىسقا سۈررگۈنن قىلىپ، بۇ ھہررىكکہتنى ئىستانبۇلداا توختىتىدۇۇ 

ۋۋہەہ بۇ ئىشتىن كکېيىن چہتت ئہللہررددىكکى مہسىلىلہررگہ كکۆڭۈلل بۆلۈشكکہ باشاليدۇۇ. سۇلتانن ئىبرااھىم ددہەہۋۋررىدہەہ 

گىرىتتىكکى خانيانىڭ پہتھى قىلىنىشى ۋۋہەہ كکاندىيہنىڭ مۇھاسىرىگہ ئېلىنغانلىقى تۈپہيلى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر 

تہررىپىدىن ئىشغالل قىلىنغانن بوززجائادداا ۋۋہەہ لىمنى ئاررااللىرىى 1657- يىلى قايتۇررۇۇۋۋېلىنىش بىلہنن بىرگہ 

چاناققہلئہ بوغۇززىى مۇھاسىرىسىمۇ بىكکارر قىلىپ تاشلىنىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، گىرىتتىكکى كکاندىيہ 

مۇھاسىرىسىگہ ياررددہەہمم بېرىلىدۇۇ. 1658- يىلى كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشا ئہررددہەہلل (تراانسىلۋاانىيہ –ۋۋېنگىرىيہ) 

رراايونىدىكکى يانوۋۋاا ۋۋہەہ ۋۋاارراادد قہلئہلىرىنى قولغا كکىرگۈززۈۈپپ، ئہررددہەہلل مہرركکہززگہ تېخىمۇ كکۈچلۈكك شہكکىلدہەہ 

باغلىنىدۇۇ. مہھمہتت پاشا بہشش يىل ئىچىدہەہ قوشۇنن ۋۋہەہ ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىنى ئىنتىزاامالشتۇررۇۇشش بىلہنن 

بىرگہ، ئہررددہەہلل ۋۋہەہ گىرىت مہسلىسىدىمۇ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى ئہۋۋززہەہلل ئوررۇۇنغا ئىگہ قىلىدۇۇ.

.......................................................................................



1661- يىلى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہنن كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشانىڭ ئوررنىغا ئوغلى فاززىل ئہھمہتت پاشا 

سہددررىئہززہەہملىكکكکہ تہيىنلىنىدۇۇ. فاززىل ئہھمہتت پاشا سلوۋۋااكکىيہددىكکى ئۇيۋااررغا قاررشى يۈررۈۈشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇ 

يہررنى پہتھى قىلىپ، ئاۋۋسترىيہلىكکلہرر بىلہنن 1664- يىلى 3- ئاۋۋغۇست كکۈنى ۋۋااسۋاارر كکېلىشىمى 

ئىمزاالىنىدۇۇ، شۇندااقال ئہررددہەہلدىكکى ئوسمانلى ھۆكکۈمدااررلىقى ئېتىرااپپ قىلىنىدۇۇ. فاززىل ئہھمہتت پاشا 

يۇقىرىقى ئىشالررددىن كکېيىن ددىققىتىنى گىرىتكکہ مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. 1667- يىلى گىرىتكکہ باررىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکى 

يىل ددااۋۋاامم قىلغانن مۇھاسىرىدىن كکېيىن 1669- يىلى 5- سېنتہبىر كکۈنى كکاندىيہ قہلئہسىمۇ 

ئوسمانلىالررغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلىدۇۇ. 1645- يىلى باشالنغانن گىرىتنى پہتھى قىلىش ئۇررۇۇشلىرىى ئاررىدىن 

24 يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن ئاخىرلىشىدۇۇ. 1672- يىلى تۆتىنچى مہھمہتت ئۆززىى بىۋااسىتہ قومانداانلىق 

قىلغانن يۈررۈۈشش جہرريانىداا ھاززىرقى ئۇكکراائىنانىڭ پوددوولىئا رراايونى پہتھى قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ شۇ يىلى ئىمزااالنغانن 

بۇجاشش كکېلىشىمىگہ ئاساسہنن پولشا بىلہنن تىنچلىق كکېلىشىمى تۈززگہندىن كکېيىن ئۇكکراائىنادداا قاززااقالررغا 

بېرىلىدۇۇ.

1676- يىلى فاززىل ئہھمہتت پاشانىڭ ۋۋااپاتىدىن كکېيىن ۋۋہەہززىرىئہززہەہملىكکكکہ كکۆپرۈۈلۈ مہھمہتت پاشانىڭ 

كکىيئوغلى مہررززىفونلۇ قارراا مۇستاپا پاشا تہيىنلىنىدۇۇ. يہنہ بىۋااسىتہ پاددىشاھھ ۋۋہەہ يېڭى سہددررىئہززہەہمنىڭ 

ئىشتىرااكك قىلىشى بىلہنن كکىيىۋغا يېقىن ددىنېپېر ددہەہررياسى بويىدىكکى جہھرىن قہلئہسى پہتھى قىلىنىدۇۇ. 

1681- يىلى ررۇۇسالرر بىلہنن باغچہسارراايي كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ، قىرىم ۋۋہەہ بۇغدااندىكکى ئوسمانلى 

ھاكکىمىيىتى ررۇۇسىيہ تہررىپىدىنمۇ ئېتىرااپپ قىلىنىدۇۇ. مہررززىفونلۇ قارراا مۇستاپا پاشا قومانداانلىقى ئاررقىسىداا 

ۋۋہەہنہددىك، ئاۋۋستىرىيہ، پولشا ۋۋہەہ ررۇۇسىيہ بىلہنن ئېلىپ بېرىلغانن مۇجاددىلىلہرر ئاررقىمۇ ئاررقا ۋۋہەہ سۈررئہتت بىلہنن 

نہتىجىگہ ئېرىشكکہندىن كکېيىن، ئوسمانلىالرر ئاررىسىداا ۋۋىيېننانى ئىكکكکىنچى قېتىم مۇھاسىرىگہ ئېلىش 

مہسىلىسى كکۈنتہررتىپكکہ كکېلىدۇۇ.



لېكکىن ئوسمانلى قوشۇنى 1683- يىلىدىكکى ۋۋىيانا يۈررۈۈشىدہەہ مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچراايدۇۇ. تۇررخانن سۇلتاننىڭ 

ۋۋااپاتت بولۇشىدىن كکېيىنكکى بۇ مہغلۇبىيہتت سہۋۋہەہبىدىن مہررززىفونلۇ قارراا مۇستاپا پاشا ئۆلۈمگہ ھۆكکۈمم قىلىنىدۇۇ. 

تۆتىنچى مہھمہتنىڭ بۇنىڭدىن كکېيىنكکى تۆتت يىللىق سہلتہنىتى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکۆپلىگہنن 

ززېمىنلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىشى بىلہنن ئۆتىدۇۇ. ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر  ئايا ماۋۋرراا ئاررىلىنى قولغا كکىرگۈززۈۈشش بىلہنن 

بىرگہ مورراادداا پرہەہۋۋہەہززہەہ، كکورروونن، موددوونن، ئاناۋۋااررىننى، ئاررقىدىن ئاتىنانى كکونترووللۇقى ئاستىغا ئالىدۇۇ. بوسنىيہ 

ۋۋہەہ ئالبانىيہگہ ھۇجۇمم قىلىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنى ۋۋىنگېرىيہگہ كکېرىپ، پېشتہ، پولشانى، گېرمانن قوشۇنى 

بۇددىننى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بۇ مہغلۇبىيہتلہرر ئوسمانلىالررنىڭ ياۋۋررووپاددىكکى يېڭىلمہسلىك ددہەہۋۋررىگہ خاتىمہ 

بېرىش بىلہنن بىرگہ، ززېمىنالررددىن ئايرىلىپ قېلىشىنىڭمۇ باشلىنىشى بولۇپپ قالىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، 

تۆتىنچى مہھمہتت تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ، شہمشاددلىق ئۆيىگہ قامىلىدۇۇ ۋۋہەہ قېرىندىشى ئىكکكکىنچى سۇاليمانن 

1687- يىلىداا تہختكکہ ئولتۇررغۇززىلىدۇۇ. تۆتىنچى مہھمہتت 1692- يىلى ۋۋااپاتت بولىدۇۇ.

تۆتىنچى مہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ ددۇۇنيا مىقياسىداا تونۇلغانن ئىكکكکى قىممہتلىك ياززغۇچى يېتىشىپ چىقىدۇۇ. 

بۇالررنىڭ بىرىنچى 1611- 1685- يىللىرىى ئاررىسىداا ياشىغانن ئہۋۋلىيا چہلہبى بولۇپپ، ئۇ گېرمانىيہددىن 

ئىراانغىچہ، قىرىمدىن سۇدداانغىچہ بولغانن كکہڭڭ كکہتكکہنن رراايوننى ئايلىنىپ چىقىپ، باررلىق ئوسمانلى 

تاررىخچىلىرىى تہررىپىدىن قوبۇلل قىلىنغانن 12 جىلدلىق مہشھۇرر ساياھہتنامىسىنى يېزىپ چىقىدۇۇ. يہنہ بىرىى 

غہرربتہ ھاجى قالفا ددېگہنن نامم بىلہنن تونۇلغانن، 1608- 1657- يىللىرىى ئاررىسىداا ياشاپپ ئۆتكکہنن 

كکاتىب چہلہبىدۇۇرر. ئۇنىڭ 10 مىڭ ئىسالمم ياززغۇچىسى قہلہمگہ ئالغانن 14500 ئہسہررنى تونۇشتۇررغانن 

بىبلوگراافىك ئېنسىكکلوپېدىك ئہسىرىى شہررقق ۋۋہەہ غہرربتہ تۈرركکىلوگىيہ ۋۋہەہ شہررقشۇناسلىق تہتقىقاتلىرىداا مہنبہ 

كکىتابب سۈپىتىدہەہ پايدىلىنىلماقتا. قۇررۇۇلۇشى 1597- يىلى باشلىنىپ 1663- يىلى پۈتكکہنن 

ئہمىنۆنۈددىكکى يېڭى جامہ تۆتىنچى مہھمہتت ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن تاررىخىي ئہسہرر بولۇپپ، 

تۆتىنچى مہھمہتنىڭ قہبرىسى بۇ يہررددىدۇۇرر.



يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇززىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. 
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-31
ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى سۇاليمانن (1687-1691)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى سۇاليمانن (1691-1687)»

ئىكکكکىنچى سۇاليمانن سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ ددىالشۇبب خاتۇندىن بولغانن ئىكکكکىنچى ئوغلىدۇۇرر. سۇلتانن 

ئىبرااھىمنىڭ تۆتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى ئہھمہتت بىلہنن بىرلىكکتہ ئوسمانلى تہختىگہ چىققانن ئۈچچ 

ئوغلىنىڭ بىرىدۇۇرر. ئۆززىدىن پہقہتت ئۈچچ يېرىم ئايلىق چوڭڭ بولغانن ئاكکىسى تۆتىنچى مہھمہتت 1648- 

يىلى تہختكکہ ئولتۇررغىنىداا، ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ئۈچۈنن باشقا بىر تۇغقىنى ئہھمہتت بىلہنن بىرلىكکتہ توپقاپى 



سارراايىنىڭ شہمشاددلىق بۆلۈمىدہەہ 39 يىل ددااۋۋاامم قىلغانن قاماقق ھاياتىنى  باشلىغانن بولىدۇۇ. كکۆسہمم 

سۇلتاننىڭ 1651- يىلى تۆتىنچى مہھمہتنى تہختتىن چۈشۈررۈۈپپ ئوررنىغا ئىكکكکىنچى سۇاليماننى پاددىشاھھ 

ئېالنن قىلىش پىالنىنىڭ ئاشكکاررىلىنىپ قېلىشىدىن كکېيىن، نہززہەہرربہنت ئاستىداا ياشاۋۋااتقانن ئىكکكکىنچى 

سۇاليماننىڭ ئۈستىدىكکى بېسىمالرر تېخىمۇ كکۈچىيىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن سہلتہنہتت ھاياتىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى 

ئىستانبۇلنىڭ سىرتىداا –ئہددىرنہددہەہ ئۆتكکۈززگہنن تۆتىنچى مہھمہتت ئۆززىگہ قاررشى ئىستانبۇلداا ئوتتۇررىغا 

چىقىش ئېھتىمالى بولغانن سىياسىي ئۆززگىرىشلہررنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنن بىر تۇغقىنى سۇاليمانن ۋۋہەہ 

ئہھمہتنى ئہددىرنہگہ ئہۋۋہەہتىدۇۇ. ھہتتا تۆتىنچى مہھمہتت ياۋۋررووپاغا قاررااتقانن يۈررۈۈشلىرىى ئہسناسىدىمۇ 

قېرىندااشلىرىنى قہپہسكکہ سوالپپ بىرلىكکتہ ئېلىپ باررىدۇۇ. لېكکىن 1683- يىلىدىكکى ۋۋىيېننا 

مہغلۇبىيىتىدىن كکېيىنكکى بېسىمالرر نہتىجىسىدہەہ ئىستانبۇلغا قايتىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالغانن تۆتىنچى مہھمہتت 

بىر تۇغقانلىرىنى ئىستانبۇلغا ئېلىپ كکېلىپ، شہمشاددلىقتىكکى قہپہسس بۆلمىسىگہ نہززہەہرربہنت قىلىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ۋۋىيېننا مہغلۇبىيىتىدىن كکېيىنكکى تۆتت يىل ئىچىدہەہ ئاۋۋستىرىيہ، پولشا، ررۇۇسىيہ ۋۋہەہ 

ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنىڭ ھۇجۇملىرىغا ئۇچرىغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتى ناھايىتى كکۆپپ ززېمىنلىرىدىن ئايرىلىپ 

قالىدۇۇ. 1687- يىلى قوشۇننىڭ پۈتۈنن ۋۋىنگېرىيہنى قولدىن بېرىپ قويۇشىغا سہۋۋہەہبب بولغانن ئېغىر 

مہغلۇبىيىتىدىن كکېيىن ئہددىرگہ قايتىپ، تۆتىنچى مہھمہتكکہ قاررشى كکۆتۈررۈۈلگہنن ئىسيانن ئہسناسىداا ددۆۆلہتت 

ئہرركکانى ۋۋہەہ ئۆلىماالررنىڭ بىرلىكکكکہ كکېلىشى بىلہنن ئىكکكکىنچى سۇاليمانن پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ. بۇ 

قارراارر ئىكکكکىنچى سۇاليمانغا يہتكکۈززۈۈلگہندہەہ، ئۇ بۇنى ئۆززىنى ئۆلتۈررۈۈشش يولىداا پىالنالنغانن بىر سۇيىقہست 

ددہەہپپ ئوياليدۇۇ، لېكکىن كکۆپپ ئۆتمہيي ئۆززىنىڭ سۇلتانن بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇۇ. تاررىخىي مہنبہلہررددہەہ 

ئىكکكکىنچى سۇاليمانن خہيىر سۆيہرر، سوغۇققانن بىرىى ددہەہپپ تہررىپلىنىش بىلہنن بىرگہ، كکۈچلۈكك نوپۇززغا ئىگہ 

ئہمہسلىكکى ۋۋہەہ ئہترااپىدىكکىلہرر تہررىپىدىن مۇئہييہنن نۇقتىالررغا بۇررىلىدىغانلىقى قہيت قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا قہپہسس ھاياتىغا مہھكکۇمم قىلىنغانلىقى ئۈچۈنن تہلىم –تہرربىيہ ئىشلىرىنى توختىتىپ قويۇشقا مہجبۇرر 



بولۇپپ قالىدۇۇ. لېكکىن سۇلتانن بولغاندىن كکېيىن پاددىشاھھ بولغانن باشقا ئوسمانلى خانىداانلىقى ئہززاالىرىنىڭ 

ئہكکسىچہ، ئىلىم ئىگىلہشش ئىشلىرىنى سۇلتانن بولغاندىن كکېيىنمۇ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. بۇ ئىش ئۇنىڭ ئاساسہنن 

ددېگۈددہەہكك تہلىم –تہرربىيہ كکۆررمىگہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ. سۇاليمانىيہ مہددررہەہسہسى مۇددہەہررررىسلىرىدىن 

ئہررہەہبزااددہەہ ئابدۇۇلۋااھابب ئہپہندىنى ئۆززىگہ ئوقۇتقۇچى قىلىپ تہيىنلہيدۇۇ. نويابىر ئېيىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن 

ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ددېكکابىر ئېيىنىڭ بېشىداا ئہييۇبب سۇلتانغا بېرىپ قىلىچ ئوينىتىدۇۇ.

.......................................................................................

لېكکىن ئىكکكکىنچى سۇاليماننىڭ سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى تۆتت ئېيى ئىستانبۇلداا ھہقىقىي مہنىدىكکى 

پاالكکہتلہرر ددہەہۋۋررىگہ توغراا كکېلىدۇۇ. ددۆۆلہتت خہززىنىسىدىن ئہسكکہرر ۋۋہەہ ددۆۆلہتت خىزمہتچىلىرىگہ ئۈچچ يىلداا بىر 

قېتىم بېرىلىدىغانن «ئۇلۇفہ» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مائاشالررنى ئۇززۇۇندىن بۇيانن ددااۋۋاامم قىلىپ كکېلىۋااتقانن 

ئۇررۇۇشالرر يۈززىسىدىن تۆلىيہلمہيي قالىدۇۇ. خہززىنىنىڭ قۇررۇۇقدىلىپ قالغانن بولۇشىغا قاررىمايي، يہنىچہررىلہرر 

مائاشلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ جۇلۇسس ھہددىيہلىرىنى تہلہپپ قىلىپ، سارراايغا قاررااپپ يۈررۈۈشكکہ ئۆتىدۇۇ. بۇ ئىشتىن 

كکېيىن، سارراايداا بارر بولغانن ئالتۇنن –كکۈمۈشكکہ ئوخشاشش قىممہتلىك ماددددىالرر ئىرىتىلىپ، پۇلل باستۇررۇۇلىدۇۇ. 

لېكکىن بۇ پۇلمۇ جۇلۇسس ھہددىيہسى ئۈچۈنن يېتىشمہيي قالغانلىقى ئۈچۈنن، ئۇررۇۇشش پہيتلىرىدہەہ ياكکى 

جىدددىي ئہھۋاالالرردداا «سہپہررىى ئىمدااددىييہ» نامى ئاستىداا توپلىنىدىغانن باجج، بۇ قېتىم  ئىستانبۇلنىڭ 

بايلىرىدىن «ئىمدااددىييہ» نامى ئاستىداا ئہسكکہررلہررگہ جۇلۇسس ھہددىيہسى بېرىش ئۈچۈنن توپلىنىدۇۇ. 

شۇندااقق بولسىمۇ، يہنىچہررىلہرر ئىستانبۇلل سودداا –سانائہتچىلىرىنى مۇسۇلمانن، غہيرىى مۇسۇلمانن ددېمہستىن 

بوالڭڭ –تاالڭڭ قىلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ ئىستانبۇلل خہلقى يہنىچہررىلہررگہ قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ. خہلقنىڭ 

سېپىدىن ئوررۇۇنن ئالغانن ئىكکكکىنچى سۇاليمانن يہنىچہررىلہررنىڭ باشالمچىلىرىنى ددااررغا ئېسىپ، 1688- 

يىلى قايتىدىن ئىستانبۇلداا تہررتىپ –ئىنتىزاامنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ.



ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى باجج ۋۋہەہ پۇلل تاررىخى نۇقتىسىدىن مۇھىم ۋۋہەہقہلہرر يۈزز بېرىدۇۇ. 

بۇالررنىڭ ئہڭڭ مۇھىملىرىنىڭ بىرىى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلىشىدىن ئېتىباررہەہنن ئىشلىتىلىشكکہ باشلىغانن 

ۋۋہەہ ھاززىرغا قہددہەہرر تېپىلغانن 1327- يىلى بېسىلغانن ئہڭڭ قہددىمىي ئوسمانلى پۇلل بىرلىكکى «ئاقچا» نى 

ئىشلىتىشنىڭ ئوررنىغا 1688- يىلى يېڭى پۇلل بىرلىكکى سۈپىتىدہەہ قۇررۇۇشنى قوبۇلل قىلىشىدۇۇرر. ئاقچا ددہەہپپ 

ئاتىلىدىغانن 1142 گراامم ئېغىرلىقتىكکى ئوسمانلى سىكکكکىسىنىڭ ئېغىرلىقى، ئاررىدىن 361 يىل ئۆتكکہندىن 

كکېيىن قىممىتى ۋۋہەہ قىزىل ررہەہقہملہرر يۈززىسىدىن 1688- يىلى 188.0 گراامغا چۈشۈپپ قالىدۇۇ. باشقىچہ 

قىلىپ ئېيتقانداا، 1327- يىلى تہخمىنہنن 307 گراامغا توغراا كکېلىدىغانن 100 ددہەہررھہملىك 269 دداانہ 

كکۈمۈشش سىكکكکہ بېسىلسا، 1688- يىلىغا كکہلگہندہەہ ئوخشاشش ئېغىرلىقتىكکى كکۈمۈشتىن 1700 سىكکكکہ 

بېسىلىدۇۇ. ئوسمانلى ئاقچىسى 361 يىل جہرريانىداا قىممىتىنى تہخمىنہنن 6 يېرىم ھہسسہ يوقىتىپ 

قويىدۇۇ. ئاقچا شۇنچىلىك يہڭگىللہپپ كکېتىدۇۇكکى، تېخىمۇ تۆۋۋہەہنلىتىش ئىمكکانىيىتى قالمايدۇۇ. شۇنىڭ 

ئۈچۈنن ئاقچىنىڭ ئوررنىغا يہنہ كکۈمۈشتىن كکېسىپ تہيياررالنغانن پۇلل بىرلىك قۇررۇۇشش قوبۇلل قىلنىدۇۇ. قۇررۇۇشش 

نامىنى غہرربب ئہللىرىدہەہ 8- ئہسىرددىن بۇيانن بېسىلىپ كکہلگہنن، ئىتالىيہددہەہ  گرووسسو، ئوتتۇرراا ياۋۋررووپادداا 

گرووسچېن ددہەہپپ تہلہپپۇزز قىلىنغانن پۇلل بىرلىكکىدىن ئالىدۇۇ. ددہەہسلہپكکى مہززگىللىرىدہەہ ئوسمانلىالرر گۇررۇۇشش 

ددہەہپپ تہلہپپۇزز قىلىنغانن بۇ سۆزز ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن «قۇررۇۇشش» ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشاليدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىدہەہ يېڭى بىر پۇلل بىرلىكکى سۈپىتىدہەہ لىراا بېسىلغانن 1879- يىلىغا قہددہەہرر 191 يىل ئىشلىتىلىدۇۇ. 

1688- يىلى ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ھاززىرقى ددووللىرىى ئوررنىدىكکى ئالتۇندىن بېسىلغانن بىر ۋۋہەہنہددىك ددۇۇكکاسى 

160 ئاقچہ ئوررنىداا قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. بىر قۇررۇۇشقا 80 ئاقچہ قىممىتى بىرىلىدۇۇ. قۇررۇۇشنىڭ قىرىقتىن 

بىرىگہ تہڭڭ ئىكکكکى ئاقچہ قىممىتىدىكکى كکىچىكکلىرىى بولسا، پۇلل ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ.  ئہمما بۇ، قىممىتىگہ كکۆررہەہ 

ئاتىلىشى بولۇپپ، باززااررالرردداا فلوررىنىڭ قىممىتى خېلىال يۇقىرىى ئىدىى. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ قۇررۇۇشش، 

كکالسسىك ئوسمانلى پۇلل بىرلىكکى بولغانن ئاقچىنىڭ ئوررنىنى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئىگىلہيدۇۇ. ئاقچہ بولسا 



پہقہتت ھېساۋۋااتالرردداا قوشۇمچہ ئىشلىتىلىدىغانن، ئہمہلىيہتتہ باززااررالرردداا سودداا –سېتىق ئىشلىرىداا 

ئىشلىتىلمہيدىغانن بىر خىل پۇلل بىرلىكکىگہ ئايلىنىپ قالىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئوسمانلى پۇلل تاررىخى ساھہسىدہەہ كکۆررۈۈلگہنن يہنہ بىر ئىش، مىس پۇلنىڭ 

بېسىلىشىدۇۇرر. ئوسمانلى تاررىخىداا سۇلتانن ئوررھانن ززاامانىدىن بېرىى «مانگىر» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مىس پۇلل 

ئاقچا بىلہنن بىرلىكکتہ ئىشلىتىلمہكکتہ ئىدىى. ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئىقتىساددىي كکىرىزىسنى ھہلل 

قىلىش ئۈچۈنن، 1688- يىلى 12 –سېنتہبىرددہەہ ئىستانبۇلنىڭ تاۋۋشانتاشش رراايونىداا بىر پۇلل بېسىش ئوررنى 

تہسىس قىلىنىپ، «مانگىر» نامى ئاستىداا ئىكکكکى ئاقچىنىڭ قىممىتىدىكکى مىس تہڭگىلہرر بېسىلىدۇۇ. 

لېكکىن، ئالداامچىالررنىڭ بۇ پۇلنىڭ ساختىلىرىنى بېسىپ باززااررغا سېلىشى نہتىجىسىدہەہ 1691- يىلى كکۈزز 

ئايلىرىداا مانگىرالررنى بېسىشنى توختىتىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى سۇاليمانن مالىيہ ساھہسىدہەہ، بولۇپمۇ باجج ئىشلىرىداا يېڭىلىقالرر كکۆررۈۈلىدۇۇ. باجالررنىڭ يېڭىدىن 

تہررتىپكکہ سېلىنىشى ۋۋہەہ ئۇنى يىغىش ئىشلىرىغا ئۆززگہررتىشلہرر كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. بۇ ئۆززگہررتىشلہرر كکۆپرۈۈلۈززااددہەہ 

فاززىل مۇستاپا پاشا تہررىپىدىن ررووياپقا چىقىرىلىدۇۇ. خۇسۇسہنن ئۇررۇۇشش پہيتلىرىدہەہ قولل –ئىلكکىدہەہ بارر 

كکىشىلہررددىن نہقق پۇلل شہكکلىدہەہ ئېلىنىدىغانن «ئاۋۋااررىز خانىسى» بېجى ئىزچىل ئېلىنىدىغانن نوررمالل باجغا 

ئايالندۇۇررۇۇلىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ 1692- يىلى خامچوتىنىڭ تہخمىنہنن 22% نى ئاۋۋااررىز بېجى 

ئاررقىلىق قامداايدۇۇ. قوشۇننىڭ ھہرربىي يۈررۈۈشش ئہسناسىداا لہڭگہرر قىلغانن جايلىرىداا «نۇززۇۇلل (يہنى 

چۈشۈشش)» ياكکى «نۇسرہەہتت» نامى ئاستىداا بۇغداايي، ئۇنن ۋۋہەہ ياغغ شہكکلىدہەہ توپلىنىدىغانن باجج نہقق پۇلل 

شہكکلىدہەہ توپلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. ددىنىي ئوررگانالررغا مالىيہ جہھہتتىن بېرىلگہنن ئىمتىيازز ۋۋہەہ كکہچۈررۈۈملہرر 

ئہمہلدىن قالدۇۇررۇۇلىدۇۇ. مۇناستىر ۋۋہەہ جامہلہررگہ بېرىلگہنن كکہچۈررۈۈمم قىلىش ھہقلىرىى بىكکارر قىلىنىدۇۇ، 



ۋۋہەہقىفلہررنىڭ كکىرىملىرىدىن باجج ئېلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. بۇ خىل تہددبىرلہرر نہتىجىسىدہەہ ئومۇمىي كکىرىم 

نۇقتىسىدىن مالىيہ ئاساسہنن ئىكکكکى ھہسسہ ئاشىدۇۇ.

ئہسكکىرىي ساھہددہەہ بولسا، ئاۋۋستىرىيہ، ررۇۇسىيہ ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىك بىلہنن ئوخشاشش ۋۋااقىتتا ئۇررۇۇشش قىلىشقا مہجبۇرر 

بولۇپپ قالغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتى، ۋۋىنگېرىيہددہەہ ئہگرىى قہلئہسىنى، 1688- يىلى سېربىيہددہەہ بېلگراادد، 

نىش، بۇلغاررىيہددہەہ ۋۋىدىن، گالددووۋۋاا (فہتھۇلل ئىسالمم)، ماكکېدوونىيہددہەہ ئۈسكکۈپپ، ئالبانىيہددہەہ بېرااتت (يىپہكك) ۋۋہەہ 

ئاۋۋلونيا ۋۋىاليہتلىرىنى قولدىن كکہتكکۈززۈۈپپ قويىدۇۇ. مۇسۇلمانالرر ئاناددوولۇغا قاررااپپ كکۆچۈشكکہ باشاليدۇۇ، لېكکىن 

1689- يىلى كکۆپرۈۈلۈ فاززىل مۇستاپا پاشانىڭ ئىكکكکىنچى قېتىم ۋۋہەہززىرىئہززہەہمم بولۇشى بىلہنن، ئوسمانلىالرر 

قايتىدىن ئالدىنقى سہپلہررددہەہ غہلىبىلہررنى قولغا كکہلتۈررۈۈشكکہ باشاليدۇۇ. 1689- يىلى قىرىمغا ھۇجۇمم 

قىلغانن ررۇۇسىيہ قىرىم خانى سہلىم گىراايي تہررىپىدىن مہغلۇبب قىلىنىدۇۇ. ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر تہررىپىدىن مۇھاسىرہەہ 

قىلىنغانن ئہگرىبوزز ئاررىلى ناھايىتى ياخشى مۇددااپىئہ قىلىنىپ، ئوسمانلىالررنىڭ قولىداا قالىدۇۇ. مورراا ۋۋہەہ 

ررووددووسس ددېڭىز تہۋۋہەہلىكکلىرىدہەہ ۋۋہەہنہددىك ددېڭىز قىسىملىرىى مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىلىدۇۇ. 1690- يىلى 

گالددووۋۋاا، نىش، بېلگراادد، 1691- يىلى بولسا، ئاۋۋلونيا قايتۇررىۋېلىنىدۇۇ. بۇ غہلىبىلہرر قولغا كکہلتۈررۈۈلگہنن 

ئہسكکىرىي يۈررۈۈشلہررگہ كکېسہللىكکى سہۋۋہەہبىدىن  پہقہتت سوفياغىچىال ئىشتىرااكك قىلىپ قوللىغانن ئىكکكکىنچى 

سۇاليمانن بولسا، ئاررقىداا ھېچقاندااقق پہررززہەہنت قالدۇۇررماستىن ئىستىسقا كکېسىلىگہ ددۇۇچارر بولۇپپ، 1691- 

يىلى ئىيۇنن ئېيىداا ۋۋااپاتت بولىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز بىرىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-32
ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى ئہھمہتت (1691-1695)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى ئہھمہتت (1695-1691)»

سۇلتانن ئىكکكکىنچى ئہھمہتت، سۇلتانن ئىبرااھىمنىڭ تۆتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى سۇاليماندىن كکېيىن 

پاددىشاھھ بولغانن ئۈچىنچى ئوغلىدۇۇرر. 1691- يىلى سہددررىئہززہەہمم كکۆپرۈۈلۈ فاززىل مۇستاپا پاشانىڭ ئاۋۋستىرىيہ 

يۈررۈۈشىگہ ئاتلىنىشىدىن كکېيىن بىئاررااملىق ھېس قىلغانن پاددىشاھھ، ئىكکكکىنچى ئہھمہتنى ئىكکكکىنچى 

سۇاليمانن بىلہنن بىرلىكکتہ  ئہددىرنہگہ ئېلىپ كکېلىدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئہھمہتت بىلہنن بۇررۇۇنن پاددىشاھھ بولغانن 

ئاكکىسى تۆتىنچى مہھمہتمۇ بارر ئىدىى. بۇالررنىڭ ھہرر ئىكکكکىسى پاددىشاھھ ئىستانبۇلداا چېغىداا ئىسيانن 

كکۆتۈررۈۈلۈپپ تہختكکہ چىقىرىلمىسۇنن ددہەہپپ، ساندۇۇقق ھاررۋۋاا بىلہنن ئہددىرنہگہ ئېلىپ كکېلىنگہنىدىى. ددہەہررۋۋہەہقہ بۇ 



تہددبىرلہررنىڭ ئوررۇۇنلۇقق بولغانلىقى 1691- يىلى 22- ئىيۇلل كکۈنى پاددىشاھھ ئىكکكکىنچى سۇاليمانن ۋۋااپاتت 

بولغانداا ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ.

ددۆۆلہتت ئہرركکانى تۆتىنچى مہھمہتنىڭ ئوغلى ئىكکكکىنچى مۇستاپانى ئہمہسس، سۇاليماننىڭمۇ قېرىندىشى 

بولغانن ئىكکكکىنچى ئہھمہتنىڭ پاددىشاھھ بولۇشىنى تېخىمۇ مۇۋۋااپىق ددہەہپپ قارراايدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئہھمہتت بہشش 

يېشىدىن باشالپپ تولۇقق 43 يىل بويىچہ شہمشاددلىقتىكکى خانىسىدہەہ نہززہەہرربہنت ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررۇۇلغانن 

بىرىى ئىدىى. تہختكکہ ئولتۇررغانداا 48 ياشقا كکىرگہنن ئىكکكکىنچى ئہھمہتت، شۇ چاغقىچہ تہختكکہ ئولتۇررغانن 

ئوسمانلى سۇلتانلىرىنىڭ ياشتا ئہڭڭ چوڭى ئىدىى. ئہددىرنہددہەہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇپپ، پہقہتت ئۈچچ يېرىم يىلال 

سہلتہنہتت سۈررگہنن ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ئىستانبۇلغا پہقہتت بېرىپ باقمايي، ھاياتىنى ئہددىرنہددہەہ 

ئاخىرالشتۇررىدۇۇ. ئہددىرنہددہەہ تۇررۇۇشىنىڭ ئاساسلىق سہۋۋہەہبلىرىنىڭ بىرىنىڭ، ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ پاددىشاھنى 

ئىستانبۇلدىكکى ساررااينىڭ تہسىرىدىن قۇتقۇززۇۇشش تىرىشچانلىقىنىڭ نہتىجىسى ئىكکہنلىكکىنى ئېيتىش 

مۇمكکىن.

ئۇ، فاتىھ سۇلتانن مہھمہتنىڭ ئىستانبۇلنى پہتھى قىلىشىدىن كکېيىن ئہددىرنہددہەہ تہختكکہ ئولتۇررغانن تۇنجى 

پاددىشاھتۇرر. ئىستانبۇلنىڭ پہتھى قىلىنىشىدىن ئىلگىرىى ئوسمانلى سۇلتانلىرىنىڭ بىر قىسىملىرىى 

ئہددىرنہددہەہ تہختكکہ ئولتۇررغانن بولۇپپ، بۇالررنىڭ بىرىى ئىكکكکىنچى مۇررااتتۇرر. ئىكکكکىنچى ئہھمہتت تاررىخىي 

مہلۇماتالررنىڭ تہسىرىدہەہ، گوياكکى ئىكکكکىنچى مۇررااتقا ئوخشاشال 1691- يىلى 23- ئىيۇنن كکۈنى ئہددىرنہ 

ساررىيىداا جۇلۇسس مۇررااسىمى ئۆتكکۈززىدۇۇ. ئوسمانلى ررہەہسمىي مۇررااسىمالرر تاررىخىداا كکۆپىنچہ ئىستانبۇلدىكکى 

ئہييۇبب رراايونىداا ئۆتكکۈززۈۈلىدىغانن قىلىچ  ئوينىش مۇررااسىمى بولسا، 1691- يىلى 13- ئىيۇلل كکۈنى 

ئہددىرنہ كکونا جامہددہەہ ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. سۇلتانن ئہددىرنہددہەہ تۇررغانلىقى ئۈچۈنن، سہددررىئہززہەہمم، ۋۋہەہززىر ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ 

يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك باشقا ئہمہلدااررلىرىمۇ ئہددىرنہگہ باررىدۇۇ ۋۋہەہ ئۈچچ يېرىم يىل بويىچہ ئوسمانلى 

ئىمپېرااتوررلۇقى ئىستانبۇلدىن ئہمہسس، ئہددىرنہددىن ئىدااررہەہ قىلىنىدۇۇ. ئۇ مہززگىلدہەہ ئہددىرنہ مہددہەہنىيہتت 



جہھہتتىن ئىستانبۇلدىن تۆۋۋہەہنن ئوررۇۇنداا تۇررمايتتى. چۈنكکى بىرىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررىدىن ئېتىباررہەہنن ئہددىرنہددہەہ 

ناھايىتى كکۆپپ ئوسمانلى بىناكکاررلىق ئہسہلىرىى ۋۋۇۇجۇددقا چىقىرىلغانىدىى.

نہززہەہرربہنت ئاستىداا ئىكکكکىنچى ئہھمہتت بىلہنن بىرلىكکتہ ئہددىرنہگہ كکہلتۈررۈۈلگہنن بۇررۇۇنقى پاددىشاھھ تۆتىنچى 

مہھمہتت 1692- يىلى ددېكکابىر ئېيىداا ۋۋااپاتت بولىدۇۇ. لېكکىن جىناززىسى ئہددىرنہددہەہ ئہمہسس، ئىستانبۇلغا 

كکہلتۈررۈۈلۈپپ ئہمىنئۆنۈددىكکى يېڭى جامہنىڭ قہبرىستانلىقىغا ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ ئىلگىرىى باشالنغانن ئاۋۋستىرىيہ، پولشا ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىك ئۇررۇۇشلىرىى ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. بۇ 

ئۇررۇۇشالررددىن بولۇپمۇ ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر بىلہنن ئېلىپ بېرىلغانن ئۇررۇۇشالررنىڭ ئىكکكکىسى مۇھىم ئوررۇۇنداا 

تۇررىدۇۇ. بۇالررنىڭ بىرىنچىسى 1691- يىلى چىققانن ساالنكکامہنن ئۇررۇۇشىدۇۇرر. ئۇررۇۇشقا نامى بېرىلگہنن 

ساالنكکامہنن، ھاززىرقى بېلگرااددنىڭ شىمالىغا جايالشقانن تۇنا ددہەہررياسى بويىدىكکى بىر جايدۇۇرر. ئوسمانلى 

قوشۇنىنىڭ قومانداانى كکۆپرۈۈلۈ فاززىل مۇستاپا پاشا ئىدىى. سوفيا ئہترااپىدىكکى چېغىداا يېڭى پاددىشاھھ 

ئىكکكکىنچى ئہھمہتت، فاززىل مۇستاپا پاشانىڭ مہۋۋجۇتت ھوقۇقىنى يېڭىاليدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭدىن قوشۇنغا 

قومانداانلىق قىلىش ۋۋہەہززىپىسىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى 1683- يىلىدىكکى 

ئىكکكکىنچى ۋۋىيېننا مہغلۇبىيىتىدىن كکېيىن، يہنہ ناھايىتى ئېغىر مہغلۇبىيہتلہررگہ ئۇچرىغانن بولۇشىغا 

قاررىمايي، كکۆپرۈۈلۈ مۇستاپا پاشا ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلىنىشىدىن كکېيىن، سۈررئہتت بىلہنن، ئوسمانلى قوشۇنى 

سېپىدىكکى ئىنتىزاامنى كکۈچہيتىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلىالررنىڭ ررہەہقىبلىرىى بولغانن ئاۋۋستىرىيہ ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنى 

مہغلۇبب قىلىشقا باشاليدۇۇ. فاززىل مۇستاپا پاشا قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ئوسمانلى قوشۇنى ئہددىرنہ –سوفيا 

–نىش يولىنى بويالپپ، 20- ئىيۇلل كکۈنى بېلگرااددقا يېتىپ باررىدۇۇ. بۇ يولل تاررىختا «ۋۋىئا مىلىتاررىس» يہنى 

ئہسكکىرىي يولل ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ ۋۋہەہ رروومالىقالرر، ۋۋىزاانتىيہلىكکلہرر تہررىپىدىنمۇ ئىشلىتىلىدۇۇ. ئوسمانلىالرر بولسا، بۇ 



يولنى «ئانا يولل» ددہەہپپ ئاتايدۇۇ؛ ۋۋىنگېرىيہ ۋۋہەہ ئاۋۋستىرىيہ ئاررقىلىق غہرربكکہ قىلغانن يۈررۈۈشلىرىى ۋۋہەہ سودداا –

تىجاررہەہتت ئىشلىرىداا كکۆپلہپپ پايدىلىنىدۇۇ. باددہەہنلىك لۇئىس ۋۋىليامم قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ئاۋۋستىرىيہ –

گېرمانن قوشۇنى بىلہنن ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىى 1691- يىلى 19- ئاۋۋغۇست كکۈنى ساالنكکامہندہەہ قاررىمۇ 

قاررشى ھالغا كکېلىدۇۇ. ئۇررۇۇشنىڭ ددہەہسلىپىدہەہ ئوسمانلى قوشۇنى ئۈستۈنلۈكکنى ئىگىلہيدۇۇ. لېكکىن فاززىل 

مۇستاپا پاشانىڭ ئہسكکہررلہررنى ئىلھامالندۇۇررۇۇشش ئۈچۈنن ئۆززىى بىۋااسىتہ مہيداانغا چۈشۈپپ ئۇررۇۇشش قىلىۋااتقانن 

بىر پہيتتہ ئاۋۋستىرىيہ تہررىپىدىن ئېتىلغانن بىر پايي ئوقنىڭ تېگىپ كکېتىشى نہتىجىسىدہەہ شېھىت بولۇشى ۋۋہەہ 

بۇ خہۋۋہەہررنىڭ ئہسكکہررلہرر ئاررىسىداا تاررقىلىشى نہتىجىسىدہەہ ئوسمانلى قوشۇنى سېپىدىكکى قومانداانن –ئہسكکہرر 

ھالقىسى ئاجىزالپپ كکېتىدۇۇ، شۇنىڭ بىلہنن، ئہنسىزلىك ئىچىدہەہ قالغانن ئوسمانلىالرر ساالنكکامہنن ئۇررۇۇشىداا 

مہغلۇپپ بولىدۇۇ. بېلگرااددقا چېكکىنگہنن ئوسمانلى قوشۇنى توپپ ئوقلىرىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن كکۆپلىگہنن 

قورراالل –ياررااغلىرىنى ئۇررۇۇشش مہيداانىداا تاشالپپ قويۇشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالغانىدىى. بۇنىڭدىن باشقا ئوسمانلى 

مالىيہ سىستېمىسىنى ئىسالھھ قىلغانن ۋۋہەہ قوشۇننى قايتىدىن غہلىبہ قىاللىغۇددہەہكك ھالغا كکہلتۈررگہنن فاززىل 

مۇستاپا پاشانىڭ ئۇررۇۇشش مہيداانىداا ئۆلۈپپ كکېتىشىمۇ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ يىمىرىلىش سۈررئىتىنى 

تېزلہتكکہنن ۋۋہەہقہلہررنىڭ بىرىى سۈپىتىدہەہ تاررىخ سہھىپىلىرىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ.

.......................................................................................

ئوسمانلىالرر، ئوتتۇرراا ياۋۋررووپادداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىۋااتقانن بىر پہيتتہ، ئاقق ددېڭىزددىمۇ 

ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر بىلہنن كکۈررہەہشش قىلماقتا ئىدىى. ئوسمانلى قۇشۇنلىرىنىڭ ھاززىرقى سېربىيہنىڭ تۇنا 

بويىدىكکى ئىكکكکىنچى چوڭڭ شہھىرىى نوۋۋىى سادد پېتېرۋۋااررااندىنغا يۈررۈۈشش قىلىشىنى پۇررسہتت ددہەہپپ بىلگہنن 

ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر، ساكکىز ئاررىلىغا ھۇجۇمم قىلىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ يۈررۈۈشىنىڭ ددااۋۋاامم قىلىۋااتقانن بولۇشى ۋۋہەہ بۇ 

يہررددىكکى ئوسمانلى كکۈچلىرىنىڭ پېتېرۋۋااررااندىن يۈررۈۈشىگہ قاتنىشىشى يۈززىسىدىن مۇددااپىئہ كکۈچى ئاجىزالپپ 

كکہتكکہنن ساكکىز ئاررىلىنى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہرر ناھايىتى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدىال قولغا كکىرگۈززۈۈۋۋاالىدۇۇ. ئىكکكکىنچى 



ئہھمہتت ساكکىزنىڭ تہكکراارر قولغا كکىرگۈززۈۈلۈشى ئۈچۈنن بۇيرۇۇقق قىلىدۇۇ. ساكکىز ئاررىلى 1695 - يىلى 

قايتىدىن ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتكکہنن بولسىمۇ، ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہنلىكکى ئۈچۈنن بۇ 

غہلىبىدىن خہۋۋہەہرر تاپالمايدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ ئالدىنقى سېپىدہەہ بولسا، پېتېرۋۋااررااندىنغىچہ ئىلگىرىلىگہنن 

ئوسمانلى قوشۇنى قۇررۇۇقلۇقق ۋۋہەہ ددہەہرريا تہررہەہپتىن بۇ شہھہررنى مۇھاسىرىگہ ئالىدۇۇ، لېكکىن مۇددااپىئہسىنىڭ 

كکۈچلۈكك بولۇشى ۋۋہەہ قىش مہۋۋسۇمىنىڭ كکىرىپ قېلىشى سہۋۋہەہبىدىن شہھہررنى قولغا كکىرگۈززمہيال بېلگرااددقا 

قايتىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ، يہنى 1695- يىلى مالىيہ ساھہسىدہەہ تہسىرىى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

يىمىرىلىشىگىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن «مالىكکخانہ» ددہەہپپ ئاتالغانن بىر خىل سىياسہتت يولغا قويۇلىدۇۇ. بۇ سىياسہتت 

ددۆۆلہتت «مۇقاتائا» ددہەہپپ ئاتايدىغانن ئىقتىساددىي پائالىيہتت نہتىجىسىدہەہ قولغا كکىرگۈززۈۈلگہنن پايدىدىن 

ئېلىنغانن باجنىڭ بىرىنچى ۋۋہەہ ئۈچىنچى يىلىداا ئہمہسس، ئۆمۈرر بويى ددۆۆلہتكکہ تۆلہشكکہ ۋۋہەہددہەہ بہررگہنن 

«مۇلتہززىم» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن كکىشىگہ ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلىشىدۇۇرر. مۇلتہززىم بۇ كکېرىم مہنبہسىنى ددۆۆلہتت 

نامىدىن ئېلىپ، ئۆمۈرر بويى ئۆزز نامىدىن ئىشلىتىش ھوقۇقىنى قولغا كکىرگۈززۈۈشنىڭ بہددىلىگہ 

«مۇئہججہلہ» نامى ئاستىداا ددۆۆلہتكکہ مۇئہييہنن مىقدااررددىكکى باجنى نہقق تۆلہيدۇۇ. تۆلہنگہنن نہقق مىقداارر 

كکېرىمنىڭ يېرىمىغا توغراا كکېلىدىغانن ئہھۋاالالررمۇ بولىدۇۇ. «مالىكکخانہ» تۈززۈۈمىنى ھاززىرقى كکۈندىكکى بىر 

خىل «خۇسۇسىيالشتۇررۇۇشش» ھہررىكکىتى بىلہنن سېلىشتۇررۇۇشقا بولىدۇۇ. خۇسۇسىيالشتۇررۇۇشش نہتىجىسىدہەہ 

ئېلىنغانن نہقق پۇلالررنىڭ سايىسىداا ئوسمانلى خامچوتى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئہسلىگہ كکېلىشكکہ باشاليدۇۇ. 

ئىمپېرااتوررلۇقق تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ئومۇمالشقانن مۇقاتائا ددېيىلىدىغانن بۇ خىل كکىرىملہررددہەہ مالىكکخانہ تۈززۈۈمى 

ئومۇملىشىپ، باررلىق ساھہلہررددہەہ ئىجراا قىلىنىدۇۇ. قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ مۇۋۋہەہپپىقىيہتكکہ ئېرىشكکہ مالىكکخانہ 

تۈززۈۈمى، ئۇززۇۇنن ززاامانن قاتلىمى ئىچىدہەہ بىر قىسىم سہلبىي ئہھۋاالالررنىمۇ كکہلتۈررۈۈپپ چىقىرىدۇۇ. ددۆۆلہتكکہ 

مۇئہييہنن مىقداارردداا نہقق پۇلل بېرىپ، بۇ يہررنىڭ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى قولغا كکىرگۈززگہنن مۇلتہززىملہرر ددۆۆلہتكکہ 



تۆلىگہنن پۇلنى تېخىمۇ كکۆپپ مىقداارردداا ئۈندۈۈررىۋېلىش ئۈچۈنن، بۇ ساھہددىكکى كکىشىلہررنى تېخىمۇ كکۆپپ 

ئىشلہشش ۋۋہەہ تېخىمۇ كکۆپپ باجج تۈلہشكکہ مہجبۇرراليدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ، ئاددىللىق پرىنسىپى ددہەہخلى - 

تہررۈۈززگہ ئۇچراايدۇۇ ۋۋہەہ كکہڭڭ خہلق ئاممىسىنىڭ ددۆۆلہتكکہ بولغانن ئىشہنچىسى ئاجىزالپپ كکېتىدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ «ئايانن» ددہەہپپ ئاتالغانن يہررلىك بايالررنىڭ ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ سہھراالىرىداا 

ئوتتۇررىغا چىقىشلىرىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن ئايانن قاتلىمى ددۆۆلہتنىڭ مہرركکىزىى كکۈچى 

بىلہنن توقۇنۇشىدىغانن ھالغا كکېلىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئہھمہتت شۇ چاغقىچہ ئۆتكکہنن ئوسمانلى سۇلتانلىرىى ئاررىسىدىكکى قوشكکىزہەہكك پہررززہەہنتى بولغانن 

بىرددىنبىر سۇلتانن بولۇپپ، بۇ قوشكکېزہەہكکلہررددىن سہلىم 1693- يىلى، ئىبرااھىم بولسا، 1714- يىلى 

ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىدۇۇ. 1695- يىلى ئوسمانلى خانىداانلىقى ئہززاالىرىى ئىچىدہەہ كکۆپلہپپ كکۆررۈۈلگہنن ئىستىسقاتت 

كکېسہللىكکى تۈپہيلى ئہددىرنہددہەہ ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہنن ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ئىستانبۇلغا ئہۋۋہەہتىلىپ، قانۇنى 

سۇلتانن سۇاليماننىڭ قہبرىگاھىغا ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ.
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«ئىكکكکىنچى مۇستاپا (1703-1695)»

ئىكکكکىنچى مۇستاپا، 1664- يىلى ئہددىرنہددہەہ ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ شہھہررددہەہ تہختكکہ ئولتۇررۇۇپپ، يہنہ بۇ 

شہھہررددہەہ تہختتىن چۈشۈررۈۈلىدۇۇ. پاددىشاھھ ئىكکكکىنچى مۇستاپا تہخمىنہنن سہكکكکىز يېرىم يىل سہلتہنہتت 

سۈررگہندىن كکېيىن، 1703- يىلى 39 يېشىداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ. ئاتىسى تۆتىنچى مہھمہتنىڭ 

پاددىشاھلىقى ددہەہۋۋررىدہەہ چوڭڭ شاھزااددہەہ سۈپىتىدہەہ ددۇۇنياغا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى مۇستاپا، ئہددىرنہ ساررىيىداا 

ياخشى تہلىم –تہرربىيہ ئېلىش پۇررسىتىگہ ئېرىشىدۇۇ. ھۆسىنخہتت، مۇززىكکا ۋۋہەہ شېئىرغا ئوخشاشش مہددہەہنىي 

پائالىيہتلہررگہ كکۆڭۈلل بۆلىدۇۇ. تاغىسى ئىكکكکىنچى ئہھمہتنىڭ ۋۋااپاتىدىن كکېيىن، 1695- يىلى 31 يېشىداا 

پاددىشاھلىق تہختىگہ ئولتۇررىدۇۇ. ئاتىسى تۆتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہ تاغىسى ئىكکكکىنچى ئہھمہتكکہ ئوخشاشش 

سہلتہنىتىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى پايتہخت ئىستانبۇلداا ئہمہسس، ئہددىرنہددہەہ ئۆتكکۈززىدۇۇ. ئۇ، تاغىسى ئىكکكکىنچى 

ئہھمہتتىن كکېيىن ئىستانبۇلنىڭ پہتھى قىلىنىشىدىن بۇيانن ئہددىرنہددہەہ تہختكکہ ئولتۇررغانن ئىكکكکىنچى  

ئوسمانلى سۇلتانى بولىدۇۇ.

1695- 1703- يىللىرىى ئاررىسىداا سہلتہنہتت سۈررگہنن ئىكکكکىنچى مۇستاپانىڭ سہكکكکىز يېرىم يىللىق 

سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىنى ئىكکكکى ئاساسلىق باسقۇچقا ئايرىشقا بولىدۇۇ.  1699- يىلىدىكکى كکاررلوفچا 

شہررتنامىسىگہ قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلغانن ددہەہسلہپكکى تۆتت يىلنىڭ ئہۋۋززہەہللىكکى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قانۇنى سۇلتانن 

سۇاليمانن ۋۋہەہ تۆتىنچى مۇررااتت ددہەہۋۋررلىرىدىكکىگہ ئوخشاشال ددۇۇنيانىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك ددۆۆلىتىگہ ئايالندۇۇررۇۇشش 

ئۈچۈنن تىرىشچانلىق كکۆررسىتىشىدىن تہشكکىل تاپىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ، ئىكکكکىنچى مۇستاپا تہختكکہ ئولتۇرراا –

ئولتۇررمايال ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئہنئہنىسىدہەہ كکۆررۈۈلمىگہنن بىر خىل شہكکىلدہەہ ئۆززىدىن ئىلگىرىى سۇلتانن بولغانن 



ئہجدااددلىرىنى كکہيپ –ساپاغا ئالدىنىپ، ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى ئونتۇپپ قېلىش بىلہنن ئہيىبلىگہنن ھالداا بىر 

پہررمانن چىقىرىدۇۇ. ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ قاررشىلىق كکۆررسىشىتىشىگہ قاررىمايي، قوشۇننىڭ قومانداانلىقىنى 

بىۋااسىتہ ئۆززىى ئۈستىگہ ئېلىپ، ئاۋۋستىرىيہددىكکى ھابسبۇررگگ خانىداانلىقىغا قاررشى ئۈچچ قېتىم ئہسكکىرىي 

يۈررۈۈشكکہ چىقىدۇۇ.

بۇ يۈررۈۈشلہررنىڭ بىرىنچىسى 1695- يىلىدىكکى گېرمانىيہ يۈررۈۈشى بولۇپپ، ئىيۇلل ئېيىنىڭ ئاخىرىداا 

ئہددىرنہددىن يولغا چىققانن قوشۇنن ئاررىدىن ئىكکكکى ھہپتہ ئۆتكکہندىن كکېيىن سوفياغا يېتىپ باررىدۇۇ. 2- 

ئاۋۋغۇست كکۈنى بېلگرااددقا يېتىپ باررغانن ئوسمانلى قوشۇنى ھاززىرقى ررۇۇمېنىيہنىڭ غہرربىي جہنۇبىغا 

جايالشقانن ۋۋىنگېرىيہ بىلہنن سېربىيہ چېگرىسىغا يېقىن بىر جايدىكکى تامئىشۋاارر شہھىرىگہ كکېلىدۇۇ. 

ئوسمانلى مہنبہلىرىگہ ئاساسالنغانداا، تہمہشۋااررغا كکہلگہنن تۇنجى ئوسمانلى سۇلتانى ئىكکكکىنچى مۇستاپا 

بولىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنىغا قاررشى ھہررىكکہتكکہ ئۆتكکہنن ئوسمانلى قوشۇنى، ھاززىرقى كکۈندىكکى 

ررۇۇمېنىيہنىڭ لىپپا رراايونىنى قولغا كکىرگۈززگہندىن كکېيىن، 1695- يىلى 22- سېنتہبىر كکۈنى لۇگوجج 

سہھرااسىداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرىتىدۇۇ. لۇگوجج قہلئہسى بىلہنن بىرلىكکتہ 

ۋۋىنگېرالررنىڭ شہبہشش قہلئہسىمۇ قولغا كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا، لۇگوجج ززہەہپىرىى ددہەہپپ ئاتالغانن بۇ 

يۈررۈۈشنىڭ نہتىجىسىدہەہ، شىمالداا مۇررہەہشش (ماررووسس) ددہەہررياسى، جہنۇبتا تۇنا ددہەہررياسى، شہررقتہ تراانسىلۋاانىيہ 

ئالىپلىرىى ددہەہپمۇ ئاتىلىدىغانن كکاررپاتت تاغغ تىزمىلىرىى، غہرربتہ بولسا، تىسا (تىسزاا) ددہەہررياسى بىلہنن چېگرىسى 

بارر بولغانن ۋۋہەہ تاررىختا باناتت ددہەہپمۇ ئاتالغانن ھاززىرقى ۋۋىنگېرىيہ، سېربىيہ ۋۋہەہ ررۇۇمېنىيہ ددۆۆلہتت چېگرىلىرىنىڭ 

كکېسىشمہ نۇقتىسىدىكکى 26- 28 كکىلومېتىرلىق رراايونداا، 1683- يىلىدىكکى ۋۋىيېننا مہغلۇبىيىتىدىن 

كکېيىن مہۋۋجۇددىيىتىنى يوقىتىپ قويغانن ئوسمانلى ھۆكکۈمراانلىقى تہكکراارر سہھنىگہ چىقىدۇۇ. تراانسىلۋاانىيہ 

ددہەہپمۇ ئاتىلىدىغانن ئہررددہەہلنىڭ غہرربىي جہنۇبى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ تہمہشۋاارر ئۆلكکىسىگہ تہۋۋہەہ قىلىنىدۇۇ. 

ھاززىرقى ررۇۇمېنىيہنىڭ شىمالىغا جايالشقانن پۈتۈنن ئہررددہەہلل رراايونىنى قايتۇررىۋېلىش ئہسكکىرىي جہھہتتىن 



مۇمكکىن بولىدىغانن بىر ئىش بولسىمۇ، كکۈزز مہۋۋسۇمى كکىرىپ قالغانلىقى سہۋۋہەہبىدىن ئوسمانلى قوشۇنى 

ئہررددہەہلنى ئالماستىنال ئىستانبۇلغا قايتىدۇۇ.

.......................................................................................

غہرربىي ئالدىنقى سہپتہ يۇقىرىقىغا ئوخشاشش غہلىبىلہرر قولغا كکہلتۈررۈۈلگہنن بولسىمۇ، شىمالداا چارر چوڭڭ پېتروو 

ررہەہھبہررلىكکىدىكکى ررۇۇسىيہ قارراا ددېڭىزغا كکېڭىيىش سىياسىتىنى ئىزچىل ھالداا ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. چارر پېتروو، 

1695- يىلىدىكکى نہتىجىسىز ئاخىرالشقانن ئاززناكك (ررووستوۋۋ) مۇھاسىرىسىدىن كکېيىن ۋۋہەہنہددىك، 

شىۋېتسىيہ، دداانىيہ، گولالندىيہ ۋۋہەہ ئہنگلىيہددىن كکہلتۈررۈۈلگہنن ئىنژېنىرالرر بىلہنن تېخىمۇ كکۈچلۈكك ددېڭىز 

قىسىمى تہسىس قىلىپ چىقىدۇۇ. ررۇۇسىيہ قوشۇنىنىڭ قومانداانلىقىنىمۇ شوتالندىيہ ۋۋہەہ فىراانسىيہلىك 

قومانداانالررغا ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىدۇۇ. بۇ تہيياررلىقالررنى تولۇقلىغانن پېتروو 1696- يىلى ئاززااكکنى قايتىدىن 

مۇھاسىرہەہ قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکى ئايي ددااۋۋاامم قىلغانن مۇھاسىرىدىن كکېيىن 6- ئاۋۋغۇست كکۈنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. 

شۇندااقق قىلىپ ررۇۇسالرر قارراا ددېڭىزغا كکېڭىيىدۇۇ ۋۋہەہ بۇنىڭدىن كکېيىنكکى ئوسمانلى تاررىخىدىن تېخىمۇ كکۆپپ 

ئوررۇۇنن ئېلىشقا باشاليدۇۇ. ئاززااكك ررۇۇسالررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ كکہتكکہنن ئہسنادداا، سۇلتانن ئىكکكکىنچى مۇستاپا 

ئاۋۋستىرىيہگہ يۈررۈۈشش قىلىش مہقسىتىدہەہ بېلگرااددتا ئىدىى. ئوالشش ددېيىلىدىغانن بىر يہررددہەہ ئاۋۋستىرىيہ 

قوشۇنى بىلہنن قاررىمۇ قاررشى ھالغا كکہلگہنن ئوسمانلىالرر، يہنہ بىر قېتىم ررہەہقىبلىرىنى مہغلۇبب قىلىشقا 

مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنى 16 مىڭدىن ئاررتۇقق ئاددىمىدىن ئايرىلىپ قالىدۇۇ. شۇندااقق بولسىمۇ، 

قوشۇنن ئہررددہەہلل تہررہەہپكکہ ئىلگىرىلىمہستىن تہمہشۋااررغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يہررددىن ئہددىرنہگہ قايتىدۇۇ.

1683- يىلىدىكکى ئىكکكکىنچى قېتىملىق ۋۋىيېننا مہغلۇبىيىتىدىن كکېيىن ئوسمانلى ددۆۆلىتى، ئاۋۋستىرىيہ، 

ررۇۇسىيہ، پولشا (لېھىستانن) ۋۋہەہ ۋۋہەہنہددىك بىلہنن ئىزچىل ھالداا ئۇررۇۇشش قىلىشنى ددااۋۋاامالشتۇررماقتا ئىدىى. 

1696- يىلى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررااشلىق بولغانن قىرىم خانى سائاددہەہتت گىراايي ھاززىرقى پولشانىڭ 



شہررقىي جہنۇبى ۋۋہەہ ئۇكکراائىنانىڭ غہرربىي قىسمىغا جايالشقانن گالىچيا رراايونىنىڭ مہرركکىزىى لۋووۋۋغا قہددہەہرر 

يۈررۈۈشش قىلىپ، 10 مىڭ كکىشىنى ئہسىر ئېلىپ قايتىدۇۇ. ۋۋہەہنہددىك ئالدىنقى سېپىدىكکى ئۇررۇۇشش بولسا، 

ئاساسہنن مورراا ۋۋہەہ ئاقق ددېڭىز ساھىلىداا ددااۋۋاامم قىلماقتا ئىدىى. ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ددۇۇنيا مىقياسىداا 

يېتىشتۈررگہنن ئاخىرقى ئہڭڭ ددااڭلىق ددېڭىزچىسى بولغانن مېزووموررتو ھۈسہيىن پاشا ئوسمانلى ددېڭىز 

قىسىملىرىنىڭ باشلىقلىقىغا تہيىنلىنىدۇۇ. ياشلىق مہززگىلىدہەہ قاتناشقانن بىر ئۇررۇۇشش ئہسناسىداا ئالتہ - يہتتہ 

يېرىدىن ياررىالنغانن، التىنچہ ۋۋہەہ گىرېكکچىدہەہ «يېرىم ئۆلۈكك» ددېگہنن مہنىنى ئىپاددىلہيدىغانن «مېزووموررتو» 

سۈپىتى بېرىلگہنن ھۈسہيىن پاشا ددېڭىز ئۇررۇۇشلىرىداا ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنى ئاررقا –ئاررقىدىن مہغلۇبب قىلىدۇۇ. 

1695- يىلى ساكکىز ئاررىلىنى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررددىن قايتۇررىۋاالىدۇۇ. يہنہ شۇ يىلى مىدىللى ددېڭىز تہۋۋہەہلىكکىدہەہ 

ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنى ددېڭىزدداا مہغلۇپپ قىلىدۇۇ. 1701- يىلى ۋۋااپاتت بولغانغا قہددہەہرر سہكکكکىز قېتىم ددېڭىز 

ئۇررۇۇشىغا قومانداانلىق قىلىپ، ھہممىسىدہەہ غہلىبہ قىلىدۇۇ. ددېڭىز قىسىملىرىنىڭ كکۈچى بىلہنن تونۇلغانن 

ۋۋہەہنہددىك، مالتا، پاپالىق ۋۋہەہ توسكکاناغا ئوخشاشش ددۆۆلہتلہررنىڭ ددېڭىز ئاررمىيہلىرىنى مہغلۇبب قىلىشقا 

مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئۇنىڭ بۇ ئۇتۇقلىرىداا مۇھىم رروولل ئوينىغانن ئہڭڭ چوڭڭ ئامىل مېزووموررتو ھۈسہيىن پاشانىڭ 

كکۈررہەہكك بىلہنن ھہيدىلىدىغانن كکاددىرگا ناملىق ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنىڭ ئوررنىداا يہلكکہنلىك «كکاليونن» 

ئىسىملىك ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىى بىلہنن ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىنى قايتىدىن تہشكکىللہپپ چىقىشىدۇۇرر.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى مۇستاپا، 1697- يىلى ئاخىرقى قېتىم قوشۇنغا بىۋااستہ قومانداانلىق قىلىپ يۈررۈۈشكکہ چىقىدۇۇ. 

ئىيۇلل ئېيىنىڭ ئوتتۇررلىرىداا ئہددىرنہددىن قوززغالغانن قوشۇنن ئاۋۋغۇستنىڭ ئاخىرىداا بېلگرااددقا يېتىپ باررىدۇۇ. 

ئاۋۋستىرىيہ قۇشۇنىنىڭ قومانداانى ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ ئہسكکىرىي ددااھىلىرىنىڭ بىرىى ددہەہپپ قاررىلىدىغانن 

ساۋۋووئى شاھزااددىسى ماررشالل ئوجېن ئىدىى. ئىكکكکى قۇشۇنن ھاززىرقى ررۇۇمېنىيہ، ۋۋىنگېرىيہ ۋۋہەہ سېربىيہ 

چېگراالىرىنىڭ كکېسىشمہ نۇقتىسىغا جايالشقانن سېربىيہ چېگرااسى ئىچىدىكکى تېسا ددہەہررياسى بويىدىكکى 



سېنتادداا قاررىمۇ قاررشى ھالغا كکېلىدۇۇ. تىسا ددہەہررياسى بويىدىكکى كکۆۋۋررۈۈكکتىن ئۆتىۋااتقانن ئوسمانلى قوشۇنىنى 

توپپ ئوقلىرىى ئېتىپ كکۆۋۋررۈۈكکنى بۇززىۋېتىش ئاررقىلىق ئىكکكکىگہ بۆلىۋہەہتكکہنن ئوجىن، ددہەہررياددىن ئۆتۈپپ بولغانن 

ئوسمانلى قىسىملىرىنىڭ ھہممىسىنى قىرىپ تاشاليدۇۇ. ئوسمانلى قۇشۇنىنىڭ قوررااللىرىنىڭ خېلى كکۆپپ 

قىسمى ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ كکہتكکىنىدىن سىرتت، 20 مىڭغا يېقىن ئوسمانلى ئہسكکىرىي 

ئۇررۇۇشش مہيداانىداا قالىدۇۇ. ۋۋىنگېرىيہددىكکى باررلىق ئوسمانلى قہلئہلىلىرىى ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ 

كکېتىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋىنگېرىيہنىڭ قايتىدىن ئېلىنىش ئۈمىدىى تۈگہيدۇۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگہ ئۇجېن سارراايي بوسناغىچہ 

كکېلىپ، ئوسمانلى ززېمىنلىرىنى بوالڭڭ –تاالڭڭ قىلىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخ سہھىپىلىرىدہەہ «ززېنتا مہغلۇبىيىتى» 

ددہەہپپ ئاتالغانن بۇ ھاددىسىدىن كکېيىن، ھېچبىر ئوسمانلى سۇلتانى قوشۇنغا قومانداانلىق قىلىپ ئۇررۇۇشش 

مہيداانلىرىغا چۈشمہيدۇۇ.

بۇ ئاررىلىقتا ياۋۋررووپادداا بولسا، فىراانسىيہگہ قاررشى ئہنگلىيہ، گولالندىيہ ۋۋہەہ ئاۋۋستىرىيہددىن تہشكکىل تاپقانن 

بىر ئىتتىپاقق قۇررۇۇلىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہ، فىراانسىيہ بىلہنن قىلىۋااتقانن كکۈررىشىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشش ئىمكکانىيىتى 

ياررىتىش ئۈچۈنن، ئہنگلىيہ ۋۋہەہ گولالندىيہ ئہلچىلىرىى ئاررقىلىق تىنچلىق ئوررنىتىشقا ماقۇلل كکہلتۈررۈۈلگہنن 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن 1699- يىلىداا ھاززىرقى بېلگرااددنىڭ 65 كکىلو مېتىر غہرربىي شىمالىغا جايالشقانن 

كکاررلوفچادداا مہشھۇرر كکاررلوفچا شہررتنامىسىنى ئىمزاااليدۇۇ. بۇ شہررتنامہ بىلہنن ئوسمانلىالرر، پولشا ۋۋہەہ 

ۋۋىنگېرىيہددىن مہڭگۈلۈكك چېكکىنىپ چىقىدۇۇ. پولشالىقالررغا كکامانىچہ، پوددووليا ۋۋہەہ گالىچيا بېرىلىدۇۇ. لېپانتو، 

پرېۋہەہززہەہ ۋۋہەہ كکوررىنتوستىن باشقا باررلىق مورراا ززېمىنلىرىى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلىدۇۇ. ۋۋىنگېرىيہ، 

سلوۋۋااكکىيہ، كکرووددىيہ، سلوۋۋېنىيہ ۋۋہەہ ئہررددہەہلل ئاۋۋستىرىيہگہ بېرىلىدۇۇ. تہمہشۋااررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن باناتت 

رراايونى بولسا، ئوسمانلىالررغا قالىدۇۇ. ررۇۇسىيہگہ بولسا، 1700- يىلى ئىمزااالنغانن ئىستانبۇلل 

شہررتنامىسىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن ئاززااكك بېرىلىدۇۇ.



كکاررلۇفچا شہررتنامىسىدىن كکېيىن، ئىكکكکىنچى مۇستاپا ئىلگىرىكکى ئاكکتىپ سىياسہتنى تاشالپپ، ئہددىرنہددہەہ 

تىنچلىقنى ياقاليدىغانن بىر خىل سىياسہتنى ياقاليدۇۇ. لېكکىن ئاتىسى تۆتىنچى مہھمہتت بىلہنن باشلىنىپ، 

تاغىسى ئىكکكکىنچى ئہھمہتت ۋۋہەہ ئۆززىى بىلہنن بىرلىكکتہ يېرىم ئہسىرگہ يېقىن ددااۋۋاامم قىلغانن جہررياندىكکى 

پاددىشاھنىڭ ئہددىرنہددہەہ تۇررۇۇشش ئاددىتىگہ «ئىستانبۇلل سہھرااغا ئايالندىى» ددہەہپپ ناررااززىلىق بىلدۈۈررگہنن 

يہنىچہررىلہرر ۋۋہەہ ئۆلىماالرر، ئہددىرنہگہ قاررااپپ يولغا چىقىدۇۇ. ئىستانبۇلدىن ئہددىرنہگہ كکہلگۈچہ سانى 22 

مىڭغا يہتكکہنن بۇ «ئاسىيالرر» ئىكکكکىنچى مۇستاپانى تہختتىن چۈشۈشكکہ مہجبۇرراليدۇۇ ۋۋہەہ شہيخۇلئىسالمم 

فہيزۇۇلالھھ ئہپہندىنىمۇ ددۆۆلہتت ئىشلىرىغا كکۆپلہپپ مۇددااخىلہ قىلىش بىلہنن ئہيىبلہپپ ئۆلتۈررىدۇۇ. ئىكکكکىنچى 

مۇستاپانىڭ قېرىندىشى ئۈچىنچى ئہھمہتنى 1703- يىلى يېڭى پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىپ، ئىستانبۇلداا 

تہختكکہ ئولتۇررغۇززىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇستاپا تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ تۆتت ئايي ئۆتكکہندىن كکېيىن، يہنى 

1703- يىلى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز ئۈچىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-34
ئۈچىنچى ئہھمہتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى ئہھمہتت (1703-1730)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى ئہھمہتت (1730-1703)»

سۇلتانن ئۈچىنچى ئہھمہتت، ئاتىسى تۆتىنچى مہھمہتت ئہسكکىرىي يۈررۈۈشكکہ چىققانن ئہسناددااö1673- يىلى 

31 –ددېكکابىر كکۈنى ددووبرۇۇجاددىكکى ھاجى ئوغلى باززىرىى (ھاززىرقى بولغاررىيہنىڭ ددووبرىچ شہھىرىى) دداا رراابىيہ 

گۈلنۈشش ئىسىملىك بىر كکېنىزہەہكکتىن ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئاكکىسى ئىكکكکىنچى مۇستاپا ئہسكکىرىي چاررىلہررگہ مايىل 

بىرىى بولسىمۇ، ئۈچىنچى ئہھمہتت تىنچلىق تہررہەہپدااررىى، سہنئہتخومارر خاررااكکتېرگہ ئىگہ بىر كکىشى ئىدىى. 

14 ياشش ۋۋااقتىداا، ئاتىسى تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ ئوررنىغا ئىكکكکىنچى سۇاليماننىڭ تہختكکہ 

ئولتۇررغۇززۇۇلىشىدىن كکېيىن ئاتىسى ۋۋہەہ ئاكکىسى ئىكکكکىنچى مۇستاپا بىلہنن بىرلىكکتہ توپقاپى ساررىيىدىكکى 

شہمشاددلىق بۆلمىسىگہ نہززہەہرربہنت قىلىنىدۇۇ. كکېيىنچہ ئہددىرنہگہ يۆتكکہپپ كکېلىنىپ، تاغىسى ئىكکكکىنچى 

ئہھمہتت ۋۋہەہ ئاكکىسى ئىكکكکىنچى مۇستاپا پاددىشاھلىق قىلغانن مہززگىللہررددہەہ ئىزچىل ھالداا نہززہەہرربہنت ئاستىداا 

تۇتۇپپ تۇررۇۇلىدۇۇ. 1703- يىلى يۈزز بہررگہنن ئہددىرنہ ئىسيانىدىن كکېيىن، ئہددىرنہددہەہ 30 ياشش ۋۋااقتىداا 

تہختكکہ ئولتۇررغانن ئۈچىنچى ئہھمہتت، پاددىشاھالررنىڭ يېرىم ئہسىرگہ يېقىن ئہددىرنہددہەہ تۇررۇۇشش 

ئہنئہنىسىگہ خاتىمہ بېرىپ، ئىستانبۇلغا كکېلىدۇۇ ۋۋہەہ ۋۋااقتىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى ئىستانبۇلداا ئۆتكکۈززىدۇۇ. 

ئۈچىنچى ئہھمہتت بىر سہنئہتخومارر بولۇشش بىلہنن بىرگہ، يېتىشكکہنن بىر خہتتاتت بولۇپپ، ئۆزز قولى بىلہنن 

ياززغانن ھۆسنخہتلىرىى ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن. بۇنىڭدىن باشقا «نہجىپ» تہخہللۇسى ئاستىداا 

ياززغانن شېئىرلىرىمۇ بارر...



ئۈچىنچى ئہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ كکۆررۈۈلگہنن مۇھىم سىياسىي ۋۋہەہقہلہررنىڭ بىرىى، تاررىخ سہھىپىلىرىدىن «پرۇۇتت 

يۈررۈۈشى» ددہەہپپ ئوررۇۇنن ئالغانن ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئہسكکىرىي يۈررۈۈشتۇرر. ررۇۇسىيہ 1699- يىلىدىكکى كکاررلوفچا 

شہررتنامىسى بىلہنن قارراا ددېڭىز ساھىللىرىدىكکى ئاززااكکنى ئالىدۇۇ. ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى ۋۋہەہ ررۇۇسىيہ 

ئاررىسىدىكکى بۇ تىنچلىق 11 يىلغا يېقىن ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. ررۇۇسىيہنىڭ شىمالدىكکى قوشنىسى شىۋېتسىيہگہ 

ھۇجۇمم قىلىش ۋۋہەہ چارر پېتروونىڭ شىۋېتسىيہ پاددىشاھى يہتتىنچى شاررلنى مہغلۇبب قىلىشى بىلہنن، 

شىۋېتسىيہ پاددىشاھى ئوسمانلى ززېمىنلىرىداا پاناھلىنىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، چارر پېتروو پاددىشاھنى قوغالپپ 

ئوسمانلى ززېمىن تہۋۋہەہلىكکىگہ كکېرىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ قاررشى تۇررۇۇشىغا قاررىمايي، 

ئاززااكکنىڭ قايتۇررۇۇۋۋېلىنىشىنى بىر ددۆۆلہتت سىياسىتىگہ ئايالندۇۇررغانن ددۆۆلہتت ئہرركکانىنىڭ بېسىمى ئاررقىسىداا، بۇ 

ئىشتىن ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېچىش ئۈچۈنن پايدىلىنىلىدۇۇ. بالتىچى مہھمہتت پاشا قومانداانلىقى 

ئاستىدىكکى 140 مىڭ كکىشىلىك ئوسمانلى قوشۇنى پرۇۇتت ددہەہررياسى بويىداا ھاززىرقى ررۇۇمېنىيہ ززېمىنلىرىى 

ئىچىدہەہ قالغانن قاالسس ۋۋہەہ ياشش شہھہررلىرىنىڭ ئوتتۇررىسىدىكکى فالجى رراايونىداا 60 مىڭ كکىشىلىك ررۇۇسس 

ئہسكکىرىنى مۇھاسىرىگہ ئېلىۋاالىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، ررۇۇسس چاررىى ئاززااكکنى قايتۇررۇۇپپ بېرىش شہررتى بىلہنن 

ئوسمانلىالرر بىلہنن تىنچلىق ئوررنىتىشنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئہسكکىرىگہ ددېگہندہەہكك ئىشہنچ قىاللمىغانن بالتىچى 

مہھمہتت پاشا بۇ تہكکلىپنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. 1713- يىلى ئہددىرنہ كکېلىشىمى ئىمزاالىنىپ، ئاززااكك 

قايتۇررىۋېلىنىدۇۇ، ررۇۇسالرر پولشاددىن چېكکىنىدۇۇ، نہتىجىدہەہ قارراا ددېڭىز يہنہ 60 يىل بويىچہ تۈرركك كکۆلى بولۇپپ 

تۇررۇۇشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. شىۋېتسىيہ پاددىشاھى يہتتىنچى شاررلمۇ يېنىدىكکى 2500 شىۋېتسىيہلىك ۋۋہەہ 

600 ئوسمانلى ئہسكکىرىي بىلہنن بىرلىكکتہ ئۆززلىرىى تۇررىۋااتقانن ددىمہتوكکاددىن ئايرىلىپ، ئہفالكك يولى 

ئاررقىلىق ئہررددہەہلگہ ئۆتۈپپ، ئۇ يہررددىن شىۋېتسىيہگہ قايتىدۇۇ. قارراا ددېڭىزغا كکىرىشكکہ مۇۋۋہەہپپہقق بواللمىغانن 

ررۇۇسالرر، شىمالل ئۇررۇۇشى نہتىجىسىدہەہ بالتىق ددېڭىزىغا ئېچىلىدۇۇ. 1703- يىلى كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ 

لېنىنگراادد ددہەہپپ ئاتالغانن سائىنت پېتېرسبۇررگنى ئىنشا قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ررۇۇسىيہ ئوچۇقق ددېڭىزغا 



ئېچىلغانن بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ررۇۇسس چاررىى شہررقى ررووما (ۋۋىزاانتىيہ) ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ ۋۋااررىسى 

ئىكکہنلىكکىنى ئىلگىرىى سۈررۈۈپپ، ئوسمانلى پاددىشاھى بىلہنن بىرلىكکتہ بۇ ئۇنۋااننى ئىشلىتىشكکہ باشاليدۇۇ.

.......................................................................................

ئۈچىنچى ئہھمہتت ددہەہۋۋررىدىكکى يہنہ بىر مۇھىم سىياسىي ۋۋہەہقہ بولسا، مورراانىڭ ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنىڭ قولىدىن 

ئېلىنىپ، قايتىدىن ئوسمانلى ددۆۆلىتى ھالىغا كکہلتۈررۈۈلىشىدۇۇرر. 1683- يىلىدىكکى ئىكکكکىنچى ۋۋىيېننا 

مۇھاسىرىسىدىن كکېيىن مورراانى ئىشغالل قىلىشقا باشلىغانن ۋۋہەہنہددىكکكکہ، 1699- يىلىدىكکى كکاررلوفچا 

شہررتنامىسى بىلہنن ززېمىنالرر بېرىلىدۇۇ. بۇ كکېلىشىم ئىمزاالىنىپ 15 يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن، سہددررىئہززہەہمم 

ئہلى پاشا قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ئوسمانلى قۇررۇۇقلۇقق قىسىملىرىى ئہددىرنہ ئاررقىلىق موررااغا قاررااپپ 

ھہررىكکہتلىنىدۇۇ، مہھمہتت پاشا قومانداانلىقى ئاستىدىكکى ددېڭىز قىسىملىرىمۇ بۇ ھہررىكکہتكکہ ئىشتىرااكك 

قىلىدۇۇ. ئوسمانلى ددېڭىز قىسىملىرىى 1715- يىلى كکىكکالتت ئاررااللىرىدىن تىنوسنى ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنىڭ 

قولىدىن ئالىدۇۇ. ئہلى پاشا بولسا، قوررۇۇقلۇقق ئاررقىلىق كکوررىنتوسنى بېسىپ ئۆتۈپپ قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ 

نائۇپلىئونن (ئانابولۇ)، موددوونن، مونېۋااسىئا (بىنہپشہ)، ناۋۋااررىن، كکوررووننى ئېلىش بىلہنن بىرگہ، ئىئونن 

ددېڭىزىدىكکى ئايا ماۋۋرراا ئاررىلىنىمۇ قولغا كکىرگۈززۈۈشش ئاررقىلىق، ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ ئہللىك بہشش كکۈندہەہكك 

قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ مورراانى قايتىدىن پہتھى قىلىشىنىڭ ئہڭڭ مۇھىم سہۋۋہەہبلىرىنىڭ بىرىى، 15 يىلغا يېقىن 

موررااغا ھۆكکۈمراانن بولغانن ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررنىڭ يہررلىك ررۇۇمم خہلقىگہ سالغانن ززۇۇلۇمم –سىتہملىرىى ۋۋہەہ بۇنىڭ 

نہتىجىسىدہەہ يہررلىك خہلقنىڭ ئوسمانلىالررنى قولالپپ –قۇۋۋۋۋہەہتلىشىدۇۇرر.

مورراا ئالدىنقى سېپىدہەہ ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ قاررشى ئۇررۇۇشتا غہلىبہ قىلغانن ئہلى پاشا، 1716- يىلى كکوررفۇ 

ئاررىلىنى ئېلىش ئۈچۈنن ۋۋہەہنہددىكکلىكکلہررگہ قاررشى يۈررۈۈشكکہ ئاتلىنىدۇۇ. بۇنى كکۆررگہنن ۋۋہەہنہددىكکنىڭ 

ئىتتىپاقدېشى ئاۋۋستىرىيہ، ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، ئہلى پاشا 



يۆنۈلۈشىنى ئۆززگہررتىپ ۋۋىنگېرىيہگہ ئاتلىنىپ، بېلگرااددقا كکېلىدۇۇ. ئۇنىڭ قاررشىسىغا ئاۋۋستىرىيہ 

قوشۇنىنىڭ مہشھۇرر قومانداانى ئوجېن چىقىدۇۇ. 1716- يىلى 5- ئاۋۋغۇست كکۈنى پېتېرۋۋااررااندىندہەہ ئۇررۇۇشش 

قىلغانن ئىكکكکى قوشۇننىڭ غالىبى يہنہ خىرىسىيانن ئالہمىنىڭ يېڭىلمہسس ئہسكکىرىى ئۇنۋاانىنى ئالغانن ئوجېن 

بولىدۇۇ. چۈنكکى ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ قومانداانى ئہلى پاشا، ئۇررۇۇشش ئہسناسىداا ئوڭڭ قاناتنىڭ بۇززۇۇلۇپپ 

كکېتىشىدىن كکېيىن ۋۋہەہززىيہتنى تہررتىپكکہ سېلىش ئۈچۈنن تہددبىرسىزلہررچہ سہپنىڭ ئالدىغا ئۆتىدۇۇ ۋۋہەہ 

پىشانىسىگہ ئوقق تېگىپ شېھىت بولۇپپ كکېتىدۇۇ. بۇ سہۋۋہەہبلىك ئوسمانلى تاررىخ سہھىپىلىرىدىن «شېھىت 

ئہلى پاشا» ددہەہپپ ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. بۇ ئىشتىن كکېيىن، ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ ئۇررۇۇشش ئہسناسىداا باشش 

قومانداانن ئۆلۈپپ كکہتسہ، ئۇررۇۇشنى توختىتىش ئاددىتى يہنہ بىر قېتىم كکۆررۈۈلىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلىالرر مہغلۇبب 

بولىدۇۇ.

.......................................................................................

پېتېرۋۋااررااندىن ززہەہپىرىدىن كکېيىن شاھزااددہەہ ئوجېن 180 مىڭ ئہسكکىرىى بىلہنن تہمہشۋااررغا قاررااپپ ئاتلىنىپ، 

شہھہررنىڭ قہلئہسىنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. باناتت رراايونى پۈتۈنلہيي ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ، 

ئوسمانلىالررنىڭ ۋۋىنگېرىيہگہ بولغانن قىزىقىشى تامامہنن تۈگہيدۇۇ. 1717- يىلى ئوجېن بېلگرااددنى قولغا 

كکىرگۈززىدۇۇ. ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر ئۇررۇۇشتا ئہڭڭ كکۈچلۈكك نۇقتىداا بولسىمۇ، ياۋۋررووپاددىكکى ۋۋااررىسلىق ئۇررۇۇشلىرىى 

يۈززىسىدىن ئوسمانلىالررغا تىنچلىق ئوررنىتىش تہكکلىپى سۇنىدۇۇ. 1718- يىلى 21- ئىيۇلل كکۈنى ھاززىرقى 

سېربىيہنىڭ سہمہندررہەہ شہھىرىنىڭ 24 كکىلو مېتىر شہررقىگہ جايالشقانن پوجاررېۋااچتا ئىمزااالنغانن كکېلىشىم 

بىلہنن باناتت، مہرركکىزىى تہمہشۋاارر بىلہنن بىرلىكکتہ ئاۋۋستىرىيہگہ بېرىلىدۇۇ. ئىكکكکى ددۆۆلہتت ئاررىسىداا ساۋۋاا 

ددہەہررياسى چېگراا قىلىپ بېكکىتىلگہنن بولسىمۇ، بېلگراادد ۋۋہەہ سہمہندررہەہ ئاۋۋستىرىيہررلىكکلہررگہ بېرىلىدۇۇ. بۇنىڭ 

بہددلىگہ ئوسمانلىالررنىڭ موررااددىكکى غہلىبىلىرىى ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر تہررىپىدىن ئېتىرااپپ قىلىنىدۇۇ. بۇ كکېلىشىم 

ئىمزااالنغاندىن كکېيىن، بېلگراادد ۋۋہەہ سہمہندررہەہددىكکى باررلىق مۇسۇلمانالرر بۇ يہررلہررددىن تېخىمۇ بىخہتہرر بولغانن 



ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا كکۆچىدۇۇ. تہمہشۋااررنى ئىكکكکىنچى قېتىم قولغا كکىرگۈززۈۈشش مۇمكکىن بولمىغانن بولسىمۇ، 

بېلگراادد ئاررىدىن 22 يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن قايتىدىن ئوسمانلىنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. لېكکىن تہمہشۋااررددىكکى 

مۇسۇلمانالرر كکۆچۈپپ چىققانن يہررلہررگہ سىگانالررنىڭ، بېلگرااددقا سېرىپالنىڭ ئوررۇۇنلىشىشى بىلہنن، بۇ 

شہھہررلہررددىكکى ۋۋىنگېر ۋۋہەہ ئوسمانلى كکىملىكکى يوقىلىپ، سىگانن ۋۋہەہ سېرىپ كکىملىكکى ئىنشا قىلىنىدۇۇ.

ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ 1718- يىلىدىكکى پوجاررېۋااچچ كکېلىشىمى بىلہنن باشلىنىپ 1730- يىلىغا قہددہەہرر 

ددااۋۋاامالشقانن سہلتہنىتىنىڭ 12 يىلى ئوسمانلى تاررىخىي مہنبہلىرىدہەہ “اللہ ددہەہۋۋررىى”ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. بۇ ددہەہۋۋررددہەہ 

ئۈچىنچى ئہھمہتت گويا ئۆززىگہ ئوخشاشش تىنچلىق تہررہەہپدااررىى بولغانن كکىيئوغلى ئىبرااھىم پاشانى 

سہددررىئہززہەہملىك ۋۋہەہززىپىسىگہ تہيىنلہيدۇۇ. بۇ ئہسنادداا ئوسمانلى ددۆۆلىتى غہرربب ئۇسۇلىداا ئولتۇررااقلىشىش 

ھہررىكکہتلىرىگہ تۇتۇشش قىلىدۇۇ. تۈرركکچہ كکىتابب باسىدىغانن تۇنجى مہتبہئہنىڭ قۇررۇۇلۇشى، بوغۇزز ۋۋہەہ 

كکاغىتخانہددہەہ مىللىي ئۇسلۇبتىكکى ئىماررہەہتلہررنىڭ سېلىنىشى، نہددىمگہ ئوخشاشش شائىرالرر، لہۋۋنىگہ ئوخشاشش 

مىنياتۇرر سہنئہتچىلىرىنىڭ يېتىشىپ چىقىشى ۋۋہەہ بۇ سہنئہتچىلہررنىڭ ئہڭڭ مۇھىم ئہسہررلىرىنى ررووياپقا 

چىقىرىشى بۇ مہززگىلدہەہ كکۆررۈۈلىدۇۇ.

اللہ ددہەہۋۋررىدہەہ ددۆۆلہتت ئہرركکانى ئاررىسىداا كکۆررۈۈلگہنن ھہشہمہتت ۋۋہەہ غہرربكکہ مايىل تۇررمۇشش شہكکلى ئىستانبۇلدىكکى 

خہلقنىڭ بہززىى قاتالملىرىنىڭ ناررااززىلىقىغا ئۇچراايدۇۇ. ددېڭىز ئاررمىيہسىدہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتىگہنن خہلىل ئىسىملىك 

بىر ئہسكکہررنىڭ باشالمچىلىقىداا خہلىل ئىسيانى يۈزز بېرىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭغا ددېڭىز ئاررمىيہ گېنېراالى ددہەہپپ نامم 

بېرىلىدۇۇ. ئۈچىنچى ئہھمہتت تہختتىن چۈشۈشكکہ مہجبۇررلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئوررنىغا جىيہنى بىرىنچى مہھمۇتت 

تہختكکہ ئولتۇررغۇززۇۇلىدۇۇ. 1703- يىلى ئہددىرنہ ۋۋہەہقہسى ددہەہپپ ئاتالغانن بىر قوززغىالڭڭ نہتىجىسىدہەہ تہختكکہ 

ئولتۇررغانن ئۈچىنچى ئہھمہتت يہنہ 1730- يىلىدىكکى گېنېراالل خہلىل باشالمچىلىقىدىكکى ئىسيانن بىلہنن 

56 يېشىداا تہختتىن چۈشۈررۈۈلىدۇۇ. ئالتہ يىلغا يېقىن ئىستانبۇلل توپقاپى ساررىيىداا قہپہسس ھاياتىنى باشتىن 

كکہچۈررگہندىن كکېيىن 1736- يىلى ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ.



ئوقيا ئېتىش ماھاررىتى بىلہنن تونۇلغانن ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ كکۆپپ سانداا پہررززہەہنتى بولغانن بولسىمۇ، پہقہتت 

مۇستاپا ۋۋہەہ ئابدۇۇلھہمىد ئىسىملىك ئوغۇللىرىى كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ پاددىشاھھ بولىدۇۇ. لېكکىن ئۇ، ئاساسلىقى 

سۇلتانن ئہھمہتت رراايونى ۋۋہەہ ئۈسكکۈددااررغا سالدۇۇررۇۇپپ ئۆزز نامىنى بہررگہنن چہشمىسى بىلہنن شۆھرہەہتت قاززىنىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز تۆتىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-35
اللہ ددہەہۋۋررىى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «اللہ 

ددہەہۋۋررىى (1718-1730)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«اللہ ددہەہۋۋررىى (1730-1718)»



سۇلتانن ئۈچىنچى ئہھمہتت 1703- يىلىدىن تاررتىپ تاكکى 1730- يىلىغىچہ جہمئىي 27 يىل سہلتہنہتت 

سۈررىدۇۇ. ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ پوجاررېۋااچچ كکېلىشىمىدىن كکېيىن، يہنى 1718 –يىلىدىن 1730 –

يىلىغىچہ بولغانن 12 يىللىق سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى «اللہ ددہەہۋۋررىى» ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ تاررىخىي 

مہنبہلىرىى بۇ ئىباررىنى ئىشلہتمىگہنن بولسىمۇ، تۇنجى قېتىم يہھيا كکہمالل بہياتلى تہررىپىدىن ئہينى 

يىلالررددىكکى ئہھۋاالالررنى ئايدىڭلىتىپ بېرىش مہقسىتىدہەہ قوللىنىلىدۇۇ. 1913- يىلى تاررىخچى ئہھمہتت 

ررہەہفىق ئالتىنئايي تہررىپىدىن يېزىلغانن بىر پاررچہ ماقالىدہەہ ئىشلىتىلگہنن اللہ ددہەہۋۋررىى ئىباررىسى كکېيىنكکى 

مہززگىللہررددہەہ ئوسمانلى تاررىخ ياززمىلىرىداا قوبۇلل قىلىنىپ، كکہڭڭ ئومۇملىشىدۇۇ.

اللہ ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ ئاالھىدہەہ كکىشىسى ئہلۋہەہتتہ ئىكکكکىنچى ئہھمہتت بىلہنن بىرلىكکتہ ئۇنىڭ كکىيئونلى 

سہددررىئہززہەہمم نہۋۋشہھہررلىك ئىبرااھىم پاشاددۇۇرر. بۇ ددہەہۋۋررددہەہ، ددۆۆلہتت بىر خىل  يېڭىلىنىش سىياسىتىنى يولغا 

قويغانن بولۇپپ، ۋۋىيېننا، پاررىژ، موسكکۋااغا ئوخشاشش يہررلہررگہ ئہلچىلہررنى ئہۋۋہەہتىپ، غہرربنىڭ سىياسىي، 

ئىقتىساددىي ۋۋہەہ مہددہەہنىي قۇررۇۇلمىلىرىنى چۈشىنىشلىرىى ۋۋہەہ ددووكکالتالرر شہكکلىدہەہ ئىستانبۇلغا يولالپپ بېرىشلىرىنى 

تہلہپپ قىلىدۇۇ. بولۇپمۇ ئونن بہشىنچى لوئىسنىڭ يېنىغا پاررىژغا ئہلچى قىلىپ ئہۋۋہەہتىلگہنن يېگىرمہ سہكکكکىز 

چہلہبى مہھمہتت ئہپہندىى غہرربتہ كکۆررگہنلىرىنى ساياھہتنامہ شہكکلىدہەہ يېزىپ چىقىدۇۇ. بۇنىڭدىن سىرتت، 

ۋۋااررسايي ساررىيى قاتاررلىق پاررىژددىكکى ئاددہەہمنى مہھلىيا قىلىۋاالىدىغانن بىناالرر ۋۋہەہ باغچىالررنىڭ خہررىتہ ۋۋہەہ 

موددىللىرىنى سىزددۇۇررۇۇپپ كکېلىپ، ئىستانبۇلداا بہرربا قىلدۇۇررىدۇۇ. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ، ئىستانبۇلداا فىراانسىيہ 

بىنكکاررلىقىنىڭ تہسىرىى كکۆررۈۈلىدۇۇ، ئىستانبۇلداا، باررووكك ۋۋہەہ ررووكکوكکو ئۇسلۇبلىرىنى ئہكکس ئہتتۈررۈۈپپ بېرىدىغانن 

ئہنئہنىۋىي ئوسمانلى ۋۋہەہ ئہجہمىي بىناكکاررلىقىنىڭمۇ ئىزنالىرىنى ئۆززىدہەہ مۇجہسسہمم قىلغانن نىئو (يېڭى) 

كکالسسىكکىزمم ناملىق بىر بىنكکاررلىق ئېقىمى شہكکىللىنىدۇۇ. بۇ ئېقىمنىڭ ئہڭڭ ياخشى ئۈلگىسى، سۇلتانن 

ئہھمہتت مہيداانىدىكکى ئۈچىنچى ئہھمہتت چہشمىسىدہەہ ئۆزز ئىپاددىسىنى تاپىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ چہشمہ كکېيىنچہ باشقا 

مہيداانالررغا ياساتقۇززۇۇلىدىغانن چہشمىلہررنىڭ موددېلىغا ئايلىنىدۇۇ. ئۇ مہززگىللہررددىن ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ 



كکہلگہنن ئاساسلىق بىنكکاررلىق ئہسہررلىرىى ئۈسكکۈدداارر مہيداانىدىكکى ئۈچىنچى ئہھمہتت چہشمىسى ۋۋہەہ توپقاپى 

ساررىيىدىكکى ئۈچىنچى ئہھمہتت كکۇتۇبخانىسىدۇۇرر. ئۆزز ددہەہۋۋررىگہ ئائىت يہنہ بىر مۇھىم بىنكکاررلىق ئہسىرىى 

ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ ئانىسىغا ئاتاپپ ئۈسكکۈدداارردداا سالغۇززغانن «يېڭى ۋۋاالىدہەہ جامہسى» بولۇپپ، بۇ جامہنىڭ 

قۇررۇۇلۇشى 1708- يىلى باشلىنىپ 1711- يىلى تاماملىنىدۇۇ. ئۈچىنچى ئہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ، 40 يىلغا 

يېقىن ۋۋااقىتتىن بۇيانن ئىشلىتىلمہيي تاشلىنىپ قالغانن گاالتا ساررىيىنىڭ يېڭىدىن سېلىنىشى ۋۋہەہ ررېمونت 

قىلىنىشى تاماملىنىپ، 1715- يىلى قايتىدىن ئىشلىتىلىشكکہ باشلىنىدۇۇ. بوغاززئىچى، كکاغىتخانہ ۋۋہەہ 

خالىچتہ ددۆۆلہتت ئہرركکانلىرىغا يہرر سېىتىپ بېرىپ، بۇ يہررددہەہ سارراايالررنى سېلىشلىرىغا يولل قويۇلىدۇۇ. 

بوغاززنىڭ قىرغىقىغا سېلىنغانن ھۇمايۇنى ئابادد (پاددىشاھھ شہھىرىى) ناملىق سارراايي كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ 

بہبہكك ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر رراايوننىڭ بہررپا قىلىنىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. «اللہ ددہەہۋۋررىى» ددہەہپپ ئاتالغانن 12 

يىللىق تاررىخىي جہرريانن بويىچہ ئىستانبۇلل ئاقاررتىش مہززگىلىنى باشتىن كکہچۈررىدۇۇ. پاددىشاھھ ئۆززىنىڭ 

تۇررمۇشش شہكکلىنى سارراايي ددہەہررۋۋااززىلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ، پۈتۈنن ئىستانبۇلنى بىناكکاررلىقتىكکى بۇ يېڭى 

شہكکىل بىلہنن تونۇشتۇررۇۇشقا تىرىشىدۇۇ. اللہ ددہەہۋۋررىى ئاناددوولۇدداا نہۋۋشہھىرددہەہ ئہكکس ئېتىدۇۇ. ددااماتت 

(كکىيئوغۇلل) ئىبرااھىم پاشانىڭ توغۇلغانن يېرىى بولغانن بۇ يہرر ئىلگىرىى مۇشكکارراا ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر يېزاا 

بولسىمۇ، ئىبرااھىم پاشا سالدۇۇررغانن بىناالررنىڭ سايىسىداا شہھہررگہ ئايلىنىدۇۇ ۋۋہەہ يېڭى شہھہرر مہنىسىدہەہ 

نہۋۋشہھىر ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشلىنىدۇۇ. اللہ ددہەہۋۋررىدہەہ خہلق بىناكکاررلىقىغا ئېغىرلىق بېرىلىپ، باغچہ 

بىناكکاررلىقىنىڭ تہررہەہققىي قىلدۇۇررۇۇلىشى ئۈچۈنن كکۈچچ چىقىرىلىدۇۇ. گۈلل –چېچہكکلہررنىڭ ئۆستۈررۈۈلىشى، 

بولۇپمۇ ئۆزز ددہەہۋۋررىگہ نامى بېرىلگہنن اللہ گۈلىنىڭ يېتىشتۈررۈۈلۈشى پاددىشاھتىن تاررتىپ يوقسۇلغا قہددہەہرر 

باررلىق كکىشىلہررنىڭ مہلىكکہ بولىدىغانن ئىشىغا ئايلىنىدۇۇ.

.......................................................................................



يېڭىلىنىش تىرىشچانلىقلىرىى پہقہتت بىناكکاررلىق ساھہسى بىلہنال چہكکلىنىپ قالمايدۇۇ. يىگىرمہ سہكکكکىز 

چہلہبى مہھمہتت ئہپہندىنىڭ پاررىژ ئہلچىلىكکى جہرريانىداا، ئۇ يہررددىكکى باسمىخانىالررنى تہكکشۈررۈۈپپ تہتقىق 

قىلغانن مہھمہتت سہئىد ئہپہندىى ئىستانبۇلغا قايتىدۇۇ ۋۋہەہ پاددىشاھنىڭ قولالپپ –قۇۋۋۋۋہەہتلىشى ئاررقىسىداا 

ئىبرااھىم مۇتہفہررررىقہ بىلہنن بىرلىكکتہ تۇنجى تۈرركکچہ كکىتابب باسىدىغانن باسمىخانىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. 

باسمىخانا ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ 16- ئہسىرددىن بۇيانن غہيرىى مۇسۇلمانالرر تہررىپىدىن ئىشلىتىلىۋااتقانن 

بولسىمۇ، شہيخۇلئىسالمنىڭ تاررىخ، لوغہتت ۋۋہەہ پہلسہپىگہ دداائىر كکىتابالررنىڭ بېسىلىشىنىڭ جائىزلىقى 

توغرىسىدىكکى پہتۋااسىدىن كکېيىن، ددۆۆلہتت باسمىخانىسى شہكکلىدہەہ قۇررۇۇلۇپپ پائالىيہتت باشاليدۇۇ.

ددۆۆلہتت بىر تہررجىمہ ھہيئىتى قۇررۇۇپپ شہررقق ۋۋہەہ غہرربب تىللىرىدىكکى ئہسہررلہررنى تۈرركکچىگہ تہررجىمہ 

قىلدۇۇررىدۇۇ. بىر قىسىم تۈرركکچہ ئہسہررلہرر فىراانسۇززچىغا تہررجىمہ قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ. قىممہتلىك قولما ياززما 

ئہسہررلہررنىڭ چہتت ئہللہررگہ ئېلىپ چىقىلىشى مہنئىي قىلىنىدۇۇ. مۇئہييہنن سىستېمىغا قاررااشلىق بولمىغانن 

شہكکىلدہەہ مۇھاپىزہەہتت قىلىنغانن كکىتابالرر كکۇتۇبخانىالرر ئىنشا قىلىنىپ، خہلقنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇنىلىدۇۇ.

ئىستانبۇلداا پہيداا قىلىنغانن تىنچلىق ۋۋہەہ خاتىرجہملىك ھاۋۋااسى ئىلىم ۋۋہەہ سہنئہتنىڭ ررااۋۋااجلىنىشىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ... ئىستانبۇلداا ھہرر خىل كکۆڭۈلل ئېچىش پائالىيہتلىرىى ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇالرر اللہ گۈلى 

باغچىلىرىداا ئۆتكکۈززۈۈلگہنن بولغانلىقى ئۈچۈنن «اللىزاارر سہيراانى» ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. بۇ خىل پائالىيہتلہرر 

ئہسناسىداا شېئىر، ئہددہەہبىياتت ۋۋہەہ مۇززىكکا ئېغىر سالماقنى ئىگىلىگہنن سۆھبہتلہرر ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. مہززكکۇرر 

سۆھبہتلہرر قىش ئايلىرىى ئۈستى يېپىق جايالرردداا «تاتلىق –تۈررۈۈمم سۆھبہتلىرىى» نامى ئاستىداا 

ددااۋۋاامالشتۇررۇۇلىدۇۇ. رراامىزاانن ئايلىرىداا بولسا، 1723- يىلىدىن باشالپپ سۇلتاننىڭ ئہمرىگہ ئاساسہنن 

جامہلہررگہ پانۇسس چىرااقالرر بىلہنن خہتت يېزىش ئہنئہنىسى باشلىنىدۇۇ. بۇ ززىياپہتلہررگہ كکۆپىنچہ ھالالرردداا 

چہتت ئہلل ئہلچىلىرىمۇ قاتنىشىدۇۇ. چہتت ئہللىك ئہلچىلہرر بہززىدہەہ ررہەہسساملىرىنىمۇ بىرلىكکتہ ئېلىپ كکېلىدۇۇ. 

ئىستانبۇلنىڭ شۇ چاغالررددىكکى مہنزىرىسىنى سىزىپ چىققانن ئہڭڭ ددااڭلىق ررہەہسسامم 30 يىل ئىستانبۇلداا 



ياشىغانن جانن باپتىست ۋۋاانن موررددۇۇرر. ئۇنىڭ ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن كکۆپپ ساندىكکى مايي بوياقق 

ررہەہسىملىرىى اللہ ددہەہۋۋررىنى چۈشىنىشىمىزگہ ياررددہەہمم بېرىدۇۇ. مىنياتورر سہنئىتى ساھہسىدہەہ بولسا، بۇ 

سہنئہتنىڭ ئہڭڭ يۈكکسہكك پہللىسىگہ يہتكکہنن لہۋۋنىنىڭ ئىنتايىن جانلىق تہسۋىرلىرىى ززاامانىمىزغا قہددہەہرر 

يېتىپ كکہلگہنن. بۇ ددہەہۋۋررنىڭ ئہددہەہبىياتت بايرااقدااررىى نہددىم ۋۋہەہ سہييىد ۋۋہەہھبىنىڭ شېئىرلىرىى اللہ ددہەہۋۋررىنىڭ 

پاررااۋۋاانلىقىنى ئہسىرلہرر كکېيىنكکى ۋۋااقىتالررغا ھاۋۋاالہ قىلىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئۇ ددہەہۋۋررنىڭ تاررىخىنى چہلہبىزااددہەہ 

ئاسىم، ررااشىد مہھمہتت ۋۋہەہ مۇستاپا سامى قہلہمگہ ئالىدۇۇ.

.......................................................................................

ئہسلىدہەہ بىر فىراانسۇزز بولۇپپ، ئىسالمىيہتنى قوبۇلل قىلغاندىن كکېيىن ددااۋۋۇۇتت ئاغا ددہەہپپ ئاتالغانن بىر كکىشى 

شاھزااددہەہپاشادداا ھاززىرقى ئوتت ئۆچۈررچىلہررنىڭ ۋۋہەہززىپىسىنى ئۆتہيدىغانن «تۇلۇمباجىالرر» مہرركکىزىنى قۇررۇۇپپ 

چىقىدۇۇ. ئىلغارر ئۈسكکۈنىلہررگہ ئىگہ بولغانن بۇ ئوررۇۇنن ئىستانبۇلداا پاتت –پاتت ئىستىمالل قىلىنىدىغانن ياغاچچ 

ئہشياالرر يۈززىسىدىن كکۆررۈۈلۈپپ، پۈتۈنن شہھہررگہ كکېڭىيىپ كکېتىدىغانن ئوتت ئاپہتلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا 

ئاالھىدہەہ مۇھىم رروولل  ئوينايدۇۇ. ددېڭىزچىلىق ساھہسىدہەہ بولسا، تۇنجى قېتىم ئۈچچ ئامباررلىق پاررااخوتالرر 

ياسىلىدۇۇ. 1727- يىلىغا كکہلگہندہەہ ياۋۋررووپاددىكکى تېخنىكکا ۋۋہەہ مائاررىپ ئۇسۇللىرىغا كکۆررہەہ، ھہندہەہسہخانہ 

(ئىنژېنىرلىق مہكکتىپى) ئىسىمى ئاستىداا بىر مہكکتہپپ سېلىنىدۇۇ. لېكکىن يہنىچہررىلہررنىڭ ناررااززىلىقى ۋۋہەہ 

ئوقۇغۇچىالررنى ئۆلتۈررۈۈۋۋېتىشى نہتىجىسىدہەہ مہكکتہپپ تاقىۋېتىلىدۇۇ.

بۇ مہكکتہپنىڭ يہنىچہررىلہرر تہررىپىدىن تاقىۋېتىلىشى اللہ ددہەہۋۋررىگہ قاررشى تہررہەہپنىڭ ددہەہسلہپكکى 

ئىنكکاسلىرىنىڭ بىرىى بولۇپپ قالىدۇۇ. اللہ ددہەہۋۋررىى بويىچہ ئىستانبۇلل سېپىللىرىنىڭ ررېمونت قىلىنغانن 

بولۇشى، يېڭى چہشمہ ۋۋہەہ يولۇچىالررغا سۇ بېرىش ئوررۇۇنلىرىنىڭ سېلىنىشى، ئىستانبۇلنىڭ بىناكکاررلىق 

خىزمہتلىرىنىڭ سۈررئىتىنى ئاشۇررۇۇشش ئۈچۈنن، چىنہ خىش ززااۋۋۇۇتىنىڭ قۇررۇۇلغانن بولۇشىغا قاررىمايي، بۇ 



قوررۇۇلۇشش پائالىيہتلىرىى ئۈچۈنن خہلقتىن ئېلىنغانن ئېغىر شہكکىلدىكکى باجالرر خہلقنىڭ ناررااززىلىقىنى 

قوززغايدۇۇ. ددااماتت ئىبرااھىم پاشانىڭ ئوسمانلى تاررىخىداا ئۇززۇۇنن ھېسابالشقا بولىدىغانن ددہەہررىجىدہەہ، يہنى 12 

يىل بويىچہ سہددررىئہززہەہملىك ۋۋہەہززىپىسىنى ئۆتۈشى ۋۋہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہشش ئہسناسىداا ددۆۆلہتنىڭ يۇقىرىى 

ددہەہررىجىلىك مہنسہپلىرىگہ ئۆززىنىڭ يېقىن –يۇررۇۇقلىرىنى ئوررۇۇنالشتۇررۇۇشى ئۆكکتىچىلہررنىڭ ناررااززىلىقلىرىنىڭ 

تېخىمۇ كکۈچىيىپ كکېتىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. لېكکىن، اللہ ددہەہۋۋررىگہ ئاساسلىقى ئىراانداا مہيداانغا كکہلگہنن 

ۋۋہەہقہلہرر خاتىمہ بېرىدۇۇ. ئىراانداا سہلتہنہتنى قولغا كکىرگۈززىۋاالغانن ناددىر خاننىڭ ئىراانن چېگرىسىدىكکى 

ئوسمانلى شہھہررلىرىنى ئېلىۋېلىشى ۋۋہەہ خہلققہ ززۇۇلۇمم سېلىشى ئىراانغا قاررشى قوشۇنن يولالشنى تہقہززززاا 

قىلىدۇۇ. يۈررۈۈشش قىلىش قاررااررىى چىقىپ بولغانن بولسىمۇ، ددااماتت ئىبرااھىم پاشا ۋۋہەہ سۇلتانن ئۈچىنچى 

ئہھمہتنىڭ مہۋۋسۇمى ئۆتۈپپ كکہتتى ددېگہنن سہۋۋہەہبنى ئوتتۇررىغا قويۇپپ، يۈررۈۈشنى كکېچىكکتۈررۈۈشى ۋۋہەہ ئويۇنن –

تاماشاغا بېرىلىشى ئىستانبۇلداا ئىسيانن كکۆتۈررۈۈلۈشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. گېنېراالل خہلىل ئىسىملىك بىر 

ئاسىينىڭ ررہەہھبہررلىكکىدىكکى ئىسيانچىالرر، ددہەہسلہپتہ ددااماتت ئىبرااھىم پاشانىڭ قہتلى قىلىنىشى توغرىسىداا 

ئۈچىنچى ئہھمہتكکہ بۇيرۇۇقق چىقاررغۇززغاندىن كکېيىن، ئۇنىمۇ 1730 –يىلى تہختتىن چۈشۈشكکہ 

مہجبۇرراليدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ اللہ ددہەہۋۋررىى ئاخىرلىشىدۇۇ.

اللہ ددہەہۋۋررىى كکېيىنكکى چاغالررددىكکى تاررىخ ياززمىلىرىداا ددۆۆلہتت ھاياتىدىكکى ئېغىش، ئہخالقسىزلىق ۋۋہەہ 

ئىسرااپخوررلۇقق ۋۋاايىغا يہتكکہنن ناچارر بىر ددہەہۋۋرر سۈپىتىدہەہ تہسۋىرلىنىدۇۇ. لېكکىن يېقىنقى مہززگىللہررددىكکى 

تہتقىقاتالرردداا، اللہ ددہەہۋۋررىى ئوسمانلىالرردداا كکۈلتۈرر ئۆززگىرىشى باشالنغانن، غہرربكکہ ئېچىلىشنىڭ ددہەہسلہپكکى 

قہددہەہملىرىى تاشالنغانن، پۇقراا ززىيالىيالررنىڭ ئوررنى گہۋۋددىلہنگہنن ۋۋہەہ ززاامانىۋىيلىشىش يولىداا مۇھىم قہددہەہملہرر 

بېسىلغانن بىر باسقۇچچ ددہەہپپ قارراالماقتا.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز بہشىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-36
بىرىنچى مہھمۇتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «بىرىنچى مہھمۇتت (1730-

1754)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى مہھمۇتت (1754-1730)»

1696- يىلى ددۇۇنياغا كکہلگہنن بىرىنچى مہھمۇتت، ئىكکكکىنچى مۇستاپانىڭ كکېلىپ چىقىشى چۆررہەہ سالىھہ 

سۇلتاندىن بولغانن چوڭڭ ئوغلى بولۇپپ، ئاتىسى ئىكکكکى مۇستاپا ۋۋااقتىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى ئہددىرنہددہەہ 

ئۆتكکۈززگہنن بولغانلىقى ئۈچۈنن، بىرىنچى مۇستاپا ئہددىرنہ توغۇلىدۇۇ ۋۋہەہ بالىلىق ددہەہۋۋررىنىمۇ مۇشۇ يہررددہەہ 

ئۆتكکۈززىدۇۇ. ئاتىسىنىڭ سہلتہنىتى ئہسناسىداا ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ ئىلغارر ئالىملىرىدىن ددہەہررسس ئىلىگہنن 

بىرىنچى مہھمۇتت، 1703- يىلىدىكکى ئہددىرنہ ۋۋہەہقہسىدہەہ ئاتىسىنىڭ تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈشى بىلہنن 

ئىستانبۇلغا ئېلىپ كکېلىنىپ، توپقاپى ساررىيىدىكکى شہمشاددلىق بۆلمىسىگہ نہززہەہرربہنت قىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ 



نہززہەہرربہنتتىكکى ھاياتى تاكکى 1730- يىلى تہختكکہ چىققانغا قہددہەہرر 27 يىل ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. بۇ مہززگىلدہەہ، 

بىرىنچى مہھمۇتنىڭ اللہ يېتىشتۈررۈۈشش، شېئىر يېزىش، چالغۇالررنى چېلىپ مۇززىكکا ئىشلہشش، شاھماتت 

ئويناشش ۋۋہەہ ززہەہگہررلىك قاتاررلىقالررغا ھہۋۋہەہسمہنن ئىكکہنلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ.

بىرىنچى مہھمۇتت تاغىسى ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ اللہ ددہەہۋۋررىنىڭ ھہشہمہتكکہ تولغانن تۇررمۇشش شارراائىتىدىن 

يىرااقق ئۆتكکۈززگہنن 27 يىللىق ھاياتىدىن كکېيىن، يہنہ بىر ئىسيانن نہتىجىسىدہەہ 1730- يىلى تہختكکہ 

چىقىرىلىدۇۇ. بۇ ئىسياننىڭ باشالمچىسى كکېلىپ چىقىشى ئالبانىيہلىك پاتروونا خہلىلدۇۇرر. تہختتىن 

چۈشۈررۈۈلگہنن تاغىسى ئۈچىنچى ئہھمہتت ئۆزز ررااززىلىقى بىلہنن بىرىنچى مۇررااتقا بہيئہتت قىلغانن تۇنجى كکىشى 

بولىدۇۇ. ئۈچىنچى ئہھمہتت جىيہنىگہ ددۆۆلہتت ئىدااررىسىنى بىۋااسىتہ ئۆزز قولىغا ئېلىشى ۋۋہەہ ھېچكکىمگہ 

ئىشہنمہسلىكکى توغرىسىداا نہسىھہتت قىلىدۇۇ. بىرىنچى مہھمۇتت پہيغہمبىرىمىز ئہلہيھىسساالمنىڭ تونىمۇ بارر 

بولغانلىقى ئۈچۈنن «خىرقائى سائاددہەہتت» ددہەہپپ ئاتالغانن توپقاپى ساررىيىنىڭ مۇقہددددہەہسس ئامانہتلہرر قىسمىغا 

بېرىپ ددۇۇئا قىلىدۇۇ ۋۋہەہ يېرىم كکېچہ بولغانداا، بىرہەہرر قااليمىقانچىلىقنىڭ چىقىشىغا پۇررسہتت ياررىتىپ 

بہررمہسلىك ئۈچۈنن سارراايدىكکى چہكکلىك ساندىكکى كکىشىلہررنىڭ ئىشتىرااكك قىلىشى بىلہنن «ئىچكکى 

بہيئہتت» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر مۇررااسىمداا سۇلتانن ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ. 1730- يىلى 30- سېنتہبىرددہەہ 

پاددىشاھھ بولغانن بىرىنچى مہھمہتت سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى ئىكکكکى ئېيىنى پاتروونا خہلىل ۋۋہەہ ئۇنىڭ 

تہررہەہپدااررلىرىنىڭ بېسىمى ئاستىداا ئۇالررنىڭ تہلہپپ –ئىستہكکلىرىنى ئوررۇۇندااشش بىلہنن ئۆتكکۈززىدۇۇ. بۇ جہرريانن 

ئىچىدہەہ ددۆۆلہتت تہجرىبىسىدىن مہھرۇۇمم بولغانن بۇ باندىتالرر گۇررۇۇپپىسىنىڭ ئہسىرلہرر بويىچہ ددااۋۋاامم قىلىپ 

كکہلگہنن ئوسمانلى بہلگىلىمىلىرىگہ خىالپلىق قىلغانلىقىنى، كکىيىم –كکېچہكك ۋۋہەہ يۈررۈۈشش –تۇررۇۇشلىرىى بىلہنن 

كکۈلكکىلىك ھالغا چۈشۈپپ قالغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇ ئہھۋاالغا چىدااپپ بواللمىغانن بىر قىسىم ددۆۆلہتت 

ئہرربابلىرىنىڭ پاددىشاھنى قولالپپ –قۇۋۋۋۋہەہتلىشى نہتىجىسىدہەہ 1730- يىلى 25- نويابىر كکۈنى پاتروونا 

خہلىلگہ سارراايداا سۇيىقہست پىالنلىنىپ، ئہترااپىدىكکىلہرر بىرلىكکتہ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. بۇ ئىشتىن كکېيىن پاتروونا 



خہلىلنى قولالپپ –قۇۋۋۋۋہەہتلىگہنن كکۆپپ سانلىقى ئىستانبۇلنىڭ ھامماملىرىداا ئىشلہيدىغانن ئالبانن ۋۋہەہ 

بوشناقالررددىن ئىكکكکى مىڭ كکىشى قولغا ئېلىنىپ بىر قىسىملىرىى ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ، بىر قىسىملىرىى سۈررگہنن 

قىلىنىدۇۇ. بۇ ھاددىسىدىن كکېيىن، مہھمۇتت ھہقىقىي مہنىدہەہ ئوسمانلى سۇلتانى بولۇشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ.

بىرىنچى مہھمۇتت 1754- يىلىغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلغانن 24 يىللىق سہلتہنىتى بويىچہ ئاددہەہتتہ تاشقى 

سىياسہتتہ تىنچلىق تہررہەہپدااررىى يولل تۇتۇشقا تىرىشىدۇۇ. لېكکىن، شہررتت –شارراائىت بہززىدہەہ ئۇررۇۇشش قىلىشنى 

تہقہززززاا قىلغانن ئہھۋاالالررمۇ بولىدۇۇ. بولۇپمۇ 1731- يىلى باشلىنىپ 1746- يىلىغىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن 

ئىراانن ئۇررۇۇشىداا ھہرر ئىكکكکى تہررہەہپپ مۇئہييہنن نہتىجىگہ ئېرىشہلمہيدۇۇ ۋۋہەہ تہبىئىي چېگرااالررنى مہززمۇنن قىلغانن 

قہسرىى شىرىن كکېلىشىمىنىڭ ئىمزاالىنىشى بىلہنن شہررقق ئالدىنقى سېپىدہەہ تىنچلىق ئوررنىتىلىدۇۇ.
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غہرربب ئالدىنقى سېپىدىمۇ بىر قىسىم ئۇررۇۇشالررددىن كکېيىن تىنچلىق كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. پولشاددىكکى 

پاددىشاھلىق تالىشىش ئۇررۇۇشىنى ئۆزز پايدىسىغا مۇۋۋااپىق شہكکىلدہەہ ئاخىرالشتۇررغانن ررۇۇسىيہ، ئىتتىپاقدېشى 

ئاۋۋستىرىيہنىڭ ياررددىمى بىلہنن، ئىلگىرىى ئوسمانلىالرر بىلہنن ئىمزاالىغانن كکېلىشىمنىڭ ررووھىغا خىالپپ ھالداا، 

ئۇكکراائىنا ۋۋہەہ پولشاددىكکى ئوسمانلى چېگرىسىداا يېڭى قہلئہلہررنى ئىنشا قىلىش بىلہنن بىرگہ، ئاززااكك 

قہلئہسىنىڭ ئہترااپىغا قوشۇمچہ ئہسكکىرىي كکۈچلہررنى يولاليدۇۇ. 1736- يىلى ررۇۇسس قوشۇنى ئاززااكك 

قہلئہسىگہ ھۇجۇمم قىلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئىستانبۇلداا تۇررۇۇشلۇقق فىراانسىيہ ئہلچىسى 

مارركکېز ددۆۆ ۋۋىلنۆۋۋنىڭ ررىغبہتلہندۈۈررۈۈشى ئاررقىسىداا ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. ئوسمانلى ددېڭىز 

ئاررمىيہسى قىرىم ددېڭىز ساھىللىرىغا يوللىنىدۇۇ. ئىراانن چېگرااسىدىكکى ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىنىڭ بىر قىسمى 

كکافہگہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. بوسناددىكکى ئہسكکہررلہررمۇ باباددااغغ (ررۇۇمېنىيہ) ددىكکى ئہسكکہررلہررگہ قوشۇلىدۇۇ. قىرىم خانى 

ئىكکكکىنچى گىراايي ررۇۇسالررنى مہغلۇپپ قىلىپ، قىرىمدىن قوغالپپ چىقىرىدۇۇ. ئۇكکراائىنانىڭ ئىچكکى 



قىسىملىرىغا قہددہەہرر ررۇۇسس قوشۇنىنى قوغالپپ بېرىپ، ئۇالررددىن يۈزز مىڭ كکىشىنى ئہسىرگہ ئېلىپ قىرىمغا 

قايتىپ كکېلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، ررۇۇسالررنىڭ ئىتتىپاقدېشى بولغانن ئاۋۋستىرىيہمۇ 1737- يىلى 

ئوسمانلىالررغا قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئىكکكکى ئالدىنقى سہپتہ 

ئۇررۇۇشش قىلىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ.

ررۇۇسالرر، «ئۆززۈۈ»نى ئىشغالل قىلغانن بولسا، ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررمۇ نىش، بانيا لۇكکا ۋۋہەہ ئىزۋۋووررنىكکكکہ ھۇجۇمم 

قىلىپ، بۈكکرہەہشنى قولغا كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنى قىيىن ئہھۋاالداا قالدۇۇررۇۇپپ قويۇشش 

ئۈچۈنن ئۇززۇۇندىن بېرىى تہكکىرددااغداا تۇررىۋااتقانن  ئہررددہەہلل شاھزااددىسى ئىكکكکىنچى ررااكکوجزىى فہررہەہنجنىڭ ئوغلى 

ررااكکوجزىى جوسېف ئىستانبۇلغا كکہلتۈررۈۈلۈپپ، بىرىنچى مہھمۇتنىڭ ھۇززۇۇررىداا پاددىشاھلىق تونى 

كکىيدۈۈررۈۈلگہندىن كکېيىن، ئہررددہەہلگہ ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ.

ئاۋۋستىرىيہنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ كکہتكکہنن نىشنى كکۆپرۈۈلۈززااددہەہ ئہھمہتت پاشا 1737- يىلى 20- ئۆكکتہبىر 

كکۈنى قايتۇررىۋاالىدۇۇ. ئىۋاازز مہھمہتت پاشا ددىدىن مہيداانن ئۇررۇۇشىداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررنى مہغلۇبب قىلىدۇۇ. بانيا 

لۇكکا مہيداانن ئۇررۇۇشىداا ئاۋۋستىرىيہلىكکلہرر 80 مىڭ ئہسكکىرىنىڭ 60 مىڭىدىن ئايرىلىپ قالىدۇۇ. ئىۋاازز 

مہھمہتت پاشا كکالددووۋۋوو، ئاددااقہلئہ ۋۋہەہ سہمہندررہەہنى ئاۋۋستىرىيہلىكکلہررددىن قايتۇررۇۇپپ ئالىدۇۇ. نوئمانن پاشا 

ررۇۇسالررددىن ئۆززۈۈ ۋۋہەہ قىلبۇررۇۇنن قہلئہلىرىنى تاپشۇررۇۇپپ ئالىدۇۇ. بېلگرااددنى مۇددااپىئہ قىلىپ تۇررىۋااتقانن 42 مىڭ 

ئاۋۋستىرىيہ ئہسكکىرىنىڭ يوقىتىلىشى بىلہنن بېلگراادد 22 يىل ددااۋۋاامم قىلغانن ئىشغالىيہتتىن قۇتۇلۇپپ، 

يېڭىدىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررىتىلىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ بۇ تۈرر غہلىبىلىرىى ھہمم ئاۋۋستىرىيہ ھہمم 

ررۇۇسالررنى تىنچلىق ئوررنىتىشنى تہلہپپ قىلىشقا مہجبۇرر قىلىپ قويىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى ددىپلوماتىيہ 

ساھہسىدىمۇ فىراانسىيہ ۋۋہەہ شىۋېتسىيہ بىلہنن كکېلىشىملہررنى ئىمزااالپپ، فىراانسىيہنىڭ بالتىق ددېڭىزىغا 

ررۇۇسالررغا قاررشى ددېڭىز ئاررمىيہسىنى يوللىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

بىلہنن ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى ئاررىسىداا بىر كکۈچچ مۇۋۋااززىنىتى شہكکىللىنىدۇۇ ۋۋہەہ 1768- يىلىغىچہ ددااۋۋاامم قىلغانن 28 



يىللىق تىنچلىق ددہەہۋۋررىى باشالنغانن بولىدۇۇ. بۇ تىنچلىق ددہەہۋۋررىگہ باشالمچىلىق قىلغانن شہررتنامہ 1739- 

يىلى 18- سېنتہبىر كکۈنى ئىمزااالنغانن بېلگراادد شہررتنامىسى بولۇپپ، بۇ شہررتنامىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، 

بېلگراادد ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بېرىلىدۇۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سہمہندررہەہ، بۆغۈررددہەہلہنن ۋۋہەہ لوززاانن شہررتنامىلىرىى 

تۈززۈۈلگہنگہ قہددہەہرر تۈرركکلہررنىڭ قولىداا قالغانن ئادداا قہلئہ ئوسمانلىالررنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. 1718- يىلىدىكکى 

پاساررووفچا شہررتنامىسى بىلہنن باناتت ۋۋہەہ تہمہشۋااررددىن باشقا ئاۋۋستىرىيہگہ بېرىلگہنن يہررلہرر تہكکراارر ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىگہ قايتۇررۇۇپپ بېرىلىدۇۇ. ئاززااكك قہلئہسىمۇ يىقىپ تاشلىنىپ، ززېمىنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ تاپشۇررۇۇلىدۇۇ. 

بۇالررددىن سىرتت، ئاززااكك ۋۋہەہ قارراا ددېڭىزدداا ھېچبىر ررۇۇسس پاررااخوتى تۇررغۇززۇۇلمايدىغانن بولۇپپ، نہتىجىدہەہ قارراا 

ددېڭىز ئوسمانلى كکۆلى بولۇشش ئوررنىنى ساقالپپ قالغانن بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

ررۇۇسىيہ چاررىنى ئىمپېرااتورر ددہەہپپ ئاتاشنى ررہەہسمىي قوبۇلل قىلىدۇۇ.
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بېلگراادد كکېلىشىمى ئہينى ۋۋااقىتتا ئىراانن، ررۇۇسىيہ ۋۋہەہ ئاۋۋستىرىيہ ئالدىنقى سہپلىرىدہەہ ئۇررۇۇشش قىلىۋااتقانن 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئہسكکىرىي ئۈستۈنلۈكکىنىمۇ ماقۇلاليتتى. باشقىچہ قىلىپ ئېيتقانداا، ئوسمانلى 

قوشۇنىنىڭ ھېلىھہمم ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ كکۈچلۈكك قوشۇنى ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرہەہتتى. شۇندااقق 

قىلىپ، بىرىنچى مہھمۇتت ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئاخىرقى پاررالقق ددہەہۋۋررىنى باشتىن كکہچۈررۈۈشىنى كکاپالہتكکہ 

ئىگہ قىلىش بىلہنن بىرگہ، ئۆززىدىن كکېيىن سہلتہنہتت سۈرراايدىغانالرر ئۈچۈنمۇ كکۈچكکہ ئىگہ بولغانن ئۇززۇۇنن 

مۇددددہەہتلىك تىنچلىق ۋۋہەہززىيىتىنى ياررىتىپ بېرىدۇۇ. بىرىنچى مہھمۇتت سہلتہنىتىنىڭ قالغانن 15 يىلىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنغانن مہززكکۇرر تىنچلىق ئىچىدہەہ ئۆتكکۈززىدۇۇ. ددىققہتت –ئېتىباررىنى ئاساسلىقى ددۆۆلىتى، 

خۇسۇسہنن ئىستانبۇلنىڭ قۇررۇۇلۇشش ئىشلىرىغا مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ، ئىستانبۇلل –ئہددىرنہ 

ئاررىسىدىكکى ددۆۆلہتكکہ ئائىت باررلىق سارراايالررنى ررېمونت قىلدۇۇررىدۇۇ. ئىستانبۇلداا اللہ ددہەہۋۋررىدہەہ باشالنغانن 

بىناكکاررلىق ھہررىكکہتلىرىى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇلىدۇۇ. 1734- يىلى مۇسۇلمانن بولغاندىن كکېيىن ھۇمباررااجى ئہھمہتت 



پاشا ددہەہپپ ئىسىم قويۇلغانن فىراانسۇزز كکومتې ددۆۆ بوننېۋاالغا توپپ ئوقلىرىغا مہسئۇلل ھۇمباررااجى  مہرركکىزىنى 

ياخشىالشش ۋۋہەہززىپىسى بېرىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ مہقسہتتہ ئۈسكکۈدداارردداا ھۇمباررااخانہ نامى ئاستىداا بىر ھہرربىي الگىر ۋۋہەہ 

مہكکتہپپ ئېچىش ئاررقىلىق كکېيىنچہ ئېچىلىدىغانن ئىنژېنىرخانىالررنىڭ ددہەہسلہپكکى ئۈلگىسى ياررىتىلىدۇۇ. 

1743- يىلىغا كکہلگہندہەہ سۇلتانن ئہھمہتت مہيداانىداا ددہەہپتہررددااررلىق بىناسى ئىنشا قىلىنىدۇۇ.

بىرىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدہەہ ئىستانبۇلداا ئۈچچ كکۇتۇبخانا ئېچىلىدۇۇ. بۇالررنىڭ بىرىنچىسى سارراايي تہررىپىدىن 

تۆتت مىڭ كکىتابب بېغىشالنغانن ئاياسوفيا كکۇتۇبخانىسىدۇۇرر. بۇ كکۇتۇبخانىنىڭ چىقىملىرىنى ھہلل قىلىش 

ئۈچۈنن ھاززىرقى چاغالئوغلۇ ھاممامىمۇ ئىنشا قىلىنىپ ئىشقا كکىرىشتۈررۈۈلىدۇۇ. ئىكکكکىنچى كکۇتۇبخانا بولسا، 

فاتىھ ۋۋہەہ سۇاليمانىييہ جامہلىرىگہ يېقىن يہررگہ سالدۇۇررۇۇلىدۇۇ. ئۈچىنچى كکۇتۇبخانا گاالتا سارراايغا ئىنشا 

قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ سارراايدىن كکىتابالرر كکہلتۈررۈۈلۈپپ، بۇ كکۇتۇبخانىغا قويۇلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا، بېلگراادد ۋۋہەہ 

ۋۋىدىندىمۇ كکۇتۇبخانىالرر سېلىنىپ، ئىستانبۇلدىن ئۇ يہررلہررگہ كکىتابالرر ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. گاالتا مہكکتىپىدہەہ يېڭىچہ 

ئوقۇ –ئوقۇتۇشش سىستېمىسى يولغا قويۇلىدۇۇ. بىرىنچى مہھمۇتت، ئىستانبۇلنىڭ ھہرر تہررىپىگہ چہشمىلہررنى 

سالدۇۇررىدۇۇ، توپخانہ پوررتىدىكکى مہشھۇرر مہيداانن چہشمىسىنىمۇ ئىنشا قىلدۇۇررىدۇۇ. ئىستانبۇلداا دداائىم سۇ 

ئېقىپ تۇررىدىغانن نوالررنىڭ ئايرىلىش نۇقتىسى تاكکسىم (تہقسىم قىلىش، ئايرىش) ددہەہپپ ئاتىلىشقا 

باشاليدۇۇ. بۇالررددىن سىرتت، بىرىنچى مہھمۇتت ئۆززىى ناھايىتى ياخشى كکۆررىدىغانن كکاندىللىگہ پوررتت، ھاممامم 

ۋۋہەہ ددۇۇكکكکانالررنى سالدۇۇررۇۇپپ، بۇ يہررنىڭ بىر كکىچىك باززااررغا ئايلىنىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. يہنہ 

بہشىكکتاشش ساھىل ساررىيىنىڭ يېنىغا ددوولماباغچہ ساررىيىنى سالدۇۇررىدۇۇ ۋۋہەہ سارراايي بۇ ئىسىم بىلہنن ئاتىلىشقا 

باشاليدۇۇ. بىرىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدہەہ تۇنجى قېتىم يازز مہۋۋسۇملىرىى ھاررہەہمم خىزمہتچىلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ 

توپقاپى ساررىيىغا ئۆتۈشش ئہنئہنىسىمۇ باشلىنىدۇۇ. بىرىنچى مہھمۇتت 1749 –يىلى ھۇلل تېشى قويۇلغانن 

ئىستانبۇلدىكکى ئہڭڭ ئاخىرقى ئہڭڭ چوڭڭ سۇلتانن كکۇللىيہسى بولغانن نۇررىى ئوسمانىييہ قۇررۇۇلۇشىنىڭ 



پۈتكکہنلىكکىنى كکۆررۈۈشكکہ نائىل بواللمايال، 1754- يىلى 13- ددېكکابىردداا كکېسہلل بولماستىن تويۇقسىزال 

ئۆلۈپپ كکېتىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز ئالتىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-37
ئۈچىنچى ئوسمانن ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى ئوسمانن (1754-1757)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى ئوسمانن (1757-1754)»

سۇلتانن ئۈچىنچى ئوسمانن ئىكکكکىنچى مۇستاپانىڭ شہھسۇۋۋاارر ئىسىملىك چۆررىسىدىن بولغانن ئوغلى بولۇپپ، 

1699- يىلى ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. 1703- يىلى ئاتىسى ئىكکكکىنچى مۇستاپا تہخىتتىن 

چۈشۈررۈۈلگہندہەہ ئہمدىال تۆتت ياشقا كکىرگہنن ئۈچىنچى ئوسمانن، ئىستانبۇلغا كکہلتۈررۈۈلۈپپ توپقاپى ساررىيىدىكکى 



شہمشاددلىق بۆلمىسىدہەہ نہززہەہرربہنت قىلىنىدۇۇ. تاغىسى ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ 27 يىل، ئاكکىسى بىرىنچى 

مہھمۇتنىڭ 24 يىل ددااۋۋاامم قىلغانن سہلتہنہتلىرىى بويىچہ جہمئىي 51 يىلىنى نہززہەہرربہنت ئاستىداا ئۆتكکۈززىدۇۇ 

ۋۋہەہ يېرىم ئہسىرددىن ئاررتۇقق مہھبۇسلۇقق ھاياتى بىلہنن ئوسمانلى شاھزااددىلىرىى ئاررىسىداا ررېكکوررتت ياررىتىدۇۇ. بۇ 

جہرريانداا كکۈنن نۇررىى چۈشمہيدىغانن جايالرردداا ياشايدۇۇ، ئانىسى بىلہنن كکۆررۈۈشىشىگىمۇ ررۇۇخسہتت قىلىنمايدۇۇ، 

تہلىم –تہرربىيہددىن مہھرۇۇمم قالىدۇۇ، ئۇنىڭغا پہقہتت ھاۋۋاا ياخشى بولغانن كکۈنلىرىى قاتتىق ناززااررہەہتت ئاستىداا 

ساررااينىڭ پىياددىلہرر يولىغا چىقىپ، ساپپ ھاۋۋااددىن نہپہسس ئېلىشىغا ررۇۇخسہتت قىلىنىدۇۇ.

ئاكکىسى بىرىنچى مہھمۇتنىڭ 1754- يىلى 13- ددېكکابىر كکۈنى ددۆۆلہتت ئہرركکانى بىلہنن بىرلىكکتہ جۈمہ 

نامىزىدىن قايتىۋېتىپ، ساررااينىڭ ددہەہررۋۋااززىسى ئالدىداا ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىشىدىن كکېيىن، شاھزااددىلہررنىڭ ئہڭڭ 

چوڭى بولغانن ئوسمانن پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ. 54 يېشىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن سۇلتانن ئۈچىنچى 

ئوسمانن شۇ ززاامانغا قہددہەہرر سۇلتانن بولغانن ئوسمانلى پاددىشاھلىرىى ئاررىسىدىكکى ياشش جہھہتتىن ئہڭڭ چوڭى 

ئىدىى. ئاكکىسى بىرىنچى مہھمۇتت تہررىپىدىن سالدۇۇررۇۇلۇپپ، تېخى ئېچىلىش مۇررااسىمى ئۆتكکۈززۈۈلمىگہنن 

جامہددىكکى قہبرىگاھقا بىرىنچى مہھمۇتنىڭ ددہەہپنہ قىلىنىشىغا توسالغۇلۇقق قىلىپ، ئۇنىڭ ئہمىنئۆنۈددىكکى 

يېڭى جامہنىڭ قہبرىگاھىغا ددہەہپنہ قىلىنىشى ئۈچۈنن پہررمانن چۈشۈررىدۇۇ. جۇلۇسس مۇررااسىمىنىڭ ئالتىنچى 

كکۈنى ۋۋاالىدہەہ پاررااتى ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. ۋۋاالىدہەہ پاررااتى ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ بىر ررہەہسمىي ئہنئہنہ بولۇپپ، ئۈچىنچى 

مۇررااتت (1574- 1595) ددہەہۋۋررىدىن بېرىى ئۆتكکۈززۈۈلۈشكکہ باشاليدۇۇ. ئۆلۈمم ياكکى باشقا بىر سہۋۋہەہبب تۈپہيلى 

تہختتىن چۈشۈررۈۈلگہنن پاددىشاھنىڭ ئانىسى، ئاياللىرىى ۋۋہەہ قىزلىرىى توپقاپى ساررىيىدىن چىقىرىلىپ، 

ھاززىرقى كکۈندہەہ يوقق بولسىمۇ، ئۆزز ۋۋااقتىداا بہياززىت مہيداانىنىڭ يېنىغا ئىنشا قىلىنغانن كکونا سارراايغا 

خىزمہتكکاررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ قايتۇررىالتتى. بۇنىڭ ئوررنىغا يېڭىدىن تہختكکہ ئولتۇررغانن پاددىشاھنىڭ 

ئانىسى بہياززىتتىكکى كکونا سارراايدىن باررلىق خىزمہتكکاررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ توپقاپى ساررىيىغا قاررااپپ ھہررىكکہتت 

قىالتتى. بۇ ھہررىكکہتت ئہسناسىداا توپقاپى ساررىيىدىن ئہۋۋہەہتىلگہنن كکۆپلىگہنن ددۆۆلہتت ئہرركکانى ۋۋاالىدہەہ سۇلتانغا 



ھہمرااھھ بولۇپپ، بۇنى بىر پاررااتقا ئايالندۇۇررااتتى. تہختىرااۋۋاانن ياكکى ھاررۋۋاا بىلہنن ھہررىكکہتت قىلىدىغانن ۋۋاالىدہەہ 

سۇلتانن ئۆتىدىغانن يولنىڭ ئىكکكکى بويىغا يہنىچہررىلہرر تىزىلىپ، ساالمم بېرہەہتتى. ۋۋاالىدہەہ سۇلتانن ۋۋہەہ 

ھہمرااھلىقىدىكکىلہرر توپقاپى ساررىيىغا كکہلگہندہەہ، پاددىشاھھ ئۆززىى بىۋااسىتہ قاررشى ئاالتتى ۋۋہەہ شۇنىڭ بىلہنن بۇ 

مۇررااسىم ئاخىرلىشاتتى. بۇ ئہنئہنہ 1839- يىلى ئېالنن قىلىنغانن ئىسالھاتت قاررااررلىرىغا قہددہەہرر ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىدہەہ ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. بۇ ئہنئہنىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، ئۈچىنچى ئوسماننىڭ ئانىسى شہھسۇۋۋاارر سۇلتانمۇ 

ۋۋاالىدہەہ پاررااتى ئۆتكکۈززۈۈلۈپپ 1757- يىلى 19- ددېكکابىر كکۈنى توپقاپى ساررىيىغا كکېلىدۇۇ. 20- ددېكکابىر 

كکۈنىمۇ غہرربى ياۋۋررووپاددىكکى تاجج كکىيىش مۇررااسىمىغا ئوخشىشىپ كکېتىدىغانن قىلىچ ئوينىتىش مۇررااسىمى 

ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ، فاتىھنىڭ قہبرىسى ززىياررہەہتت قىلىنىدۇۇ. ئہددىرنہ قاپىدىن ئہييۇبقا بېرىپ، ئۇ يہررددىن 

سہلتہنہتت قېيىقى بىلہنن يالى ساررىيىغا قايتىلىدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسمانن 24- ددېكکابىر كکۈنى باررلىق 

ئہسكکہررلہررگہ خہززىنىدىن جۇلۇسس ھہددىيہسى تاررقىتىپ بېرىش بىلہنن بىرگہ، ئہنئہنىلہررگہ خىالپپ ھالداا 

ددہەہمم ئېلىشقا چىققانن ئہسكکہرر ۋۋہەہ ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىغىمۇ جۇلۇسس ھہددىيہسى بېرىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا، پہررمانن 

چىقىرىپ ھہرر قېتىملىق ھۆكکۈمداارر ئالماشقاندىن كکېيىن ئېلىنىشى بىر خىل قائىدىگہ ئايالنغانن جۇلۇسس 

بېجىنى ئېلىشنى ئہمہلدىن قالدۇۇررىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، ئۈچىنچى ئوسماننىڭ سہلتہنىتى باشالنغانن بولىدۇۇ.

.......................................................................................

ئۈچىنچى ئوسمانن، ئۇززۇۇنن يىلالرر بويىچہ نہززہەہرربہنت ئاستىداا ھاياتت كکہچۈررۈۈشنىڭ تہبىئىي نہتىجىسى 

سۈپىتىدہەہ يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ پىشىپ يېتىلمىگہنن ۋۋۇۇجۇددىى، چہكکلىك ررووھى قوررۇۇلمىسى ۋۋہەہ نہززہەہرر 

دداائىرىسىنىڭ تارر بولۇشى قاتاررلىقالرر بىلہنن سارراايي ۋۋہەہ ددۆۆلہتت ھاياتىغا مۇددااخىلہ قىلىدۇۇ. ئايالالرر ۋۋہەہ مۇززىكکىدىن 

نہپرہەہتلىنىدىغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن سارراايدىكکى چۆررىلہررنىڭ سانىنى ئاززاايتىدۇۇ، مۇززىكکا چېلىشنى مہنئىي 

قىلىدۇۇ. بۇ قارراارر كکۆپلىگہنن مۇززىكکانت ۋۋہەہ ئۇسسۇلچىنىڭ سارراايدىن ئايرىلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. سارراايداا 

تاپىنىغا كکۈمۈشش مىخالرر قېقىلغانن ئاياغغ كکىيىپ، ئاياغغ ئاۋۋااززىنىڭ يىرااقتىن ئاڭلىنىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ 



قىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئاررقىلىق ئۆززىى «شۇمم» ددہەہپپ قارراايدىغانن كکىشىلہررنىڭ ئالدىغا چىقىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى 

ئالىدۇۇ.

ئۈچىنچى ئوسمانن ددہەہۋۋررىدہەہ ئىستانبۇلداا بىر قاتارر پاالكکہتت ۋۋہەہ تہبىئىي ئاپہتلہرر مہيداانغا كکېلىدۇۇ. تہختكکہ 

ئولتۇررۇۇشىنىڭ بىرىنچى ئېيىداا، خالىچ قاتتىق سوغۇقتىن مۇزز تۇتۇپپ كکېتىدۇۇ. 1755- يىلى 11- 

يانۋااررددىن فېۋرراالل ئېيىنىڭ باشلىرىغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلغانن سوغۇقق سہۋۋہەہبىدىن ددېڭىزمۇ توڭالپپ كکېتىدۇۇ. 

مۇشۇندااقق سوغۇقق ھاۋۋااددىمۇ ئۈچىنچى ئوسمانن، ئىستانبۇلل خانىملىرىنىڭ ئوچۇقق كکېيىملہرر بىلہنن سىرتقا 

چىقىشلىرىنى مہنئىي قىلىدۇۇ، مہجبۇرر بولۇپپ قالغانن ئہھۋاالداا ئۇززۇۇنن پہررىجىلہررنى كکېيىپ چىقسا 

بولىدىغانلىقىنى جامہلہررنىڭ ئىماملىرىى ئاررقىلىق ئۇقتۇررىدۇۇ. سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى بىر يىلى بويىچہ 

«چىقىشالماسس» خاررااكکتېرىى يۈززىسىدىن قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئاررقا –ئاررقىدىن بہشش سہددررىئہززہەہمنى 

ۋۋہەہززىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپپ ئوررنىغا باشقىلىرىنى تہيىنلہيدۇۇ. بۇنىڭ ئاساسلىق سہۋۋہەہبى، پاددىشاھنىڭ 

بالىلىق ۋۋہەہ ياشلىق مہززگىللىرىدىكکى تہلىم –تہرربىيہ يېتہررسىزلىكکى ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتت سہۋۋىيہسى يۇقىرىى 

سہددررىئہززہەہملہررنىڭ ئالدىداا تۆۋۋہەہنن ئوررۇۇنغا چۈشۈپپ قېلىش ئہندىشى ئىدىى.

ئۈچىنچى ئوسمانن، ئۆززىدىن ئىلگىرىكکى كکۆپلىگہنن ئوسمانلى سۇلتانلىرىغا ئوخشاشال 1755- يىلىنىڭ 

باھارر پہسلىدہەہ توپقاپى ساررىيىدىن بہشىكکتاشتىكکى ددوولماباھچہ ساررىيىغا بېرىپ، ياززنى ئۇ يہررددہەہ ئۆتكکۈززىدۇۇ. 

1755- يىلى 27، 28- سېنتہبىر كکۈنلىرىى خوجا پاشا ئوتت ئاپىتى ددہەہپپ ئاتالغانن ئىستانبۇلنىڭ ئہڭڭ 

چوڭڭ ئوتت ئاپہتلىرىنڭ بىرىى مہيداانغا كکېلىدۇۇ. ددہەہمىرقاپىدىكکى بىر ئۆيدہەہ باشالنغانن ئوتت ئاپىتى سۈررئہتت 

بىلہنن ئىستانبۇلنى قوررشىۋاالىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يہررلہررددىكکى كکۆپلىگہنن مہھہللىلہررنىڭ ۋۋہەہيراانن بولۇشىنى كکہلتۈررۈۈپپ 

چىقىرىدۇۇ. 36 سائہتت ددااۋۋاامم قىلغانن ئوتت ئاپىتى مہززگىلىدہەہ ھۆكکۈمہتت بىناسى بىلہنن بىرلىكکتہ مۇھىم ددۆۆلہتت 

ئوررگانلىرىمۇ ئوتت ئاپىتىدىن قېچىپ، كکاددىرگاددىكکى ئہسما سۇلتانن ساررىيىنى ۋۋااقىتلىق ھۆكکۈمہتت بىناسى 

قىلىپ ئىشلىتىدۇۇ. قۇررۇۇلۇشى 1749- باشالنغانن بولسىمۇ، بىرىنچى مہھمۇتنىڭ ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىشى 



سہۋۋہەہبىدىن پۈتمہيي قالغانن يېڭى جامہ 1755- يىلى 5- ددېكکابىر كکۈنى ناھايىتى چوڭڭ مۇررااسىم 

ئۆتكکۈززۈۈلۈپپ ئىباددہەہتكکہ ئېچىلىدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسمانن، بۇ جامہگہ ناھايىتى كکىچىك ھېسابلىنىدىغانن بہززىى 

نہررسىلہررنى ئېالۋۋہەہ قىلدۇۇررغانن بولۇشىغا قاررىمايي، ئاكکىسى بىرىنچى مہھمۇتنىڭ ئہمہسس، ئۆزز ئسىمىنى 

بېرىپ «نۇررىى ئوسمانىيہ» ددہەہپپ ئاتايدۇۇ. يہنہ ئوسمانلى ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىدہەہ چوڭقۇرر يىلتىز تاررتقانن جۈمہ 

ساالمى بۇ جامہددہەہ ئىشقا ئاشۇررۇۇلىدۇۇ. ئوسمانلى سۇلتانلىرىى خہلق بىلہنن پۈتۈنلىشىش ئۈچۈنن سالدۇۇررغانن 

سارراايالررنىڭ ئىچىگہ چوڭڭ جامہلہررنى ئىنشا قىلدۇۇررىدۇۇ، خہلق بىلہنن ئۇچرىشىش ئۈچۈنن ددۆۆلہتت 

ئہرركکانىنىڭ كکۆپپ قىسمىنى يېنىغا ئالغانن ھالداا ھہرر جۈمہ كکۈنى باشقا بىر جامہگہ باررىدۇۇ. بۇ ئىش ئوسمانلى 

تاررىخىداا «جۈمہ ساالمى» ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسمانن جامہگہ بېرىپ، جامہددىكکى ئاددہەہتتہ سۇلتانن 

ئولتۇررىدىغانن ئوررۇۇنغا ئولتۇررۇۇپپ خہلققہ ساالمم بېرىدۇۇ، جامہددہەہ ئىشلہيدىغانالررددىن باشالپپ، سىرتتىكکى 

يوقسۇلالررغىچہ كکۆپلہپپ سہددىقہ تاررقىتىپ بېرىپ، نۇررىى ئوسمانىيہنى ئىباددہەہتكکہ ئاچىدۇۇ.

.......................................................................................

1756- يىلى ماررتت ئېيى كکېچىسى ددېڭىز ددوولقۇنلىرىنىڭ تہسىرىگہ ئۇچرىغانن بىر مىسىر پاررااخوتى ئالتہ يۈزز 

يولۇچىسى بىلہنن بىرلىكکتہ قۇمقاپىداا قىرغاققا سوقۇلۇپپ كکېتىدۇۇ. پاددىشاھھ كکېمىساززلىقتىن ئاددہەہمم ۋۋہەہ باشقا 

ياررددہەہملہررنى يولالپپ ئۇالررنى قۇتقۇززىۋاالىدۇۇ. بۇ خىل ۋۋہەہقہلہررنىڭ تہكکراارر يۈزز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 

ئۈچۈنن ئالۇررقاپىغا بىر چىرااقق ئېسىلىشىنى بۇيرۇۇيدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسماننىڭ 1756- يىلى 16- ئاپرېلداا 

ئۆلۈپپ كکہتكکہنن ئانىسى شہھسۇۋۋاارر سۇلتانمۇ جىناززہەہ نامىزىدىن كکېيىن يېڭى سېلىنغانن نۇررىى ئوسمانىيہ 

جامہسىنىڭ قہبرىگاھىغا ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. شۇ يىلى 4- ئىيۇلنى 5- ئىيۇلغا باغلىغانن كکېچىسى 

ئىستانبۇلنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ ئوتت ئاپىتى مہيداانغا كکېلىدۇۇ. جىبالى ئوتت ئاپىتى ددېگہنن نامم بىلہنن تونۇلغانن بۇ 

پاالكکہتت 48 سائہتت ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. 13 نۇقتىدىن شہھہررنى قوررشىۋاالغانن ئوتت ئاپىتىدہەہ جىبالى، ئۇنقاپى، 

سۇاليمانىيہ، ۋۋہەہفا، شہھزااددہەہباشى، ززہەہيرہەہكك، ساررااچخانہ، ئاقسارراايي، ددااۋۋۇۇتت پاشا، فاتىھ، يېڭى قاپى 



ددېگہندہەہكك  ئىستانبۇلنىڭ ئہڭڭ قہددىمىي رراايونلىرىى كکۈلگہ ئايلىنىدۇۇ. بۇ ئاپہتت ئہسناسىداا 2000 مىڭ ئۆيي 

–ماكکانن، 1000 ددۇۇكکانن، 200 جامہ ۋۋہەہ مہسچىت، 70 ھاممامم، كکۆپپ سانداا تۈگمہنلہرر كکۆيۈپپ كکېتىدۇۇ 

ياكکى ززىيانغا ئۇچراايدۇۇ. كکۆيۈپپ كکہتكکہنن بىناالررنىڭ ئومۇمىي سانى 3851 ددہەہپپ بېكکىتىلىدۇۇ. ئۈچىنچى 

ئوسمانن ددہەہۋۋررىدہەہ يۈزز بہررگہنن خوجا پاشا ۋۋہەہ جىبالى ئوتت ئاپہتلىرىدہەہ ئىستانبۇلنىڭ تۆتتىن ئۈچىنىڭ كکۆيۈپپ 

كکۈلگہ ئايالنغانلىقى قہيت قىلىنىدۇۇ. ئوتت ئاپہتلىرىدىن كکېيىن ئىستانبۇلداا قۇررۇۇلۇشش قىلىش سہپہررۋۋہەہررلىكکى 

باشلىتىلىپ، ئۆيي –ماكکانن ۋۋہەہ ددۇۇكکانن سالغۇچىالررغا ددۆۆلہتت خہززىنىسىدىن ياررددہەہمم بېرىلىدۇۇ.

ئۈچىنچى ئوسمانن، ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ شاھزااددىلہررنىڭ ئہڭڭ چوڭى بولغانن ئوغلى شاھزااددہەہ مہھمہتنى 

ززہەہھہررلہپپ ئۆلتۈررگۈززىدۇۇ. شاھزااددہەہ مہھمہتت يېڭى جامہ قہبرىگاھىغا ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. 1757- يىلى 30- 

ئۆكکتہبىرددہەہ ۋۋااپاتت بولغانن ئۈچىنچى ئوسمانن، بىرىنچى مہھمہتنىڭ يېڭىلىق ھہررىكکہتلىرىنى توختىتىپ 

قويىدۇۇ. ئايالالررنىڭ كکوچىالررغا چىقىشىغا چہكکلىمہ قويۇشش، غہيرىى مۇسۇلمانالررنىڭ كکىيىم –كکېچہكکلىرىى 

ئۈچۈنن بىر قىسىم چہكکلىمىلہررنى يولغا قويۇشقا ئوخشىغانن غہلىتہ سىياسہتلىرىى بىلہنن ئىكکكکى يىل ئىكکكکى 

ئايي تہختتہ ئولتۇررغانن ئۈچىنچى ئوسماننىڭ سہلتہنىتى ددہەہۋۋررىدہەہ ئىكکكکى چوڭڭ ئوتت ئاپىتىنى باشتىن 

كکہچۈررگہنن ئىستانبۇللۇقالرر، بۇ ددہەہۋۋررنى «شۇمم» ددہەہۋۋرر ددہەہپپ ئاتىشىدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسمانن ددہەہۋۋررىدہەہ، بىرىنچى 

مہھمۇتت سہلتہنہتت سۈررگہنن يىلالرردداا كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنغانن تىنچلىق سايىسىداا تاشقى ۋۋہەہ ئىچكکى 

سىياسہتتہ تىلغا ئالغۇددہەہكك بىر ئہھۋاالل يۈزز بہررمہيدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسماننىڭ ئاكکىسى بىرىنچى مہھمۇتقا 

ئوخشاشال پہررززہەہنتى بولمايدۇۇ. ۋۋااپاتت بولغانداا يېڭى سۇلتانن ئۈچىنچى مۇستاپا تہررىپىدىن نۇررىى ئوسمانىيہگہ 

ئہمہسس، يېڭى جامہ قہبرىگاھىغا ددہەہپنہ قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ. ئۈچىنچى ئوسمانن ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغا ئاھۇ 

ددہەہررۋۋااززىسى چىرىقى، يېپىق باززااررددىكکى چہشمہ، توپقاپى ساررىيىدىكکى ئۈچىنچى ئوسمانن ساررىيى ۋۋہەہ نۇررىى 

ئوسمانىيہ جامہسى قالىدۇۇ.



يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز يہتتىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-38
ئۈچىنچى مۇستاپا ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى مۇستاپا (1757-1774)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى مۇستاپا (1774-1757)»

سۇلتانن ئۈچىنچى مۇستاپا، ئاتىسى ئۈچىنچى ئہھمہتت سہلتہنہتت سۈررىۋااتقانن يىلالرردداا، يہنى 1717- يىلى 

ئہددىرنہددہەہ ئہسلى كکېلىپ چىقىشى كکېنىزہەہكك بولغانن مىھرىشاھتىن ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. اللہ ددہەہۋۋررىدہەہ ددۇۇنياغا 

كکہلگہنن بولغانلىقى ئۈچۈنن 13 يېشىغىچہ ياخشى تہلىم – تہرربىيہ ئالىدۇۇ، اللہ ددہەہۋۋررىنىڭ كکۈلتۈرر ۋۋہەہ 

بىناكکاررلىق پائالىيہتلىرىنىڭ تہسىرىگہ ئۇچراايدۇۇ. 1730- يىلىدىن كکېيىن 27 يىل بويىچہ توپقاپى 

ساررىيىنىڭ  قہپہسس قہسىرىدہەہ ھاياتت كکہچۈررۈۈشكکہ مہجبۇرر بولىدۇۇ. بۇ يىلالرر ئىچىدہەہ ئۆززىنىڭ ززہەہھہررلىنىپ 

ئۆلتۈررۈۈلۈشش ئہندىشىسى بىلہنن ززہەہھہررلىنىشكکہ قاررشى تۇررۇۇشش ۋۋہەہ ئاستروونۇمىيہگہ كکۆڭۈلل بۆلىدۇۇ. 40 ياشقا 



كکىرگہندہەہ، تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۈچىنچى ئوسمانن ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندىن كکېيىن، تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. 

ئوسمانلى تاررىخىدىكکى ئاخىرقى جۇلۇسس ھہددىيہسى ئۈچىنچى مۇستاپانىڭ 1757- يىلىدىكکى تہختكکہ 

ئولتۇررۇۇشى ئہسناسىداا بېرىلىدۇۇ. ئۆززىدىن ئىلگىرىكکى سۇلتانن ددہەہۋۋررىدہەہ خہلقتىن يىغىلىدىغانن جۇلۇسس بېجى 

بىكکارر قىلىنغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، ئۈچىنچى مۇستاپاددىن كکېيىنمۇ جۇلۇسس ھہددىيہسى بېرىش ئاددىتىمۇ 

ئاخىرلىشىدۇۇ.

ئۈچىنچى مۇستاپا سہلتہنىتىنى ددۆۆلہتنى تہررہەہققىي قىلدۇۇررىدىغانلىقى، خہلقنىڭ باياشاتلىق ئىچىدہەہ ياشىشى 

ئۈچۈنن كکۈچچ چىقىرىدىغانلىقىنى مہززمۇنن قىلغانن بىر ئادداالہتنامہ تاررقىتىش ئاررقىلىق باشاليدۇۇ. 1768- 

يىلىغا قہددہەہرر بىرىنچى مہھمۇتنىڭ 1739- يىلىدىكکى بېلگراادد كکېلىشىمى پہيداا قىلغانن خہلقئارراا ساھہددىكکى 

تىنچلىق ھاۋۋااسىداا سہلتہنہتت سۈررىدۇۇ. بۇ يىلالرر ئىچىدہەہ ئوسمانلى خہززىنىسىنى ناھايىتى كکۈچلۈكك ھالغا 

كکہلتۈررىدۇۇ. پۇقرااچہ كکىيىنىپ، پاتت – پاتت خہلقنىڭ ئاررىسىغا كکىرىپ، ئہمہلىي ئہھۋاالنى بىۋااسىتہ كکۈززىتىدۇۇ. 

ناھايىتى چوڭڭ بىر ئىستېمالل مہرركکىزىى بولغانن ئىستانبۇلنىڭ ئاشلىق مہسىلىسىنى ئۈززۈۈلل – كکېسىل ھہلل 

قىلىش ئۈچۈنن ناھايىتى چوڭڭ ئامباررالررنى ياساتقۇززىدۇۇ. قىممہتت ۋۋہەہ ررااھہتت – پاررااغہتلىك ئىستىمالنىڭ 

ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنن ئىمپوررتنى ئاززاايتىدۇۇ. ناۋۋاايخانىالررنى ناززااررہەہتت قىلىشقا ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىپ، 

ناننىڭ بہلگىلہنگہنن ئېغىرلىقتا يېقىلىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. يېڭى ررہەہخت ددۇۇكکانلىرىنىڭ پائالىيہتت 

باشلىشىنى تہشۋىق قىلىدۇۇ. ناھايىتى چوڭڭ تىجاررہەہتت ئېالنلىرىنى چىقاررغۇززىدۇۇ. پۇلنىڭ ئۆلچىمىنى 

ئۆززگہررتىش ۋۋہەہ قىممىتىنىڭ چۈشۈررۈۈلۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنن بىر قاتارر تہددبىرلہررنى يولغا قويىدۇۇ. 

قہررززلىرىى يۈززىسىدىن تۈررمىلہررگہ تاشالنغانن مہھبۇسالررنى كکہچۈررۈۈمم قىلىدۇۇ.

تہبىقہ تۈززۈۈمىگىمۇ ئہھمىيہتت بہررگہنن ئۈچىنچى مۇستاپا بۇلغۇنن ۋۋہەہ سۈلہيسۇنن قامىلىرىدىن تىكکىلگہنن 

كکىيىملہررنىڭ پہقہتت ددۆۆلہتت ئہرركکانى تہررىپىدىن كکىيىلىشىنى، غہيرىى مۇسۇلمانالررنىڭ سېرىق ئۆتۈكك ۋۋہەہ 

گۈللۈكك كکىيىملہررنى كکىيمہسلىكکىنى بۇيرۇۇيدۇۇ. بۇ خىل كکىيىم – كکىچہكك مہسىلىسىگہ بويسۇنۇشش ئىشى 



جامائہتت ررہەہئىسلىرىگہ قويۇپپ بېرىلىدۇۇ. ئہينى شہكکىلدہەہ خىزمہتكکارر ۋۋہەہ سوددىگہررلہررنىڭ قىممہتت – باھالىق 

تونن، گۈللۈكك كکىيىملہررنى كکىيىشىنى چہكکلہيدۇۇ. مۇسۇلمانن ئايالالررنىڭ تولۇقق كکېيىنمہستىن سىرتقا 

چىقماسلىقى، كکىشىلہرر توپالنغانن جايالررغا باررماسلىقىنى بۇيرۇۇيدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، 

ئىستانبۇللۇقالررنىڭ بۇ قانۇنالررغا ددېگہندہەہكك بويسۇنۇپپ كکہتكکہنلىكکىنى ئېيتقىلى بولمايدۇۇ. بۇمۇ اللہ ددہەہۋۋررىى 

بىلہنن ئومۇملىشىشقا باشلىغانن يېڭى بىر خىل تۇررمۇشش شہكکلىنىڭ ئىستانبۇلداا قولالشقا ئېرىشكکہنلىكکىنى 

كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ.
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ئۈچىنچى مۇستاپا، ئىسالھاتچى ۋۋہەہ بىناكکاررلىققا ئہھمىيہتت بېرىدىغانن بىر پاددىشاھتۇرر. 1760- يىلى 5- 

ئاپرېل كکۈنى اللہلى كکۈللىيہسىنىڭ ئۇلل تېشىنى قويىدۇۇ ۋۋہەہ ئاررىدىن تۆتت يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن پۈتكکۈززۈۈپپ 

خىزمہتكکہ كکىرىشتۈررىدۇۇ. ئۇنىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ بہيقۇزز ۋۋہەہ  بوغۇزز ئىچىدہەہ ررااۋۋااقق سېلىش قىزغىنلىقى قىسقا ۋۋااقىت 

ئىچىدہەہ ئومۇملىشىدۇۇ. بۇ يہررلہررگہ جامہ ۋۋہەہ ھاممامم سېلىنىدۇۇ. بہيقۇززنىڭ ددۇۇكکانلىرىى كکېچىلىرىمۇ چىرااقق ۋۋہەہ 

مۇمالررنى ياندۇۇررۇۇشش ئاررقىلىق خېرىدااررالررغا خىزمہتت قىلىدىغانن ۋۋہەہززىيہتت شہكکىللىنىدۇۇ. بہيقۇزز بوغۇزز 

ئىچىنىڭ ئہڭڭ گۈززہەہلل ياززلىق سارراايلىرىى ۋۋہەہ كکۆڭۈلل ئېچىش ئوررۇۇنلىرىنىڭ بىرىگہ ئايلىنىدۇۇ. بولۇپمۇ 

سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى ئالتہ ئېيىداا سہددررىئہززہەہملىك ۋۋہەہززىپىسىنى ئۆتىگہنن كکوجا ررااغىپ پاشا تىنچلىق 

تہررہەہپدااررىى بىر سىياسہتنى ئىجراا قىلىپ، فىراانسىيہ، ئہنگلىيہ، ررۇۇسىيہ، ئاۋۋستىرىيہ، دداانىيہ ۋۋہەہ ئىراانغا 

ئوخشاشش ددۆۆلہتلہرر بىلہنن ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىپ، سودداا كکېلىشىملىرىنى ئىمزاااليدۇۇ. 1761- يىلى 

ئىراانن بىلہنن تۇنجى ددووستلۇقق كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ.

لېكکىن بۇ ئىجابىي ئہھۋاالالرر 1766- يىلى 22- مايداا مہيداانغا كکہلگہنن ئىستانبۇلدىكکى يہرر تہۋۋررہەہشش 

ۋۋہەہقہسى بىلہنن ئۆززگىرىشكکہ باشاليدۇۇ. پۈتۈنن ئىستانبۇلل مىقياسىداا ئىكکكکى مىنۇتقا يېقىن ددااۋۋاامم قىلغانن ئېغىر 



يہرر تہۋۋررہەہشتہ ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك ززىيانغا ئۇچرىمىغانن بىرمۇ قۇررۇۇلۇشش قالمايدۇۇ. ئىستانبۇلداا ئوسمانلىنىڭ 

ئہڭڭ ياررقىن ئابىدىلىرىى بولغانن فاتىھ، بہياززىت، مىھرىمانن سۇلتانن جامہلىرىى قاتاررلىق كکۆپلىگہنن بىناالرر 

ئۆررۈۈلۈپپ چۈشىدۇۇ. ئىستانبۇلداا سہكکكکىز ئايي ئىچىدہەہ ئاررقا – ئاررقىدىن تۆتت قېتىم يہرر تہۋۋررہەہشش ۋۋہەہقہسى يۈزز 

بېرىدۇۇ. ئىستانبۇلل خہلقى شہھہررنى تاشالپپ سہھرااالرردداا پاناھلىنىدۇۇ. سۇلتانن ئۈچىنچى مۇستاپا بولسا، 

بىناكکاررالررغا پہررمانن چۈشۈررۈۈپپ، گۈمۈررۈۈلۈپپ چۈشكکہنن بىناالررنى ررېمونت قىلىپ، ئىستانبۇلنى قايتىدىن بہررپا 

قىلىشنى بۇيرۇۇيدۇۇ.

سىياسىي ساھہددہەہ مہززكکۇرر يہرر تہۋۋررہەہشلہررگہ ئوخشاشال تہسىر پہيداا قىلغانن، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ يىقىلىشىغا 

باشالمچىلىق قىلىدىغانن ۋۋہەہقہلہرر 1768- يىلى باشلىنىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى، ررۇۇسىيہنىڭ پولشانى 

ئىشغالل قىلىشىنى قوبۇلل قىلمايي، يىگىرمہ سہكکكکىز يىلدىن بۇيانن ددااۋۋاامم قىلىپ كکہلگہنن تىنچلىق يولىنى بىر 

يانغا قايرىپ قويۇپپ، ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى ئۇززۇۇنن يىل ددااۋۋاامم قىلغانن 

تىنچلىق ئہسناسىداا ئۇررۇۇشش قىلىش ئىقتىدااررىنى كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ يوقىتىپ قويغانن قويغانىدىى. 

ررۇۇسىيہ بولسا، چاررىچہ ئىكکكکىنچى ئېكکاتېرىنا قومانداانلىقى ئاستىداا قوشۇنىنى پرۇۇسيا (گېرمانىيہ) موددېلىداا 

مۇنتىزىم ۋۋہەہ تولۇقق قورراالالنغانن بىر قوشۇنن قىلىپ چىقىشقا مۇۋۋہەہپپہقق بولىدۇۇ. ئۇررۇۇشنىڭ ددہەہسلىپىدہەہ 

ئوسمانلىنىڭ ئىتتىپاقدېشى بولغانن قىرىم خانى گىراايي قىشتا تويۇقسىز قىلغانن بىر قېتىملىق ھۇجۇمى 

بىلہنن ررۇۇسالررنى گاڭگىرىتىپ قويغانلىقىنى كکۆررىمىز. ررۇۇسالرر پولشانىڭ ددہەہررۋۋااززىسى ھېسابلىنىدىغانن تۇررال 

ددہەہررياسى بويىدىكکى خوتىن قہلئہسىنى قولغا كکىرگۈززۈۈشكکہ ئۇررۇۇنىدۇۇ. ددہەہرريانىڭ قاررشى قىرغىقىدىكکى 

كکامانىچہ ررۇۇسالررنىڭ قولىداا ئىدىى. شۇندااقتىمۇ ررۇۇسالرر ئوسمانلىالررنىڭ مۇددااپىئہ كکۈچى ئالدىداا ئىكکكکى قېتىم 

ھۇجۇمم قىلغانن بولۇشىغا قاررىمايي، قہلئہنى قولغا كکىرگۈززہەہلمہيدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلى قوشۇنى سېپىدىكکى 

چۈشىنىشمہسلىكکلہرر يۈززىسىدىن خوتىن قہلئہسى ئىچىدىكکى 300 ززہەہمبىرہەہكك بىلہنن بىرلىكکتہ تاشالپپ 

كکېتىلىدۇۇ. بۇ ئىسترااتېگىيہلىك قہلئہنىڭ 1769- يىلى ررۇۇسالررنىڭ قولىغا ئۆتۈپپ كکېتىشى بىلہنن 



بىرلىكکتہ، ئوسمانلى – ررۇۇسس ئۇررۇۇشلىرىداا ررووسالررغا پايدىلىق ۋۋہەہززىيہتت گہۋۋددىلىنىشكکہ باشاليدۇۇ. ررۇۇسالررنىڭ 

بالتىق ددېڭىزىدىكکى ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنى ئوكکيانغا كکىرگۈززۈۈپپ، جہبہلى تاررىق ئاررقىلىق ئاقق ددېڭىزغا 

يوللىغانلىقى فىراانسۇزز ئہلچىسى تہررىپىدىن ئوسمانلىالررغا خہۋۋہەہرر قىلىنغانن بولسىمۇ، بۇ خہۋۋہەہررگہ ھېچكکىم 

ئىشہنمہيدۇۇ. ررۇۇسس ددېڭىز ئاررمىيہسى 1770- يىلى چہشمہددىكکى ئوسمانلى ئۇررۇۇشش پاررااخوتلىرىنى 

كکۆيدۈۈررۈۈپپ تاشاليدۇۇ. قۇررۇۇقلۇقتا بولسا، مولدااۋۋىيہنىڭ كکۆپپ قىسمى بىلہنن ررۇۇمېنىيہ ررۇۇسالرر تہررىپىدىن 

ئىشغالل قىلىنىدۇۇ. بہندہەہررددىكکى پۈتۈنن مۇسۇلمانالرر قىرىپ تاشلىنىدۇۇ. 1771- يىلى 80 مىڭ كکىشىلىك 

ئالتہ قىرىم قوشۇنى ززاامانىۋىي قورراالالررغا ئىگہ ررۇۇسس قوشۇنى ئالدىداا مہغلۇبب بولىدۇۇ. ررۇۇسالررنىڭ قىرىملىقالررغا 

“قىرىمنى مۇستہقىل ددۆۆلہتت” ددہەہپپ ئېتىرااپپ قىلىمىز ددہەہپپ ۋۋہەہددہەہ قىلىشى قىرىملىقالررنىڭ ئىكکكکىگہ ئايرىلىشىنى 

كکہلتۈررۈۈپپ چىقىرىدۇۇ ۋۋہەہ قاررشىلىق كکۆررسىتىشلىرىگہ توسالغۇ بولىدۇۇ. 1771- يىلى ئىيۇلل ئېيىداا پۈتۈنن 

قىرىم ززىمىنى ررۇۇسالرر تہررىپىدىن ئىشغالل قىلىنىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، قىرىمداا 1475- يىلىدىن بۇيانن ددااۋۋاامم 

قىلىپ كکہلگہنن 296 يىللىق ئوسمانلى ھۆكکۈمراانلىقى ئاخىرلىشىدۇۇ.
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ررۇۇسالرر بىلہنن قىلىنغانن بۇ ئۇررۇۇشش ئوسمانلى ددۆۆلىتى قۇررۇۇلغاندىن بۇيانقى بىرال ددۆۆلہتت ئالدىداا مہغلۇبب 

بولغانن تۇنجى ئۇررۇۇشش بولۇپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى خہلقى ئىچىدہەہ گاڭگىرااشش پہيداا قىلىدۇۇ. ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنى ددۇۇنيا ددۆۆلہتلىرىى تہررتىپىدہەہ تۆۋۋہەہنگہ چۈشۈررۈۈپپ، ئېتىباررسىزلىشىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. كکېيىن 

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىدہەہ يہنى 1774- يىلى 21 – ئىيۇلل كکۈنى سىلىسترېې ئہترااپىدىكکى كکىچىك 

قايناررجادداا ئىمزااالنغانن كکېلىشىم ئاررقىلىق بۇ ئہھۋاالل ررہەہسمىيلىشىدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشنىڭ نہتىجىسىدہەہ بىر يېرىم 

مىليونن مۇسۇلمانن ياشايدىغانن قىرىمدىن ئوسمانلى ززېمىنلىرىغا كکۆچۈشش ددوولقۇنى باشاليدۇۇ. بۇ مہغلۇبىيہتت 

ۋۋہەہ كکېلىشمىنى ئىمزااالشقا مہجبۇرر بولۇپپ قىلىش پہيداا قىلغانن ئىزتىرااپپ ئىچىدہەہ، ئۈچىنچى مۇستاپا 

كکېلىشىمنى ئىمزاالىماستىنال 1774- يىلى 21- يانۋاارردداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ.



ئۈچىنچى مۇستاپا 1768- 1771 – يىل ئۇررۇۇشلىرىى ئېلىپ كکہلگہنن ئېغىر مہغلۇبىيہتلہررددىن كکېيىن، 

ئہسكکہررلہرر سېپىدہەہ بىر قاتارر ئۆززگہررتىشلہررنى ئېلىپ بېرىشىنىڭ ززۆۆررۈۈرر بولۇپپ قالغانلىقىنى تونۇپپ يېتىدۇۇ. بۇ 

مہقسہتتہ 1773- يىلى ھاززىرقى ئىستانبۇلل پہنن – تېخنىكکا ئۈنىۋېرسىتېتىنىڭ ددہەہسلہپكکى ئۇلل تېشى 

بولغانن مۇھہندىسخانہئى بہررررىئى ھۇمايونن يہنى قوررۇۇقلۇقق ئاررمىيہسىدہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدىغانن ززہەہمبىرہەہكکچى 

ئوفېتسىرالررنى تہرربىيلہيدىغانن يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك بىر مہكکتہپپ ئېچىلىدۇۇ. شۇ يىلى ددېڭىز ئاررمىيہسى 

ئىچىدىمۇ بہھرىئى ھۇمايونن يہنى ددېڭىز ئاررمىيہ مہكکتىپى قۇررۇۇلىدۇۇ. بۇنىڭدىن كکېيىن بۇ مہكکتہپتہ يېتىشىپ 

چىققانن ئوفېتسىرالرر ئاررمىيہنىڭ ھالقىلىق خىزمہتلىرىنى ئۈستىگہ ئالىدۇۇ. بۇ ئىسالھاتالرر، ئہسكکىرىي 

مہغلۇبىيہتلہررنىڭ جاۋۋاابكکاررىى ددہەہپپ قارراالغانن يہنىچہررىلہررنى ئۈرركکىتىۋہەہتمہستىن ئېلىپ بېرىلىشقا ئۇررۇۇنىلىدۇۇ. 

ئۈچىنچى مۇستاپاددىن ززاامانىمىزغا ئىستانبۇلل پہنن – تېخنىكکا ئۇنىۋېرسىتېتى بىلہنن ددېڭىز ئاررمىيہ 

مہكکتىپىدىن باشقا، اللہلى كکۈللىيہسى ۋۋہەہ يہرر تہۋۋررہەہشش نہتىجىسىدہەہ گۈمۈررۈۈلۈپپ چۈشكکہنن ئہييۇبب سۇلتانن ۋۋہەہ 

فاتىھ جامہلىرىنىڭ تۈپتىن يېڭىدىن ئىنشا قىلىنغانن شہكکلى قالىدۇۇ. شاھزااددىلىكکى بويىچہ ززہەہھہررلىنىش 

ئہندىشى بىلہنن ئىستىمالل قىلغانن ززہەہھہررگہ قاررشى ماددددىالررنىڭ تہسىرىدہەہ چىراايى سۇلغۇنلىشىپ قالغانن 

ئۈچىنچى مۇستاپا، “جاھانگىر” تہخہللۇسى ئاستىداا شېئىرالررنى ياززغانن، ئاستىروونومىيہگہ قىزىقىدىغانن 

بولغانلىقى ئۈچۈنن فىراانسىيہددىن ناھايىتى كکۆپپ ئاستىروونومىيہ كکىتابىنى كکہلتۈررگۈززگہنىدىى.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز سہكکكکىزىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-39
بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد 

(1774-1789)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد (1789-1774)»

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد، ئۈچىنچى ئہھمہتنىڭ ئۈچىنچى مۇستاپاددىن كکېيىن ھۆكکۈمداارر بولغانن ئىكکكکىنچى 

ئوغلى بولۇپپ، ئانىسى كکېلىپ چىقىشى چۆررىلہررددىن بولغانن رراابىيہ شہررمى سۇلتاندۇۇرر. ئۇ، 1725- يىلى 

20- ماررتت كکۈنى ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئاتىسى تہختتىن چۈشۈررۈۈلگہندہەہ بہشش ياشقا كکىرگہنن 

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد، ئۇنىڭدىن كکېيىنكکى 44 يىللىق ھاياتى تاكکى 1774- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانغا 

قہددہەہرر ناززااررہەہتت ئاستىداا ئۆتىدۇۇ. قېرىندىشى ئۈچىنچى مۇستاپا ۋۋااپاتىدىن ئىلگىرىى ئۇنىڭ ئوغلى سہلىمنى 

تہخت ۋۋااررىسلىقىغا نامزااتت قىلىپ كکۆررسہتكکہنن بولسىمۇ، ددۆۆلہتت ئہرركکانى خانىداانلىقنىڭ ياشش جہھہتتىن 

ئہڭڭ چوڭڭ ئہززااسىنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززۇۇشش پىرىنسىپىنى كکۈچكکہ ئىگہ قىلىپ، 1774- يىلى 21- يانۋاارردداا 

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىدنى پاددىشاھھ ئېالنن قىلىدۇۇ. 1768- يىلى باشالنغانن ررۇۇسس – ئوسمانلى ئۇررۇۇشى ددااۋۋاامم 

قىلىۋااتقانن بولغانلىقى ئۈچۈنن قوشۇنن ئالدىنقى سہپتہ ئىدىى، ئىستانبۇلدىمۇ يىمہكك – ئىچمہكك قىيىنچىلىقى 

بارر ئىدىى. شۇنىڭ ئۈچۈنن، جۇلۇسس ھہددىيہسى بېرىلمہيدۇۇ ۋۋہەہ شۇنىڭدىن كکېيىن ئوسمانلى سۇلتانلىرىى 



جۇلۇسس ھہددىيہسى تاررقاتمايدىغانن بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، تہختكکہ چىقىشنىڭ ئہنئہنىۋىى 

مۇررااسىمى بولغانن قىلىچ ئوينىش ئہنئہنىسى ددااۋۋاامم قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ.

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ مايي بۇياقق ررہەہسىملىرىدىن ئۇنىڭ ئېگىز بويلۇقق، يۈززىى ئۇززۇۇنن، سېرىق چىراايي 

بىرىى ئىكکہنلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. ئۇززۇۇنن يىلالرر بويىچہ ناززااررہەہتت ئاستىداا قالغانلىقى ئۈچۈنن، ددۆۆلہتنىڭ 

ساقلىنىۋااتقانن مہسىلىلىرىنى ھہلل قىاللىغۇددہەہكك تہجرىبىگہ ئىگہ ئہمہسس ئىدىى. شۇندااقتىمۇ سہددررىئہززہەہمنىڭ 

ئۇكکراائىناددىكکى ئوسزااكکوۋۋ قہلئہسىنىڭ قولدىن كکہتكکہنلىكکى ۋۋہەہ پۇقرااالررنىڭ قىرىپ تاشالنغانلىقىغا دداائىر 

مہكکتۇبىنى ئوقۇۋۋېتىپ مېڭىسىگہ قانن چۈشۈپپ ئۆلۈپپ كکېتىشى، ئۇنىڭ مہسئۇلىيہتچانن ۋۋہەہ ۋۋہەہتہنپہررۋۋہەہرر 

خاررااكکتېرگہ ئىگہ بىر كکىشى ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئہستايىدىل، ررہەہھىمدىل ۋۋہەہ 

يېڭىلىقالررغا ئامرااقق خاررااكکتېرىمۇ ئۇنىڭ گہۋۋددىلىك ئاالھىدىلىكکلىرىنىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇۇ.

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد تہختكکہ ئولتۇرراارر – ئولتۇررمايال ددۇۇچچ كکہلگہنن بىرىنچى مہسىلہ ررۇۇسىيہ بىلہنن ددااۋۋاامم 

قىلىۋااتقانن ئۇررۇۇشنىڭ بىر كکېلىشىم ئاررقىلىق ئاخىرالشتۇررۇۇلۇشى بولىدۇۇ. ھاززىرقى بۇلغاررىيہنىڭ سىلىسترېې 

شہھىرىگہ يېقىن كکىچىك قايناررجا يېزىسىداا ئىمزااالنغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، «كکىچىك قايناررچا» ددہەہپپ 

ئاتالغانن شہررتنامہ ئاررقىلىق 1774- يىلى 21- ئىيۇلداا ئۇررۇۇشش ئاخىرلىشىدۇۇ. بۇ شہررتنامہ بىلہنن 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى شىمالداا ئاززااكك قاتاررلىق جايالررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن خېلى كکۆپپ ززېمىنلىرىدىن ئايرىلىپ 

قالىدۇۇ. قىرىم خانلىقى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بېقىندىى بولۇشتىن چىقىپ، مۇستہقىل بىر ددۆۆلہتكکہ ئايلىنىدۇۇ. 

ررۇۇسالرر بولسا، ئوسمانلىالررغا قاررااشلىق خىرىستىيانالررنىڭ ھامىيسى ددېگہنن نامغا ئىگہ بولىدۇۇ. ررۇۇسس سودداا 

پاررااخوتلىرىنىڭ قارراا ددېڭىزغا ئېچىلىپ، بوغۇززالررددىن ئۆتۈشى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. فىراانسىيہ بىلہنن ئہنگلىيہگہ 

بېرىلگہنن سودداا ئىمتىياززىى ررۇۇسىيہگىمۇ بېرىلىدۇۇ. بۇ شہررتنامہ كکېيىنكکى تاررىخچىالرر تہررىپىدىن ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ باشالنغۇچى ددہەہپپ قہيت قىلىنىدۇۇ. بۇ كکېلىشىمنى ئىمزاالىغانن سہددررىئہززہەہمم 

مۇھسىنزااددہەہ ددااماتت مہھمہتت پاشا ئىمزااالنغانن شہررتنامہ ياررااتقانن بىئارراامچىلىق ئىچىدہەہ ئىستانبۇلغا قايتىۋېتىپ، 



كکاررىنئاباددتا بۇ ددۇۇنيا بىلہنن ۋۋىداالىشىدۇۇ. بۇ كکېلىشىمنىڭ ئۈسمانلىالرر ئۈچۈنن ئہھمىيىتى بولسا، ياۋۋررووپادداا 

ئوسمانلىالررددىنمۇ كکۈچلۈكك ھہرربىي قوشۇنالررنىڭ باررلىقىنىڭ ئوتتۇررىغا چىقىشىدۇۇرر. يہنہ بىر مۇھىم 

نہتىجىسى بولسا، مۇستہقىللىق ئېالنن قىلغانن قىرىم خانلىقىنىڭ ئاررىدىن توققۇزز يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن، 

يہنى 1783- يىلى ررۇۇسالرر تہررىپىدىن ئىشغالل قىلىنىپ، ررۇۇسىيہگہ قوشۇۋۋېلىنىشىدۇۇرر. شۇندااقق قىلىپ، 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىلہنن ررۇۇسىيہ ئاررىسىداا قارراا ددېڭىزددىكکىگہ ئوخشاشش قۇررۇۇقلۇقتا تہڭپۇڭڭ بىر ددۆۆلہتت 

قالمايدۇۇ.

.......................................................................................

كکىچىك قايناررجا شہررتنامىسى ئىمزااالنغاندىن كکېيىن، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۆزز ئىچىدىكکى بىر قىسىم ئىسيانن ۋۋہەہ 

قااليمىقانچىلىقالررنى باستۇررۇۇشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ سۈررىيہ، مىسىر ۋۋہەہ مورراادداا مہيداانغا كکہلگہنن 

ئىسيانالررنى ددېڭىز ئاررمىيہسىنى ئہۋۋہەہتىپ باستۇررىدۇۇ. لہۋۋہەہنتلہرر، ئاناددوولۇدداا ۋۋہەہززىپہ ئۆتہيدىغانن ۋۋاالىي ۋۋہەہ 

پاشاالررنىڭ يېنىدىكکى ئہسكکہررلہرر ئۈچۈنن ئىشلىتىلىدىغانن بىر تہبىر ئىدىى. ئہمما ھہرر قاندااقق بىر سہۋۋہەہبتىن 

ۋۋاالىي ياكکى پاشا ۋۋہەہززىپىدىن ئېلىپ تاشالنغانن ۋۋہەہياكکى ئۆلۈپپ كکہتكکہندہەہ، بۇ ئہسكکہررلہرر باشلىقسىز قاالتتى ۋۋہەہ 

«ئىشىكکسىز لہۋۋہەہنت» ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشاليتتى. بىرسىگہ خىزمہتت قىاللمىغانن بۇ ئہسكکہررلہرر تۇررمۇشلىرىنى 

قامدااشش ئۈچۈنن باندىتلىق قىلىشقا باشاليتتى. بۇ خىل باندىتلىق بىلہنن شۇغۇللىنىدىغانن لہۋۋہەہنتلہررنىڭ 

سانى 17 ۋۋہەہ 18- ئہسىرلہررددہەہ كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ كکۆپىيىپ كکېتىدۇۇ. بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد جىدددىي 

شہكکىلدہەہ ددىققىتىنى بۇ لہۋۋہەہنتلہررگہ مہرركکہززلہشتۈررۈۈپپ، 1775- 1776- يىللىرىى بۇالررنىڭ ئاساسلىق 

قىسمىنى يوقىتىپ تاشاليدۇۇ. ئہررہەہبىستانداا بولسا، ۋۋہەہھھابىيلىقنى قولالپپ – قۇۋۋۋۋہەہتلىگہنن نہجد ئہمىرىى 

ئابدۇۇلئہززىز بىن سۇئۇدد ئوتتۇرراا ئہررہەہبىستانغا ھۆكکۈمداارر بولىدۇۇ. ئىراانن بىلہنن بولسا، 1775- يىلى 

باشلىنىپ 1779- يىلى ئاخىرالشقانن تۆتت يىللىق ئۇررۇۇشش بولۇپپ ئۆتىدۇۇ. ئۇررۇۇشنىڭ ددہەہسلہپكکى 



مہززگىللىرىدہەہ قولدىن كکہتكکہنن بہسرہەہ، ئۇررۇۇشنىڭ ئاخىرىداا ئوسمانلىغا قايتۇررۇۇپپ بېرىلىپ، ئۇررۇۇشش 

ئاخىرالشتۇررۇۇلىدۇۇ.

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىدىكکى ئہڭڭ مۇھىم ئۇررۇۇشالرر يہنىال بالقانن رراايونىنىڭ غہرربب ۋۋہەہ شىمالىي ئالدىنقى 

سہپلىرىدہەہ بولۇپپ ئۆتىدۇۇ. شىمالداا ررۇۇسالرر بىلہنن بولغانن ئۇررۇۇشنىڭ ھہقىقىي سہۋۋہەہبى قىرىم ئۈستىدىكکى 

نوپۇزز مہسىلىسى ئىدىى. بۇ ھہقتہ 1778- يىلىداا يۈزز بہررگۈسى بىر ئۇررۇۇشش فىراانسۇززالررنىڭ ئاررىلىشىشى 

بىلہنن ئاينالى كکاۋۋااكك (ئىستانبۇلل بوغۇززىدىكکى ساررااينىڭ نامى) كکېلىشىمى ئاررقىلىق توختىتىپ قېلىنىدۇۇ. بۇ 

كکېلىشىم بىلہنن ررۇۇسالرر، كکىچىكکقايناررجادداا قولغا كکہلتۈررگہنلىرىدىن كکۆپرہەہكك پايدىغا ئېرىشىپ، پہقہتت 

قىرىمدىال ئہمہسس، پۈتۈنن بالقانن رراايونىدىكکى نوپۇززىنى كکۈچہيتىدۇۇ. بۇنىڭ ئوررنىغا ررۇۇسالررمۇ ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ كکاۋۋكکازز رراايونىدىكکى نوپۇززىنى ئېتىرااپپ قىلىدۇۇ.

ررۇۇسالرر قىرىمداا ئۆزز تہررہەہپدااررلىرىنى سہلتہنہتت بېشىغا كکہلتۈررىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنال كکۇپايىلہنمہيي، ررۇۇسس 

شاھزااددىسى پوتېمكکىن 1783- يىلى پۈتۈنن قىرىم ززېمىنىنى ئىشغالل قىلىپ، ررۇۇسىيہگہ قوشىۋاالىدۇۇ. 

شۇندااقق قىلىپ، قىرىمداا ئوسمانلىالرر «تاتارر» ددہەہپپ ئاتايدىغانن تۈرركك خہلقىنىڭ ددۆۆلىتى يىمىرىلىدۇۇ. 

چىنگىزخاننىڭ نہسلىدىن بولغانن بىر يېرىم مىليونغا يېقىن تاتارر تۈرركکلىرىى ررۇۇسىيہنىڭ ئاساررىتىگہ مۇپتىال 

بولىدۇۇ. خہلقنىڭ ئىلغارر قاتالملىرىدىن تہشكکىل تاپقانن 30 مىڭدىن ئاررتۇقق قىرىملىق ررۇۇسالررغا قاررشىلىق 

كکۆررسہتكکہنلىكکى ئۈچۈنن شاھزااددہەہ پوتېمكکىن تہررىپىدىن قىرىپ تاشلىنىدۇۇ. قىرىمغا ررۇۇسالررنى كکۆچۈررۈۈپپ 

كکېلىپ، تۈرركکلہررنىڭ ززېمىنلىرىنى تاررتىۋېلىپ ئۇالررغا بېرىدۇۇ. يۈزز مىڭالررچہ تۈرركك قىرىمدىن كکۆچۈشكکہ 

مہجبۇررلىنىدۇۇ. كکۆپلىگہنن كکىشىلہرر كکۆچۈشش ئہسناسىداا ررۇۇسالررنىڭ ززہەہرربىسى، كکېسہللىك، ئاچلىق ۋۋہەہ 

سوغۇقتىن ئۆلۈپپ كکېتىدۇۇ. ھاياتت قالغانالرر بالقانن رراايونى، ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ئىستانبۇلغا كکېلىپ يہررلىشىدۇۇ. 

شۇندااقق قىلىپ، قىرىم ناھايىتى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ نوپۇسىنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن ئايرىلىپ قالىدۇۇ. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى 1784- يىلى 8- يانۋاارردداا قۇبانن ددہەہررياسى چېگراا قىلىپ بېكکىتىلىپ، پۈتۈنن شىمالىي 



كکاۋۋكکازز رراايونىنىڭ ئوسمانلىغا بېرىلىشى بہددىلىگہ قىرىمنىڭ ررۇۇسىيہگہ قوشىۋېلىنغانلىقىنى قوبۇلل قىلىشقا 

مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. چاررىچہ ئېكکاتېرىنا 1787- يىلى ئاتمىش مىڭ ئہسكکہرر بىلہنن قىرىمغا كکىرگہنن 

چېغىداا، شاھزااددہەہ پوتېمكکىن ئۇنى يېنىداا ئاۋۋستىرىيہ ئىمپېرااتوررىى ئىكکكکىنچى جوسېفنىڭ بارر بولۇشىغا 

قاررىمايي، ئىستانبۇلل تہررىپىگہ ئىشاررہەہتت قىلىدىغانن «ۋۋىزاانتىيہ يولى» ددہەہپپ يېزىلغانن بىر ززہەہپہرر لہۋۋھہسىنىڭ 

ئاستىدىن ئۆتكکۈززۈۈپپ قاررشى ئالىدۇۇ. بۇ، ئىستانبۇلنىڭ ئېلىنىپ ۋۋىزاانتىيہ ئىمپېرااتوررلۇقىنىڭ 

قۇررۇۇلىدىغانلىقىنىڭ ئېالنى ئىدىى. بۇنىڭدىن خہۋۋہەہرر تاپقانن ئوسمانلى 1787- يىلى ھہمم ئاۋۋستىرىيہ ھہمم 

ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

ئوسمانلى ددۆۆلىتى 1739- يىلى تۈززۈۈلگہنن بېلگراادد شہررتنامىسىدىن بۇيانن ئاۋۋستىرىيہ بىلہنن قىرىق توققۇزز 

يىل بويىچہ ئۇررۇۇشش قىلمىغانىدىى. لېكکىن ئوسمانلىنىڭ 1768- 1774 يىل ئۇررۇۇشلىرىداا ررۇۇسىيہگہ 

مہغلۇبب بولۇشى، ئاۋۋستىرىيہ ئىمپېرااتوررىى ئىكکكکىنچى جوسىفتا ئوسمانلىالررنى ناھايىتى ئاسانن مہغلۇبب 

قىالاليدىغانلىقى تونۇشىنىڭ پہيداا بولۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى 1788- يىلى 21 – 

سېنتہبىر كکۈنى ئہررددہەہلنىڭ جہنۇبىدىكکى سہبہستہ ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنى بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. سہكکسہنن 

ززہەہمبىرہەہكك ۋۋہەہ ئہللىك مىڭ كکىشىنى ئہسىرگہ ئالغانن تۈرركکلہرر، ئاۋۋستىرىيہ قوشۇنىنى ئېغىر مہغلۇبىيہتكکہ 

ئۇچرىتىدۇۇ. بۇ غہلىبىسىنىڭ شہررىپىگہ سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىدكکہ «غاززىى» ئۇنۋاانى بېرىلىدۇۇ. سہبہسس 

غہلىبىسى بېلگراادد ۋۋہەہ ئہترااپىدىكکى رراايونالررنىڭ بىر ئہسىر بويىچہ ئوسمانلىالررنىڭ قولىداا قېلىشىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ.

شىمالدىكکى ررۇۇسس ئالدىنقى سېپىدہەہ بولسا، ئہينى غہلىبىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشش مۇمكکىن بولمايدۇۇ. ررۇۇسالرر 

شاھزااددہەہ پوتېمكکىن قومانداانلىقى ئاستىدىكکى سہكکسہنن مىڭ ئہسكکہرر بىلہنن ئۆززۈۈ قہلئہسى ۋۋہەہ ھاززىرقى كکۈندہەہ 



ئوددېسا ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن خوجا پاشا قہلئہسىنى قولغا كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ. ئاررقىدىن پوددوولياددىكکى خوتىن 

قہلئہسىمۇ قولدىن كکېتىدۇۇ. بۇ ھاددىسىلہررددىن خہۋۋہەہرردداارر بولغانن بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد پالہچچ كکېسىلىگہ 

گىرىپتارر بولۇپپ، 1789- يىلى 4- ئاپرېلداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ. ۋۋااپاتت بولغىنىداا 64 يېشىداا بولغانن 

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد، قانۇنى سۇلتانن سۇاليماندىن بېرىى ئہڭڭ ئۇززۇۇنن ئۆمۈرر كکۆررگہنن ئوسمانلى پاددىشاھى 

بولىدۇۇ. ئاخىرقى ئوسمانلى پاددىشاھىغا قہددہەہرر بولغانن ئوسمانلى خانىداانلىقىمۇ بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىدتىن 

كکېلىدۇۇ.

بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد قوشۇننى ئىسالھھ قىلىش ئۈچۈنن تىرىشىدۇۇ. 1773- يىلى قۇررۇۇلغانن ددېڭىز ئاررمىيہ 

مہكکتىپىنى كکېڭہيتىدۇۇ. 1776- يىلى كکېمہساززلىق مہكکتىپىنى ئاچىدۇۇ. 1784- يىلى ئہسكکہررلہررنىڭ 

قۇررۇۇلۇشش ئىشلىرىغا قارراايدىغانن تېخنىك بۆلۈمى «ئىستىھكکامم» مہكکتىپىنى تہسىس قىلىدۇۇ. بۇ مہكکتہپلہررددہەہ 

فىراانسۇزز مۇتہخہسسىس ددۆۆ ال فايېتتې ددہەہررسس ئۆتىدۇۇ. بوغۇززددىكکى ماتېماتىكکا مہكکتىپىدہەہ بارروونن ددۆۆ توتت بىلہنن 

ئہنگلىيہلىك مۇسۇلمانن كکامپېل مۇستاپا ۋۋہەہ باشقا چہتت ئہللىك ئوقۇتقۇچىالرر ددہەہررسس بېرىدۇۇ. ئىبرااھىم 

مۇتہفہررررىقہ قۇررۇۇپپ چىققانن ددۆۆلہتت مہتبہئہسى ئاررىدىن ئۇززۇۇنن ۋۋااقىت ئۆتكکہندىن كکېيىن تہكکراارر ئىشقا 

كکىرىشتۈررۈۈلىدۇۇ. بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىدىن ززاامانىمىزغا سىركکہجىدہەہ قۇررۇۇلغانن چوڭڭ ئاشخانا قالغانن 

بولۇپپ، بۇ بىنانىڭ ئىچىگہ ئۆسمۈررلہرر مہكکتىپى، مہددررہەہسہ ۋۋہەہ كکۇتۇبخانىمۇ سېلىنغانن. بۇ كکۇتۇبخانىدىكکى 

كکىتابالرر ددہەہۋۋررىمىزددہەہ سۇاليمانىييہ كکۇتۇبخانىسىداا ساقالنماقتا، مہددررہەہسہ بىناسىداا بولسا، ئىستانبۇلل كکۆچمہ 

مۈلۈكکلہرر پايي – چېكکى باززىرىى پائالىيہتت ئېلىپ باررماقتا.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئوتتۇزز توققۇززىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-40
ئۈچىنچى سہلىم ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئۈچىنچى سہلىم (1789-1807)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئۈچىنچى سہلىم (1807-1789)»

ئۈچىنچى سہلىم، سۇلتانن ئۈچىنچى مۇستاپانىڭ 1761- يىلى مىھرىشاھھ ۋۋاالىدہەہ سۇلتاندىن توغۇلغانن 

ئوغلى بولۇپپ، ددۇۇنيا كکېلىشى 7 كکېچہ –كکۈندۈۈزز ززىياپہتت بېرىپ تہبرىكکلىنىدۇۇ. چۈنكکى 1725 بىلہنن 

1761- يىللىرىى ئاررىسىدىكکى 36 يىل بويىچہ ئوسمانلى خانىداانلىقى ئىچىدہەہ بىرمۇ شاھزااددہەہ ددۇۇنياغا 

كکہلمىگہنن بولۇپپ، ئوسمانلى خانىداانلىقى نہسلىنىڭ قۇررۇۇپپ كکېتىش خہۋۋپى بارر ئىدىى. بۇنىڭدىن باشقا 

پاددىشاھنىڭ سہلىمدىن باشقا ئوغۇلل پہررززہەہنتىمۇ بولمايدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن، ئۈچىنچى سہلىم ناھايىتى 

ياخشى تہلىم –تہرربىيہ ئالىدۇۇ. بہشش ياشقا كکىرگہندہەہ ئوقۇشقا باشاليدۇۇ. ئاتىسى ئۈچىنچى مۇستاپا، ئۇنى 

تہجرىبىگہ ئىگہ بولۇشى ئۈچۈنن ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى كکۈززىتىش ۋۋہەہ بىر قىسىم تہپتىش ئىشلىرىغا قاتنىشىشىغا 

قىزىقتۇررىدۇۇ. 1774- يىلى ئاتىسى ۋۋااپاتت بولغانداا ئونن ئۈچچ ياشقا كکىرگہنن ئۈچىنچى سہلىم، مہددہەہنىيہتت –

ساپا جہھہتتہ 1595 –يىلى ۋۋااپاتت بولغانن ئۈچىنچى سۇلتانن مۇررااتتىن كکېيىنكکى باررلىق پاددىشاھالررددىن 



يۇقىرىى ئوررۇۇنداا تۇررىدۇۇ. چۈنكکى ئۇ كکۈندىن باشالپپ يولغا قويۇلغانن شاھزااددىلہررنىڭ سانجاقق (ئىستانبۇلنىڭ 

سىرتى) قا ئہۋۋہەہتىلىش تۈززۈۈمى يۈززىسىدىن ئوسمانلى شاھزااددىلىرىى ساررااينىڭ شہمشاددلىق بۆلمىسىدہەہ 

نہززہەہرربہنت قىلىنىدۇۇ، پاتت –پاتال ئۆززگىرىپ تۇررىدىغانن ھۆكکۈمداارر ئالمىشىش سہۋۋہەہبىدىن ياخشى تہلىم –

تہرربىيہ ئېلىشلىرىمۇ مۇمكکىن بولمايدۇۇ.

ئۈچىنچى سہلىم ئاتىسىنىڭ ۋۋااپاتىدىن كکېيىن تہختكکہ ئولتۇررغانن تاغىسى بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ 

ددہەہۋۋررىدىكکىدىنمۇ بہكکرہەہكك ئہرركکىن بىر خىل سىياسہتت نہتىجىسىدہەہ نہززہەہرربہنت ھاياتىداا ددېگہندہەہكك 

ئېغىرچىلىقالررنى كکۆررمہيدۇۇ، ھہتتا ئۇنىڭ سىرتقى ددۇۇنيا بىلہنن ئاالقہ ئوررنىتىشىغا يولل قويۇلىدۇۇ. بۇ 

سىياسہتت ئۇنىڭغا تہختكکہ ئولتۇررغانن 1789- يىلىغا قہددہەہرر ئۆززىنى تہررہەہققىي قىلدۇۇررۇۇشش ۋۋہەہ سہلتہنہتكکہ 

ھاززىرالشش ئىمكکانىيىتى ياررىتىپ بېرىدۇۇ. تاغىسىنىڭ ئونن بہشش يىللىق سہلتہنىتى بويىچہ ناخشا –مۇززىكکا 

بىلہنن ھہپىلہشكکہنن، نوتا ۋۋہەہ شېئىرالررنى ياززغانن ئۈچىنچى سہلىم، مۇززىكکا تاررىخچىلىرىى تہررىپىدىن ۋۋاايىغا 

يہتكکہنن بىر مۇززىكکانت ددہەہپپ تہررىپلىنىدۇۇ. نہيي ۋۋہەہ تہمبۇرر چالىدىغانن ئۈچىنچى سہلىم، سۇززىى ددىلئارراا ناملىق 

مۇقامنى ئىجادد قىلىپ، بۇ مۇقامم ئاساسىداا تۈرركك كکىالسسىك مۇززىكکىسىنىڭ ئہڭڭ قىممہتلىك ئہسہررلىرىنى 

نوتىالشتۇررىدۇۇ. ئۇ، ئۆزز ددہەہۋۋررىدہەہ ئہڭڭ ياخشى كکۆررىلىدىغانن خہتت نۇسخىسى بولغانن تہئلىق نۇسخىداا 

ھۆسنخہتلہررنى ياززىدۇۇ ۋۋہەہ ررہەہسمىي خہتت –چہكکلہررددىمۇ ناھايىتى ساپپ تۈرركکچہ ئىشلىتىدۇۇ. ئۈچىنچى سہلىم 

بۇ خىل ئاالھىدىلىكکلىرىى بىلہنن ئوسمانلى پاددىشاھلىرىى ئاررىسىداا گۈززہەہلل –سہنئہتنىڭ باررلىق ساھہلىرىدہەہ 

ۋۋاايىغا يہتكکہنن بىرددىنبىر سۇلتانن ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدۇۇ.

شاھزااددىلىكکى جہرريانىداا ئہررہەہبچہ ۋۋہەہ پاررسچىنى ناھايىتى پۇختا ئىگىلىگہنن ئۈچىنچى سہلىم، پہقہتت 

سہنئہتكکہ كکۆڭۈلل بۆلۈشش بىلہنال قالمايدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررغانن چېغىداا قىلىشى كکېرہەہكك بولغانن مہسىلىلہرر 

ئۈستىدىمۇ ئۆززىنى يېتىشتۈررىدۇۇ. بۇ مہززگىلدہەہ سىرتقى ددۇۇنياددىكکى بولۇپمۇ ياۋۋررووپاددىكکى سانائہتت ۋۋہەہ 

ئہسكکہررلىك ساھہسىدىكکى ئۆززگىرىشلہررنى يېقىندىن كکۈززىتىشكکہ تىرىشىدۇۇ. يېقىن ئاددہەہملىرىدىن ئىسھاقق 



بہگگ بىلہنن فىراانسىيہنىڭ ئىستانبۇلدىكکى ئہلچىسى شوااززۆۆلل گۇفىئېنىڭ ۋۋااسىتىسى بىلہنن فىراانسىيہ 

پاددىشاھى 16- لۇئىس بىلہنن مہكکتۇبب يېزىشىدۇۇ. بۇ مہكکتۇبالررنى ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئىلىم ۋۋہەہ سىياسہتت 

ساھہسىدہەہ تونۇلغانن ئہرربابى ئہبۇ بہكکىر ررااتىپ ئہپہندىى تہررىپىدىن يېزىلىدۇۇ. ددۇۇنيانى تونۇشىنىڭ 

نہتىجىسى سۈپىتىدہەہ شاھزااددىلىك مہززگىلىدىال ززہەہمبىرہەہكکچىلىكکكکہ دداائىر بىر پاررچہ ئہسہرر ياززىدۇۇ. ئۈچىنچى 

سہلىم 1789- يىلى 7- ئاپرېل كکۈنى تہختكکہ ئولتۇررغانداا 27 ياشقا كکىرگہنن ئىدىى. ئۇ ياخشى تہلىم –

تہرربىيہ ئالغانىدىى ۋۋہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ررۇۇسىيہ ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى ئالدىدىكکى ئاجىزلىقىنى بىلہتتى. 

لېكکىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قايتىدىن بۇررۇۇنقى كکۈچىگہ ئىگہ بولۇشش ئېھتىمالىنىڭ باررلىقىغا كکۈچلۈكك 

شہكکىلدہەہ ئىشىنہتتى.

.......................................................................................

ئۈچىنچى سہلىم تہختكکہ ئولتۇررغانن يىلى ياۋۋررووپادداا فىراانسىيہ ئىنقىالبى يۈزز بېرىدۇۇ. بۇ ئىنقىالبب ياۋۋررووپانى 

سىياسىي جہھہتتىن قايتىدىن شہكکىللىنىش يولىغا ئىتتىرىش بىلہنن بىرگہ، ئۇررۇۇشالررنىمۇ بىرگہ ئېلىپ 

كکېلىدۇۇ. سانائہتت ساھہسىدہەہ بولسا، ياۋۋررووپا پارر ماشىنىسىنى ئىشلىتىپ سانائہتت ئىنقىالبىنى باشاليدۇۇ. بۇ 

ئہھۋاالالررنى كکۆررگہنن ئۈچىنچى سہلىم ئىسالھاتت ئېلىپ بېرىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ززۆۆررۈۈررىيہتت ئىكکہنلىكکىنى 

تونۇپپ يېتىدۇۇ.

1791- يىلى ئونن توققۇزز تۈرركك ۋۋہەہ ئىكکكکى نہپہرر چہتت ئہللىكکتىن تہشكکىل تاپقانن يىگىرمہ بىر كکىشىدىن 

ئېلىپ بېرىلىشى كکېرہەہكك بولغانن ئىسالھاتالرر ھہققىدہەہ ئايرىم –ئايرىم ددووكکالتت تہيياررالپپ چىقىشنى تہلہپپ 

قىلىدۇۇ. بۇ ئىكکكکى چہتت ئہللىك ئوسمانلى قوشۇنىغا خىزمہتت قىلغانن فىراانسۇزز بېرتراانو بىلہنن كکېيىنكکى 

مہززگىللہررددہەہ ياززغانن ئوسمانلى تاررىخى ناملىق ئہسىرىى بىلہنن تونۇلغانن شىۋېتسىيہلىك مم.ددووخسوندۇۇرر. 

پاددىشاھھ يېزىلغانن ددووكکالتالررنىڭ ھہممىسىنى بىرمۇ بىر ئوقۇپپ چىقىدۇۇ. نہتىجہ ئىسالھاتالررنىڭ شہررتت 



ئىكکہنلىكکىنى ئوتتۇررىغا قويسىمۇ، بۇنىڭ قايسى شہكکىلدہەہ ئېلىپ بېرىلىشى مہسىلىسىدىكکى پىكکىرلہرر ھہرر 

خىل بولىدۇۇ. مۇھاپىزىكکاررالرر ددہەہپپ تہررىپلہشكکہ بولىدىغانن بىر گۇررۇۇپپا ئوسمانلىنىڭ ددۇۇنيا ددۆۆلىتى 

ددہەہۋۋررىدىكکى تۈززۈۈملىرىگہ قايتىپ، بۇالررنى جانالندۇۇررۇۇلۇشش كکېرہەہكکلىكکىنى تہۋۋسىيہ قىلىدۇۇ. يولل قويغۇچىالرر 

ددہەہپپ تہررىپلہشكکہ بولىدىغانن بىر گۇررۇۇپپا بولسا، جہمئىيہتنىڭ تہررتىپىنى بۇززماستىن ياۋۋررووپانىڭ پہقہتت 

ئۇسۇلىنى قوبۇلل قىلىشنى تہكکلىپ قىلىدۇۇ. ررااددىكکالالرر ددہەہپپ ئاتاشقا بولىدىغانن ئۈچىنچى خىل گۇررۇۇپپا 

بولسا، ئوسمانلىنىڭ مہۋۋجۇتت ئہھۋاالىنى ئۆززگہررتكکہندىال، ياۋۋررووپاغا يہتكکىلى بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇررىغا 

قويىدۇۇ.

ئۈچىنچى سہلىم، ررااددىكکالل قاررااشتىكکىلہررنىڭ تہكکلىپىنى ئېتىباررغا ئېلىپ، 1793- يىلى نىزاامى جہددىد 

(يېڭى تۈززۈۈمم) ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن ددہەہۋۋررنى باشلىتىدۇۇ. ياۋۋررووپاغا يېتىش ئۈچۈنن، باررلىق ددووكکالتالررنىڭ ئوررتاقق 

پىكکرىى بولغانن ئہسكکىرىي ساھہنىڭ يېڭىلىنىشى قاررىشى ئاساسس قىلىنىپ، ئىسالھاتالررنى بۇ يہررددىن 

باشاليدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ، ياۋۋررووپانىڭكکىگہ ئوخشاشش شہكکىلدہەہ بىر قوشۇنن تہشكکىللہپپ چىقىدۇۇ. بۇ قوشۇنن 

ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ نامى بىلہنن «نىزاامى جہددىد» ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. چىقىرىلغانن يېڭى ئہسكکىرىي قانۇنالرر بىلہنن 

قوشۇننىڭ تېخنىكکىلىك قىسمىنى تہشكکىل قىلىدىغانن قىسىمالررنىڭ ئىزچىل شہكکىلدہەہ ئىستانبۇلداا تۇررۇۇشى 

ۋۋہەہ مۇنتىزىم ھالداا تہلىم –تہرربىيہ ئېلىشى شہررتت قىلىنىدۇۇ. ئىستانبۇلل خاسكکۆيدہەہ بۇ قوشۇنن ئۈچۈنن يېڭى 

ئوررۇۇنالرر تہسىس قىلىنىدۇۇ. توپخانىدىكکى بىناالرر يىقىپ تاشلىنىپ، ئوررنىغا ززہەہمبىرہەہكکچىلہرر مہرركکىزىى ئىنشا 

قىلىنىدۇۇ. ززہەہمبىرہەہكکچىلہرر ئۈچۈنن ياۋۋررووپاددىن ئىنژېنىرالرر كکہلتۈررۈۈلىدۇۇ. چوڭڭ ززہەہمبىرہەہكکلہررنى قۇيۇشش ئۈچۈنن 

ززہەہمبىرہەہكکخانا ررېمونت قىلىنىدۇۇ. يہنىچہررىلہررنىڭ سودداا –تىجاررہەہتت بىلہنن مہشغۇلل بولماسلىقى ئۈچۈنن، 

ھہپتىنىڭ مۇئہييہنن كکۈنلىرىدہەہ تہلىم –تہرربىيہ ئېلىشلىرىى بۇيرۇۇقق قىلىنىدۇۇ. ددېڭىز قىسىملىرىى ئۈچۈنمۇ 

يېڭى قاررااررنامہ چىقىرىلىپ، كکاپىتانالررنىڭ مۇئہييہنن شہررتلہررنى ھاززىرلىشى تہلہپپ قىلىنىدۇۇ. ئۈچىنچى 

سہلىم، ئاتىسى ددہەہۋۋررىدہەہ يہنى 1773- يىلى خالىچ سۈتلۈجہددہەہ قۇررۇۇلغانن ددېڭىز ئاررمىيہ مہكکتىپىنىڭ 



دداائىرىسىنى كکېڭہيتىدۇۇ. 1794- يىلىغا كکہلگہندہەہ قۇررۇۇقلۇقق ئاررمىيہ مہكکىتىپىنى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. بۇ 

مہكکتہپپ تۇنجى تۈرركك تېخنىكکا مہكکتىپى بولۇپپ قالىدۇۇ. بۇ ئالىي ددہەہررىجىلىك مہكکتہپلہررددہەہ ياۋۋررووپاددىن تہكکلىپ 

قىلىنغانن مۇتہخہسسىلہررددىن باشقا تۈرركك ئوقۇتقۇچىالررمۇ ددہەہررسس ئۆتىدۇۇ. نىزاامى جہددىد قوشۇنى ئۈچۈنن 

ئىستانبۇلل لہۋۋہەہنتتہ ئہسكکىرىي الگېرالرر تہسىس قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ قوشۇننىڭ ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ررۇۇمئہلىدہەہ تہسىس 

قىلىنىشى ئۈچۈنن كکۈچچ چىقىرىلىدۇۇ. كکونيا، ئہنقہررہەہ، قہيسہررىگہ ئوخشاشش چوڭڭ شہھہررلہررددہەہ بۇ 

تہشكکىالتنىڭ تاررماقلىرىى ئېچىلىدۇۇ. پاتت –پاتت لہۋۋہەہنتكکہ بېرىپ، ئہسكکہررلہررنىڭ مہشىقلىرىنى كکۆززددىن 

كکہچۈررۈۈپپ تۇررىدىغانن ئۈچىنچى سہلىم، بۇ قوشۇننىڭ چىقىملىرىنى تہمىنلہشش ئۈچۈنن ئىيرااددىى جہددىد 

(يېڭى كکىرىم) نامى ئاستىداا يېڭى بىر خہززىنہ تہشكکىل قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئہسكکىرىى ساھہددىكکى 

ئىسالھاتالرر ررووياپقا چىقىرىلغانن بولىدۇۇ.

.......................................................................................

ئۈچىنچى سہلىم ئہسكکىرىي ساھہددىكکى ئىسالھاتالررددىن كکېيىن، باشقۇررۇۇشش، ئىقتىسادد، جہمئىيہتت ۋۋہەہ 

سىياسىي ساھہلہررددىمۇ ئىسالھاتت ئېلىپ بېرىشقا كکىرىشىدۇۇ، ئىستانبۇلنىڭ ئۇززۇۇقق –تۈلۈكك ئېھتىياجىنى 

سوددىگہررلہررنىڭ قولىدىن ئېلىپ، ئۇززۇۇقق –تۈلۈكك مىنىستىرلىكکى قۇررۇۇپپ، بۇ ئىشنى مىنىستىرلىكکنىڭ 

باشقۇررۇۇشىغا تاپشۇررىدۇۇ.

ياۋۋررووپاددىكکى ئۆززگىرىشلہررنى يېقىندىن كکۈززىتىشكکہ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بہررگہنن ئۈچىنچى سہلىم، تۇنجى 

قېتىم 1793- يىلىدىن ئېتىباررہەہنن ياۋۋررووپا پايتہختلىرىدہەہ تۇررۇۇشلۇقق دداائىمىي ئہلچىخانىالررنى ئاچىدۇۇ. بۇ 

مۇناسىۋہەہتت بىلہنن ئاگاھھ ئہپہندىنى لوندوونغا، ئہسسہييىد ئہلى ئہپہندىنى فىراانسىيہگہ، مۇنىپ ئہپہندىنى 

ئاۋۋستىرىيہگہ، ئہززىز ئہپہندىنى گېرمانىيہگہ دداائىمىي تۇررۇۇشلۇقق ۋۋہەہكکىل قىلىپ ئہۋۋہەہتىدۇۇ. بۇ ئہلچىلہررنىڭ 

سايىسىداا ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى بىلہنن بولغانن تاشقى مۇناسىۋىتى ئۇررۇۇشش ھاۋۋااسىدىن 



تىنچلىق ھاۋۋااسىغا ئۆززگىرىشكکہ باشاليدۇۇ. بومۇ ئۈچىنچى سہلىمنىڭ ددۆۆلہتت ئىچىدہەہ ئىسالھاتت ئېلىپ بېرىش 

ھہررىكکىتىنىڭ سۈررئىتىنى تېخىمۇ ئاشۇررىدۇۇ. لېكکىن ئۈچىنچى سہلىمنىڭ بۇ ئىسالھاتت ھہررىكکہتلىرىگہ ددۆۆلہتت 

ئىچىدہەہ ناررااززىلىق بىلدۈۈررۈۈپپ، ئىسيانالرر كکۆتۈررۈۈلىدۇۇ. بۇ ئىسيانن ھہررىكکہتلىرىنى ناپالىئوننىڭ 1797- يىلى 

ۋۋہەہنہددىك جۇمھۇررىيىتى ئاغدۇۇررۇۇپپ تاشالپپ، ئاددررىياتىكکتا ئوسمانلى بىلہنن چېگرىدااشش بولۇشى، 1798- 

يىلى مىسىرنى ئىشغالل قىلىشى ۋۋہەہ ئہررہەہبىستانداا ۋۋہەہھھابىيلىك ھہررىكکىتىنىڭ ئومۇملىشىش سۈررئىتىنى 

ئاشۇررىدۇۇ. ئۈچىنچى سہلىمنىڭ باشقا ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى ئالدىداا فىراانسىيہنى ئىزچىل ھالداا بىر 

ئىتتىپاقدااشش ددہەہپپ قاررىۋااتقانن بىر پہيتتہ فىراانسىيہنىڭ مىسىرنى ئىشغالل قىلىشى ئۈچىنچى سہلىمنى قىيىن 

ئہھۋاالداا قالدۇۇررۇۇپپ قويىدۇۇ. شۇندااقتىمۇ يېڭى قوشۇنن ئہققادداا 1799- يىلى فىراانسىيہ ئہسكکہررلىرىنى 

مہغلۇبب قىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1801- يىلى ئوسمانلى ئہسكکہررلىرىى قاھىرہەہنى تہكکراارر قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بۇ غہلىبہ 

ئۈچىنچى سہلىمگہ «غاززىى» ئۇنۋاانىنى بېغىشاليدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ بۇ غہلىبىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشىدہەہ 

بىر ئوسمانلى ئہسكکىرىى سۈپىتىدہەہ مىسىرغا قہددہەہمم باسقانن كکونيالىق بىر ئائىلىنىڭ مہھمہدد ئہلى ئاغا 

ئىسىملىك پہقہتال ئہررہەہبچہ بىلمہيدىغانن 30 ياشلىق ئوغلى ئاالھىدہەہ تۆھپہ قوشىدۇۇ. ئالتہ يىل ئىچىدہەہ پاشا 

ئۇنۋاانىغا ئېرىشىپ ۋۋہەہززىر بولغانن مہھمہدد ئہلى پاشا پۈتۈنن مىسىرنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ.

فىراانسىيہ مۇستہملىكکىسى بىلہنن بىرلىكکتہ تاررقىلىشقا باشلىغانن مىللہتچىلىك ھہررىكکہتلىرىى 1806- يىلى 

سېرىپ مۇستہملىكکىسىگہ باشالمچىلىق قىلىدۇۇ. بېلگراادد قولغا كکىرگۈززۈۈلۈپپ، ئۇ يہررددىكکى مۇسۇلمانن خہلق 

قہتلى قىلىنىدۇۇ. ررۇۇسالررمۇ بۇجاكك ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن باسارراابيانى ئىشغالل قىلىدۇۇ. بۇ ئہھۋاالداا قاباقچى 

مۇستاپا ئہترااپىغا توپالنغانن يہنىچہررىلہرر ۋۋہەہ پاددىشاھقا قاررشى كکۈچلہرر بىلہنن بىرلىكکتہ 1807- يىلى 25- 

مايداا ئىسيانن كکۆتۈررۈۈپپ، 28- مايي كکۈنى ئۈچىنچى سہلىمنى تہختتىن چۈشۈررىدۇۇ. تہخمىنہنن بىر يىل 

كکېيىن، يہنى 1808- يىلى 28- ئىيۇلداا ئىستانبۇلداا كکۆتۈررۈۈلگہنن ئىسيانن ئہسناسىداا ئۈچىنچى سہلىم 

ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ.



ئۈچىنچى سہلىم پۈتۈنن ئوسمانلى تاررىخىداا، ئىسالمم ددۇۇنياسى ۋۋہەہ پۈتۈنن ئاسىيادداا غہرربتىن ئىلھامم ئېلىپ، 

ياۋۋررووپانىڭ يۇقىرىى تېخنىكکىسىنى شہررققہ يۆتكکہشكکہ ئوررۇۇنغانن تۇنجى ئىسالھاتچى ررہەہھبہرر سۈپتىدہەہ تاررىخ 

سہھىپىلىرىدىكکى ئوررنىنى ئالىدۇۇ. ئۇنىڭدىن كکېيىن ئىسالھاتت ئېلىپ باررماقچى بولغانالرر ئىزچىل ھالداا ئۇنى 

تہقلىد قىلغانن ھالداا ئىلگىرىلىدىى.
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-41
تۆتىنچى مۇستاپا ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«تۆتىنچى مۇستاپا (1807-1808)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«تۆتىنچى مۇستاپا (1808-1807)»



تۆتىنچى مۇستاپا بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ئائىشہ سىنہپہررۋۋہەہرر سۇلتاندىن بولغانن چوڭڭ ئوغلى بولۇپپ، 

1779- 8- سېنتہبىرددہەہ ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. مۇستاپا بىلہنن بىرلىكکتہ ئوسمانلى خانىداانلىقىدىن 

ھاياتتا قالغانن يہنہ ئىكکكکى كکىشى بارر ئىدىى. بۇالررنىڭ بىرىى كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ «ئىكکكکىنچى مہھمۇتت » 

ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مۇستاپانىڭ بىر تۇغقىنى، يہنہ بىرىى بولسا، بۇ ئىكکكکى بىر تۇغقاننىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى 

ئۈچىنچى سہلىم بولۇپپ، ئۇ 1789- يىلىدىن 1807- يىلىغىچہ 18 يىل پاددىشاھھ بولىدۇۇ.

قاپاقچى مۇستاپا ئىسيانى بىلہنن ئوسمانلى تاررىخىنىڭ ئہڭڭ ئاشقۇنن (ررااددىكکالل) ئىسالھاتچى سۇلتانى ددېگہنن 

نامم بىلہنن تونۇلغانن ئۈچىنچى سہلىم، 1807- يىلى تہختتىن چۈشۈررۈۈلگہندىن كکېيىن، شۇ يىلى 29- 

مايي كکۈنى تۆتىنچى مۇستاپا تہختكکہ چىقىرىلىدۇۇ. كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ يېزىلغانن تاررىخىي ياززمىالرردداا بۇ 

ۋۋہەہقہگہ ددىنىي قاالقلىقنىڭ غہلىبىسى ددہەہپپ باھا بېرىلىدۇۇ. چۈنكکى مہنبہلہرر، ئۈچىنچى مۇستاپانىڭ ئہقىل ۋۋہەہ 

مۇھاكکىمہ يۈررگۈززۈۈشش قابىلىيىتى ئۆززىى ئولتۇررىۋااتقانن ئوررۇۇننىڭ ئہھمىيىتى بىلہنن پاررااللېل بولمىغانن ۋۋہەہ 

سہلتہنہتت خىرىسى بىلہنن ددۆۆلہتنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى خہۋۋپكکہ ئىتتىرىدىغانن بىر ئىسيانغا باشالمچىلىق 

قىلغانالرر بىلہنن ھہمكکاررلىق ئوررناتقۇددہەہكك بىر خىل خاررااكکتېرگہ ئىكکہنلىكکىنى قہيت قىلىدۇۇ. ھالبۇكکى، 

تۆتىنچى مۇستاپا، ئاتىسى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندہەہ ئونن ياشتا بولۇپپ، تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۈچىنچى سہلىم 

ئونن سہكکكکىز يىللىق سہلتہنىتى بويىچہ ئۇنىڭ ناھايىتى ئہرركکىن ھاياتت كکہچۈررۈۈشىگہ يولل قويىدۇۇ. شۇندااقق 

بولسىمۇ، مۇستاپا ئۆززىنى يېتىشتۈررۈۈشش ۋۋہەہ مہددہەہنىيہتت –ساپا جہھہتتىن ئۆززىنى بېيىتىش ئېھتىياجى ھېس 

قىلمايدۇۇ. ددہەہررۋۋہەہقہ، تۆتىنچى مۇستاپا 14 ئايي ددااۋۋاامم قىلغانن سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى مہززگىللىرىدہەہ 

خۇررااپىي كکۈچلہرر بىلہنن ھہمكکاررلىشىپ خىزمہتت قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۈچىنچى سہلىمنىڭ ئىسالھاتلىرىغا 

«خىرىستىيانالررنى ددووررااشش ئاساسىداا ئېلىپ بېرىلغانن ددىنغا قاررشى سىياسہتلہرر» ددہەہپپ باھا بېرىدۇۇ. بۇنىڭ 

بىلہنن بىرلىكکتہ، ئۈچىنچى سہلىم تہختتىن چۈشۈررۈۈلگہنن بولسىمۇ، ئۆلتۈررۈۈلمہيدۇۇ ۋۋہەہ توپقاپى ساررىيىدىكکى 

شہمشاددلىق بۆلمىسىدہەہ نہززہەہرربہنت ئاستىغا ئالىدۇۇ. لېكکىن ئوسمانلىنىڭ ددۆۆلہتت ئہنئہنىسىگہ كکۆررہەہ، ھہرر 



قاندااقق بىر شہكکىلدہەہ ئىلگىرىكکى بىرہەہرر سۇلتاننىڭ ئۆلتۈررۈۈلۈشى ۋۋہەہ تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈشش ۋۋہەہقہسىگہ 

ئاررىلىشىپ قالغانن ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ سىرتىدىكکى كکىشىلہرر ئۈچۈنن ئىجراا قىلىنىپ كکېلىۋااتقانن 

تہكکشۈررۈۈشش ئېلىپ بېرىش ھہررىكکىتىنىڭ كکۈچكکہ ئىگہ بولمايدىغانلىقى تۆتىنچى مۇستاپا تہررىپىدىن ئىسيانن 

كکۆتۈررگۈچىلہررگہ ددۆۆلہتت ۋۋہەہددىسى سۈپىتىدہەہ سۆززلىنىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ يېڭىلىق تہررہەہپدااررىى 

ئىسالھاتچىالررنى ددۆۆلہتت ھاياتىدىن يىرااقالشتۇررۇۇشش پہقہتت ئۈچىنچى سہلىم بىلہنال چہكکلىنىپ قالماستىن، 

كکۆپپ سانداا يېڭى تۈززۈۈمنى ئىجراا قىلغۇچىالررمۇ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. بۇ ئىشالررنى بىتہررہەہپپ قىلغانالررنىڭ كکاتىۋااشلىرىى 

بولسا، تۆتىنچى مۇستاپانىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ مۇكکاپاتلىنىدۇۇ.

بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، تۆتىنچى مۇستاپا ددہەہۋۋررددىمۇ كکونلىق تہررہەہپدااررلىرىى بىلہنن ئىسالھاتچىالرر ئاررىسىدىكکى 

سۈرركکىلىش تۈگىمہيدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہمۇ، يېڭىلىنىش ھہررىكکىتىنىڭ ئىچكکى قىسىمدىكکىلہررنىڭ قاررشىلىق 

كکۆررسىتىشىگہ قاررىمايي، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۈچۈنن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانن 

كکۈچلہررنىڭ يېتىشىپ چىققانلىقىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ. ئۈچىنچى سہلىم ئېلىپ بېرىشقا تىرىشقانن ئىسالھاتت 

ھہررىكکہتلىرىى سہھرااالرردداا «ئايانن» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن ئہسكکہررلہرر ۋۋہەہ پۇقرااالررنىڭ ئالدىنقى قاتاررددىكکى 

كکىشىلىرىى تہررىپىدىن قولالپپ قۇۋۋۋۋہەہتلىنىدۇۇ. بۇالررنىڭ ئاررىسىداا ررۇۇمئہلىدہەہ 1807- يىلى ۋۋااپاتت بولۇپپ 

كکہتكکہنن ۋۋہەہ ررۇۇسالررنىڭ ۋۋىدىنگہ قاررااتقانن ھۇجۇملىرىنى تاررمارر قىلىپ، ئاالھىدہەہ شۆھرہەہتكکہ ئېرىشكکہنن 

پاززۋۋاانتئوغلۇ ئوسمانن پاشا، 1802- يىلى ررۇۇمئہلى ۋۋاالىيلىقىغا تہيىنلہنگہنن مۇختارر ۋۋہەہ ۋۋہەہلى پاشا ئىسىملىك 

ئىكکكکى ئوغلى بىلہنن بىرلىكکتہ تۇنا ئالدىنقى سېپىدہەہ ئوسمانلى –ررۇۇسس ئۇررۇۇشلىرىغا تۆھپہ قوشقانن 

تہپہددہەہلہنلىك ئہلى پاشانى، ئاناددوولۇددىمۇ جہببارر ززااددىلہررنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكکہ بولىدۇۇ. لېكکىن نىزاامى 

جہددىد ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ ھېمايىچىسى، ئىستانبۇلدىن قېچىپ كکہتكکہنن ئۈچىنچى سہلىم تہررہەہپدااررلىرىنىڭ 

پاناگاھىغا ئايلىنىپ قالغانن ررۇۇسچۇكك ئايانى ئالہمداارر مۇستاپا پاشاددۇۇرر. ئۇ ددہەہۋۋررددہەہ تۆتىنچى مۇستاپانىڭ 

ئالدىداا ئۈچىنچى سہلىمنىڭ ھہقق –ھوقۇقىنى ئالہمداارر مۇستاپا پاشا قوغداايدۇۇ؛ باشقىچہ قىلىپ ئېيتقانداا، 



كکونىلىق تہررہەہپدااررلىرىى بىلہنن ئىسالھاتچىالررنىڭ كکۈررىشى تۆتىنچى مۇستاپا بىلہنن ئالہمداارر مۇستاپا پاشانىڭ 

خاررااكکتېرىدہەہ ئىپاددىلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

1807- 1- ئىيۇنن كکۈنى نىزاامى جہددىدگہ ررہەہسمىي شہكکىلدہەہ خاتىمہ بہررگہنن تۆتىنچى مۇستاپا، 

سہددررىئہززہەہملىكکكکہ مۇسا پاشانى تہيىنلہپپ، قاباقچى مۇستاپا ئىسيانى ئۈچۈنن ئاددہەہمم چاقىرغانالررنىڭ بىرىى 

بولغانن شہيخۇلئىسالمم ئاتائۇلالھنى ۋۋہەہززىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىمايدۇۇ. بۇالرر بولسا، خہلقنىڭ ساقلىنىۋااتقانن 

ئہمہلىي مہسىلىلىرىگہ كکۆڭۈلل بۆلۈشنىڭ ئوررنىغا، ئۈستى ئۇچلۇقق قالپاقالررنى كکېيىشنى چہكکلہپپ، لىگہنن 

شہكکىللىك تۈزز قالپاقالررنى كکېيىشكکہ مہجبۇالشش بىلہنن ئاۋۋااررہەہ بولۇپپ ئۆتىدۇۇ. خہلقنىڭ ساقلىنىۋااتقانن 

مہسىلىلىرىى بولسا، بۇالررددىن پۈتۈنلہيي پہررقلىق ئىدىى. ئىستانبۇلداا ئۇززۇۇنن بىر قىش مہۋۋسۇمىدىن كکېيىن 

ئاچاررچىلىق ۋۋہەہ ئوتۇنن قىيىنچىلىقى ھۆكکۈمم سۈررمہكکتہ ئىدىى. قاتتىق ياغقانن قاررنىڭ باھارر يامغۇررلىرىى بىلہنن 

بىرلىشىپ سہلل ئاپىتىگہ ئايلىنىپ كکېتىشى نہتىجىسىدہەہ ئاناددوولۇ ۋۋہەہ ترااكکيادداا كکۆپپ سانداا چاررۋۋاا مالل ئۆلۈپپ 

كکېتىدۇۇ. ئىستانبۇلل تاررىخىداا تۇنجى قېتىم ئايالالررنىڭ ناررااززىلىق ھہررىكکہتلىرىگہ سہھنہ بولىدۇۇ. 

قوللىرىدىكکى بوشش قاچا –قۇچىالررنى ئاسمانغا ئاتقانن ھالداا، «بىز ئاچلىقتىن ئۆلۈشش ئالدىداا» ددہەہپپ 

كکوچىالرردداا ماڭغانن ۋۋہەہ بۇ شہكکىلدہەہ پاددىشاھھ تۆتىنچى مۇستاپانىڭ ھۇززۇۇررىغا كکىرىگہنن ئايالالرر «خوجايىنىمىز 

ئويغانغىن، قىممہتچىلىكکكکہ چىدىيالمىدۇۇقق، ئاچچ قالدۇۇقق» ددہەہپپ  ھالل –ئہھۋااللىرىنى ئېيتىشىدۇۇ. تہبىئىي 

ئاپہتلہرر بىلہنن بىرگہ، ئاناددوولۇددىكکى چاپانئوغلۇ سۇاليمانن بہگكکہ ئوخشاشش نىزاامى جہددىد تہررہەہپدااررىى 

ئايانالررنىڭمۇ ئىستانبۇلغا بېرىدىغانن ھہرر تۈررلۈكك ياررددہەہمم ۋۋہەہ ئاشلىقالررنى توختىتىپ قويۇشى بۇ 

قىيىنچىلىقالررنى تېخىمۇ كکۈچہيتىۋېتىدۇۇ. ئىستانبۇلداا 5 –ماينى 6- مايغا باغاليدىغانن كکۈنلہررددہەہ 

ئۆتكکۈززۈۈلىدىغانن «ھىدررہەہللہزز» پائالىيىتىدہەہ پاقالنن گۆشى يىيىش ئىستانبۇللۇقق ئايالالرر ئىنتايىن ياخشى 

كکۆررىدىغانن بىر خىل ئہنئہنہ ئىدىى. لېكکىن شۇ يىلى پاقالنن گۆشى تاپالمىغانن ئايالالرر ئہررلىرىى بىلہنن 



«ھىدررہەہللہزز كکۈنى پاقالنن گۆشى يىيہلمىدۇۇقق» ددہەہپپ جىدہەہلل قىلىشىدۇۇ، ھہتتا بىر قىسىملىرىى ئہررلىرىدىن 

ئايرىلىپ كکېتىدۇۇ. مۇشۇندااقق قىيىن كکۈنلہررددہەہ خہلق، ئۈچىنچى سہلىم بىلہنن تۆتىنچى مۇستاپانىڭ 

ددہەہۋۋررلىرىنى كکېچہ بىلہنن كکۈندۈۈززگہ ئوخشىتىشقا باشاليدۇۇ.

ددۆۆلہتنىڭ ئہھۋاالىمۇ خہلقنىڭ ئہھۋاالىدىن ددېگہندہەہكك پہررقلىنىپ كکہتمہيتتى. 1808- يىلى 30- ئىيۇنداا 

پۈتكکہنن بىر كکېمىنى ددېڭىزغا چۈشۈررۈۈشش مۇناسىۋىتى بىلہنن ئۆتكکۈززۈۈلگہنن مۇررااسىمداا ددېڭىز ئاررمىيہسىگہ 

قومانداانلىق قىلىدىغانن ددېڭىز ئوفېتسىرىنىڭ يوقلىقى ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ. چۈنكکى قاباقچى مۇستاپا ئىسيانى 

ئہسناسىداا پاررااخوتچىالررنىڭ كکۆپىنچىسى تاررقىلىپ كکہتكکہنن، ئوفېتسىرالررنىڭ بىر قىسمى قاچقانن، بىر 

قىسمى ئۆلتۈررۈۈلگہنن ئىدىى. خہززىنىدہەہ پۇلل –پىچہكك قالمىغانن بولۇپپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى تاررىخىداا تۇنجى 

قېتىم چہتت ئہلدىن قہررزز ئېلىش يولىنى تالالپپ، ماررااكکہشش ھۆكکۈمدااررىدىن قہررزز پۇلل سورراايدۇۇ.

مانا مۇشۇندااقق ئہھۋاالل ئاستىداا، ئۈچىنچى سہلىم تہررہەہپدااررلىرىى،  قومانداانلىقى ئاستىداا 5 مىڭدىن ئئ ااررتۇقق 

قوررااللىق ۋۋہەہ تہرربىيہ كکۆررگہنن ئہسكکىرىى بارر بولغانن ررۇۇسچۇكك ئايانى ئالہمداارر مۇستاپا پاشانى ئىستانبۇلغا 

تہكکلىپ قىلىپ، ددۆۆلہتنى قوتقۇززۇۇۋۋېلىشىنى، خہلقنىڭ ددہەہررددىگہ ددہەہررمانن بولۇشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

ئہترااپىغا توپالنغانن نىزاامى جہددىد تہررہەہپدااررلىرىنىڭ قوللىشى ئاررقىسىداا مۇستاپا ئالہمداارر پاشا ئىستانبۇلغا 

يوللىغانن پىناررھىسارر ئايانى ھاجى ئہلى ئاغا ئۈچچ يۈزز كکىشىلىك ئاتلىق ئہسكکىرىى بىلہنن تويۇقسىزال ھۇجۇمم 

قىلىپ، قاباقچى مۇستاپا پاشانى ئۆلتۈررىدۇۇ. 1808- يىلى 19- ئىيۇلداا ئالہمداارر مۇستاپا پاشا ئىستانبۇلغا 

كکېلىدۇۇ. ئۇنى قاررشى ئېلىشقا چىققانن تۆتىنچى مۇستاپانىڭ شۇ يہررنىڭ ئۆززىدىال قولغا ئېلىنىشىنى تہۋۋسىيہ 

قىلغانن دداانىشمہنلىرىنىڭ سۆززلىرىنى «بۇندااقق قىلىش مہررتلىكکكکہ ياررااشمايدۇۇ» ددہەہپپ ررہەہتت قىلىدۇۇ. بۇ 

پۇررسہتنىڭ قولدىن بېرىپ قويۇلۇشى ئۈچىنچى سہلىمنىڭ بېشىغا چىقىدۇۇ. چۈنكکى ئالہمداارر 28- ئىيۇلداا 



قوررااللىق ئہسكکہررلىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ ساررااينى بېسىۋاالىدۇۇ ۋۋہەہ سہددررىئہززہەہملىك مۆھۈررىنى مہجبۇررىى تاررتىۋاالىدۇۇ 

ۋۋہەہ ررہەہسمىي بولمىسىمۇ ئہمہلىي سہددررىئہززہەہمم بولىدۇۇ. ئىستانبۇلنىڭ كکونترووللۇقىنى قولىغا كکىرگۈززۈۈۋۋاالغانن 

ئالہمداارر تۆتىنچى مۇستاپانىڭ تہختتىن چۈشۈشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ.

تۆتىنچى مۇستاپا بولسا، ئالہمدااررنىڭ بۇ تہلىپىگہ ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ ئۆززىدىن كکېيىنكکى ئاخىرقى 

ئىكکكکى ۋۋہەہكکىلى بولغانن ئۈچىنچى سہلىم بىلہنن ئىكکكکىنچى مہھمۇتنى ئۆلتۈررۈۈپپ تاشالشش بۇيرۇۇقى ئاررقىلىق 

جاۋۋاابب بېرىدۇۇ.  ھالبۇكکى قاندىن نہپرہەہتلىنىدىغانن ئۈچىنچى سہلىم، قاباقچى ئىسيانى ئہسناسىداا تۆتىنچى 

مۇستاپانى ئۆلتۈررۈۈشش ئىمكکانىيىتى بارر تۇررۇۇپمۇ ئۇنى ئۆلتۈررمہيي، تاغىسىنىڭ ئوغلىنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشىنى 

قوبۇلل قىلغانىدىى. ئالہمدااررنىڭ ئہسكکہررلىرىى سارراايغا كکىرمہستىن بۇررۇۇنال بۇ بۇيرۇۇقنىڭ بىرىنچى قىسمى 

ئىجراا قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئۆززىنى بىر نہيي ئاررقىلىق قوغدااشقا ئۇررۇۇنغانن ئۈچىنچى سہلىم يہنہ ئوسمانلى ددۆۆلہتت 

ئہنئہنىسىگہ ززىت ھالداا قىلىچ بىلہنن قېنى ئېقىتىلىپ ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. نۆۋۋہەہتت ئىكکكکىنچى مہھمۇتقا كکہلگہندہەہ، 

مہھمۇتت سارراايدىكکى بىر قانچہ چۆررىنىڭ ياررددىمى بىلہنن ساررااينىڭ ئۆگزىسىگہ چىقىرىلىپ، ئۆلۈمدىن 

قۇتقۇززۇۇپپ قېلىنىدۇۇ. سارراايغا كکہلگہندہەہ ئۈچىنچى سہلىمنىڭ جہسىتىنى كکۆررگہنن ئالہمداارر مۇستاپا پاشا، 

ئىكکكکىنچى مہھمۇتنى سۇلتانن ددہەہپپ ئېالنن قىلدۇۇررىدۇۇ. تۆتىنچى مۇستاپا بولسا، بۇ ۋۋہەہقہ يۈزز بېرىپ ئاررىدىن 

تۆتت ئايي ئۆتكکہندىن كکېيىن، قايتىدىن ئۇنى سۇلتانلىق تہختىگہ ئولتۇررغۇززماقچى بولغانن يہنىچہررىلہرر ۋۋہەہ 

كکونىلىق تہررہەہپدااررلىرىنىڭ ئىسيانى ئہسناسىداا ئاكکىسى ئىكکكکىنچى مہھمۇتت تہررىپىدىن 1808- يىلى 17- 

نويابىر كکۈنى ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ ئىكکكکىنچى مہھمۇتت، ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ ھاياتتا قالغانن 

بىرددىنبىر ئہرر كکىشىسى سۈپىتىدہەہ سۇلتانلىقىنى ددااۋۋاامم قىلدۇۇررىدۇۇ ۋۋہەہ تۆتىنچى مۇستاپا ددہەہۋۋررىمۇ ئاخىرلىشىدۇۇ.

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.



Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkim Sultanları, İstanbul 1999.
Osmanlı, c. 12.       

M. C. Baysun, "Mustafa IV.'7/1

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-42
ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى مہھمۇتت (1808-1839)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى مہھمۇتت (1839-1808)»

1785- يىلى ئىستانبۇلداا ددۇۇنيا كکہلگہنن ئىكکكکىنچى مہھمۇتت بىرىنچى ئابدۇۇلھہمىتنىڭ ئوغلى بولۇپپ، تۆتت 

ياشش ۋۋااقتىداا ئاتىسى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکېتىدۇۇ. تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۈچىنچى سہلىمنىڭ ھىمايىسى ۋۋہەہ يېقىندىن 

كکۆڭۈلل بۆلۈشى ئاستىداا ئۆسۈپپ يېتىلىدۇۇ. ئالہمداارر مۇستاپا پاشانىڭ ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ قېرىندىشى 

تۆتىنچى مۇستاپانى تہختتىن چۈشۈررۈۈپپ، ئوررنىغا ئۈچىنچى سہلىمنى ئولتۇررغۇززۇۇشقا ئوررۇۇنۇشى نہتىجىسىدہەہ 

تۆتىنچى مۇستاپا، ھہمم ئۈچىنچى سہلىم ھہمم ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ ئۆلتۈررۈۈلۈشى ئۈچۈنن پہررمانن چۈشۈررىدۇۇ. 

بۇ پہررمانن ئۈچىنچى سہلىم ئۈچۈنن ئىجراا قىلىنغانن بولسىمۇ، ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ ئامىتى كکېلىپ، بىر 

قىسىم كکىشىلہررنىڭ ياررددىمى ئاررقىسىداا ئۆلتۈررۈۈلۈشتىن قوتۇلۇپپ قالىدۇۇ ۋۋہەہ ئالہمداارر مۇستاپا پاشا تہررىپىدىن 

1808- يىلى 28- ئىيۇلداا پاددىشاھھ ددہەہپپ ئېالنن قىلىنىدۇۇ. تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۈچىنچى سہلىمنىڭ 

تہسىرىگہ ئۇچرىغانن ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ئۇنىڭغا ئوخشاشال ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى يېڭىالشش ئۈچۈنن ھہررىكکہتت 



قىلىدۇۇ. لېكکىن، بۇ قہددہەہمنى باسقانداا ئۈچىنچى سہلىمدىن پہررقلىق ھالداا، ناھايىتى ئىھتىياتچانلىق بىلہنن 

ئىش تۇتىدۇۇ. شۇندااقق بولسىمۇ، يېڭىلىققا قاررشى كکۈچلہرر تۆتىنچى مۇستاپانى قايتىدىن تہختكکہ 

ئولتۇررغۇززۇۇشقا ئۇررۇۇنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مہھمۇتت، تۆتىنچى مۇستاپانى ئۆلتۈررۈۈشكکہ بۇيرۇۇقق قىلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ 

ئوسمانلى خانىداانلىقىنىڭ ھاياتتا قالغانن بىرددىنبىر ئہرر ئہززااسىغا ئايلىنىدۇۇ.

ئۇنىڭدىن كکېيىن كکہلگہنن ئوسمانلى خانىداانلىقى ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ئہۋۋالددلىرىنى بويالپپ ددااۋۋاامم قىلىدۇۇ. 

ددۆۆلہتنىڭ قۇررغۇچىسى ئوسمانن بہگگ ۋۋہەہ سۇلتانن ئىبرااھىمدىن كکېيىنكکى، خانىداانلىقنىڭ ئۈچىنچى ۋۋہەہ ئہڭڭ 

ئاخىرقى ئاتىسى ھېسابلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مہھمۇتت يېتىشكکہنن خہتتاتت ۋۋہەہ ماھىر مۇززىكکانت ئىدىى. ئۇنىڭ 

ززاامانىمىزغىچہ يېتىپ كکہلگہنن 26 پاررچہ نوتىسى ئىچىدہەہ ھىجازز مۇقامىدىكکى مہشھۇررددۇۇرر. ئاددلى (ئاددىل) 

تہخہللۇسى ئاستىداا شېئىرالررنى ياززغانن ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددۆۆلہتت ئىشلىرىدىمۇ ئاددہەہتتىكکى ئىشالررغىچہ 

ئہھمىيہتت بېرىدىغانن بىر خىل خاررااكکتېرگہ ئىگہ كکىشى ئىدىى، سىياسىي ھۆججہتلہررنىڭمۇ چۈشىنىشلىك، 

ئاددددىى تىل بىلہنن يېزىلىشىغا ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرہەہتتى. بولۇپمۇ چہتت ددۆۆلہتلہررگہ يوللىنىدىغانن بہززىى 

خہتت – چہكکلہررنى بىۋااسىتہ ئۆززىى ياززااتتى. خہتت – چہكکلہررنىڭ خہتلىرىنىڭ ئاالھىدہەہ سۈپہتلىك چىقىشىغا 

تولىمۇ ئہھمىيہتت بىرہەہتتى. ئۇنى كکۆررگہنن يہررلىك ۋۋہەہ چہتت ئہللىك كکۈززہەہتكکۈچىلہرر، ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ 

جىسمانى جہھہتتىن ساغالمم كکۆررىنىدىغانلىقى، ئالدىدىكکى كکىشىلہررنىڭ سۆززلىرىگہ قوالقق سېلىشقا 

ئہھمىيہتت بېرىدىغانلىقى، ئۇززۇۇنن كکىرپىكکلىرىنىڭ ئاستىدىكکى قاپپ – قارراا كکۆززلىرىى ۋۋہەہ كکىچىك قوللىرىنىڭ 

ددىققہتنى ئاالھىدہەہ جہلىپ قىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىشىدۇۇ. تىرىشچانلىقمۇ ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ يہنہ بىر 

ئاالھىدىلىكکى ئىدىى. ئۆززىمۇ فوررمم كکىيىپ، ھہرربىي الگېرالرردداا ئہسكکہررلہررنى مہشىق قىلدۇۇررااتتى. ئۇنى باشقا 

ئوسمانلى سۇلتانلىرىدىن پہررقلہندۈۈررۈۈپپ تۇررىدىغانن ئہڭڭ گہۋۋددىلىك ئاالھىدىلىكکى، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇرراالىشى ئۈچۈنن، يېڭىلىق ھہررىكکہتلىرىگہ ئاتلىنىشنىڭ شہررتت ئىكکہنلىكکىگہ تولۇقق 

ئىشىنىشى ۋۋہەہ بۇنى ددۆۆلہتت ھاياتىداا ئہمہلىيلہشتۈررۈۈشى ئىدىى.



.......................................................................................

ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىنى ئىكکكکى باسقۇچقا ئايرىشقا بولىدۇۇ: بىرىنچى باسقۇچچ تہختكکہ ئولتۇررغانن 

1808- يىلىدىن 1826- يىلىغىچہ بولغانن 18 يىلنى ئۆزز ئىچىگہ ئالىدۇۇ. بۇ جہرريانداا، ئىكکكکىنچى 

مہھمۇتت يېڭىلىققا قاررشى كکۈچلہررنىڭ ئىستہكکلىرىگہ بويۇنن ئېگىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. چۈنكکى 

ئىكکكکىنچى مہھمۇتنى تہختكکہ ئولتۇررغۇززغانن ئالہمداارر مۇستاپا پاشا يہنىچہررىلہررنىڭ بىر قېتىملىق ئىسيانى 

ئہسناسىداا ئۆلتۈررۈۈلىدۇۇ. ئۈچىنچى سہلىمنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قاندااقق بولغانلىقىنى كکۆررگہنن ئىكکكکىنچى 

مہھمۇتت، بۇ ۋۋہەہقہددىن كکېيىن ئىسيانچىالرر بىلہنن ياررىشىشنىڭ يوللىرىنى ئىزددہەہشكکہ تۇتۇشش قىلغانن 

بولسىمۇ، مۇۋۋااپىق پۇررسہتت يېتىپ كکہلگہندہەہ يېڭىلىق ھہررىكکىتىنى باشالشنىڭ مۇھىملىقى توغرىسىدىكکى 

پىكکرىنى ئۆززگہررتمہيدۇۇ، پہقہتت مۇۋۋااپىق پۇررسہتنىڭ قولغا كکېلىشىنى كکۈتىدۇۇ.

1809- 1812 يىللىرىى ئاررىسىداا ررۇۇسىيہ بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ. ئوسمانلى قوشۇنى ررۇۇسس قوشۇنىغا تہڭڭ 

كکىلہلمہيدۇۇ. بالقانن رراايونىداا ررۇۇمېنىيہ، كکاۋۋكکازز رراايونىداا قارراا ددېڭىزغا كکىرگہنن ررۇۇسالرر پوتىنغىچہ ئىلگىرىلہيدۇۇ. 

1812- يىلىنىڭ مايي ئېيىغا كکہلگہندہەہ، ررۇۇسالرر بىلہنن بۈكکرہەہشش كکېلىشىمى ئىمزاالىنىدۇۇ. يېڭى ئوسمانلى – 

ررۇۇسس چېگرىسى ددنيېستېرنىڭ ئوررنىغا پرۇۇتت ددہەہررياسى قىلىپ بېكکىتىلىدۇۇ. سېربىيہددىمۇ بىر ئاپتونۇمم خانلىق 

قۇررۇۇلىدۇۇ. كکېلىشىمنىڭ بۇ ماددددىسى باشقا بالقانن كکۈچلىرىنىمۇ مۇستہقىللىق ئۈچۈنن كکۈررہەہشش قىلىشقا 

ررىغبہتلہندۈۈررىدۇۇ. بۇنىڭ ددہەہسلہپكکى ئۈلگىسى گىرېتسىيہددہەہ كکۆررۈۈلىدۇۇ. 1821- يىلى قوززغىالڭڭ كکۆتۈررگہنن 

گىرېكکالرر پۈتۈنن مورراانى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. بىر قىسمى تۆتت يۈزز يىلدىن بۇيانن بۇ يہررلہررددہەہ ياشاپپ كکېلىۋااتقانن 

تۈرركك ئائىلىلىرىى قہتلىئامالررغا ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. ئہڭڭ ئاخىرىداا مورراانىڭ مہرركکىزىى تىرىپولىسقا كکىرىۋاالغانن سہكکكکىز 

مىڭ ئہترااپىدىكکى ئايالل ۋۋہەہ كکىچىك بالىالررنى ئۆزز ئىچىگہ مۇسۇلمانن خہلق گىرېكکالررنىڭ قہتلىئامم قىلىشىغا 

ئۇچراايدۇۇ. ددہەہسلہپكکى قہددہەہمدہەہ گىرېك ئىسيانى ئالدىداا گاڭگىرااپپ قالغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتى، ئاررقىدىن 

قاتتىق تہددبىرلہررنى يولغا قويىدۇۇ. بۇ قېتىمقى ئىسياننى ئوررۇۇنالشتۇررغانن ۋۋہەہ ررۇۇسس چاررىنىڭ گۇماشتىلىغىنى 



قىلىدىغانن ئىپسىالنتى بىلہنن ئاالقہ ئوررناتقانلىقى ئىسپاتالنغانن فہنہرر ررۇۇمم پاترېگى گرىگوررااسس ئۆلۈمگہ 

ھۆكکۈمم قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ پاترېكکخانىنىڭ ئوتتۇرراا ددہەہررۋۋااززىسىغا ئېسىلىدۇۇ. خىيانىتىگہ سىمۋووللۇقق قىلىدىغانن 

ددہەہلىللہرر مہيدىسىگہ ئېسىلىپ ئۈچچ كکۈنن بويىچہ ساززاايى قىلىنىدۇۇ. ئاررقىدىن بۇ ددہەہررۋۋااززاا يېڭى پاترېكکنىڭ 

بۇيرۇۇقىغا ئاساسہنن، بىر تۈرركك ددۆۆلہتت باشلىقى ئوخشاشش يہررددہەہ ئېسىلغانغا قہددہەہرر تاقاقق ھالہتتہ قېلىشى قارراارر 

قىلىنىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، بۇ ددہەہررۋۋااززاا ززاامانىمىزغا قہددہەہرر تاقاقق ھالہتتہ تۇررماقتا.

ررۇۇسالرر چاررىنىڭ تاشقى ئىشالرر مىنىستىرىى بولغانن ۋۋہەہ كکېيىنكکى چاغالرردداا ئاتىناددىكکى ئہڭڭ چوڭڭ ئۇنىۋېرسىتېتقا 

ئىسمى بېرىلگہنن كکاپاددىستىرىئو پہقہتت گىرېكکالررنىال ئہمہسس، ئوررتوددووكکس سىگانالررنىمۇ ئوسمانلىالررغا 

قاررشى قوززغىالڭڭ كکۆتۈررۈۈشكکہ كکۈشكکۈررتىدۇۇ. لېكکىن سىگانالرر سالۋۋ ئہۋۋالددىى ررۇۇسالررنى قوللىمايدۇۇ. گىرېكکلہررمۇ 

ئوخشاشش شہكکىلدہەہ، 1829- يىلى مۇستہقىللىقلىرىنى قولغا كکہلتۈررگہنن چاغداا ئىستىقباللىرىنى 

ئوررتوددووكکس ئہمما سىالۋۋ ئہۋۋالددىى ررۇۇسالررنىڭ ئاررىسىدىن ئہمہسس، غہرربىي ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىدىن ئىزددہەہيدۇۇ. 

موررااددىكکى ئىسيانن مىسىر ۋۋاالىيسى مۇھہممہدد ئہلى پاشانىڭ ئوغلى ئىبرااھىم پاشانىڭ پاررااخوتت ۋۋہەہ ئہسكکىرىي 

جہھہتتىن ياررددہەہمم بېرىشى ئاررقىسىداا باستۇررىلىدۇۇ. ئىبرااھىم پاشانىڭ بۇ غہلىبىسى ھاززىرقى كکۈندىمۇ 

گىرېكکچىدہەہ ئىستىمالل قىلىنىۋااتقانن بىر قاتارر ئىباررہەہ ۋۋہەہ ئىدىيومالررنىڭ شہكکىللىنىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. 

موررااددىكکى گىرېك ئىسيانى ئہسكکىرىي جہھہتتىن باستۇررۇۇلغانن بولسىمۇ، پىكکرىي جہھہتتىن باستۇررۇۇشش 

مۇمكکىن بولمايدۇۇ. غہرربىي ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ ۋۋہەہقہگہ مۇددااخىلہ قىلىشى بىلہنن ئوسمانلى ددېڭىز 

ئاررمىيہسى ناۋۋااررىندہەہ مہغلۇبب بولىدۇۇ، گىرېتسىيہ مہجبۇررىى شہكکىلدہەہ ددۆۆلہتت قىلىپ قۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ 1829- 

يىلى تۈززۈۈلگہنن ئہددىرنہ شہررتنامىسى ئاررقىلىق ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ئېتىرااپپ قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ.

.......................................................................................



ئىكکكکىنچى مہھمۇتت سہلتہنىتىنىڭ ئىكکكکىنچى باسقۇچى بولسا، 1826- يىلىدىكکى «ۋۋااقىئايى خہيرىييہ» 

يہنى ياخشى ۋۋہەہقہ ددہەہپپ ئاتالغانن يہنىچہررىى مہرركکىزىنىڭ تاقىۋېتىلىشى بىلہنن ئاخىرالشقانن ھاددىسہ بىلہنن 

باشلىنىدۇۇ. يہنىچہررىى مہرركکہززلىرىنىڭ تاقىۋېتىلىشى مہنپہئہتىنى ئہنئہنىۋىي تۈززۈۈمنىڭ قوغدىلىشىداا ددہەہپپ 

قارراايدىغانن ۋۋہەہ كکۆپىنچہ ئہسكکىرىي، ئىلمىي ۋۋہەہ سہھرااالررددىكکى ئېسىلزااددىلہرر قاتلىمىدىن تہشكکىل تاپىدىغانن 

گۇررۇۇپپىالررنىڭمۇ مہغلۇبب بولۇشى ددېگہنلىك بوالتتى.

ئىكکكکىنچى مہھمۇتت، بۇ ۋۋہەہقہددىن كکېيىن ددۆۆلہتت تہشكکىالتىداا كکۈچلۈكك ئىسالھاتالررنى ئېلىپ باررىدۇۇ. بۇ 

مہقسہتتہ، كکېيىنكکى مہززگىللہررددىكکى ززاامانىۋىي ئاررمىيہنىڭ نېگىزىنى تہشكکىل تہشكکىل قىلغانن ياۋۋررووپا 

ئۇسۇلىداا تہشكکىللہنگہنن ۋۋہەہ تہرربىيہلہنگہنن قوشۇننى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. تۈرركك تاررىخىداا شۇ چاغقىچہ 

كکونىلىقنىڭ تہررہەہپدااررىى بولۇپپ كکہلگہنن قوشۇنن، شۇنىڭدىن باشالپپ تا ززاامانىمىزغا قہددہەہرر ددااۋۋاامم قىلىپ 

كکہلگہنن ززاامانىۋىيلىق ۋۋہەہ ئىلغاررلىقنىڭ باشالمچىلىقىنى ئۈستىگہ ئالىدۇۇ. ددېڭىز ئاررمىيہسى ئۈچۈنن 

«سۈررئہتت» ئىسىملىك تۇنجى پارر بىلہنن ماڭىدىغانن پاررااخوتت سېتىۋېلىنىدۇۇ. قوشۇننىڭ ددووختورر ۋۋہەہ ددوورراا 

ئېھتىياجىنى قامدااشش ئۈچۈنن تېببىي پہنلہرر پاكکولتېتى تہسىس قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ يہررددىكکى ئوقۇغۇچىالررغا 

فىراانسۇززچہ ددہەہررسس ئۆتىلىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ررہەہسمىي تىل مہكکتىپى ئېچىلىپ، بۇ يہررددہەہ مہمۇررالررنىڭ تىل 

ئۆگىنىشلىرىى تہشۋىق قىلىنىدۇۇ.

ئوسمانلى ساررىيىنىڭ ئہنئہنلىرىى ساقالپپ قېلىنغانن ئاساستا، سارراايي ياۋۋررووپاددىكکى خانىداانلىق سارراايلىرىغا 

ئوخشاشش بېزىلىدۇۇ. ھاززىرقى كکۈندىكکى مہنىسىدہەہ مىنىستىرلىكکلہرر قۇررۇۇلىدۇۇ. ددۆۆلہتت ئىدااررىسىدہەہ تۇنجى قېتىم 

مہمۇررىي خاددىمالرر ھہرربىي قاتالمدىن ئۈستۈنن ئوررۇۇنغا قويىلىدۇۇ.  ۋۋىاليہتلہررددہەہ ۋۋااكکالہتخانىالرر تہسىس 

قىلىنىدۇۇ. پوچتا تہشكکىالتى قۇررۇۇلىدۇۇ، تۇنجى قېتىملىق نوپۇسس تہكکشۈررۈۈشى ئېلىپ بېرىلىدۇۇ. ھاززىرقى 

كکۈندہەہ «ررہەہسمىي گېزىت» ددېگہنن نامم ئاستىداا چىقىۋااتقانن ددۆۆلہتنىڭ تۇنجى ررہەہسمىي نہشرىى ئہپكکاررىى 

بولغانن «تہقۋىمى ۋۋااقائايى» ناملىق گېزىت چىقىرىلىشقا باشاليدۇۇ. غہرربب مۇززىكکىسى، پىيانىنو، ئورركکېستىراا، 



تىياتىر، ئوپېرااغا ئوخشاشش غہرربب مہنبہلىك مۇززىكکا ۋۋہەہ سہنئہتلہرر بۇررۇۇندىن تاررتىپال مہۋۋجۇتت بولسىمۇ، 

تۇنجى قېتىم ياۋۋررووپالىقالرر تہررىپىدىن ئہمہسس، ئوسمانلى جہمئىيىتىگہ ئائىت كکىشىلہرر تہررىپىدىن 

ئىستانبۇلداا ئوررۇۇندىلىشقا باشلىنىدۇۇ. قانۇنن چىقىرىپ، ددۆۆلہتت مہمۇررلىرىنىڭ شىم – كکاستۇمم كکېيىشلىرىى 

شہررتت قىلىنىدۇۇ، كکىالسسىك شہكکىلدىكکى تامبالل، كکۆينہكکلہررنىڭ كکىيىلىشى مہنئىي قىلىنىدۇۇ. مہھہللىي 

كکۈچلہرر يوقىتىلىپ، ددۆۆلہتنىڭ مہرركکىزىى كکۈچى ھہممہ يہررددہەہ كکۈچكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى مہھمۇتت كکۈچلۈكك ئىسالھاتت ھہررىكکہتلىرىى ئاررقىلىق ئوسمانلىنىڭ غہرربلىشىشىنىڭ ئىشىكکىنى 

ئاچىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئىشىكکنىڭ قہتئىي تاقىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈنن، غہرربب ئۇسۇلىداا قۇررۇۇلغانن ئوررگانالررنى 

ددۆۆلہتنىڭ ئىچكکى قىسملىرىغىچہ ئوررۇۇنالشتۇررىدۇۇ. بۇ جہھہتلہررددہەہ، ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ئوسمانلى 

سۇلتانلىرىى ئاررىسىدىكکى ئہڭڭ ئالدىنقى قاتاررددىكکى ئىسالھاتچى سۇلتانن ددېگہنن نامم بىلہنن تونىلىدۇۇ. ئۇ، 

يېڭىلىق ھہررىكکہتلىرىنى غہرربپہررہەہست بولغانلىقى ئۈچۈنن ئہمہسس، تہۋۋسىيہ قىلىنغانن ۋۋہەہ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ 

شہررتت – شارراائىتلىرىى مہجبۇرر قىلغانن «ياۋۋررووپاغا ئوخشىمىساقق، ئاسىياغا چېكکىنىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىمىز» 

ددېگہنن پىرىنسىپ ئاساسىداا ئىشقا ئاشۇررىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق ئىكکكکىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-43
تہنزىماتت ددہەہۋۋررىى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى:  «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«تہنزىماتت ددہەہۋۋررىى (1839-1856)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«تہنزىماتت ددہەہۋۋررىى (1856-1839)»

ئوسمانلى تاررىخىنىڭ 1839 ۋۋہەہ 1856- يىللىرىى ئاررىسىدىكکى مہززگىلى «تہنزىماتت ددہەہۋۋررىى» ددہەہپپ 

ئاتىلىدۇۇ. تہنزىماتت، تہررتىپكکہ سېلىش، ررہەہتكکہ سېلىش ددېگہندہەہكك مہنىلہررنى ئىپاددىلہيدۇۇ. تہنزىماتت، 

1839- يىلى 3- نويابىر كکۈنى توپقاپى ساررىيىنىڭ گۈلخانہ باغچىسىداا يېڭىدىن تہختكکہ ئولتۇررغانن 

ئابدۇۇلمہجىدنىڭ بىر پہررمانى سۈپىتىدہەہ ئېالنن قىلىنغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، «گۈلخانہ پہررمانى» ددہەہپمۇ 

ئاتىلىدۇۇ. بۇ پہررمانن ئہسلىدہەہ ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدىكکى ئۆززگىرىشلہررنىڭ نہتىجىسى ھېسابلىنىدۇۇ. 

ئىكکكکىنچى مہھمۇتت، مىسىردداا ئىسيانن كکۆتۈررگہنن ۋۋہەہ ئاناددوولۇدداا ئوسمانلى قوشۇنىنى مہغلۇبىيہتكکہ ئۇچرااتقانن 

كکاۋۋاااللىق مہھمہتت ئہلى پاشانىڭ ئوغلى ئىبرااھىم پاشاغا قاررشى ررۇۇسالررنىڭ بوغۇززالررغا كکېرىشىگہ ررۇۇخسہتت 

قىلغانىدىى. ررۇۇسالررنىڭ ياررددىمى بىلہنال چہكکلىنىپ قالمىغانن ئىكکكکىنچى مہھمۇتت، 1838- يىلى بالتا 

پوررتى شہررتنامىسى بىلہنن ئىنگىلىزالررنىڭمۇ ياررددىمىگہ ئېرىشكکہنىدىى. بۇ كکېلىشىملہررنىڭ بىرىنچىسى 

ررۇۇسالررنىڭ قارراا ددېڭىزغا بىر ددېڭىز كکۈچى سۈپىتىدہەہ ئوررۇۇنلىشىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانن بولسا، 

ئىكکكکىنچىسى، ئېكکسپوررتت چہكکلىمىسىنىڭ بىكکارر قىلىنىشى، تاموژژنا باجلىرىنى تۆۋۋہەہنلىتىشكکہ ئوخشاشش 

تہررہەہپلىرىى بىلہنن، كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ ددۆۆلہتنىڭ سودداا ۋۋہەہ ئىقتىساددىي جہھہتتىن قىيىن ئہھۋاالداا 



قېلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. بۇ خىل ددىپلوماتىك كکېلىشملہررنىڭ ھہممىسىدہەہ ئالدىنقى پىالندىن ئوررۇۇنن ئالغانن 

كکىشى بولسا، خاررىجىيہ ناززىرىى (تاشقى ئىشالرر مىنىستىرىى) بولغانن مۇستاپا ررہەہشىت پاشا ئىدىى.

ئہسلىدہەہ تہنزىماتت پہررمانى ئىكکكکىنچى مہھمۇتت تہررىپىدىن ھاززىرالنغانن بولسىمۇ، ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہنلىكکى 

ئۈچۈنن مۇستاپا ررہەہشىت پاشا تہررىپىدىن سۇلتانن نامىدىن ئېالنن قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا، تاشقى ئىشالرر 

مىنىستىرىى سۈپىتىدہەہ لوندوونداا تۇررىۋااتقانن مۇستاپا ررہەہشىت پاشا ناھايىتى تېزلىك بىلہنن ئىستانبۇلغا قايتىپ 

كکېلىدۇۇ. ئہمدىال 16 ياشقا كکىرگہنن ياشش سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىد، مۇستاپا ررہەہشىت پاشانىڭ ررہەہقىبلىرىگہ 

ئہمہسس، ئۇنىڭغا ئىشہنچ قىلىدۇۇ. تہنزىماتت پہررمانىنى ئېالنن قىلىشنى قوبۇلل قىلغانن ئابدۇۇلمہجىد، 

ددۆۆلہتنىڭ قۇررغۇچىسى ۋۋہەہ فاتىھى بولغانن ئہجدااددلىرىنىڭ شۇ چاغقىچہ ددااۋۋااملىشىپ كکہلگہنن ھوقۇقلىرىدىن 

ددۆۆلہتنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ قىلىش ئۈچۈنن ۋۋاازز كکېچىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدہەہ 

باشالنغانن ئىسالھاتالرر تہنزىماتت پہررمانى ئاررقىلىق ياززما ھالہتكکہ كکہلتۈررۈۈلۈپپ، قانۇنالشتۇررىلىدۇۇ.

تہنزىماتت پہررمانى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکېيىنكکى يۈزز ئہللىك يىل بويىچہ قانۇنالررغا يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ 

بويسۇنمايي كکہلگہنن ئہمىر –ئۇمارراالىرىى تہررىپىدىن كکاپىرالشتۇررۇۇلۇپپ، ئاررقىداا قالدۇۇررۇۇلىشىنىڭ ئېتىرااپپ 

قىلىنىشى بىلہنن باشلىنىدۇۇ. ئہمما ددۆۆلہتنىڭ ئىنسانن كکۈچى بايلىقى يېتہررلىك بولغانن ۋۋہەہ بۇالررددىن دداانالىق 

بىلہنن پايدىالنغانن ئہھۋاالداا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 5- 10 يىل ئىچىدہەہ قايتىدىن ئاررززۇۇ قىلىنغانن 

سہۋۋىيہگہ يېتىدىغانلىقى تہكکىتلىنىپ، ددۆۆلہتنىڭ مىللہتت ئاررقىلىق مہۋۋجۇتت بولۇپپ تۇررىدىغانلىقى، ئۇنىڭ 

مىللہتت ئۈچۈنن مہۋۋجۇتت ئىكکہنلىكکى ۋۋہەہ مىللہتت بولمىسا ددۆۆلہتنىڭ مہۋۋجۇتت بواللمايدىغانلىقى 

ئہسكکہررتىلگہندىن كکېيىن، ماددددىلىرىى بىرمۇ بىر ئوتتۇررىغا قويۇلىدۇۇ.
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تہنزىماتت پہررمانى ئالدىى بىلہنن ددۆۆلہتت تہۋۋہەہلىكکىدىكکى باشقا ددىنغا ئېتىقادد قىلىدىغانالررنىڭ جانن، مالل ۋۋہەہ ئارر 

–نومۇسلىرىنى قانۇنن جہھہتتىن كکاپالہتت ئاستىغا ئاالتتى. بۇندااقق قىلىشتىكکى مہقسہتت، باررلىق 

كکىشىلہررنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ۋۋہەہتہنن سۆيگۈسى بىلہنن باغلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇررۇۇشتىن ئىباررہەہتت ئىدىى. 

ھېچقاندااقق بىر كکىشىنىڭ سوتالنمايي تۇررۇۇپپ جاززااالنمايدىغانلىقىنى، ئۆلۈمگہ ھۆكکۈمم قىلىنالمايدىغانلىقىنى، 

قاماققا ئېلىش ياكکى سۈررگۈنن قىلىش جاززاالىرىنىڭ بېرىلہلمہيدىغانلىقىنى ئۆزز ئىچىگہ ئاالتتى. بۇ 

ھۆكکۈملہررنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکېيىنچہ ئىجراا قىلىشقا ئۆتىدىغانن ئاساسىي قانۇنلۇقق تۈززۈۈمم يولىداا 

تاشالنغانن بىر قہددہەہمم ددہەہپپ تہررىپلہشكکہ بولىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئىقتىسادد توغرىسىدىمۇ، قانۇنالرردداا 

كکۆررسىتىلگہنن باجالررددىن سىرتت ھہرر قاندااقق بىر نامم ياكکى ئىسىم ئاستىداا خہلقتىن باجج ئېلىنمايدىغانلىقى، 

بۇنىڭمۇ كکىشىلہررنىڭ ئىقتىساددىي كکۈچىگہ ئاساسہنن بہلگىلىنىش پىرىنسىپى ئوتتۇررىغا قويۇلىدۇۇ. 

ئہسكکہررلىك ساھہسىدہەہ بولسا، ئۆمۈرر بويى ئہسكکہرر بولۇشش تۈززۈۈمى بىكکارر قىلىنىپ، 4 ياكکى 5 يىل ئہسكکہرر 

بولۇشش شہررتى ئاستىداا، تېرىقچىلىق ۋۋہەہ سودداا –تىجاررہەہتت ھاياتىغا ددہەہخلى قىلماسلىق ئۈچۈنن ھہرر ئائىلىدىن 

بىر ئوغۇلل پہررززہەہنتنىڭ ئادداا قىلىشى مہجبۇررىي ھالغا كکہلتۈررۈۈلگہنىدىى. ددۆۆلہتت مہمۇررلىرىغا بولسا، يېتہررلىك 

مىقداارردداا مائاشش بېرىش ئاررقىلىق، پاررىخوررلۇققا قاررشى كکۆررہەہشنىڭ كکۈچہيتىلىدىغانلىقى ئہسكکہررتىلمہكکتہ 

ئىدىى. بۇ قانۇنالررغا بىۋااسىتہ پاددىشاھنىڭمۇ بويسۇنىدىغانلىقى، شۇنىڭ ئۈچۈنن، ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىى ۋۋہەہ 

ددىنىي ساھہددىكکىلہررنىڭمۇ ررېئايہ قىلىشى تہلہپپ قىلىنغانىدىى.

تہنزىماتت پہررمانى غہرربتىكکى ئوسمانلىغا قاررااشلىق غہيرىى مۇسۇلمانالرر بىلہنن مۇسۇلمانالررنىڭ قانۇننىڭ 

ئالدىداا ئوخشاشش ئوررۇۇنغا قويۇلغانلىقى شہكکلىدہەہ ئىزااھلىنىپ، ئوسمانلىنى قولاليدىغانن جامائہتت پىكکىرىنىڭ 

شہكکىللىنىشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. پاررىژ ۋۋہەہ لوندوونغا ئوخشاشش ياۋۋررووپانىڭ مۇھىم شہھہررلىرىدہەہ ئہلچىخانىالررنى 

تہسىس قىلغانن ۋۋہەہ بۇ ددۆۆلہتلہررنىڭ تىللىرىنى بىلىدىغانن مۇستاپا ررہەہشىت پاشا بۇ مۇھىتتىن پايدىلىنىشىنى 

ياخشى بىلىدۇۇ. ئہنگلىيہ، ررۇۇسىيہ، ئاۋۋستىرىيہ ۋۋہەہ پرۇۇسىيہ (گېرمانىيہ) نىڭ ئىشتىرااكك قىلىشى بىلہنن 



1840- يىلى 15- ئىيۇلداا لوندوونن شہررتنامىسىنىڭ ئىمزاالىنىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. بۇ 

شہررتنامىنىڭ مہززمۇنىغا ئاساسہنن، يۇقىرىداا ئىسملىرىى تىلغا ئېلىنغانن ددۆۆلہتلہرر مىسىر مہسىلىسىدہەہ ئوسمانلى 

بىلہنن بىر سہپتہ تۇررىدۇۇ ۋۋہەہ كکاۋۋاااللى  مہھمہتت ئہلى پاشاغا قاررشى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ تہۋۋہەہ بولۇشى يولىداا 

ئۇلتىماتومم بېرىشنى، ئہگہرر پاشا بۇنى قوبۇلل قىلمىسا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ئہسكکىرىي جہھہتتىن ياررددہەہمم 

بېرىشنى قوبۇلل قىلىشىدۇۇ. ددہەہررۋۋہەہقہ، ئۇلتىماتومنى ررہەہتت قىلغانن مہھمہتت ئہلى پاشاغا قاررشى غہرربب ئہللىرىى 

ئوسمانلىغا ئہسكکہرر ۋۋہەہ پاررااخوتت ئہۋۋہەہتىپ، ئوسمانلىالرر بىلہنن بىرلىكکتہ بېيرۇۇتقا ھۇجۇمم قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئاررقىدىن 

مىسىرغا كکىرىپ، مہھمہتت ئہلى پاشانى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ ئىتائہتت قىلدۇۇررىدىغانن شہررتنامىگہ ئىمزاا 

قويدۇۇررىدۇۇ. كکاۋۋااالھھ مہھمہتت ئہلى پاشا ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغا قہددہەہرر بۇ شہررتنامىگہ بويسۇنىدۇۇ ۋۋہەہ 1914- 

يىلىغىچہ مىسىر كکاۋۋااالھھ ئائىلىسىگہ تہۋۋہەہ بىرىى تہررىپىدىن ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ بېقىنغانن ھالداا ئىدااررہەہ 

قىلىنىدۇۇ.
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مۇستاپا ررہەہشىت پاشانىڭ تہنزىماتت پہيداا قىلغانن ئىجابىي مۇھىتتىن پايدىلىنىپ تۇررۇۇپپ ھہلل قىلغانن 

ئىكکكکىنچى مہسىلىسى بولسا، ررۇۇسس ددېڭىز ئاررمىيہسىنىڭ قارراا ددېڭىزددىن چىقىرىلىشى ئىدىى. بۇ مہقسہتتہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ررۇۇسىيہ بىلہنن ئۇررۇۇشش قىلىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ئۇررۇۇشتا ياۋۋررووپانىڭ ياررددىمىگہ ئېرىشىدۇۇ. ئاشقۇنن 

ددہەہررىجىدہەہ مۇتہئہسسىپ ئوررتوددووكکس ررۇۇسس چاررىى بىرىنچى نىكکواليي، خىرىستىيانن ددۆۆلہتلہررنىڭ ئوسمانلىالرر 

بىلہنن ھہمكکاررلىق ئوررنىتىپ ئۆززىگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېچىش ئېھتىمالىنىڭ باررلىقىنى ھہررگىزمۇ تہسہۋۋۋۋۇۇرر 

قىاللمايتتى. لېكکىن ئىنگىلىز، فىراانسۇزز ۋۋہەہ ئوسمانلى قىسىملىرىنىڭ بىرلہشمہ ھۇجۇملىرىى نہتىجىسىدہەہ 

ررۇۇسالرر ئۇچچ يىلغا يېقىن ددااۋۋاامم قىلغانن ئۇررۇۇشتىن كکېيىن مہغلۇبب بولىدۇۇ ۋۋہەہ ئاقىۋہەہتت ررۇۇسالرر، ررۇۇمېنىيہ ۋۋہەہ 

مولدااۋۋىيہددىن چېكکىنىش بىلہنن بىرگہ، قارراا ددېڭىزددىمۇ ددېڭىز ئاررمىيہسنى تۇررغۇززۇۇشلىرىغا چہكکلىمہ 

قويۇلىدۇۇ. مۇستاپا ررہەہشىت پاشا، مىسىر ۋۋہەہ ررۇۇسىيہ مہسىلىسىدہەہ غہرربنى ئوسمانلىالررنىڭ سېپىگہ تاررتىشى ۋۋہەہ 



بۇ ئىشتا ئۇتۇقق قاززىنىشى بىلہنن، پہقہتت تۈرركك ددىپلوماتىك تاررىخىنىڭال ئہمہسس، ددۇۇنيا ددىپلوماتىيہ 

تاررىخىنىڭمۇ مۇھىم كکىشىلىرىنىڭ بىرىى سۈپىتىدہەہ تاررىخ سہھىپىلىرىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ.

تہنزىماتنىڭ ددۆۆلہتت تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ئہكکس ئېتىشى بولسا، غہرربلىشىش مۇساپىسىنىڭ ياززما ھالہتكکہ 

كکہلتۈررۈۈلۈشى بىلہنن باشلىنىدۇۇ. ئوسمانلى سۇلتانلىرىى سلىسترہەہ، گىرىتقا ئوخشاشش جايالررنى كکۆززددىن 

كکہچۈررۈۈشش ئاررقىلىق ددۆۆلہتنىڭ رروولىنىڭ قانچىلىك جاررىى بولىۋااتقانلىقىنى بىۋااسىتہ كکۈززىتىدۇۇ. ئوسمانلى 

سۇلتانلىرىى تہڭدااشش ئوررۇۇندىكکى غہرربب ددۆۆلہتلىرىنىڭ ھۆكکۈمراانلىرىدىن ھہددىيہ ۋۋہەہ مىدااليونالررنى ئېلىپ 

بېرىشىشكکہ باشاليدۇۇ. پاددىشاھالرر، تہنزىماتت بىلہنن بىرلىكکتہ، ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىنى يۇقىرىى 

ددہەہررىجىلىك بىيۇررووكکرااتالررغا تاشالپپ بېرىپ، ئۆززلىرىنى چىقىرىلغانن قاررااررالررنى تہستىقالشش بىلہنن 

كکۇپايىلىنىدىغانن بىر ئوررۇۇنغا قويىدۇۇ. ددۆۆلہتت تہشكکىالتىداا «مہجلىس» نامى ئاستىداا مہسلىھہتت 

كکېڭہشلىرىى قۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ مىنىستىرالرر كکابېنتى تہسىس قىلىنىدۇۇ. باشقۇررۇۇشش، قانۇنن چىقىرىش ۋۋہەہ ئہددلىيہ 

ئوررگانلىرىداا قانۇنن تہيياررالشش ھہيئہتلىرىى تہشكکىل قىلىنىدۇۇ. مائاررىپنىڭ قايتىدىن تہررتىپكکہ سېلىنىشى 

قارراارر قىلىنىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ بىر مائاررىپ ھہيئىتى تہشكکىللىنىدۇۇ. قہددہەہممۇ قہددہەہمم ھالداا تہلىم –تہرربىيہ 

ئىشلىرىى ئۆلىماالررنىڭ قولىدىن ئېلىنىپ، تہسىس قىلىنغانن مائاررىپ مىنىستىرلىكکىنىڭ باشقۇررۇۇشىغا 

تاپشۇررۇۇلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، تېخىمۇ سىكکوالرر (الئىك) بىر خىل تہلىم –تہرربىيہگہ ئۆتۈشنىڭ يولى 

ئېچىلغانن بولىدۇۇ. باشقۇررۇۇشش ئىشلىرىى بولسا، ئىمپېرااتوررلۇقق 36 ۋۋىاليہتت، 162 سانجاقق ۋۋہەہ 1267 

رراايونغا ئايرىلىپ، يېڭىدىن تہررتىپكکہ سېلىنىدۇۇ. ۋۋىاليہتلہررددہەہ قۇررۇۇلغانن مہجلىسلہرر ئاررقىلىق خہلقنىڭ 

ھۆكکۈمہتنى ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىغا ئىشتىرااكك قىلىشى تہشۋىق قىلىنىدۇۇ. 1840- يىلى فىراانسىيہ 

قانۇنلىرىى ئۈلگہ قىلىنغانن ھالداا سودداا قانۇنى تۈززۈۈپپ چىقىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، الئىك قانۇنغا ئۆتۈشنىڭمۇ 

شہررتت –شارراائىتى ھاززىرالنغانن بولىدۇۇ. قوررۇۇقلۇقق ئاررمىيہ ددہەہسلہپتہ بہشش، ئاررقىدىن يہتتىگہ ئايرىلىپ، 

مہجبۇررىي ئہسكکہررلىك جہرريانى بہشش يىل قىلىپ بېكکىتىلىپ، يېڭىدىن ررہەہتكکہ سېلىنىدۇۇ. ئىكکكکىنچى مۇررااتت 



ددہەہۋۋررىدہەہ تہررتىپكکہ سېلىنىشقا باشلىغانن ززاامانىۋىي قوشۇنن مىسىر ۋۋہەہ قىرىم ئۇررۇۇشىداا غہلىبہ قىلىدۇۇ. 1841- 

يىلىدىن باشالپپ، ئالدىن مۆلچہررنى چىقىش قىلغانن ززاامانىۋىي ددۆۆلہتت خامچوتى بہلگىلىنىشكکہ باشلىنىدۇۇ. 

1850- يىلىدىن ئېتىباررہەہنن تۇنجى قېتىم قہغہزز پۇلالرر ئىشلىتىلىدۇۇ. ئہمما تۇنجى چہتت ئہلدىن قہررزز 

ئېلىش ئىشىمۇ قىرىم ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا 1854- 1855 يىللىرىى كکۆررۈۈلىدۇۇ. 1824- يىلىدىن ئىتىباررہەہنن 

باشالنغۇچچ مہكکتہپنىڭ قىز ۋۋہەہ ئوغۇلل بالىالرر ئۈچۈنن مہجبۇررىي ھالغا كکہلتۈررۈۈلىشىدىكکى سىياسہتكکہ ددىققہتت 

قىلىنىدۇۇ. 1847- يىلىدىن باشالپپ ‹ررۇۇشتىيہ›نامى ئاستىداا ئوتتۇرراا مہكکتہپلہرر، ‹ئىئدااددىى›نامى ئاستىداا 

تولۇقق ئوتتۇرراا مہكکتہپلہرر ئېچىلىدۇۇ ۋۋہەہ ماتېماتىكکا، خېمىيہ، فىراانسۇززچىغا ئوخشاشش ددہەہررسلہرر ددہەہررسىلىك 

پىرووگرااممىسى دداائىرىسىگہ كکىرگۈززۈۈلىدۇۇ. 1848- يىلى ئىستانبۇلداا تۇنجى ئوقۇتقۇچىالرر مہكکتىپى 

ئېچىلىدۇۇ. 1851- يىلى ‹ئہنجۈمہنى دداانىش›نامى ئاستىداا ئىمپېرااتوررلۇقق پہنلہرر ئاكکاددېميىسى تہسىس 

قىلىنىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، تہنزىماتت ددہەہۋۋررىدہەہ كکالسسىك ئوسمانلى قۇررۇۇلمىسىدىن غہرربب ئۇسۇلىدىكکى 

ئوسمانلى جہمئىيىتى ياررىتىشنىڭ ززېمىنى ۋۋہەہ قانۇنى ئۈست قۇررۇۇلمىسى ھاززىرالنغانن بولىدۇۇ. بۇ ئۈست 

قۇررۇۇلما كکېيىنچہ ‹مہشرۇۇتىيہتت›نى ۋۋہەہ ‹جۇمھۇررىيہتت›نى ئېالنن قىلىدىغانن ئاۋۋاانگىرااتالررنىڭ بۇ ئوررگانالرردداا 

تہرربىيلىنىپ چىقىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ ۋۋہەہ تۈرركك تاررىخىنىڭ بوررۇۇلۇشش نۇقتىلىرىنىڭ بىرىنى تہشكکىل 

قىلىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق ئۈچىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.

A. Saydam, "Tanzimat'Devri Reformları" Türkler, c.12.



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-44
سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىد ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ «سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىد 

(1839-1861)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىد (1861-1839)»

سۇلتانن ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ تہسىس قىلغانن خہيرىى –ساخاۋۋہەہتت ئوررۇۇنلىرىى بىلہنن تونۇلغانن بہززمىئالہمم 

ئىسىملىك ئايالىدىن بولغانن ئوغلى ئابدۇۇلمہجىد 1823- يىلى ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئہمدىال ئالتہ 

ياشقا كکىرگہنن ۋۋااقتىداا پاددىشاھلىق تہختىگہ ئولتۇررغانن ئابدۇۇلمہجىدنىڭ بالىلىق مہززگىلىدىكکى تہلىم –

تہرربىيہ خىزمہتلىرىگہ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىلىدۇۇ. ئۇ، گوياكکى غہرربىي ياۋۋررووپا شاھزااددىلىرىگہ ئوخشاشال 

تہرربىيىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكکى ئوسمانلى شاھزااددىلىرىدىن پہررقلىق ھالداا سۆززلىيہلىگۈددہەہكك ۋۋہەہ ئوقۇپپ 

چۈشىنہلىگۈددہەہكك سہۋۋىيہددہەہ فىراانسۇززچہ ئۆگىنىدۇۇ. ئۆگہنگہنن بۇ تىلى ئاررقىلىق ياۋۋررووپادداا نہشىر قىلىنغانن 

كکۆپلىگہنن نہشرىى ئہپكکاررالررنى يېقىندىن تہقىپ قىلىش ئىمكکانىيىتىگہ ئىگہ بولىدۇۇ. پاتت –پاتت ئۇچرىشىپ 

قالىدىغانن چہتت ئہللىكکلہرر بىلہنن فىراانسۇززچہ بہسس –مۇناززىرہەہ قىلىدۇۇ. بۇالررددىن باشقا مۇززىكکىدىنمۇ تہلىم 

ئالغانن ئابدۇۇلمہجىد، ناززۇۇكك، ئہپۇچانن بىرىى بولۇپپ، ززووررااۋۋاانلىق ۋۋہەہ قاندىن نہپرہەہتلىنىدىغانن بىر خىل 

خاررااكکتېرگہ ئىگہ كکىشى ئىدىى. ئۇنىڭ ئىنسانپہررۋۋہەہررلىك ررووھى، تاررىختا كکۇلہلى ۋۋہەہقہسى ددېگہنن نامم بىلہنن 

تونۇلغانن ئۆززىگہ قاررشى پىالنالنغانن بىر قېتىملىق سۇيىقہسىت ۋۋہەہقہسىگہ ئىشتىرااكك قىلغانالررنى مہھكکىمہ 



ئۆلۈمگہ ھۆكکۈمم قىلغانن بولۇشىغا قاررىمايي، “ئہمہلىيہتتہ قاتىللىق قىلىش ھہررىكکىتى يوقق، پىالنن پہقہتت 

تہسہۋۋۋۋۇۇرر پېتىدىال قالدىى. مہنن ئاددہەہمم ئۆلتۈررۈۈشنى خالىمايمہنن، جاززاالىرىى قہلئہ ئىچىدہەہ تۇتۇپپ تۇررۇۇشش 

جاززااسىغا ئۆززگہررتىلسۇنن”ددہەہپپ كکہچۈررۈۈمم قىلىشى بىلہنن تېخىمۇ ررووشہنن گہۋۋددىلىنىدۇۇ. ئۇنىڭ خاررااكکتېرىنىڭ 

ئىنسانىي تہررىپى 1847- يىلى ئىمپېرااتوررلۇقتا ۋۋہەہ ئىستانبۇلداا ئہسىر سوددىسىنى چہكکلىشى بىلہنمۇ 

ئىپاددىلىنىدۇۇ. شۇ كکۈنگىچہ ئہسىر سوددىسى قىلىنىپ كکېلىۋااتقانن ئۈستى يېپىق باززاارر (كکاپالى چاررشى) نىڭ 

يېنىغىال جايالشقانن ئہسىر باززىرىنى يىقىتىپ تاشاليدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، تہنزىماتت پہررمانىنىڭ ماھىيىتىنى 

تہشكکىل قىلغانن كکىشىلىك ھوقۇققا مۇۋۋااپىق سىياسہتنى ئۆززىى بىۋااسىتہ ئىجراا قىلغانن بولىدۇۇ.

ئابدۇۇلمہجىد، سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى يىللىرىدىال باشقا ئوسمانلى پاددىشاھلىرىدىن پہررقلىق بہززىى 

ئىشالررنى نامايانن قىلىدۇۇ. شۇ كکۈنگىچہ بىر ئوسمانلى پاددىشاھىنىڭ باشقا ھہرر قاندااقق ددۆۆلہتت ئہمہلدااررىدىن 

ھہددىيہ قوبۇلل قىلىشى ياكکى ئۇنى ززىياررہەہتت قىلىش ئۈچۈنن بېرىشى كکۆررۈۈلۈپپ باقمىغانن بىر خىل ئاددہەہتت 

ئىدىى. ھالبۇكکى ئابدۇۇلمہجىد، فىراانسىيہ ئىمپېرااتوررىى ئۈچىنچى ناپالىيونن ئىستانبۇلغا كکېلىپ ئۇنى ززىياررہەہتت 

قىلغانداا، ئۇمۇ ناپالىيوننى ززىياررہەہتت قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭ بہررگہنن مىداالىنى قوبۇلل قىلىدۇۇ. بۇ ئوسمانلى تاررىخىداا 

تۇنجى قېتىم كکۆررۈۈلگہنن ئىش ھېسابلىنىدۇۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، فىراانسىيہ ئہلچىسى ئوررۇۇنالشتۇررغانن ئۇسسۇلل 

ززىياپىتىگہ قاتناشقانن تۇنجى سۇلتانمۇ ئابدۇۇلمہجىدتۇرر.

ئابدۇۇلمہجىدنىڭ ئۆززگىچہ سىياسہتلىرىى ئۇنىىڭ ددۆۆلہتت ئىچىدہەہ ئېلىپ باررغانن ساياھہتلىرىى جہرريانىدىمۇ 

ئۆززىنى نامايانن قىلىدۇۇ. ئۇ، ددۆۆلہتت ئىچىدہەہ ساياھہتت قىلىش نىيىتى بىلہنن سہپہررگہ چىققانن تۇنجى 

پاددىشاھھ بولۇشش سۈپىتى بىلہنن مۇدداانيا، بۇررسا، چاناققہلئہ، مىدىللى، ئاددااالرر ۋۋہەہ گہلىبولۇ قاتاررلىق جايالررنى 

كکۆززددىن كکہچۈررىدۇۇ. ئىكکكکىنچى قېتىملىق ساياھىتىدہەہ بولسا، قوررۇۇقلۇقق يولى بىلہنن ۋۋااررناغا باررىدۇۇ ۋۋہەہ ددېڭىز 

يولى ئاررقىلىق ئىستانبۇلغا قايتىدۇۇ. كکېيىن قېرىندىشى بىلہنن بىرلىكکتہ لىمنى، ررووددووسس، گىرىت، 

ماررماررىس، بوددررۇۇمم، ساكکىز، ئىستانكکۆيي ۋۋہەہ سىسامم ئاررااللىرىنى ئايلىنىپ چىقىدۇۇ. ساكکىزدداا ئۆزز نامىغا ئىنشا 



قىلىنغانن مہجىدىيہ جامہسىدہەہ نامازز ئوقۇيدۇۇ. خہلق ئىچىدىكکى بىر كکىشىدہەہكکال ھہررىكکہتت قىلىشنى ياخشى 

كکۆررىدىغانن ئابدۇۇلمہجىد، ئوغلى مۇررااتت بىلہنن قىزىى فاتىمہنى ئۆززىى بىۋااسىتہ مہكکتہپكکہ ئاپىرىپ، 

ئوقۇتقۇچىسىغا تاپشۇررۇۇپپ بېرىش ئاررقىلىق خہلققہ ئۈلگہ بولىدۇۇ ۋۋہەہ مائاررىپقا ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت 

بېرىدىغانلىقىنى نامايانن قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىد تہختكکہ ئولتۇررغانداا ناھايىتى كکىچىك ۋۋہەہ تہجرىبىسىز بولغانلىقى ئۈچۈنن، ددۆۆلہتنى 

ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىنى ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك بىيويۇكکرااتالررغا تاپشۇررىدۇۇ. بىيويۇكکرااتالررمۇ 

ئۇنىڭ مۇشۇندااقق بىر قاررااررنى چىقىرىشىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشش ئۈچۈنن شاررااپپ ۋۋہەہ ئايالالرر بىلہنن يېقىن 

مۇناسىۋہەہتت ئىچىدہەہ بولۇشىغا قىزىقتۇررىدۇۇ. ھاياتىنى غہرربب ئۇسۇلىداا ئۆتكکۈززۈۈشنى ياخشى كکۆررىدىغانن 

ئابدۇۇلمہجىد، ئۆززىگہ سۇنۇلغانن بۇ پۇررسہتلہررگہ ئېتىبارر بېرىدۇۇ. تہنزىماتت پہررمانىنى ئوقۇغانن، 

ئہمہلىيلہشتۈررگہنن ۋۋہەہ بۇ خىل سىياسہتلىرىى بىلہنن ئۆزز ددہەہۋۋررىدہەہ تونۇلغانن كکىشى مۇستاپا ررہەہشىت پاشا 

بولىدۇۇ. غہيرىى مۇسۇلمانالررغا قانۇنى ھوقۇقالررنى بہررگہنن تہنزىماتت پہررمانى بىلہنن ياۋۋررووپانىڭ قوللىشىغا 

ئېرىشكکہنن ررہەہشىت پاشا ئوسمانلىغا تہھدىت سېلىۋااتقانن ئىكکكکى خہۋۋپنى ھہلل قىلىشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ ئىكکكکى 

خہۋۋپپ، جہنۇبتا مىسىر، لىۋاانن ۋۋہەہ سۈررىيہنى قولغا كکىرگۈززىۋاالغانن مۇھہممہدد ئہلى پاشا بىلہنن قىرىمنى قولىغا 

كکىرگۈززىۋاالغاندىن كکېيىن ررۇۇمېنىيہ بىلہنن مولدااۋۋىيہنى قولغا كکىرگۈززۈۈپپ، تۇنا ددہەہررياسىدىن ئۆتۈشكکہ 

ئوررىنىۋااتقانن ررۇۇسالرر ئىدىى. بۇالررنىڭ ھہرر ئىكکكکىسى ئىستانبۇلنى قولغا كکىرگۈززۈۈشنى كکۆززلہيدىغانن بولۇپپ، 

ئوسمانلى بۇ ئىكکكکى ددۆۆلہتنى پہقہتت ئۆززىنىڭ كکۈچىگىال تايىنىپ توختىتىپ قااللمايتتى. 1840- يىلى 

ئہنگلىيہ، ئاۋۋستىرىيہ، ررۇۇسىيہ ۋۋہەہ پرۇۇسيا (گېرمانىيہ) نىڭ ئوسمانلىنىڭ ئىتتىپاقدېشى سۈپىتىدہەہ مہھمہتت 

ئہلى پاشاغا قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىشى بىلہنن مىسىر قايتىدىن ئوسمانلى ززېمىنىغا ئايلىنىدۇۇ ۋۋہەہ 1914- 

يىلىغا قہددہەہرر ئوسمانلىغا تہۋۋہەہ بولۇپپ تۇررىدۇۇ.



ررۇۇسس خہۋۋپى بولسا، 1853- 1856 –يىللىرىى ئاررىسىداا مہيداانغا كکہلگہنن قىرىم ئۇررۇۇشى ئاررقىلىق 

ئاجىزاليدۇۇ. بۇ ئۇررۇۇشتا، مۇسۇلمانن ئوسمانلى، خىرىستىيانن ئىتتىپاقدااشلىرىى ئہنگلىيہ، فىراانسىيہ ۋۋہەہ 

ئىتالىيہ شہھہرر ددۆۆلىتى پىيہمونتې بىلہنن بىرلىكکتہ خىرستىيانن ررۇۇسىيہسىگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. 

بۇنى مۇتہئہسسىپ ئوررتوددووكکس بولغانن ررۇۇسس چاررىى بىرىنچى نىكکواليي ئاڭقىراالمايدۇۇ ۋۋہەہ پہقہتال قوبۇلل 

قىاللمايدۇۇ. ھالبۇكکى، بۇ ۋۋہەہقہ ئۆززگىرىۋااتقانن ددۇۇنيا شارراائىتىداا ماددددىي مہنپہئہتنىڭ كکۆپلىگہنن مہنىۋىي 

قىممہتت –قاررااشالررددىنمۇ مۇھىم ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇ.

بۇ ئۇررۇۇشنىڭ غالىبلىرىى ئاررىسىداا بولغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتى پاررىژ شہررتنامىسىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن قانۇنى 

جہھہتتىنمۇ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى قاتاررىدىن ئوررۇۇنن ئاالتتى. ررۇۇمېنىيہ بىلہنن مولدااۋۋىيہ قايتىدىن ئوسمانلىنىڭ 

قولىغا ئۆتتى. بۇنىڭدىن باشقا، مہززكکۇرر ئۇررۇۇشش ئہسناسىداا ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدہەہ قۇررۇۇلغانن ززاامانىۋىي 

تۈرركك ئاررمىيہسىنىڭ ئۇتۇققا ئېرىشكکہنلىكکىنىمۇ كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇ، ددۆۆلہتنىڭ قولى ئاررقىلىق ئېلىپ 

بېرىلغانن يېڭىلىنىش تىرىشچانلىقلىرىنىڭ بىكکاررغا كکہتمىگہنىلىكکى ۋۋہەہ ددااۋۋااملىشىدىغانلىقى ددېگہنلىك 

بوالتتى. بۇنىڭ نہتىجىسىدہەہ ئابدۇۇلمہجىد ددہەہۋۋررىدہەہ كکۆپلىگہنن يېڭىلىقالرر ۋۋۇۇجۇددقا چىقىدۇۇ.

.......................................................................................

بۇ خىل يېڭىلىقالرر ئاررىسىداا مائاررىپ ساھہسىدہەہ ئېلىپ بېرىلغانن ئىسالھاتالرر ئاالھىدہەہ مۇھىم ئوررۇۇنداا تۇررىدۇۇ. 

مائاررىپنىڭ ئومۇملىشىشى ۋۋہەہ تہشكکىللىنىشىدہەہ كکۆررىنہررلىك مۇساپىلہرر بېسىلىدۇۇ. باشالنغۇچچ مائاررىپ 

مہجبۇررىي ھالغا كکہلتۈررۈۈلىدۇۇ. باشالنغۇچچ ۋۋہەہ ئوتتۇرراا مہكکتہپلہررنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن ھہقق ئېلىنمايدۇۇ. 

1848- يىلى ئىستانبۇلداا تۇنجى قىزالرر ئوتتۇرراا مہكکتىپى ئېچىلىدۇۇ. 1849- يىلى تولۇقق ئوتتۇرراا مہكکتہپپ 

ئېچىلىدۇۇ. 1847- يىلى ددااررۇۇلمۇئہللىمىن نامى ئاستىداا تۇنجى ئوقۇتقۇچىالرر مہكکتىپى ئېچىلىدۇۇ. 

تۈرركکچىنىڭ ئاددددىيالشتۇررۇۇلىشى ۋۋہەہ ئوسمانلى تاررىخىنى يېزىپ چىقىش ئۈچۈنن، ئىمپېرااتوررلۇقق پہنلہرر 



ئاكکاددىمېيىسى بولغانن «ئہنجۇمہنى دداانىش» تہسىس قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ جہۋۋددہەہتت پاشانىڭ 12 توملۇقق مہشھۇرر 

تاررىخ كکىتابى نہشىر قىلىنىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى مہھمۇتت ددہەہۋۋررىدہەہ چىقىرىلىشقا باشلىغانن ررہەہسمىي گېزىت “تہقۋىمى ۋۋہەہقايى”ددىن كکېيىن، ئىنگىلىز 

مىللىتىدىن بولغانن ۋۋ. چۆررچىل 1840- يىلى “جہررىدہەہئى ھہۋۋااددىس”ناملىق گېزىتنى چىقىرىشقا باشاليدۇۇ. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى تۇنجى قېتىم قہغہزز پۇلنى مۇشۇ ددہەہۋۋررددہەہ ئىشلىتىدۇۇ. 1856- يىلى ئىنگىلىز ۋۋہەہ فىراانسۇززالرر 

سہررمايہ سالغانن ئوسمانلى بانكکىسىنىڭ مہرركکىزىى ئىستانبۇلغا يۆتكکىلىدۇۇ. قىرىم ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا 

ياررىالنغانن ئہسكکہررلہررنىڭ ددااۋۋااالشش ئۈچۈنن ئىستانبۇلغا ئېلىپ كکېلىنىشى جہرريانىداا فلورراانس نايتىڭگہيل بۇ 

يہررددہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہشش ئاررقىلىق سېستىراالىق كکہسپىنىڭ ئاپىرىدہەہ بولۇشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ ۋۋہەہ ئاررقىىسداا 

ھاززىرغىچہ مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇپپ كکہلگہنن ئۆزز نامىدىكکى بىر ددووختۇررخانىنى قالدۇۇررۇۇپپ كکېتىدۇۇ. 

1851- يىلىغا كکہلگہندہەہ، تۈرركك مہددہەہنىيہتت تاررىخىداا مۇھىم ئوررۇۇننى ئىگىلہيدىغانن بوغۇززنىڭ ئىكکكکى 

ياقىسى ئاررىسىداا گازز بىلہنن ماڭىدىغانن پاررااخوتالرر بىلہنن يولۇچى يۆتكکہيدىغانن “شىركکہتى 

خہيرىييہ”قۇررۇۇلىدۇۇ. يہنہ 1844- يىلى ئومۇمىيۈززلۈكك نوپۇسس تہكکشۈررۈۈشش ئېلىپ بېرىلىدۇۇ. خہلققہ 

‹مہجدىيہ›ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن بىر كکىملىك گۇۋۋااھنامىسى بېرىلىدۇۇ. بۇ گۇۋۋااھنامىنى خہلق تومىقىنىڭ قېتىداا 

ساقاليدىغانن بولغانلىقى ئۈچۈنن، ۋۋااقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلہنن “باشش قہغىزىى”ددہەہپپ ئاتىلىشىقا باشاليدۇۇ. ئونلۇقق 

سىستېمىسىغا تايانغانن ئالتونن ۋۋہەہ كکۈمۈشش پۇلل ئىشلىتىلىشكکہ باشلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ززاامانىمىزددىمۇ مہۋۋجۇتلىقىنى 

ساقالپپ كکېلىۋااتقانن ‹مہجىدىيہ›بۇ شہكکىلدہەہ ۋۋۇۇجۇددقا چىقىدۇۇ.

ئابدۇۇلمہجىدنىڭ سہلتہنىتى ددہەہۋۋررىدہەہ ياۋۋررووپا شہھہررلىرىدہەہ باررووكك، ررووكکوكکو، ئامپىر ۋۋہەہ مىئوگوتىك 

ئۇسلۇبلىرىنىڭ مۇجہسسہملىنىشىنى ئہكکس ئہتتۈررۈۈپپ بېرىدىغانن بىر خىل بىناكکاررلىق ئۇسلۇبىداا ئىستانبۇلداا 

ررہەہسمىي، خوسۇسىي، ھہرربىي ۋۋہەہ ددىنىي بولۇپپ ناھايىتى كکۆپپ بىنا ئىنشا قىلىنىدۇۇ. بۇ ئہسہررلہرر ئاررىسىداا 



توپقاپى ساررىيىنىڭ ئوررنىنى ئىگىلہيدىغانن ددوولماباھچہ ساررىيىنى، بہيقوزز قہسرىى، كکۈچۈكکسۇ قہسرىى، 

مہجىدىيہ جامہسى ۋۋہەہ تہشۋىقىيہ جامہسى قاتاررلىقالررنى ساناپپ ئۆتۈشكکہ بولىدۇۇ.

شۇ مہززگىلدہەہ يہنہ ئانىسى بہززمىئالہمم ۋۋاالىدہەہ سۇلتانن تہررىپىدىن ززاامانىمىزغىچہ ساقلىنىپ كکہلگہنن «غۇررہەہبا 

(غېرىبالرر)» ددووختۇررخانىسى سېلىنىدۇۇ. ددېڭىز بوغۇززىنىڭ ئىكکكکى ياقىسى، يہنى قاررااكکۆيي بىلہنن 

ئہمىنئۆنۈنى بىر –بىرىگہ تۇتاشتۇررۇۇپپ تۇررىدىغانن گاالتا كکۆۋۋررۈۈكکىمۇ بۇ مہززگىلدہەہ ئىشقا كکىرىشتۈررۈۈلىدۇۇ. پہقہتت 

بىناالررال ئہمہسس، بىر قىسىم مہھہللىلہررمۇ يہنہ شۇ مہززگىللہررددہەہ قۇررۇۇلىدۇۇ. بۇالررنىڭ ئىچىدہەہ شۇ كکۈنگىچہ 

بہشىكکتاشنىڭ ئۈستىدىكکى چۆلدہەہررہەہپپ قالغانن بىر رراايونن تہشۋىقىيہ جامہسى ۋۋہەہ ساقچى پونكکىتىنىڭ 

سېلىنىشى بىلہنن تہشۋىقىيہ رراايونى ئوتتۇررىغا چىقىدۇۇ.

قىرىم ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا ئىستانبۇلغا كکہلگہنن كکۆچمہنلہرر ئوررۇۇنالشتۇررۇۇلغانن جايي بولسا، كکېيىنچہ 

‹مہجىدىيہ›ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشاليدۇۇ. ئوخشاشش ئىسىم بىلہنن ھاززىرقى كکۈندہەہ ررۇۇمېنىيہ چېگراالىرىى ئىچىدہەہ 

قالغانن مہجىدىيہ يىزىسى ئابدۇۇلمہجىد تہررىپىدىن ئۇررۇۇشتىن قېچىپ كکہلگہنن كکۆچمہنلہرر ئۈچۈنن بىنا 

قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭ ئىسمى كکۆززددہەہ تۇتۇلۇپپ ‹مہجىدىيہ›ددېگہنن نامم بېرىلىدۇۇ.

ئابدۇۇلمہجىد، ئاتىسى ئىكکكکىنچى مہھمۇتقا ئوخشاشش سىل كکېلىسىگہ ددۇۇچارر بولۇپپ، 1861- يىلى 39 

ياشش ۋۋااقتىداا ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ. پہررززہەہنتلىرىدىن مۇررااتت، ئابدۇۇلھہمىد، مہھمہتت ررہەہشىت ۋۋہەہ مہھمہتت 

ۋۋہەہھدہەہتتىن قاتاررلىقالرر كکېيىنچہ پاددىشاھھ بولىشىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق تۆتىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.



Cecdet Küçük "Abdülmecid" TDVİA, c.l.

Turgut Subaşı, "Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz" Türkler, c.12.

Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-45
ئىسالھاتت پہررمانى ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىسالھاتت پہررمانى (1856-1876)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىسالھاتت پہررمانى (1876-1856)»

ئوسمانلى ددۆۆلىتى، 1853- 1856- يىللىرىى ئاررىسىدىكکى قىرىم ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا ئہنگلىيہ، 

فىراانسىيہ، ئاۋۋستىرىيہ ۋۋہەہ ئہينى چاغدىكکى ئىتالىيہگہ ۋۋااكکالىتہنن پىيمونتې پاددىشاھلىقى بىلہنن 

ئىتتىپاقدااشلىق ئوررنىتىپ، ررۇۇسىيہگہ قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىدۇۇ. ئۇررۇۇشتا ررۇۇسىيہ مہغلۇبب بولىدۇۇ. قىرىم 

ئۇررۇۇشىغا ررہەہسمىي شہكکىلدہەہ خاتىمہ بہررگہنن 1856- يىلىدىكکى پاررىژ شہررتنامىسىدىن ئىلگىرىى ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ ياۋۋررووپالىق ئىتتىپاقدااشلىرىى ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ياشايدىغانن غہيرىى مۇسۇلمانالرر ۋۋہەہ 

چہتت ئہللىكکلہررگہ بىر قاتارر ھہقق –ھوقۇقالررنى بېرىشنى مہززمۇنن قىلىدىغانن بىر پہررماننىڭ ئېالنن 

قىلىنىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. ئىتتىپاقدااشش كکۈچلہررنىڭ قاررىشىچہ، ئہگہرر بۇ پہررمانن چىقىرىلسا، ياۋۋررووپا 

جامائہتچىلىكکىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى قوللىشى تېخىمۇ كکۈچىيہتتى، ئوسمانلى –تۈرركك ئوبرااززىى تېخىمۇ 



ياخشى بولغانن بوالتتى، ھېچبولمىغاندىمۇ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ كکۆررۈۈنۈشش جہھہتتىن بىر ياۋۋررووپا ددۆۆلىتى 

بىلہنن پہررقىنىڭ يوقلىقى ئوتتۇررىغا چىققانن بوالتتى. ئۇنىڭدىن باشقا، شۇ چاغقىچہ بالقانن رراايونلىرىدىكکى 

ئوررتوددووكکسالرر بىلہنن بىرلىكکتہ قۇددددۇۇسس ۋۋہەہ ئہترااپىدىكکى خىرىستىيانالرر تہررىپىدىن مۇقہددددہەہسس ھېسابلىنىپ 

كکېلىۋااتقانن بىر قىسىم جايالرر ھہققىدہەہ ررۇۇسىيہنىڭ ئوررتوددووكکسالررنىڭ ھامىيسى سۈپىتىدہەہ ئىزچىل ھالداا 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئىچكکى ئىشلىرىغا ئاررىلىشىشنىڭمۇ بۇ پہررمانن ئاررقىلىق ئالدىى ئېلىنغانن بوالتتى. 

تېخىمۇ مۇھىمى ئوسمانلىالررنىڭ ياۋۋررووپالىق ئىتتىپاقدااشلىرىنىڭ پىكکرىچہ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئہگہرر 

مۇشۇندااقق بىر پہررمانن چىقاررسا، ررۇۇسىيہنىڭ خىرىستىيانن كکوززىرىنى ئىشقا سېلىش ئاررقىلىق ياۋۋررووپا جامائہتت 

پىكکرىنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررشى سۇيىئىستىمالل قىلىشىنىڭ ئالدىى ئېلىناتتى.

ئوسمانلى ددۆۆلىتى باشتا بۇ تہكکلىپكکہ ددېگہندہەہكك قىزغىن مۇئامىلہ قىلمىغانن بولسىمۇ، قىرىم ئۇررۇۇشى 

ئہسناسىداا ئىتتىپاقدااشلىرىنىڭ بہررگہنن ياررددہەہملىرىنى نہززہەہررگہ ئالغانن ھالداا، ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ 

ئىستانبۇلداا تۇررۇۇشلۇقق باشش ئہلچىلىرىنىڭمۇ ئىشتىرااكك قىلىشى ئاررقىسىداا ‹ئىسالھاتت پہررمانى» ھاززىرالپپ 

چىقىلىدۇۇ ۋۋہەہ 1856- يىلى 18- فېۋرراالداا ئېالنن قىلىنىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، 1876- يىلىدىكکى بىرىنچى 

مہشرۇۇتىيہتكکہ قہددہەہرر 20 يىل ددااۋۋاامم قىلىدىغانن ئىسالھاتت جہرريانى باشالنغانن بولىدۇۇ.

ئىسالھاتت پہررمانى تہيياررلىنىش نۇقتىسىدىن قاررىغانداا، تہنزىماتت پہررمانىدىن پہررقلىنىدۇۇ. چۈنكکى 

تہنزىماتت، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئۆزز ئىرااددىسى بويىچہ چىقىرىلغانن بىر پہررمانن بولسا، ئىسالھاتت پہررمانى 

چہتت ددۆۆلہتلہررنىڭ ئىشتىرااكك قىلىشى ۋۋہەہ بېسىم ئىشلىتىشى نہتىجىسىدہەہ تہيياررالنغانن بىر پہررمانن ئىدىى. 

شۇندااقق بولسىمۇ، بۇ پہررمانن، 1808- يىلى ئايانالرر بىلہنن ئىمزااالنغانن سہنہددىى ئىتتىپاقق ۋۋہەہ 1839- 

يىلىدىكکى تہنزىماتت پہررمانىدىن كکېيىنكکى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ غہرربب قىممہتت قاررااشلىرىغا ئاساسہنن 

تہيياررالپپ چىقىلغانن ۋۋہەہ ئۇنى ئاساسىي قانۇنغا تايىنىدىغانن تۈززۈۈمگہ ئېلىپ باررغانن مۇھىم بىر قانۇنىي 

ھۆججہتت ھېسابلىنىدۇۇ. ئىسالھاتت پہررمانىنىڭ ئاساسہنن ھہممىسى ددېگۈددہەہكك مۇسۇلمانن ئہمہسس پۇقرااالرر 



بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىك ئىدىى؛ ئۈچتىن ئىكکكکىسى ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ ياشايدىغانن غہيرىى مۇسۇلمانالرر بىلہنن 

مۇناسىۋہەہتلىك ماددددىالررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالسا، قالغانن ئۈچتىن بىرىى ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقى تہۋۋہەہلىكکىدىكکى 

چہتت ئہللىكکلہررگہ بېرىلگہنن ئىمتىياززالررغا ئاالقىداارر ئىدىى.

.......................................................................................

تہنزىماتت پہررمانى ئاررقىلىق ئوسمانلى ددۆۆلىتى پۇقراالىرىغا بېرىلگہنن باررلىق ھہقق –ھوقۇقالرر، ئىسالھاتت 

پہررمانى ئاررقىلىق تېخىمۇ كکۈچلہندۈۈررۈۈلىدۇۇ. ئىسالھاتت پہررمانىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، پاترېكکالرر، پوپالرر، 

ررااھىپالرر ئۆزز جامائہتلىرىدىن ئايلىق پۇلل يىغالمايتتى، ددۆۆلہتت كکاددىرلىرىغا ئوخشاشش ددۆۆلہتتىن مائاشش 

ئاالتتى. ھۆكکۈمہتنىڭ كکونترووللۇقى ئاستىداا پاترىكکخانىالرردداا مہخسۇسس مہجلىسلہرر تہسىس قىلىناتتى ۋۋہەہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ تہستىقلىشىدىن ئۆتكکہندىن كکېيىن پائالىيہتت ئېلىپ بارراااليتتى. پاترىك، مېترووپولىت 

ۋۋہەہ خاخامغا ئوخشاشش ددىنىي ۋۋہەہززىپىلہررگہ تہيىنلہنگہنلہرر، ددۆۆلہتكکہ ساددىق بولىدىغانلىقىنى بىلدۈۈررۈۈپپ 

قہسہمم ئىچہتتى. غہيرىى مۇسۇلمانالررنىڭ جامائہتلىرىنىڭ ئىشلىرىى ررااھىبالرر تہررىپىدىن ۋۋہەہ خہلق ئاررىسىدىن 

سايلىنىپ چىقىدىغانن ئہززااالررددىن تہشكکىل تاپىدىغانن قوشما مہجلىسلہرر تہررىپىدىن ئىدااررہەہ قىلىناتتى. غہيرىى 

مۇسۇلمانالررنىڭ مہكکتہپپ، ددووختۇررخانا ۋۋہەہ ماززااررلىقالررغا ئوخشاشش جايلىرىنىڭ ررېمونت قىلىنىشىغا توسالغۇلۇقق 

قىلىنمايتتى، يېڭىلىرىنى ئىنشا قىلىش ئۈچۈنن ررۇۇخسہتت بېرىلہتتى. پہررمانداا يہنہ، بىر جامائہتنى ددىن، 

تىل ۋۋہەہ ئىرقق جہھہتتىن باشقا مىللہتت ياكکى ئىرقالررددىن تۆۋۋہەہنن كکۆررۈۈشكکہ بولمايدىغانلىقى ۋۋہەہ خہتت –

چہكکلہررددىمۇ بۇ تۈررگہ كکىرىدىغانن سۆزز –ئىباررىلہررنى ئىشلىتىشكکہ بولمايدىغانلىقى تہكکىتلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن 

باشقا ددىنى ۋۋہەہ جىنسىغا قاررىماستىن باررلىق ئوسمانلى پۇقراالىرىنىڭ ددۆۆلہتت كکاددىرىى بوالاليدىغانلىقى، 

ھہرربىي ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ باشقا ھہرر قايسى مہكکتہپلىرىدہەہ ئوقىيااليدىغانلىقى ۋۋہەہ ھہرر بىر جامائہتنىڭ ئۆزز تىلىداا 

ئوقۇ –ئوقۇتۇشش ئوررۇۇنلىرىنى ئاچااليدىغانلىقىمۇ ئاالھىدہەہ ئہسكکہررتىلىدۇۇ. قانۇنى جہھہتتىن باررااۋۋہەہرر 

بولۇشنىڭ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہشتىمۇ باررااۋۋہەہرر بولۇشش ئاررقىلىقال ررووياپقا چىقىدىغانلىقى پىكکرىگہ ئاساسہنن، غہيرىى 



مۇسۇلمانالررنىڭمۇ ئہسكکہررلىك قىلىشى مہجبۇررىى ھالغا كکہلتۈررۈۈلىدۇۇ، لېكکىن بۇ ۋۋہەہززىپىنى ھہقق تۆلہشش 

ئاررقىلىق ئادداا قىلسىمۇ بولىدىغانلىقى قہيت قىلىنىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ياشايدىغانن چہتت 

ئہللىكکلہررنىڭ بولسا، ئوسمانلى تہۋۋہەہلىكکىدىن مالل –مۈلك سېتىۋېلىشلىرىغا ررۇۇخسہتت قىلىنىدۇۇ.

ئىسالھاتت پہررمانى ئاررقىلىق شۇ ززاامانغىچہ «مىللہتى ھاكکىمہ» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن مۇسۇلمانالررنىڭ قانۇنن 

ئالدىدىكکى ئۈستۈنلۈكکىمۇ ئاخىرالشقانن بولىدۇۇ، مۇسۇلمانالرر بىلہنن غہيرىى مۇسۇلمانالررنىڭ قانۇنن ئالدىدىكکى 

باررااۋۋہەہررلىكکى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئىسالھاتت پہررمانىغا مۇسۇلمانالررددىن بۇررۇۇنن 

خىرىستىيانالرر ناررااززىلىق بىلدۈۈررىدۇۇ. پہررمانن ئوقۇلغاندىن كکېيىن ئہتلہستىن تىكکىلگہنن بىر خالتىغا 

سېلىنغانلىقىنى كکۆررگہنن ئىزمىت مېترووپولىتى پہررماننىڭ بۇ خالتىدىن قايتا چىقماسىلىقىنى ئۈمىد قىلىدۇۇ. 

چۈنكکى ددىنىي شہخسلہررنىڭ جامائہتلىرىدىن ئالىدىغانن ئايلىق پۇلالررنىڭ بىكکارر قىلىنىشى ئۇالررنىڭ ئہڭڭ 

چوڭڭ كکىرىم مہنبہلىرىنىڭ ئۈززۈۈپپ تاشلىنىشى ددېگہنلىك بوالتتى. ئۇنىڭدىن باشقا، شۇ چاغقىچہ غہيرىى 

مۇسۇلمانن جامائہتلہررنى باشقۇررۇۇشش ئىشلىرىى پہقہتت ررااھىبالرر ئائىلىسىنىڭ قولىداا بولۇپپ كکہلگہنن بولسا، 

پہررمانن ئېالنن قىلىنغاندىن كکېيىن خہلق ئىچىدىن سايالنغانن ئہززااالررمۇ ئوخشاشش سہۋۋىيہددہەہ جامائہتنى 

باشقۇررۇۇشش ئىشلىرىغا ئىشتىرااكك قىالاليتتى. بۇمۇ غہيرىى مۇسۇلمانن جامائہتلہررنىڭ تہسىرىنىڭ تۆۋۋہەہنلہپپ 

كکېتىشى ددېگہنلىك بوالتتى. غہيرىى مۇسۇلمانالررنىڭ يہنہ بىر ناررااززىلىقى ئہسكکہررلىك ۋۋہەہززىپىسىنى ئادداا 

قىلىشنىڭ ئۇالرر ئۈچۈنمۇ شہررتت قىلىنغانن بولۇشى ئىدىى. بۇنىڭغا ررېئايہ قىلماسلىق ئۈچۈنن ھہرر خىل 

چاررىلہررنى ئىزددہەہپپ كکۆررگہنن غہيرىى مۇسۇلمانالرر، ئاخىرىى ھہقق تۆلہشش يولى ئاررقىلىق ئہسكکہررلىك 

ۋۋہەہززىپىسىنى ئادداا قىلىش چاررىسىنى تېپىپ چىقىدۇۇ. يہنہ ررۇۇمم جامائىتىنىڭ ررہەہھبہررلىرىى مۇسۇلمانالررنىڭ 

ئۈستۈنن ئوررۇۇنداا تۇررۇۇشىغا ررااززىى ئىكکہنلىكکلىرىنى، لېكکىن ئہررمہنن ۋۋہەہ يہھۇددىيالرر بىلہنن ئوخشاشش كکۆززددہەہ 

قاررىلىشىغا قہتئىي ررااززىى بولمايدىغانلىقلىرىنى ئوتتۇررىغا قويىشىدۇۇ. مۇسۇلمانن خہلق بولسا، غہيرىى 

مۇسۇلمانالررنىڭ قانۇنن ئالدىداا ئۆززلىرىى بىلہنن باررااۋۋہەہرر كکۆررۈۈلۈشى ۋۋہەہ چہتت ئہللىكکلہررنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتى 



تہۋۋہەہلىكکىدىن مالل –مۈلك سېتىۋېلىشلىرىغا يولل قويۇلۇشىنى قوبۇلل قىاللمايدۇۇ. بولۇپمۇ لىۋاانن ۋۋہەہ سۈررىيہددہەہ 

مۇسۇلمانن ددۇۇررززىلہرر بىلہنن خىرىستىيانن ماررۇۇنالرر ئاررىسىدىكکى ررىقابہتت پہررمانن ئېالنن قىلىنغاندىن كکېيىن 

توقۇنۇشالررغا ئايلىنىپ كکېتىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىسالھاتت پہررمانى شۇنى كکۆررسىتىپ بېرىدۇۇكکى، ئوسمانلى جہمئىيىتىنى تہشكکىل قىلغانن گۇررۇۇپپىالررددىن 

پہقہتت مۇسۇلمانالررال ئہمہسس، غہيرىى مۇسۇلمانالررمۇ ياۋۋررووپا ئىدىيىسىگہ كکۆررہەہ تہيياررالنغانن، شہخسلہررنىڭ 

ھہقق –ھوقۇقلىرىنى ئالدىنقى پىالنغا قويىدىغانن ۋۋہەہ الئىك  (سىكکوالرر) پىكکىرگہ كکۆررہەہ قہلہمگہ ئېلىنغانن بۇ 

يېڭى قانۇنن چۈشہنچىسىنى قوبۇلل قىلىشقا تہييارر ئہمہسس ئىدىى. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ ئىسالھاتت 

پہررمانى، تہنزىماتتىن كکېيىن ئوسمانلى جہمئىيىتىنى يېڭى بىر قانۇنن چۈشہنچىسىگہ ئىگہ قىلغانن ۋۋہەہ 

نىھايہتت بۇ خہلقنى 1876- يىلى ئاساسىي قانۇنى بارر بولغانن بىر خہلق ھالىغا كکہلتۈررىدۇۇ.

1856- 1876- يىللىرىى ئاررىسىداا ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ناھايىتى كکۆپپ يېڭىلىقالرر ۋۋۇۇجۇددقا 

چىقىدۇۇ. ئومۇمىي ئۇززۇۇنلۇقى 452 كکىلو مېتىر بولغانن ئوسمانلى تۆمۈرر يولى بۇ ددہەہۋۋررددہەہ 1344 كکىلو مېتىرغا 

يہتكکۈززۈۈلىدۇۇ. ئىستانبۇلل –پاررىژ ئاررىسىدىكکى 2000 كکىلو مېتىرلىق تۆمۈرر يولى ھۆددددىگہ بېرىلىدۇۇ ۋۋہەہ 

1874- يىلى سوفياغىچہ بولغانن قىسمى پۈتكکۈززىلىدۇۇ. ئاناددوولۇدداا بولسا، ھايدااررپاشا –ئىزمىت ئاررىسىدىكکى 

99 كکىلو مېتىرلىق تۆمۈرر يولل 1873- يىلى ئىشقا كکىرىشتۈررۈۈلىدۇۇ. 1874- يىلى ئىستانبۇلدىكکى گاالتا 

تونېلى ئىشقا كکىرىشتۈررۈۈلىدۇۇ. نىش، بوسنىيہ ۋۋہەہ ۋۋىدىن قاتاررلىق جايالرردداا يېڭى تاشيولالرر ئېلىنىدۇۇ. 

ددۆۆلہتنىڭ ئۇچۇررلىشىش ئىشلىرىغا ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىلىپ، تېلېگراامما توررلىرىى كکېڭہيتىلىدۇۇ. يېزىالررغا 

قہددہەہرر باررلىق ئىمپېرااتوررلۇقق ززېمىنلىرىى تېلېگراافف توررلىرىى ئاررقىلىق بىر –بىرىگہ باغلىنىدۇۇ. 1868- يىلى 

فىراانسۇززالررنىڭ ئىستہكکلىرىمۇ ئېتىباررغا ئېلىنغانن ھالداا ‹مہكکتہبى سۇلتانى›نامى ئاستىداا گاالتاسارراايي تولۇقق 



ئوتتۇرراا مہكکتىپى فىراانسۇززچہ ددہەہررسس بېرىشكکہ باشاليدۇۇ. باشالنغۇچچ مائاررىپ مہجبۇررىي ھالغا كکہلتۈررۈۈلىدۇۇ. 

مىللىي مائاررىپ خىزمہتلىرىنىڭ ددۆۆلہتنىڭ مۇھىم ۋۋہەہززىپىلىرىنىڭ بىرىى ئىكکہنلىكکى قوبۇلل قىلىنىدۇۇ. 

1870- يىلى ‹ددااررۇۇلمۇئہللىماتت›نامى ئاستىداا تۇنجى ئايالل ئوقۇتقۇچىالرر مہكکتىپى ئېچىلىدۇۇ. ئاررىدىن بىر 

يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن تاقىۋېتىلگہنن بولسىمۇ، يہنہ 1870- يىلى ھاززىر مہتبۇئاتت مۇززېيى قىلىپ 

ئىشلىتىلىۋااتقانن ئوررۇۇنداا ‹ددااررۇۇلفۇنۇنى ئوسمانىيہ›يہنى ئىستانبۇلل ئۇنىۋېرسىتېتى ررہەہسمىي ئېچىلىدۇۇ. 

1860- يىلى مىتھاتت پاشا نىشقا ۋۋاالىي بولغانن مہززگىلدہەہ تۇنجى قېتىم سہنئہتت مہكکىتىپى ئېچىلىدۇۇ. 

بۇنىڭغا ئوخشاشش مہكکتہپلہرر 1864- يىلى سوفيا ۋۋہەہ ررۇۇسچۇكکتىمۇ ئېچىلىدۇۇ. ددۆۆلہتت تہشكکىالتىداا 

فىراانسىيہنىڭ تۈززۈۈمى ئاساسس قىلىنىپ، 1864- يىلى ۋۋىاليہتت قانۇنى چىقىرىلىدۇۇ ۋۋہەہ مىتھاتت پاشا 

تہررىپىدىن تۇنجى بولۇپپ تۇنا ۋۋىاليىتىدہەہ ئىجراا قىلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئہددلىيہ ساھہسىدہەہ 

شہررئىي مہھكکىمىلہرر بىلہنن بىرگہ، ئہددلىيہ مہھكکىمىلىرىى قوررۇۇلۇشقا باشاليدۇۇ. بانكکىچىلىك ساھہسىدىمۇ 

مىتھاتت پاشا كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ ززىراائہتت بانكکىسىغا ئۆززگہررگہنن ‹مہملىكکہتت ساندۇۇقلىرىى›نى قۇررۇۇپپ 

چىقىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى 1856- يىلى پاررىژ قۇررۇۇلتىيى ئاررقىلىق پہقہتت قانۇنى 

جہھہتتىنال بىر ياۋۋررووپا ددۆۆلىتى بولۇپال قالمايي، ياۋۋررووپاددىكکى بىر ددۆۆلہتتہ بولۇشى كکېرہەہكك بولغانن ئۈست 

قۇررۇۇلمىالررنى تہسىس قىلىشقا باشاليدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق بہشىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-46
سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز (1861-1876)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز (1876-1861)»

ئابدۇۇلئہززىز، ئىكکكکىنچى مہھمۇتنىڭ ئابدۇۇلمہجىدتىن كکېيىن سۇلتانن بولغانن ئىكکكکىنچى ئوغلى بولۇپپ، 

ئانىسى ئىستانبۇلدىكکى ناھايىتى كکۆپپ خہير –ساخاۋۋہەہتت ئوررنىنىڭ قۇررغۇچىسى بولغانن پہررتہۋۋنىيالل ۋۋاالىدہەہ 

سۇلتاندۇۇرر. 1830- يىلى 9- فېۋرراالل كکۈنى ئىستانبۇلداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن ئابدۇۇلئہززىز، ئاتىسى ۋۋااپاتت بولۇپپ 

كکہتكکہندہەہ ئہمدىال توققۇزز ياشقا كکىرگہنىدىى. ئاكکىسى ئابدۇۇلمہجىد سہلتہنہتت سۈررگہنن 22 يىل بويىچہ 

تہخت ۋۋااررىسى بولۇپپ تۇررىدۇۇ. ئابدۇۇلمہجىد سہلتہنىتى جہرريانىداا ئىنىسىنىڭ ئہرركکىن –ئاززااددہەہ ياشىشى ۋۋہەہ 

چوڭقۇررلىغانن ھالداا تہلىم –تہرربىيہ ئېلىشىغا يولل قويىدۇۇ. شۇندااقق بولسىمۇ، ئابدۇۇلئہززىز غہرربب تىللىرىى ۋۋہەہ 

مۇززىكکىسىنىڭ ئوررنىغا ئہررہەہبب تىلى ۋۋہەہ تۈرركك مۇززىكکىسى بويىچہ تہلىم –تہرربىيہ ئېلىش يولىنى تالاليدۇۇ. 

بۇالررددىن باشقا تہنتہرربىيہگىمۇ قىزىقىدىغانن ئابدۇۇلئہززىز، چېلىشىش، سۇ ئۈززۈۈشش، نہيزہەہ ئېتىش ددېگہندہەہكك 

تہنھہررىكکہتت تۈررلىرىى بىلہنن بىرگہ ئوۋۋچىلىق قىلىشقىمۇ ئاالھىدہەہ بېرىلىدۇۇ. ئابدۇۇلئہززىز ئاكکىسىنىڭ 

ئہكکسىچہ، تۇررمۇشىنى ھہشہمہتت ئىچىدہەہ ئۆتكکۈززمہيي، شاھزااددىلىكکى بويىچہ ئاددددىى - سادددداا تۇررمۇشش 



شہكکلىنى تالاليدۇۇ. 1861- يىلى 25- ئىيۇلل كکۈنى 31 يېشىداا تہختكکہ ئولتۇررغانن ئابدۇۇلئہززىز، بۇ 

تۇررمۇشىتا ئاددددىى –سادددداا بولۇشش ررووھى بىلہنن خہلقنىڭ ھۆررمىتىگہ ساززااۋۋہەہرر بولىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 

ئابدۇۇلئہززىزنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى ئىنتايىن قىزغىن قاررشى ئېلىنىدۇۇ.

بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ ئابدۇۇلئہززىز، تہختكکہ ئولتۇررغانن چېغىداا ساقلىنىۋااتقانن ناھايىتى كکۆپپ مہسىلىلہررنى 

ھہلل قىلىش ئۈچۈنن ۋۋااقىت سہررپپ قىلىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. ئۇنىڭ ياۋۋررووپا ئۈسۇلىدىكکى تۇررمۇشش 

يولىنى تاللىماسلىقى، ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىدہەہ تہنزىماتت ۋۋہەہ ئىسالھاتت پہررمانلىرىدىن ۋۋاازز كکېچىش 

ئېھتىماللىقىنىڭ باررلىقى ئہندىشىسىنى پہيداا قىلىدۇۇ. ئابدۇۇلئہززىز، ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ ئہندىشىلىرىنىڭ 

ئوررۇۇنسىز ئىكکہنلىكکىنى كکۆررسىتىپ قويۇشش ئۈچۈنن، پہررمانن چىقىرىپ تہنزىماتت سىياسہتلىرىنى 

ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشنى خااليدىغانلىقىنى، ئىرقق ۋۋہەہ ددىن پہررقىگہ قاررىماستىن باررلىق پۇقرااالررنىڭ قانۇنى 

باررااۋۋہەہررلىكکتىن بہھرىمہنن بولۇشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدىغانلىقىنى قہيت قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىى بىلہنمۇ 

ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىشنى خااليدىغانلىقىنى ئوتتۇررىغا قويىدۇۇ.

ئوتتۇررىغا چىققانن مالىيہ قىيىنچىلىقىنى ھہلل قىلىش ئۈچۈنن ساررااينىڭ چىقىملىرىنى كکېمہيتىشكکہ قوشۇلىدۇۇ. 

بۇنىڭدىن باشقا بىر ئايالل ئېلىش بىلہنال كکۇپايىلىنىدىغانلىقى ھہققىدہەہ ۋۋہەہددہەہ بېرىپ، سارراايدىكکى يۇقىرىى 

مائاشش ئالىدىغانن كکېرہەہكکسىز خىزمہتچىلہررنى ئىشتىن بوشىتىدۇۇ. بىر قىسىم ددۆۆلہتت ئوررۇۇنلىرىدىكکى ئاددہەہتتىن 

تاشقىرىى كکۆپپ خىزمہتچى –خاددىم سانىنى قىسقاررتىدۇۇ. پاررىخوررلۇقق ئىشلىرىغا ئاررىلىشىپ قالغانالررنى 

جاززاااليدۇۇ. ئۆززىگہ ئائىت خوسۇسىي خہززىنىسىنىڭ كکىرىمىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ددۆۆلہتت خہززىنىسىگہ 

تاپشۇررىدىغانلىقىنى ئېالنن قىلىدۇۇ. سارراايداا ئالتۇنن، كکۈمۈشش ۋۋہەہ مۇشۇنىڭغا ئوخشاشش قىممہتت باھالىق 

نہررسىلہررددىن ياسالغانن نہررسہ –كکېرہەہكکلہررنىڭ ئىشلىتىلىشىنى مہنئىي قىلىدۇۇ. شہررقنىڭ ئاددددىى كکىيىم –

كکېچہكکلىرىى بىلہنن بىرگہ، غہرربنىڭ كکىيىم –كکېچہكکلىرىنىمۇ كکىيگہنن ئابدۇۇلئہززىز، ‹ئہززىزىيہ›ددہەہپپ 

ئاتىلىدىغانن بىر خىل كکىيىنىش موددىلىنىڭ ئوتتۇررىغا چىقىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. سىياسىي مہھبۇسالرر 



ھہققىدہەہ ئومۇمىيۈززلۈكك كکہچۈررۈۈمم ئېالنن قىلىپ، ددۆۆلہتنىڭ ئىچكکى خاتىرجہملىكکىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىشقا 

تىرىشىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، يولغا قويۇلغانن بۇ خىل تہددبىرلہرر سايىسىداا ددۆۆلہتنىڭ ئىقتىساددىي ئہھۋاالى بىر 

قہددہەہرر ياخشىلىنىدۇۇ. لېكکىن، ئابدۇۇلئہززىزنىڭ سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى ئىكکكکى يىلىدىكکى ئاددددىى –

ساددددىلىق ۋۋہەہ ئىقتىساددچىل بولۇشش ررووھى ئىكکكکى قېتىملىق ساياھىتىدىن كکېيىنال ئۆززگىرىشكکہ باشاليدۇۇ.

.......................................................................................

ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ھاياتىداا ئۆززگىرىش پہيداا قىلغانن بۇ ساياھہتلہررنىڭ بىرىنچىسى، 1863- يىلى 3- 

ئاپرېلدىكکى مىسىر ززىياررىتى بولۇپپ، سۇلتانن بۇ قېتىمقى ساياھىتى ئاررقىلىق كکاۋۋاااللى مہھمہتت ئہلى پاشا 

ئىسيانىدىن بۇيانن گويا مۇستہقىل بىر ددۆۆلہتتہكك ياشاۋۋااتقانن مىسىر ۋۋىاليىتىنىڭ ئوسمانلىالرر بىلہنن بولغانن 

ررىشتىسىنى كکۈچلہندۈۈررۈۈشنى مہقسہتت قىلىدۇۇ. بۇ يہررددہەہ مىسىر ۋۋاالىيسى ئىسمائىل پاشا تہررىپىدىن 

تہيياررالنغانن ھہشہمہتلىك كکۆڭۈلل ئېچىش سوررۇۇنلىرىى سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىزگہ ياررااپپ قالىدۇۇ. سۇلتاننىڭ 

ئىستانبۇلغا قايتقاندىن كکېيىن بولسا، مىسىردداا كکۆررگہنن مہززكکۇرر ھہشہمہتت ۋۋہەہ كکۆڭۈلل ئېچىش بىلہنن 

بىرلىشىپ كکہتكکہنن ھاياتت شہكکلىنى سارراايداا ئہمہلىيلہشتۈررۈۈشكکہ باشلىغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. 

ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ئاددددىى –سادددداا تۇررمۇشش ئاددىتىگہ تہسىر كکۆررسہتكکہنن ئىكکكکىنچى ئىش بولسا، فىراانسىيہ 

ئىمپېرااتوررىى ئۈچىنچى ناپالىئوننىڭ خہلقئارراا پاررىژ سانائہتت كکۆررگہززمىسىنىڭ ئېچىلىش مۇررااسىمىغا سۇلتاننى 

پاررىژغا تہكکلىپ قىلىشى بولىدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىدىكکى چہتت ددۆۆلہتلہررگہ ساياھہتكکہ باررغانن بىرددىنبىر 

پاددىشاھھ بولغانن ئابدۇۇلئہززىز، 1867- يىلى پاررىژغا باررىدۇۇ. يہنہ شۇ يىلى ئہنگلىيہ مہلىكکىسى 

ۋۋىكکتوررىيانىڭ تہكکلىپىنى قوبۇلل قىلىپ، لوندوونغا باررىدۇۇ. پاددىشاھھ، بۇ ساياھہتلىرىنى 1856- يىلى 

ئىمزااالنغانن پاررىژ شہررتنامىسىگہ كکۆررہەہ، قانۇنى جہھہتتىن ياۋۋررووپالىق ھېسابلىنىدىغانن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

سۇلتانى ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ ددووستى سۈپىتىدہەہ ئېلىپ باررىدۇۇ. سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز، 1867- يىلى 

21- ئىيۇنداا باشلىغانن ياۋۋررووپا ساياھىتىنى بېلگىيہ، پرۇۇسىيہ (گېرمانىيہ) ۋۋہەہ ئاۋۋستىرىيہ قاتاررلىق 



ددۆۆلہتلہررگہ چۈشۈپپ ئۆتكکہندىن كکېيىن، 1867- يىلى 7- ئاۋۋغۇستتا ئىستانبۇلغا قايتىش ئاررقىلىق 

ئاخىرالشتۇررىدۇۇ. بۇ ساياھہتت تاشقى سىياسہتت نۇقتىسىدىن ئومۇمىيۈززلۈكك تىنچلىقنىڭ كکاپالہتكکہ ئىگہ 

قىلىنىشى ۋۋہەہ ياۋۋررووپا بىلہنن بولغانن مۇناسىۋہەہتلہررنىڭ تہررہەہققىي قىلىشىداا مۇھىم رروولل ئوينايدۇۇ.

لېكکىن بۇ ساياھہتتىن كکېيىن ئابدۇۇلئہززىزنىڭ تۇررمۇشش ئاددىتىدہەہ ئاددددىى –ساددددىلىقتىن ھہشہمہتچىلىكکكکہ 

يۈززلىنىش كکۆررىلىدۇۇ. بۇالررنىڭ بېشىداا چىرااغانن ساررىيىنىڭ ئىنشا قىلىنىشى ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. ئابدۇۇلئہززىز، 

ياۋۋررووپا ساياھىتى ئہسناسىداا كکۆررگہنن سارراايالررددىنمۇ ھہشہمہتلىك بولغانن بۇ ساررااينىڭ سېلىنىشى ئۈچۈنن 4 

مىليونن ئوسمانلى ئالتۇنى چىقىم قىلىش مہسىلىسىدہەہ ئىكکكکىلہنمہيدۇۇ. بہيلہرر بہيى ( بہگلہرر بېگى) 

ساررىيىمۇ بۇ ددہەہۋۋررددہەہ ئىنشا قىلىنىدۇۇ. چہكکمہجہ ۋۋہەہ ئىزمىتكکہ ئوۋۋ سارراايلىرىى سالدۇۇررىلىدۇۇ. ئاقسارراايدىكکى ۋۋاالىدہەہ 

جامہسى ئانىسى پہررتہۋۋنىيالل ۋۋاالىدہەہ سۇلتانن تہررىپىدىن ئىنشا قىلدۇۇررۇۇلىدۇۇ. بۇ خىل بىناكکاررلىق پائالىيہتلىرىى 

نہتىجىسىدہەہ ئابدۇۇلئہززىز ززاامانىدىكکى قہررززنىڭ ھہجمى 200 مىليونن ئالتونغا، بۇ قہررززلہررنىڭ يىللىق ئۆسۈمى 

14 مىليونن ئالتۇنغا يېتىدۇۇ. ددۆۆلہتت يولغا قويغانن مالىيہ سىياسىتى بولسا، خامچوتت قىزىل ررہەہقىمىنى، يہنى 

قہررززنى قہررزز بىلہنن تۈگىتىشتىن ئىباررہەہتت بولىدۇۇ. پہقہتت چہتت ئہلل باززااررلىرىدىنال ئہمہسس، ئىچكکى 

باززااررالررددىكکى گاالتا سہررررااپلىرىدىنمۇ يۇقىرىى ئۆسۈمم بىلہنن قہررزز ئېلىنىدۇۇ. 1875- يىلى خامچوتتا 5 

مىليونن ئالتۇنن كکہملىگہندہەہ ددۆۆلہتنىڭ ۋۋہەہيراانن بولۇشش گىردداابىغا كکېلىپ قالغانلىقى ھېس قىلىنىدۇۇ. بۇ 

بوشلۇقنى تولدۇۇررۇۇشش ئۈچۈنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ئۆسۈمم سۈپىتىدہەہ تۆلہپپ كکېلىۋااتقانن يىللىق 14 مىليونن 

لىراا (ئالتۇنن بولۇشى مۇمكکىن –تہررجىمانن) نىڭ بہشش يىل كکېچىكکتۈررۈۈلىدىغانلىقى ۋۋہەہ بۇنىڭ ئوررنىغا 

ھۆججہتت بېرىلىدىغانلىقىنىڭ ئېالنن قىلىنىشى ياۋۋررووپاددىكکى ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قہررزز بہررگہنلہررنىڭ تۈرركك 

ئہلچىخانىلىرىغا يىغىلىشى ۋۋہەہ تۈرركکلہررگہ قاررشى نامايىشالررنى ئۆتكکۈززۈۈشىگہ سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. ئۇنىڭدىن 

باشقا، ياۋۋررووپا گېزىتلىرىدہەہ تۈرركکلہرر توغرىسىداا ئېغىر ئہيىبلہشلہررنى مہززمۇنن قىلغانن ماقالىلہرر ئېالنن 

قىلىنىدۇۇ. بۇ ئہھۋاالل، ددۆۆلہتنىڭ ئىناۋۋىتىنى چۈشۈررۈۈشش بىلہنن بىرگہ، 1856- يىلىدىكکى پاررىژ 



شہررتنامىسى بىلہنن ياۋۋررووپانىڭ ددووسلۇقىنى قولغا كکہلتۈررگہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىگہ قاررشى ئہنگلىيہ ۋۋہەہ 

فىراانسىيہ جامائہتچىلىكکى ئىچىدہەہ ئوسمانلى ددۈۈشمہنلىكکىنىڭ يېيىلىشىنى كکہلتۈررۈۈپپ چىقىرىدۇۇ.

.......................................................................................

بۇنىڭ بىلہنن بىرگہ، تہنزىماتت بىلہنن بىرلىكکتہ ززاامانىۋىيلىشىشنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ددۆۆلہتت 

تہشكکىالتىغا ئوررۇۇنالشقانلىقى ۋۋہەہ ئابدۇۇلئہززىز ددہەہۋۋررىدىمۇ ددااۋۋاامالشقانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. ررۇۇسىيہگہ 

پہقہتت كکۈچلۈكك ئاررمىيہ ئاررقىلىقال قاررشى تۇررغىلى بولىدۇۇ ددېگہنن قاررااشقا كکېلىپ قالغانن ئابدۇۇلئہززىز، 

مىليونالررچہ لىراا سہررپپ قىلىپ، ياۋۋررووپاددىن ناھايىتى كکۆپپ يېڭى موددېل قورراالالررنى سېتىۋاالىدۇۇ. 

سېتىۋېلىنغانن چوڭڭ –چوڭڭ ززہەہمبىرہەہكکلہرر بىلہنن بوغۇزز ۋۋہەہ چېگراا بويلىرىدىكکى بىر قىسىم قہلئہلہرر 

مۇستہھكکہملىنىدۇۇ. 1866- يىلى پرۇۇسىيہ (گېرمانىيہ) ددىن كکہسپىي ئوفېتسىرالرر تہكکلىپ قىلىنىپ، 

ھہرربىي مہكکتہپپ يېڭىدىن تہررتىپكکہ سېلىنىدۇۇ. ھہرربىي ررۇۇشتىيہ (ئوتتۇرراا مہكکتہپپ) لہرر ئېچىلىدۇۇ. ھاززىرقى 

كکۈندہەہ ئىستانبۇلل ئۇنىۋېرسىتېتى قىلىپ ئىشلىتىلىۋااتقانن بىنا ئابدۇۇلئہززىز تہررىپىدىن ھہرربىيہ ناززااررىتى 

(مۇددااپىئہ مىنىستىرلىكکى) ئۈچۈنن سالدۇۇررۇۇلىدۇۇ. ددېڭىز ئاررمىيہسىگہ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بہررگہنن سۇلتانن 

ئابدۇۇلئہززىز، ئہنگلىيہ ۋۋہەہ فىراانسىيہ ددېڭىز ئاررمىيہلىرىگہ ئوخشاشش بىر ددېڭىز ئاررمىيہسىنى قۇررۇۇپپ چىقىش 

ئۈچۈنن، خامچوتت كکۈچىدىن خېلىال يۇقىرىى مىقداارردداا پۇلل سہررپپ قىلىدۇۇ. يېڭى كکېمہساززلىق ززااۋۋااتلىرىنى 

قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. يہررلىك كکېمہساززلىق ززااۋۋۇۇتلىرىى ياسىيالمايدىغانن ئوقق ئۆتمہسس پاررااخوتالررنى سىرتتىن 

سېتىۋاالىدۇۇ. ددېڭىز ئاررمىيہ ئوفېتسىرلىرىنى تېخىمۇ ياخشى يېتىشتۈررۈۈپپ چىقىش ئۈچۈنن، ئہنگلىيہلىك 

خوباررتت پاشانى ھہرربىي مہكکتہپكکہ ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلہيدۇۇ. بہھرىيہ ناززااررىتى (ددېڭىز ئاررمىيہ مىنىستىرلىكکى) 

قۇررۇۇلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ددېڭىز ئاررمىيہسى ئابدۇۇلئہززىز ددہەہۋۋررىدہەہ ددۇۇنيانىڭ ئۈچىنچى كکۈچلۈكك 

ددېڭىز ئاررمىيہسىگہ ئايلىنىدۇۇ.



ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ قاتناشنى قواليالشتۇررۇۇشش ئۈچۈنن تۆمۈرر يولى ۋۋہەہ تاشش يولالررنى ياساشقا 

ئہھمىيہتت بېرىلىدۇۇ. بالقانن رراايونلىرىدىكکىگہ ئوخشاشال، ئاناددوولۇددىمۇ ئاماسيا، سامسۇنن، كکاستامونۇغا 

ئوخشاشش جايالررددىمۇ يولالرر ئېلىنىدۇۇ. تۇنا ۋۋہەہ  ددىجلہگہ ئوخشاشش ددہەہررياالررغا كکېمىلہررنى سېلىشقا كکۈچچ 

چىقىرىلىدۇۇ. بوغۇزز ئىچىدہەہ پاررااخوتت سہپہررلىرىنى باشالشش ئۈچۈنن شىركکہتى خہيرىيہگہ ئىجاززہەہتت بېرىلىدۇۇ. 

يہررلىك مالالررنى ياۋۋررووپا ماللىرىى بىلہنن ررىقابہتلىشہلىگۈددہەہكك ھالغا كکہلتۈررۈۈشش ئۈچۈنن سۇلتانن ئہھمہددتہ بىر 

سانائہتت ئىشلىرىى ئىشخانىسى ئېچىلىدۇۇ.

سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز، مىتھاتت ۋۋہەہ ھۇسہيىن ئاۋۋنى پاشاالرر تہررىپىدىن ھہمم ددۆۆلہتت ھہمم ئۆززلىرىى ئۈچۈنن ززىيانلىق 

ددہەہپپ قارراالغانلىقى ئۈچۈنن، ئىستانبۇلدىكکى تالىبالررنىڭ ددہەہررسس تاشلىشى بىلہنن باشالنغانن بىر قېتىملىق 

ھہررىكکہتت نہتىجىسىدہەہ ۋۋہەہززىپىسىدىن يىرااقالشتۇررىلىدۇۇ. ئوررنىغا بہشىنچى مۇررااتت سۇلتانن ددہەہپپ ئېالنن 

قىلىنىدۇۇ. باشتا تاشلىنىپ قالغانن توپقاپى ساررىيىغا، ئاررقىدىن فہخرىيہ ساررىيىغا يۆتكکہلگہنن ئابدۇۇلئہززىز، 

1876- يىلى 4- ئىيۇنن كکۈنى خانىسىدىن بىلہكك تومۇررلىرىى كکېسىلگہنن ھالداا تېپىلىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، 

ئابدۇۇلئہززىزنىڭ 15 يىللىق سہلتہنىتى ئاخىرالشقانن بولىدۇۇ. ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ئۆلۈمى، ئۆززىنى 

ئۆلتۈررۈۈۋۋېلىشمىدىى ياكکى بىر جىنايہتمىدىى؟ ددېگہنن مہسىلہ ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىدہەہ سوتت مہھكکىمىسى 

تہررىپىدىن قاررااپپ چىقىلىدۇۇ. 

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق ئالتىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-47
سۇلتانن بہشىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«سۇلتانن بہشىنچى مۇررااتت (1876)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«سۇلتانن بہشىنچى مۇررااتت (1876)»

ئابدۇۇلمہجىدنىڭ ئہڭڭ چوڭڭ ئوغلى بہشىنچى مۇررااتنىڭ ھہقىقىي ئىسمى مہھمہتت مۇررااتت بولۇپپ، ئاتىسى، 

1840- يىلى 21- سېنتہبىر كکۈنى ئہمدىال ئونن يہتتہ ياشقا كکىرگہنن چېغىداا ددۇۇنياغا كکہلگہنن بہشىنچى 

مۇررااتنىڭ توغۇلىشى، يہتتہ كکۈنن بويىچہ ھہرر كکۈنى بہشش قېتىم توپپ ئوقى ئېتىش، ئۆيي –ماكکانن ۋۋہەہ 

مېھمانخانىالررغا چىرااقالررنى ئېسىش ددېگہندہەہكك ددہەہبدہەہبىلىك پائالىيہتلہرر ئاررقىلىق تہبرىكکلىنىدۇۇ.

غہرربب مہددہەہنىيىتىنى قوبۇلل قىلغانن سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىدنىڭ چوڭڭ ئوغلى بولغانن مۇررااتنىڭ تہلىم –تہرربىيہ 

ئىشلىرىى ۋۋہەہ يېتىشتۈررۈۈلۈشىگہ ئاالھىدہەہ ئہھمىيہتت بېرىلىدۇۇ. ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ئہڭڭ مہشھۇرر ئۇستاززلىرىدىن 

تۈرركکچہ، ھہددىس، فىراانسۇززچہ ۋۋہەہ پىيانىنو قاتاررلىقالرر بويىچہ ددہەہررسس ئالىدۇۇ. فىراانسۇزز تىلى بىلہنن 

پىيانىنونى فىراانسۇزز ۋۋہەہ ئىتالىيہلىك ئوقۇتقۇچىالررنىڭ يېتہكکچىلىكکىدہەہ ئۆگىنىدۇۇ. سۇلتانن بہشىنچى مۇررااتت 

مہززكکۇرر ددہەہررسلہررددىن باشقا تاررىخ، پہلسہپہ، ررہەہسىم ۋۋہەہ بولۇپمۇ بىناكکاررلىق ساھہلىرىگہ پہۋۋقۇلئاددددہەہ قىزىقىدۇۇ. 

ئاتىسى ئابدۇۇلمہجىد ئۆززىدىن كکېيىن ئوغلى بہشىنچى مۇررااتنى تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ ددېگہنن ئۈمىد بىلہنن، 



ئۇنى تہختكکہ اليىق ررہەہۋۋىشتہ تہرربىيہلہيدۇۇ. بہشىنچى مۇررااتت، شاھزااددىلىكکى مہززگىلىدىال ياۋۋررووپانىڭ كکىيىم –

كکېچہكکلىرىى ۋۋہەہ ھہشہمہتلىك فوررمىلىرىنى كکىيگہنن ھالداا ھہرر خىل مۇررااسىمالررغا ئىشتىرااكك قىلىدۇۇ، باررغانچہ 

غہرربلىشىشكکہ يۈززلہنگہنن ئىجتىمائىي ھاياتت ئىچىدىكکى ززىيالىيالرر قاتلىمىنىڭ ھېسدااشلىقىغا ئېرىشىدۇۇ.

لېكکىن 1861- يىلى ئاتىسىنىڭ ياشال بۇ ددۇۇنيا بىلہنن ۋۋىداالىشىشىدىن كکېيىن تہختكکہ ئۇ ئہمہسس، تاغىسى 

ئابدۇۇلئہززىز ئولتۇررىدۇۇ. ئۇ ھاياتىنى سہلتہنہتنىڭ تہخت ۋۋااررىسى سۈپىتىدہەہ قىشلىرىى ددوولما باھچہ ساررىيىداا، 

ياززلىرىى بوغۇززددىكکى بہبہكك تۈپىلىكکىگہ جايالشقانن نىسپہتىيہ قہسىرىى ۋۋہەہ قاددىكکۆيي قۇررباغالىدہەہررہەہددىكکى 

تېرىقچىلىق ساررىيى قاتاررلىق جايالرردداا ئۆتكکۈززىدۇۇ. بۇ يىلالرردداا بہشىنچى مۇررااتت، ياشش ئوسمانلىالرر 

جہمئىيىتىنىڭ ئہززاالىرىى بىلہنن يۇقىرىداا تىلغا ئېلىنغانن جايالرردداا يېقىندىن ئاالقہ ئوررنىتىدۇۇ. ياشش 

ئوسمانلىالرر جہمئىيىتى 1865- يىلى قۇررۇۇلغانن بولۇپپ، ئہززاالىرىنىڭ ئىچىدہەہ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ ززىيالىيلىرىدىن 

شىناسى، ئہلى سۇئاۋۋىى، نامىق كکہمالل ۋۋہەہ ززىيا پاشاغا ئوخشاشش تونۇلغانن كکىشىلہررمۇ بارر ئىدىى. بہشىنچى 

مۇررااتت بولۇپمۇ نامىق كکہمالل بىلہنن يېقىن ددووستلۇقق مۇناسىۋىتى ئوررنىتىدۇۇ. ئۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ شاررااپالررمۇ 

كکہلتۈررۈۈلىدىغانن سوررۇۇنالرردداا مہززمۇنى چوڭقۇرر تېمىالررنى چۆررىدىگہنن ھالداا بہسس –مۇناززىرىلہررنى ئېلىپ 

باررىدۇۇ. بۇنىڭ سايىسىداا كکېيىنكکى مہززگىللہررددہەہ «جۆنن تۈرركکلہرر» ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشلىغانن بۇ ياشش 

ئوسمانلىالرر بىر گۇررۇۇپپا ززىيالىيالرر قاتلىمىنى تہشكکىل قىلىدۇۇ. بہشىنچى مۇررااتت، بۇ يىغىنالررنىڭ 

چىقىملىرىنى قامدااشش ئۈچۈنن گاالتاددىكکى ئالتونن سوددىگہررلىرىدىن قہررزز ئالىدۇۇ. بہشىنچى مۇررااتت، تاغىسى 

ئابدۇۇلئہززىزنىڭ مۇھاپىزىكکارر تۇررمۇشش شہكکلىنىڭ پۈتۈنلہيي ئہكکسى بولغانن ياۋۋررووپا تۇررمۇشش ئۇسۇلىنى 

گہۋۋددىلىك ھالداا نامايانن قىلىدۇۇ. ئۆززىى ياشىغانن يہررلہررددہەہ فىراانسىيہلىك مہشھۇرر ياززغۇچى ئالېكکساندېر 

ددۇۇماسنىڭ “مونتى كکرىستو”ناملىق ئہسىرىنى ئوقۇپپ، پىيانىنو ئۈچۈنن نوتىالررنى يېزىپ چىقىدۇۇ. ئۆززىنى 

ياۋۋررووپالىق شاھزااددىلہررددىن پہررقلىق ددہەہپپ قاررىمايدىغانن بہشىنچى مۇررااتت ددوولما باھچہ ساررىيى ۋۋہەہ قہسىرلہررددہەہ 

بہررگہنن ززىياپہتلىرىدہەہ چہتت ئہللىك ۋۋہەہ يہررلىك كکۆپلىگہنن مېھمانالررنى ھہددددىدىن ززىياددہەہ ئاشۇررۇۇپپ مېھمانن 



قىلىدۇۇ. بۇ خىل ززىياپہتلہررددہەہ ئاالھىدہەہ تہرربىيہلہنگہنن كکۈتكکىچىلہرر خىزمہتت قىلىدۇۇ، ززىياپہتت ئہسناسىداا 

تاماقق مۇززىكکىسى ياكکى ئورركکېستىرااالرر چېلىنىدۇۇ. بۇ خىل ززىياپہتلہرر، پہقہتت تائامالررنى يېيىش، شاررااپالررنى 

ئىچىش بىلہنال چہكکلىنىپ قالماستىن، ياۋۋررووپا ئۇسۇلىدىكکى ھہرر خىل پىكکىر ۋۋہەہ قاررااشالرر ئوتتۇررىغا 

قويىلىدىغانن يىغىنالررغا ئايلىنىپ كکېتىدۇۇ.

.......................................................................................

تاغىسى سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز 1863- يىلىدىكکى مىسىر، 1867- يىلىدىكکى ياۋۋررووپا ساياھہتلىرىدہەہ تہخت 

ۋۋااررىسى بہشىنچى مۇررااتنىمۇ يېنىغا ئېلىۋاالىدۇۇ. بہشىنچى مۇررااتت، فىراانسۇززچہ بىلمہيدىغانن تاغىسىنىڭ 

ئہكکسىچہ فىراانسۇزز تىلىنى بىلىشى ۋۋہەہ ناززااكکىتى بىلہنن ياۋۋررووپا ھۆكکۈمدااررلىرىنىڭ ددىققىتىنى تاررتىدۇۇ. ياۋۋررووپا 

ساياھىتى ئہسناسىداا فىراانسىيہ ئىمپېرااتوررىى ئۈچىنچى ناپالىئونن ۋۋہەہ ئہنگلىيہ مہلىكکىسى ۋۋىكکتوررىيا، 

ئابدۇۇلئہززىزددىنمۇ بہكکرہەہكك بہشىنچى مۇررااتقا كکۆڭۈلل بۆلىدۇۇ. بۇندااقق بولۇشىنىڭ سہۋۋہەہبى، بہشىنچى مۇررااتنىڭ 

چہتت ئہلل تىلىنى بىلىشى بىلہنن باشقىالرر بىلہنن ئاسانال مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتااليدىغانن تہبىئىتى، بولۇپمۇ 

ئہنگلىيہنىڭ پاررالمېنت سىستېمىسىغا تايىنىدىغانن بىر خىل تۈززۈۈلمىنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ يولغا قويۇلۇشى 

ئۈچۈنن سۇلتانن مۇررااتنى نامزااتت ددہەہپپ قاررااشلىرىنى چىقىش قىالتتى. بۇ ساياھہتلىرىى جہرريانىداا 

كکۆررگہنلىرىدىن بىئاررااملىق ھېس قىلغانن سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز، بہشىنچى مۇررااتنى ئىستانبۇلغا يولغا 

سېلىۋېتىشنى ئويالشقانن بولسىمۇ، ئوسمانلىنىڭ تاشقى ئىشالررغا مہسئۇلل كکىشىلىرىنىڭ ئاگاھالندۇۇررۇۇشى 

نہتىجىسىدہەہ بۇ قاررىشىدىن ۋۋاازز كکېچىدۇۇ. لېكکىن ئىستانبۇلغا قايتقاندىن كکېيىن، تہخت ۋۋااررىسى بہشىنچى 

مۇررااتنىڭ ئہرركکىنلىكکلىرىى ۋۋہەہ سہررپىياتلىرىغا چہكکلىمہ قويۇلۇپپ، بىر يىل بويىچہ تۇررىدىغانن يىرىنىڭ سىرتىغا 

چىقىشىنى مہنئىي قىلىدۇۇ.



بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، 1870- يىلىدىن ئېتىباررہەہنن بہشىنچى مۇررااتت جۆنن تۈرركکلہرر بىلہنن بولغانن 

مۇناسىۋىتىنى قويۇقالشتۇررىدۇۇ. نامىق ۋۋہەہ ززىيا پاشاالرر بىلہنن ئہرركکىنلىك ۋۋہەہ ئاساسىي قانۇنن مہسىللىرىى 

بويىچہ بہسس –مۇناززىرہەہ ئېلىپ باررىدۇۇ. فىراانسىيہددىن كکہلگہنن بىر قانۇنشۇناستىن ئىستانبۇلغا پاددىشاھھ 

بولغانداا ئىجراا قىلىشى ئۈچۈنن بىر ئاساسىي قانۇنن تۈززۈۈپپ چىقىشىنى تہلہپپ قىلىدۇۇ. بہشىنچى مۇررااتت تہخت 

ۋۋااررىسى بولۇپپ تۇررۇۇشنى قوبۇلل قىاللمايي، تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنى تہختتىن چۈشۈررىۋېتىش ئۈچۈنن يېڭى 

ئوسمانلىالرر جہمئىيىتى بىلہنن بىرلىشىپ ئىسيانن كکۆتۈررۈۈشكکہ ئوررۇۇنۇشتىنمۇ ئۆززىنى تاررتمايدۇۇ. لېكکىن بۇ 

ھہررىكکہتت پاشش بولۇپپ قالغاندىن كکېيىن، جۆنن تۈرركکلہرر ياۋۋررووپاغا قېچىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. بہشىنچى 

مۇررااتت بولسا، 1871- يىلىدىن باشالپپ نېرۋۋاا بىئاررااملىقى كکېسىلىگہ مۇپتىال بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ 

بہشىنچى مۇررااتت، بولۇپمۇ 1873- 1876- يىللىرىى ئاررىسىداا تاغىسىغا قاررشى ئىسيانن كکۆتۈررۈۈشش 

ھہررىكکہتلىرىى ئىچىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ.

1876- يىلى 10 –مايي كکۈنى سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىزنىڭ سہلتہنىتىگہ قاررشى چىققانن مىتھاتت پاشانىڭ 

قوللىشى ئاررقىسىداا ئىستانبۇلدىكکى مہددررہەہسہ ئوقۇغۇچىلىرىغا سہرررراافى ھرىستاكکى ئاررقىلىق پۇلل تاررقىتىلىپ، 

ددہەہررسس تاشالشش ھہررىكکىتى باشلىتىلىدۇۇ. ئوقۇغۇچىالررنىڭ ئاررىسىغا كکىرىۋاالغانن كکۆپپ سانداا كکىشى ئابدۇۇلئہززىز 

ئىقامہتت قىلىدىغانن يۇلتۇزز قہسرىگہ قاررااپپ يۈررۈۈشش قىلىش ئاررقىلىق ھاكکىمىيہتت سېپىدہەہ ئۆززگىرىش پہيداا 

قىلدۇۇررىدۇۇ. سہددررىئہززہەہملىكکكکہ تہررجىمانن ررۇۇشتى پاشا، ئاررمىيہ باشش قومانداانلىقىغا ھۇسہيىن ئاۋۋنى پاشا، 

شہيخۇلئىسالملىققا خہيرۇۇلالھھ ئہپہندىى، ددېڭىزچىلىق ئىشلىرىى مىنىستىرلىكکىگہ ئہھمہتت پاشا ۋۋہەہ مہجلىس 

ئہززاالىقىغا مىتھاتت پاشا تہيىنلىنىدۇۇ. ۋۋہەہززىپىگہ تہيىنلہنگہنن بۇ كکىشىلہررنىڭ ھہممىسى ئابدۇۇلئہززىزگہ قاررشى 

ئېلىپ بېرىلغانن ئىسيانن ۋۋہەہ باشقا ھہررىكکہتلہررنىڭ باشالمچىلىرىدىن ئىباررہەہتت بولۇپپ، ئىنقىالبب (ئىھتىاللل) 

كکومىتېتى ئہززاالىرىى ددہەہپپ ئاتالغانن بۇ بہشش كکىشى ھہرربىي مہكکتہپنىڭ قومانداانى سۇاليمانن پاشانىمۇ يانلىرىغا 



تاررتىپ، 1876- يىلى 30- مايي كکۈنى ئابدۇۇلئہززىزنى تہختتىن چۈشۈررىۋېتىپ، ئوررنىغا بہشىنچى مۇررااتنى 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 33- پاددىشاھى ددہەہپپ ئېالنن قىلىدۇۇ.

.......................................................................................

بہشىنچى مۇررااتنىڭ سہلتہنىتىنىڭ ددہەہسلہپكکى ئىكکكکى كکۈنىدہەہ تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ئانىسى ۋۋہەہ ئاياللىرىغا 

ئائىت قىممہتت باھالىق ززىبۇ –ززىننہتلہررنى مۇساددىرہەہ قىلىپ، ئۆززگىرىش ھہررىكکىتىنى قوززغىغانن پاشاالرر 

تہررىپىدىن شۇ قېتىمقى ھہررىكکہتنى مہبلہغغ بىلہنن تہمىنلىگہنن سہرررراافى ھرىستاكکىدىن ئالغانن 1 مىليونن 

لىراالىق قہررزز ئۈچۈنن بىرىۋېتىلىدۇۇ. تہختكکہ ئولتۇررغانن بىرىنچى ھہپتىسىدہەہ ھېچقاندااقق كکېسہللىك ئاالمىتى 

كکۆررۈۈلمىگہنن بہشىنچى مۇررااتت، تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ئاررىدىن ئالتہ كکۈنن ئۆتكکہندىن كکېيىن بىلہكکلىرىى 

كکېسىلىپ، ئۆلتۈررۈۈلگہنن ھالداا تېپىلىشىدىن كکېيىن، ئېغىر كکېسہللىكکلہررنى باشتىن كکہچۈررۈۈشكکہ باشاليدۇۇ. 

ناشتا قىلىۋااتقانن ئہسنادداا ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ئۆلتۈررۈۈلگہنلىك خہۋۋىرىنى ئاڭلىغانن بہشىنچى مۇررااتت، «ئاھھ، 

خہلق بۇنى مہندىن كکۆررىدۇۇ» ددېگىنىچہ ئايلىنىپ كکېتىدۇۇ، ئہقلىي مۇۋۋااززىنىتى بوززۇۇلىدۇۇ. ددااۋۋااالشش ئۈچۈنن 

كکہلگہنن ددووختۇررالرر ئۇنىڭغا يۇلتۇزز ساررىيىداا ئولتۇررۇۇشىنى تہۋۋسىيہ قىلىشىدۇۇ. ئۇ يہررگہ ئېلىپ بېرىلغانن 

مۇررااتنىڭ ساالمہتلىك ئہھۋاالى كکۈندىن كکۈنگہ ناچاررلىشىپ كکېتىدۇۇ.

ئوسمانلى تہختىگہ ئولتۇررۇۇشنىڭ قىلىچ ئوينىتىشتىن ئىباررہەہتت ئہنئہنىۋىي مۇررااسىمىمۇ پاددىشاھنىڭ 

ساالمہتلىك ئہھۋاالىنىڭ ناچاررلىقى يۈززىسىدىن “سۇلتاننىڭ ددۈۈمبىسىگہ چىقانن چىقىپ قالدىى، بۇ سہۋۋہەہبتىن 

كکېچىكکتۈررۈۈلدىى”ددہەہپپ ئاررقىغا سۈررۈۈلىدۇۇ.

1876- يىلى 1- ئاۋۋغۇست كکۈنى ددووكکتۇرر ئاكکىف پاشا بىلہنن ددووكکتۇرر كکاپولېئوننىڭ ياززغانن ددووكکالتلىرىداا، 

سۇلتانن بہشىنچى مۇررااتنىڭ ساالمہتلىك ئہھۋاالىنىڭ ئہسلىگہ كکېلىش ئېھتىمالىنىڭ تۆۋۋہەہنلىكکى قہيت 

قىلىنىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن ، ۋۋىيېننا ئۇنىۋېرسىتېتى پىرووفېسسوررلىرىدىن لېيدېسدووررفف تہكکلىپ قىلىنىپ، 



سۇلتاننىڭ كکېسىلى تہكکشۈررتىلىدۇۇ. بۇ قېتىمقى تہكکشۈررۈۈشتہ، سۇلتاننىڭ ئۈچچ ئايي بويىچہ ياتىقىداا ناززااررہەہتت 

ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررۇۇلۇشى تہكکلىپ قىلىنىدۇۇ. خہلق ئىچىدہەہ بولسا، پاددىشاھنىڭ سۆززلہپپ قالغانلىقى ھہققىدہەہ 

گہپپ –سۆززلہرر تاررقىلىشقا باشاليدۇۇ. نېرۋۋاا كکېسىلىنىڭ ددہەہررددىنى تاررتىۋااتقانن، جۆيلۈيدىغانن ۋۋہەہ تاماقق 

يىمہيدىغانن بہشىنچى مۇررااتنىڭ ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى ئىدااررہەہ قىاللمايدىغانلىقى ئۆززگىرىش ئېلىپ باررغانن 

كکومىتېتنىڭ ئہززاالىرىى تہررىپىدىن قوبۇلل قىلىنغاندىن كکېيىن، مىتھاتت پاشا ئاساسىي قانۇنن ئېالنن 

قىلىدىغانلىقى ھہققىدہەہ ۋۋہەہددہەہ بہررگہنن تہخت ۋۋااررىسى ئابدۇۇلھہمىد بىلہنن ئاالقہ ئوررنىتىدۇۇ. شہيخۇلئىسالمنىڭ 

پہتىۋاا بېرىشى بىلہنن 1876- يىلى 31- ئاۋۋغۇستتا بہشىنچى مۇررااتت تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ، ئوررنىغا 

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىت تہختكکہ چىقىرىلىدۇۇ. ئہمہلىيہتتہ بىر ھہپتہ، ررہەہسمىي شہكکىلدہەہ ئۈچچ ئايي ھاكکىمىيہتت 

سۈررگہنن بہشىنچى مۇررااتت، ئوسمانلى تاررىخىنىڭ ئہڭڭ قىسقا تہختتہ ئولتۇررغانن پاددىشاھى بولۇپپ قالىدۇۇ. 

تہختتىن چۈشۈررۈۈلگہندىن كکېيىن 28 يىل بويىچہ چىرااغانن ساررىيىداا ناززااررہەہتت ئاستىداا تۇتۇلغانن بہشىنچى 

مۇررااتت ئہقلىي ساالمہتلىكکى ئہسلىگہ كکہلگہنن بولسىمۇ، شىكکہرر كکېسىلىگہ مۇبتىال بولۇپپ، 1904- يىلى 

29- ئاۋۋغۇست كکۈنى ئالہمدىن ئۆتىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق يہتتىنچى  بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.

İ. İL Uzunçarşılı, "V. Murat" t A, c.8.

Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999.



ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-48
بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت»

“مہشرۇۇتىيہتت”ئہررہەہبچىدىكکى “شہررتت”سۆززىدىن تۈررلىنىپ چىققانن بىر سۆزز بولۇپپ، 19- ئہسىرنىڭ 

ئىكکكکىنچى يېرىمىدىن ئېتىباررہەہنن ئوسمانلى سىياسىي ھاياتىداا «ئاساسىي قانۇنن ۋۋہەہ مہجلىس (پاررالمېنت) 

لىك سہلتہنہتت» ددېگہنن مہنىدہەہ ئىشلىتىلىشكکہ باشاليدۇۇ. ئوسمانلى تاررىخىداا “قانۇنى ئہساسىي”ددہەہپپ 

ئاتالغانن تۇنجى ئاساسىي قانۇنن ئېالنن قىلىنغانن 1876- يىلى 23- ددېكکابىرددىن باشالپپ، 1878- يىلى 

13- فېۋرراالدىكکى “مہجلىسى مہبۇسا (پاررالمېنت ئہززااسى مہجلىسى)”نىڭ ۋۋااقىتلىق ھالداا توختىتىپ 

قويۇلىشىغىچہ بولغانن جہرريانن “بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت”ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ. مہشرۇۇتىيہتت ئوقۇمى كکېيىنكکى 

مہززگىللہررددہەہ “ئاساسىي قانۇنلۇقق پاددىشاھلىق تۈززۈۈمم”ددېگہنن مہنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇۇ.

مہشرۇۇتىيہتنىڭ كکہمم بولسا بولمايدىغانن شہررتى، بىر پاررالمېنت ۋۋہەہ بىر ئاساسىي قانۇننىڭ سۇلتاننىڭ 

ساالھىيہتلىرىگہ چہكکلىمہ قويۇشىدىن ئىباررہەہتت ئىدىى. بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقانداا مہشرۇۇتىيہتت، 

چہكکلىمىسىزلىك ۋۋہەہ ئىستىبدااددقا قاررشى بىر خىل ئوقۇمغا ئىشاررہەہتت قىالتتى. بۇ خىل تۈززۈۈملہررنىڭ ئالدىداا 

ئاساسىي قانۇنلىرىى بارر بولغانن پاددىشاھلىق، خانلىقالرر بىر خىل مہشرۇۇتىيہتكکہ ئىگہ بوالتتى. ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىدہەہ تۇنجى ئاساسىي قانۇنن 1876- يىلى 23- ددېكکابىر كکۈنى قوبۇلل قىلىنغانن بولسىمۇ، بۇ ۋۋااقىت 



ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ ئاساسىي قانۇنن ۋۋہەہ مہجلىس (پاررالمېنت) لہرر ددہەہسلہپپ ئوتتۇررىغا چىققانن ۋۋااقىت ئہمہسس 

ئىدىى؛ ئىسالمم جۇغرااپىيہسىدىكکى تۇنجى ئاساسىي قانۇنن 1861- يىلى ئېالنن قىلىنىپ ئىجراا قىلىنىشقا 

باشلىغانن تۇنىس قانۇنى ئىدىى. ئہينى شہكکىلدہەہ مىسىردداا خىديىۋ ئىسمائىل پاشا 1866- يىلى بىر 

مہجلىس تہشكکىل قىلىنغانىدىى. ئوسمانلى ددۆۆلىتىدہەہ بولسا، سېرىپالررغا بېرىلگہنن ئاپتونۇمىيہ ھوقۇقى 

بىلہنن بىرلىكکتہ، “سكکۇپشتىنا”نامى ئاستىداا بىر مہجلىس قۇررۇۇلغانىدىى. يہنہ 1831- يىلى ئہفالكك –

بۇغداانن (ررۇۇمېنىيہ –مولدااۋۋىيہ) ئۈچۈنن بىر ئاساسىي قانۇنن نىزاامنامىسى چىقىرىلغانىدىى. 1861- يىلىغا 

كکہلگہندہەہ، جہبہلى لىۋاانن (لىۋاانن تېغى) نىزاامنامىسى بىلہنن بىرلىكکتہ لىۋاانداا بىر قوشما ئىدااررىى مہجلىس 

قۇررۇۇلغانن ۋۋہەہ 1866- يىلى گىرىت ئاررىلىداا ئومۇمىيۈززلۈكك بىر مہجلىسنىڭ ئىشقا كکىرىشتۈررۈۈلۈشى 

پىالنالنغانىدىى.

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۆزز ئىچىدىكکى ررۇۇمم ئوررتوددووكکس، ئہررمہنى گرېگورريېن ۋۋہەہ يہھۇددىي مىللىتى ئۈچۈنن 

چىقاررغانن نىزاامنامىلہرر ئاررقىلىق 1862- 1865- يىللىرىى ئاررىسىداا بۇ ددىنىي جامائہتلہرر ئۈچۈنمۇ ررۇۇھانىي 

مہجلىسلہرر بىلہنن بىرگہ جىسمانىي مہجلىسلہررنىڭ تہشكکىل قىلىنىشى ۋۋہەہ ررااھىبالرر بىلہنن خہلق 

ۋۋہەہكکىللىرىدىن تہشكکىل تاپىدىغانن ئومۇمىي مہجلىسلہررنىڭ قوررۇۇلۇشىغا ررۇۇخسہتت قىلىدۇۇ. بۇ نىزاامنامىلہرر 

گىرېكکچہ “قانونى سموئى”، ئہررمہنىچہ “ساخماناترووئۇتيۇنن”ددہەہپپ ئاتىلىدۇۇ ۋۋہەہ ھہرر ئىكکكکىسىال ئاساسىي قانۇنن 

ددېگہنن مہنىنى ئىپاددىلہيدۇۇ. گہررچہ تۇنجى ئوسمانلى ئاساسىي قانۇنى فىراانسۇزز ۋۋہەہ بېلگىيہ ئاساسىي 

قانۇنلىرىنىڭ چوڭقۇرر تہسىرىگہ ئۇچرىغانن بولسىمۇ، يہنىال ئوسمانلى ھۆكکۈمىتىنىڭ يۇقىرىداا تىلغا 

ئېلىنغانن نۇقتىالررددىن چىقىپ تۇررغىنىدہەہكك، ئاساسىي قانۇنن ۋۋہەہ مہجلىس ئۇقۇملىرىدىن پۈتۈنلہيي بىخہۋۋہەہرر 

ئہمہسلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇالررددىن باشقا 1864- ۋۋہەہ 1871- يىللىرىدىكکى ۋۋىاليہتت 

قانۇنلىرىنىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، ۋۋىاليہتلہررددہەہ ئىدااررہەہ مہجلىسلىرىى قۇررۇۇلىدۇۇ ۋۋہەہ مالىيہ مہسىلىلىرىى 

سہۋۋىيہسىدہەہ بولسىمۇ، مہجلىس شہكکىللہندۈۈررۈۈلىدۇۇ. بۇ جہرريانن، قانۇنى ئہساسىينى ئىجراا قىلىشقا بۇيرۇۇقق 



قىلغانن پہررماندىمۇ ئىشاررہەہتت قىلىپ ئۆتۈلگىنىدہەہكك، تہنزىماتت بىلہنن باشالنغانن يېڭىلىنىش مۇساپىسىنىڭ 

يېڭى بىر باسقۇچى ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ.

.......................................................................................

قانۇنى ئہساسىينىڭ قوبۇلل قىلىنىشىغا باشالمچىلىق قىلغانن ۋۋہەہقہلہرر 1876- يىلى 10- مايي كکۈنى 

مہيداانغا كکہلگہنن ئوقۇغۇچىالرر ۋۋہەہقہسى ئىدىى. بۇ ۋۋہەہقہلہرر بىلہنن باشالنغانن جہرريانداا سۇلتانن ئابدۇۇلئہززىز 

تہختتىن چۈشۈررۈۈلۈپپ، بىر ئىنقىالبب كکومىتېتى ھاكکىمىيہتت بېشىغا كکېلىدۇۇ. بۇ كکومىتېت ئىچىدىكکى ياشش 

ئوسمانىلىالرر ھہررىكکىتىنىڭ ئىدىيىلىرىنى سىياسىي ساھہ بىلہنن بىرلہشتۈررگہنن كکىشى مىتھاتت پاشا بولۇپپ، 

ئۇ، مہشرۇۇتىيہتنىڭ ئېالنن قىلىنىشىنى كکۈچلۈكك شہكکىلدہەہ تہلہپپ قىلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئاساسىي 

قانۇنغا قاررشى پىكکىرددىكکىلہررمۇ مہززكکۇرر كکومىتېت ئىچىدىن ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ. ئاساسىي قانۇنغا قاررشى 

تۇررىدىغانالررنى ئىكکكکى گۇررۇۇپپىغا ئايرىشقا بولىدۇۇ: بۇالررنىڭ بىرىنچىسى، ئاساسىي قانۇنن ۋۋہەہ پاررالمېنتنىڭ 

ئىسالمم شہررىئىتىگہ ئۇيغۇنن ئہمہسلىكکىنى ئىلگىرىى سۈررسہ، ئىكکكکىنچى گۇررۇۇپپا، ددۆۆلہتنىڭ ررااۋۋااجج تېپىشىنىڭ 

خانلىق تۈززۈۈمىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشتا ئۆزز ئىپاددىسىنى تاپىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانالررددىن تہشكکىل تاپىدۇۇ.

مىتھاتت پاشا، ئاساسىي قانۇنغا تايىنىدىغانن بىر مہشرۇۇتىيہتت تہررہەہپدااررىى بولغانن بہشىنچى مۇررااتنى 

ھاكکىمىيہتت بېشىغا كکہلتۈررىدۇۇ. لېكکىن ساالمہتلىك ئہھۋاالىنىڭ ناچاررلىشىشى يۈززىسىدىن بہشىنچى مۇررااتت 

پہقہتت ئۈچچ ئايال ھاكکىمىيہتت بېشىداا تۇرراااليدۇۇ. ئۇنىڭدىن كکېيىن، ئاساسىي قانۇننى قوبۇلل قىلىدىغانلىقىغا 

ۋۋہەہددہەہ قىلغانن ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد تہختكکہ چىقىرىلىدۇۇ. بۇ ئہسنادداا، بوسنىيہ –ھہررسہكك، سېربىيہ، 

قاررااباغغ ۋۋہەہ بۇلغاررىيہددىكکى مۇستہقىللىق تہلہپپ قىلىش خاررااكکتېرلىك ئىسيانالررنى چۆررىدىگہنن ھالداا 

ئىستانبۇلداا بىر يىغىن ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتى بولۇپمۇ ررۇۇسىيہنىڭ مۇددااخىلہ قىلىشىنىڭ ئالدىنى 



ئېلىش ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشش ئۈچۈنن 1876- يىلى 23- ددېكکابىر كکۈنى 

قۇررۇۇلتايي خىزمہتلىرىنى باشالشش بىلہنن بىرگہ، قانۇنى ئہساسىينى ئېالنن قىلغانلىقىنى جاكکارراليدۇۇ.

قانۇنى ئہساسىينى تہيياررالپپ چىققانن ۋۋہەہ سۇلتانغا قوبۇلل قىلدۇۇررغانن كکىشى ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك مىتھاتت 

پاشاددۇۇرر. مىتھاتت پاشا، تہنزىماتت ددہەہۋۋررىى يېتىشتۈررگہنن ئہڭڭ كکۈچلۈكك ئۆلكکہ ۋۋاالىيسى ددېگہنن نامم بىلہنن 

شۆھرہەہتت قاززىنىدۇۇ. تۇنا، باغداادد، ئايدىن، ئہددىرنہ، نىش ۋۋہەہ سہالنىكکقا ئوخشاشش ۋۋىاليہتلہررددہەہ باشش 

ۋۋاالىيلىق ۋۋہەہززىپىسىنى ئۆتہپپ، مہززكکۇرر ۋۋىاليہتلہررنىڭ سىياسىي مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇررىدۇۇ، ئاررقىدىن 

سۈررئہتت بىلہنن قوررۇۇلۇشش ۋۋہەہ ئىقتىساددىي جہھہتتہ تہررہەہققىياتالررنى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىدۇۇ. ياشش 

ئوسمانلىالررمۇ چىقاررغانن «ھۆررررىيہتت» ۋۋہەہ «مۇخبىر» ناملىق گېزىتلىرىداا مىتھاتت پاشاغا ناھايىتى يۇقىرىى 

باھا بېرىدۇۇ. مىتھاتت پاشا ھہققىدہەہ چہتت ئہللہررددىمۇ ناھايىتى كکۆپپ ئىجابىي ماقالىلہرر يېزىلىدۇۇ. مىتھاتت 

پاشا، ئہنگلىيہ بىلہنن قويۇقق مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىدۇۇ ۋۋہەہ بۇ ددۆۆلہتنىڭ ھہرر دداائىم ئۇنى قولالپپ كکہلگہنلىكکىنى 

ھېس قىلىپ تۇررىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ مىتھاتت پاشا ئۆلكکہ ۋۋاالىيلىقىداا قولغا كکہلتۈررگہنن ئۇتۇقلىرىنى 

مہرركکىزىي ھۆكکۈمہتتہ نامايانن قىاللمايدۇۇ. قانۇنى ئہساسىي ئېالنن قىلىنغاندىمۇ غہرربنىڭ قوللىشىغا 

ئېرىشہلمہيدۇۇ، ھہتتا بۇ ھہررىكکہتكکہ ئوررۇۇنسىز بىر ئىش ددہەہپپ باھا بېرىلىدۇۇ.

قانۇنى ئہساسىي 12 تېما ئاستىداا جہمئىي 119 ماددددىدىن تہشكکىل تاپقانن بولۇپپ، ئوتتۇررىغا قويۇلغانن 

ئاساسلىق پىرىنسىپالرر نۇقتىسىدىن بۇ ئاساسىي قانۇنن بىر قىسىم تہتقىقاتچىالررنىڭ قاررىشىچہ، 1920 ۋۋہەہ 

1924- يىلىدىكکى ئاساسىي قانۇنالررغا ئۈلگہ بولغانن، بىر قىسىم تاررىخچىالررنىڭ قاررىشىچہ، 1960- 

يىلىغىچہ ئىجراا قىلىنغانن .

.......................................................................................



1876- يىلىدىكکى ئاساسىي قانۇننىڭ قوبۇلل قىلىنىشى بىلہنن «تاجلىق ددېموكکرااتىيہ» ددہەہپپ ئاتالغانن 

بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت ئىجراا قىلىنىشقا باشلىنىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ مہجلىس (پاررالمېنت) قۇررۇۇلىدۇۇ. تۇنجى 

مہجلىس 1877- يىلى 19- ماررتت كکۈنى ئېچىلىدۇۇ. مہجلىسنىڭ تہسىس قىلىنىشىداا ئہنگلىيہ پاررالمېنت 

تۈززۈۈمىنىڭ ئاساسس قىلىنغانلىقىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. «مہجلىسى ئومۇمىي» ددہەہپپ ئاتالغانن ئومۇمىي 

مہجلىس، ئىكکكکى تۆۋۋہەہنن مہجلىستىن تہشكکىل تاپىدۇۇ. بىرىنچىسى «مہجلىسى ئايانن» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن 

ئىمپېرااتوررلۇقق مہجلىسى ئىدىى. بۇ مہجلىسنىڭ پاررالمېنت ئہززاالىرىى پاددىشاھھ تہررىپىدىن ئۆمۈرر بويى پاررالمېنت 

ئہززااسى قىلىپ تہيىنلىنىدىغانن بولۇپپ، جہمئىي 26 ئہززااددىن تہشكکىل تاپاتتى. يہنہ بىر مہجلىس بولسا، 

«مہجلىسى مہبۇسانن» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن پاررالمېنت ئہززااسى مہجلىسى ئىدىى. بۇ مہجلىسنىڭ ئہززاالىرىى، 

سايالمم ئاررقىلىق ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ ھہرر قايسى جايلىرىدىكکى مۇسۇلمانن ۋۋہەہ غہيرىى مۇسۇلمانن نامزااتالررنىڭ 

سايلىنالىغانلىرىدىن تہشكکىل تاپاتتى. جہمئىي 115 پاررالمېنت ئہززااسىدىن تہشكکىل تاپىدىغانن بۇ 

مہجلىسنىڭ تۇنجى ئہززاالىرىنىڭ 69 ىى مۇسۇلمانن، 49 ىى بولسا، غہيرىى مۇسۇلمانالررددىن ئىدىى. بۇ 

نہتىجہ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى تہۋۋہەہلىكکىدہەہ ياشايدىغانن باررلىق پۇقرااالررنى ددىن، تىل ۋۋہەہ ئىرقالررغا كکۆررہەہ 

ئايرىماستىن، پہقہتت بىرال مىللہتت ددہەہپپ قاررىغانن ئاساسىي قانۇننىڭ ئوسمانچىلىق ئىدىيىسىگہ 

تايانغانلىقىنى مہنبہ قىالتتى. شۇ قېتىملىق سايالمم نہتىجىسىدہەہ، لىۋىيہ، يہمہنن، بوسنىيہگہ ئوخشاشش 

يىرااقق جايالررددىنمۇ پاررالمېنت ئہززااسى سايلىنىپ، ئىستانبۇلغا كکېلىشىدۇۇ. بۇالررنىڭ بہززىلىرىى تۇنجى قېتىم 

ئىستانبۇلنى كکۆررگہنن كکىشىلہرر ئىدىى. بہززىلىرىنىڭ تۈرركکچىسى يېتہررلىك ئہمہسس ئىدىى. ئہھۋاالنىڭ 

مۇشۇندااقق بولۇشىغا قاررىمايي، بۇ پاررالمېنت ئىچىدىن گىرىت، تېسېليا ۋۋہەہ ئېپىرنىڭ گىرېتسىيہگہ 

بىرىلىشىنى، شہررقىي ئاناددوولۇددىمۇ بىر ئہررمہنى خانلىقىنىڭ قۇررۇۇلۇشىنى ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىنىڭ ئىزچىل 

ھالداا قوللىشىنى تہلہپپ قىلىدىغانن غہيرىى مۇسۇلمانن پاررالمېنت ئہززاالىرىمۇ چىقىدۇۇ. يہنہ بىر قىسىم 



پاررالمېنت ئہززاالىرىنىڭ پاررالمېنت تۈززۈۈمىنى چۈشىنىپ يېتہلمىگہنلىكکلىرىى ۋۋہەہ ھۆكکۈمہتتىنمۇ ئۈستۈنن ئوررۇۇنداا 

تۇررۇۇپپ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہشنى تہلہپپ قىلىدىغانن ئہھۋااللىرىمۇ كکۆررىلىدۇۇ.

تۇنجى مہجلىسنىڭ يہنہ بىر خاتالىقى بولسا، مىتھاتت پاشا باشالمچىلىق قىلغانن بىر گۇررۇۇپپىنىڭ ررۇۇسىيہگہ 

قاررشى ئۇررۇۇشش ئېالنن قىلىشى ئىدىى. بۇ ئىش ھىجىرىيہ 1293- يىلى يۈزز بہررگہنلىكکى ئۈچۈنن «93 

ھہرربى» ددہەہپپ ئاتالغانن 1877- 1878- يىللىرىى يۈزز بہررگہنن ئوسمانلى –ررۇۇسس ئۇررۇۇشىدۇۇرر. بۇ ئۇررۇۇشش 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى ئۈچۈنن بىر ۋۋہەہيراانچىلىق ئېلىپ كکېلىدۇۇ. بالقانن رراايونلىرىى ۋۋہەہ كکاۋۋكکاززالررددىن كکہلگہنن 

مىليونالررچہ ئۇررۇۇشش قۇرربانى كکۆچمہنن ئىستانبۇلغا توپلىنىدۇۇ. ددۆۆلہتت ززووررىيىۋااتقانن ئىقتىساددىي ۋۋہەہ 

بىخہتہررلىك مہسىلىلىرىنى يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ ھہلل قىاللمايدۇۇ. مہسىلىلہررنىڭ ھہلل قىلىنالماسلىقى 

مہجلىستىكکى چہتت ددۆۆلہتلہررنىڭ كکونترووللۇقى ئاستىداا ھہررىكکہتت قىلىۋااتقانن پاررالمېنت ئہززاالىرىغا چېتىپ 

چۈشىنىلىپ، 1878- يىلى 13- فېۋرراالداا مہجلىس نامہلۇمم ۋۋااقىتقىچہ تاقىۋېتىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، 

ئاررىدىن 14 ئايي ئۆتكکہندىن كکېيىن بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت ئاخىرلىشىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئوسمانلى 

ددۆۆلىتىنىڭ كکېيىنچہ ئېالنن قىلغانن يىلنامىلىرىدہەہ 30 يىل بويىچہ قانۇنى ئہساسىيغا ئوررۇۇنن بېرىلىدۇۇ. 

بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت ناھايىتى قىسقا ۋۋااقىت ددااۋۋاامم قىلغانن بولسىمۇ، تۈرركك ددېموكکرااتىيہ تاررىخىنىڭ 

باشالنغۇچى سۈپىتىدہەہ تۇنجى پاررالمېنتى ۋۋہەہ تۇنجى ئاساسىي قانۇنى بىلہنن تاررىختىكکى ئوررنىنى ئالىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق سہكکكکىزىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.

Şükrü Hanioğlu, "Meşrutiyet" TDVİA, c.29.



Akif Aydın, "Kanun-i esasi" TDVİA, c.24.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-49
ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد (1876- 1909)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد (1876- 1909)»

ئوسمانلى تاررىخىدىكکى 36 ئوسمانلى پاددىشاھى ئاررىسىدىكکى ئہڭڭ كکۆپپ بہسس –مۇناززىرہەہ تېمىسى بولغانن ۋۋہەہ 

پہررقلىق ددۇۇنيا قاررااشلىرىنى چىقىش قىلغانن ھالداا، ھہققىدہەہ ئہسہررلہرر يېزىلغانن ئوسمانلى سۇلتانى 

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدتۇرر. بىر قىسىم تہتقىقاتچىالررنىڭ قاررىشىچہ ئۇ، قولى قانن بىلہنن بويالغانن بىر 

سۇلتانن بولسا، ناھايىتى كکۆپپ تہتقىقاتچىالرر، بۇ سۈپہتلہرر ئاررقىلىق ئۇنىڭغا تۆھمہتت قىلىنغانلىقىنى، ئۇنىڭ 

قاندىن نہپرہەہتلىنىدىغانن، ئۆلۈمم جاززاالىرىنىمۇ مۇددددہەہتسىز قاماقق جاززاالىرىغا ئۆززگہررتكکہنن، ئۆززىگہ سۇيىقہست 

قىلىشقا ئوررۇۇنالررنىمۇ كکہچۈررۈۈمم قىلغانن، ھہتتا ئاررىدىن مہلۇمم ۋۋااقىت ئۆتكکہندىن كکېيىن مۇكکاپاتلىيالىغانن 

ئۇلۇغغ خاررااكکتېرگہ ئىگہ بىر سۇلتانن ئىكکہنلىكکىنى يېزىشىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ 1876- يىلى بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت بىلہنن تہختكکہ ئولتۇررۇۇپپ، 1908- يىلى 

ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت بىلہنن تہختتىن چۈشكکہنلىكکىنى ئہرركکىن –ئاززااددہەہ ھالداا ئوتتۇررىغا قويۇشش مۇمكکىن. 



بۇ ئىكکكکى مہشرۇۇتىيہتت ئاررىسىدىكکى 30 يىلغا يېقىن جہرريانن ئىچىدہەہ بولسا، ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنى 

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد ئۆزز ئالدىغا ئىدااررہەہ قىلىدۇۇ. بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتنى ۋۋہەہ تۇنجى غہرربب ئۇسۇلىدىكکى 

ئوسمانلى ئاساسىي قانۇنى بولغانن قانۇنى ئہساسىينى ئېالنن قىلىدىغانلىقىغا ۋۋہەہددہەہ قىلغانن ئىكکكکىنچى 

ئابدۇۇلھہمىد، 1876- يىلى ياشش ئوسمانلىالرر جہمئىيىتىنىڭ سىياسىي قانىتىنى تہشكکىل قىلىدىغانن 

مىتھاتت پاشا ۋۋہەہ ئہترااپىدىكکىلہرر تہررىپىدىن تہختكکہ چىقىرىلىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد تہختكکہ ئولتۇررغانداا 34 يېشىنى تولدۇۇررغانن بىرىى بولسىمۇ، ئۇنىڭ 

خۇسۇسىيہتلىرىگہ دداائىر يېتہررلىك ددہەہررىجىدہەہ مہلۇماتت يوقق. ھہتتا ئابدۇۇلمہجىدنىڭ كکۆپپ ساندىكکى 

ئوغۇللىرىنىڭ بىرىى بولۇشىغا قاررىمايي، سہلتہنہتنىڭ بېشىغا كکېلىدىغانن نامزااتالرر قاتاررىدىمۇ تىلغا 

ئېلىنمايتتى. ئاتىسىنىڭ ددېگہندہەہكك كکۆڭۈلل بۆلۈشىگہ مۇيہسسہرر بواللمىغانن ۋۋہەہ ئانىسى ئۇ ئونن بىر ياشقا 

كکىرگہندہەہ تۇبېركکۇليوزز كکېسىلىگہ مۇبتىال بولۇپپ ئالہمدىن ئۆتكکہنن ئابدۇۇلھہمىد، بۇ خىل شارراائىتالرر ئاستىداا 

باشقىالرر بىلہنن ددېگہندہەہكك ئاررىلىشىپ كکہتمہيدىغانن، ددہەہررىجىدىن تاشقىرىى گۇمانخورر ۋۋہەہ قوررقۇنچاقرااقق بىر 

خىل خاررااكکتېر بىلہنن يېتىشىپ چىقىدۇۇ. ئۇنىڭ بۇ خىل ئاالھىدىلىكکلىرىى كکېيىنكکى مہززگىللہررددىكکى 

باشقۇررۇۇشش ئۇسۇلىدىمۇ ئۆززىنى نامايانن قىلىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، بىر ئۆگہيي ئانىنىڭ ھىمايىسىگہ 

تاپشۇررۇۇلغانن ئابدۇۇلھہمىد، ئانىغا بولغانن سۆيگۈسىنى بۇ ئۇسۇلل بىلہنن تولۇقالشقا تىرىشىدۇۇ ۋۋہەہ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ 

تونۇلغانن ئۇستاززلىرىدىن تہلىم –تہرربىيہ ۋۋہەہ ددہەہررسس ئالىدۇۇ. بۇ ددہەہررسلہررنىڭ ئاررىسىداا “لىسانى ئوسمانى”ددہەہپپ 

ئاتىلىدىغانن تۈرركك تىلى ۋۋہەہ ئہددہەہبىياتى، ئہررہەہبچہ، پاررىسچہ، تۈرركك ۋۋہەہ فىراانسۇزز ئوقۇتقۇچىالررددىن 

فىراانسۇززچہ، ئىتالىيہلىك ئوقۇتقۇچىالررددىن مۇززىكکا ۋۋہەہ پىيانىنو ددہەہررسلىرىنى ئالىدۇۇ. تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ 

مىسىر ۋۋہەہ ياۋۋررووپا ساياھہتلىرىگہ ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدمۇ قاتنىشىدۇۇ.

تہلىم –تہرربىيہ ئالغانن ۋۋہەہ ياۋۋررووپانى كکۆررگہنن بىرىى بولۇشىغا قاررىمايي، ئاتىسى ئابدۇۇلمہجىدنىڭ ئہكکسىچہ، 

غہرربچہ تۇررمۇشش ئۇسۇلىنى قوبۇلل قىلمايي، تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ ددہەہسلہپكکى مہززگىللىرىدىكکىگہ ئوخشاشش 



ئاددددىى –سادددداا تۇررمۇشش ئۇسۇلىنى تالاليدۇۇ، ئىسالمنىڭ كکۆررسہتمىلىرىنى ئادداا قىلىشقا تىرىشىدۇۇ. 1876- 

يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانداا، شۇ چاغقىچہ ئىجراا قىلىنىپ كکېلىۋااتقانن ساررااينىڭ قائىدہەہ –يۇسۇنلىرىنى بىر 

تہررہەہپكکہ قايرىپ قويۇپپ، ئہسكکہررلہرر بىلہنن ئۇالررنىڭ گاززااررمىلىرىداا تاماقق يېيىش، سارراايدىكکى چۆررىلہررنىڭ 

سانىنى قىسقاررتىش، ئۇ چاغقىچہ ددااۋۋااملىشىپ كکہلگہنن ررہەہسمىي مۇررااسىمالرردداا ئوررۇۇنن ئېلىپ كکہلگہنن 

ساررااينىڭ باشقۇررغۇچىلىرىغا ئوررۇۇنن بہررمہسلىك ددېگہندہەہكك سىياسہتلىرىى بىلہنن ددىققہتنى تاررتىدۇۇ ۋۋہەہ خہلق 

ئۈمىدىنى باغلىغانن بىر سۇلتانن بولىدۇۇ. ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد، 1876- يىلى بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتنى 

قوبۇلل قىلىش، تۇنجى ئوسمانلى ئاساسىي قانۇنى بولغانن “قانۇنى ئہساسىي”نى ئېالنن قىلىش، ئوسمانلى 

تاررىخىدىكکى تۇنجى پاررالمېنت بولغانن “مہجلىسى ئومۇمىي”(ئومۇمىي مہجلىس) نى ئېچىش ئاررقىلىق 

خہلقنىڭ ئۈمىدىنى يہررددہەہ قويمايدۇۇ ۋۋہەہ ددېموكکرااتت بىر سۇلتانن بولىدىغانلىقى تويغۇسىنى بېرىدۇۇ.

.......................................................................................

لېكکىن، 1876- يىلى قېرىندىشى بہشىنچى مۇررااتنىڭ تہختكکہ ئولتۇررۇۇشى ۋۋہەہ تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ 

ئۆلتۈررۈۈلۈشى ۋۋہەہقہسىدہەہ مىتھاتت پاشا باشچىلىقىدىكکى بىر تۈرركکۈمم كکىشىلہررنىڭ رروولل ئوينىغانلىقىنىڭ 

ئاشكکاررىلىنىشى، ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدتہ ئۆززىنىڭمۇ ئہينى شہكکىلدہەہ ئۆلتۈررۈۈلىدىغانلىقى ياكکى تہختتىن 

چۈشۈررۈۈلىدىغانلىقى ئہندىشىنى پہيداا قىلىدۇۇ. ئۇنىڭدىن كکېيىن 1908- يىلىدىكکى ئىكکكکىنچى 

مہشرۇۇتىيہتنىڭ ئېالنن قىلىنىشىغا قہددہەہرر ددااۋۋااملىشىدىغانن 30 يىللىق جہرريانداا ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ددۆۆلہتنى 

كکۈچلۈكك ئىستىخباررااتت توررىغا تايانغانن ھالداا ئىدااررہەہ قىلغانلىقىنى كکۆررىۋېلىشقا بولىدۇۇ.  ئۇ پہقہتت ددۆۆلہتت 

ئىچىدىكکى ئہھۋاالالررنىال ئہمہسس، چہتت ددۆۆلہتلہررددىكکى ھاددىسىلہررنىمۇ يېقىندىن كکۆززىتىدۇۇ. ددۆۆلہتنىڭ 

مہرركکىزىنى يۇلتۇزز ساررىيىغا يۆتكکہپپ، ئۇ يہررددہەہ گويا يېڭى بىر ھۆكکۈمہتت قۇررغاندہەہكکال مۇھىت پہيداا قىلىدۇۇ. 

سارراايي ئىچىدىكکى تہررجىمہ ئىشلىرىى ئىشخانىلىرىداا ياۋۋررووپانىڭ مۇئہييہنن شہھہررلىرىدہەہ چىقىدىغانن مہشھۇرر 



گېزىتلہررنىڭ ئوسمانلى ددۆۆلىتى ۋۋہەہ ساررىيى بىلہنن مۇناسىۋہەہتلىك بۆلۈملىرىنى ئايرىتىپ، تہررجىمہ 

قىلدۇۇررىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىدہەہ، 1877- 1878- يىلىدىكکى ئوسمانلى –ررۇۇسس ئۇررۇۇشى نہتىجىسىدہەہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى سېربىيہ، ررۇۇمېنىيہ ۋۋہەہ قاررااددااغغ (قاررااتاغغ) قاتاررلىق رراايونالررنىڭ مۇستہقىللىقلىرىنى ئېتىرااپپ 

قىلىشقا مہجبۇرر بولۇپپ قېلىش بىلہنن بىرگہ، بۇلغاررىيہ خانلىقىنىڭ قۇررۇۇلىشىغىمۇ ماقۇللۇقق بىلدۈۈررىدۇۇ. 

ناھايىتى كکۆپپ مىقدااررددىكکى ئۇررۇۇشش تۆلہمم پۇلىنى تۆلىيہلمىگہندىن كکېيىن، قاررسس، ئاررددااھانن ۋۋہەہ باتۇمم 

قاتاررلىق شہھہررلہرر ررۇۇسىيہگہ بېرىلىدۇۇ. 1878- يىلى قىبرىس ئاررىلىنىڭ ئىدااررہەہ قىلىش ئىشلىرىى 

ئہنگلىيہگہ ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىلىدۇۇ. بوسنىيہ –گېرتسېگوۋۋىنا بولسا، ئاۋۋستىرىيہ تہررىپىدىن ئىشغالل قىلىنىدۇۇ. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ يېڭى قہررزز ئېلىش ئىمكکانىيىتىگہ ئىگہ بولۇشى ئۈچۈنن،  1881- يىلى چہتت 

ئہللىكکلہررنىڭ ددۆۆلہتت كکىرىملىرىنى كکونترووللۇقى ئاستىغا ئېلىشىغا ررۇۇخسہتت قىلىدىغانن «ددۇۇيۇنى ئومۇمىييہ» 

يہنى ئومۇمىي قہررززلہرر ناملىق ئىدااررىنىڭ قۇررۇۇلۇشى تہستىقلىنىدۇۇ.

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد، شۇ كکۈندىن باشالپپ ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى ئۇررۇۇشش ئاررقىلىق ئہمہسس، 

ددىپلوماتىك ئۇسۇلالررغا تايانغانن ھالداا ساقالپپ قېلىشقا تىرىشىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ، خہلىپہ ئۇنۋاانىنى 

ئىشلىتىپ، ئىسالمم بىرلىكکىنى شہكکىللہندۈۈررۈۈشكکہ تىرىشىدۇۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنن يېقىنقى ززاامانغا قہددہەہرر 

ئافرىقىنىڭ چہتت جايلىرىداا سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىدنىڭ نامىغا ئاتاپپ خۇتبىلہرر ئوقۇلىدۇۇ. غہرربلىكکلہرر تہررىپىدىن 

«پانئىسالمىزىم» ددہەہپپ ئاتالغانن بۇ سىياسہتت ددۆۆلہتنىڭ ررہەہسمىي ئىدىئولوگىيىسىگہ ئايلىنىدۇۇ. بۇ بولسا، 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 1839- يىلىدىكکى تہنزىماتت پہررمانى، 1856- يىلىدىكکى ئىسالھاتت پہررمانى ۋۋہەہ 

1876- يىلىدىكکى قانۇنىي ئہساسىي بىلہنن ددۆۆلہتكکہ ھۆكکۈمراانن قىلىشنى ئاررززۇۇ قىلغانن غہرربب پىكکرىنىڭ بىر 

چہتكکہ قايرىپ قويۇلۇشى ددېگہنلىك بوالتتى. تہنزىماتت پىكکرىى بويىچہ تہرربىيلىنىپ يېتىشىپ چىققانن 

يېڭى ئہۋۋالددالرر ئىچىدہەہ ئابدۇۇلھہمىدكکہ قاررشى كکۈچلۈكك ئۆكکتىچىلىك تۇيغۇسى پہيداا بولىدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ 



«ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي (بىرلىك ۋۋہەہ تہررہەہققىياتت)» ناملىق بىر ئۆكکتىچى جہمئىيہتت قۇررۇۇلىدۇۇ. ئابدۇۇلھہمىدنىڭ 

ئۇززۇۇنغا سۇززۇۇلغانن سہلتہنہتت يىللىرىى جہرريانىداا بۇ جہمئىيہتت خہلقنىڭ خېلىال كکۈچلۈكك ددہەہررىجىدہەہ قوللىشىغا 

ئېرىشىشكکہ باشاليدۇۇ. ئومۇمہنن ماكکېدوونىيہددىكکى ئۈچىنچى ئاررمىيہ سېپىدہەہ ۋۋہەہززىپہ ئۆتہۋۋااتقانن ياشش 

ئوفېتسىرالررددىن تہشكکىل تاپقانن بۇ جہمئىيہتت، تۆۋۋہەہنن مائاشلىق ئوفېتسىرالرر مائاشلىرىنى ئااللمىغاندىن 

كکېيىن، مہشرۇۇتىيہتت نامى ئاستىداا ئىسيانن كکۆتۈررىدۇۇ ۋۋہەہ 1908- يىلى ئابدۇۇلھہمىدكکہ مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن 

قىلدۇۇررىدۇۇ. بۇ ۋۋہەہقہنى بىر تاررىخچى، «سۇلتانن ھہمىد، ئوفېتسىر مائاشلىرىنى ۋۋااقتىداا بېرہەہلمىگہنلىكکى 

ئۈچۈنن تہختتىن چۈشتى» ددہەہپپ ئىزااھاليدۇۇ. ئابدۇۇلھہمىد، 1909- يىلى ئاپرېل ئېيىداا تہختتىن 

چۈشۈررۈۈلىدۇۇ.

.......................................................................................

ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ سہلتہنىتى بويىچہ تاشقى سىياسہتنى ئہڭڭ ياخشى ئىدااررہەہ قىلغانلىقى قوبۇلل 

قىلىنىدۇۇ. ئۇ، مۇۋۋااززىنہتنى ساقالپپ قېلىش سىياسىتى ئاررقىلىق ئۇززۇۇنن يىلالرر بويىچہ ئۇررۇۇشالررنىڭ يۈزز 

بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇۇ. 1899 - 1907- يىللىرىى ئاررىسىداا ئىستانبۇلداا ئہنگلىيہنىڭ باشش ئہلچىسى 

بولۇپپ ۋۋہەہززىپہ ئۆتىگہنن سىر نىكکوالسس ئوكکوننورر، ياۋۋررووپانىڭ ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ قالغانن ئہڭڭ 

چوڭڭ ئامىلنىڭ سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ددىپلوماتىيىسى ئىكکہنلىكکىنى ئېيتىدۇۇ. فىراانسىيہنىڭ ئىستانبۇلداا 

تۇررۇۇشلۇقق باشش ئہلچىسى بومپارردد بولسا، سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىدنى ياۋۋررووپانىڭ ئہڭڭ ررېئالىست ددىپلوماتى ددہەہپپ 

تہررىپلہيدۇۇ.

سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىد ئىچكکى سىياسہتتہ بولسا، ھہممىدىن بہكك مائاررىپ ساھہسىدہەہ ئۆنۈملۈكك قہددہەہملہررنى 

باسىدۇۇ. 1876- يىلىدىكکى تۇنجى ئاساسىي قانۇننىڭ ررووھىغا ئاساسہنن، پۈتۈنن ئىمپېرااتوررلۇقق تہۋۋہەہلىكکىدہەہ 

باشالنغۇچچ مائاررىپنى مہجبۇررىي ھالغا كکہلتۈررىدۇۇ. ئۇنىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ باشالنغۇچچ مہكکتہپلہررنىڭ سانى ئالتىدىن 



9347 گہ چىقىرىلىدۇۇ. ئوتتۇرراا مہكکتہپلہررنىڭ سانى 227 ددىن 619 غا، تولۇقق ئوتتۇرراا مہكکتہپلہررنىڭ 

سانى 5 تىن 109 غا چىقىرىلىدۇۇ. قانۇنن، باشقۇررۇۇشش، پۇقرااالرر ئۈچۈنن ئىنژېنىرلىق پاكکولتىتلىرىى، گۈززہەہلل 

سہنئہتت، ئوررمانچىلىق ۋۋہەہ ززىراائہتت پاكکولتىتلىرىدىن باشقا، 33 ئايرىم ئوقۇتقۇچىالرر مہكکتىپى ئېچىلىپ، 

مائاررىپنىڭ ئومۇملىشىشى كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنىدۇۇ. يۈززلہررچہ ئوفېتسىر، ددووختۇرر ۋۋہەہ باشقا كکہسىپتىكکى 

كکىشىلہرر، فىراانسىيہ ۋۋہەہ گېرمانىيہ قاتاررلىق ياۋۋررووپا ددۆۆلہتلىرىگہ ئوقۇشقا ئہۋۋہەہتىلىدۇۇ. نہتىجىدہەہ ھہمم شہررقق 

ھہمم غہرربب كکۈلتۈررىنى قوبۇلل قىلغانن يېڭى بىر ئہۋۋالدد يېتىشتۈررۈۈپپ چىقىلىدۇۇ. ھاززىرقى كکۈندىكکى 

ئاررخىئولوگىيہ مۇززېيى، بہياززىت كکۇتۇبخانىسى، يۇلتۇزز ئاررخىپ ۋۋہەہ كکۇتۇبخانىسىمۇ ئۇنىڭ ددہەہۋۋررىدہەہ ررووياپقا 

چىقىرىلغانن قىممہتلىك مہددہەہنىي مىرااسالررددۇۇرر.

ئىستانبۇلل، سہالنىك، ئىزمىر، بېيرۇۇتقا ئوخشاشش مۇھىم پوررتت شہھہررلہررددہەہ توكك بىلہنن ماڭىدىغانن 

تىراامۋاايالرر، تېلېفونن ۋۋہەہ ئاپتومۇبىلالرر كکۆررۈۈلۈشكکہ باشاليدۇۇ. ئىستانبۇلل –باغداادد تۆمۈرر يولى قوررۇۇلۇشى 

گېرمانالررغا ھۆددددىگہ بېرىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇالررنىڭ قولى ئاررقىلىق پۈتكکۈززىلىدۇۇ. تۆمۈرر يولى ھىجاززغىچہ يہتكکۈززۈۈلىدۇۇ. 

تاماكکا ۋۋہەہ قہھۋہەہ خوماررىى بارر بولغانن ئابدۇۇلھہمىد كکۆررگہنن ۋۋہەہ ئاڭلىغانلىرىنى قہتئىي ئۇنتۇپپ قالمايدىغانن 

ناھايىتى كکۈچلۈكك تۇتىۋېلىش قابىلىيىتى بىلہنن گېرمانىيہ ئىمپېرااتوررىى ئىكکكکىنچى ۋۋىلھېلم، ئامېرىكکا قوشما 

شتاتلىرىى سابىق پىرېزىدېنتى گېنراالل گراانت، ئىراانن شاھى ناسىرۇۇددددىنغا ئوخشاشش مہشھۇرر ددۆۆلہتت 

ئہرربابلىرىنى ئىستانبۇلداا كکۈتىۋاالىدۇۇ. گېرمانىيہ ئىمپېرااتوررىى ۋۋىلھېلمنىڭ ززىياررىتىدىن قالغانن گېرمانن 

چہشمىسى ززاامانىمىزغا قہددہەہرر مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ كکہلمہكکتہ. ياغاچچىلىقتا يېتىشكکہنن بىر سہنئہتكکارر 

ھېسابلىنىدىغانن ئابدۇۇلھہمىد، ماكکياۋۋېللىنىڭ ئہسىرىنى ئوقۇيدۇۇ ۋۋہەہ ئۇنىڭ كکۈچلۈكك تہسىرىگہ ئۇچراايدۇۇ. 

تىياتىرنى ياخشى كکۆررىدىغانن ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد، يۇلتۇززددىكکى سارراايي تىياتىرىداا ئوپېراا ۋۋہەہ باشقا سہنئہتت 

تۈررلىرىنى تاماشا قىلىشنى ياخشى كکۆررہەہتتى. 1909- يىلىدىن 1912- يىلىغىچہ سہالنىكکتہ، 1918- 

يىلى 10- فېۋرراالل كکۈنىگىچہ بہيلہرر بہيى (بہگلہرر بېگى) ساررىيىداا ياشىغانن سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىد ئاررقىداا، 



شىشلىدىكکى ئہتفالل (بالىالرر) ددووختۇررخانىسى، ددااررۇۇلل ئہجہززہەہ (ياشانغانالرر پاررااۋۋاانلىق ئوررنى)، يېڭى 

پوچتىخانا، ھہمىدىيہ سۇلىرىى مۇئہسسىسہسى ۋۋہەہ ھہمىدىيہ نامى ئاستىدىكکى ناھايىتى كکۆپپ مہكکتہپپ، 

بۇالقق، جامہ، الگېر ۋۋہەہ يېزىالررنى قالدۇۇررۇۇپپ بۇ ددۇۇنيا بىلہنن ۋۋىداالىشىدۇۇ.

ھۆررمہتلىك ررااددىئو ئاڭلىغۇچىالرر! يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ قىرىق 

توققۇززىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1986.

Cevdet Küçük, "II. Abdülhamit" TDVtA, ol.

Osmanlı, c. 12.

Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-50
ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت ھہققىدہەہ قىسقىچہ مہلۇماتت...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت (1908- 1918)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت (1908- 1918)»

1908- يىلى 23- ئىيۇلل كکۈنى ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن قىلىدىغانن چاغقا كکہلگہندہەہ، ئىكکكکىنچى 

ئابدۇۇلھہمىد سہلتہنىتىنىڭ 32- يىلىغا قہددہەہمم باسقانىدىى. ئۇ، تہختتہ ئولتۇررغانن 32 يىلىنىڭ 30 يىلىنى 



ئۆزز ئالدىغا ھۆكکۈمدااررلىق قىلىش بىلہنن ئۆتكکۈززىدۇۇ. پہقہتت ددہەہسلہپكکى ئىكکكکى يىلىداا بىرىنچى مہشرۇۇتىيہتت 

ئېالنن قىلىنىدۇۇ، 1876- يىلى قانۇنى ئہساسىي ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن تۇنجى تۈرركك ئاساسىي قانۇنى ئىجراا 

قىلىنىشقا باشاليدۇۇ ۋۋہەہ تۈرركك تاررىخىداا تۇنجى قېتىم خہلق تہررىپىدىن سايالنغانن بىر مہجلىس تہشكکىل 

قىلىنىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ تۈرركك ددېموكکرااتىيہ تاررىخىمۇ باشالنغانن بولىدۇۇ. لېكکىن ئابدۇۇلھہمىد، تۇنجى 

ئوسمانلى مہجلىسى (پاررالمېنتى) نى تہشكکىل قىلغانن پاررالمېنت ئہززاالىرىى ئاررىسىدىكکى غہيرىى 

مۇسۇلمانالررنىڭ نىسبىتىنى ددىققہتكکہ ئېلىپ، ئۇالررنىڭ مہجلىسنى ۋۋہەہتہننىڭ پاررچىلىنىشى ئۈچۈنن 

سۇيىئىستىمالل قىلىنىش ئېھتىمالىنىڭ باررلىقىدىن ئہندىشہ قىلىدۇۇ. 1877- 1878- يىللىرىدىكکى 

ئوسمانلى –ررۇۇسس ئۇررۇۇشى مہجلىسنى تاقىۋېتىش ئۈچۈنن ئىمكکانىيہتت ياررىتىپ بېرىدۇۇ. ئۇ، شۇ كکۈندىن 

كکېيىنكکى 30 يىل بويىچہ ددۆۆلہتنى گويا بىر ررووما ئىمپېرااتوررىدہەہكکال ئىدااررہەہ قىلىدۇۇ. ئۇنىڭ بۇ 30 يىللىق 

سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى ئومۇمہنن تىنچلىق كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلىنغانن، باياشاتلىق ھۆكکۈمم سۈررگہنن ددہەہۋۋرر بولىدۇۇ. 

ئہينى ۋۋااقىتتا بۇ 30 يىل، مۇستہبىتلىك ھۆكکۈمم سۈررگہنن ددہەہۋۋرر بولىدۇۇ.

بۇنچىلىك ئۇززۇۇنن مۇددددہەہتت ددااۋۋاامم قىلغانن ئہڭڭ ياخشى سہلتہنہتلہررمۇ پىسخىك جہھہتتىن ناررااززىلىق ۋۋہەہ 

ززىرىكکىش تۇيغۇسى ياررىتىدۇۇ. مہسىلہنن، ئوسمانلى تاررىخىنىڭ ئہڭڭ پاررالقق ددہەہۋۋررىى ددہەہپپ قوبۇلل قىلىنىدىغانن 

قانۇنى سۇلتانن سۇاليمانن ددہەہۋۋررىدىمۇ ئۇنىڭ 46 يىللىق سہلتہنىتىنىڭ ئاخىرلىرىغا كکہلگہندہەہ ھہمم ئوسمانلى 

خانىداانلىقىنىڭ ئىچىدہەہ ھہمم خہلقنىڭ بىر قىسىم قاتالملىرىى ئىچىدہەہ قىيىنچىلىقالرر توغۇلۇشقا باشلىنىدۇۇ. 

بولۇپمۇ ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد ددہەہۋۋررىى قانۇنى سۇلتانن سۇاليماننىڭ ددہەہۋۋررىگہ ئوخشىمايتتى ۋۋہەہ ددۆۆلہتنىڭ 

19- ئہسىرددىن 20- ئہسىرگہ ئۆتۈشش جہرريانى تہقہززززاا قىلغانن يېڭىلىقالررنى ئہمہلىيلہشتۈررۈۈشش كکۈچى 

ئاجىزالشماقتا، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ددۇۇنيا سىياسىتىدىكکى پېيى ۋۋہەہ قۇددررىتى باررغانچہ ئاززاايماقتا ئىدىى.

ۋۋہەہززىيہتتىن ناررااززىى كکىشىلہرر، ددۆۆلہتنى پہقہتت يېڭى ئاساسىي قانۇنن ۋۋہەہ تہشكکىل قىلىنىدىغانن بىر پاررالمېنت 

ئاررقىلىقال قۇتقۇززۇۇپپ قالغىلى بولىدۇۇ، ددہەہپپ قارراايتتى ۋۋہەہ بۇنى «تاجلىق ددېموكکرااتىيہ پىكکرىى» ددہەہپپ ئاتىشاتتى. 



ھہمم سۇلتانن ھہمم مہشرۇۇتىيہتت تہررہەہپدااررلىرىى يېڭى مہكکتہپلہررنىڭ ئېچىلىشى، ئاررمىيہنىڭ 

ززاامانىۋىيالشتۇررۇۇلىشىغا قاررشى ئہمہسس ئىدىى، ھہرر ئىكکكکى گۇررۇۇپپا ۋۋہەہززىر ياكکى سۇلتاننىڭ ئېغىزىدىن 

چىقىدىغانن بىر ئېغىز سۆزز بىلہنال كکىشىلہررنىڭ سوتالنماستىنال ددااررغا ئېسىلىشىغا قاررشى ئىدىى. باشقىچہ 

قىلىپ ئېيتقانداا، ھہممہ تہنزىماتتا ئوتتۇررىغا قويۇلغانن قاررااشالرردداا ھہمم پىكکىر ئىدىى. لېكکىن سۇلتانن ئاساسىي 

قانۇننى ررہەہسمىيہتت جہھہتتىن بىكکارر قىلىپ، ئہمہلىيہتتہ ئىجراا قىلىۋااتقانن بولسىمۇ، ززىيالىيالررنىڭ مہجلىس 

(پاررالمېنت) ئېچىش پىكکىرىگہ پۈتۈنن كکۈچى بىلہنن قاررشى تۇررااتتى. خہلقنىڭ مہجلىس ئاررززۇۇسى بولمىغانن 

ئۇ ددہەہۋۋررددہەہ، ياشش ززىيالىيالرر مہجلىسلىك تۈززۈۈمدىكکى بىر ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ شہكکىللىنىشىنى تہلہپپ قىالتتى. 

ئۇالررنىڭ مہقسہتلىرىى سايالمم ئاررقىلىق ياشش ۋۋااقتىدىال مہجلىسكکہ كکىرىش ۋۋہەہ بۇ سايىداا سۈررئہتت بىلہنن 

ئۆسۈشتىن ئىباررہەہتت ئىدىى. ئوتتۇرراا ياشش ۋۋہەہ ياشانغانن ززىيالىيالرر بولسا، ھہرر خىل مىللہتلہررددىن تہشكکىل 

تاپقانن پاررالمېنت ئہززاالىرىى ئاررقىلىق چہتت ددۆۆلہتلہررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ، ددۆۆلہتنى پاررچىالشش پىكکرىنى 

ئىلگىرىى سۈررۈۈپپ، ھاكکىمىيہتنى ياشالرر بىلہنن بىرلىكکتہ ئىدااررہەہ قىلىشنى خالىمايتتى، توغرىسى ئوررۇۇنلىرىنى 

تېخىمۇ ئۇززۇۇنن مہززگىل ساقالپپ قېلىشنى پىالنلىماقتا ئىدىى.
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سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ددۆۆلہتنى پہقہتت مہشرۇۇتىيہتنىڭ پىرىنسىپلىرىغىال ئہمہسس، پاتت –پاتت تہنزىماتنىڭ 

ئاساسلىرىغىمۇ ززىت ھالداا ئىدااررہەہ قىلىشى ئۇنىڭغا قاررشى پہيداا بولۇشقا باشلىغانن ئۆكکتىچىلہررنى تېخىمۇ 

كکۈچہيتىۋېتىدۇۇ. چۈنكکى ئۇ، ئىمپېرااتوررلۇقنى پہقہتت قہددىمكکى ررووما تۈززۈۈمى ئاررقىلىقال قۇتقۇززۇۇپپ قالغىلى 

بولىدۇۇ، ددہەہپپ قارراايتتى. ھالبۇكکى ئۇ ددہەہۋۋررددہەہ، 1905- يىلى ررۇۇسىيہددہەہ چارر ۋۋہەہ شاھنىڭ ھوقۇقق دداائىرىسىنى 

تارراايتقانن پاررالمېنتالرر ئېچىلغانىدىى. مانا بۇ خىل پىسخىك تۇيغۇنىڭ تۈررتكکىسىدہەہ ئوسمانلى ددۆۆلىتى 

ززىيالىيلىرىى ئاررىسىداا، مہيلى ئىسالمچى مہيلى ئوسمانلىچى مہيلى تۈرركکچى بولسۇنن ۋۋہەہياكکى سانلىرىى ئاززررااقق 

بولسىمۇ ئاشقۇنن ۋۋہەہ سولچىل ئىدىيىدىكکى ززىيالىيالرر بولسۇنن، ددۆۆلہتنى پہقہتت مہشرۇۇتىيہتت بىلہنال قۇتقۇززۇۇپپ 



قالغىلى بولىدۇۇ ددېگہنن مہسىلىدہەہ ھہمپىكکىر ئىدىى. بۇ پىكکىر بىرلىكکى ئابدۇۇلھہمىدكکہ قاررشى ناھايىتى ززوورر 

ئۆكکتىچىلہرر ئېقىنىنىڭ شہكکىللہنگہنلىكکىنىڭ ئىشاررىتى ئىدىى. ئابدۇۇلھہمىد، ئۆكکتىچىلہررگہ قاررشىلىق 

كکۆررسىتىش ئاررقىلىق ئۆززىنىڭ پاددىشاھلىق ۋۋہەہ خہلىپىلىك ناملىرىنىمۇ سۇسالشتۇررۇۇپپ قويىدۇۇ. قانۇنى 

ئۇسۇلالرر ئاررقىلىق مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن قىلىشنىڭ مۇمكکىن ئہمہسلىكکىنى تونۇپپ يہتكکہنن ئۆكکتىچىلہرر، 

مہخپىي شہكکىلدہەہ تہشكکىللىنىپ، بۇ ئىشنى كکۈچكکہ تايىنىپ ھہلل قىلىش مہسىلىسى بويىچہ بىرلىك 

ھاسىل قىلىدۇۇ.

ئۆكکتچىلہررنى ئاساسہنن ددېگۈددہەہكك ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي (بىرلىك ۋۋہەہ تہررہەہققىياتت) جہمئىيىتى تہشكکىللہيدۇۇ. 

1890- يىلى ئاررمىيہ ۋۋہەہ ھہرربىي تېببىي پہنلہرر ئوقۇغۇچىلىرىى ئاررىسىداا قۇررۇۇلغانن بۇ تہشكکىالتت، كکۈررىشىنى 

ئابدۇۇلھہمىد ھاكکىمىيىتىگہ قاررشى مہرركکہززلہشتۈررىدۇۇ. 1897- يىلى ناززااررہەہتت قىلىنىشقا باشلىغانن بۇ 

جہمئىيہتنىڭ بىر قىسىم ئہززاالىرىى جاززااغا تاررتىلىدۇۇ، بىر قىسىم ئہززاالىرىى چہتت ئہللہررگہ، بولۇپمۇ پاررىژغا 

كکېتىپ، كکۈررہەہشلىرىنى شۇ يہررلہررددہەہ ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. لېكکىن سۇلتانن ئابدۇۇلھہمىد، ئہترااپىدىكکى 

ئىتتىھاددچىالررغا ھوقۇقق –مہنسہپپ ۋۋہەہ مائاشش بېرىش ئاررقىلىق ئۇالررنىڭ قاررشىلىق كکۆررسىتىش ھہررىكکہتلىرىنى 

ئہيۋہەہشكکہ كکہلتۈررىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئہھمہدد ررىزاا بہگكکہ ئوخشاشش ئىتتىھاددچىالرر سۇلتانن بىلہنن 

تىنچلىق ئوررنىتىشنى ررہەہتت قىلىپ، مۇجاددىلىلىرىنى «مہشۋہەہررہەہتت (مہسلىھہتت، كکېڭہشش)» ناملىق گېزىتنى 

چىقىرىش ئاررقىلىق ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. ئۇنىغا ئہگىشىپ كکۆپپ سانداا ئہررہەہبب، فىراانسۇزز، ئىنگىلىز، ئہررمہنن ۋۋہەہ 

ئالبانن تىللىرىداا ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي جہمئىيىتى تہررہەہپدااررىى گېزىتلہرر نہشىر قىلىنىشقا باشاليدۇۇ. 1899- 

يىلى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ھہمشىرىسى سہنىھا سۇلتاننىڭ يولدىشى مہھمہتت جااللۇددددىن پاشانىڭ ئوغلى 

شاھزااددہەہ ساباھۇددددىنى ئېلىپ چہتت ئہلگہ چىقىشى، شۇ چاغداا 25 ياشتا بولغانن شاھزااددہەہ ساباھۇددددىننىڭ 

ئىنگىلىزالررنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ، يہررلىك ئوررگانالررنىڭ كکۈچلہندۈۈررۈۈلۈشى پىكکرىنى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ 

قۇررۇۇلۇشش ئىدىيىسى سۈپىتىدہەہ ئوتتۇررىغا قويۇشى ناھايىتى كکۆپپ ساندىكکى غہيرىى مۇسۇلمانن ئوسمانلى 



پۇقرااسىنىڭ ئاپتونۇمىيہ ھوقۇقىنى قولغا كکہلتۈررۈۈشش نىيىتىدہەہ بۇ ئۆكکتىچىلہررنى قوللىشىنى كکاپالہتكکہ ئىگہ 

قىلىدۇۇ.
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لېكکىن ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن قىلغانالرر، ماكکېدوونىيہددىكکى ئۈچىنچى ئاررمىيہگہ مہنسۇپپ ياشش ۋۋہەہ 

تۆۋۋہەہنن ددہەہررىجىلىك ئوفېتسىرالررددىن تہشكکىل تاپاتتى. بۇ ئوفېتسىرالرر، قۇررئانن، بايرااقق ۋۋہەہ قورراالنىڭ ئۈستىگہ 

قہسہمم قىلىپ، كکۆززلىرىى تېڭىلغانن ھالداا جہمئىيہتكکہ كکىرہەہلہيتتى. بۇيرۇۇقالررنى ئۆززلىرىنىڭ ئاررمىيہ 

قومانداانلىرىدىن ئہمہسس، كکومىتېت ھہيئىتىدىن ئاالتتى. بۇيرۇۇقالررنى ئىجراا قىلىشنى ررہەہتت قىلغانالرر 

ئۆلتۈررۈۈلہتتى. ئۈچىنچى باتالىيوننىڭ تامامہنن ددېگۈددہەہكك باررلىق ئہسكکہرر ۋۋہەہ ئوفېتسىرلىرىى جہمئىيہتكکہ ئہززاا 

بولغانىدىى. يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك ئوفېتسىرالررنىڭ جہمئىيہتكکہ ئہززاا بولۇشى ئاررززۇۇ قىلىنمايتتى. چۈنكکى 

ھاكکىمىيہتنى يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك ئوفېتسىرالرر ئہمہسس، ئۆززلىرىى قولغا ئېلىشنى خااليتتى. ئىتتىھادد ۋۋہەہ 

تہررہەہققىنىڭ ئہڭڭ ئاكکتىپ ئہززاالىرىى سہالنىكکتىكکى بىر پوچتىخانىداا مہمۇرر بولۇپپ ئىشلہيدىغانن تاالتت 

ئہپہندىى، مىڭبېشى ئہنۋہەہرر بہگگ، تہجرىبىلىك يۈززبېشى نىيازز ئہپہندىلہرر بولۇپپ، بۇالرر كکۆززلىرىى 

ھېچنىمىدىن قوررقمايدىغانن، پائالىيہتلہررگہ پۈتۈنن كکۈچى بىلہنن بېرىلىدىغانن كکىشىلہرر ئىدىى. بۇالرر، 

يۇقىرىى ددہەہررىجىلىك باتالىيونن خىزمہتچىلىرىنى سۇيىقہست قىلىپ ئۆلتۈررۈۈشش ئاررقىلىق ئۈچىنچى 

باتالىيوننىڭ كکونترووللۇقىنى قولغا كکىرگۈززىۋاالدىى.

نىياززىى ۋۋہەہ ئہنۋہەہرر  بہگلہررنىڭ ماكکېدوونىيہددىكکى قىسىملىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ تاغقا چىقىۋېلىپ، سۇلتانن 

مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن قىلمىغانن تہقدىرددہەہ ئىسيانن كکۆتۈررۈۈشنى ددااۋۋاامالشتۇررىدىغانلىقلىرىنى جاكکاررالشلىرىدىن 

كکېيىن، سۇلتانن ئۇالررنى باستۇررۇۇشش ئۈچۈنن ئاناددوولۇددىن ھہرربىي قىسىمالررنى يولغا سالىدۇۇ. لېكکىن بۇ 

قىسىمالررنىڭمۇ ئىتتىھاددچىالررغا قوشۇلۇپپ كکېتىشى نہتىجىسىدہەہ ئىسيانن ئومۇمىيۈززلۈكك خہلق ھہررىكکىتىگہ 



ئايلىنىپ كکېتىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئۈچىنچى باتالىيوننىڭ خېلى كکۆپپ قىسمى بۇ ھہررىكکہتت سېپىدىن 

ئوررۇۇنن ئالىدۇۇ ۋۋہەہ ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد 1908- يىلى 23- ئىيۇلل كکۈنى ئاساسىي قانۇننى قايتىدىن 

كکۈچكکہ ئىگہ قىلغانلىقىنى جاكکاررالشش ئاررقىلىق ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتنى ئېالنن قىلىدۇۇ. شۇ يىلى نويابىر 

ئېيىداا ئۆتكکۈززۈۈلگہنن سايالمالرر نہتىجىسىدہەہ ئوسمانلى مہبۇسانن مہجلىسى تہشكکىل قىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ پاررالمېنتلىق 

تۈززۈۈمم قايتىدىن يولغا قويۇلغانن بولىدۇۇ. لېكکىن ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي 1909- يىلى 31- ماررتتا ئىستانبۇلداا 

كکۆتۈررۈۈلگہنن بىر قېتىملىق قوززغىالڭنى سہۋۋہەہبب قىلىپ ددۆۆلہتنىڭ باررلىق ئوررگانلىرىغا ھۆكکۈمراانن بولىدۇۇ. بۇ 

ئىشتىن كکېيىن ئہنۋہەہرر، جہمالل ۋۋہەہ تاالتت قاتاررلىق ئۈچچ كکىشى ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ھہقىقىي ھۆكکۈمراانلىغا 

ئايلىنىدۇۇ. ئىمپېرااتوررلۇقق تہۋۋہەہلىكکىدىكکى ئابدۇۇلھہمىدكکہ قاررشى پہررقلىق مىللہتلہررنىڭ بىرلىشىشى پىكکرىنى 

تہكکىتلہپپ كکېلىۋااتقانن ئىتتىھاددچىالرر ھاكکىمىيہتت بېشىغا كکہلگہندىن كکېيىن، مہززكکۇرر مىللہتت ۋۋہەہ ئېقىمالررنىڭ 

ئاپتونومىيہ ۋۋہەہ مۇستہقىللىق ئىستہكکلىرىگہ قاررشى تۈرركکچىلىك سىياسہتلىرىنى ئىجراا قىلىشقا باشاليدۇۇ. 

ددېموكکرااتىيہنى يولغا قويۇشش ئۈچۈنن مہشرۇۇتىيہتنىڭ ئېالنن قىلىنىشىنى تہلہپپ قىلغانن ئىتتىھادد ۋۋہەہ 

تہررہەہققىي، ئىمپېرااتوررلۇقنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى ساقالپپ قېلىش ئۈچۈنن بىر پاررتىيہ ددېكکتاتوررىيىسىگہ ئايلىنىدۇۇ. 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى، قولدىن كکہتكکہنن ززېمىنالررنى قايتىدىن قولغا كکىرگۈززۈۈشش ۋۋہەہددىسى بىلہنن، بىرىنچى 

ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىداا گېرمانالرر بىلہنن بىر سہپتہ ئۇررۇۇشش قىلدۇۇررىدۇۇ. ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ شہررتت –شارراائىتلىرىغا مۇۋۋااپىق 

بولمىغانن ئىدېئالىست سىياسہتلہرر بىلہنن ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ قۇررۇۇلۇشىنى ئاناددوولۇ ۋۋہەہ بالقانن رراايونلىرىداا 

ئہمہسس، ئوتتۇرراا ئاسىياددىن ئىزددہەہشكکہ باشاليدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ ئہنۋہەہرر قومانداانلىقى ئاستىدىكکى 150 مىڭ 

كکىشىلىك ئوسمانلى قوشۇنىنىڭ 90 مىڭ ئہسكکىرىى بىر پايي ئوقق ئاتماستىن ساررىقامىشتىكکى «ئالالھۇ 

ئہكکبہرر» تاغلىرىداا توڭالپپ ئۆلۈپپ كکېتىدۇۇ. ئىمپېرااتوررلۇقق بولسا، بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا 

پاررچىلىنىدۇۇ ۋۋہەہ ئاناددوولۇ ئىشغالل قىلىنىشقا باشاليدۇۇ. ئىكکكکى مىليونن سہكکكکىز يۈزز ئہللىك مىڭ ئہسكکہرر بىلہنن 

كکىرىلگہنن ئۇررۇۇشتىن بہشش يۈزز ئاتمىش مىڭ ئہسكکہرر بىلہنن چىقىلىدۇۇ. ئہنۋہەہرر، جہمالل ۋۋہەہ تاالتت قاتاررلىقالرر 



ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت ئاررقىلىق ددۆۆلہتكکہ ئېلىپ كکہلمہكکچى بولغانن ددېموكکرااتىيہ پىكکرىنىڭ مہغلۇبىيہتكکہ 

ئۇچرىغانلىقىنى تونۇپپ يېتىدۇۇ ۋۋہەہ ئوسمانلى ئىمپېرااتوررلۇقىنى پاررچىلىۋہەہتكکہندىن كکېيىن 1918-يىلى 

گېرمانن پاررااخوتلىرىغا ئولتۇررغانن ھالداا ئىشغالىيہتت ئاستىدىكکى ددۆۆلہتلىرىدىن ئايرىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، 

ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت ددہەہۋۋررىى ئاخىرلىشىدۇۇ ۋۋہەہ ئۇ قالدۇۇررۇۇپپ كکہتكکہنن تہجرىبىسىزلىك «جۇمھۇررىيہتت» نى 

قۇررغانالرر ئۈچۈنن تہجرىبہ بولۇپپ قالىدۇۇ. باشقىچہ قىلىپ ئېيتقانداا، ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتت جۇمھۇررىيہتنىڭ 

تہجرىبىخانىسىنىڭ رروولىنى ئوينايدۇۇ ۋۋہەہ ئاناددوولۇ تۈرركکچىلىكکىنى مہرركکہزز قىلغانن جۇمھۇررىيہتنىڭ قوررۇۇلۇشىنى 

كکاپالہتكکہ ئىگہ قىلغانن سہۋۋہەہبلہررنىڭ بىرىى بولىدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئہللىكکىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇندۇۇقق. 

ئامانن بولۇڭالرر...

پايدىالنغانن ماتېرىيالالرر:
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Şükrü Hanioğlu, "Meşrutiyet" TDVİA, e29.

Şükrü Hanioğlu, "İttihat ve Terakki Cemiyeti" TDVİA, c.23.

ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-51
بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت ۋۋہەہ ئۇنىڭ سہلتہنہتت ددہەہۋۋررىى...



تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى: «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت (1909- 1918)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنىمىز...

«بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت (1909- 1918)»

ئوسمانلى پاددىشاھلىرىنىڭ ئوتتۇزز بہشىنچىسى، باشقىچہ قىلىپ ئېيتقانداا، ئاررقىدىن سانىغانداا 

ئىكکكکىنچىسى بولغانن سۇلتانن ررہەہشاتت 1844- يىلى 2- نويابىر كکۈنى ئىستانبۇلدىكکى چىرااغانن ساررىيىداا 

ددۇۇنياغا كکېلىدۇۇ. ئۇ، سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىدنىڭ بہشىنچى مۇررااتت ۋۋہەہ ئىكکكکى ئابدۇۇلھہمىدتىن كکېيىن پاددىشاھھ 

بولغانن ئۈچىنچى ئوغلى بولۇپپ، بالىلىق مہززگىللىرىنى ئاتىسى ۋۋہەہ تاغىسى ئابدۇۇلئہززىزنىڭ سہلتہنىتى 

ددہەہۋۋررىدہەہ ئہرركکىن –ئاززااددىلىك ئىچىدہەہ ئۆتكکۈززىدۇۇ. بۇ يىلالرردداا ئہررہەہبب، پاررىس تىللىرىنى ئۆگىنىدۇۇ ۋۋہەہ غہرربب 

مۇززىكکىلىرىى بويىچہ ددہەہررسس ئالىدۇۇ. لېكکىن ئاكکىسى ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ 33 يىلغا يېقىن ددااۋۋاامم قىلغانن 

سہلتہنىتى بويىچہ سارراايداا ناززااررہەہتت ئاستىداا تۇتۇپپ تۇررىلىدۇۇ. يېقىن –يۇررۇۇقلىرىدىن باشقا كکىشىلہرر بىلہنن 

كکۆررۈۈشۈشى ۋۋہەہ ئاالقہ ئوررنىتىشى مہنئىي قىلىنىدۇۇ. 30 يىلدىن ئاررتۇقق ددااۋۋاامم قىلغانن ناززااررہەہتت ئاستىدىكکى 

ۋۋہەہھىمىلىك ھاياتى ئۇنىڭ خاررااكکتېرىگہ سہلبىي تہسىر كکۆررسىتىدۇۇ. سۇلتانن بولغانن چېغىداا باشش كکاتىپى 

بولغانن مہشھۇرر ئہددىب خالىت ززىيا (ئۇشاقلىگىل) ئۇنىڭ ناھايىتى ئىقتىساددچانن ئىكکہنلىكکىنى، يہررددہەہ 

باددااشقانن قۇررۇۇپپ ئولتۇررۇۇپپ، ساررااينىڭ چىقىم ۋۋہەہ مائاشلىرىنى ئىنچىكکہ ھېسابلىدىغاندىن كکېيىن تاررقىتىپ 

بہررگہنلىكکىنى، بۇندااقق چىڭ بولۇپپ كکېتىشىنىڭ سہۋۋہەہبىنىڭ 30 يىلدىن ئاررتۇقق ددااۋۋاامم قىلغانن تہخت 

ۋۋااررىسىلىق مہززگىلىدہەہ باشتىن كکہچۈررگہنن مہھرۇۇمىيہتتىن كکېلىپ چىققانلىقىنى ئہسكکہررتىدۇۇ.

1909- يىلى، ئىكکكکىنچى مہشرۇۇتىيہتكکہ قاررشى ئىستانبۇلداا كکۆتۈررۈۈلگہنن 31- ماررتت ئىسيانى 

ئاخىرلىشىپ، ئاكکىسى ئابدۇۇلھہمىد پاددىشاھلىقتىن يىرااقالشتۇررۇۇلۇپپ سہالنىكکقا ئہۋۋہەہتىلگہندىن كکېيىن، 

1909- يىلى 27- ئاپرېلداا تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. 31- ماررتت ئىسيانىنى باستۇررغانن ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي 

تہررہەہپدااررىى ئاررمىيہ، سہالنىكکتىن كکېلىپ ئىستانبۇلنىڭ كکونترووللۇقىنى قولغا كکىرگۈززىدۇۇ. ئىتتىھاددچىالرر بۇ 



ۋۋہەہقہگہ ئىستانبۇلنىڭ “ئىكکكکىنچى قېتىم پہتھى قىلىنىشى”ددہەہپپ باھا بېرىدۇۇ. بۇ ھاددىسىدىن كکېيىن ھہقىقىي 

ئىسمى ررہەہشاتت بولسىمۇ، ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققى جہمئىيىتى تہررہەہپدااررلىرىى يېڭى سۇلتاننى ئىستانبۇلنىڭ 

پاتىھىنىڭ ئىسمى بىلہنن مۇناسىۋہەہتلہشتۈررۈۈپپ «مہھمہتت» ددہەہپپ ئاتايدۇۇ ۋۋہەہ شۇنىڭدىن كکېيىن، پاددىشاھھ 

بہشىنچى سۇلتانن مہھمہتت ررہەہشاتت خانن ددہەہپپ ئاتىلىشقا باشاليدۇۇ.

بہشىنچى مہھمہتت 1909- يىلى تہختكکہ ئولتۇررغانن چېغىداا 65 ياشتا ئىدىى. نہ ئۇنىڭدىن ئىلگىرىى، نہ 

كکېيىن بۇ ياشتا ئوسمانلىنىڭ سۇلتانلىق تہختىگہ ئولتۇررغانن بىرىى كکۆررۈۈلمىگہنىدىى، يہنى بہشىنچى مۇررااتت 

تہختكکہ ئولتۇررغانن ئہڭڭ ياشانغانن پاددىشاھھ ئىدىى. بہشىنچى مہھمہتنىڭ ئاكکىسى ئىكکكکىنچى 

ئابدۇۇلھہمىدنىڭكکىدہەہكك ددۆۆلہتنى ئىدااررہەہ قىلىش تہجرىبىسى يوقق بولۇپپ، ددۆۆلہتت ئہنئہنىلىرىگہ بولغانن 

پىكکىرلىرىى نۇقتىسىدىنمۇ ئۇنىڭدىن پہررقلىنىپ تۇررااتتى. ئۇ ئاساسىي قانۇنلۇقق ۋۋہەہ پاررالمېنتلىق تۈززۈۈمگہ 

تايىنىدىغانن بىر ددۆۆلہتنىڭ ئہڭڭ يۇقىرىى مہررتىبىسىگہ سىمۋووللۇقق قىلىدىغانن ررہەہھبىرىى بولۇشنى تامامہنن 

قوبۇلل قىلغانىدىى. ئۇنىڭ بۇ خىل تہررہەہپلىرىنى كکۆررۈۈپپ يہتكکہنن ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي پاررتىيہسىمۇ ئۇنىڭ 

سۇلتانن بولۇشىداا مہسىلہ بارر ددہەہپپ قاررىمايتتى. ددہەہررۋۋہەہقہ سۇلتانن مہھمہتت ررہەہشاتت پاشا ئۆززىنىڭ پاددىشاھلىق 

مہززگىلىدہەہ ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىينىڭ پائالىيہتلىرىگہ قاررشىلىق كکۆررسہتمہيتتى، ئالدىغا ئېلىپ كکېلىنگہنن ھہرر 

تۈررلۈكك قانۇنالررنى تہستىقالۋۋىرہەہتتى. شۇنىڭ ئۈچۈنن بولسا كکېرہەہكك، تاررىخچىالرر، ئوسمانلى تاررىخىدىكکى 

ھہقىقىي مہنىدىكکى ھۆكکۈمدااررلىق ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ سہلتہنىتى بىلہنن ئاخىرالشقانن ددېگہنلہررنى 

قہيت قىلىشىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، ئىتتىھاددچىالرر سۇلتاننىڭ سىمۋوولل خاررااكکتېرلىك ھوقۇقى 

ساالھىيىتى ۋۋہەہ خہلىپىلىك سۈپىتىدىن پايدىلىنىشنىمۇ بىلگہنىدىى. مہسىلہنن، ئالبانىيہددہەہ مہيداانغا كکہلگہنن 

بىر قېتىملىق ئىسياننى باستۇررۇۇشش ئۈچۈنن، سۇلتانن 1911- يىلى ررۇۇمئہلىگہ ساياھہتكکہ چىقىدۇۇ. بۇ 

مہقسہتتہ 6- ئىيۇنن كکۈنى باررباررووسس ناملىق بىر ھہرربىي پاررااخوتت بىلہنن ئىستانبۇلدىن قوززغىلىپ، ئىكکكکى 

كکۈنن ئۆتكکہندىن كکېيىن سہالنىك پوررتىغا يېتىپ باررىدۇۇ. ئۇ يہررددىن ھہمراالىقىدىكکى ددۆۆلہتت ئہرربابلىرىى 



بىلہنن بىرلىكکتہ ئىرہەہنہگہ ئولتۇررۇۇپپ ئۈسكکۈپكکہ كکىرىدۇۇ. 16- ئىيۇنن كکۈنى كکوسوۋۋاادداا سۇلتانن بىرىنچى مۇررااتت 

شېىھت بولۇپپ كکہتكکہنن يہررددہەہ يۈزز مىڭ ئالبانىيہلىك بىلہنن بىرلىكکتہ جۈمہ نامىزىنى ئوقۇيدۇۇ. يولل بويلىرىداا 

يۈزز مىڭالررچہ ئالبانىيہلىك پاددىشاھنى كکۆررۈۈشش ئۈچۈنن پۈتۈنن كکۈچى بىلہنن ھہررىكکہتت قىلىدۇۇ. ئاررمىيہ قورراالل 

كکۈچى بىلہنن باستۇرراالمىغانن ئىسيانن، ئوسمانلى پاددىشاھىنىڭ ئالتہ يۈزز يىللىق ھۆررمہتت - ئېتىباررىى بىلہنن 

پہسكکۇيغا چۈشىدۇۇ.

.......................................................................................

لېكکىن سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتنىڭ ددۆۆلہتت ئىشلىرىنى پۈتۈنلہيي ھۆكکۈمہتكکہ ئۆتكکۈززۈۈپپ بېرىش ۋۋہەہ ئۆززىنىڭ 

سىمۋوولل خاررااكکتېرلىك ۋۋہەہززىپىسىنى ئۆتہشش ئىرااددىسى قہتئىي ئىدىى. بۇ يېڭى چۈشہنچىنىڭ ھاكکىمىيہتنى 

قولغا كکىرگۈززگہنن ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي پاررتىيہسىنىڭ تہجرىبىسىزلىكکى بىلہنن بىرلىشىشى نہتىجىسىدہەہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى سۇلتانن مہھمہتت ررہەہشاتت پاشا ددہەہۋۋررىدہەہ ناھايىتى كکۆپپ مہسىلىلہررگہ ددۇۇچچ كکہلدىى. بۇ قاتارردداا 

لىۋىيہددىكکى تراابلۇسس غہرربب، بالقانن ئۇررۇۇشلىرىى ۋۋہەہ بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكکہ 

بولىدۇۇ. 1911- يىلى ئىتالىيہلىكکلہرر شىمالىي ئافرىقىدىكکى ئہڭڭ ئاخىرقى ئوسمانلى ززېمىنى بولغانن ۋۋہەہ 

ھاززىرقى لىۋىيہنىڭ كکۆپپ قىسمىنى تہشكکىل قىلىدىغانن تراابلۇسس غہرربب ئۆلكکىسىنى ئىشغالل قىلىۋاالىدۇۇ. بۇ 

ئىشغالىيہتكکہ قاررشى، ئۇ چاغالرردداا يۈزز بېشى ۋۋہەہ مىڭ بېشى ئۇنۋاانلىرىغا ئىگہ بولغانن مۇستاپا كکہمالل 

(ئاتاتۈرركك)، ئہنۋہەہرر ئہپہندىى (پاشا) ۋۋہەہ فہتھى بہگگ (ئوقيارر) غا ئوخشاشش ئوسمانلى ئوفېتسىرلىرىى لىۋىيہگہ 

بېرىپ، يہررلىك خہلقنى تہشكکىللہيدۇۇ ۋۋہەہ ئىتالىيہلىكکلہررنىڭ ددېڭىز ساھىلىدىن شہھہررگہ قاررااپپ 

ئىلگىرىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇۇ. لېكکىن 1912- يىلى بالقانن ئۇررۇۇشى يۈزز بہررگہندىن كکېيىن، بۇ 

ئوفېتسىرالرر ئۇررۇۇشقا قاتنىشىش ئۈچۈنن ئىستانبۇلغا قايتىپ كکېلىدۇۇ. تۈرركك تاررىخىنىڭ ئہڭڭ ئېچىنىشلىق 

ۋۋہەہقہلىرىنىڭ بىرىى ھېسابلىنىدىغانن بالقانن ئۇررۇۇشىمۇ بہشىنچى مہھمہتت ددہەہۋۋررىدہەہ يۈزز بېرىدۇۇ. 

ئوسمانلىالررددىن يېڭىال مۇستہقىل بولغانن بۇلغاررىيہ، سېربىيہ - قاررااتاغغ ۋۋہەہ گىرېتسىيہ قاتاررلىق ددۆۆلہتلہرر 



ئوسمانلىغا قاررشى بىرلىكکسہپپ تۈززۈۈپپ، ئۇررۇۇشش باشاليدۇۇ. پۈتۈنن ددۇۇنيا خہلقى ئوسمانلى ددۆۆلىتى قىسقا 

ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ئۇررۇۇشنى غہلىبىلىك ئاخىرالشتۇررىدۇۇ، ددہەہپپ ئوياليدۇۇ. بۇ مہقسہتتہ ئۆزز ددہەہۋۋررىنىڭ چوڭڭ 

ددۆۆلہتلىرىى، ئۇررۇۇشش جہرريانىداا قولغا كکىرگۈززۈۈلگہنن ززېمىنالررنىڭ دداائىرىسى قانچىلىك بولسا بولسۇنن، 

ئۇررۇۇشتىن ئىلگىرىكکى تۈززۈۈلمىنىڭ ئۆززگىرىشىگہ ررۇۇخسہتت قىلىنمايدىغانلىقىنى ئېالنن قىلىشىدۇۇ. لېكکىن 

ئۇررۇۇشش ھہررگىزمۇ كکۈتۈلگىنىدہەہكك ئاخىرالشمايدۇۇ. بۇ يہررددہەہ، ئوسمانلى ئاررمىيىسى ئىچىدىكکى ئىتتىھاددچى 

ئىدىيہ بېغىشلىغانن پاررتىزاانلىق ررووھى نہتىجىسىدہەہ ئوسمانلى ئوفېتسىرلىرىنىڭ بىر - بىرلىرىگہ ياررددہەہمم 

قىلمىغانلىقى ۋۋہەہ قومانداانن - ئہسكکہرر مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈززۈۈلۈپپ كکہتكکہنلىكکىنى كکۆررىۋاالغىلى بولىدۇۇ. بۇلغاررالرر 

1912- يىلى ئوسمانلىنىڭ ئىكکكکىنچى پايتہختى ھېسابلىنىدىغانن تاررىخىي ئہددىرنہ شہھىرىنى، 

قىرىقالررئىلىنى ئىشغالل قىلىدۇۇ ۋۋہەہ ئىستانبۇلنىڭ 15 كکىلو مېتىر يىرااقلىقىغا جايالشقانن چاتالچانى قولغا 

كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ. سېرىپالرر ئىشكکوددرراا، ماناستىر، ئۈسكکۈپكکہ ئوخشاشش بالقانن رراايونىدىكکى تۈرركك كکۈلتۈررىنىڭ 

مہرركکىزىى ھېسابلىنىدىغانن شہھہررلہررنى قولغا كکىرگۈززىۋاالىدۇۇ. گىرېكکالرر بىر پايي ئوقق ئاتماستىن سہالنىك 

شہھىرىى بىلہنن بىرلىكکتہ يانيا ۋۋہەہ سہررہەہززگہ ئوخشاشش تۈرركك شہھہررلىرىنى ئىشغالل قىلىۋاالىدۇۇ. 1352- 

يىلىدىن بۇيانن تہخمىنہنن 550 يىلغا يېقىن جہرريانداا بالقانالررغا مہددہەہنىيہتت بېغىشلىغانن ئوسمانلى كکۈلتۈررىى 

تامامہنن يوقىتىلىشقا ددۇۇچچ كکېلىدۇۇ. بىر مىليوندىن ئاررتۇقق تۈرركکچہ سۆززلىشىدىغانن مۇسۇلمانن خہلق ئاناددوولۇغا 

كکۆچۈپپ كکېلىشكکہ مہجبۇرر بولۇپپ قالىدۇۇ. بالقانن ئۇررۇۇشلىرىداا ھۆكکۈمہتنى كکۆررىنہررلىك ددہەہررىجىدہەہ ئۇتۇقلۇقق 

ھہررىكکہتت قىاللمىدىى ددېگہنن پىكکىرگہ كکېلىپ قالغانن ئہنۋہەہرر ۋۋہەہ جہمالل بہگگ (پاشا) كکہ ئوخشاشش 

ئوفېتسىرالررنىمۇ ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن بىر گۇررۇۇپپا كکىشى ئىستانبۇلل ھۆكکۈمىتىنىڭ مہرركکىزىى بولغانن بابى ئہلىگہ 

بېسىپ كکىرىپ، ھاكکىمىيہتنى تاررتىۋاالىدۇۇ. ئۇنىڭدىن كکېيىن ئہنۋہەہرر، جہمالل ۋۋہەہ تاالتت قاتاررلىق ئۈچچ كکىشى 

ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ ھہقىقىي ھۆكکۈمدااررلىرىغا ئايلىنىدۇۇ. ئہنۋہەہرر پاشالىققا ئۆستۈررۈۈلۈپپ، ئاررقىدىن مۇددااپىئہ 



مىنىستىرلىكکىگہ تہيىنلىنىدۇۇ، جہمالمۇ ئىچكکى ئىشالرر مىنىستىرىى بولىدۇۇ. 1913- يىلى ئىكکكکىنچى بالقانن 

ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا ئہددىرنہ بۇلغاررالررنىڭ قولىدىن تاررتىپ ئېلىنىدۇۇ.

.......................................................................................

ئہنۋہەہرر، جہمالل ۋۋہەہ تاالتت باشقۇررۇۇشىدىكکى ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي دداائىرىلىرىى سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتنىڭ 

ئىجاززىتىنى ئالمايي تۇررۇۇپال، مىدىللى ۋۋہەہ ياۋۋۇۇزز ناملىق ئىكکكکى گېرمانن بىروونىۋېك قىسىملىرىغا ررۇۇسىيہ 

پوررتلىرىنى بومباررددىمانن قىلدۇۇررىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشى قاينىمىغا 

ئىتتىرىلىدۇۇ. ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي بۇالرر بىلہنن بىرلىكکتہ پاددىشاھنىڭ نامىدىن «ررہەہشاددىيہ ئالتۇنلىرىى» نى 

بېسىپ باززااررغا سالىدۇۇ.  يېڭى پاررااخوتت ۋۋہەہ بىروونىۋېكکالرر بىلہنن ئاناددوولۇدداا قۇررۇۇلغانن بہززىى مہھہللہ، يېزاا ۋۋہەہ 

ئاھالىلہرر رراايونلىرىغا «ررہەہشاددىيہ» ددہەہپپ نامم بېرىپ، كکۆررۈۈنۈشتہ سۇلتاننى ئۇلۇغاليدۇۇ-يۇ، ئۇنىڭدىن بىخہۋۋہەہرر 

ئۆززىنىڭ بىلگہنلىرىنى قىلىشتىنمۇ چېكکىنمہيدۇۇ. سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت، ددۆۆلہتت ئىشلىرىدىن 

يىرااقلىشىپ كکہتكکہنلىكکىنى ئېيتىپ ئہيىبلىگہنلہررگہ «مہشرۇۇتىيہتت تۈززۈۈمدہەہ مہنن ھہممہ ئىشقا 

ئاررىلىشىدىغانن بولسامم، ئۇ ھالداا قېرىندىشىم (ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد) نىڭ نېمہ گۇناھى بارر ئىدىى؟» ددہەہپپ 

جاۋۋاابب بېرىش ئاررقىلىق مہشرۇۇتىيہتنى “پاددىشاھنىڭ ھېچبىر ئىشقا ئاررىالشماسلىقى”ددہەہپپ 

چۈشىنىدىغانلىقىنى ددہەہلىللہيدۇۇ. ئىتتىھاددچىالررنى ياخشى كکۆررمہيدىغانن بولسىمۇ، ئۇالررنىڭ تىلى بىلہنن 

باياناتت چىقىرىپ ئۇررۇۇشش ئېالنىنى ماقۇلاليدۇۇ. 1915- 1916- يىللىرىى مہجلىستہ قىلغانن سۆززلىرىدہەہ 

چاناققہلئہ ۋۋہەہ ئىرااقق ئالدىنقى سہپلىرىدہەہ قولغا كکہلتۈررۈۈلگہنن غہلىبىلہررگہ ناھايىتى يۇقىرىى باھا بېرىدۇۇ. 

لېكکىن 1917- يىلىدىكکى مہجلىسنىڭ ئېچىلىش نۇتقىداا غہلىبہ ۋۋہەہ ئۇتۇقالرر ھہققىدہەہ ئېغىز ئاچمايدۇۇ. 

مہجلىسمۇ بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىنى «ھہرربىئىي ئۇمۇمى» ددہەہپپ ئاتاشنىڭ ئوررنىغا «ئىستىقاللل ھہرربى 

(ئۇررۇۇشى)» ددہەہپپ ئاتاشقا باشاليدۇۇ. سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت، ئۇنى ئىتتىھاددچىالررغا بويۇنن ئہگدىى 

ددہەہپپ تہنقىدلىگہنلہررگہ سہلتہنہتنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى ددااۋۋاامالشتۇررۇۇشش ئۈچۈنن مۇشۇندااقق قىلىشقا مہجبۇرر 



بولۇپپ قالغانلىقىنى، ئہكکسىچہ بولغانداا ئىتتىھاددچىالررنىڭ جۇمھۇررىيہتت ئېالنن قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇۇ. 

بہشىنچى مہھمہتت سىياسىي تہلىم - تہرربىيہددىن مہھرۇۇمم  ۋۋہەہ تہجبىرىسى يېتہررسىز بولغانلىقى ئۈچۈنن 

ددۆۆلہتنى ئہسلىگہ كکہلتۈررۈۈشش يولىداا يېتہررلىك رروولل ئوينىيالمايدۇۇ. ئوسمانلى ددۆۆلىتىنىڭ مہۋۋجۇتلۇقىنى 

ساقالپپ قېلىش ئۈچۈنن ئىشتىرااكك قىلىنغانن بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشى ددۆۆلہتنىڭ يىمىرىلىشى بىلہنن 

ئاخىرلىشىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىنىڭ ئالدىنقى سہپلىرىنىڭ بىرىى بولغانن 

چاناققہلئہ ئۇررۇۇشلىرىداا مىللىي بىرلىك ۋۋہەہ مىللىي مۇجاددہەہلہ ررووھى جانلىنىدۇۇ. سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتت 

ررہەہشاتت ددہەہۋۋررىدہەہ ددېموكکرااتىيہ پىكکرىى ئىجراا قىلىنىشقا باشاليدۇۇ، كکۆپپ پاررتىيہلىك سايالمالرر ئۆتكکۈززۈۈلىدۇۇ. 

1918- يىلى 3- ئىيۇنن كکۈنى ۋۋااپاتت بولۇپپ كکہتكکہندہەہ، ۋۋااپاتىدىن 5 يىل ئۆتكکہندىن كکېيىن قۇررۇۇلىدىغانن 

تۈرركك مىللىي ددۆۆلىتىنىڭ ئاساسلىرىى شہكکىللىنىشكکہ باشاليدۇۇ.

يۇقىرىداا «ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئہللىك بىرىنچى بۆلۈمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇندۇۇقق. ئامانن بولۇڭالرر...
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ئوسمانلى سۇلتانلىرىى-52
ئالتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہھدہەہتتىن (1918- 1922) ۋۋہەہ ئۇنىڭ قىسقىچہ ھاياتى...

تۈرركکىيہ ئاۋۋااززىى ررااددىيوسى:«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ بۇ ھہپتىلىك بۆلۈمىدہەہ 

«ئالتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہھدہەہتتىن (1918- 1922)»  ماۋۋززۇۇلۇقق مہخسۇسس تېمىنى ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا 

سۇنىمىز...

«ئالتىنچى مہھمہتت ۋۋہەہھدہەہتتىن (1918- 1922)»

ئالتىنچى مہھمہتت سۈپىتى بىلہنن تہختكکہ ئولتۇررغانن ۋۋہەہھدہەہتتىن، 1861- يىلى 4- يانۋاارردداا ئىستانبۇلداا 

ددۇۇنياغا كکہلگہنن بولۇپپ، سۇلتانن ئابدۇۇلمہجىدنىڭ سہكکكکىز ئوغلىنىڭ ئہڭڭ كکىچىكکى ئىدىى. سۇلتانن 

ئابدۇۇلمہجىدنىڭ سۇلتانلىق تہختىگہ ئولتۇررغانن بہشىنچى مۇررااتت، ئىكکكکىنچى ئابدۇۇلھہمىد ۋۋہەہ بہشىنچى 

مہھمہتتىن كکېيىن ئوسمانلىنىڭ سہلتہنہتت تہختىگہ ئولتۇررغانن تۆتىنچى ئوغلىدۇۇرر. ۋۋہەہھدہەہتتىن ئالتہ ئايلىق 

بولغانداا ئاتىسى ئابدۇۇلمہجىدتىن، تۆتت ياشقا كکىرگہندہەہ ئانىسىدىن ئايرىلىپ قالىدۇۇ. يېتىم ھالہتتہ چوڭڭ 

بولىۋااتقانن ۋۋہەہھدہەہتتىنگہ سارراايداا مہخسۇسس ددہەہررسلہرر بېرىلىدۇۇ. ئۇ ئۆززىمۇ فاتىھ مہددررہەہسہسىدىن بىر قىسىم 

ددہەہررسلہررنى ئېلىپ، ئۆززىنى يېتىلدۈۈررۈۈشكکہ تىرىشىدۇۇ. بۇالررددىن باشقا غہرربب مۇززىكکىسى بويىچہ ددہەہررسس ئالىدۇۇ، 

پىيانىنو چېلىشنى ئۆگىنىدۇۇ. تۈرركك مۇززىكکىسىدہەہ ماھىر مۇززىكکانت بولۇپپ يېتىشىپ چىقىدۇۇ. ئۇنىڭغا ئائىت 

63 ئہسہررددىن 41 ىنىڭ نوتىلىرىى ززاامانىمىزددىمۇ مہۋۋجۇتت بولۇپپ، مۇززىكکىلىرىنىڭ تېكکىستلىرىنىڭمۇ كکۆپپ 

قىسمى ئۆززىگہ ئائىتتۇرر. ئۇ يہنہ يېتىشكکہنن خہتتاتت ئىدىى. ئاكکىسى ئابدۇۇلھہمىدنىڭ ئوتتۇزز ئۈچچ يىل ددااۋۋاامم 

قىلغانن سہلتہنىتى بويىچہ باشقا بىر تۇغقانلىرىنىڭ ئہكکسىچہ ئابدۇۇلھہمىد بىلہنن بولغانن مۇناسىۋىتى 

ناھايىتى ياخشى بولىدۇۇ. ئابدۇۇلھہمىدنىڭ بىر تۇغقانلىرىى ئىچىدہەہ ھہممىدىن بہكك ۋۋہەہھدہەہتتىننى ياخشى 



كکۆررىدىغانلىقى ۋۋہەہ ئىستانبۇلل چہنگہلكکۆيدىكکى بىر ساررااينى  ئۇنىڭغا ھہددىيہ قىلغانلىقى تاررىخىي 

خاتىرىلہررددىن مہلۇمدۇۇرر. 1916- يىلى ئوسمانلى تہختىنىڭ ۋۋااررىسى ددہەہپپ ئېالنن قىلىنغانن ۋۋہەہھدہەہتتىن، شۇ 

يىلى بہشىنچى مہھمہتكکہ ۋۋااكکالىتہنن ئاۋۋستىرىيہ - ۋۋىنگىرىيہ ئىمپېرااتوررىنىڭ جىناززاا مۇررااسىمىغا ئىشتىرااكك 

قىلىش ئۈچۈنن ئاۋۋستىرىيہگہ باررىدۇۇ. 1917- يىلى گېرمانىيہ ئىمپېرااتوررىنىڭ تہكکلىپىگہ بىنائہنن 

گېرمانىيہددہەہ ززىياررہەہتتہ بولىدۇۇ. بۇ ززىياررہەہتت جہرريانىداا گېنېراالل ئۇنۋاانىدىكکى مۇستاپا كکامالل پاشامۇ بىر 

ئوسمانلى ئوفېتسىرىى سۈپىتىدہەہ ئۇنىڭغا ھہمرااھھ بولىدۇۇ.

1918- يىلى 3- ئىيۇلل كکۈنى سۇلتانن بہشىنچى مہھمہتت ررہەہشاتت ۋۋااپاتت بولغاندىن كکېيىن، ئوتتۇزز 

ئالتىنچى ئوسمانلى پاددىشاھى سۈپىتىدہەہ تہختكکہ ئولتۇررىدۇۇ. ئۇ چاغالرردداا ئۇنىڭ ئہڭڭ ئاخىرقى ئوسمانلى 

پاددىشاھى بولۇپپ قالىدىغانلىقى ھېچكکىمنىڭ خىيالىغا كکىرىپ چىقمايتتى. ئۇ تہختكکہ ئولتۇررغانن مہززگىللہررددہەہ 

ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىنىڭ ئاخىرىغا كکېلىپ قالغانىدىى. پہلہستىن ۋۋہەہ سۈررىيہ ئالدىنقى 

سہپلىرىدىكکى ئۇررۇۇشالرر مہغلۇبىيہتت بىلہنن تۈگہللہنگہنن، ئاناددوولۇ خہۋۋپپ ئاستىغا كکىرىپ قالغانىدىى. 

پاددىشاھنىڭ ماقۇللىشى نہتىجىسىدہەہ 1918- يىلى 30- ئۆكکتہبىر كکۈنى موندررووسس ئۇررۇۇشش توختىتىش 

كکېلىشىمىنى ئىمزااالشش ئاررقىلىق ئوسمانلى ددۆۆلىتى بىرىنچى ددۇۇنيا ئۇررۇۇشىدىن چېكکىنىپ چىقىدۇۇ. ئۇنىڭدىن 

كکېيىن سۇلتانن ۋۋہەہھدہەہتتىن، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى ددۇۇچچ كکېلىۋااتقانن قىيىن ئہھۋاالدىن پہقہتت ئہنگلىيہ ۋۋہەہ 

فىراانسىيہ بىلہنن ياخشى مۇناسىۋہەہتت ئوررنىتىش ئاررقىلىقال قۇتقۇززۇۇپپ چىققىلى بولىدۇۇ ددېگہنن پىكکىرگہ كکېلىدۇۇ 

ۋۋہەہ ئہنگلىيہ ددووستلۇقى، فىراانسىيہ يېقىنلىقىنى چىقىش قىلىدىغانن سىياسہتلہررنى ئىجراا قىلىشقا باشاليدۇۇ. 

ئہھۋاالل شۇندااقق بولسىمۇ، ئہنگلىيہ ۋۋہەہ فىراانسىيہ قاتاررلىق ئہللہررنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن بىرىنچى ددۇۇنيا 

ئۇررۇۇشىنىڭ غالىب ددۆۆلہتلىرىى تہشكکىل قىلغانن «ئىتتىپاقدااشش ددۆۆلہتلہرر» ددېڭىز ئاررمىيہسى موندررووسس 

كکېلىشىمى ئىمزاالىنىپ ئاررىدىن ئىكکكکى ھہپتہ ئۆتكکہندىن كکېيىن، يہنى 1918- يىلى 13- نويابىر كکۈنى 

ئىستانبۇلغا كکېلىپ، قوررااللىرىنىڭ ئۈچىنى سارراايغا قاررىتىدۇۇ.
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ئىتتىپاقدااشش ددۆۆلہتلہررنىڭ بېسىم ئىشلىتىشى نہتىجىسىدہەہ ۋۋہەہھدہەہتتىن، ئوسمانلى ددۆۆلىتىنى بىرىنچى ددۇۇنيا 

ئۇررۇۇشى سېپىگہ ئىتتىرگہنن ئىتتىھادد ۋۋہەہ تہررہەہققىي پاررتىيہسىنىڭ ئہززاالىرىنى جاززاالىماقچى بولىدۇۇ. بۇ پىكکىرنى 

قوبۇلل قىلمىغانن مہجلىسى مہبۇسانن (ئوسمانلى پاررالمېنتى) 1918- يىلى 21- ددېكکابىر كکۈنى ئىناۋۋہەہتسىز 

قىلىنىپ، 1919- يىلى 13- يانۋاارر كکۈنى ئۇنىڭ ئىستہكکلىرىنى ئىجراا قىلىدىغانن بىر ھۆكکۈمہتنى تہشكکىل 

قىلدۇۇررىدۇۇ. لېكکىن بۇنىڭدىن ددېگہندہەہكك مہمنۇنن بولۇپپ كکہتمىگہنن پاددىشاھھ، 1919- يىلى 4- ماررتتا 

كکىيئوغۇلل فہررىت پاشاغا يېڭى بىر ھۆكکۈمہتت تہشكکىل قىلدۇۇررىدۇۇ. چہتت ددۆۆلہتلہررنىڭ بېسىمى ئاررقىسىداا 

ئہررمہنى مہسىلىسىگہ چېتىلغانن ھالداا بوغاززلىيانن ھاكکىمى كکامالل بہگگ بہياززىت مہيداانىداا ددااررغا ئېسىلىدۇۇ. 

تۈرركك خہلقى ۋۋہەہھدہەہتتىن بىلہنن ئوخشاشش پىكکىرددہەہ ئہمہسلىكکىنى كکامالل بہگنىڭ جہسىتى ئۈستىگہ تۈرركك 

بايرىقىنى يېپىش ۋۋہەہ ئۇنىۋېرسىتىت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۇنىڭغا مىللىي شېھىت ئۇنۋاانىنى بېرىشى ئاررقىلىق 

نامايانن قىلىدۇۇ. بۇ جہرريانداا ئىستانبۇلداا تۇررىۋااتقانن مۇستاپا كکامالل پاشا بولسا، ئاۋۋستىرىيہ ززىياررىتى 

جہرريانىداا تونۇشقانن سۇلتانن ۋۋہەہھدہەہتتىندىن پۈتكکۈلل ئاناددوولۇ ززېمىنىنىڭ ھہرر قاتالمدىكکى خاددىملىرىغا 

بۇيرۇۇقق چۈشۈررۈۈشش ساالھىيىتىنى ئۆزز ئىچىگہ ئالغانن توققۇززىنچى باتالىيونن تہپتىشلىكکى ۋۋہەہززىپىسىنى 

تاپشۇررۇۇپپ ئېلىپ، 1919- يىلى 16- مايي كکۈنى ئىستانبۇلدىن سامسۇنغا قاررااپپ ھہررىكکہتت قىلىدۇۇ.

مۇستاپا كکامالل پاشا ناھايىتى قىسقا ۋۋااقىت ئىچىدہەہ ھاۋۋززاا ۋۋہەہ ئاماسيا ئۇقتۇررۇۇشلىرىنى چىقىرىش، ئہررززۇۇررۇۇمم ۋۋہەہ 

سىۋااسس قۇررۇۇلتايلىرىنى ئېچىش ئاررقىلىق مىللىي مۇجاددىلىنى ددۆۆلہتت مىقياسىداا تہشكکىللہشش ئىشلىرىداا 

مۇۋۋہەہپپىقىيہتت قاززىنىدۇۇ. مۇستاپا كکامالل، ئىستانبۇلدىكکى كکۆپلىگہنن ياززغۇچى ۋۋہەہ مۇتہپہكکكکۇررالررنىڭ ددہەہلل 

ئہكکسىچہ قۇتۇلۇشنىڭ يولى نہ پاددىشاھلىق تۈززۈۈمم، نہ خہلىپىلىك، نہ ئىنگىلىز ياكکى ئامېرىكکا تہررہەہپدااررىى 

سىياسىي سىستېمىداا ددہەہپپ قاررىمايدۇۇ. ئۇنىڭ تۈرركك ۋۋہەہتىنىنى پہقہتت ۋۋہەہ پہقہتت تۈرركك مىلىتىنىڭال 

قۇتقۇززاااليدىغانلىقىنى ئېالنن قىلىشى ئىتتىپاقدااشش ددۆۆلہتلہررنى بىئارراامم قىلىدۇۇ. بېسىمالرر كکىيئوغۇلل فہررىت 



ھۆكکۈمىتىنىڭ مۇستاپا كکامالنىڭ ساالھىيہتلىرىنى ئېلىپ تاشلىشىغا سہۋۋہەہبب بولىدۇۇ. بۇنىڭ بىلہنن بىرلىكکتہ، 

ئاخىرقى ئوسمانلى مہبۇسانن مہجلىسى 1920- يىلى 6- فېۋرراالداا «مىيساقى مىللىي» ددہەہپپ ئاتىلىدىغانن 

«مىللىي قہسہمم» نى قۇۋۋۋۋاايى - مىللىيہ ھہررىكکىتىنىڭ تہسىرىى ئاستىداا قوبۇلل قىلىدۇۇ. لېكکىن ئىنگىلىزالرر 

بۇنىڭغا قاتتىق ناررااززىلىق بىلدۈۈررۈۈپپ، 1920- يىلى 16- ماررتتا ئىستانبۇلنى ررہەہسمىي ئىشغالل قىلىدۇۇ. 

مىللہتچى ررہەہھبہررلہررنى تۇتقۇنن قىلىپ مالتاغا سۈررگۈنن قىلىدۇۇ. ئۇقتۇررۇۇشالررنى تاررقىتىپ، پاددىشاھنىڭ 

پہررمانلىرىغا ئىتائہتت قىلىنىشى كکېرہەہكکلىكکىنى، ئۇنىڭغا بويسۇنمىغانالررنىڭ جاززاالىنىدىغانلىقىنى جاكکارراليدۇۇ. 

ئاخىرقى ئوسمانلى مہبۇسانن مہجلىسى (پاررالمېنتى) ددىن قاچقانن پاررالمېنت ئہززاالىرىى ئہنقہررہەہگہ بېرىپ، 

1922- يىلى 23- ئاپرېل كکۈنى «تۈرركکىيہ بۈيۈكك مىللہتت مہجلىسى» نى قۇررۇۇپپ چىقىدۇۇ. بۇ ئىشتىن 

كکېيىن ھہقىقىي ساالھىيہتت ۋۋہەہ ھہرربىي كکۈچچ ئہنقہررہەہ ھۆكکۈمىتىنىڭ قولىغا ئۆتىدۇۇ. بۇ مہجلىس، مۇستاپا 

كکامالل پاشانى يېڭى مہجلىسنىڭ باشلىقلىقىغا سايالپپ، شہررقتہ ئہررمہنىلہرر، جہنۇبتا فىراانسۇززالرر ۋۋہەہ غہرربتہ 

گىرېكکالرر بىلہنن بولغانن ئۇررۇۇشالررنى ددااۋۋاامالشتۇررىدۇۇ. بۇ كکۈررہەہشش ددااۋۋااملىشىۋااتقانن مہززگىللہررددہەہ ئىنگىلىز 

ئايرووپىالنلىرىنىڭ قۇۋۋۋۋاايى مىللىييہگہ قاررشى يېزىلغانن تہشۋىقاتت ۋۋہەہررہەہقىلىرىنى ئاناددوولۇ ززېمىنلىرىغا 

تاشلىشىغا ئوخشىغانن ئىشالرر، ئہنقہررہەہ ھۆكکۈمىتى بىلہنن پاددىشاھھ ۋۋہەہھدہەہتتىن ئاررىسىدىكکى خۇسۇمہتنى 

تېخىمۇ كکہسكکىنلہشتۈررىۋېتىدۇۇ.
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سۇلتانن ۋۋہەہھدہەہتتىن ددہەہۋۋررىدہەہ كکىيئوغۇلل فہررىت پاشا ھۆكکۈمىتى تہررىپىدىن ئاناددوولۇددىكکى تۈرركکلہررنىڭ 

مہۋۋجۇتلۇقىنى ئىنكکارر قىلىپ، تۈرركکلہررگہ ياشاشش ھہققىي بہررمىگہنن سہۋۋررہەہ شہررتنامىسىنىڭ ئىمزاالىنىشى، 

تۈرركکىيہ بۈيۈكك مىللہتت مہجلىسى تہررىپىدىن ناھايىتى ئېغىر شہكکىلدہەہ تہنقىد قىلىنىدۇۇ. 1920- يىلى 

25- سېنتہبىرددہەہ ئۆتكکۈززۈۈلگہنن مہخپىي يىغىنداا، پاددىشاھنىڭ قانۇنلۇقق ئىزباسارر ھېسابالنمايدىغانلىقى ۋۋہەہ 

خىيانہتت قىلىۋااتقانلىقى تىلغا ئېلىنىدۇۇ. شۇندااقق بولسىمۇ، سۇلتانن ۋۋہەہھدہەہتتىن كکىيئوغۇلل فہررىت تہررىپىدىن 



ئىمزااالنغانن بۇ كکېلىشىمنى تہستىقلىمايدۇۇ. تۈرركکىيہ بۈيۈكك مىللہتت مہجلىسىنىڭ، ئاززااددلىق ئۇررۇۇشىداا ئىنۆنۈگہ 

ئوخشاشش ئۇررۇۇشالرردداا غہلىبہ قىلغانن بولسىمۇ، پاددىشاھھ ئىنگىلىز ئالىي كکومېسساررىى ررۇۇمبولدقا مۇستاپا كکامالل 

پاشانى بىر ئاسىي ددہەہپپ قارراايدىغانلىقىنى ۋۋہەہ ئۇنىڭ بىر ئىنقىالبچى ئىكکہنلىكکىنى ئېيتىدۇۇ. تۈرركك ئہسكکہررلىرىى 

1922- يىلى 9- سېنتہبىر كکۈنى ئىزمىرنى قايتىدىن قولغا كکىرگۈززۈۈپپ، مۇدداانيا ئۇررۇۇشش توختىتىش 

كکېلىشىمىنى ئىمزاالىغانن بولسىمۇ، پاددىشاھنىڭ ئہنقہررہەہ ھۆكکۈمىتىنى ئېتىرااپپ قىلمىغانلىقى ۋۋہەہ لوززاانن 

قۇررۇۇلتىيىغا قاتنىشىشنى قارراارر قىلىشى يۈززىسىدىن ئہنقہررہەہ ھۆكکۈمىتى 1922- يىلى 1- نويابىردداا 

سہلتہنہتنى بىكکارر قىلىدۇۇ. شۇندااقق قىلىپ، 623 يىل ھۆكکۈمم سۈررگہنن ئوسمانلى خانىداانلىقى ئاخىرالشقانن 

بولىدۇۇ.

سۇلتانلىق سۈپىتى ئېلىپ تاشالنغانن بولۇشىغا قاررىمايي، تۈرركکىيہ بۈيۈكك مىللہتت مہجلىسى مہھمہتت 

ۋۋہەہھدہەہتتىننىڭ خہلىپہ ئىكکہنلىكکى ۋۋہەہ خہلىپىلىك سۈپىتىنىڭ ئوسمانلى خانىداانىغا تہۋۋہەہ ئىكکہنلىكکىنىمۇ 

ئېالنن قىلىدۇۇ. لېكکىن ۋۋہەہھدہەہتتىن سہلتہنہتسىز خہلىپىلىك بولمايدىغانلىقىنى ئىلگىرىى سۈررۈۈپپ، بۇ قاررااررغا 

ناررااززىلىق بىلدۈۈررىدۇۇ ۋۋہەہ مہجلىسنىڭ سہلتہنہتنى بىكکارر قىلىش قاررااررىى چىقىپ، ئاررىدىن ئىكکكکى ھہپتہ 

ئۆتكکہندىن كکېيىن، ئىنگىلىزالررغا ئىلتىماسس قىلىپ، ئىستانبۇلدىن يىرااقلىشىشنى خااليدىغانلىقىنى 

بىلدۈۈررىدۇۇ. 1922- يىلى 17- نويابىر كکۈنى مااليا ناملىق بىر ئہنگلىيہ پاررااخوتىغا ئولتۇررۇۇپپ ئىستانبۇلدىن 

ئايرىلىدۇۇ. پاررااخوتت ۋۋہەہھدہەہتتىننى مالتا ئاررىلىغا ئېلىپ باررىدۇۇ. شۇنىڭ بىلہنن، تۈرركکىيہ بۈيۈكك مىللہتت 

مہجلىسى 1922- يىلى 19- نويابىر كکۈنى ۋۋہەہھدہەہتتىنگہ بېرىلگہنن خہلىپىلىك سۈپىتىنى ئۇنىڭدىن 

ئېلىپ تاشالپپ، جىيہنى ئابدۇۇلمہجىدنى خہلىپہ ددہەہپپ ئېالنن قىلىدۇۇ. شۇندااقق بولسىمۇ، ۋۋہەہھدہەہتتىن 

ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغا قہددہەہرر ئۆززىنىڭ سۇلتانن ۋۋہەہ خہلىپہ ئىكکہنلىكکى پىكکىرىدىن ۋۋاازز كکہچمہيدۇۇ. بىرىنچى ددۇۇنيا 

ئۇررۇۇشى ئہسناسىداا ئوسمانلىغا قاررشى ئۇررۇۇشش ئېچىپ، ئۆززىنى ئہررہەہبىستانن پاددىشاھى ددہەہپپ ئېالنن قىلغانن 

شہررىف ھۇسہيىننىڭ تہكکلىپىگہ بىنائہنن 1923- يىلى 5- يانۋاارر كکۈنى مالتاددىن ئايرىلىپ مہكکكکىگہ 



باررىدۇۇ. مہكکكکىدہەہ ئہنقہررہەہ ھۆكکۈمىتىگہ قاررشى بہررگہنن باياناتلىرىى ئېتىباررغا ئېلىنمىغاندىن كکېيىن، 

شىۋېتسىيہگہ كکہتمہكکچى بولىدۇۇ. لېكکىن ئۇ ئہسنادداا شىۋېتسىيہددہەہ لوززاانن قۇررۇۇلىتىيى ددااۋۋااملىشىۋااتقانن 

بولغاچقا، ئىتالىيہنىڭ سانن ررېمو شہھىرىگہ بېرىشى مۇۋۋااپىق ددہەہپپ قاررىلىدۇۇ. 1923- يىلى 2- مايي كکۈنى 

سانن ررېموغا بېرىپ ئوررۇۇنلىشىدۇۇ. 1924- يىلى 3- ماررتتا تۈرركکىيہددہەہ قالغانن باشقا ئوسمانلى ئوغۇللىرىنىڭ 

كکۆپپ قىسمى سانن ررېموغا بېرىپ ئوررۇۇنالشقاندىن كکېيىن، ئۇ يہرر گوياكکى كکىچىك بىر ئىستانبۇلغا ئايلىنىدۇۇ. 

لېكکىن چہكکلىك مىقدااررددىكکى مالل - مۈلكکى ئۆززىى ۋۋہەہ ئائىلىسىنىڭ تۇررمۇشش خىرااجہتلىرىگہ يہتمہيدۇۇ. 

1926- يىلى 16- مايداا سانن ررېمودداا ۋۋااپاتت بولىدۇۇ ۋۋہەہ جىناززىسىنىڭ ددہەہپنہ قىلىنىشى ئۈچۈنن مۇسۇلمانن 

ززېمىنى ئىزددىلىدۇۇ. ئاخىرىداا ددہەہمہشىقتىكکى سہلىمىيہ جامہسى ئہڭڭ مۇۋۋااپىق ددہەہپپ قاررىلىپ، 1926- يىلى 

3- ئىيۇلداا شۇ يہررگہ ددہەہپنہ قىلىنىدۇۇ. مہھمہتت ۋۋہەہھدہەہتتىننىڭ يېقىنلىرىى، ئۇنىڭ ئىشالررغا ئىجابىي 

قارراايدىغانن، سہۋۋررچانن بىر خىل خاررااكکتېرگہ ئىگہ ئىكکہنلىكکى، سارراايي خىزمہتچىلىرىگہ سىلىق - سىپايہ ۋۋہەہ 

مېھرىبانلىق بىلہنن مۇئامىلہ قىلىدىغانلىقى، ررہەہسمىي مۇررااسىمالرردداا بولسا، سوغۇقق ۋۋہەہ جىدددىي تۈسىنى 

ساقالپپ قالىدىغانلىقىنى قہيت قىلىشىدۇۇ. غہيۋہەہتت - شىكکايہتنى ياخشى كکۆررمہيدىغانن، ددىنىي قائىدہەہ - 

يۇسۇنالررغا ئہھمىيہتت بېرىدىغانن ۋۋہەہھدہەہتتىننىڭ تہسہۋۋۋۋۇۇررغا بايي، قاررااررسىز، شۇندااقال تہررسا خاررااكکتېرلىك 

بىرىى ئىكکہنلىكکى ۋۋہەہ ئۆززىى ئىشىنىدىغانن كکىشىلہررنىڭ تہسىرىى ئاستىداا قالغانلىقىمۇ ئوتتۇررىغا قويۇلماقتا.

شۇندااقق قىلىپ، 2011- يىلىنىڭ بىرىنچى ھہپتىسىدىن باشالپپ ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنۇشقا باشلىغانن 

«ئوسمانلى سۇلتانلىرىى» ناملىق پىرووگرااممىمىزنىڭ ئہللىك ئىكکكکىنچى، شۇندااقال ئہڭڭ ئاخىرقى بۆلۈمىنى 

ھۇززۇۇررۇۇڭالررغا سۇنغانن بولدۇۇقق! يېڭى يىلداا يېڭى - يېڭى پىرووگرااممىالرر ئاررقىلىق ئۇچرااشقۇچہ ئامانن 

بولۇڭالرر...
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