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 نهشىرگه تهييارلىغۇچىدىن    

ناملىق بۇ تارىخى ئهسهر ئهبـۇ جهئىـفهر جهرىـر تهبهرى تهرىپىـدىن يېزىلىـپ،               »سهلچۇقالر تهزكىرىسى «    

ىـدىن پارسـچىدىن تهرجىـمه قىلىنغـان مهشـهۇر ئهسـهر            ئابدۇرۇسۇل بىننى مهۋالنه مـۇھهممهد رەھىـم تهرىپ       

 .نىڭ ئاخىرىغا يېزىلغان»تارىخ تهبهرى«

غـا ئائىـت    »سهلچۇقالر«ۋاراق، بۇنىڭ ئىچىدە  472جهمئى  )قوليازما، تهرجىمه نۇسخىسى  (»تارىخ تهبهرى «    

. س م 24×س م 34فورمـاتى . قۇردىن خهتتى پارسى بىلهن يېزىلغـان     17بهت، ھهر بىر بهتكه   76ۋاراق،38قىسمى
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 .تېرە مۇقاۋىلىق. ئهسهر تولۇق

مهزكۇر ئهسهر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئاز سـانلىق مىللهتلهرنىـڭ قهدىمكـى ئهسـهرلىرىنى                   

يىغىش، رەتلهش ۋە نهشىر قىلىشنى پىالنالش رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىدا ساقالنغان قوليازمىغا           

 .ئاساسهن نهشىرگه تهييارالندى

غا ئائىـت   »سهلچۇقالر«نىڭ ئاخىرىغا يېزىلغان  »تارىخ تهبهرى «زمىدىكى مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا  قوليا    

خاجه ئىمام زوھۇرىددىن نىـشاپۇرى سـۇلتان تـوغرۇل         )توغرۇلبهگكىچه بولغان تارىخى ۋەقهلهرنى   (قىسمىنى  

.  تولـۇقالپ يازغـان    دەۋرىدە كىتاپ ھالىتىگه كهلتۈرگهن؛ ئاخىرىنى ئهبۇ ھامىد مۇھهممهد بىننى ئىبـراھىم          

مولال ھوشۇر بىننى مـولال مۇشـتىرى بىننـى مـولال شـهمى           )1841___1842مىالدىيه  (يىلى-1257ھىجىرىيه  

) ئاي-2(توشقان يىلى سهپهر ئېيى     )1897___1898مىالدىيه(-1315ھىجىرىيهنىڭ  . تهرىپىدىن كۆچۈرۈلگهن 

ياشلىق مولال مـۇھهممهد    80قى بويىچه   نىڭ يهتتىسىدە مۇھهممهد تۆمۈر خهزىنىچى بهگ خوجامنىڭ تاپشۇرۇ       

ــان  ــسى «.تهرىپىــدىن رەتلىنىــپ مۇقاۋىالنغ ــۇرا شــهرق  »ســهلچۇقالر تهزكىرى ــر ئوتت ــارىخىنى  ئهينــى دەۋى ت

 )بهت-1ئهسلى كىتاپ(   .ئۆگىنىش ۋە تهتقىق قىلىشتا زور ئىلمىي قىممهتكه ئىگه

رلـۇق قۇرغـان تـۈرك جهمىيىتـى ۋە        ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئوتتۇرا شهرقته ئىمپىراتو    -9مهزكۇر ئهسهردە       

ــته ئوغــۇز يــاش بوغۇنلىرىــدىن بولغــان ســهلچۇق ھهم ئۇنىــڭ ئهۋالتلىرىنىــڭ ھۆكۈمىرانلىــق      ــۇ جهمىيهت ب

بىـلهن  )سـۇلتان مهھمـۇد غهزنهۋى    (ئورنىنىڭ شهكىللىنىشى، كۈچىيىشى، ھهربىي يۈرۈشلىرى، غهزنهۋىيلهر     

چۇقنىڭ نهۋرىـسى تـوغرۇلبهگ يېتهكچىلىكىـدىكى       بولغان جىددىي ئۇرۇشالر، جۈملىدىن ئوغۇزالر خانى سهل      

ــسىنى      ــۈك ســهلچۇقالر ئىمپىرىيى ــلهپ، كۈچل ــشاپۇر، مهرۋى شــاھ جاھــاننى ئىگى ئوغۇزالرنىــڭ دەســلهپ نى

ــانلىقى ؛  ــار كهلتۈرگهنــدىن كېــيىن، بىــر قاتــار        -1040قۇرغ يىلــى غهزنهۋىــلهر ســۇلتانى مهســئۇدنى تارم

ىرىـپ ئهرەپ ئابباسـىيالر خهلپىلىكىنـى قورچـاق ھالغـا           غهلبىلىك جهڭلهرنى قىلىپ، باغـداتقا بېـسىپ ك       

ــازىرقى      ــالننىڭ ھـ ــپ ئارسـ ــورى ئالىـ ــسىنىڭ ئىمپىراتـ ــهلچۇقالر ئىمپىرىيىـ ــانلىقى؛ سـ ــۈرۈپ قويغـ چۈشـ

ــسىنىڭ        ــا ئىمپىرىيى ــهرقى روم ــسىدا ش ــد دالى ــىمالىدىكى ماالزگىرى ــڭ ش ــستاندىكى ۋان كۆلىنى ئهرمهنى

اھىيىتى كۈچلـۈك رومـا قوشـۇنلىرىنى تارمـار كهلتـۈرۈپ،           ئىمپىراتورى دىككىنىس روما باشچىلىقىدىكى ن    

تۆلهيـدىغان قـارام دۆلهتـكه ئايالنـدۇرۇپ        )ئولپـان (روما ئىمپىرىيىسىنى سهلچۇق ئىمپىرىيىسىگه سـېلىق       
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-قويغانلىقى؛ سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىنىڭ مهلىك شاھ ۋە ئۇنىڭ ئهقىللىـق، تهدبىرلىـك ۋەزىـرى نىزامـۇل              

مهدەنيهتنىـڭ گۈللىنىـپ، ئـۆز زامانىـسىدىكى مهشـهۇر پهنـلهر سـارىيى              -پهنمۈلۈكنىڭ تهشهببۇسى بىـلهن     

ئالىي مهكتىپىنىڭ ئېچىلغانلىقى؛ سـهلچۇق ئهۋالدلىـرى ئوتتۇرىـسىدىكى ئىچكـى زىـدىيهت ۋە              »نىزامىيه«

 .توقۇنۇش قاتارلىق ۋەقهلهر خېلى تهپسلىي بايان قىلىنغان

هرتىـپىگه ئاساسـهن بىـر قـانچه بۆلـۈمچىلهرگه          مهزكۇر ئهسـهر تـارىخى ۋەقهلىكنىـڭ بايـان قىلىـنىش ت               

 بۆلۈنۈپ، كىچىك ماۋزۇالر ئارقىلىق ئىپادىلهش يولى بىلهن نهشىرگه تهييارالندى ھهمدە ئهسهرگه

 )بهت-2ئهسلى كىتاپ(    

 .دەپ نام قويۇلدى»سهلچۇق تهزكىرىسى«مهزمۇن ئېتبارى بىلهن     

ي قىسسه شۇنداقال ئوتتـۇرا شـهرق ۋە ئوتتـۇرا          ئهدەبىي جهھهتته قىززىق تارىخى   »سهلچۇق تهزكىرىسى «    

ئاسىيانىڭ تارىخىي، جۇغراپىيسى ۋە ھهربىي ئىشلىرىنى تهتقىق قىلىش جهھهتته مهلـۇم قىممهتـكه ئىـگه               

 .ئهسهر ھېساپلىنىدۇ

تىل تارىخىي تهتقىقاتىدا، بولۇپمۇ قهدىمكى ۋە چاغاتاي خانلىقى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ھازىرقى                

ۇر ئهدەبىي تىلىغا ئورۇن بېرىش جهريانىنى تهتقىق قىلىـشتا ئاسـان بولـسۇن ئۈچـۈن ئهسـهرنىڭ                 زامان ئۇيغ 

پهقهت بهزى مــۇرەككهپ جــۈملىلهرگه . تىلــى، گىراممــاتكىلىق ئاالھىــدىلىكى ئاساســهن ســاقالپ قېلىنــدى 

 .گىرامماتكا جهھهتتىن ئايرىم ئۆزگهرتىشلهر كىرگۈزۈلدى

 .ه ئۆز نۆۋىتىدىال ئىسكوپكا ئىچىدە مهنىسى بېرىلدىئهرەپچه، پارىسچه سۆز ئىبارىلهرگ    

ئهسهر ئاخىرىـدا مـۇھىم شهخىـسلهر، جـايالر ۋە قىـسمهن مهزمۇنالرغـا قارىتـا ئـايرىم ئىزاھـات بـويىچه                          

 .بويىچه چۈشهنچه بېرىلدى

ئهســـهرنىڭ تىلـــى ئېغىـــر، قـــۈمله تۈزۈلىـــشى مـــۇرەككهپ، ئىپـــادىلهش شـــهكلى ئـــۆزگىچه؛ تـــارىخي       

ئىسمى قاتارلىقالردا ئوخشاشلىق كۆپ بولغانلىقى سهۋەبلىك نهشىرگه تهييارالشـتا كىـشى،           شهخىسلهرنىڭ  

. جاي ئىـسملىرىنىڭ تـوغىرلىقى ۋە مهزمـۇن جهھهتـته قىـسمهن خاتاالرغـا يـول قويغـان بولۇشـۇم مـۇمكىن                     

 كتاپخانالرنىڭ تهنقىدى كۆزدىن كهچۈرشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 ئابلىمىت ئهھهت    
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 )تبه-3ئهسلى كىتاپ(    

    1 

 »1«سهلچۇقبهگ    

    )903___990( 

، )پاراسهت-ئىدراك ۋە پهم-ئهقىل(بىلىش كېرەككى، بۇ خىل خۇسۇسىيهت ۋە پهزىلهت      »2«ئهمما بهئدۇ ....    

ئىشارەت، سۈكۈت ۋە ھهركهتنى چۈشۈنۈپ، مهقـسهت ۋە        -چۈنكى ئادەمال ئىما  . ناتىقلىق پهقهت ئادەمگه خاستۇر   

شـۇڭا نۇتـۇقنى نوقـۇل سـۆزدىنال        . دېگهنلىكتـۇر )تهپهككۇر ۋە سۆزلهش  (ىكىرپ-نۇتۇق. ئاقىۋەتنى ئويلىيااليدۇ 

ئىـدراك  -گهرچه سۆزلىيهلسىمۇ، ئهمما ئهقىـل )تۇتى قۇش(ئااليلۇق، تۇتى . ئىبارەت دەپ چۈشۈنۈشكه بولمايدۇ   

ھهر قانداق ئـادەم نۇتۇقنىـڭ كـۈچى بىـلهن ئىلىـم ۋە مهرىـپهت ھاسـىل قىلـسا،                   . پاراسهتته ئاجىزدۇر -ۋە پهم 

لىش ۋە ھېكمهت دائىرىسىگه قهدەم قويسا، ئـۇ ياخـشىالر قاتارىـدىن ئـورۇن ئېلىـپ، ئهنبىيـا ۋە ئهۋلىيـاالر                     بى

 .دەرىجىسىگه يېقىنلىشااليدۇ

ۋە مهرىپهت، دىن ۋە شهرىئهت ئىلمىدىن قالـسا، پادىـشاھ ۋە ئۇمهراالرغـا ھـاجهت بولىـدىغان                 »3«تهۋھىد    

ۋە تهرجىمىهـالى، ياخـشى     )يول،ئۇسـسۇل،مهسلهك (الر تهرىقـى  چـۈنكى ئـۇالر پادىـشاھ     . ئىلىم تارىخ ئىلمىـدۇر   

خۇلــق ۋە ســۈپهتلىرىدىن ۋاقىــپ بولــسا، دۇنيــادا ئۇلۇغلــۇق ۋە ســهلتهنهتكه، ئــاخىرەتته ســاۋاپ ۋە مهرىــپهتكه 

 .بوالاليدۇ)ئىمام(ۋە مۇقتهدا)يولباشچى، رەھبهر(سهۋەپ بولۇپ خهلققه پېشىۋا

. ز تارىخ ئىلمـى ۋە تـارىخ كىتـاپلىرىنى بارلىققـا كهلتـۈردى            كىشىلهر تارىخالرنى تهرتىپلهپ، ھېساپسى       

 ئهمما ھهممىگه مهلۇمكى، راشىددىن

 )بهت-4ئهسلى كىتاپ(    

خهلپىلىكى ۋە ئابباسـىيه خهلپىلىكىـدىن قالـسا، دىـن، ئىـسالمدا سـهلچۇقتىن ئۇلـۇغراق ھـۆرمهتكه                      

 .سازاۋەر ھېچ پادىشاھ ئۆتكهن ئهمهس

ئۇ ئۆز قوۋىم ئارىسىدىن باش كۆتـۈرۈپ،  »5«ئۇنىڭ تۆت ئوغلى بار ئىدى نىڭ ئوغلى،   »4«سهلچۇق دەقاق     

شـۇ ۋەجىـدىن    . ياراق تهييارالپ جهڭ قىلىپ قهبىله ۋە سهلتهنهتنى قـۇۋەت ۋە قـۇدرەتكه ئىـگه قىلـدى               -قورال

سهلچۇق كۈنسايىن قۇۋەت تېپىپ، شۇ قهدەر كۈچهيدىكى، ئهمدى تىنىچ يـۈرۈۋېرىش           «:قا»6«سۇلتان مهھمۇد 
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ئهگهر سـهن ھىندىـستان تهرەپـكه بارمـاقچى بولـساڭ، ئـۇالردىن بىـرەر               . دەملهرنىڭ ئىشى ئهمهسـتۇر   ئاقىل ئا 

دېـگهن مهزمـۇن بىـلهن      »بىـلهن دوسـتلۇق ئورناتمـاق ۋاجىپتـۇر       )سهلچۇق(پاراكهندىچىلىك يهتمىگهي، ئۇالر    

مهھمـــــۇد نـــــامه مهزمۇنىـــــدىن خهۋەر تېپىـــــپ، دەرھـــــال ســـــۆزمهن بىـــــر ئهلچـــــى   . نـــــامه يهتكـــــۈدى

 :خهۋەر ئهۋەتتى)سهلچۇققا(ىقئارقىل

سېخىيلىك، راسىت سۆزلۇك ۋە دانىشمهنلىك بابىدا تهڭداشلىرىڭنى ھهيران قالدۇراتتىڭ، ئهممـا           __«    

بۇ چاققىچه مېنىڭ بىلهن دوستلۇق ئورنىتىش ۋە كۆرۈشۈشـنى ئـارزۇ قىلمىـدىڭالر ۋە مهنـدىن ھـېچ نهرسـه                  

-ولۇشـقا مهيلىـم بـار ئىـدى، سـىزلهردىن مهدەت          ئىلتىماس قىلمىدىڭالر، مېنىڭ سـىزلهر بىـلهن دوسـىت ب         

ئهگهر ھهممىڭىــــزالر كېلهلمىــــسىڭىزالر، بىرەرســــىڭالر . يــــاردەم تىلىمهكــــتىن بىهــــاجهت ئهمهســــمهن 

 .»پهيمان قىلىشقايمىز-تاكى ئۆزئارا مهدەت ۋە دوستلۇق ھهققىدە ئهھدۇ.كهلگهيسىزلهر

. لىرى بىلهن مهھمۇد تهرەپكه يۈزلهندىئۇ لهشكهر. ئىدى»7«ھهممىدىن چوڭى ئىسرائىل. خهۋەر يهتتى    

 :ئۇ كىشى ئىسرائىلغا. بۇنىڭدىن مهھمۇد خهۋەر تېپىپ، ئىسرائىلنىڭ ئالدىغا كىشى ئهۋەتتى

ئۆزۈڭ . مهقسهت كۆرۈشمهك ۋە دوستلۇق ئورناتماقتۇر    . لهشكهر ھاجهت ئهمهس  -ھازىرچه بىزگه مهدەت  _    

 خاس كىشىلىرىڭ بىلهن

 )بهت-5ئهسلى كىتاپ(    

 .دېدى_هيسهن ،كهلگ    

 -بۇ سۆز بىلهن ئىسرائىل لهشكهرسىز كهلدى، سۇلتان مهھمۇد ئىسرائىلغا ھهدىدىن تاشقىرى ئىززەت               

كـۆپ ئىلتىپـاتالر   -ئىكرامالر قىلىپ، ئۆزى بىلهن بىرگه ئولتۇرغۇزۇپ، ياخشى مۇئامىلىلهر بىـلهن كـۆپتىن           

 :ئاندىن سۆز باشالپ. كۆرسهتتى

. شـهھىرى بـوش قالىـدۇ     »8« قارشى غازاتقا بارماقچى بولسام، خۇراسان     ئهگهر ھىندى بىدئهتچىلىرىگه  _    

نــاۋادا يهنه بىــر تهرەپــتىن دۈشــمهن پهيــدا بولــسا، ئۇالرغــا تاقابىــل تــۇرۇش ئۈچــۈن ئهلــۋەتته، ســىزلهر بىــلهن  

پهيمــان قىلــساق، ســىزلهردىن مهدەت ۋە يــاردەمگه كــۈچ تىلهشــكه تــوغرا       -دوســتلۇق ئورنىتىــپ، ئهھــدۇ  

 :ئىسرائىل. دېدى_كېلىدۇ،

 :مهھمۇد. دېدى_ئۆزئارا ياردەملىشىپ، بهندىچىلىك قىلىشساق، بۇ ناھايىتى ياخشىدۇر،_    
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-قاچانكى، بىزگه مهدەت ۋە ياردەم ھاجهت بولسا، قايسى نىشان بىلهن، قانچىلىـك مهدەت كـېلهركىن؟              _    

 .دېدى

وقنى مهھمۇدنىـڭ ئالـدىغا     بىر تال ئـ   . ئىسرائىلنىڭ مۈرىسىدە ئىككى تال ئوقى بىلهن ياسى بار ئىدى            

 :قويۇپ

 .دېدى-بۇ ئوقنى ماڭا ئهۋەتسهڭ، ساڭا ياردەمگه يۈزمىڭ لهشكهر كېلىدۇ،_    

ــسا،   _     ــاجىتىمىز بولــ ــادىرەك ھــ ــدىن زىيــ ــۇد _يهنه بۇنىڭــ ــورىدى مهھمــ ــرى  _دەپ ســ ــڭ تهبىــ بۇنىــ

 :قانداكىن؟ئىسرائىل يانى مهھمۇدقا بېرىپ

 .دېدى_ كى يۈزمىڭ لهشكهر خالىساڭ ھهم كېلىدۇ،بۇ يانى تۈركىستانغا ئهۋەتسهڭ، ناۋادا ئىك_    

ســـهرۇپاي -لهشـــكهرلىرىگه تـــون. كۈنـــدۈز بهزمه تۈزۈلــدى -تائــام ۋە شـــاراپ كهلتۈرۈلـــدى، ئــۈچ كـــېچه      

 ئاندىن كېيىن ئىسرائىل. كىيدۈرۈلدى

 )بهت-6ئهسلى كىتاپ(    

رلهر ھهر ئۆيـدە    شـۇنىڭ بىـلهن لهشـكه     . بىر ئۈمهراسىدىن لهشكهرلىرىنى چۈشـكۈن قىلىـشقا بـۇيرۇدى            

 .شاراپ ئىچمهككه مهشغۇل بولدى

مهھمـــۇد پۇرســـهتنى غهنىـــمهت بىلىـــپ، . ئىـــسرائىل بـــارلىق ســـىپاھى بىـــلهن غهرق مهس بولـــدى    

بارلىق سىپاھنى ھهم بهنىد قىلىپ، ھهر بىرىنـى        . ئىسرائىلنى تۇتۇپ، شۇ كېچىسى ھىندىستانغا ئهۋەتتى     

 .تا يهتته يىل ئۇ يهردە تۇردى. شهھرىدە بهنىد قىلدىئىسرائىلنى كۇلبهھىر . بىر شهھهرگه ماڭدۇردى

ئىــسرائىل خهلقىــدىن ئىككــى كىــشى ئىــسرائىلنى بهنىــدتىن خــاالس قىلىــش مهقــسىتىدە كېلىــپ،     

بىركۈنى پۇرسهت تېپىپ ئىسرائىلنى قۇتقـۇزۇپ يولغـا        . خىزمهت قىلىپ يۈرۈپ، بۇ يهرگه ئورۇنالشقان ئىدى      

ــدى ــدىن . راۋان بولـ ــۇالر يولـ ــا، ئـ ــۋال  ئهممـ ــۈرەتتى، كۇتـ ــرەپ يـ ــدا تهمتىـ ــان ( ئېزىـــپ قېلىـــپ باياۋانـ قورغـ

 :ئىسرائىل بۇالرنى كۆرۈپ. ئىزدەپ كېلىپ قالدى)ساقچىلىرى

مېنــى . ئهمــدى مهنــدىن ئۈمىــد ئــۈزۈڭالر، ئــۆز غېمىڭالرنــى قىلىــپ بــۇرادەرلىرىمگه ئېيــتىڭالر        _    

تېـپىش  )ۇنۇق، ئـازار تاپقـان  مهغلـۇپ، سـ  ( ئىككى قېـتىم شىكهسـىت  -بىرەر. قۇتقۇزۇشنىڭ يولىنى قىلسۇن 

بهلكـى  . مهملىـكهت ئۇنىڭغـا مۇناسـىپ ئهمهس      . بۇ پادىشاھنىڭ ئهسلى قولىـدۇر    . بىلهن نا ئۈمىد بولمىسۇن   
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 .دېدى_ئۇالرغا ئاخىرەتلىك مۇقهررەر بولغىسىدۇر،

ئىـسرائىل ئـۇ يهردە     . قاراۋۇلالر ئىسرائىلنى تۇتۇپ شـهھهرگه ئېلىـپ بـاردى ۋە مهھـكهم بهنىـد قىلـدى                   

. شـهھهرنىڭ ئهتراپىـدا پهرۋانىــدەك ئايلىنىـپ يــۈرەتتى   »9«ئىــسرائىلنىڭ ئـوغلى تــۇتهلمىش  . پـات بولـدى  ۋا

ــستان      ــپ سىيى ــانالر قىلى ــاله ۋە پىغ ــپ، ن ــدىن خهۋەر تېپى ــسىنىڭ ۋاپاتى ــان   (ئاتى ــلهن خۇراس ــان بى كىرم

ئىنتىقـام ئـېلىش    ئـۇالر   . ئاندىن بۇخاراغا كېلىـپ تاغىلىرىغـا ئهھـۋالىنى بايـان قىلـدى           . غا باردى )ئارىسىدا

 بىزنىڭ مهنزىلىمىز«:قهستىدە پۇرسهت ئىزدەپ، ئاخىر سۇلتان مهھمۇدقا

 )بهت-7ئهسلى كىتاپ(    

ئهگهر ئىجازەت بهرسهڭ . قهھهتچىلىك ۋە قىستاڭچىلىق بولغاچقا، ھايات كهچۈرشىمىز تهسكه چۈشتى    

جـاي، ئـۆتهڭ   (ا قىلغان رابـات ھاكىمى ئارسالن جارۇپ بىن  ) خۇراساننىڭ باش شهھىرى  (دەريادىن ئۆتۈپ، تۇس  

ــامىنى ئهۋەتتــى »نــى ماكــان قىلــساق )مهنىــسىدە ــدا ن ــامىنى تاپــشۇرۇپ ئېلىــپ،  . دېــگهن مهزمۇن مهھمــۇد ن

 :ئۆلىماالر. ئۆلىمالىرىدىن مهسىلهھهت سورىدى

ئهممـا، سـۇلتان    . دەپ مهسـىلهھهت بېرىـشتى    _ ئۇالرنى خۇراساننىڭ چېگراسىغا ئۆتكۈزسهك بولماس،    _    

ــۆتتى . ىــڭ ســۆزىگه كىــرمهي ئىجــازەت بهردى مهھمــۇد ئۇالرن ــادىن ئ ــۇالر دەري ــاكى ســۇلتان مهھمۇدنىــڭ  . ئ ت

 .ھاياتلىقىدا ھېچ ئىشقا مۇمكىنچىلىك بولمىدى

تهخىتـته  »10«سۇلتان مهھمۇد تارىخنىڭ تۆت يۈز يىگىرمه سهككىزى ئۆلۈپ ئـوغلى سـۇلتان مهسـئۇد                 

 .ئولتۇردى

 )بهت-8ئهسلى كىتاپ(    

    2 

 هگسۇلتان توغرۇلب    

    )1040___1063( 

، يهنه  »12«بىرى جهئفهر بهگ ئهبۇ سۇلتان    : نىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى    »11«مىكائىل بىننى سهلچۇق      

 .بۇالر ئۆز قهبىلىسىگه سهردار بولدى. بىرى توغرۇلبهگ ئهبۇ تالىپ

ى سـۇلتان مهھمـۇد بىزنـ     «: غـا )ئىراننىڭ شهرقىي قىسمىدىكى شهھهر   (سۇلتان مهسئۇد ئهمىر نىشاپۇر       
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ــۇزدى      ــدە رىزالىــق مهجىلىــسىنى ت ــازا مهنزىلى ــۆزى ق ــۇپ، ئ ــازا قايغۇســىدا قوي ــاتهم ۋە ھ ــشاپۇر  . م ســهن نى

ئهمىـر نىـشاپۇر نـامىنى ئوقـۇپ سـۇلتان          . دەپ نـامه ئهۋەتتـى    » مهرگهنلىرىڭنى ئېلىپ بـۇ ياققـا كهلگهيـسهن       

مهئانى ئانۇشراۋان بىننـى    -بۇ چاغدا سۇلتان مهسئۇد جۇرجانغا بېرىپ شهرفۇل      . مهسئۇدقا تهزىيهنامه ئهۋەتتى  

مهئـانى ۋە قـالۇس بىننـى شـهمىگىرنىڭ ئۇدۇلىغـا چۈشـتى       -مهئانى، مهنـۇ چېهـرە بىنـى شهمـسۇل      -مهلىكۇل

ــدە رەي ــۆزى    » 13«ھهمـــ ــارىيهت ئېلىـــــپ، ئـــ ــكهر ئـــ ــدىن لهشـــ ــاغالپ، رەيـــ ــد بـــ ــكهرلىرىگه ئۈمىـــ لهشـــ

. غا كهلدى )جهنۇبىدىكى رايون ئىراننىڭ شىمالىدا، كاسپى دېڭىزنىڭ     (تهدبىرىدە مازاندەران   »14«سهلچۇقالر

لهشكهرلىرى . ئۇالغلىرى ھېرىپ ھالىدىن كهتتى   -ياراقلىرى بۇزۇلۇپ، ئات  -بۇ جايغا كېلىپ بولغۇچه قورال    

ــدى ــاق ئىــــ ــگهن   . يايــــ ــال نهچچىلىــــ ــئۇد دەرھــــ ــۇلتان مهســــ ــاي، ســــ ــىغا قارىمــــ ــۇنداق بولۇشــــ شــــ

ــۈمهرا ــدان(سىپهھــساالر)ئهمىــرلهر(ئ ــاش قومان . هلچۇقالر بىــخهۋەر ئىــدىســ. نــى لهشــكهر بىــلهن ئهۋەتتــى )ب

 سهلچۇقالر. تاالڭ قىلىشقا كىرىشتى-توساتتىن بۇالر بېرىپ بۇالڭ

 )بهت-9ئهسلى كىتاپ(    

بۇ جايـدا قـاتتىق     . چېكىنىپ فۇراد شهھرىستانىنىڭ ئارىسىدا بىر باياۋاندا جهڭگه تهييارلنىپ تۇردى            

. نىڭ لهشكهرلىرى شىكهسـىت تـاپتى     )يېزىلىپ قالغان »مهھمۇد«قوليازمىدا  (ئاقىۋەت مهسئۇد . جهڭ بولدى 

 .كۈمۈش ۋە ئۇالغ ئولجا ئالدى-ياراق، ئالتۇن-سهلچۇقالر ھېساپسىز قورال

ئامالـسىز  . دەرۋەقه، سۇلتان مهسئۇدقا بىر ھادىسه سهۋەپ بولۇپ، ھىندىستانغا بارمـاق ھـاجهت بولـدى                 

 .سهلچۇقالر بىلهن سۈلهى قىلىپ ھىندىستانغا كهتتى

سهلتهنهت ۋە پادىـشاھلىق ئـاالمىتى بۇالرنىـڭ ئاسـمىنىدا نامـايهن            .  قۇۋۋەت تاپتى  سهلچۇقالر ئۆزگىچه     

سائادەت ئاپتىپى بۇالرنىڭ ئىقبال نىشانىسىدىن پارالپ، ئىززەت ۋە دۆلىتى ئارتىپ، سـهھهردە            -بهخت. بولدى

 .»15«كۆتۈرۈلگهن قۇياشتهك نۇر چېچىشقا باشلىدى

ســهلچۇقالرنىڭ شــهۋكهت ۋە . گه كهلــدى»16«هيىــنقايتىــپ غهزن)ســۇلتان مهســئۇد(ســۇلتان:قىســسه    

دېــگهن »ســهلچۇقالرنى خۇراســاندىن قوغلىغايــسهن؟«:ســهلتهنىتىدىن خهۋەر تېپىــپ خۇراســاننىڭ ئهمــرىگه 

سـهلچۇقالرنىڭ ئىلگىرىكـى    )سـۇلتان مهسـئۇد   (سـۇلتان «خۇراسان ئهمرىـدىن    . پهرمان بىلهن كىشى ئهۋەتتى   

ۇالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى شۇ دەرىجىدىكى، مهنـدەك يـۈز تـۈمهن           ئ. ھالىنى خىيال قىلىپ پهرمان ئهۋەتىپتۇ    
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بۇيرۇققـا ئىتـائهت    «:ئهممـا، سـۇلتان مهسـئۇد يهنه      . دېگهن جاۋاپ كهلـدى   » كىشىمۇ ئۇالرغا تاقابىل تۇرالماس   

خۇراسـان ئهمىـرى   . دەپ ئهمىـر قىلـدى  »بىـر قهدەم باسمىـسۇن  )قارشـى تهتـۇر  (قىلسۇن، ئهمـرىمگه مۇخالىـپ   

. بىـراق شىكهسـىت يهپ مهغلـۇپ بولـدى        . ىيارسـىز سـهلچۇقالرغا قارشـى لهشـكهر تـارتتى         ئامالسىز ۋە ئىخت  

خۇراسـان خهلقـى قورقـۇپ ۋەھىـمه ۋە ئهندىـشىگه چۈشـكهن             . سهلچۇقالر خۇراساننى ئۆز ئىختىيارىغـا ئالـدى      

 سهلچۇقالر ھېچ كىشىگه ئازار بهرمهسلىك توغرىسىدا جار سالدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ. ئىدى

 )بهت-10ئهسلى كىتاپ(    

ــدى       ــاتىرجهم قىل ــۆڭلىنى خ ــدى   . ك ــئۇد ئاڭلى ــۇلتان مهس ــى س ــۇ ۋەقهن ــۆزى   . بهس، ب ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش

مهسـئۇد تۇسـقا بېرىـپ      . بـۇ چاغـدا تـوغرۇلبهگ تۇسـتا ئىـدى         . ھېساپسىز لهشكهر ئېلىـپ خۇراسـانغا كهلـدى       

ز يـۈرەر بىـر     كه قوشـۇلدۇرماي تۇتـۇش نىيتىـدە، تېـ        )چـاغرىبهگ (جهئفهربهگ)ئاكىسى(توغرۇلبهگنى بۇرادىرى   

ــۈرۈپ كهتتــى    ــاراپ ي ئۇزۇنلــۇق (يىگىــرمه بهش فهرســهخ. پىلغــا مىنىــپ، لهشــكىرىدىن ئايرىلىــپ تۇســقا ق

تـوغرۇلبهگ بـۇرادىرى    «يهرگه بارغانـدا،  )كېلومىتىرغـا تـوغرا كېلىـدۇ     6.24ئۆلچىمى، بىر پهرسـهخ تهخمىـنهن       

ــفهر  ــاغرىبهگ(جهئى ــۇلۇپتۇ)چ ــدى »كه قوش ــگهن خهۋەر كهل ــئۇد قايتىــپ ك . دې ــلهن  مهس ــهرخىل بى ېلىــپ ش

 .قورغىنىغا بېرىپ، يېقىن بىر باياۋاندا جهڭ قىلدى»17«مهرۋىنىڭ ئارىسىدىكى دەندالقان 

مهسـئۇدنىڭ  . بـۇ سـۇالرنى سـهلچۇقالر ئىگهللىۋالغانـدى       . دەندەلقاندا پهقهت نهچچه يهردىال سۇ بار ئىـدى           

لهشــكهرلهر بــۇ  . يىقلىــدىئــۇالغلىرى -لهشــكهرلىرى ئۇســسۇزلۇقتىن ھــالى كهتتــى ۋە ھېساپــسىز ئــات     

ئـاتالر مهسـئۇدنى تارتالمىغـان      . مهسئۇد تهنهـا قالـدى    . تهرەپكه پىتراپ كېتىشتى  -ئهھۋالالرنى كۆرۈپ، تهرەپ  

شـۇ ئهسـنادا بىـر نهچـچه        . يـاراق ۋە خهزىـنىلهر شـۇ يهردە قالـدى         -بارلىق قورال . ئىدى، پىلغا مىنىپ قاچتى   

بۇ چاغدا بىر ئـاتلىق لهشـكهر       . لدىن چۈشۈپ سۇغا كىردى   مهسئۇد پى . تۈرك مهسئۇدنى قوغالپ يهتكهن ئىدى    

ئهمما، مهسئۇد بىر گۈرزە سېلىش بىـلهن ھېلىقـى لهشـكهر قىرغاقتـا ئېتـى بىـلهن                 . كېلىپ ھۇجۇم قىلدى  

ئارىـدىن بىـر    . قىرغاقتـا لهشـكهرلهر يېتىـپ كهلگـۈچه تاماشـشا قىلىـپ تـۇراتتى             . پارە بولدى -قوشۇلۇپ پارە 

 :كىشى

دەپ ۋاقىرغـان   _»تهخىتلىك بۇ يهردە تۇرۇپ، نېمه ئۈچـۈن قاچىـسهن؟        -ائهتلىك تاجۇ ئهي مهسئۇد، شىج  «    

 :مهسئۇد. ئىدى
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 .دە، سۇدىن ئۆتۈپ كهتتى-دېدى_»تهخىت دېگهن ئهمدى يوقتۇر-شۇ جائهت، تاجۇ«    

 )بهت-11ئهسلى كىتاپ(    

 لهشــكهرلهر ھهر تهرەپــكه پىتــراپ كهتــكهن . ســهلچۇقالر ھېساپــسىز نۇســرەت ۋە قــۇۋەتكه ئىــگه بولــدى      

بۇالرنىـڭ  . ۋە تـوغرۇلبهگ ئىـدى    )چـاغرىبهگ (بۇالرنىـڭ سـهردارى جهئىـفهر بهگ        . يىغىلىپ بۇالرغـا قوشـۇلدى    

تۇققــانالر -ئــۇالر بــارلىق ئــۇرۇق. بولــۇپ، لهقىمــى بهغــۋى كهالن ئىــدى»18«تاغىــسى مۇســا بىننــى ســهلچۇق

ان قىلىشىپ تۆۋەندىكىدەك نامه    پهيم-ئارا ياردەملىشىش، ئىتىپاق ئۆتۈش مهقسىتىدە ئهھدۇ     -يىغىلىپ ئۆز 

 :پۇتتى

ئـۇنى  . بـۇرادىرىمىز ئىـسرائىل سـهلچۇق ئىـدى       )چـوڭ (بىزنىڭ ئۇلـۇغ  . بىز سالجۇق ئهۋالدلىرىدۇرمىز  «    

بـۇرادەرلىرىمىز بىـلهن تۇتـۇپ بهنىـد قىلـدى ۋە           -تۇققـان، دوسـىت   -مهھمۇد نۇرغۇنلىغان قېرىنداش، ئـۇرۇق    

ئۇنىڭ ئوغلى مهسئۇد تهخىتته ئولتـۇرۇپ، ئـۆز مهنپهئهتـى          . ىھىندىستاندا يهتته يىل تۇرغۇزۇپ ھاالك قىلد     

بۇ سهۋەپتىن خۇراسـاننىڭ يـۇقرى تهبىـقه كىـشىلىرى          . بىلهنال بولۇپ كېتىپ مهملىكهتنى ياخشى تۇتمىدى     

ئۇالرنىڭ . مهجبۇر بولدۇق )نامه ئهۋەتىپ جهڭ قىلىشقا   (بىزنى كۆزگه ئىلمىغانلىقتىن، ئىلتىماس قىلىشقا    

مهسـئۇد لهشـكهر ئهۋەتىـپ شىكهسـىت        . ى بىلهن تىرىكچىلىـك قىلىـپ يـۈرگهن ئىـدۇق         دوستلۇق ۋە ياردىم  

ھهقتائالالرنىـڭ نۇسـرىتى ۋە رەسـۇل ئهكرەمنىـڭ         . ئانـدىن ئـۆزى ھېساپـسىز لهشـكهر بىـلهن كهلـدى           . تاپتى

كېرەملىـك ئالالھنىـڭ بـۇ      . ئۈسـتىدىن غالىـپ بولـدۇق     )مهسـئۇد (روھى شهرفلىرىنىڭ مهدىتى بىلهن ئـۇالر     

ــابۇت   -ســانا ئېيتىــپ، ئهدىــل -ىگه ھهمــدۇمهرھهممىــت ــانى ن ــادالهت ۋە ســېخىيلىق قىلىــپ، زۇلــۇم ۋە جاپ ئ

ــدۇق ــاي،         . قىل ــق بولغ ــا مۇۋاپى ــڭ پهرمانىغ ــرۇل مۆئمىننى ــلهن ئهمى ــشمىز بى ــۇ ئى ــى، ب ــۈد قىلىمىزك ئۈم

 .»!ۋەسساالم

هرنـى تهقـسىم    ئانـدىن ۋىاليهتل  . مۆئىمىن باھۇلالغا ئهۋەتتـى   -نامىنى ئهبۇ ئىسهاق فۇقائىدىن ئهمىرۇل        

 نى پايتهخىت قىلىپ، خۇراساننىڭ كۆپرەكىنى»19«مهرۋ)چاغرىبهگ(جهئىفهر بهگ : قىلدى

 )بهت-12ئهسلى كىتاپ(    

ئهسفهر،سىيـسىتان ۋە يىگىـرمه شـهھهرنى    »20«تاغىـسى مۇسـا پهغهۋى ھىـرات   .ئۆز ئىختىيارىغا ئالـدى       

ننىـــڭ جهنـــۇبى قىـــسمىدىكى ئىرا(جهئىـــفهر بهگنىـــڭ چـــوڭ ئـــوغلى قـــادىر كىرمـــان. ئىختىيـــار قىلـــدى
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نىـڭ  )چـاغرىبهگ (جهئىـفهر بهگ  . تـوغرۇلبهگ ئىراققـا كهلـدى     . دە تـۇردى  )چېگـرا، مهملىـكهت   (سـهرھهد )شهھهر

ــدان    ــى ھهمىـ ــۇققىنى ئىبراھىمنـ ــر تـ ــسىنىڭ بىـ ــهھهر  (ئانىـ ــي شـ ــدىكى قهدىمقىـ ــڭ جهنۇبىـ گه )ئىراننىـ

ئىسرائىل بىننى قولتهمىـشنى    . ىنهھرۇ رەيهان تهرەپكه يۈرد   »21«بۇرادىرىنىڭ ئوغلى ئهمىر يهقۇت   .ئهۋەتتى

نىــڭ ئــوغلى، مۇھهممهدنىــڭ )چــاغرىبهگ(جهئىــفهر»22«ئالىــپ ئارىــسالن. كورگــان ۋە دامغانغــا تهيىنلىــدى

 .ئۆز خىزمىتىگه تۇرغۇزۇلدى. بۇرادەرزادىسى ئىدى

ئــۇ ھهيبهتــۇلالھ بىننــى مــۆئىمىننى ياخــشى . مــۆئىمىنىن قــايىم باھىرۇلالغــا يهتتــى-نــامه ئهمىــرۇل    

.  بىلهن توغرۇلبهگكه ئهلچىلىكـكه ئهۋەتتـى ۋە تـوغرۇلبهگنى باغـداتقا ئېلىـپ كېلىـشنى تاپىلىـدى                 سۆزلهر

ئهيۋەشــكه كهلتــۈرۈش، دېــگهن يېرىــدىن  (بهس، ھهيبهتــۇلالھ بېرىــپ توغرۇلبهگنىــڭ ۋىاليىتىــدە فهتىهىــدە 

 .پۇرسىتى يهتمهي، ئۈچ يىل تۇرۇپ قالدى)چىقىرىش

مــۆئىمىنىن قــايىم -ئهمىــرۇل. تــوغرۇلبهگ باغــداتقا كهلــدى . تارىخقــا تــۆت يــۈز قىرىــق يهتــته ئىــدى     

ئهبۇ تالىـپ بىننـى تـوغرۇلبهگ بىننـى مهھمـۇد           )دۆلهت ئهربابى (باھىرۇلالھ باغداتتا سۇلتان، ئهركانى دۆلهت    

ــا       ــالدۇردى ۋە ئۇنىڭغ ــار س ــۇپ ج ــۇتبه ئوقۇت ــا خ ــهلچۇقنىڭ دۆلىتــى ۋە نامىغ ــانى «مىكائىــل بىننــى س ئهرك

-ېرىپ، نامىنى مېتال پۇلغا نهقىش قىلدۇردى ھهمدە ئۇنىڭغا ھېساپـسىز ئـالتۇن           ب) نام(دەپ لهقهب   »دۆلهت

ئانـدىن كېـيىن ئهبـۇ ئىـيهد يهلبـى ئهۋالدىـدىن مهلىـك        . »23«كۈمۈش، قىممهتباھا تاشالرنى چـاچقۇ قىلـدى      

ــى         ــۇلتان دەۋلهت ــى س ــا بىنن ــى ئهلفهتت ــى لىلالھــى بىنن ــادەر بىنن ــى پهرۋان ئىم ــىر بىنن ــۇ ناس ــم ئهب رەھى

 ئۇنى. قا كهلگهن ئىدى»24«باغدات

 )بهت-13ئهسلى كىتاپ(    

 .بهنىد قىلىپ رەي تهرىپىگه ئهۋەتتى    

گه بېرىپ )مهككه شهھرىدىكى زىيارەتگاھ، مۇسۇلمانالر قىبلىسى   (توغرۇلبهگ باغداتتىن خانهئى كهئبه       

 ئهلهيهــى نهبهۋىــي ســهللهت ھــۇ)مــۇقهددەس قهۋرە، ئهۋلىيــاالر قهۋرىــسى(تــاۋاپ قىلىــپ، رەۋزەئــى مــۇقهددەس 

مــۆئىمىنىن ئالــدىغا -ئهمــرۇل. ۋەســسهلهمگه تېگىــشلىك خىــزمهت قىلىــپ، تــازىم بىجــا كهلتــۈرۈپ يانــدى  

 نېممهتلهرنـى قويـۇپ، بـارلىق       -دۇنيا ۋە نازۇ  - دۇنيا، توغرۇلبهگنىڭ ئالدىغا ھېساپسىز مال     -ھېساپسىز مال 

هربىي ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا قىـسمىغا  غ(ۋىاليهتلهرنىڭ ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا مۇقهرەر قىلىش بىلهن، يهنه ئىراق   
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توغرۇلبهگ قايتىش بىلهن باغـداتنىڭ     . پادىشاھلىقىنى تهيىن قىلدى  »25«ۋە كوھىستان ) جايالشقان دۆلهت 

. قارشـى بـاش كۆتـۈرۈپ چىقتـى       )خهلـپه قايىمغـا   (مـۆئىمىنىنگه -ئهمىـرۇل »26« بىسامىـسرا   سهردارلىرىدىن

بىــساسىر ســۇلتان توغرۇلبهگنىــڭ . تــۇرۇپ كهلــدىشــۇنىڭ بىــلهن تــوغرۇلبهگنى كىــشى ئهۋەتىــپ يهنه قهي

. سـۈرىيىدىكى قهدىمقـى بىـر شـهھهرنىڭ نـامى     (كېلىۋاتقانلىقىدىن خهۋەر تېپىپ لهشكهرلىرى بىـلهن شـام      

بىـراق سـۇلتان باغـداتقا كهلگىـچه بـۇرادىرى ئىبـراھىم پادىـشاھلىق             . تهرەپـكه قـاچتى   ) ھازىرقى دەمهشىق 

ان تـوغرۇلبهگ ئىبراھىمنىـڭ ئارقىـسىدىن بېرىـپ ئىبراھىمنـى           سـۇلت . قهستىدە ھهمادانغا كهتكهن ئىدى   

شــۇنىڭ بىــلهن . بــۇ چاغــدا ســۇلتاننىڭ قايتىــپ كهتكهنلىــك خهۋرى بىــساسىرغا يهتتــى  . تۇتــۇپ ئۆلتــۈردى

بىساسىر يېنىپ يهنه باغداتقا كهلدى ۋە مهۋسىل پادىشاھى فهراۋەش بىننـى مـۇقهللهد مـۇرتهزا، ھهسـهننىڭ                 

خهلـپه  (مـۆئىمىننىنى -دران بىلهن قوشۇلۇپ باغداتنى مۇھاسىرە قىلىپ ئهمىرۇل      ئوغلى ۋە فهرس بىننى به    

رەئىس ئهلۋەدنىڭ ۋەزىرى كامال    . تۇتۇپ بهھارىش ئاتلىق بىر ئهرەپكه تاپشۇرۇپ ئىنانهھهكهئهۋەتتى      )قايىمنى

 گۇناھ قويۇپ. ھۆرمهت، ئهلهم ۋە ئهقىلدە تهڭداشسىز ئىدى

 )بهت-14ئهسلى كىتاپ(    

بۇ يهردە شىئهلهرنىڭ   . ئىسالم دىنىدىكى مهزھهپلهرنىڭ بىرى   (بىر يىل باغداتتا قهمهرتىي   ئۆلتۈردى ۋە       

بــۇ ۋەقهدە . لهر نامىغــا خــۇتبه ئوقــۇدى)قــاراڭ)»27«ئىزاھــات . تايــانچى پــاتىمه خهلپىلىكــى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ

مۆئىمىنىننىـڭ  -ئۇنىڭغـا ئهمـرۇل   . باغداتنىڭ پاسىبانى ئهتبهكىن سۇاليمان قېچىپ ھهلۋانغا بارغان ئىدى       

 ):خهلپه قايىمنىڭ(

ئــۇ دۈشــمهن ئۈســتىدىن غالىــپ بولغــاي، . تاپــسۇن)ســۇلتان تــوغرۇلبهگنى(دۆلهت ئهربــابى ســۇلتاننى«    

 .بهس. دېگهن نامىسى يهتتى»چۈنكى قهرمهتىيلهر ھۇجۇمى ئاشكارا بولدى

ئهمىـر  . نامه ئهۋەتتى ئۇنىڭغا ئاۋۋال   . گه ۋەزىر سۇلتان ئىدى   »27«مهلىك ئهبۇ نهسىر  -ئهتهكىن ئهمىدۇل     

 :دەرھال بۇ نامىگه قارىتا)ئهبۇ نهسىر(

. تـاكى كـۆڭلى ئـارام تاپقـاي       . خهۋەر ئهۋەتىلسۇن )خهلپه قايىمغا (مۆئىمىنىنگه  -ئالدى بىلهن ئهمىرۇل  «    

دەپ قىسقىچه جاۋاپ ئهۋەتتـى ۋە يـولالرنى كـۈزەتكىلى          »ئارقىدىن يېتىپ بارىمهن  . ئهتبهكنى كۈتۈپ تۇرسۇن  

-مهلىـك سـهئىي ئهبـۇ ئهئىالغـا ئهتـبهكىن ئهۋەتـكهن نـامىنى بېرىـپ ھـال                 -ئاندىن ئابـدۇل  . دىلهشكهر بۇيرۇ 
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 :ئهھۋالىنى بايان قىلدى ۋە

نـامىنى كـۆرگهن ھامـان دەرھـال        . قىسقا قىلىپ بىر نامه ئهۋەتهيلـى     )سۇلتان توغرۇلبهگكه (سۇلتانغا«    

 :ىسىنى ئېلىپ بۇ ئايهتنى ئېيتتىسهئىيدۇلال ئهبۇ ئهئىال ئهتبهكىننىڭ نام. دېدى-»لهشكهر ئهۋەتكهي

. قانداقال قىلىپ بولمىسۇن بىـز لهشـكهر بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا كېلىمىـز              . ئۇالر تهرىپىگه يانغىن  «    

 .»ئهلۋەتته ئۇالرنى شهھهردىن قوغالپ چىقىرىمىز

 :بۇ سۆز بىلهن ئۇالر شاد بولدى ۋە    

 )بهت-15ئهسلى كىتاپ(    

دىيىـشىپ سـهئىي ئهبـۇ      »!شـۇنداق بولغـاي   )خـۇدا خالىـسا   (ئىنـشائالال . بۇ ياخـشىلىقتىن بىـشارەتتۇر    «    

 .بىر يۈكلۈك تۆگه ھهدىيه قىلدى)ئهبۇ ئهئىالغا(ئۈچۈن ئۇنىڭغا)سۆزلىرى(ئهئىالنىڭ ياخشى تهرىپى

-ئىـراقتىن شـۇ قهدەر لهشـكهر ئهۋەتتىكـى، لهشـكهرلهرنىڭ ھهيۋىتىـدىن ئاسـمان              )توغرۇلبهگ(سۇلتان    

دا تۇتـۇپ، بېـشىنى كېـسىپ       »ئاي-9«ئۇالر بىسارسىرنى رامىزان ئېيى   . ه كهلدى دەشىت لهزىگ -زېمىن ۋە تاغ  

 ).ئاستى(باغداتنىڭ دەرۋازىسىغا ئاستۇردى

مــۆئىمىنىننى خهلپىلىــك -ئهمىــرۇل. ئىــدى)ئــاي-12(تارىخقــا تــۆت يــۈز ئهللىــك بىــر، زۇلــههجه ئېيــى    

-تـۆھپه، سـوۋغا   )تـوغرۇلبهگ (نمۆئىمىنىن باغداتقا يېتىپ كېلىشى بىلهن سۇلتا     -ئهمىرۇل» 28«تهختىگه  

ــدىغا چىقتـــى     ــاالمالرنى ئېلىـــپ پىيـــادە ئالـ ــۆئىمىنىن ســـۇلتانغا ياخـــشى تىلهكـــلهر    -ئهمىـــرۇل. سـ مـ

 .بهردى)نام(دەپ لهقهب)دىن ئهرباب(»رۇكنىدىن«قىلىپ

نى چاقىرتىـپ   )سۇلتان توغرۇلبهگنىڭ ۋەزىرى  (مهلىك-نهچچه كۈندىن كېيىن ئهمىدۇل   )خهلپه قايىم (    

 :ئۇنىڭغا

. باغــداتتا لهشــكىرىم ھېساپــسىز . مهن جهڭــگه ئاتالنمــاقچىمهن. ئېيــتقىن)تــوغرۇلبهگكه(تانغاســۇل«    

 :مهلىك-ئهمىدۇل. دېدى» ئۇالرغا بىر مۇنچه مال تهيىن قىلسۇن، بۇ بىز ئۈچۈن مهدەت بولغاي

ــوغرۇلبهگ(ســۇلتان«     ــۇل قىلىــدۇ  )ت ــۋەتته قوب ــۇ ئىلتىماســنى ئهل ــۇپ  . ب شــۇنداقتىمۇ مهن پهرمــان تۇت

 .دېدى»باراي

خهلــپه . ئۇچرىــدى)خهلــپه قايىمنىــڭ ۋەزىــرى(ئهمــدى چىقىــپ كېتىــپ بــاراتتى، ئالــدىغا ۋەزىــر خهلــپه    
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 :ئهمىدكه

ئهمىـد ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ماڭـدى ۋە           . دېـدى » بىر سـۆز ئۈچـۈن سـۇلتان قېـشىغا كېتىـپ بـارىمهن            «    

 :ئىلگىراق كىرىپ سۇلتانغا

ئهگهر . ئۈچۈن بىر نهرسه تىلهيـدۇ    )خهلپه قايىم ( خهلپه گۇمان قىلىمهنكى، ئۇ  .ۋەزىر خهلپه كېلىۋاتىدۇ  «    

 شۇنداق بولسا، ياخشى

 )بهت-16ئهسلى كىتاپ(    

ۋەزىـر خهلپىمـۇ شـۇ ئىـش        . مۆئمىنىنىـڭ ئىلتىماسـىنى يهتكـۈزدى     -دېدى ۋە ئهمىرۇل  » جاۋاپ بهرگىن     

. اپ بهردىمهلىـك ئېيتقانـدەك، ياخـشى جـاۋ    -ۋەزىـرى ئهمىـدۇل  )تـوغرۇلبهگ (سـۇلتان . ئۈچۈن كهلـگهن ئىـدى   

مــۆئىمىنىگه خىــراج -مهلىــك باغــداتنىڭ قائىدىــسىنى تــۈزۈپ، دەپــتهر تۇتــۇپ، ئهمىــرۇل -ئانــدىن ئهمىــدۇل

 .قىلىپ، دېۋاننى ئۆز قولىغا ئالدى)تهقلىمهك، تهييارلىماق(مۇقهررەر 

ســۇلتان كۆچــۈپ ئهزەربهيقــان تهرەپــكه يــۈردى ۋە خهلپىنىــڭ سىڭلىــسىنى نىكاھىغــا ئالمــاق بولــۇپ،      

مهلىــك -ئهمىــدۇل. خهلــپه قوبــۇل قىلمىغــان ئىــدى.  مهلىكنــى خهلــپىگه ئهلچــى قىلىــپ ئهۋەتتــى-ئهمىــدۇ

 .شۇنىڭ بىلهن خهلپه ئۇنىڭ تهلىپىنى چارىسىز قوبۇل قىلدى. خهلپىگه بېرىدىغان خىراجنى توختاتتى

بـۇ  . تهيىـن قىلـدى   )ئـالتۇن ئاقچـا   (قىزنىڭ تويلىقى ئۈچۈن قازى تۆت يۈز كۈمـۈش تهڭـگه ۋە بىـر دىنـار                  

گه يېـــتىش بىـــلهن )ھـــازىرقى ئىراننىـــڭ غهربىـــي شـــىمالىدىكى قهدىمكـــى بىـــر شـــهھهر (خهۋەر تهبرىـــز 

باغدات قازىـسى خـۇتبه ئوقۇتـۇپ نىكـاھ قىلىـدىغان           . بېزىدى)ئهينهكتهك پاكىزالپ (تهبرىزدىكىلهر شهھهرنى 

 .بولدى

كېلىش بىلهن سۇلتان   رەيگه يېتىپ   . توي قىلماق ئۈچۈن تهبرىزدىن رەيگه يۈردى     )توغرۇلبهگ(سۇلتان    

) تـوغرۇلبهگ (ئۇالر رەي دەرۋازىسىغا چۈشتى ۋە ئـۇ يهردە سـۇلتان         . ھاۋا ئىسسىق ئىدى  . كېسهل بولۇپ قالدى  

 .بۇرنىدىن قان ئېقىش كېسلى بىلهن ۋاپات بولدى

سۇلتان . بۇ سهردارنى باغداتقا ئېلىپ ياندى    . ئىدى)ئاي-9(تارىخقا تۆت يۈز ئهللىك بهش، رامىزان ئېيى          

كنىددىن ئهبۇ تالىپ توغرۇلبهگ مهھمۇد ئىبنى مىكائىل ئىبنى سهلچۇق يىگىـرمه ئـالته يىـل پادىـشاھ                 رۇ

ئاســىم كويــامى، ئهھــمهد، ھهســهن بىننــى ئهبــۇ نهســىر،  -ۋەزىرلىــرى ســهالر بۇركــامى ئهبــۇ ئهل» 29«بولــدى 
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 مهلىك-ئهمىدۇل

 )بهت-17ئهسلى كىتاپ(    

 .ئهالئاجى مهھدى، ئهھمهدۇلالھ ئهلى ئىيادىيه ئىدىكىدرەس، ياساۋۇلى ئابدۇراخمان ئالىپ زەن     

 )بهت-18ئهسلى كىتاپ(    

    3 

 سۇلتان ئالىپ ئارىسالن    

    )1063___1072( 

ــفهر بهگ           ــى جهئى ــۇد بىنن ــسالن مهھم ــپ ئارى ــدا، ئالى ــات بولغان ــوغرۇلبهگ ۋاپ ــۇلتان ت ــاغرىبهگ(س ) چ

ئهمىـر سـۇاليمان    . خىـتكه ئولتۇرغـۇزدى   شۇڭا كىچىك ئىنىـسى ئهمىـر سـۇاليماننى ته        . »30«خۇراساندائىدى  

ئىـراق،  . دا كېلىـپ، ئـۆزى تهخىتـته ئولتـۇردى        )ئـاي -12(ئالىپ ئارىـسالن زۇلههجـجهھ ئېيـى      . كىچىك ئىدى 

ئۇ تولىمۇ ھهيۋەتلىك، سىياسهت قىلىچى دۈشمهنلىرى ئۈسـتىدىن        . خۇراسان ۋە كوھىستانغا پادىشاھ بولدى    

، قهددى قامىتى زور، ساقىلى ئۇزۇن؛ ئوقيـا ئېتىـشتا يـۇقرى         )جاھاننى شاتالندۇرغۇچى (غالىپ، جاھانكۇشاي   

تـاج كىيىـپ تهخىتـته ئولتۇرسـا، ئاجايىـپ      . ئاتقـان ئـوقى خاتاسـىز تېگهتتـى    . ماھارەتكه ئىگه كىـشى ئىـدى    

ھهرقانـداق ئهلچـى كهلـسه، پادىـشاھنىڭ ھهيـۋەت ۋە ئۇلۇغلىقىـدىن سـۆزلىيهلمهس          . ھهيۋەتلىك كۆرۈنهتتى 

مهلىكنـى ئۆلتـۈرۈپ،    -تۇرغانـدا، تاغىـسى سـۇلتان توغرۇلبهگنىـڭ ۋەزىـرى ئهمىـدۇل           ئۇ تهخىـتكه ئول   . ئىدى

 .نى ۋەزىر قىلدى»31« مۈلۈك-نىزامۇل

مهلىك ئۆلتۈرلۈشتىن ئىلگىرى بىر يىل بهنىتته تۇرغان ئىـدى، ھهم ھهسـهن ئىـبىن ئهلـى                -ئهمىدۇل    

ئهندىـشه  -مۈلۈلـك دىقـقهت   -لبـۇ چـاغالردا نىزۇمـۇ     . ئىبىن ئىسهاق پادىشاھنىڭ خىزمىتىـدە بولغـان ئىـدى        

ــۈردى ــدە،  -ســائىتى توشــۇپ، ئهمىــدۇل -قاچــانكى، ۋاقتــى. ئىچىــدە ي مهلىكنــى ئۆلتــۈرگىلى كىــشى كهلگهن

 مهلىك مۆھلهت تىلهپ،-ئهمىدۇل

 )بهت-19ئهسلى كىتاپ(    

 :ئاندىن تاۋالپ مۇنداق دېگهن ئىدى. تهرەت ئېلىپ ئىككى رەكهت ناماز ئۆتىدى    

ــشاھقا   پادىـــشاھنىڭ ئهمرىنـــى بى«     ــيىن، دەرھـــال مېنىـــڭ خهۋرىمنـــى پادىـ ــا كهلتۈرگهنـــدىن كېـ جـ
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مېنـى تاغـاڭ    . مېنىـڭ خىـزمىتىم ياخـشى خىـزمهت ئىـدى         (مهلىـك -يهتكۈزگهيسهن ۋە پادىـشاھقا ئهمىـدۇل     

ــۇ جاھــاننى بهرگهن ئىــدى    ــوغرۇلبهگ ۋەزىرلىــك مهرتىۋىــسىگه ئۆســتۈرۈپ، ب ســهن شــېهىدلىق . ســۇلتان ت

ىـڭ مـۈلكىنى بهردىـڭ، سـىلهرنىڭ خىـزمىتىڭالردا دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتنى               دەرىجىسىگه ئۇالشتۇرۇپ، ئاخىرەتن  

. قائىـدە چىققـان ئهمهس ئىـدى      -بۇ چاغقىچه ۋەزىرنـى ئۆلتۈرىـدىغان بۇنـداق يامـان، بىـددەت رەسـىم             . تاپتىم

 .»دەپ ئېيتتى دېگهيسهن)ئهمدى بۇ مۇشۇ تهرىقىدە ئهۋالتتىن ئهۋالتقا مىراس بولۇپ قالغۇسىدۇر

ن لهشكهر تارتىـپ پارسـنى ئالـدى ۋە كېچىـسى توسـاتتىن ھۇجـۇم قىلىـپ ھېساپـسىز                   ئالىپ ئارىسال     

ئهزمـايوس ئۈچيۈزمىـڭ لهشـكهر      . غازىتىغـا بـاردى   »32«ئاندىن رۇم پادىـشاھى ئهزمـايوس     . خهلقنى ئۆلتۈردى 

ئالىپ ئارىسالن ئون ئىككى مىڭ لهشكهر بىلهن ئۇالرغـا         . بىلهن مۇسۇلمانالرغا قارشى جهڭگه چىققان ئىدى     

 .ىكهسىت بهردىش

سهئىدۇلالنى لهشكهرلهرنىڭ يولباشچىسى   -ئالىپ ئارسالن ئهزمايوسقا قارشى جهڭگه بارغاندا ئهمىرۇل          

ئۇنىـڭ قوشـۇنىدا    . شۇڭا ئۇ ئالدى بىلهن لهشـكهرلهرنى تهرتىـپلهپ سـهپ راسـتلىدى           . قىلغان ئىدى )سهردار(

ۇلالھ ئۇنىڭغا ئهزمايوسنى تىرىك تۇتۇشـنى      سهئىد. دىن كهلگهن ئازەر ئاتلىق بىر پادىشاھ بارئىدى      »33«رۇم  

. سـهئىدۇلالھ ئـۇنى رۇمـدا كـۆرگهن ئىـدى         . دەرۋەقه جهڭدە سهئىدۇلالغا ئهزمـايۇس ئـۇچراپ قالـدى        . تاپىلىدى

سۇلتان ئهزمايۇسنى نهچچه كۈن بهنـد قىلىـپ،   . تونۇپ، ئهسىر قىلىپ دەرھال سۇلتاننىڭ ئالدىغا كهلتۈردى 

ــدىلىك  ــا بهن ــدىن قۇلىقىغ ــ(ئان ــار     )ۇققۇلل ــۈنى مىــڭ دىن ــپ، ھهر ك ــانلىق بېرى ــسىنى ســېلىپ، ئام ھالقى

 )ئولپان، خىراج(جىزىيه

 )بهت-20ئهسلى كىتاپ(    

 .تاپشۇرۇشقا ماقۇل قىلىپ قويۇپ بهردى    

ئـامۇ  (گه جهڭـگه بـاردى ۋە جهيهـۇن       »34«سۇلتان ئالىـپ ئارىـسالن كېيىنكـى ۋاقىـتالردا مـاۋائۇننهھىر              

. ئاتلىق بىر قورغان بار ئىـدى     »قهلئهيى بۇرزەم «دەريا لېۋىدە . ىدىن ئۆتتى دەرياس)دەرياسىنىڭ قهدىمقى نامى  

» 35«يۈسۈپ بـۇزەمى  )قورغان مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ باشلىقى  (لهشكهرلهر بۇ قهلئهنىڭ لهشكىرىنى كۈتۈۋالى    

سۇلتان ئالىپ ئارىـسالن ئۇنىڭـدىن سـۆز سـورىغان ئىـدى، راسـىت              . بىلهن قوشۇپ ئهسىر قىلىپ كهلتۈردى    

بـۇ ئـادەم جېنىـدىن ئۈمىـد ئـۈزۈپ، ئۆتۈكنىـڭ            . شۇنىڭ بىلهن ئۇنى قىيناشـنى بـۇيرۇدى، بهس       . دىسۆزلىمى
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ئاڭغىچه سۇلتاننىڭ ئادەملىرى تۇتماقچى بولغـان     . قونجىدىن بىر پىچاقنى ئېلىپ سۇلتانغا قاراپ يۈگۈردى      

. ئوق خاتـا كهتتـى    بىراق،  . ئىدى، سۇلتان مهرگهنلىكىگه ئىشىنىپ تۇتقىلى قويمىدى ۋە بىرپاي ئوق ئۈزدى         

ئــۆزىنى ســۇلتاننىڭ ئۈســتىگه . ســهئىدۇلال ســۇلتاننىڭ ئالدىــدا تــۇراتتى. ئــۇ ئــادەم ســۇلتانغا پىچــاق ئــۇردى

ئىككـى  ).پىچاق سـۇلتانغا تهگـكهن ئىـدى      (سهئىدۇلال ئورنىدىن تۇردى  . بىراق ئۈلگۈرمىگهن ئىدى  . تاشلىدى

ۈسۈپ بـۈزەمى قولىـدا پىچـاق تۇتقـان ھالـدا         ي. مىڭ لهشكهر سۇلتاننىڭ ئالدىدا سهپ تۈزۈپ تۇرۇشقان ئىدى       

. لهشــكهرلهرنىڭ سـهردارى جــامئى نىـساۋەرنىڭ قولىــدا بىـر چومــاق بـار ئىــدى    . بۇالرنىـڭ ئالدىــدىن قـاچتى  

 .ئارقىسىدىن قوغالپ بېرىپ چوماق بىلهن بېشىغا ئۇرۇپ ئۆلتۈردى

جهيهۇننىــڭ . قــان ئىــدىھهمــمه ئــالهمنى ئــۆزىگه قارات. مهردانه ئىــدى-ئالىــپ ئارىــسالن مهرد: قىســسه    

 .لېۋىدە بۇ ۋەقه يۈز بهرگهندىن كېيىن ئوغلى مهلىك شاھنى ئۆز ئورنىدا پادىشاھ قىلدى

نىڭ ۋاقتىدا جـامئى نىـساۋەرنىڭ ئـوغلىنى سـۇلتاننىڭ قۇللىرىـدىن بىـرى              »36«سۇلتان مهلىك شاھ      

-ينىڭ ئىـشكىدە پهريـاد    جامئى ئارقىـدىن كېلىـپ سـارا      . ئۆلتۈرۈپ، قېچىپ ھهرەم سارايغا كىرۋالغان ئىدى     

 ئاخىر بىر كۈنى سۇلتان. پىغان قىلغان بولسىمۇ، ھېچ پايدا بهرمىدى

 )بهت-21ئهسلى كىتاپ(    

 :ئاتلىنىپ چىققاندا، جامئى ھېچبىر تارتىمانماستىن سۇلتاننىڭ ئېتىنىڭ تىزگىنىنى تۇتۇپ    

ــۈر     «     ــشىنى مهن ئۆلت ــان كى ــۈرمهكچى بولغ ــاڭنى ئۆلت ــالهم، ئات ــشاھى ئ ــدىمئهي پادى ــدى . گهن ئى ئهم

 :سۇلتان. دەپ ئىلتىماس قىلدى_»ئوغلۇمنى ئۆلتۈرگهن كىشىنىمۇ شۇنداق قىلغىن

خىزمهتكـار قـۇلنى    . دېـدى ۋە خىزمهتكارىغـا قـۇلنى تۇتـۇپ كېلىـشنى بۇيرىـدى            »!راسىت ئېيتىسهن «    

دى، قوبـۇل   سۇلتان ئۆز نامىدىن جامىغا ئـون مىـڭ دىنـار بهرگهن ئىـ            . ھهرەم سارايدىن تۇتۇپ ئېلىپ كهلدى    

 .شۇنىڭ بىلهن قۇلنى ئۆلۈمگه بۇيرۇدى. قىلمىدى

     

    *      *       *  

ئـۇ تارىخنىـڭ تـۆت يـۈز يىگىـرمه بىرىنچـى يىلـى، مـاھى          . ئالىپ ئارىـسالننىڭ ئـون ئـوغلى بـار ئىـدى              

 سۇلتان توغرۇلبهگدىن كېيىن ئون. نىڭ ئىككىسى، ئازنا كېچىسى دۇنياغا كهلگهن ئىدى     )ئاي-1(مۇھهررەم  



 18 

__ ئهســهدۇلالھ(لهقىمــى ســۇلتان ئهســهدۇلال. ئــۇ ئوتتــۇز ياشــتا ئىــدى. ئىككــى يىــل ئــون ئــاي ئۆمــۈر كــۆردى

 .ئىدى)خۇدانىڭ شىرى دېگهن مهنىدە بولۇپ، بۇ ئهسلىدە ئهلىگه بېرىلگهن لهقهم ئىدى

 -بولۇر ياخشىلىق كهلسه، دوسترەس    

 .يامانلىقغه دوسىت فهلهكۇ ھهشىت ئېرۇر    

 اخشىلىق سارى يۈر،ئهگهر ئاقىلى ي    

 كېلۇر ياخشىلىقغه داغى ياخشىلىق،    

 يامانلىقغه ھهم كهلگۈسىدۇر بۇ شهق،    

 نه خۇش دەبدۇر ئول پىرى ئالهم نهۋرەد،    

 .يامانلىق يولىدىن چىقارمهكى گهرد    

 )بهت-22ئهسلى كىتاپ(    

    4 

 سۇلتان مهلىك شاھ    

    )1072___1092( 

مهغزىـدە  )جهاللىـدىنئهددەۋلى (لهقىمى سۇلتان جهالل دەۋلى   _ شاھبايان قىلىنىشىچه، سۇلتان مهلىك         

ئهبۇلقـۇتتى نهسـهبى مهلىـك شـاھ بىننـى ئالىـپ ئارىـسالن              )ئانـا -ئاتـا (، ۋالىـدەيىن  )دۇنيانىـڭ ئـاقىلى   (دۇنيا  

بىننــى داۋۇت بىننــى مىكائىــل بىننــى ســهلچۇق )چــاغرىبهگ(مهھمــۇد بىننــى ئهبــۇ ســۇاليمان جهئىــفهر بهگ

ئـۇ ھهممىـگه قـادىر ۋە مهدەتكـار خۇداۋەنـدە ئالهمنىـڭ نۇسـرىتى               ).گه قـاراڭ  »»37«زاھاتئى«. (پادىشاھ ئىدى 

بىلهن ياخـشى نىيهتلىـك بولغـان؛       )ياردەم، مهدىتى (بىلهن قۇۋەت تاپقان، قۇدرەتلىك پهرۋەردىگارنىڭ تهۋفىقى     

تىنــى بوۋىــسى جاھانگىرلىــك بىــلهن جاھانــدارلىق بېغىــدا دەرەخ تىكىــپ، سايىــسىدا ســهلتهنهت تهخ -ئاتــا

دەۋرى باھارىـدا كامالىغـا يېتىـپ مېـۋە بهرگهن     )سـۇلتان مهلىـك شـاھنىڭ   (قويغان ۋە ئۇ دەرەخ بـۇ شـاھنىڭ       

ئىتـائهت قىلغـان، كاتتـا نـامى ئـالهمگه يېيىلغـان، پـۇخرالىرى              )سۇلتان مهلىك شاھقا  (ئالهم ئۇنىڭغا   . ئىدى

ۆكۈمىرانلىـق شـوخلۇقى بىـلهن      ئۇ نهچچه زامان جاھـان مهيدانىـدا ھ       . شاد، شهھهرلىرى مهمۇرچىلىق ئىدى   

مهقسهت كويىنى مۇراد چومىقى بىلهن سوقۇپ، غهرەز ھوسـۇلىغا ئىتائهتچـان ۋە ئاسـان              . جهۋالنالر كۆرسهتتى 
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مهســهللىك بىــر ۋەزىــرى بــار )گه قــاراڭ»»32«ئىزاھــات«(مۈلــۈك-ئۇنىــڭ نىزامــۇل. بولمــاي قالمــاس ئىــدى

شۇڭا ئهقلنىڭ زىيادە . ئادەم ئىدى)يولباشچى، ئهۋلىيا(پىشۋايى نهبى. ئىدىكى، ئۇ ھهممىدە كامالهتكه يهتكهن   

 ۋە مۇكهممهللىكىدىن

 )بهت-23ئهسلى كىتاپ(    

 .سهلتهنهت ئۇنىڭغا مۇقهرەر بولدى    

كېـيىن  . دىن ئۆزگهنىتكه ئىككـى مهرتىـۋە بارغـان ئىـدى         »37«سۇلتان پادىشاھلىق دەۋرىدە ئهنتاكىيه       

دەريا لېۋىگه چۈشۈپ ئىككى رەكهت نامـاز ئـۆتهپ شـۈكرانىلهر           . بارغىنىدا تارىخقا تۆت يۈز سهكسهن بىر ئىدى      

. غىـچه سـوزۇلغان ئىـدى     )غهرپتىكـى جـايالر   (دىـن مهغرىـپ   )شهرقتىكى جايالر (مهملىكىتى مهشرىق . قىلدى

. شـهھىرىنى بهردى  »39«قىـسمهدۇلالغا ھهلهب  . ۋىاليهتلىرىنـى بهردى  »38«شۇڭا ئۇ خـاس كىـشىلىرىگه شـام       

ئـۇ  . مۇسۇلنى ھۇكهرمىشكه تهيىن قىلدى   . قهندىهارنى ئىماد ئهددەۋلىگه بهردى   . دىئهنتاكىيهنى ئهقسانغا بهر  

خوتهنـدىن  . يهردىن يېنىپ سهمهرقهنىدكه كېلىـپ، سـۇاليمان جـانبىنى ئهسـىر قىلىـپ ئـۆزگهنىتكه بـاردى                

ئانـدىن  . گه بـاردى  »40«ئاندىن خـارەزىم    . تارتىپ ھهر شهھهرگه ئۆزىنىڭ خاس كىشىلىرىدىن بىرنى قويدى       

ھـازىرقى  (ئانـدىن ئىـسپاھان   . بۇ سهپهردە بۇ ئىشالر بىـر يىلـدا بولـۇپ ئـۆتتى           . گه كهلدى »41«ېنىپ مهرۋى ي

 قائىـدىلهرنى تـۈزۈپ بىـددەت،       -گه كېلىپ، ھهر يهرگه ئۆز كىشىسىنى قويۇپ، رەسىم       )ئىراننىڭ بىر شهھرى  

ۈزۈپ تهرتىــپلهپ شــهھهرلهرنى چوڭقــۇر پىكىــر يۈرگــ-يامــان ئىــشالردىن خهلقنىــڭ كــۆڭلىنى ئــۈزۈپ، يــۇرت

. پاسـات يـوق ئىـدى     -ئـادالهتكى شـۇ قاتـارلىق ئىـدىكى، ئۇنىـڭ دەۋرىـدە ھـېچ يهردە زۇلـۇم                . سهرەنجام قىلدى 

ئـۇالر  . مهقـسىتىگه يېتهتتـى  -ئېزىلگهن، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالر ئـۆزى كىرىـپ سـۇلتانغا ئهرىـز قىلىـپ، تهلهپ             

 .ئۈچۈن ھېچقانداق توسالغۇ يوق ئىدى

سـاخاۋەت، ياخـشىلىقلىرىدىن بىـرى شـۇكى، مهكـكه يولىـدا            -خهيـرى )شـاھنىڭ سۇلتان مهلىك   (ئۇنىڭ    

ــۇيرۇدى  ــازات قىلــدى -ھــاجىالرنى مېهــنهت. ســهرپ قىلىــشقا ھېساپــسىز مــال ب -ئهمىــرۇل. ئهمگهكــتىن ئ

مهككىـدە  (، مۇجـاۋىرانى كهئبهئـى مـۇئهززەمه      )سـهھرا (مۆئىمىنىن شاھ ۋاقتىدا، ھهر بىر ھاجىـدىن ۋە بـادىيه         

 تۇرغۇن

 )بهت-24ىتاپئهسلى ك(    
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بــۇ . الردىــن يهتــته زىخــچه ئــالتۇن ئــېلىش رەســىمى بــار ئىــدى)بولغــۇچى، مهككىــدە ياشــىغۇچى ئۇلــۇغ    

 .قائىدىنى يوق قىلدى

    *     *       *  

مهلىك شاھنىڭ ھوزۇرىدا دائىم ئاتلىنىشقا تهييار تۇرىدىغان، ئهمدى بۇرۇتى خهت تارتقان يۈز قىرىـق                  

بۇنىـڭ ئۈچـۈن رۇم پادىـشاھى       . بۇالرغا ھهمىشه مائاش بېرەتتـى    . هشكهر بار ئىدى  ل)ئاتلىق(ئالته مىڭ سهۋارە  

 .»42«تاپشۇراتتى)ئولپان(خىراج)ئالتۇن ئاقچا(كۈنىگه مىڭ دىنار

بىر كـۈنى مهلىـك شـاھ       : دە بايان قىلىنىشىچه  »شىكارنامه«بىر. مهلىك شاھ شىكارنى دوسىت تۇتاتتى        

قانـدا، ھهر بىـر ئـوۋ ئوۋلىغانـدا دەۋرىـشكه بىـر دىنـار سـهدىقه                 ئۇنىـڭ شـىكارغا چىق    . يهتمىش كىيىك سوقتى  

ئـۇ يهنه شـىكارەاھ ئۈچـۈن ئىـراق ۋە خۇراسـاندا ھهر يهردە              . بـار ئىـدى   )ئـادەت (قائىدىـسى   -قىلىدىغان رەسـىم  

جۇرجىــستان ۋە ئىــسپاھان  »43«كىيىــك ۋە قــۇالن شىرىــسدىن مۇنــار قىلــدۇرغان؛ مــاۋائۇننهھىر، ئهرەپ     

 .كارگاھتا بىردىن نىشان قويغان ئىدىۋىاليهتلىرىدە ھهر شى

كىرمانـدىن ئـاز    »44«بىركۈنى سۇلتان مهلىك شاھ خۇراساندىن ئىراققا كهلگهن ئىدى، تاغىسى قـاۋەرد              

ئىككى تهرەپ لهشـكهرلىرى بهدرى كـۆچته   . بولمىغان لهشكهر ئېلىپ مهلىك شاھقا قارشى ئىراققا يۈزلهندى   

 .كۈندۈز جهڭ قىلدى-قوشۇلدى ۋە ئۈچ كېچه)ان جايمهدىنىڭ غهربىي جهنۇب تهرىپىگه جايالشق(

قاۋەردنى بىر پالۋىنى لهشكهر سـېپىدىن ئايرىلىـپ چىقىـپ، سـۇلتان لهشـكىرىنىڭ ئالـدىغا                : قىسسه    

كېلىپ جهۋالنبازلىق قىلغان ئىدى، سۇلتان لهشكىرىدىن دەۋران ئاتلىق بىر پالۋان چىقىپ، ئۇنىڭغـا بىـر       

قىلىپ، ئېتىنىـڭ ساغرىـسىنى خـۇددى خېمىرنـى كهسـكهندەك كېـسىپ            قىلىچ ئۇرماق بىلهن ئىككى پارە      

 :قاۋەرد بۇ ھالنى كۆرۈپ. تاشلىدى

 )بهت-25ئهسلى كىتاپ(    

بىـــراق ئۈلگـــۈرەلمهي مهلىـــك شـــاھنىڭ . دەپ قېچىـــپ ئارقىغـــا يانـــدى»بــۇ يهردە تـــۇرۇپ بولمـــاس «    

 .لهشكهرلىرىگه ئهسىر بولدى

. ئهشـياالر غهنىـمهت ئالـدى     -يـاراق، خهزىـنه ۋە مـال      -مهلىك شاھنىڭ لهشـكهرلىرى ھېساپـسىز قـورال           

مهلىك شاھ لهشـكهرلىرىنى ئېلىـپ جهڭگاھـدىن        . ھېساۋبىغا ئهقىل سىغماس ئىدى   -نهرسىلهرنىڭ ھهددى 
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 :بۇ چاغدا لهشكهرلهر. ھهمىدانغا كهلدى ۋە شۇ جايدا چۈشۈپ ئارام ئالدى

بۇنىڭ ئۈچۈن كـۆپرەك    . ان ھالدا ياندۇق  بىز بۇ جهڭدە بۇنداق مۇۋاپىقىيهت ۋە نۇسرەت بىلهن چارچىغ        «    

 :مۈلۈك-نىزامۇل. مۈلۈكنىڭ ئالدىدا ئهرز قىلىشتى-دىيىشىپ نىزامۇل»ھهق تىلهيمىز

ئهگهر سىزلهر كۆپرەك ھهق ئېلىشنى خالىساڭالر، ئېهتىمـال قاۋەردنىـڭ گۇناھىـدىن ھهم ئۆتۈشـكه               «    

نى يهتكـۈزۈپ، مهقـسىتىڭالرنى ھاسـىل       مهن بۈگۈن كـېچه بېرىـپ سـۇلتانغا ئىلتىماسـىڭالر         . توغرا كېلىدۇ 

شــاراپ بېرىــپ، ئوغلىغــا )ئوغــا ســېلىنغان(مۈلــۈك قــاۋەردگه -بــۇ كېچىــسى نىزامــۇل. دېــدى، بهس» قىــالي

ئهتىسى لهشكهرلهر  . چىقىرشنى بۇيرىدى )قۇببىلىك تۇغ، ئۈستىگه ئۇچلۇق قۇببه ئورنىتىلغان بايراق      (مىل

 :رگهمۈلۈك لهشكهرله-بۇ چاغدا نىزامۇل. يهنه كهلدى

ــا،   . قــاۋەرد بهنىــدته قــولىنى چاينــاپ جــان بېرىپتــۇ  «     پادىــشاھ تاغىــسى جهھهتــتىن پارىــشان بولغاچق

لهشـكهرلهر بـۇ سـۆزنى ئـاڭالپ خـامۇش بولـۇپ            . دېـدى »سىزلهرنىڭ ئىلتىماسىڭالرنى يهتكـۈگىلى بولمىـدى     

نـى پىيـادە    »45«)ئهھمهدخـان (ئاندىن سۇلتان سهمهرقهنىدكه كهلدى ۋە خـان      . ھېچقانداق ئۈن چىقىرالمىدى  

ئـامۇ دەريانىـڭ قهدىمكـى      (ئانـدىن سـۇلتان لهشـكىرى جهيهـۇن       . ئالدىغا ئېلىپ چىقىپ ئىسپاھانغا ئهۋەتتى    

 .دىن ئۆتتى)نامى

 ئهنتاكىيهگه خهرج پۈتۈپ،)مۈلۈك-نىزامۇل(خاجه نىزامۇدىدىن    

 )بهت-26ئهسلى كىتاپ(    

 :تالنغان ئىدى، سهمهرقهنىد ئهھلىئاندىن سۇلتان ئا. ئۇنى سهمهرقهندلىكلهرگه ۋەزىپه قىلدى    

ناۋادا بىزنى خهرج ئۈچـۈن ئهنتـاكىيهگه       . مهئىشىتىمىز پهقهت سۇدىندۇر  . بىز قوۋىم دەۋرىشلهردىنمىز  «    

 :مۈلۈككه-سۇلتان نىزامۇل. دەپ پهرياد ۋە پىغانالر قىلىشتى»ئهۋەتسهڭ تهڭلىك تارتىمىز

ىنى ئهنتــاكىيهگه ھــاۋاله قىلماققــا قــۇدرىتىم ئهي پهدەر، بــۇ نــېمه گهپ؟ مېنىــڭ بــۇ دەۋرىــشلهر ئىــش «    

 :مۈلۈك-نىزامۇل. دېگهن ئىدى» يوقتۇر

ھهرقايسىسىنىڭ خهرجى پۈتۈپ   . ئهي پادىشاھى ئالهم، ئۇالرنىڭ ئهنتاكىيهگه بارمىقى ھاجهت ئهمهس       «    

نىڭ بــۇ ئىــشنى پهقهت پادىــشاھ. مهن بهنــدە. بىــزدىن نهق ئالتۇنغــا سېتىۋالــسا بولىــدۇ. مــۇقهرەر قىلىنغــان

تـــا جاھـــان ئهھلـــى پادىـــشاھنىڭ ھۆكـــۈمى نهدىـــن نهگىـــچه جـــارى   . ئۇلـــۇغلىقى جهھىتىـــدىن قىلـــدىم
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تارىخالرغـا بـۇنى    )نهقىـل قىلىـپ خهۋەر بهرگـۈچىلهر      (بولىدىغانلىقىنى بىلىپ قويـسۇن ۋە نـاقىالنى ئهخبـار        

 .دېدى» پۈتسۇن

 قىلىــپ، ئــۇ يهرگه ســۇلتان پايتهخىــت قىلىــش ئۈچــۈن شــهھهرلهر ئىچىــدىن ئىــسپىهاننى ئىختىيــار    

شـهھهر سـىرتىغا يهنه نۇرغۇنلىغـان راۋاق        . گۈمبهزلهرنى بىنا قىلدۇردى  -بوستانالر ۋە راۋاق  -ئىمارەتلهر، باغۇ 

بۇنىڭدىن باشقا . قاتارلىق باغ بهرپا قىلدۇردى»باغى ئهھمهد شاھ«ۋە » مال-باغۇ بهيتىل«، » كاران -باغى«ۋە  

ــاتتى   ــالدۇردى ۋە ياس ــارەت س ــۇن ئىم ــۈن . يهنه نۇرغ ــاقالش ئۈچ ــنه س ــهھهر «خهزى ــى ش ــى «ۋە » قهلئهي قهلئهي

 .نى سالدۇردى»زەركۇھ

ــار ئىــدى  . مۈلىــك ناھــايىتىمۇ غالىــپ ۋە قۇدرەتلىــك ئىــدى  -نىزامــۇل     ــوغلى ب ھهر . ئۇنىــڭ ئىككــى ئ

 .قايسىنى بىر ۋىاليهتكه مهسئۇل قىلغان ئىدى

 )بهت-27ئهسلى كىتاپ(    

. نىڭ قىزى بولۇپ، ئۇ سۇلتانغا غالىپ ئىـدى       »47«اچ خان تامغ»46«سۇلتاننىڭ خانىشى تۇركان خاتۇن       

تامغـاچ خاننىـڭ    ). تۇركان خاتۇن مهلىك شـاھ ئالدىـدا ناھـايىتى يـۇقىرى ھـۈرمهت ۋە ئابرويغـا ئىـگه ئىـدى                   (

 .مۈلىك ئاتلىق بىر ۋەزىرى بار ئىدى-تاجىل

زى، سـۇلتاننىڭ نهۋرە  سۇلتاننىڭ يهنه بىر خانىشى زۇبهيدە خاتۇن جهئىفهر بهگ بىننى يهئىقۇبنىڭ قىـ        

ئۇ ھهممه پهرزەنتىنىڭ چـوڭى     . ئاتلىق بىر ئوغلى بار ئىدى    »49«ئۇنىڭدىن بهكيارۇق .»48«سىڭلىسى ئىدى 

تۇركـان خـاتۇن دائىـم ئـوغلى        . ئـاتلىق بىـر نارسـىدە بـار ئىـدى         »50«تۇركان خاتۇندىن بولسا، مهھمۇد   . ئىدى

شـۇڭا  . مۈلۈك بهكيارۇققا مايىل ئىدى   -نىزامۇلئهمما  . مهھمۇدنى تهخىت ۋارىسى قىلىش نىيىتىدە بوالتتى     

بــۇ ســهۋەپتىن تۇراكــان خــاتۇن . ئــۇ ســۇلتانغا ســهلتهنتىگه بهكيــارۇقنى ۋارس قىلىــشنى تهۋىــسيه قىالتتــى 

مۈلــۈكنى ئهيىــپلهپ يامــان   -ســۇلتانغا نىزامــۇل . مۈلــۈككه ئادەۋەتلىــك بولــۇپ قالغــان ئىــدى    -نىزامــۇل

مۈلۈكىنى ۋەزىر قىلىش كېرەكلىكىنـى ھهر تهرەپـتىن        -تاجىلمۈلۈكنى ئۆلتۈرۈپ،   -نىزامۇل. كۆرسىتهتتى

 .شۇنداق قىلىپ ئاخىر سۇلتاننى بۇ ئىشقا كۆندۈردى. دەلىلهيتتى

 :مۈلۈككه-بىر كۈنى سۇلتان نىزامۇل    

ھهتتــا ھهر ۋىاليهتــكه مهنــدىن . ســهن مېنىــڭ بىــلهن پادىــشاھلىققا تهڭ شــېرىكلىك قىلىۋاتىــسهن «    
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ــى  ــسىز پهرزەنىتلىرىڭنـ ــسهن   رۇخسهتـ ــاقچى بولۇۋىتىپـ ــا ئالمـ ــۆز ئىختىيارىڭغـ ــايالرنى ئـ ــۇ جـ ــۇپ، ئـ .  قويـ

دېــگهن ».......بېــشىڭدىن ئۇچرۋىتىــشىدىن قىلــچه قورىقمايدىكهنــسهن) ســهلله(پهرمانىمنىـڭ دەســتارىڭنى  

 :مۈلۈك بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ مهلىك شاھقا-نىزامۇل. مهزمۇن بىلهن خهۋەر ئهۋەتتى

 سىنىڭ تاجىڭ بىلهن بارەۋەردۇر، بىراق بۇمـۇ ئېيتماققـا ئـارتۇقلۇق       )ئالتۇن ئاقچا (مىنىڭ دىينارىم   «    

 .دىگهن جاۋاپنى بهردى، بۇ سۆزدىن سۇلتاننىڭ غهزەپ ئوتى تېخىمۇ ئۆرلىدى» قىلىدۇ

 ) بهت– 28ئهسلى كىتاپ (    

ــۈكنى تاجىــل -نىزامىــل     ــۇپ بهردى» 51« مۇلــك- مۈل ــداتقا   .تۇت ــدا ســۇلتان ئىــسپاھاندىن باغ ــۇ چاغ ب

دىننىـڭ بىـرەر تـارمىقى      ( مۈلكنىڭ سۆزى بىـلهن بىـر مهزھهپ         - ئۇالر نىهاۋەندكه يهتكهندە تاجىل    بارغاندى،

 . مۈلىككه پىچاق سالدى-كىشى نىزامۈل) ئىچىدىكى

 !ئهپسۇس ھېچكىم ئونداق كىشىنى ئۆلتۈرگىلى قهست قىلمىغاي    

رگهن كىشى ئىـدى، ئۇنىـڭ    ياماننى بىلگهن ۋە كۆپنى كۆ-ئۇئهمىر سهكسهندىن ئۆتكهن، ئالهمدە ياخشى      

 مۈلـۈك ئۆلـدى،     - كۈنـدىن كىـيىن نىزامـۇل      18ھهر بىر سۆزى بال ئىدى، سۇلتان باغـداتقا يىتىـپ كىلىـپ             

ئارىــدىن بىــر ئــاي ئــۆتمهي ســۇلتان ھهم كۆمىلــدى، بــۇ ھــالنى ئهمىــر مــۇئىزى ســۇلتان مهلىــك شــاھ            

 :مهرسىيىسىدىكى مۇنۇ ئىككى بېيىتى ئارقىلىق ئادا قىلغاندۇر

 -ىر ئاي ئىچرە ئالهمدىن بهقا بوستانىغهكى ب    

 .بۇ تهرىقه شاھ ھهم باردى    

 ئانىڭ بايانىدىن قىلدى ناگهھ،    

 .قهھرى يهزدان، ئهجز سۇلتان ئاشكار    

 -ئهجز سۇلتاننى كۆرۈپ فىكر ئهيله    

 .يهزدان قهھرىدىن    

ــدا پىــشقهدەم مهنــساپدارالرنى   : قىسىــسه     ــاخىرقى ۋاقىتلىرى يــۆتكهپ كىلىــپ ســۇلتان مهلىــك شــاھ ئ

مۈلك ئهبۇل فهتتايىم ۋەزىر    - مۈلۈكنىڭ ئورنىغا تاجىل   -ئىشلهتكهندى، ئۇ ئالهمدىن ئۆتىشى بىلهن نىزامۇل     

 كىتاپ ئىشلىرىغا پىششىق ۋە ئىقتىدارلىق، قارى ھهم        - مۈلك ئهبۇ سهئىد ھېساپ    -بولدى، ۋە يهنه شهرفۇل   
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مۈلـك ئهبۇلغازىـل ۋەزىـر بولـدى، شـۇ          -مهدۇلئالىيجاناپ كىشى ئىدى، ئۇ ھهم بۇشـىتىلىپ، ئورنىغـا مـۇھهم          

 تهرەقىدە يهنه نۇرغۇن

 ) بهت-29ئهسلى كىتاپ (    

 .نامۇۋاپىق ئىشالر بۇلۇپ ئۆتتى    

مهلىك شاھ ياخشى سۈرەتلىك ۋە قامهتلىك، ئىگىز بوي، قۇۋۋەتلىك ۋە ساقاللىق، چىرايـى ئـاق كىـشى          

غۇلىشىدىن ئهمهس، بهلكى ئادىتىـدىن ئىـدى، ھهر        ئىدى، بىر كۆزىدە قىسىقى بار ئىدى، ئهمما ئۇ قىسىق تو         

 زەنجىـر ئوينىتىـشقا تۇلىمـۇ چاققانىـدى، مـۆھىرگه           - ياراقنى ئىـشلىتهلهيتى، مهيدانـدا تـۇغ       -قانداق قۇرال 

دە ) ئـــاي-5( ئهۋۋەل -ســـۈرىتى چۈشـــۈرىلگهن ئىـــدى، ئـــۇ تارىخنىـــڭ تۆتيـــۈز قىرىـــق بهشـــى، جهمـــادىيهل  

لدى، بۇ دۇنيا بىلهن خوشالشقاندا ئۆمۈر مۇدىتى ئىككى كهم قىرىقتـا           توغۇلغانىدى، يىگىرمه يىل پادىشاھ بو    

 - مۈلك ۋە كامالىدۇلالھ ئىدى، ياساۋۇلى     - مۈلك، سهدىيدۇل  - مۈلۈك، موجىدۇل  - نىزامۇل -ئىدى، ۋەزىرلىرى 

 .قهماج قهلهم ئىدى

 ) بهت-30ئهسلى كىتاپ (    

    5 

 سۇلتان بهكيارۇق    

    )1093-1104( 

تهخهللۇسـى  : سـۇلتان روكىـددىن ۋە ئهددۇنيـا      ) ھـۆرمهت نـامى   (نىـڭ ئاتـاق نـامى       بهركىيارۇق: قىسىسه    

 .ئهبۇل مۇزەففهر ئىدى

ئـۈچ تاشـتا ئىـدى، ئاتىـسى ئـۇ دۇنياغـا سـهپهر              ) ئـون (سۇلتان مهلىك شاھ ئۆلگهنـدە بهرىكيـارۇق ئـاران              

اغالردا ئـۇ ئىـسپاھاندا     تاپـشۇردى، ئهسـلىدە بـۇ چـ       ) بهكيارۇققـا (قىلىش ئالدىدا يهنىال سـهلتهنهتىنى ئۇنىڭغـا        

نـى پادىـشاھ    ) ئىككى ئـايال سـۇلتان بولغـان      (ئىدى، شۇڭا توركان خاتۇن مهلىك شاھتىن ئۆز ئوغلى مهھمۇد          

 :قىىلش ۋە نامىغا خۇتبه ئوقۇتىشنى ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن مهلىك شاھ

نىــڭ ئىلتىماســىنى رەد دەپ توركــان خاتۇن» مهھمــۇد نارســىدە، كىچىكتــۇر، پادىــشاھلىققا يارىمــاس «    

 .قىلغان ئىدى، توركان خاتۇن بۇ خۇسۇستا ھىساپسىز مال سهرپ قىلدى
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دىـن بولغـان جهئىـفهر      » 52«ئىسپاھاندىكى بىر خهلپىنىڭ مهلىك شاھنىڭ قىزى مهھمىلىك خاتۇن             

 دەپ» مـۇئىمىنىن  -ئهمىـرۇۇل «ئاتلىق ئوغلىنى توركان خاتۇن بېقىپ پهرۋىش قىلغان ئىـدى، ئـاخىر ئـۇنى              

ــا مهلىــك شــاھتىن رۇخــسهت ئېلىۋالــدى، جهئىفهرنىــڭ ئاتىــسى      ــپ، ئىــسپاھاندا خهلــپه قىلماقق ــام بىرى ن

لهشـكهر بـازىرى دىـگهن يهرنـى ئـاۋات قىلىـپ ، ئـۇ يهرنـى پايتهخىـت قىلغـاي ۋە                      «:ئىسپاھاندا ئىدى ئۇنىڭغا  

هئىفهرنى مهھمـۇد   دەپ كىشى ئهۋەتتى، شۇنداق قىلىپ ج     » جهئىفهرنى شۇ يهرگه خهلپىلىككه ئولتۇرغۇزغاي    

 بىلهن

 ) بهت31ئهسلى كىتاپ (    

ئىـــسپاھانغا ماڭـــدۇردى، ھهمـــدە مهھمۇتنىـــڭ نامىغـــا خـــۇتبه ئوقۇتـــۇپ، جهئىفهرنـــى خهلـــپىلىككه      

ئولتۇرغــۇزدى، توركــان خــاتۇن تــوغقىنى ئهمىــر گــۆر بوغــانىنى ســهردار قىلىــپ بىــر ھهپــته ئۆتكهنــدە            

 .ا لهشكهر ئهۋەتتىبهرىكيارۇقنى تۇتۇش ئۈچۈن باغداتتىن ئىسپاھانغ

 مۈلك ئهبـۇ ئابـدۇلال،      - ئهزىل -بۇالردىن ئۈچى   :  مۈلىكنىڭ ئالته ئوغلى ۋەزىر ئىدى     -نىزامۇل: قىسىسه    

 مۈلـك  - مۈلك ئهبۇل مۇزەففهر ۋە موۋائىد ئهبۇ نهزەر بهرىكيارۇققا ۋەزىـر ئىـدى، يهنه بىـرى ئىمـامۇل               -فهخرۇل

 .نىي ئالىپ ئارىسالنغا ۋەزىر ئىدىئهبۇلقاسىم ئارىسالن بۇلۇپ، ئۇ سولتان ئهرغاۋا

مۈلىكنىڭ ئوغالنلىرى بهرىكيارۇقنى ھىمايه قىالتتى، ئاخىر لهشكهر بېرىپ، بهرىكيـارۇقنى          -نىزامۇل    

ئىسپاھاندىن قوغالپ چىقاردى، شۇنىڭ بىـلهن بهرىكيـارۇق تۇتـۇق ئاتىـسى ئهتبهكىننىـڭ قېـشىغا بـاردى،                  

 رەي   اردى ۋە ئۇ يهردە تهخىتكه ئولتۇرغۇزدى، ئهبـۇ مۇسـىلىم         ئهتبهكىن بهرىكيارۇقنى رەي شهھرىگه ئېلىپ ب     

 .شهھرىنىڭ سهردارى ئىدى، ئۇ بىر تاج تهييارالپ كىيدۈردى

 مىڭ لهشكهر يىغدى، توركان خاتۇن ھهم ئىسپاھانغا كىلىپ، شـهھهرنى           20بهرىكيارۇق رەي شهھرىدە        

 .مهھكهم قىلغاندى

 نغا يېتىپ كهلدى،سۇلتان بهرىكيارۇق لهشكهر بىلهن ئىسپاھا    

 كۈمۈشلهرنى ئۇمهرالىرىغا چاچقۇ قىلىپ، بهرىكيارۇقنى      -توركان خاتۇن خهزىنىلهرنى ئېچىپ، ئالتۇن        

 .چىكىندۈرۈش مهقسىتىدە تىرىشچانلىق كۆرسهتتى

 مۈلــك تهدبىــر ئىگىللىــرى ئىــدى، ئــۇمهرا ۋە  - مۈلــك ئهبۇلفهتتــايىم بىــلهن موجىــدۇل-ۋەزىــر تاجىــل    
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 بىلهن مهسلهھهت قىلىپ سۈلىه تۈزىشنى قارار قىىلشتى،) ماندانالرباش قۇ(سىپهھاالر 

 ) بهت-32ئهسلى كىتاپ (    

ھهمدە بهرىكيارۇققا سۈلهىگه ماقۇل قىلىش ئۈچۈن، ئاتىسىنىڭ مىراسىدىن بهشيۈز دىنـار چىقىرىـپ        

قۇتنىـڭ ئـوغلى    بهردى، بهرىكيارۇق قوبۇل قىلىپ ھهمىدانغا قايىتتى، بۇ چاغدا توركان خـاتۇن ئهمىـر يهئىت             

 : كۈمۈش تارتۇق قىلىپ- مال ۋە ئالتۇن-مهلىك ئىسمائىلغا ھىساپسىز پۇل

 دەپ،  -»ئهگه بهركيارۇقنىڭ لهشكهرلىرىگه شىكهسىت بهرسه مهن ئۆزەمىن ئونىڭغا قوبـۇل قىلىـمهن           «    

 . ياراق بىلهن ئادەم ئهۋەتتى-نۇرغۇن قورال 

ىك ئىسمايىل گورخ دىيارى سهھراسىدا بهرىكيـارۇق       تارىخقا يۈز سهكسهن ئالته، يىل بېشى ئىدى، مهل           

 شىكهست يهپ، بهرىكيارۇقنىڭ ئانىـسى زۇبهيـدە خاتۇننىـڭ قېـشىغا بـاردى، شـۇ يىلـى                   بىلهن جهڭ قىلىپ  

دا سۇلتان ئۇنى ئۈلۈمگه بۇيرۇپ، ئۆزى تاغىسى ئالىپ ئارىسالننىڭ ئوغلى ئۈسـتىگه            ) ئاي-9 ( رامىزان ئېيى 

ــدى  ــستانغا كهل ــاغالپ     ئاتلىنىــپ كۇھى ــۇد تاقابىــل بۇاللماســلىقىنى چ ــۇلتان مهھم ــپ، س ــۇنداق قىلى ، ش

بهرىكيارۇقنىــڭ ئالــدىغا چىقتــى ۋە ئــات ئۈســتىدە كۈرۈشــۈپ، شــۇ كــۈنىال ئــۇنى تهكلىــپ قىلىــپ ، راۋاققــا    

 .چۈشۈردى

سۇلتان مهھمۇتنىڭ بىلگابهگ ئاتلىق بىر خىزمهتكـارى بـار ئىـدى، بهرىكيـارۇق ئـۇنى ئـۆزىگه مايىـل                       

قسىتىدە، ئۇنىڭ بىلهن ئىتتىپاق تـۈزمهك بولغـان ئىـدى، تۇسـاتتىن سـۇلتان مهھمـۇد كىـسهل                  قىلىش مه 

بولۇپ قالدى، بونىـڭ بىـلهن ئهھۋالنىـڭ نهگىـچه بۇلىـشىنى كۆزىتىـپ توختـاپ تـۇردى، شـۇ ھهپـته جاھـان                     

لـك  مۈ-پىتنىگه تولدى، ئىسپاھان خهلىقى بهرىكيارۇقنى تهخىتكه ئولتۇرغۇزىشتى، بـۇ چاغـدا مۇۋائىيـدۇل             

خۇراساندىن كهلگهن ئىدى، ئۇنى ۋەزىر قىلـدى، ئانـدىن بهرىكيـارۇق لهشـكهر             ) مۈلىكنىڭ ئوغلى -نىزامۇل  (

 ئىدى، تاغىسى ئالىپ ئارىسالننىڭ ئوغلى بىلهن) ئاي-2(توپالپ ھهمىدانغا كهلدى، سهپهر ئېيى 

 ) بهت-33ئهسلى كىتاپ (    

 مۈلـك بىننـى   -تـاپتى،بۇ ئهسـنادا فهخـرۇل    جهڭ قىلدى، جهڭدە ئالىپ ئارىسالننىڭ ئـوغلى شىكهسـت              

ــۇل ــوۋغا  -نىزام ــسىز س ــاندىن ھىساپ ــك خۇراس ــادىر     - مۈل ــلهس چ ــۇلتانغا ئهت ــپ، س ــلهن كىلى ــاالمالر بى  س

 . ياراق تهييارالپ بهردى، فهخرۇل مۈلكنى ۋەزىر قىلدى–ۋە قۇرال ) پادىشاھانه چادىر(
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رۇققا قهسىت يهتكۈزدى، ئهمما بهرىكيـارۇق بـۇ   مۇالھىز مۇجادىل ئاتلىق بىر ئادەم بار ئىدى، ئۇ بهرىكيا        

ــسى        ــدا تاغى ــسىزلهنگهن ھال ــۇ خاتىرجهم ــۇكتىن تۇلىم ــسالن ئهرغ ــسى ئارى ــاقىيىپ، تاغى ــاراھهتتىن س ج

 خۇراســانغا بــاردى، ئــۇ مهرد، پــالۋان ئىــدى، لهشــكىرى ھهم ھىساپــسىز ئىــدى، -ئارىــسالن ئهرغــۇك ئۈســتىگه

 ئاتـابىكنى ئـاۋۋال ئهۋەتتـى، ئارقىـدىن ئـۆزى بـارلىق لهشـكهر               بهرىكيارۇق بۇرادىرى سۇلتان سهنجهر بىـلهن     

 .بىلهن باردى

تارىخقــا تۆتيــۈز سهكــسهن توققــۇز ئىــدى، كۈتۈلمىگهنــدە ئارىــسالن ئهرغــۇكنى بىــر لهشــكهر پىچــاقالپ       

ئۆلتۈردى، شـۇنىڭ بىـلهن بهركيـارۇق خهزىـنه ۋە دەپىنىلهرنـى ئۆزئىختىيارىغـا ئېلىـپ، مهلىـك سـهنجهرنى                    

 .ولتۇرغۇزۇپ، ئاندىن ئىراق تهرەپكه يۈزلهندىتهخىتكه ئ

 مۈلك ۋەزىـرلىكتىن بوشـىتىلىش بىـلهن بهرىكيـارۇق يهنه خۇراسـانغا كهلـدى،               -مۇئهببهدۇل: قىسىسه    

 :سۇلتان مهلىك شاھنىڭ بىر قۇلى بار ئىدى، ئۇنىڭ قېشىغا باردى، ئۇ بهرىكيارۇققا

ىكىـڭ يـوق، سـىنى سـۇلتان ئوغلـۇم دەپ           سىنىڭ توركان خاتۇننىڭ ئـوغلى مهھمـۇدتىن ھـېچ كهمل         «    

ــز كــۆرەتتى، ھــازىر ھهم ئولۇغلۇقــۇڭ، ھهيۋىتىــڭ ۋە شــۇجائىتىڭ خهلقىــڭ     ــدىن ئهزى ھهمــمه پهرزەنىتلىرى

 كۆڭلىدە پادىشاھالردىن زىيادىدۇر، سهن خهلىققه شهپقهت قىل،

 )بهت-34ئهسلى كىتاپ (    

ساڭ، جاھـان سـاڭا ھـېچ قارىشـسىزلىقال     سىنى تهخىتكه ئولتۇرغۇزايلى، ئهگهر بىر نـۆۋەت غهلـبه قىلـ           

دېدى، بۇ سۆز بىلهن سۇلتاننىڭ غۇرۇرى ئالدىنىپ نهپسى ئۆرلىدى، ئونىڭغـا قىزىـل سـهراپهردە               » بويسۇنىدۇ

 مــۈلكنى خىــزمىتىگه -قىلــدۇرۇپ، نــام بىرىــپ، مــۇئهببهدۇل مۈلــك بىــلهن مۇجىــدۇل) پادىــشاھانه چېــدىر(

 مۈلك سادەنىڭ سهھراسىدا    -كه بىلله ئېلىپ يۈردى، مۇئهببهدۇل    تهيىنلىدى، ئاندىن ئىسپاھاندىن رەي تهرەپ    

مهرھىلهھى ئانچىال ۋەندكه يهتكهندە باتىنا نهسىف ئاتلىق بىر ئادەمنى پىچـاقالپ ئۆلتـۈرۈپ، ھادىـسه پهيـدا                 

 كهنجـكه   -قىلدى ۋە ئۇ بۇ ۋاقىئه سهۋەبى بىلهن ئىراق ۋە خۇراساندا تۇرالمـاي سـۇلتان مهھمۇدنىـڭ قېـشىدا                 

پادىـشاھلىققا تهرغىـب قىلىـپ      )سـۇلتان مهھمـۇدنى   (ئـۇنى .تارىختا تۆت يۈز سهكسهن ئىككى ئىـدى      .�باردى

ــدى     ــسپاھانغا ئېلىــپ كهل ــلهن ئى ــكهر بى ــازغىنه لهش ــدىن ئ ــارۇق يېنىــپ    .كهنقى ــۇلتان بهكي ــدا س ــۇ چاغ ب

 .مۈلك خىزمىتىدە، بارلىق مهملىكهت ئۆز ئىختىيارىدا ئىدى-كوھىستانغا كهلگهن بۇلۇپ، مۇجىدۇل
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- ۋە ھهممىسى سۇلتاندىن مۇجىدۇل     همىرلهر پۇرسهت تېپىپ سۇلتانغا قارشى باش كۈتۈرۈپ چىقتى       ئ    

مۈلكنىـڭ  -شۇنىڭ بىلهن لهشكهرلهر مۇجىـدۇل    .سۇلتان قۇبۇل قىلمىدى  .مۈلكنىڭ ئوغلىنى تهلهپ قىلدى   

لهشـكهرلهر يېتىـپ كىلىـپ      .مۈلك قېچىـپ سـۇلتاننىڭ يېنىغـا كىلىۋالـدى        -موجىدىل.چىدىرىغا يۈگۈردى 

 :سۇلتانغا 

 :مۈلك-موجىدىل.سۇلتان بهرمىدى.دىيىشتى»مۈلكنى بىزگه تاپشۇرغىن -موجىدۇل«    

ئهي پادىـــــشاھى ئـــــالهم،ئهگهر لهشـــــكهرلهرنىڭ غهرىـــــزى مهنـــــدە بولـــــسا، ئىجـــــازەت بهرگىـــــن،   «    

ســۇلتان يهنىــال ئىجــازەت بهرمىگهنىــدى، لهشــكهرلهر ســۇلتاننىڭ .دېــدى» خــالىغىنىنى قىلىشــسۇن.چىقــاي

 سهپ بۇلۇپ ئولتۇرۇشتى ۋە ۋە توساتتىن خهزنىلهرنى تـاالن قىلىـپ، سـۇلتاننىڭ              - يېنىدا سهپ  چېدىرىنىڭ

 سهلتهنهت پهردىسىنى يىرتىپ،

 )بهت-35ئهسلى كىتاپ (    

سۇلتان بۇ ھالنى كۆرۈپ، شاھانه     . مۈلكنى دارغا ئاستى  -مۈلكنى تارتىپ چىقىپ موجىدۇل   -موجىدۇل    

. ئاخىر بېك دەرھـال چىقىـپ تـازىم بهجـا كهلتـۈردى           . ىغا كهلدى چىدىردىن چىقىپ، ئاخىر بېگىنىڭ چېدىر    

 :سۇلتان

ــاش «     ــمه ب ــۇ نى ــۇالر مىنىــڭ ھهرىمىمنىــڭ ھــۆرمىتىنى ســاقلىماي، ســهلتهنىتىم    !باشــتاقلىق-ب ؟ ئ

ــابۇت قىلــدى  ــۇ ناكهســلهرنىڭ غهرىزىنــى نىــمه    . نۇمۇســىنى ن ــۇراي، ســهن بېرىــپ ئ ــۇ يهردە ســاقالپ ت مهن ب

ئاخېربىك سۇلتاننى چېدىردا ئولتۇرغۇزۇپ قۇيۇپ، ئاتلىنىپ بېرىپ ئۇالر        .ېدىد» ئىكهنلىكىنى سوراپ كهل  

 .بىلهن سۆزلهشتى، بىراق ھېچبىر نهتىجه چىقىرالماي، سۇلتانغا ياساۋۇلنى بۇ سۆز بىلهن ئهۋەتتى

بۇنىـڭ تهدبىـرى شـۇكى،      . باشتاقلىقىدا چىڭ تۇرۋېلىۋاتىدۇ  -بۇ قهۋىم سۆزۈمنى ئاڭلىماي، يهنىال باش     «    

 :سۇلتان ياساۋۇلغا.»ان ۋاقتىنچه بىر تهرەپكه كهتكهيسۇلت

ئاخىربېككه ئېيتقىنكى، نهچچه مهزىل ماڭغۇچه ئۇالرنى توختىتىپ تۇرسۇن، تا خهۋپـسىزرەك جايغـا             «    

بۇ چاغدا سۇلتان مهھمـۇد     . قۇلنى ئارقىسىغا سېلىپ رەي تهرپىگه يۈرۈپ كهتتى       15ئاندىن  . دېدى» بېرىۋاالي

مۈلـك  -سـۇلتان مهھمـۇد كىلىـپ تهخىتـته ئولتـۇردى، مـۇئهببهدۇل           . پ قالغانىـدى  كوھىستانغا يېقىنلىـشى  

 . بولدى ۋەزىر
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نهچـچه مـۇددەتىن كىـيىن خوراسـان، كورگـان ۋە رەيـدىن لهشـكهر يىغىـپ،                 )سۇلتان بهكيارۇق (سۇلتان    

جهڭدە سـۇلتان مهھمـۇد كوھىـستانغا يېقىنلىـشىپ         . سۇلتان مهھمۇدنىڭ ئۈستىگه ھۇجۇم قىلىپ كهلدى     

 .غانىدىقال

بىـر  . مۈلك ئهسىرگه چۈشتى ۋە نهچچه كۈن بهندته تـۇردى        -سۇلتان مهھمۇد شىكهست يهپ، مۇئهببهدۇل        

 :كۈنى ئۇ سۇلتانغا 

دەپ خهۋەر  » ئهگهر پادىشاھ مىنىڭ گۇناھىمدىن ئۆتۈپ ۋەزىرلىكه يهتكۈزسه، يۈزمىـڭ دىنـار بىـرىمهن            «    

 .يهتكۈزدى

 )بهت-36ئهسلى كىتاب (    

قىلىپ،ئهتىــسى ئــۇ مــالنى ۋەزىــرگه تاپــشۇرۇشنى قــارار قىلىــپ، مــۇئهببهدنى قۇيــۇپ  ســۇلتان قۇبــۇل     

 . ھهپته دىگهندە مالنى تهييارالپ شاھنى كۈتۈپ تۇردى ئۇ بىر.بهردى

دىـن بىـرى    )ساقى( پىيالىدار    .بىر كۈنى سۇلتان خانىشى بىلهن ھهرەمگاھتا راھهتلىنىپ ئولتۇراتتى           

 :ان قىلىپ يېنىدىكىلهرگهپادىشاھنى ئۇخالپ قالدى، دەپ گۇم

شۇ چاغدا ئۇمۇ سۇلتاننى ھاقارەت قىلىـدىغان       . دېدى»سهلچۇقالر ئهجهپ ھىممهتسىز ئادەملهر ئىكهن    «    

 :نۇرغۇن سۆزلهرنى قىلدى ۋە

يــاراق، شــاھانه چىــدىر بېرىــپ بىئهدەپلىــك -ئاتىــسىنىڭ قــۇلىنى پادىــشاھ قىلىــپ، ئۇنىڭغــا قــۇرال«    

ئهمدى ئۇنى ۋەزىـر    . يۈرۈپ، بۇرادىرىنى باشالپ كىلىپ تهخىتكه ئولتۇرغۇزدى     ۋە يهنه بىر نهچچه كۈن      . قىلدى

سۇلتان بـۇ سـۆزلهرنى ئـاڭالپ، چېـدىردىن بېـشىنى چىقىرىـپ         .دېدى»قىلىپ، ئۇنىڭغا ئىتىقات قىلىۋاتىدۇ   

ــدۇردى      ــۈزىنى ئوي ــۈرۈپ ك ــۇنى كهلت ــدى ۋە ئ ــشى بۇيرى ــشكه كى ــۇپ كىلى ــۇئهببهدنى تۇت ــىدا  .م ــدىن كۇرس ئان

 : كىسىپ تاشالپ، پىيالىدارغا   بىر زەرب بىلهن بېشىنىئولتۇرغۇزۇپ

پىيالىدار قورقۇپ كىتىپ شۇندىن كىيىن سۇلتانغا      .دېدى» سهلجۇقىالرنىڭ رەھمىتىنى كۆردۈڭمۇ؟  «    

 .كۈرنۈش قىاللمىدى

 .بىرى سۇلتان بىلهن بولغانىدى.بايان قىلنىشىچه، بۇالرنىڭ ئارىسىدا بهش نۆۋەت جهڭ بولغانىدى    

دا ئىــسپاھاندا  )ئــاي-1( بهكيــارۇق تارىىنىــڭ تــۆت يــۈز يهتمىــش تــۆتى ،مــۇھهررەم ئېيــى       ســۇلتان    
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   ئۇ قىزىـل يۈزلـۈك، ئوتتـۇرا      .يىگىرمه بهش يىل ئۆمۈر كۆردى    .ئون ئىككى يىل پادىشاھ بولدى    .تۇغۇلغانىدى

دىـگهن  »ئهھمهدۇلـالھ ئهال ئهنـنهئىم    «مۆھۈرىدە  .بۇرتى تۇتاش كىشى ئىدى   - قۇشۇما قاشلىق، ساقال    بويلۇق،

 سۆز پۈتۈكلۈك

 )بهت-37ئهسلى كىتاب (    

قهمازتهئـايىز  -ياسـاۋۇللىرى . مۈلك ئىدى -مۇلك ۋە فهخرۇل  -مۈلك،مۇۋائىدۇل-ئهزىل-ۋەزىرلىرى. ئىدى    

 ۋە

 .جهلىب ئىدى    

 )بهت-38ئهسلى كىتاب (    

    6 

 سۇلتان مهھمۇد    

    )1105___1118( 

بىننـى مىكائىـل    )چـاغرىبهگ (نـى جهفىـئهربهگ     مهھمۇد بىننى مهلىكشاھ بىننى ئالىپ ئارسـالن بىن           

-ئۇ ئادالهت ۋە راستلىق بىلهن بىىـزەلگهن، دىـن        . پادىشاھ ئىدى )53(بىننى سالجۇق، يهنى سۇلتان مهھمۇد      

ــادالهت ۋە   . دىيــانهت بىــلهن ئىــش قىلغــۇچى كىــشى ئىــدى   ــا ۋە دانىــشمهنلهر بىــلهن بىــرگه ئ ئــۇ ئاقىــل، دان

زۈپ، بىــدئهتچىلهر يىلتىزىنــى ئــۈزۈش ئۈچــۈن تىرىــشچانلىق ۋە  راســتچىللىق دەرىخىنــى كامالىغــا يهتكــۈ

 .ئىجتىهات كۆرسىتاتتى

ئىسالم ئۇرۇقى مۇھاپىزىتىـدە كـۈچ كۆرسـىتىپ، دىـن يۇلىـدىكى كۇپۇرلـۇق ۋە يارىماسـلىقالرنى يـوق                       

 ھهر كىم ئىسپاھاندىكى بهدىر تېغىنى كۆرسه، بۇ پادىشاھنىڭ بىـدئهتچىلهرنى نـابۇت قىلىـپ، ئـۇ               . قىالتتى

قهلئهنى ئىشغال قىلىش جهريانىدا قانچىلىك رەنجلهر تارتىـپ ۋە قانچىلىـك مۇشـهققهتلهر كـۆرگهنلىكىنى               

، ئىسالمدىن بىـرەر تـال مـوي      )ھىد(ئهگهر ئۇ شۇ دىيارنى ئىشغال قىلمىغان بولسا، ئىماندىن بۇي        . بىلهلهيدۇ

مۇسـۇلمانالرنىڭ  )سـېپىلىنى (سـهددىنى )تانغۇچىالر،ئىنكـار قىلغـۇچىالر   (تاكى ئـۇ مـۇنكىرالر    .قالماس ئىدى 

كىمكــى بىــدئهت، كۇپۇرلــۇق چىرىقىنــى  . يۇلىــدىن ئېلىۋەتكــۈچه، يهتــته يىلــدىن كــۆپرەك ئــارام ئالمىــدى  

كۇپۇلۇقنى تهرغىپ قىلغۇچىالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتار     . ياندۇرسا، تا ئۇنى نابۇت قىلمىغۇچه تىنماس ئىدى      
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 .شهۋكىتى ۋە ئۇلۇغلۇقى بهركيارۇقتىن زىيادە ئىدى-ڭ شانئۇنى. ئۇ ئاۋال باغداتتا پادىشاھ بولغانىدى. ئىدى

 )بهت-39ئهسلى ئهسهر (    

 .ئۇنىڭغا مهدەت ئاسماندىن، نۇرەت ئالالھدىن كىلهتتى    

قۇلــــدىن تۇغۇلغــــان (ســــۇلتان مهھمۇدنىــــڭ ئاتىــــسىنىڭ ســــىدقى ۋە ئايــــاز بهنــــدىزادە :قىســــسه    

مهھمـۇت ئـۇالر    . ى بـاش كۈتـۈرۈپ چىققانىـدى      ھىسابسىز لهشكهر يىغپ، سۇلتان مهھمۇتقا قارىـش      )پهرزەنتى

بۇ چاغدا ئاسماندا بىر پارچه قارا بۇلۇت نامايان بولدى ۋە بۇلۇت ئارىسىدىن، بىر             . بىلهن قاتتىق جهڭ قىلدى   

سـىدىق ۋە   (شۇنىڭ بىلهن بۇ ھهيۋەتتىن بۇالرغـا     .ئهجدىها شهكىلى نامايان بۇلۇپ، ئاغزىدىن ئوتالر چېچىلدى      

سـۇلتان  . سىدىقى ئۆلدى . ھهممىسى نىمه قىالرىنى بىلمهي قېلىشتى    . يامهت چۈشتى قورقۇنچ ۋە قى  )ئايازغا

بـۇ  . گه ئهۋەتتـى  »54«سـىدىقنىڭ بېـشىنى كىـسىپ، سـۇلتان سـهنجهر         . ئايازنى تۇتـۇپ سىياسـهتكه بۇيرىـدى      

 .ۋاقىتالردا سۇلتان مهھمۇد بىلهن بهركيارۇقنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت ۋە ئىختىالپ بار ئىدى

مۈلىـك ئهتـاش ئـاتلىق      -ئابـدۇل . نىڭ ھهر شهھهردىكى سهردارلىرى ئايرىۋېتىلگهن ئىـدى      بىدئهتچىلهر    

ئـاخىر ئۇنىڭغـا بىـدەتچى دىيىلىـپ،        . بىر دانىشمهن بولۇپ، ئۇ ئـۆزىنى دائىـم ياخـشلىققا نىـسبهت قىالتتـى             

 شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ قېچىــپ رەيــگه بــاردى ۋە ئــۇ يهردە ياخــشىلىق ۋە. ئىــسپىهاننىڭ ئىمــامى قارشــى تــۇردى

كېـيىن دېگهنـدەك ئۇنىـڭ بىـددەتچىلهرگه دوسـتلۇق مهزمۇنىـدىكى بىـر         . كاتىپلىق بىلهن شۆھرەت تـاپتى    

ئـۇ ئاتىـسىنىڭ مهزھىبـى ۋە ئهقىدىـسىنى     . ئۇنىڭ ئهھمهد ئاتلىق بىر ئوغلى بار ئىـدى       . نامىسى تېپىلىدى 

انـدىن ئېتىبـارەن، ئـۇنى    قاچانكى، ئاتىسى قاچق. ئانىسى ھهم ئۇنىڭدىن بىزار بولغان ئىدى    . ئىنكار قىالتتى 

 .ھېچكىم سۈرۈشته قىلىشمىدى

    *  *   *  

ياراق -مال، خهزىنه، قورال  -بارلىق پۇل . سۇلتان مهلىك شاھنىڭ تاغ ئۈستىدە بىر قهلئهسى بار ئىدى            

 .شۇ يهردە ئىدى

 )بهت-40ئهسلى ئهسهر (    

ئهھــمهد ئــۇ قهلــئهدە . دىــن بىرقىــسمى شــۇ قهلــئهگه كــۈزەتچى ئىــدى )تــاش يونغــۇچىالر(مىتىــنچىالر    

ــدار  ــۇتتى ۋە ھهر قېــتىم شــهھهرگه ســودا ئۈچــۈن كېلىــپ،    ) ئوقۇتقــۇچى(مهكتهپ ــۇپ، قهلئهنــى ماكــان ت بول
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تـا ھهممىـسى    . مىتىنچىالر بىلهن خىلـۋەتته تېپىـشىپ، ئـۇالرنى بىـددەتچىلهر مهزھىـپىگه دەۋەت قىالتتـى              

ئاندىن . ق مىتىنچى ئۇنىڭغا تهۋە بولدى    بارلى. ئهھمهد قهلئهگه ھاكىم بولدى   . ئۇنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلدى   

خهلقــلهر يىغىلىــپ ھهر كېچىــسى بــۇ يهرگه كېلهتتــى ۋە . ئـۇالر قهلئهنىــڭ ســىرتىغا بىــر ئــۆي بىنــا قىلـدى  

بىـددەتچىلهر بولـسا توختىماسـتىن مهزھهب مهقـسىتىنى ئۇالرغـا           . ئۇالرنىڭ تهرغىبـاتىنى قوبـۇل قىالتتـى      

 ھهر مهھهلله ۋە ھهر قوۋىمدىن جهمئى ئوتتۇز مىـڭ كىـشى ئۇالرغـا              شۇ تهرىقه بىلهن تا   . ئاغزاكى يهتكۈزەتتى 

ئهھمهدنىڭ ئادەملىرى ئىچىدە ئهلهۋىي مهدنى ئاتلىق      . ئۇالر مۇسۇلمانالرنى كۆرسىال ئۆلتۈرەتتى   . تهۋە بولدى 

ئهھـمهد  . ئـۇ ھهر ئاخـشىمى قـاراڭغۇدا ھاسىـسىغا تايىنىـپ يـول يـۈرەتتى              . ئـادەم بـار ئىـدى     )ئهما(بىر قارىغۇ 

 :ۇلمانالرغامۇس

ھهر كىــم بــۇ قــارىغۇنى ئــۆيىگه يهتكــۈزۈپ قويــسا، ھهقتائــاال شــۇ كىــشىنىڭ گۇنــاھىنى خــاالس           «    

. ئـۆيى كوچىنىـڭ كىـرىش ئېغىزىـدا ئىـدى         . قـارىغۇ كىـشى ئـۇزاق تـار كوچىـدىن ئـۆتهتتى           . دەيتتى»قىلىدۇ

 بىلهن مىتىنچىلهر پهيـدا  مۇسۇلمانالر ئۇ قارىغۇنى ئۆيىگه ئاپىرىپ قويۇش. ھويلىسىدا بىر قۇدۇق بار ئىدى    

. بهش ئـاي مۇشـۇ تهرىقىـدە ئـۆتتى        -تـا تـۆت   . بولۇپ، قارىغۇ ئېلىپ كهلگهن مۇسۇلمانالرنى قۇدۇققا تاشاليتتى      

. تىرىكىنـى ھـېچكىم بىلمهيتتـى     -ئۇالرنىـڭ ئۆلـۈك   . تىنىـسىز يوقالـدى   -ھېساپسىز خهلق شهھهردىن ئۈن   

 قارىغۇنىڭ ئىشكىگه بېرىـپ قالـدى ۋە ھويلىـدىن          دەرۋەقه بىر كۈنى بىر بىچارە تىلهمچىلىك قىلىپ يۈرۈپ       

 :پهريادنى ئاڭالپ-چىققان ناله

 دەپ تۇرۇشىغا،»!خۇدايىم ئاغرىقىڭالرغا شىپالىق بهرگهي«    

 )بهت-41ئهسلى ئهسهر (    

ھويلىدىكى بىدئهتچىلهر بۇ بىچارىنى بىلىپ قالغان ئوخشايدۇ دەپ تۇتماققا قهسىت قىلغان ئىدى، ئۇ       

 :نىدىن قېچىپ كوچىغا چىقتى ۋەبىچارە قورققى

مهن . ئـۇ ئۆيـدىكىلهر مېنـى تۇتمـاقچى بولـدى         . پهريـاد ئـاۋازىنى ئاڭلىغـان ئىـدىم       -پاالنى ئۆيدىن نـاله   «    

. تۇققـانلىرى ۋە قهبىلىـسىلىدىكىلهر ھـازىر ئىـدى        -يوقالغان ئادەملهرنىڭ ئـۇرۇق   . دەپ جار سالدى  »قاچتىم

ىڭ ئۆيىگه كىرىـپ ئىـزدەپ يـۈرۈپ ئۆينىـڭ بىـر يوچۇقىـدىن              ھهممىسى يىغىلىپ ئۇ يهرگه باردى ۋە قارىغۇن      

بهزىـسى ئۆلـۈك،    . تـۆت يـۈز ئـادەم بـۇ يهردە يېتىپتـۇ          -قارىـسا، ئـۈچ   . ئۇ يول بىلهن قۇدۇققا چۈشتى    . يول تاپتى 
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. بۇالرنى كۆرۈپ كىشىلهر غۇلغـۇال قوزغاشـتى      . پۇتلىرى باغالقلىق ئىدى  -بهزىسى تىرىك ۋە بهزىسىنىڭ قول    

شهھهردە . تۇققانلىرىنى شۇ يهردىن ئىزدەپ تاپتى    -ھهركىم ئۇرۇق . لقى ئۇ يهرگه يىغىلدى   پۈتكۈل شهھهر خه  

نـى بـۇتلىرى بىـلهن قوشـۇپ تـۇتتى ۋە           )قـارىغۇ (شهھهر خهلقى ھېلىقـى ئهلهۋىـي     . پىغانالر كۆتۈرۈلدى -پهرياد

 .ھهمراھلىرى قېچىپ كهتتى. خوتۇنى بىلهن بىرگه بازاردا كۆيدۈردى

    *   *    *  

بـۇ  .  مهھمۇد سىدىقى ۋە ئاياز بىلهن بولغان جهڭدىن غهلبىلىك قايىتىپ ئىـسپىهانغا كهلـدى             سۇلتان    

زاپـاس  (قهلـئهدە بولـسا، يهتـته يىللىـق زەخـرە       . چاغدا بىدئهتچىلهرنىڭ ئىشى بېسىلىپ قـوي بولغـان ئىـدى         

هدىتـى  سـۇلتان لهشـكهرلىرى، ئىلىـم ئهھلىلىـرى ۋە خااليىقنىـڭ م           . يىغىلغـان ئىـدى   )مـال -نهرسىلهر، پۇل 

 .بىلهن مهسىلههت قىلىپ قهلئهنى ئالماقچى بولدى

 مۈلۈك ئهبى ئاتلىق بىر ۋەزىرى بار-سۇلتاننىڭ سهئىدۇل    

 )بهت-42ئهسلى ئهسهر (    

ئىسپاھان ئىمامى سـۇلتانغا ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن بىـدئهتچى دەپ نۇرغـۇن قېـتىم ئهرىـز قىلغـان                   . ئىدى    

. چۈنكى ئۇنىڭغا ئادەتتىن تاشقىرى ئىشىنهتتى. مىغان ئىدىئهمما سۇلتان بۇ سۆزلهرگه ئېتىبار قىل  . ئىدى

قالمىغـان  )يوشـۇرۇن، مهخپـى   (شـۇڭا ھـېچ نهرسـه ئۇنىڭغـا پىنهـان           . ئۇ خاۋارىج ھىكمهت ئىلمىنى بىلهتتـى     

 :مۈلۈككه-ئهھمهد سهئىدۇل. ئىدى

بـۇ قهلئهنـى    خـااليمىزكى،   . ئادەملىرىمىز ھهم ئىتىپاق  . مال يهتكۈچه بار  -بىزنىڭ قهلئهيىمىزدە پۇل  «    

 :مۈلۈك بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ ئهھمهدكه-سهئىدۇل. دەپ كىشى ئهۋەتتى»ساڭا بهرمىسهك

 .دەپ جاۋاپ قىلىپ ماڭدۇردى»مهن بۇ ئىشقا تهدبىر قىالي. بىر ھهپته سهۋىر قىلغىن«    

 مۈلـۈك بىـر  -سـهئىدۇل . شۇڭا ئۇ ھهر ئايدا بىر نۆۋەت قان ئالغۇزاتتى   . مىجهز ئىدى )سهپرا(سۇلتان خۇن     

 :نهشتهرنى زەھهر سۈيى بىلهن سۇغۇرۇپ

 .دەپ مىڭ دىنار بىلهن تىۋىپقا بهردى»سۇلتاندىن مۇشۇ نهشتهردە قان ئالغىن«    

مۈلۈكنىـڭ ھهمـمه ئهھۋالىـدىن خهۋەردار       -ئـۇ سـهئىدۇل   . ھاجىپ خاجه ئـاتلىق بىـر كىـشى بـار ئىـدى               

ئـۇالر  . ىلىنغان بىر چۆرە قۇلى بار ئىـدى      ئايالنىڭ ئازات ق  . ئۇ كىشى بۇ مىكرنى ئايالىغا بايان قىلدى      . ئىدى
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خىلۋەتته سۆزلىشىپ ئولتۇرغاندا چۆرە ئاڭالپ بۇ ۋەقهنى سهدىردىنگه يهتكۈزدى، سهدىردىن ھېچبىـر تهخىـر              

. قىلماستىنال، شۇ كېچىسى سۇلتاننىڭ چېدىرىغا بېرىپ مهخپـى ھالـدا بـۇ ئهھـۋالنى سـۇلتانغا يهتكـۈزدى                 

. ئىككى كۈندىن كېـيىن تىـۋىپنى چـاقىرىتتى       .  كېسهل بولىۋالدى  شۇنىڭ بىلهن سۇلتان ئهتىسى قهستهن    

سۇلتان ھهيـۋەت بىـلهن قارىغـان ئىـدى، تىۋىـپ           . تىۋىپ سۇلتاننىڭ بىلىكىنى تېڭىپ نهشتهرنى چىقاردى     

 :دەرھال

 ئهي پادىشاھى ئالهم، جېنىغا ئامانلىق تىله، راستلىقىتىن«    

 )بهت-43ئهسلى ئهسهر (    

سـۇلتاننىڭ بهدىنـى    . تېۋىپ نهشتهر سالغان ئىـدى    .ان قان ئېلىشنى بۇيرۇدى   سۇلت. دېدى»شۈبهىلهنمه    

مۈلۈكنىـڭ غهيـرى دىنـدا ئىكهنلىكىنـى        -شـۇنىڭ بىـلهن سـۇلتان سـهئىدۇل       . شۇ ھامان قارىداشقا باشلىدى   

-ئهتىـسى سـۇلتان كىـشىلىرى سـهئىدۇل    . شـۇ سـائهت جـان بهردى    . بىراق كېچىككهن ئىـدى   . جهزىم قىلدى 

پنى تۇتۇپ دارغا ئاستى ۋە ئىككى كۈندىن كېيىن قهلئهنى ئىگهللهپ، ئهھـمهد ئهتاشـنى              مۈلۈىك بىلهن تىۋى  

نـاۋا  -ئـايىقىنى بـاغالپ، تـۆگىگه مىنـدۇرۇپ، ئالدىـدا دۇمبـاق نـاغرا چالـدۇرۇپ، نهغـمه                 -تۇتقۇن قىلىپ، قول  

ىـدىن بىـر    شـۇ ئهسـنادا ئار    . پۈتكۈل ئىسپاھان خهلقى تاماشاغا چىقتـى     . قىلدۇرۇپ كوچىالردا سازايى قىلدى   

 :كىشى

ھېكمهتــــتىن الپ ئۇراتتىــــڭ، ھــــېكمهت كىتاپلىرىــــدىن تهلىيىڭنــــى     -ئهي ئهھــــمهد، ئىلىــــم «    

 :دەپ سورىغان ئىدى، ئهھمهد»كۆرگهنمىدىڭ؟

ــۆرمىگهن      «     ــشاھ ك ــسپىهاندا ھــېچ پادى ــۆرگهنمهنكى، ئى ــۇنداق ك ــارقىلىق ش تهلىيىمنــى ھــېكمهت ئ

خهلـق ئـۇنى    . دەپ جـاۋاپ بهردى   »ماقنى كـۆرمىگهن ئىـدىم    ئهمما، بۇ تهرىقه بول   . ئۇلۇغلۇقنى مهن كۆرگهيمهن  

قهلئه ۋەيران بولـۇش    . قهلئهنى ۋەيران قىلدى  . چاۋىالرنى تاشالپ كۆيدۈردى  -ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ تىكهن، ئهخلهت   

 .....بىلهن تهڭ، بىدئهتچىلهر ھېچبىر ئهرزىمهس نهرسىلهرگه ئايلىنىپ قالدى

-مـال (ئهممـا زەخىـر   . رقىـدىغان، ئادىـل پادىـشاھ ئىـدى       سۇلتان مهھمۇد يامـان ئىـشالردىن قو      : قىسسه    

 .ۋە خهزىنه يىغىشقا ئامراق ئىدى)دۇنيا

-ئـۇ نىزامـۇل  . مۈلىـك بىننـى ئهھـمهد ئىـسملىك بىـر ۋەزىـرى بـار ئىـدى             -سۇلتاننىڭ خاجه سهييادىل      
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ھهمىـدان رەئىـسى ئهالئىـددىن بـۇ پۇرسـهتتىن          . مۈلۈك ئهمىـر سـىيىد ھاشـىمغا قهسـىت قىلىـپ يـۈرەتتى            

 يدىلىنىپ، بهش يۈزمىڭ دىنار ئېلىش بهدىلىگه سهيىد ھاشىمنىڭپا

 )بهت-44ئهسلى ئهسهر (    

بۇ . ئوغلىنى تۇتۇپ بهرمهكچى بولدى ۋە ھهمىدانغا كىشى بارماستا سىيىد ھاشىمنىڭ ئوغلىنى تۇتتى             

گه ئـون   ئـۇ سـۇلتاننڭ خىزمهتچىلىرىـدىن الالفهرامهكىـن ئـاتلىق بىـر ئـادەم             . خهۋەر سىيىد ھاشىمغا يهتتى   

 :مىڭ دىنار بېرىپ

الالفهرامهكىـن  . دېـدى »مېنى بۇ كـېچه سـۇلتاننىڭ خىـزمىتىگه ئېلىـپ بـارغىن           . بۇ دىنارنى ئالغىن  «    

 :ئۇ ھهيران بولۇپ. بۇنچه كۆپ دىنارنى تېخى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى

 :سهيىد ھاشىم خىزمهتچىگه. دېدى»بۇ دىنارنى سۇلتانغا بېرىمىزمۇ؟«    

الال دوســلۇقىنى ئىپادىلىــدى ۋە ھېساپــسىز شــاد بولــۇپ، ســهيىدنى . دېــدى»للــۇق يــاق بــۇ ســاڭا تهئه«    

كهم ئۇچرايـدىغان   -سـهيىد سـۇلتانغا دۇئـا قىلىـپ، كهمـدىن         . دەرھال سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه ئېلىپ بـاردى     

 :مهرۋايىتنى چىقىرىپ سۇلتاننىڭ ئالدىدا قويدى ۋە يىغالپ تۇرۇپ

ئهمـدىلىكته  . بىـساتىمغا قهىـست قىلىـپ يۇرۈيـدۇ       -اڭـا ۋە ئـۆي    خاجه ئهھمهد ئۇزۇن زامـانالر بولـدى م       «    

تهڭرىتائـالال دەرگاھىـدا پهيغهمـبهر ئهۋالدىنـى       . ئاڭلىسام، بىر ئوغلۇمنى بهش يـۈز مىـڭ دىنارغـا سـېتىۋاپتۇ           

دەپ »باشــقىالرنىڭ سېتىــشى راۋا بوالمــدۇ؟ مهن ســهككىز يۈزمىــڭ دىنــار بهرســهم، ئوغلــۇمنى قويــۇپ بهرســه 

سۇلتان مالنىڭ يۈزىـدىن ۋەزىرنـى رىئـايه قىلمـاي، سـهيىد ھاشـىمنىڭ ئىلتىماسـىنى                . ئىلتىماس قىلدى 

سـۇلتاننىڭ خهزىنىچىـسى سـهيىد ۋەدە قىلغـان دىنـارنى           . سهيىد تازىم بىجا كهلتۈرۈپ ياندى    . قوبۇل قىلدى 

ســـهيىد . ئـــالغىلى ســـهيىدنىڭ ئارقىـــسىدىن ھهمادانغـــا كېلىـــپ ســـهيدنىڭ ســـارىيىغا چۈشـــكهن ئىـــدى 

 :خهزىنىچىگه

 ساڭا نېمه الزىم. سېنىڭ مهنزىلىڭ كارۋان سارىيدۇر«    

 )بهت-45ئهسلى ئهسهر (    

. دېـدى »سهن پهقهت ئالتۇنالرنى ئالىدىغان چاغدىال كهلسهڭ بولىدۇ      . بولسا، شۇ يهرگه ئهۋەتىپ بېرىمهن        

 :سهيىد.خهزنىچى قوپال سۆزلىگهن ئىدى
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ملىرىم شـۇ سـائهت بېـشىڭنى كېـسىپ دارغـا           بولمىـسا، بـۇيرۇق قىلـسامال ئـادە       .ئهدەب بىلهن بولغىن  «    

شـۇنداق  . ئـۇ ئـادەم كهتتـى     . دېـگهن ئىـدى   »خۇن ھهققىڭ ئۈچۈن يۈزمىڭ دىنـار بېرىـپ قۇتۇلىـسهن         . ئاسىدۇ

قىلىپ سهيىد بىر ھهپـته ئىچىـدە ھېچبىـر قىينالمـايال ، سـهككىز يۈزمىـڭ دىنـار تهييـار قىلـدى، ئانـدىن                        

ھهر . تا سهكسهن پارە سـاندۇق تهييـار بولـدى        .  ساندۇق ياساتتى  نهچچه پارچه ياغاچ كهلتۈرۈپ، ئىچىنى ئويۇپ     

ئــون مىــڭ دىنــارنى بىــر ھهمىيانغــا قــاچىالپ ســاندۇققا ســېلىپ، ســاندۇقنى تۆمــۈر بىــلهن بهنىــد قىلىــپ،  

ھهر ئىككى ساندۇقنى بىر تـۆگىگه يـۈكلهپ خهزىـنىچىگه تاپـشۇرۇپ يولغـا سـالدى، ئۇنىڭغـا بىـرەر             )مىقالپ(

.  دىنارالرنى ئىسپاھانغا يهتكۈزۈپ سۇلتاننىڭ ئالدىـدا قويـدى         زىنىچى بىر ئاي دېگهندە   خه. دىنارمۇ بهرمىدى 

 :سۇلتان بۇ دىنارالرنى كۆرۈپ

 :خهزىنىچى. دەپ سوردى_بۇنچه كۆپ مالنى قانداق قىلىپ مۇنداق پات پۇرسهتته كهلتۈرەلىدىڭ؟،«    

ئهگهر پېقىرنــى يهنه . پ كهتتــىتېخــى بــۇ دىنــارالرنى ســاناپ تــۆگىلهرگه يــۈكلهپ بــولغىچه كېچىكىــ _     

سۇلتان تهئهججۇپلىنىپ قالدى ۋە خاجه زىياۋۇدۇن      . دېگهن ئىدى _بۇيرۇسىال، بۇنىڭدىن زىيادە كهلتۈرۈىمهن،   

 .ئهھمهدنى سهيىد ھاشىمغا تۇتۇپ بېرىپ ئىنتىقام ئېلىش نىيىتىگه كهلدى

بۇنىڭغـا  . ى گىرىپتـار بولـدى    قهسىتكه ئـۆز  . خاجه زىياۋۇدۇن ئهھمهد باشقىالرغا قهسىت قىلغان ئىدى          

 :ئهرەپلهردىكى مۇنۇ ماقال مهسهل بوالاليدۇ

 )بهت-46ئهسلى ئهسهر (    

 ).تهڭرى بىلگۈچىدۇر(ۋەلالھۇ ئهئىلهم. »ئىرانىيالر مال ئۈچۈن ئاھانهتكه قالۇر«    

    *  *  *  

تۆتى تۇغۇلغان  تارىخنىڭ تۆت يۈز يهتمىش     )سۇلتان مهھمۇد تاپار  (بايان قىلىنىشىچه، سۇلتان مهھمۇد       

ئـۇ بـويى ئېگىـز، قامهتلىـك، تېتىـك          . ئوتتـۇز يهتـته يىـل ئۆمـۈر كـۆردى         . ئون ئۈچ يىل پادىشاھ بولدى    . ئىدى

-مۈلك، ئهبۇ بهكر بىننى نىزمـۇل   -ۋەزىرلىرى مۇئهببهدۇل . كىشى بولۇپ، ساقىلى ئۇزۇن، قويۇق ۋە قارا ئىدى       

مۈلىـك، سـهئىد    -هيىن بىننى ئهھمهد سهئىدۇل   مۈلىك، فهخرۇل مۈلىك، ئهبۇ مهنسۇر، مۇھهممهد بىننى ھۈس       

مۈلك ۋە زىينهبۇدۇلالھ ئهبـۇ  -مۈلىك، ئهبۇ نهسىر بىننى ئهھمهد بىننى نىزامۇل-بىننى ئهلى ئىبنى زىيائۇل   

 .مهنسۇر قىيرانى؛ياساۋۇلى ئهليار ئىدى
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 )بهت-47ئهسلى ئهسهر (    

    7 

 سۇلتان مۇئىزىددىن سهنجهر    

    )1118_______1157( 

سـۇلتان  _ئاتاق نـامى  (سهنجهر بىننى مهلىك شاھ بىننى ئالىپ ئارسىالن بىننى جهئىفهر بهگ         سۇلتان      

-ئـۇزۇن ئۆمـۈر كـۆرگهن، راھهت      . پادىشاھ ئىدى )ھارىس-ئهئىزەم مۇئىزىددىن ۋە ئهددۇنيا، لهقىمى ئهبۇل     -ئهل

بـويىچه  كىچىـك شـهھهرلهرنى ئىـشغال قىلغـان، ھهر قېـتىم ئارزۇسـى              -پاراغهتته تۇرمۇش كهچۈرگهن، چوڭ   

. زەپهر قۇچقان، جاھاندارچىلىق تهرىقىسىنى ۋە پادىشاھلىق قائىدىسىنى ياخشى بىلىدىغان كىـشى ئىـدى            

ئـۇ ئـاۋۋال بـۇرادىرى      . گهرچه ئۇ ئۆزگه ئىشالردا ساددا بولسىمۇ ئهمما تهدبىرى توغرا، نىيىتى دۇرۇسىت ئىـدى            

ز شـهھهرنى قىرىـق يىلغـا يـېقىن ئىـدارە           ئون توققـۇ  . بهكيارۇق تهرىپىدىن خۇراسانغا پادىشاھ بولغان ئىدى     

ــاپقۇدەك ھېچبىــر ۋەقه ســادىر بولمىــدى   . قىلــدى ــدا ئــۇ قورىقىــدەك ۋە شىكهســىت ت غهزىــنىگه . شــۇ جهريان

ئۇ مهھمۇدنىڭ ئهۋالدىـدىن بهھـرام شـاھ        . سالجۇقالردىن ھېچكىم چېقىلىشقا جۈرئهت قىلغان ئهمهس ئىدى      

. ىڭ دىنار يهتكۈزۈپ بېرىـشنى ئالـدى بىـلهن قـارار قىلـدى            نى پادىشاھ قىلىپ، خۇراسانغا ھهر كۈنى م      »55«

 .ھهمدە ئۇ يهرگه ئۆز ئهۋالدىدىن بىر ھاكىم قويدى

. بهكيــارۇق ئۆلگهنــدىن كېــيىن ســهمهرقهنىدنى ئهھمهدخــان ئــۆز ئىختىيارىغــا ئېلىۋالغــان ئىــدى            

 .هسىر قىلدىتارىخنىڭ بهشيۈز يىگىرمه تۆتى سۇلتان سهنجهر سهمهرقهنىدنى ئېلىپ، ئهھمهدخانى ئ

 )بهت-48ئهسلى ئهسهر (    

ــدى        ــدا ئى ــسىنىڭ ئىختىيارى ــلهر ئاتى ــان ۋىاليهت ــدى  . نۇرغۇنلىغ ــگه ئال ــۆز ئىلكى ــسىنى ئ يهنه . ھهممى

ۋە ىـارەزىمنى ئىـشغال قىلىـپ، خـارەزىمگه يېقىنلىرىـدىن           )كىرمان بىلهن خۇراسان ئارىـسىدا    (سىيىستان  

ئۇ جهڭـلهردە كـارامهت پـالۋان    . غازىغا زابلىستاننى بهردىتاجىددىن ئهمىر ئهبۇل. نوشتېكىن غۇرجهنى قويدى  

 .ئىدى

بۇ چاغـدا   . سۇلتان سهنجهر بۇرادىرى ئۆلگهندىن كېيىن ئىراققا كهلدى      . تارىخقا بهش يۈز ئون بىر ئىدى         

ئۇ ئۆمىرالىرىنىـڭ مهسـلىهىتى بىـلهن       . تهختىدە ئىدى )مۈلىك قىلىپ بېرىلگهن  (سۇلتان مهھمۇد تهملىك  
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سـۇلتان سـهنجهر ئىراقنـى      . بىـراق شىكهسـته يهپ ئىـسپاھانغا كهتتـى        . دىغا جهڭگه چىقتـى   تاغىسىنىڭ ئال 

بـۇ چاغـدا مهھمـۇد ئايـالىنى ئهبۇلقاسـىم ئهسـمادى            . مهھمۇدنىڭ ھاكىمى ئهلى ئايازغـا بېرىـپ رەيـگه بـاردى          

 :بۇالر بېرىپ سۇلتانغا. بىلهن بىلله سۇلتان سهنجهر قېشىغا ئهۋەتتى

ئهمــدى ئــۇ كېلىــپ بىــر مهزگىــل تــۇرۇپ، ئاتلىرىنىــڭ  . لىكــتىن بولــدىبــۇ قېتىمقــى ئىــش كىچىك«    

تىزگىنىنى تۇتۇپ، ئالدىلىرىدا پىيادە يۈگۈرۈپ، چېدىرلىرىنىڭ بوسۇغىـسىغا ئۈپـۈپ، گۇنـاھىنى يۇيۇشـنى              

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ كېلىـپ بىـر ئـاي            . دەپ يېلىنغـان ئىـدى، سـۇلتان قوبـۇل قىلـدى          » ئىلتىماس قىلىمىز 

ســـۇلتان گۇناھىـــدىن ئۆتـــۈپ، يهنه ئىراققـــا پادىـــشاھ قىلىـــپ، قىـــزى . ە بولـــدىپادىــشاھنىڭ خىزمىتىـــد 

كـېچهك، پادىـشاھنه ئايـاغ ۋە قىممهتلىـك         -ئۇنڭغـا جـۈپ قىلىـپ كىـيىم       )مهملىك شاھ خـاتۇننى   (مهملىكنى

ــاج بهردى    ــزەلگهن ت ــلهن بى ــالر بى ــزەپ      . تاش ــلهن بې ــاۋاھىرالر بى ــۇقلىرىنى ج ــۇپ، يوپ ــى توق ــات ۋە پىلالرن ئ

ئۈمرالىغا ھهم ئۆز دەرىجىسىگه بېقىپ ئىنئامالر قىلىـپ، ھهر قايـسى شـهھهر             . ق كۆرسهتتى مېهرىبانچىلى

ــايتهختنى؛ ئىــراقتىن نهچــچه كهنىتنــى ئۇنىڭغــا خــاس    ــايرىم(ۋە پ ــدۇردى)ئ ــاۋاپ . قىلىــپ بان ئهمهلــدار ۋە ت

 بۇالردىن باشقا يهنه. قىلغۇچىالرنىڭ ئايىقى ئۈزۈلمهس ئىدى

 )بهت-49ئهسلى ئهسهر (    

شـۇنداق قىلىـپ ئـۇ شـۇ تهۋەلىكـى بـويىچه بـارلىق              .  رەي ۋە سادە شهھرىنى خاس قىلىـپ بهردى        خوي،    

زېمىنىـــدىن تـــا يهمهن   )قهشـــقهر(ئۇنىـــڭ نامىغـــا كاشـــىغهر  . پادىـــشاھلىرنىڭ شـــاھى بولغـــان ئىـــدى   

مهملىكىتىگىچه، ھهتتا مهككه، تائىف، ئوممـان، مـۇنكىران ۋە ئهزەربهيجـان تـاكى رۇم ۋە بۇلغـارغىچه خـۇتبه                    

ئـۇ  . ئۇ ئۇ ئۆلگهندىن كېيىن ھهم ئۇنىڭ نامىغا بىـر يىلـدىن زىيـادىرەك خـۇتبه ئوقۇشـقان ئىـدى                  . وقۇيتتىئ

دائىـم ئـالىمالر بىـلهن      . ئۆلۈماالرغا بىغايهت ئېهتىرام، زاھىدالر ۋە ياخشىالرغا بىنىهـايهت ئىكـرام قىالتتـى           

. هت ۋە بېزەك ئۈچـۈن بېرىلمهيتتـى      زىنن. ھهمسۆھبهت بولۇپ، زاھىدالر بىلهن خىلۋەتنى ئىختىيار قىالتتى      

ــاددى  ئهممــا ھهمىــشه تهخىتــته  . ســاددا كىــيىم كىيىــشنى ئىختىيــار قىالتتــى  -دائىــم تهلــپهك كىيىــپ، ئ

ــۇراتتى ــايتتى   . ئولت ــات قىلم ــدىن ي ــسلىتىنى ئۆزى ــشاھالرنىڭ ياخــشى خى ــدە خۇراســان  . پادى ئۇنىــڭ دەۋرى

سهنئهت جهھهتته يۈكسېلىپ،   -پهن، ھۈنهر -ممهملىكىتى ئىختىسادچىللىق بىلهن ئىدارە قىلىنغاچقا ئىلى     

بارلىق ئالىمالر ئۇنىڭغا قايىل بولۇپ، ھهمـمه مهملىـكهت بويـسۇنغان؛ مهشـرىقتىن مهغـرىپكىچه ھۆكـۈمى                 
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ئهممـا مـاۋائۇننهھرى ۋىاليىتىـدىكى ئـۈمهرا ۋە يـېقىن كىـشىلىرى             . قارىي ۋە ئهمرى ئۆتىدىغان بولغان ئىدى     

ھــېچكىم . هدىــدىن ئېــشىپ، پۇخراالرغــا زۇلــۇم ۋە ســىتهم قىالتتــى قىلىــپ ھ)بىكــار تهلهپلىــك(نــانكورلوق

ــايتتى   ــاتىرجهم بواللم ــدىن خ ــسالم شــهھهرلىرىگه قهســىت قىلىــپ   . ئۇالرنىــڭ زۇلمى ــدئهتچىلهر ئى يهنه بى

 ......يۈرەتتى

سـۇلتان مهرھىـدىن سـهمهرقهنىدكه كهلـدى ۋە ئـۇيهردىن لهشـكهر             . تارىخقا بهش يۈز ئوتتۇز بهش ئىـدى          

 .ۋائۇننهھىرگه كهلدىتارتىپ ما

ماۋائۇننهھىر ۋىاليىتى خۇراسان لهشـكهرلىرىنىڭ ئايىقىـدا نـاله ۋە تهڭلىكـته قالغـان؛ ئىـراق خهلقـى                      

 .تهكرار قىيىنچىلىقالرغا يولۇققان ۋە ئۇالر تۈپهيلى تارقىلىپ كهتكهن ئىدى-ئۇالردىن تهكرار

 )بهت-50ئهسلى ئهسهر (    

بهس، . ىكىــپ، ھهر تهرەپــتىن لهشــكهر يىغىــپ كىــشى ئهۋەتتــى ئۇالرنىــڭ كــاتتىلىرى ئۆلــۈمگه كــۆز ت     

 :لهشكهرلهرنىڭ دىمىقىغا

ئۇالر ئـۆزلىرىنى   . دېگهن خىيال ۋە تهسهۋۇر چۈشتى    »جاھاندا ھېچكىم بىزگه تهڭ ۋە باراۋەر ئهمهستۇر      «    

ىرى ئهمما قىتـاي لهشـك    . يۈزمىڭ لهشكهر مۆلچهرلىدى ۋە چوڭچىلىق بىلهن ئۆزلىرىگه تهمهننا قىلىشاتتى        

يهنه قىرىـق ئۈچمىـڭ ئـاتلىق ئىـراق لهشـكىرى ئارقىـدىن             . ئۇالرغـا يۈزلهنـدى   . تـۇپراقتىن تـوال ئىـدى     -قۇم

ئـۈمهرا،  . ئاخىر جهڭ قىلىـشتى   . بۇ ھالنى كۆرگهن خۇراسان لهشكهرلىرىگه قورقۇنىچ غالىپ كهلدى       . كهلدى

اننىڭ ئارقىـسىدا مىـڭ،     سـۇلت . ئهھلى مهنسهپ ۋە بارلىق لهشكهرلهردىن ئوتتۇزمىڭ كىشى شېهىت بولـدى         

 :ئالدىدا توققۇزمىڭ كىشى بار ئىدى، تاججىدىن ئهبۇلفازىل كېلىپ

ســۇلتان ئۈچيــۈز . دېــدى_ئهي پادىــشاھى ئــالهم، ئهمــدى قورقــۇش ۋە جىــم تۇرۇشــنىڭ ئــورنى قالمىــدى،    

ىـپ،  چهۋەنداز بىلهن باياۋانغـا يۈزلهنـدى ۋە تـۈركلهردىن بىـر نهچـچه يـول باشـلۇغۇچى ئېلىـپ بهلىخـكه كېل                     

قالغـان لهشـكهر شـۇ يهردە       . نىـڭ قورغىنىغـا كىـردى     )ھازىرقى سىر دەريانىڭ شـىمالىدىكى شـهھهر      (تېرمىز

. تهڭدىشى يوق شائىرالر بۇ ۋەقهنى مۇنۇ بېيىـت بىـلهن بايـان قىلغانـدۇر             . يېتىپ ئۆلگهنلهرگه تهزىيه تۇتتى   

 :نهزىم

 ئاباد جهھان قىلدى بىزنىڭ شهھا،    
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 . كىن ئهئىداقىرق يىلغىچه تىغىڭ ئالدى    

 -گهر ساڭا كۆز تهگدى قهزادىن    

 .بىرھالدا تۇرماقلىق ئېرۇر خاس خۇدا    

 تاجىددىن ئهبۇلفازىل سۇلتاننىڭ ئورنىدا چۈش ۋاقتىغىچه توختاپ    

 )بهت-51ئهسلى ئهسهر (    

ئاخىر . پالۋانلىرى شۇنداق پالۋانلىق كۆرسهتتىكى، بىدئهتچىلهر ھهيران قالدى      . توختاپ جهڭ قىلدى      

خـاتۇنى ھهم بىلـله   . ئـۇ قىتايـدا بىـر يىـل تـۇردى         . تاجىددىن ئهبۇلفازىلنى تۇتۇپ خاقـان ئالـدىغا كهلتـۈردى        

ئۇالرغا ياخشى خهۋەر يار بولۇپ، بىر يىلدىن كېيىن ئازات قىلىنىـپ، ئىككىـسى بىـرلىكته سـۇلتان                 . ئىدى

ــدى  ــشىغا قايىتىــپ كهل ــاالن   . قې ــامۇرنى ت ــاھى مهرۋ ۋە ت ــارەزىم ش ــدا خ ــۇ چاغ ــا-ب ــنه ۋە  ت ــپ، خهزى راج قىلى

 .دەپىنلهرنى غهنىمهت ئالغان ئىدى

ــدى       ــراپ. بىــر يىلــدىن كېــيىن ســۇلتانغا يهنه نۇســرەت يۈزلهن ــيهلهر  -ئهت ــدىن خىــراج ۋە ھهدى ئۆپچۆرى

بـۇ چاغـدا سـۇلتان      . يهتته يىلدىن كېـيىن سـۇلتان رەيـگه كهلـدى         . مهملىكهت يهنه بهرقارار بولدى   . كهلدىلهر

سـۇلتان بهھـرام شـاھ غهزىنىـدىن ئهلچىـلهر ئـاقىلىق       :  يېنىپ خۇراسانغا كهلگهن مهھمۇد باغدات يولىدىن  

بــۇ ھهقــته . ئهلچىــلهرگه ســۇلتان ھوزۇرىــدا بهزمه تــۈزۈپ بېرىــشتى. ئهۋەتــكهن ئىــدى)ســاالم-ســوۋغا(ھهدىــيه

 :نهزىم. مهشهۇر شائىرالر يهنه مۇنداق رۇبائى ئېيتىشقان

 ،①ھهركىمكى سېنىڭ خىزمهتىڭدە قىلدى دېهاق    

 .②دەرگاھىڭه قويدى باشىن ئولۇپ مۇشتاق    

 سهندىن يىراق ئولدى سام، شامى ئۆلدى،    

 .كهلدى باشىن ئالىپ ئاخىر ئول سۈيى ئىراق    

 ).تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق__دېهاق(①    

 )ئۈمىدۋارلىق، ئىشهنىچ__مۇشتاق(②    

 ).سام دەپ سوزنىڭ بۇرادىرى مهلىك غورنى ئاتايدۇ(    

 لهن يېڭىدىن ئهھىد تۈزۈشنى ۋە رەيدە ئونسۇلتان مهسئۇد بى    
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 )بهت-52ئهسلى ئهسهر (    

بىريىلـدىن كېـيىن مهلىـك غـور        . ئالته كۈن تۇرۇپ، ئىراق ئۆمىرالىغا سهرۇپاي بېرىـپ ئانـدىن يانـدى               

ئـۇ ھىراتتـا بـاش كۆتـۈرۈپ        . ئهلى جهترى سۇلتاننىڭ ياساۋۇلى ئىدى    . سۇلتانغا قارشى باش كۆتۈرۈپ چىقتى    

چـۈنكى سـۇلتان ئۇنىـڭ بىـلهن        .  جهترىنىڭ باش كۆتۈرۈپ چىقىشى سۇلتانغا قـاتتىق تهگـدى         ئهلى. چىقتى

 .ئىدى)بىلله تۇرغۇچى، دوسىت، ھهمرا(ھهمىشه ھهمسۆھبهت ۋە ھهمبهستهر

سۇلتان مهرۋى چېگرىسىغا كهلگهن ئىدى، مهلىـك غـۇر پىيـادە ۋە ئـاتلىق ھېساپـسىز لهشـكهر بىـلهن                        

ئاخىر نۇرغۇن بهدەل ئارقىلىق مهلىك غۇر بىلهن ئهلى جهترىنى       . قىلىشتىئالدىغا چىقتى ۋە قاتتىق جهڭ      

مهلىـك غـۇرنى بولـسا، ئهسـىر        . تۇتتى ۋە ئهلى جهترىنى سۇلتاننىڭ ئالدىغا كهلتۈرۈپ ئىككى پارە قىلىشتى         

 .قىلىپ بىلله ئېلىپ يۈردى

رمىتى كامالىغـا   ھهيـۋىتى ئارتىـپ، ھـۈ     )سـۇلتان سـهنجهرنىڭ   (بۇ قېتىمقى غهلبه بىـلهن سـۇلتاننىڭ            

 .مهملىكىتى قايتىدىن گۈللهپ ياشنىدى. يهتتى

. سۇلتان مهسئۇد يېنىپ بىريېرىم يىلدىن كېيىن تۈركمهندىن غهزانخان خىراجىغـا قهسـىت قىلـدى                 

 .چۈنكى ئۇالرنىڭ تۇرار جاي قىسىنچىلىقتا قالغان ئىدى

    * *  *  

بــۇ . ىگىــرمه مىــڭ قــوي كهلتــۈرلهتتى بهلىخــتىن ســۇلتاننىڭ شــاھانه زىيــاپىتى ئۈچــۈن ھهريىلــى ي      

شۇ يىلى خـان سـاالر      . مهسئۇل بولۇپ، كىشى ئهۋەتىپ ئالدۇراتتى    )خان ئهسكهر باشلىقى  (قويالرنى خان ساالر  

بىــراق رەيــگه كهلگهنــدە تــۈركمهنلهر قــويالرنى  . قــويالرنى ئېلىــپ كــېلىش ئۈچــۈن كىــشى ئهۋەتــكهن ئىــدى 

 توختىتىپ، ھهددىدىن زىيادە

 )بهت-53ئهسلى ئهسهر (    

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا بىـر قـانچه        . تهھدىدت سېلىپ، قويالرنى تارتىۋىېلىپ، بىهـۇدە سـۆزلهرنى ئېيتتـى             

بــۇ ســهۋەپلهر تــۈپهيلى، خــان ســاالرنىڭ . ئــۇالر مهنئــى قىلغــان ئىــدى، ئۆلتــۈردى. كاتتــا ھــاكىمالر بــار ئىــدى

ى مهلــۇم بولغــان بولــسىمۇ، سۈرۈشــتۈرۈش ئــارقىلىق ئۇالرنىــڭ ھــال. كىــشىلىرى ئــۆز ۋاقتىــدا كېلهلمىــدى

 .لېكىن سۇلتانغا ئېيتالماي شاھانه زىياپهت ئۈچۈن ئۆزى قوي چىقىرىپ بهردى
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بــۇ كىــشى . ئــۇ بهلخنىــڭ ۋالىيــسى ئىــدى. ئهمىــر ئهســئهد بهالدە قهمــاج ئــاتلىق بىــر كىــشى بــار ئىــدى    

قهمـاج  . چخانغـا ئېيتتـى   سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه مهرۋىگه كهلگهندە، خان ساالر بولۇپ ئۆتكهن ۋەقهلهرنى قهما         

 :سۇلتانغا ئهرىز قىلىپ

ئهگهر . ئۇالر بىزنىڭ ۋىاليهتكه يېقىن. غهززانالرنىڭ خورىكى ئۆسۈپ ناقوالي ئىشالرنى قىلىپ يۈرۈپتۇ    «    

قۇللىرىغا پهرمان بولسا، ئۇالرنىڭ جازاسـىنى بېرىـپ، ھهر يىلـى شـاھانه زىيـاپهت ئۈچـۈن ئوتتۇزمىـڭ قـوي                     

كىـشى  )غهززانىالرغـا (شۇنىڭ بىلهن قهماج قايتىپ بېرىپ ئۇالرغـا      . قوبۇل قىلدى سۇلتان  . دېدى»كهلتۈرسهم

 :ئهۋەتىپ قويالرنىڭ ھهققىنى تىلىگهن ئىدى، بهرمىدى ھهمدە ئۇالر

ــۇل قىلمــايمىز   «     دەپ جــاۋاپ »بىــز ســۇلتاننىڭ خــاس پۇقراســىدۇرمىز، باشــقىالرنىڭ ھۆكــۈمىنى قوب

 .قايتۇردى

. ۋۇددىن بىـلهن لهشـكهر ئېلىـپ غهززانىالرغـا قارشـى جهڭـگه بـاردى              بۇ چاغدا قهماجخاننىڭ ئوغلى ئهال        

نهتىجىـدە قهماجخاننىـڭ ئـوغلى بىـلهن ئهالۋۇددىـن ھهر ئىككىلىـسى             . غهززانىالر ھهم چىقىپ جهڭ قىلدى    

 :ئۈمهراالر مهسلهھهت قىلىپ. بۇ ۋەقه سۇلتانغا يهتتى. ئۆلدى

الرنى ئـۆز ئىختىيارىغـا قويمىـساق، قارىـشلىق         ئهگهر ئـۇ  . ھېچكىم مۇنداق ئىشقا قهدەم قويمىغاندۇر    «    

 بىراق سۇلتان مهسلىههتكه قۇالق. دېيىشتى»ئۇالرنى كىچىك چاغلىمايلى. تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىدۇ

 )بهت-54ئهسلى ئهسهر (    

 :غهززانىالر ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپ ئهندىشىگه قالدى ۋە. سالماي ئۆزى بارماقچى بولدى    

ــرىڭگه جــان  -دەبىــز ھهمىــشه ســاڭا بهنــ  «     ــا، ئهم ــز پهرمانىڭغ ــدار ۋە ھهممىمى ــلهن  -پهرمان دىلىمىــز بى

ئامالــسىز ئهھلــى . مۈلــۈكىمىزگه قهســىت قىلــدى-جــاي ۋە مــال-قهماجخــان بىزنىــڭ ئــۆي. مىننهتــدارمىز

ئهممـا  .  جايىمىزنى قوغداش ئۈچۈن ئۇنىـڭ بىـلهن جهڭ قىلىـپ دۈشمهنلىـشىپ قالـدۇق              -ئايالىمىز ۋە ئۆي  

ئهگهر پادىشاھى ئالهم گۇناھىمىزدىن ئۆتسه، يۈزمىـڭ       . ىنى قهسىت بىلهن ئۆلتۈرمىدۇق   بىز ئۇنىڭ ئادەملىر  

. دەپ ئهلچـى ئهۋەتتـى    »دىنار ۋە يۈزمىڭ غۇالم بهرسهك، بۇالرنى پادىـشاھ نـېمه قىلـسا، ئىختىيـارىچه بولـسۇن               

رنىڭ دىيارىغـا   ئهمما ئۇمهراالر قهستهن قارشى تۇرۇشقا مايىل قىلىپ، سۇلتاننى ئۇال        . سۇلتان قوبۇل قىلدى  

ئاخىر سۇلتان لهشكهرلىرىنى ئېلىـپ يهتـته دەريـادىن ئۆتـۈپ، جاپـالىق يـولالر بىـلهن يـۈرۈپ              . يۈزلهندۈردى
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بـۇ چاغـدا غهززانىـالر ئهھلـى ئايـالنى ئالـدىغا سـېلىپ نـاله قىلىـپ،                  . غهززانىالرنىڭ قايىغـا يېتىـپ بـاردى      

. تمان كۈمـۈش چىقىرىـپ بهرمهكچـى بولۇشـتى        يېلىنىپ سۇلتاننىڭ ئالدىغا چىقتى ۋە ھهر ئۆيدىن يهتته پا        

ئهممـا ئهمىـر مـۇئهببهد بـۇزرۇگ ۋە ئهمىـر ئهجمـى       . سۇلتاننىڭ رەھمى كېلىپ ئېتىنىڭ تىزگىنىنى تارتتى  

 :ئۇالر كېلىپ سۇلتاننىڭ ئېتىنىڭ تىزگىنىنى قايرىپ. ئۇمراالرنىڭ سهردارى ئىدى

ئـۇ جهڭـگه    . ببهدنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىـدى   دېدى، لهشكهرنىڭ كۆپرەكى مۇئه   »قايتماق ياخشى ئهمهستۇر  «    

مۈلۈكنىـڭ مۇھـاپىزىتى ئۈچـۈن      -جـاي ۋە مـال    -شۇنىڭ بىلهن غهززانىالر ئۈمىدلىنىپ جېنى، ئۆي     . تۇتۇندى

نهتىجىـدە بىـر سـائهتتهك جهڭ قىلىــش جهريانىـدا سـۇلتان لهشـكهرلىرى مهغلـۇپ بولــۇپ،        . تاقابىـل تـۇردى  

ــلىدى  -تهرەپ ــشقا باش ــكه قېچى ــالر . تهرەپ ــدى  غهززانى ــسىدىن قوغلى ــۇلتاننىڭ ئارقى ــادەم  . س ــسىز ئ ھېساپ

 ئاخىر بىر بۆلۈك. دەرياالرغا غهرق بولدى

 )بهت-55ئهسلى ئهسهر (    

سۇلتان ئۇ يهردە يهنه خىزمهتكـار ۋە بىكـارچىالرنى         . لهشكهر سۇلتاننى ئارىغا ئېلىپ مهرۋىگه يهتكۈزدى         

شـۇنداق قىلىـپ    . ركـۈنى مهغلـۇپ بـوالتتى     ئهممـا ھه  . يىغىپ، لهشكهر تهشكىللهپ بىر ھهپـته جهڭ قىلـدى        

خهزىـنه ۋە دەپـنه ھېساپـسىز       . مهرىۋ جهئىفهرنىڭ زامانىدىن بېرى پايتهخىت ئىدى     . غهززانىالر مهرۋنى ئالدى  

كۈمۈش ۋە يىپهكلهرنى؛ ئىككىنچـى كـۈنى مىـس         -بىرىنچى كۈنى ئالتۇن  : تاراج قىلدى -ئۈچ كۈن تاالن  . ئىدى

قاچـا، ئهسـكى يوتقـان ۋە       -رنى بۇلىدى؛ ئۈچۈنچى كـۈنى شـهھهردە قاپـاق        جاھىزال-جابدۇق، تۆمۈر ئهسباب، ئۆي   

 .ئهسكىي تهكىيدىن باشقا ھېچنىمه قالمىدى

ئانـدىن ئـۇالر    . غهززانىالرغا يهنه لهشكهرىگه ئۈچ باراۋەر كهلگۈدەك خۇراسـان باشباشـتاقلىرى قوشـۇلدى               

ئهتىـسى يهنه شـهھهردە     . ى ئۆلتـۈردى  نىشاپۇرغا كهلدى ۋە شۇ كۈنى قاتتىق جهڭ قىلىپ بىر توپ كىـشىلهرن           

مىڭلىغـان خهلىـق خـاتۇن ۋە بـالىالر چـوڭ مهسـچىتنىڭ مهيـدانىغا               . جهڭ قىلىپ قىيـامهت پهيـدا قىلـدى       

 .مهيداندا خهلق قانغا غهرق بولدى. غهززانىالر تىغ تارتىپ ھېساپسىز خهلقنى ئۆلتۈردى. قاچتى

ئـۇ شـۇ قهدەر     . دەپ ئاتـايتتى  »چىتى مـۇھتهرىز  مهس«ئۇنى. مهسچىت بازارنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىدى   . كېچه    

قـۇببىلىرى ۋە تـۇۋرۇكلىرىگه     . ئالىي مهسچىت ئىدىكى، بىر قېتىمدىال ئىككى مىڭ كىشى نامـاز ئـۆتهيتتى           

. ئوتنىڭ يورۇقىدا پۈتۈن شهھهر يـورۇپ كهتـكهن ئىـدى   . ئۇ مهسچىتكه ھهم ئوت قويدى    . ياغ سۈرتۇلگهن ئىدى  
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تـارج قىلىـپ ئىـشىك،      -نهچـچه كـۈن تـاالن     . پ تاالن قىلدى ۋە ئهسىر ئالـدى      تا تاڭ ئاتقۇچه خهلقىنى ئۆلتۈرۈ    

-ئهسـىرلهرنى قىينـاپ، مـال     . تورۇس ۋە ھېچبىر ئىمارەتنى سـاق قالـدۇرماي، پۈتـۈنلهي ۋەيـران قىلـدى             -تام

بىـر بۆلـۈك كىـشىلهر بولـسا، كۈنـدۈزى قۇدۇقالرغـا مۆكۈنـۈپ، كېچىـسى                . مۈلكىنى تارتىۋېلىپ ئۆلتـۈرەتتى   

 غهززانىالر. ئېيتىشاتتىچىقىپ ھال 

 )بهت-56ئهسلى ئهسهر (    

 .خهلقنى شۇ دەرىجىدە ئۆلتۈردىكى، ھېسابىنى چىقىرش مۇمكىن ئهمهس    

مۇھهممهد بىننى يهھيا ئىراق ۋە خۇراسان ئىماملىرىنىڭ پېـشىۋاسى، شـۇنداقال ھهمـمه ئالىمالرنىـڭ                   

ھهممىنــى قىينــاپ . هكچىــسى ئىــدىئابــدۇراخمان كــافى ھهم بــارلىق ياخــشىالرنىڭ يېت. كاتتىــسى ئىــدى

كامى ۋە ھـانى ئـۇزۇن يىـل شـهرىئهت ئىلمـى ۋە دىـن تهتقىقـاتى جهھهتـته نۇرغـۇن تىرشـچانلىق                       . ئۆلتۈردى

 .ئۇمۇ تۇپراققا كۆمۈلدى. كۆرسهتكهن ئىدى

شــۇڭا . جــايلىرى قالغــان ئىــدى  -ئهممــا غهيــرى مهزھهبلهرنىــڭ ئــۆي   . قاچــانكى غهززانىــالر كهتتــى      

شـۇ سـهۋەپتىن    . كېچىسى يىغىلىـپ، غهيـرى مهزھهبلهرنىـڭ مهھهللىـسىگه ئـوت قويـاتتى            مۇسۇلمانالر ھهر   

. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر قهھهتچىلىك ۋە يوقـسۇزلۇققا دۇچ كهلـدى        . شهھهر ۋەيران بولۇپ خارابىلىككه ئايالندى    

 .بهزى كىشىلهر يارىلىق ۋە قىيناق زەخمىدىن جاراھهتلىنىپ ئۆلدى

قالغـان  . ۋغاسىدىن قېچىپ ئىلگىراق شهھهردىن چىقىـپ كهتـكهن ئىـدى         بهزى كاتتىالر خهلقنىڭ غو       

ئانــدىن كېــيىن ســۇلتاننىڭ ۋە ئۇمهراالرنىــڭ ســارىيىغا .. زەئىــپ ۋە ئــاجىزالر ئۇالرنىــڭ پاناھىغــا يىغىلــدى

ئىككـى يىلـدىن كېـيىن      . كېلىپ، ھهر تهرەپتىن قالدۇق خىـش ۋە ياغـاچالرنى يىغىـپ قايتىـدىن ياسـىدى              

م بولــۇپ، شــهھهرنى شــۇنداق بېزىــدىكى، ھــېچ كىــشى ئــۆز مهھهللىــسى ۋە ســارىيىنى   نىــشاپۇر خهلقــى جه

ھهممىـسى يايالققـا    . قىشالقالردا، مهدرىس ۋە ئومۇمنىڭ يهرلىرى بار ئىدى      -شهھهر سىرتىدا، يېزا  . تونۇمىدى

 :ىمنهز. ئهمىر مۇئىزى بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئايلىنىپ تۈلكه ۋە ۋەھشى ھايۋانالرنىڭ ماكانى بولدى

 ،①ئانداكىم، ئول شاھى جهھان سىيىستاندا ئېردى كامران    

 .جوغد ئهتتى مهكان، تۈلكى، بۈرى تۇتتى ۋەتهن②كهرەگ    

 ،④ۋەھشى قۇالنالر مهسكهنى③ئهيىش تهرەپنىڭ ئامىنى    
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 .⑤زەغهن-ناۋاالر ئورنىدا ئهۋاز ئېتهر زاغۇ-نهغمه    

 ،⑦قىلدى جهھاننى سهرنىگۇن⑥مۇنداغكى چهرخ نىلگۇن    

 .ئهمدى قاچان تاپقاي، سۇكۇن قىلغاي دىيار ئول يارمهن    

 )ئۆز مهقسىتىگه ئېرىشش، بهخىتلىك، ھاكىم، ھۆكۈمىرانلىق قىلغۇچى__كامىران(①    

 )بىر تۈرلۈك قۇش___ كهرەگ(②    

 )جاي، ئومۇمنىڭ نامى__ئام(③    

 )تۇرار جاي، ئورۇن___مهسكهن(④    

 )قۇزغۇن-قاغا____زاغۇزەغهن(⑤    

 )كۆك، ئاسمان، پهلهك___گۇنچهرخ نىل(⑥    

 )ئۈستىن-ئاستىن___سهرنىگۇن(⑦    

ئـۇنى  . ئهمما ھىرات مهھـكهم ئىـدى     . غهززانىالر شۇ تهرىقىدە خۇراساننىڭ شهھهرلىرىنى خاراپ قىلدى          

 .ئااللمىدى

ئـۇ  . دەرۋەقه، باغداتتا ۋەقه سادىر بولدى    . سۇلتان سهنجهر ئىككى يىلغا يېقىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قالدى           

ــدى   ــار ئىـ ــىقالر بـ ــارالر ۋە ئاشـ ــى  . يهردە بهزى خىزمهتكـ ــشىغا كېلهلمهيتتـ ــۇلتاننىڭ قېـ ــراق سـ ــۇالر . بىـ بـ

دۇنيـا ئېلىـپ بېرىـشكه      -غهززانىالرنىڭ بىر تائىپىنى ئالداپ ئۆزلىرىگه تارتىپ، سۇلتاندىن بىرمـۇنچه مـال          

بۇالر ئىلگىرى كېمه   . چىقتىئۇالر ئات بهيگىسى تاماششاسىغا     .  ئۇ تائىفه سۇلتان قېشىدا ئىدى      .ۋەدە قىلدى 

جهيهـۇن دەرياسـىنىڭ لېـۋىگه بېرىـپ        -ئۇالر ئات چاپتۇرۇپ تېرمىزنىـڭ توغرىـسىغا      . تهييارالپ قويغان ئىدى  

ئـۇمهرائى ئارقىـدىن بېرىـپ سـۇلتاننىڭ ئۆتـۈپ كهتكهنلىكىنـى            . دە، ئۇياققا ئۆتـۈپ كهتتـى     -كېمىگه چۈشتى 

 سۇلتان. كۆرۈپ، ئۈمىد ئۈزۈپ قايتىپ كهلدى

 )بهت-58لى ئهسهر ئهس(    

ــا كېلىــپ چۈشــتى       ــسا، تېرمىزغ ــدىن خۇراســان لهشــكهرلىرى  . ســۇلتان ســهنجهر بول ــراپ، ئوپچۇرى ئهت

ــگه كهلــدى ۋە  )ســۇلتان ســهنجهر(شــۇنىڭ بىــلهن ســۇلتان . يىغىلىــشقا باشــلىدى قــۇۋەت تېپىــپ يهنه مهرۋى

را ئۈمىدسـىزلىك پىكـرى     بـا -سـۇلتاننىڭ كـۆڭلىگه بـارا     . ئۈچ ئاي ئـۆتتى   -ئارىدىن ئىككى . سارىيىغا چۈشتى 
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. چۈنكى خهزىنه قۇرۇق، ئىمارەتلهر ۋەيران، خهلق پاراكهندە، لهشـكهرلهر پهرىـشان ئىـدى           . چۈشۈشكه باشلىدى 

كۆڭلى ئهندىشه ۋە پهرىشانلىقتا زەئىپلىشىپ كېـسهل بولـۇپ، شـۇ ئاغرىغـانچه تارىخنىـڭ بهش يـۈز ئهللىـك                 

ئۇ تارىخنىـڭ تـۆت يـۈز يهتمىـش توققـۇزى تۇغۇلغـان             »56«بىرى دۇنيادىن ئۆتتى ۋە شۇ يهرگه دەپنه قىلىندى       

ۋەلالھـۇ  «مۆھـۈرىگه . بولۇپ، بۇغداي ئۆڭلۈك، بويى ئېگىز، ساقىلى ئوتتۇراھال، بـۇرۇتى ئـۇزۇن كىـشى ئىـدى              

. ئـۇ يهتمىـش ئـالته يىـل ئۆمـۈر كـۆردى           . دېـگهن سـۆز ئويۇقلـۇق ئىـدى       )خۇدا ھهممىنى بىلگۈچىدۇر  (»ئهئلهم

سالچۇقالر ئىگهلـلهپ تۇرغـان جـايالر كـۆزدە         (غا ۋە قىرىق يىل پۈتكۈل ئالهمگه       ئۆمرۈدە يىگرمه يىل خۇراسان   

ئىسالم، ئهبۇلمۇجـاس بىننـى     -مۈلۈكنىڭ بۇرادىرى شاھهابۇل  -نىزامۇل-ۋەزىرلىرى. پادىشاھ بولدى )تۇتۇلىدۇ

-سهئى، ئهالجخل شهرىفىدىن ئهبۇ زاھىر ۋە بوغانبهگ كاشـىغهرى، مهئىنىـدىن كاشـى، قهۋامىـددىن فهخـرۇل                

مۈلك، كهمالىدىن ئهلى بىننى ئهھمهد؛ ياساۋۇللىرى ئهلـى ھهسـهن نىزامىـدىن مهھمـۇد كاشـى، مۈلكىـدىن                  

 .ئهلى جهترى ئىدى

 )بهت-59ئهسلى ئهسهر (    

    8 

 خاتىمه    

سۇلتان سهنجهرنىڭ ياردەمچىسى ئهددۇنيا ۋەلىـددىن مهھمـۇد بىننـى مـۇھهممهد بىننـى مهلىـك شـاھ                      

قامالشـقان، ياخـشى خۇلۇقلـۇق، خـۇش مىـجهز، خـۇش ئـاۋاز،        »57« مهھمـۇد بىننى ئالىـپ ئارىـسالن سـۇلتان      

سهلچۇق ئهۋالدى ئىچىدە ئۇنىڭدەك مولال ۋە چوڭقۇر       . پادىشاھ ئىدى )يېقىملىق سۆزلۈك (خۇشخهت ۋە پهسىه    

ئۇ كهپتهرۋازلىقتا ۋە ئىت بىلهن شىكار قىلىشقا مايىـل         . پىكىرلىك، نازۇك چىراي پادىشاھ ئۆتمىگهن ئىدى     

ئـۇ ئاتىـسى ئۆلگهنـدىن كېـيىن ئاتىـسىنىڭ          . بوينىغا تـۆت يـۈز ئـالتۇن ئېـسىقلىق ئىتـى بـار ئىـدى              . ئىدى

 .ئورنىغا تهختكه ئولتۇردى

سـۇلتان مهھمـۇد سـهككىز      . تاغىسى سۇلتان سهنجهر ئىراققا كهلدى    . تارىقا بهشيۈز يىگىرمه بىر ئىدى        

سـۇلتان سـهنجهر ئـۇنى چىرلىتىـپ        ئهممـا   . ئايدىن كېيىن تاغىسى بىلهن جهڭ قىلىـپ شىكهسـىت تـاپتى          

نهچـچه مـۇددەتتىن    . كېلىپ، مېهرىبانلىق كۆرسـىتىپ، قىـزى مهملكنـى بېرىـپ ئىراققـا پادىـشاھ قىلـدى               

 .كېيىن مهملىك خاتۇن ئۆلدى
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سۇلتان مهھمۇد پادىشاھلىق تهختىدە قارار تاپقاندىن باشـالپ تـوالراق ئىـسپاھان ۋە باغـداتتا بولغـان                     

مۆئىمىن مۇستهرېشىد بىلالھى بىلهن زىدىيهتلىشىپ قېلىـپ، ئـاخىر ئارىغـا           -ىرۇلبىر مهرتىۋە ئهم  . ئىدى

نهتىجىــدە ئــۇالر ســۈلهى  . شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ باغــداتنى مۇھاســىرە قىلىۋالــدى . خۇســۇمهت جېڭــى چۈشــتى

 شۇڭا. خىزمهتكارلىرىدىن ئهھۋال سوراپ پىكىر قىالتتى. ئۇ مۇبارەك قهدەملىك پادىشاھ ئىدى. قىلىشتى

 )بهت-60ى ئهسهر ئهسل(    

بىراق ئۇ تولىراق مهزلۇمالر بىلهن ھهمـسۆھبهتلىك       . ھېچبىر ئهھۋال ئۇنىڭغا مهخپىي ئهمهس ئىدى         

 .شۇڭا ئارتۇقچه شهھۋانىيلىق تۈپهيلى ئاخىرى يامان كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ ئۆلدى. ئىشرەتته بوالتتى

مــۇالق، ســېرىق يۈزلــۈك، چــار ســاقال، يۇ. يىگىــرمه يهتــته ياشــتا ئىــدى. ئــۇ تــۆت يىــل پادىــشاھ بولــدى    

زىيىب ئهددەۋلهتـى ۋە ئوبۇلقاسـىم ئهنـسابارى ئهبـۇ نۇشـىرۋان بىننـى          __ۋەزىرلىرى. كۈشتۈنگىر كىشى ئىدى  

ئىككـى  . ئهلـى بىننـى مـۇھهممهد بىننـى بـارى تهئـايىر ۋە ئىـرۋان ئىـدى        __خالىد بىننى ھىجـاپ؛ ياسـاۋۇلى   

؛ يهنه )ن ئالالغــــــــــا ئهگهشــــــــــتىممه(»ئىتهســــــــــهمتۇبىللهھى«مۆھــــــــــۈرى بولــــــــــۇپ بىرىــــــــــدە 

 .دېگهن سۆز پۈتۈكلۈك ئىدى)ئالالغا ئۆزۈمنى بېغىشلىدىم(»تهۋەككهلتۇئهلهلالھى«بىرىدە

    *  *   *  

سۇلتان -سۇلتان رۇكنىدىن ۋە ئهددۇنيا ئهبۇ تالىپ توغرۇل بىننى مهلىك شاھ بىننى ئالىپ ئارىسالن                

 ئـۇ ئادىـل، قهھىرلىـك ۋە ھهيۋەتلىـك، سـېخي ۋە             .پادىـشاھ ئىـدى   )سۇلتان مهلىـك شـاھنىڭ ئـوغلى      (توغرۇل

شــىقائهتلىك؛ پاھىــشه ۋە بىهــۇدە ئىــشالردىن يىــراق كىــشى بولــۇپ، ســۇلتان مهھمۇدنىــڭ ۋاقتىــدا تاغىــسى 

. سۇلتان مهھمۇد ئۆلۈش بىلهن سۇلتان سـهنجهر تهخـتكه ئولتـۇردى          . سۇلتان سهنجهرنىڭ خىزمىتىدە ئىدى   

ھهر قايسىـسىغا زەپهر    .  مهسـئۇد بىـلهن نهچـچه مهرتىـۋە جهڭ قىلـدى           بىراق ئۇ تهخىتكه ئولتۇرۇپال، سۇلتان    

 .ھهم بولدى، شىكهسىت ھهم بولدى

بىر نكۋەت ئۇ بۇرادىرىدىن شىكهسىت تېپىپ ھودىستانغا باردى ۋە شۇ يهردە سهرگهندانلىق خاتىرىسى                 

 ئۆزى ھهم تارىخنىڭ بهش يۈز. ئۈچۈن خاجه قهۋامنى شوشتۇر دەرۋازىسىغا ئاستۇردى

 )بهت-61ئهسلى ئهسهر (    

ــدان      ــۇزى ھهمىــ ــرمه تووقــ ــر ....................يىگىــ ــاقىلىنىڭ بىــ ــسى كهڭ، ســ ــدى..........پىشانىــ . ئىــ
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ــاۋۇلى.............قهۋامىـــددىن ئـــوبر__ۋەزىرلىـــرى تهممهججهدتـــۇ ...........مىكـــرى يۇنـــۇس ۋە نىـــي_ئهلى؛ياسـ

 .دېگهن سۆز پۈتۈكلۈك ئىدى........مهن ئالالغا(»بىللهھى

    *  *   *  

سۇلتان غىيـاس ئهددۇنيـا ۋلىـددىن ئهبۇلفهتىـه مهسـئۇد بىننـى مهھمـۇد بىننـى مهلىـك شـاھ بىننـى                           

ئــۇ نــۇرانىي، ھهيۋەتلىــك، پــالۋان، قۇدرەتلىــك، ئادىــل ۋە . ئالىــپ ئارىــسالن ســۇلتان مهھمــۇد پادىــشاھ ئىــدى

جهڭـدە ئـاۋال ئـۆزى      . يتتىشىكاردا ھهرگىـز ھـارغىنلىق ھـېس قىلمـا        . رەھىمدىل، يۈرەكلىك كىشى ئىدى   

خۇشخۇي ۋە دوسلىشىشقا ئامراق، دەۋرىشلهرگه كېرەملىـك، ئالىمالرغـا مېهرىبـان      . ھۇجۇم قىلىپ كىرەتتى  

ئىـشرەت ئىـشىكى خهلقـقه      -ئۇنىڭ دەۋرىدە خهلق خاتىرجهم ۋە تىنىچ؛ ئهيىش      . ۋە مۇبارەك قهدەم كىشى ئىدى    

. دىـۋانه ۋە قۇشـالر بىـلهن ئـۈلپىتى بـار ئىـدى            . ىراھهتـته ئىـد   -سىپاھ ۋە لهشـكىرى ھـوزۇر     . كهڭ ئېچىلغان 

سۇلتان توغرۇل ئۆلگهندە ئـۇ     . ھهر تهرەپتىن خىراج كهلسه، خهلققه ئاتا قىالتتى      . دۇنيا يىغاتتى -خهزىنه، مال 

 :شۇڭا ئىراقنىڭ ئۇمهرالىرى. باغداتتا ئىدى

،دەپ _ تهشــنادۇرمىزبىــز بهنــدىلىرىڭ شــاھانه ھوزۇرۇڭنىــڭ دۆلىــتىگه. بۇرادىرىنىــڭ دۇنيــادىن ئــۆتتى    

يولالر تىكهن، ھـاۋا    . ھهلۋاندىن ئۆتى . بۇ خهۋەر بىلهن سۇلتان ھهمهدانغا قاراپ يولغا چىقتى       . ئهلچى ئهۋەتتى 

ئـۇمهراالر چىقىـپ   . تـۆگىلىرىنى ئالـدىغا سـېلىپ ئىـز بېـسىپ ھهمىـدانغا يهتتـى          . ئىنتايىن سوغۇق ئىدى  

 تازىم

 )بهت-62ئهسلى ئهسهر (    

 .ىڭ بىلهن تهخىتكه ئولتۇردىشۇن.بىنا كهلتۈردى    

مۆئىمىنىن مۇستهرىشىد بىلالھ ئىراق ۋە خۇراساننى ئىـشغال قىلىـش قهسـتىدە            -بۇ چاغالردا ئهمرۇل      

. ئـۇ يهكـسهت دېـگهن جايغـا يهتكهنـدە، مهسـئۇد بىـلهن ئۇچراشـتى              . كوھىستانغا قـاراپ يولغـا چىققـان ئىـدى        

مۆئىمىنىن بولـسا، تـاغ بېـشىدا       -ئهمىرۇل. ېكىندىباغدات ئۇمهرالىرى چ  . ئىككهيلهن بۇ جايدا جهڭ قىلدى    

. سۇلتان سۈلهى قىلىش مهقسىتىدە تاتـار ياسـاۋۇلنى ئهۋەتىـپ، ئانـدىن شـاھانه چېـدىرنى تىكتـى                 . تۇراتتى

ئىكرام بىلهن قوبۇل قىلىپ مېهمـالىق كۆرسـهتتى ۋە ئۇرۇشـنى           - مۆئىمىنىن ياساۋۇلنى ئىززەت   -ئهمىرۇل

ئۇالر مهراغا يهتكهندە غهيرى مهزھهپتىكىلهر پۇرسـهت تېپىـپ         . ۈرۈپ كهتتى توختىتىپ ئهزەربهيجانغا قاراپ ي   
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شۇنىڭ بىلهن سۇلتان ئهزەربهيجاندىن ئۆتـۈپ كوھىـستانغا بـاردى ۋە           . مۆئىمىننى شېهىت قىلدى  -ئهمىرۇل

مـۆئىمىنىن مۇستهرىـشىد    -چۈنكى ئهمـرۇل  . ئۇيهردە ھېساپسىز لهشكهر يىغىپ باغداتقا قاراپ يولغا چىقتى       

نىــڭ ئــوغلى راشــىد ئاتىــسىنىڭ ئىنتىقــامىنى ئــېلىش مهقــسىتىدە ئــۆز يېنىغــا نۇرغــۇن لهشــكهر    بىلالھ

ــدى  ــان ئىـ ــايىن     . توپلىغـ ــكهرلهر ئىنتـ ــا لهشـ ــك بولغاچقـ ــستاندا قهھهتچىلىـ ــراق ۋە كوھىـ ــى ئىـ ــۇ يىلـ شـ

ئهمما راشىد قورقۇپ ئۇرۇشماسـتىنال     . شۇنداق قىلىپ سۇلتان باغداتقا يهتتى    . قىيىنچىلىققا قالغان ئىدى  

ــتىكىلهردىن بىــرى ۋە ســهئىدۇلال ئىــسپاھاندا ۋالىــي ئىــدى  . قېچىــپ ئىــسپاھانغا كهتتــى  . غهيــرى مهزھهپ

سـۇلتان بېرىـپ مۇستهرىـشدنىڭ      . مۆئىمىنن راشىدنى شېهىد قىلـدى    -ۋاقىتنى غهنىمهت تېپىپ ئهمىرۇل   

 .مۆئىمىنىن مۇتتهقىينى ئېتراپ قىلىپ، يېنىپ ھهمىدانغا كهلدى-بۇرادىرى ئهمىرۇل

مـۆئىمىن راشـىد بىـلهن      -ۇرسهقنىڭ ئۇمهرالىرى ۋە لىـشتهرنىڭ سـهردارلىرى ئىلگىـرى ئهمـرۇل          دىياب    

سـۇلتان ھهمىدانـدىن    . ئهھىد قىلىشپ، سۇلتاننى ئۆلتۈرۈش قهستىدە كېلىپ لىـشتهرگه چۈشـكهن ئىـدى           

 ئاۋۋال ئاخشىمىال ئاتلىنىپ، ناماز پېشىن بىلهن ئۇالر ئۈستىگه يېتىپ

 )بهت-63ئهسلى ئهسهر (    

ــازار بهرمهي، كېلىــپ بىــر جــاينى چۈشــكۈن قىلــدى   . هلــدىك     شــۇندىال . ئهممــا ســۇلتان ھــېچكىمگه ئ

ــۇمهرا ۋە ســهردارلىرى خهۋەر تېپىــپ، بىــر   ــۇزرە ئېيتتــى -دىيابۇرســهق ۋە لىــشتهرنىڭ ئ . بىــرلهپ كېلىــپ ئ

ال كامـ . سۇلتان قوبۇل قىلىـپ ئۇالرنىـڭ گۇناھىـدىن ئـۆتتى ۋە كېيىنكـى يىلـى قىـشتا باغـداتقا قـايىتتى                

بىـراق  . ئـۇ مهشـهۇر ۋە قۇۋەتلىـك كىـشى ئىـدى          . ئۇنى ۋەزىر قىلدى  . مۇھهممهد باغداتنىڭ خهزىنهدارى ئىدى   

 :شۇنىڭ بىلهن ئۇمهراالر بىرلىشىپ ئاتابېك ئهستىقهرگه. ئۇمهراالرغا ئىززەت قىلمىدى

هر تهدبىـر   ۋەزىر بىزنى ھاقارەتلهپ، ھه دېسه سېنىڭ ئۈسـتىڭدىن سـۇلتانغا شـىكايهت قىلماقتـا، ئهگ              «    

دېگهن مهزمۇن بىـلهن    »بولمىسا، كېيىن چارە قىلماق تهس    . قىلماقچى بولساڭ، ۋاقىتنى غهنىمهت بىلگىن    

سهلچۇقــشاھنىڭ خىــزمىتىگه بــاردى ۋە ئائــادىن ئۆتــۈپ  -بــۇ چاغــدا ئهســتىقهر ئهزەربهيجانغــا . نــامه ئهۋەتتــى

. جهڭ قىلىـشقا بۇيرۇغـان ئىـدى      مىكوبهرەس بىـلهن    -چۈنكى سۇلتان ئۇنى پارىستا   . مىرغهزارسهگكه چۈشتى 

 :ئهستىقهر نامىدىن خهۋەر تېپىپ، پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ ئاداۋەت بىلهن مىرغهزاردىن سۇلتانغا

ــا كامــال مۇھهممهدنىــڭ بېــشىنى ئهۋەتمۇگــۈچه پارىــسقا جهڭــگه بارمــايمهن   «     . دەپ كىــشى ئهۋەتتــى»ت
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ــسىز ۋە  ئۇمهراالرنىــڭ ھهممىــسى ئۇنىــڭ تهلىپىنــى قوللىــدى ۋە تۈرلــۈك ئ   ــالالر بىــلهن ســۇلتاننى چارى ام

. ســۇلتان ئامالــسىز كامــال مۇھهممهدنىــڭ بېــشىنى كېــسىپ قهر ئهســتىقهرگه ئهۋەتتــى . بىچــارىۋار قىلــدى

شــۇنىڭ بىــلهن ئهســتىقهر پارىــسقا بېرىــپ مىكوبهرەســكه شىكهســىت بېرىــپ، ســهلچۇق شــاھنى تهخــتكه     

ر ئهســتىقهر قــايتىش بىــلهن مىكربهرەســيهنه قه. مۈلــۈكنى ۋەزىــر قىلىــپ قــايىتتى-ئولتۇرغــۇزدى ۋە ئهزىــل

. ئۇنى لهشكهرلىرى مهپىگه ئولتۇرغۇزۇپ قـاچتى    . كهلدى بۇ چاغدا سهلچۇق شاھ كېسهل بولۇپ قالغان ئىدى        

 ئهمما مىكربهرەس مهپه ئالدىغا كېلىپ، تازىم بىجا

 )بهت-64ئهسلى ئهسهر (    

 :كهلتۈرۈپ    

دېــدى ۋە »مىــشقا شــاھلىقنى تاشــالپ كېتىــسهن؟ نې. ئهي مهلىــك شــاھ، مهن خىــزمىتىڭگه كهلــدىم «    

ئاتابېـك  . شاھ شـۇ يهردە ئۆلـدى     . كه ئهۋەتتى »قهلئهيى سهيىد «شاھنى ئاۋال شهھهرگه ئېلىپ كىرىپ، ئاندىن     

. قهر ئهسىتقهر ھهم ھهمىدانغا كېلىپ سۇلتاندىن ئىنايهتلهر كۆرۈپ، ئهزەربهيجانغا قايتىپ شۇ يهردە ئۆلـدى             

سۇلتان غىياس ئهددۇنيـا ۋلىـددىن ئهبۇلفهتىـه        . ورنىغا ھاۋلى جاندار ئولتۇردى   شۇنىڭ بىلهن قهرئهستىقهر ئ   

ئـۇ  . مهسئۇد بىننى مهھمۇد بىننـى مهلىـك شـاھ بىننـى ئالىـپ ئارىـسالن سـۇلتان مهھمـۇد پادىـشاھ ئىـدى                      

شـىكاردا ھهرگىـز    . نۇرانىي، ھهيۋەتلىك، پالۋان، قۇدرەتلىـك، ئادىـل ۋە رەھىمـدىل، يۈرەكلىـك كىـشى ئىـدى               

خۇشـخۇي ۋە دوسلىشىـشقا     . جهڭـدە ئـاۋال ئـۆزى ھۇجـۇم قىلىـپ كىرەتتـى           . ىنلىق ھـېس قىلمـايتتى    ھارغ

ئۇنىڭ دەۋرىدە خهلـق    . ئامراق، دەۋرىشلهرگه كېرەملىك، ئالىمالرغا مېهرىبان ۋە مۇبارەك قهدەم كىشى ئىدى         

راھهتـته  -زۇرسىپاھ ۋە لهشكىرى ھـو    . ئىشرەت ئىشىكى خهلققه كهڭ ئېچىلغان    -خاتىرجهم ۋە تىنىچ؛ ئهيىش   

ھهر تهرەپتىن خىـراج كهلـسه،      . دۇنيا يىغاتتى -خهزىنه، مال . دىۋانه ۋە قۇشالر بىلهن ئۈلپىتى بار ئىدى      . ئىدى

 :شۇڭا ئىراقنىڭ ئۇمهرالىرى. سۇلتان توغرۇل ئۆلگهندە ئۇ باغداتتا ئىدى. خهلققه ئاتا قىالتتى

،دەپ _رۇڭنىــڭ دۆلىــتىگه تهشــنادۇرمىزبىــز بهنــدىلىرىڭ شــاھانه ھوزۇ. بۇرادىرىنىــڭ دۇنيــادىن ئــۆتتى    

يولالر تىكهن، ھـاۋا    . ھهلۋاندىن ئۆتى . بۇ خهۋەر بىلهن سۇلتان ھهمهدانغا قاراپ يولغا چىقتى       . ئهلچى ئهۋەتتى 

ئـۇمهراالر چىقىـپ   . تـۆگىلىرىنى ئالـدىغا سـېلىپ ئىـز بېـسىپ ھهمىـدانغا يهتتـى          . ئىنتايىن سوغۇق ئىدى  

 تازىم
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 )بهت-62ئهسلى ئهسهر (    

 .شۇنىڭ بىلهن تهخىتكه ئولتۇردى.نا كهلتۈردىبى    

مۆئىمىنىن مۇستهرىشىد بىلالھ ئىراق ۋە خۇراساننى ئىـشغال قىلىـش قهسـتىدە            -بۇ چاغالردا ئهمرۇل      

. ئـۇ يهكـسهت دېـگهن جايغـا يهتكهنـدە، مهسـئۇد بىـلهن ئۇچراشـتى              . كوھىستانغا قـاراپ يولغـا چىققـان ئىـدى        

مۆئىمىنىن بولـسا، تـاغ بېـشىدا       -ئهمىرۇل. ات ئۇمهرالىرى چېكىندى  باغد. ئىككهيلهن بۇ جايدا جهڭ قىلدى    

. سۇلتان سۈلهى قىلىش مهقسىتىدە تاتـار ياسـاۋۇلنى ئهۋەتىـپ، ئانـدىن شـاھانه چېـدىرنى تىكتـى                 . تۇراتتى

ئىكرام بىلهن قوبۇل قىلىپ مېهمـالىق كۆرسـهتتى ۋە ئۇرۇشـنى           - مۆئىمىنىن ياساۋۇلنى ئىززەت   -ئهمىرۇل

ئۇالر مهراغا يهتكهندە غهيرى مهزھهپتىكىلهر پۇرسـهت تېپىـپ         . هيجانغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى   توختىتىپ ئهزەرب 

شۇنىڭ بىلهن سۇلتان ئهزەربهيجاندىن ئۆتـۈپ كوھىـستانغا بـاردى ۋە           . مۆئىمىننى شېهىت قىلدى  -ئهمىرۇل

ستهرىـشىد  مـۆئىمىنىن مۇ  -چۈنكى ئهمـرۇل  . ئۇيهردە ھېساپسىز لهشكهر يىغىپ باغداتقا قاراپ يولغا چىقتى       

بىلالھنىــڭ ئــوغلى راشــىد ئاتىــسىنىڭ ئىنتىقــامىنى ئــېلىش مهقــسىتىدە ئــۆز يېنىغــا نۇرغــۇن لهشــكهر    

ــدى  ــان ئىـ ــايىن     . توپلىغـ ــكهرلهر ئىنتـ ــا لهشـ ــك بولغاچقـ ــستاندا قهھهتچىلىـ ــراق ۋە كوھىـ ــى ئىـ ــۇ يىلـ شـ

 ئۇرۇشماسـتىنال   ئهمما راشىد قورقۇپ  . شۇنداق قىلىپ سۇلتان باغداتقا يهتتى    . قىيىنچىلىققا قالغان ئىدى  

ــتىكىلهردىن بىــرى ۋە ســهئىدۇلال ئىــسپاھاندا ۋالىــي ئىــدى  . قېچىــپ ئىــسپاھانغا كهتتــى  . غهيــرى مهزھهپ

سـۇلتان بېرىـپ مۇستهرىـشدنىڭ      . مۆئىمىنن راشىدنى شېهىد قىلـدى    -ۋاقىتنى غهنىمهت تېپىپ ئهمىرۇل   

 . كهلدىمۆئىمىنىن مۇتتهقىينى ئېتراپ قىلىپ، يېنىپ ھهمىدانغا-بۇرادىرى ئهمىرۇل

مـۆئىمىن راشـىد بىـلهن      -دىيابۇرسهقنىڭ ئۇمهرالىرى ۋە لىـشتهرنىڭ سـهردارلىرى ئىلگىـرى ئهمـرۇل              

سـۇلتان ھهمىدانـدىن    . ئهھىد قىلىشپ، سۇلتاننى ئۆلتۈرۈش قهستىدە كېلىپ لىـشتهرگه چۈشـكهن ئىـدى           

 ئاۋۋال ئاخشىمىال ئاتلىنىپ، ناماز پېشىن بىلهن ئۇالر ئۈستىگه يېتىپ

 )بهت-63سهر ئهسلى ئه(    

ــازار بهرمهي، كېلىــپ بىــر جــاينى چۈشــكۈن قىلــدى   . كهلــدى     شــۇندىال . ئهممــا ســۇلتان ھــېچكىمگه ئ

ــۇمهرا ۋە ســهردارلىرى خهۋەر تېپىــپ، بىــر   ــۇزرە ئېيتتــى -دىيابۇرســهق ۋە لىــشتهرنىڭ ئ . بىــرلهپ كېلىــپ ئ

كامـال  . قا قـايىتتى سۇلتان قوبۇل قىلىـپ ئۇالرنىـڭ گۇناھىـدىن ئـۆتتى ۋە كېيىنكـى يىلـى قىـشتا باغـدات               
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بىـراق  . ئـۇ مهشـهۇر ۋە قۇۋەتلىـك كىـشى ئىـدى          . ئۇنى ۋەزىر قىلدى  . مۇھهممهد باغداتنىڭ خهزىنهدارى ئىدى   

 :شۇنىڭ بىلهن ئۇمهراالر بىرلىشىپ ئاتابېك ئهستىقهرگه. ئۇمهراالرغا ئىززەت قىلمىدى

ت قىلماقتـا، ئهگهر تهدبىـر      ۋەزىر بىزنى ھاقارەتلهپ، ھه دېسه سېنىڭ ئۈسـتىڭدىن سـۇلتانغا شـىكايه           «    

دېگهن مهزمۇن بىـلهن    »بولمىسا، كېيىن چارە قىلماق تهس    . قىلماقچى بولساڭ، ۋاقىتنى غهنىمهت بىلگىن    

سهلچۇقــشاھنىڭ خىــزمىتىگه بــاردى ۋە ئائــادىن ئۆتــۈپ  -بــۇ چاغــدا ئهســتىقهر ئهزەربهيجانغــا . نــامه ئهۋەتتــى

. ىكوبهرەس بىـلهن جهڭ قىلىـشقا بۇيرۇغـان ئىـدى         م-چۈنكى سۇلتان ئۇنى پارىستا   . مىرغهزارسهگكه چۈشتى 

 :ئهستىقهر نامىدىن خهۋەر تېپىپ، پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ ئاداۋەت بىلهن مىرغهزاردىن سۇلتانغا

ــا كامــال مۇھهممهدنىــڭ بېــشىنى ئهۋەتمۇگــۈچه پارىــسقا جهڭــگه بارمــايمهن   «     . دەپ كىــشى ئهۋەتتــى»ت

ــسىز ۋە   ئۇمهراالرنىــڭ ھهممىــسى ئۇنىــڭ تهلىپىنــى قولل  ــالالر بىــلهن ســۇلتاننى چارى ىــدى ۋە تۈرلــۈك ئام

. ســۇلتان ئامالــسىز كامــال مۇھهممهدنىــڭ بېــشىنى كېــسىپ قهر ئهســتىقهرگه ئهۋەتتــى . بىچــارىۋار قىلــدى

شــۇنىڭ بىــلهن ئهســتىقهر پارىــسقا بېرىــپ مىكوبهرەســكه شىكهســىت بېرىــپ، ســهلچۇق شــاھنى تهخــتكه     

قهر ئهســتىقهر قــايتىش بىــلهن مىكربهرەســيهنه . لىــپ قــايىتتىمۈلــۈكنى ۋەزىــر قى-ئولتۇرغــۇزدى ۋە ئهزىــل

. ئۇنى لهشكهرلىرى مهپىگه ئولتۇرغۇزۇپ قـاچتى    . كهلدى بۇ چاغدا سهلچۇق شاھ كېسهل بولۇپ قالغان ئىدى        

 ئهمما مىكربهرەس مهپه ئالدىغا كېلىپ، تازىم بىجا

 )بهت-64ئهسلى ئهسهر (    

 :كهلتۈرۈپ    

دېــدى ۋە »نېمىــشقا شــاھلىقنى تاشــالپ كېتىــسهن؟ . ىڭگه كهلــدىمئهي مهلىــك شــاھ، مهن خىــزمىت «    

ئاتابېـك  . شاھ شـۇ يهردە ئۆلـدى     . كه ئهۋەتتى »قهلئهيى سهيىد «شاھنى ئاۋال شهھهرگه ئېلىپ كىرىپ، ئاندىن     

. قهر ئهسىتقهر ھهم ھهمىدانغا كېلىپ سۇلتاندىن ئىنايهتلهر كۆرۈپ، ئهزەربهيجانغا قايتىپ شۇ يهردە ئۆلـدى             

 .ن قهرئهستىقهر ئورنىغا ھاۋلى جاندار ئولتۇردىشۇنىڭ بىله

    *  *   *  

ئابباســنى )سـۇلتان مهســئۇدنى (شــۇڭا ئـۇ ســۇلتاننى . سـۇلتان ســهنجهر ئابباسـقا غهزەپلىنىــپ يـۈرەتتى       

بۇيرۇققـا بىنـائهن سـۇلتان مهسـئۇد رەيـگه كهلگهنـدە، ئاببـاس ئاجايىـپ تـۆھپىلهر بىـلهن                    . تۇتۇشقا بۇيرىدى 
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بۇنىـڭ بىـلهن سـۇلتان ئۇنىڭغـا ئـازار بېرىـشنى مۇۋاپىـق              . ى خىزمهتكـارلىق قىلـدى    ئالدىغا چىقىپ ياخش  

شـۇ ئارىـدا    . چۈنكى ئۇ مهرد، راستچىل كىـشى بولـۇپ، ئهسـلىدە ئۇنىڭغـا بهدنـام قىلىنغـان ئىـدى                 . كۆرمىدى

مۈلۈكنى تۇتۇپ  -مۈلىكنى تۇتۇش قهستىدە ئىتىپاقلىشىپ جهم بولۇشتى ۋە ئهزىل       -بارلىق ئۇمهراالر ئهزىل  

ئهمىــر ئابــدۇررەھمان . كــۈز پهســلى ئىــدى . ســۇلتان بولــسا، ھهمىــدانغا كهلــدى . تاتــار ياســاۋۇلغا تاپــشۇردى 

شۇ قاتـارلىق مېهمـان قىلـدىكى، ئۇنـداق مېهمانـدارلىق ھـېچ زامانـدا بولغـان                 . سۇلتاننى مېهمان قىلدى  

نى تۇتــۇش قهســتىدە ئهممــا ئاســتىرتتىن ئهمىــر ئابــدۇرەھمان، ئاببــاس ۋە بــوزانىالر ســۇلتان . ئهمهس ئىــدى

. ئىتىپاق تۈزۈشكهن ئىدى ھهمدە ئهمىر ئابدۇرەھمان شۇ مهقسهت بىلهن ئابباس ۋە بۇزانىگه كىشى ئهۋەتتـى              

 :بىراق بوزانىدىن

 مهھمۇد شاھنىڭ ئوغلى ئىسپاھانغا مۇھهممهد شاھ ۋە مهلىك«    

 )بهت-65ئهسلى ئهسهر (    

 .دېگهن خهۋەر كهلدى»مهلىك شاھنى ئېلىپ كهپتۇ    

 :شۇڭا ئۇ ئاتابىك بهلدەگىرگه. ۇلتاننىڭ قېشىدا لهشكهر يوق ئىدىس    

 .دەپ كىشى ئهۋەتتى»ھېچقانداق تهخىر قىلماستىن تېز يېتىپ كهلگهيسهن«    

ئاتابېـك بهلـدەگىر ھهم بـارلىق       . بوزانى ھهمىدانغا كهلدى  . سۇلتان كۆچۈپ ھېچقانچه يۈرمىگهن ئىدى        

تلىرىنـى ئـۇمهرالىرى بىـلهن ھهمـراھ قىلىـپ سـۇلتاننىڭ            لهشكىرىنى ئېلىـپ كىرمـان شـاھنىڭ پهرزەنى       

ئۇنـداق قـارنى ھـېچكىم      . ئۇالر ھهلۋانـدىن ئۆتـۈش بىـلهن قـاتتىق قـار ياغـدى            . خىزمىتىگه يېتىپ كهلدى  

 .كۆرمىگهندۇر

قهلـئه ۋە   (ته باغـداتنى باغـداتنىڭ كۇتـۋالى      »قهلئهيـى بهكـرىيهت   «سۇلتان تۆت ئـاي باغـداتتا تـۇردى ۋە              

. ئهمىر مهسئۇدقا تاپشۇرۇپ، تاغ يوللىرى بىلهن ئهزەربهيجانغا بـاردى       )ترەتلىرىنىڭ باشلىقى شهھهر ساقچى ئه  

مهلىك ئارىسالن بىننـى تـوغرۇل ۋە مهلىـك شـاھ بىننـى سـهلچۇق بـۇ يهردە بۇرادەرزادىـسىنىڭ خىزمىتىـدە              

شۇنىڭ بىلهن ئۇ   . ئهزەربهيجان ئۇمهرالىرى ھاۋلى جاندار بىلهن ئالدىغا چىقتى      . ئاندىن مىراغا كهلدى  . ئىدى

مىيانـدا سـۇلتان بېـك ئارىـسالن خاسـبېك بىننـى بىلتهكرنىـڭ              . جايدا نهچچه كۈن تـۇرۇپ مىيـانگه كهلـدى        

. بۇ ئىـش ئۇمهراالرغـا ئېغىـر كهلـدى ۋە ئۇنىڭغـا قهسـىت قىلمـاقچى بولۇشـتى                 . ئهمىلىنى ئۆستۈرگهن ئىدى  
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 :ئاڭغىچه سىپهھساالر ھاكىمغا

ــلهن «     ــۇمهراالر بى ــاقچى بولۇشــتى  ھــاۋلى ئ . دەپ شــىكايهت قىلىــشتى » بىرلىــشىپ خاســبېكنى تۇتم

 :سۇلتان بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ ھاۋلىغا

 -ئهمما سهن مېنىـڭ كىـشىم     . دەپ چىرالپ كهلگهن ئىدىم   >دۈشمهننى يوق قىالرمىكىن  <مهن سېنى «    

 ھاۋلى دەرھال كېلىپ. دەپ كىشى ئهۋەتتى» خاسبېككه قهسىت قىلماقچى بولىۋىتىپسهن

 )بهت-66ئهسلى ئهسهر (    

 .ئۇزر ئېيتىپ گۇناھنى خاالس قىلدى    

خاسـبېك مهيـدانغا    . سۇلتان خاسبېكنى مهيداندا پالۋانلىق ۋە چهۋەندازلىقنى كۆرسىتىـشكه بـۇيرۇدى             

 :ھاۋلى ئۇنىڭ چهۋەندازلىقى ۋە پالۋانلىقىغا ھهيران قېلىپ، بارمىقىنى چىشلىدى ۋە. كىردى

دېدى ھهمدە ئۇنىڭغا تازىم ۋە ئىكرام قىلىپ ، ئـات ۋە سـهۋرۇپايالر   »  يوقتۇر بۇ زاماندا ئۇنىڭ تهڭدىشى   «    

ئاندىن زەنجانغا كېلىپ مهلىك سۇاليمان، ئابباس ۋە بهنىت بىـلهن          . بېرىپ سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه ئهۋەتتى   

بىـرىگه  -ئىككـى تهرەپ لهشـكهرلىرى بىـر      . بوزانى ھهم شۇ يهرگه چۈشـتى     . ناھىيه قارىسىنى ئېلىپ چۈشتى   

ئىككــى تهرەپ . شــۇ ئهھۋالــدا ســۇلتان مهســئۇدمۇ بــۇ مهنــزىلگه يېقىــنالپ كهلــدى  . ھهيــۋە كۆرسىتىــشهتتى

كېچىـسى مهلىـك سـۇاليمان رەيـگه     . لهشكهرلىرى بولسا ئهتىگهنـدىال جهڭـگه تهييارلىنىـپ تۇرۇشـقان ئىـدى          

تاپقـان بـوزانى    بۇنىڭـدىن خهۋەر    . ئابباس خهۋەر تېپىپ خۇشـال بولـۇپ، ئـۇ ھهم كـېچىلهپ كهتتـى             . قايىتتى

 :لهشكهرلىرى ئهندىشه قىلىپ

دىيىـشىپ،  » ئۇالر بۇنداق كۈتۈلمىگهن ماجرانى ئارىغا سـېلىپ قويـۇپ، ئـۆزلىرى قېچىـپ كېتىپتـۇ              «    

ئهتىسى كۆچۈپ ئىـسپاھان يولىغـا كىـردى، سـۇلتان ئهمىـر ھـاۋلى جانـدارنى لهشـكهر بىـلهن ئارقىـسىدىن                      

شـۇنىڭ بىـلهن    . سىغىچه قـوغالپ يېـتهلمهي قايتىـپ كهلـدى        ھاۋلى تا ئىسپاھان چېگرى   . قوغالشقا بۇيرۇدى 

ئاببـاس شـۇ يهردە     . سۇلتان كۆچۈپ رەي تهرىپىگه يۈرۈش قىلىپ، جورىـستهم دېـگهن جايغـا بېرىـپ چۈشـتى               

مهلىـك سـۇاليمان    . ئاندىن سۇلتان رەيگه باردى   . سۇلتاننىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئۇقۇپ قېچىپ كهتتى    . ئىدى

ئـۇ  . سـۇلتان ئـۇنى ئهپـۇ قىلىـپ خىـزمىتىگه قويـدى           . پ، تازىم بىجا كهلتـۈردى    ئالدىغا چىقىپ قارشى ئېلى   

 :ئابدۇرەھمان باشلىق ئۇمهراالر سۇلتانغا. ھهرقانداق يىغىلىش ۋە مهيداندا ھازىر ئىدى
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 )بهت-67ئهسلى ئهسهر (    

ەرگىلى خـاتىرجهم يـۈرۈۋ  .....بىـراق بۇرادىرىـڭ بىـلهن ئـۇ شـاھلىقىمى      .......مهلىك سۇاليمان ھازىرچه  «    

سۆزلهر بىلهن سـۇلتان نـا ئىـشهنىچ بولـۇپ،          .......ئۆزىگه تارتىپ باش كۆتۈرۈپ چىقىشى    .....ئۇالر قاچ . بولماس

ــۇ ســوراپ  . ئاببــاس ئهزدەھىنــدە ئىــدى . بىــر ئايــدىن كېــيىن ھۇجرىــسىدا تۇتقــۇن قىلــدى   ــاخىر ئۇمــۇ ئهپ ئ

 . قايتىپ كهلدىھاۋلى ھهم بوزانىنى قوغالشنى توختىتىپ. سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه كهلدى

ئۇنى چاقىرتىـپ  . دا ئىدى»قهلئهيى بۇرچىن«سۇلتاننىڭ ئهرەپ خاتۇنىدىن بولغان ئوغلى مهلىك شاھ      

. بارلىق ئۇمهراالر خىزمىتىـدە ئىـدى     . ئاندىن مهلىك سۇاليماننى بۇرچىنغا ئېلىپ باردى     . ھاۋلىغا تاپشۇردى 

. هتكهنـدە ئـوق تېگىـپ، تومـۇرى ئۈزۈلـۈپ ئۆلـدى           ھاۋلى بولسا ئهزەربهيجان تهرەپكه يۈرۈش قىلىپ زەنقانغـا ي        

ــشۇردى      ــدۇراخمانغا تاپ ــاننى ئاب ــوغلىنى ۋە ئهزەربهيج ــۇلتان ئ ــلهن س ــۇنىڭ بى ــۇلتاننىڭ  . ش ــدۇراخمان س ئاب

ئـۇ دائىـم    . ئۆزى خهزرەدە تۇردى  . ئوغلىنى بىر نهچچه ئۇمهرانى قوشۇپ خىزمىتىگه تهيىنلهپ ئىرانغا ئهۋەتتى        

 :سۇلتانغا

ــشى ك «     ــوزانى ياخ ــشىدۇرب ــدى    . ى ــوالر ئى ــشى ب ــسا، ياخ ــدە بول ــۇ خىزمىتىڭ ــۇنى   . ئ ــسا، ئ ــسهت بول رۇخ

شـۇ قاتـاردا مهلىـك مـۇھهممهد ئېلىـپ          . سـۇلتان ئـاخىر مـاقۇل بولـدى       . دەيتتـى » خىزمىتىڭگه كهلتۈرسـهم  

ئابـدۇرەھمان سـۇلتاندىن ئىجـازەت ئالغانـدىن كېـيىن ئىـسپاھانغا يېتىـپ              . كېلىشكه ھهم ئىجـازەت بهردى    

لىش جايىغا كېلىپ تازىم بىجا كهلتۈرگهندىن كېيىن ئۈچ كۈن شۇ يهردە تۇرۇپ، بهزمه تۈزۈپ              كهلدى ۋە خوش  

قهدىمقـى  . ھـازىرقى ئافغانىـستاننىڭ پـايتهختى     __كـابۇل (ئانـدىن مهلىـك بـوزانى كابىـل       . شاراپ ئىچىشتى 

 زاماندا

 )بهت-68ئهسلى ئهسهر (    

يولى بىلهن ھهمىدانغا قـاراپ يـول       )بولغانشهرق بىلهن غهرىپ ئوتتۇرىسىدا ئاساسىي قاتناش تۈگۈنى            

 .ئۇالر ھهمىداندا ئۇچراشتى. سۇلتان يهنه بىر يول بىلهن كېلىۋاتاتتى. ئالدى

مهلىـك مـۇھهممهد   . سۇلتان قىزى كهدخـاتۇننى مهلىـك مـۇھهممهدكه بېرىـپ تهخىـت ۋارىـسى قىلـدى                  

. بباسنى ياساۋۇلالر سهردارى قىلـدى    ئا. ئۇنى ھۆرمهت قىالتتى  . ئهمىر ئابدۇرەھماننىڭ سۆزىدىن چىقمايىتى   

ئابـدۇرەھمان ئىرانغـا بارمـاقچى      . ئاتابېـك بـوزانى قايتىـپ پارىـسقا كهتتـى         . تاجىددىن پارسنى ۋەزىر قىلـدى    
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چـۈنكى ئـۇ   . بولۇپ بىننى شهمسىددىن ئاتابېك بهلدەگىر، ئهمىر خاسبېك ۋە باھاۋۇددىننى ھهمرا قىلىۋالدى    

. ئاببـــاس تاجىـــددىن خىزمىتىـــدە قالـــدى. تان باغـــداتقا بـــاردىســـۇل. بـــۇالردىن خـــاتىرجهم ئهمهس ئىـــدى

 :ئۇالر ھهر دائىم سۇلتانغا. ئابدۇرەھمان ئېلىپ بارغان ئۇمهراالر بوزانغا ساختا ھهمراھ بولۇپ يۈرەتتى

 .دەيتتى»بىز ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه پادىشاھنىڭ دۈشمهنلىرىگه پهرمان تۇتمايمىز«    

لهرگه قارشــى جهڭ قىلىــش ئۈچــۈن لهشــكهر بىــلهن كهنــجه تهرىــپىگه ئابــدۇرەھمان ســهمكور بىــدئهتچى    

بۇ خهۋەر باغداتقا يېتىپ كېلىشى بىلهن تهڭ خاسبېك سۇلتاننىڭ ئوغلىنى تـۇتتى ۋە             . بارغاندا ئۆلتۈرۈلدى 

ئاببــاس بــۇ . ئابــدۇرەھماننىڭ ئــوغلىنى باغــداتنىڭ پادىــشاھلىقىدىن چىقىرىــپ خهلخانــدا بهنــدكه تــارتتى 

.  خهلــپه بىــلهن بىرلىــشىپ، ســۇلتاننى ھېيىــت كــۈنى نامــاز ئۈســىتىدە تۇتمــاقچى بولــدىخهۋەرنــى ئــاڭالپ

 .ھېچ كىشى ئۆيىدىن چىقالمىدى. كۈتۈلمىگهندە ھېيىت كۈنى قاتتىق يامغۇر ياغدى

 .ھهقتائاال شۇ سهۋەپ بىلهن سۇلتاننى تۇتقۇندىن ساقالپ قالدى    

 .الندىئابباسنىڭ قهستى بىر ھهپتىدىن كېيىن سۇلتانغا ئاڭ    

 )بهت-69ئهسلى ئهسهر (    

. سارايغا چىرالپ تۇتۇپ بېشىنى كهستى ۋە تېنىنى دەرياغـا تاشـلىدى       . ئابباس قاچماقچى بولغان ئىدى       

ئانـدىن سـۇلتان تاجىـددىننى      . شۇنداق قىلىپ ئابدۇرەھمان ئۆلۈپ بىر ئايدىن كېيىن ئاببـاس ھهم ئۆلـدى           

 :ۋەزىرلىكتىن بوشاتتى ۋە بوزانغا

ئهگهردە ســهن ھهم ئۇالرغــا قوشــۇلۇش ئارزۇســىدا بولــساڭ، . م ئهھــدىڭ شــۇ تهرىــقه ئىــدىســېنىڭ ھه«    

بـوزانى بـۇ سـۆزنى ئـاڭالپ لهشـكهر تـوپالپ            . دېگهن مهزمۇندا خهۋەر ئهۋەتتـى    »ئاقىۋىتىڭ شۇنداق بولغۇسىدۇر  

. تىئىسپىهانغا كېلىپ، شهھهر دەرۋازىسىنى ئهت    ___ مهلىك مۇھهممهد بىلهن مهلىك شاھنىڭ خىزمىتىگه     

مهلىــك مــۇھهممهدنى تهخىــتكه ئولتۇرغــۇزۇپ نــاغرا . ئــۇ ھهم كهلــدى. ئهغــلهب باغــداتنىڭ پاســىبانى ئىــدى

 .چالدى

 :ئارقىدىنال خاسبېككه. سۇلتان باغداتتىن ھهمىدانغا ئازغىنه لهشكهر بىلهن كهلدى    

دەگىرگه، يهنه شهمـسۇددىن ئهلـ    . دەپ كىـشى ئهۋەتتـى    »!بارلىق لهشكهرلىرىڭنى ئېلىپ تېز كهلگىـن     «    

 :ئهمىر شىرازغا، ئاتابېك ۋە ئارىسالننىڭ بۇرادىرىگه ھهم



 57

بـوزانى  . دېـگهن پهرمـان بىـلهن كىـشى ئهۋەتتـى         »!ئهزەربهيجان لهشكىرىنى ئېلىـپ دەرھـال كهلـسۇن       «    

قاچـانكى، بىلـۇر ئايغـا يهتـكهن كـۈنى ئهزەربهيجـان            . ئىسپىهاندىن چىقىپ ھهر يهردە تۇرۇپ ئاسـتا كېلهتتـى        

ئهتىسى سۇلتان لهشكهرىنى باشـالپ مـۇرغزاز   . سۇلتان ئۇالرنى مهيدانغا چۈشۈردى .  كهلدى لهشكىرى يېتىپ 

دەسـلهپ تـورايى    . شۇنىڭ بىـلهن شـۇ سـائهت سـهپ تـۈزۈپ جهڭـگه تهييارلىنىـپ تـۇردى                . قارا تهگىنگه يهتتى  

. لـدى ئهممـا ئـاقىبهت تـورايى پىيـادە قا        . لهشكهرلىرى سۇلتان لهشكىرىنىڭ سول تهرىپىنى مهغلۇپ قىلدى      

 ئۇ ئهمىر ھۈسهيىن جاندارنىڭ. رۇستهم ئاتلىق بىر پالۋان بار ئىدى

 )بهت-70ئهسلى ئهسهر (    

 :تورايى رۇستهمگه. ئۇ توراينى تونىدى. خىزمىتىدە بولغان ئىدى    

رۇسـتهم بـۇنى ئهمىـر ھۈسـهينگه        . دېـدى »ئېتىڭنـى ماڭـا بهرگىـن     . ساڭا پارىسنىڭ نىـسپىنى بېـرەي     «    

سۇلتان شهمشىرىنى خاسبېككه   . ىلهن توراينى تۇتۇپ سۇلتاننىڭ ئالدىغا كهلتۈردى     شۇنىڭ ب . خهۋەر قىلدى 

ــى    ــداتقا ئهۋەت ــپ، توراينىــڭ بېــشىنى كهســتۈرۈپ باغ ــرۇل. بېرى ــونقى   -ئهمى ــۆئمىنىن ئۇنىــڭ بېــشىنى م م

 .دەرۋازىسىغا ئاستى

ى بـۇ قېتىمقـى جهڭ تارىخنىـڭ بهش يـۈ قىرىـق بىرىنچـى يىلـ               . سۇلتان كـۇھكهنگه كېلىـپ چۈشـتى          

سۇلتان شۇ قىـش يـۈرۈش قىلىـپ سـادە ۋە ئهزەربهيجانـدىن بهش يـۈز قىرىـق ئۈچـۈنچى يىلـى                      . بولغان ئىدى 

ئـۇالر ئابـاد دېـگهن جايغـا يېتىـپ كهلگهنـدە         . بـارلىق ئـۇمهرا خىزمىتىـدە ئىـدى       . باغداتقا قـاراپ يـول ئالـدى      

 :ئاتابېك بىلهن خاسبېك سۇلتانغا

لغىنى ئۈچۈن سۇلتان مهسئۇدنىڭ ئهدىبىنـى بېرىـپ، ئـۇنى          بىز باغداتقا بېرىپ ساڭا يۈزسىزلىك قى     «    

باشـقا ئـۇمهرا ۋە لهشـكهرلهر خىزمىتىڭـدە        . ئۈچ ئۇمهراسى بىلهن قوشۇپ، خىـزمىتىڭگه كهلتـۈرەيلى       -ئىككى

 .سۇلتان بۇ سۆزگه ماقۇل بولدى. دېيىشتى» بولۇپ، بۇ يهردە تۇرۇپ تۇرسۇن

-سـوۋغا (ئـۇ سـۇلتانغا ھېساپـسىز تـۆھپه       .  كهلـدى  بايان قىلىنىشىچه، خاسبېك ئوغلى ئۈچۈن ئىراققـا          

 .سۇلتان ئۇالردىن مىننهتدار بولدى. ھهدىيه قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدى) ساالم

كـۆپ  -سـۇلتان ئۇنىڭغـا كـۆپتىن     . سۇلتان مهسئۇد ئون سهككىز كۈندە سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه كهلدى           

ئۇالرغـا  . ىـڭ ئالـدىغا كهلـگهن ئىـدى       خۇراسان ئۇمهرالىرىمـۇ ئۇن   . مهرھهممهت ۋە مېهرىبانچىلىق كۆرسهتتى   
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 .سهرۇپاي بېرىپ، رامىزاننىڭ ئوتتۇرسى باغداتقا قايتتى-ھهم تون

 سۇلتان تارىخنىڭ بهش يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى سهپهر ئېيى    

 )بهت-71ئهسلى ئهسهر (    

. اردىته سـادەگه بـ    )ئـاي -7(كېيىن ھهمىـدانغا كهلـدى ۋە شـۇ يىلـى رەجهپ          . دا خۇراسانغا كهلدى  )ئاي-2(    

ئۇالر بىر كۈن يـول يـۈرۈپ تهبرىـزگه يېتىـپ كېلىـپ، ئـۇ جايـدا                 . دا ئهزەربهيجانغا يۈزلهندى  )ئاي-10(شهۋۋال  

سـۇلتان مهسـئۇدنىڭ قىـزى كـۇھتهر خـاتۇن      . سۇلتانغا مهلىك مۇھهممهد ھهمـراھ ئىـدى   . ئىككى ئاي تۇردى  

قتىمۇ ئـۇ ياردەمچىـسىنى ئهۋەتىـپ،       شـۇندا . ئهمما بۇ خاتۇنغا سۇلتان كۆڭۈلسىز ئىـدى      . ئۇنىڭ ئهمرىدە ئىدى  

ئانـدىن سـۇلتان ئـۆزى      . ھهمىدانغا بۇيرىـدى  __ئاندىن مهلىك مۇھهممهدنى خىزمهتكه   . ئۇنى ئالدۇرۇپ كهلدى  

-7(دە قىـش پهسـلىدە ھهمىـدانغا كهلـدى ۋە زىمىـستاندا يهنه يـول يـۈرۈپ مـاھى رەجهپ                     )ئاي-2(ماھى سهپهر 

دا ئهزەربهيجانغـا بېرىـپ،     )ئـاي -10(ىق بهشىنچى يىلى شهۋۋال   تارىخنىڭ بهش يۈز قىر   . ته سادەگه كهلدى  )ئاي

بـۇ چـاغالردا خاسـبېك      . مىرا قورغىنىغا چۈشۈپ، ئۇ جاينى ئىككى كۈندە ئېلىـپ بىـر مـۇنچه خـاراپ قىلـدى                

ئۇمهراالر سۈلهى قىلىـپ ئـاداۋەتنى      . بار ئىدى )ئاداۋەت(بهلنهكرى بىلهن ئاتابېك ئارسىالن ئابى ئارىسىدا نىزا      

 .سۇلتان يېنىپ ھهمىدانغا كهتتى. قىلىپ، ئىككىسىنى ئۇچراشتۇردىبىر تهرەپ 

كۈز پهسـلىدە باغـداتقا بېرىـپ شـىكار تاماشـشاسى         . قىرىق ئالتىنچى يىلى ئىدى   )بهش يۈز (تارىخنىڭ      

بـۇ دەل  . باھار پهسلىگه كهلگهندە ئانـدىن ھهمىـدانغا بهرقـارار بولـدى    . مهلىك شاھ خىزمىتىدە ئىدى . قىلدى

ــۇلتاننىڭ  ــۈمىنى      «س ــشاھ ھۆك ــارلىق پادى ــان؛ ب ــۇپ قىلىنغ ــمهنلىرى مهغل ــسۇندۇرۇلغان؛ دۈش ــان بوي جاھ

 . چاغلىرى بولۇپ، لهشكىرى شاد ۋە خۇرام، پۇخرالىرى خاتىرجهم ۋە تىنچ ئىدى »ئاڭاليدىغان

بهركـات  -باغدات تىۋىپى ئهبۇل  . دا سۇلتاننىڭ بهل ئاغرىقى قوزغىلىپ قالدى     )ئاي-6(جهمادىيهل ئاخىر     

 دەرھال ھهممه.  ئىدىقېشىدا

 )بهت-72ئهسلى ئهسهر (    

ئانـدىن ئـۆزى بىنـا قىلـدۇرغان        . سۇلتان بىـر ھهپتىـدە سـاقايدى      . تىۋىپنى يىغىپ بىرلىكته داۋالىدى       

-7(تهختىۋاراندا ئولتۇرۇپ ھهمىدانغا قايىتىپ كېلىپ، تارىخنىڭ بهش يۈز قىرىق يهتتىـسى مـاھى رەجهپ             

الالنىڭ رەھمىتىگه يۈز تۇتتى ۋە شۇ كېچه جهمهل ئهددەۋلهتـى ئىقبـال            نىڭ بېشىدا، كېچىسى خۇدايىتائ   )ئاي
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 .بىنا قىلغان مهدرىسته ساندۇققا سېلىپ دەپنه قىلىندى

ئالهمـدىن ئۆتكهنـدە قىرىـق بهش ياشـتا بولـۇپ، قىزىـل يۈزلـۈك،               . ئۇ ئون سهككىز يىل پادىشاھ بولدى         

ۋەزىرلىرى شهرىفىدىن ئهبۇ نوشىرۋان بىننـى      . ئوتتۇرا بويلۇق، يۈزى سوزۇنچاق، گهۋدىسى كهڭ كىشى ئىدى       

مهلىـك ئهبـۇل ئهزىـز ۋە خهردى        -خالىد ۋە ئىماددىن ئهبۇل بهرىكـات ۋە كامالىـدىن مـۇھهممهد خـازەن ئابـدۇل              

مۈلىك توغرايى، ئهزالىددىن سهرايى، تاجىددىن پارىسى، شهمسۇددىن ئهبۇ بهخت سهھازى؛ ياسـاۋۇلى   -مويدىل

مېنىـڭ تايىنىـدىغىنىم    (»ئىـتهمهدى ئهلهلالھـى   «مۆھۈرىـدە   . خاسـبېكالر ئىـدى   ئابدۇراخمان ھاجىپ، تاتار    

 .دېگهن سۆز پۈتۈكلۈك ئىدى) ئالالھدۇر

    *  *   *  

سۇلتان مۇغيهسىنددىن ۋە ئهددۇنيا مهلىك شاھ بىننى مهھمۇد بىننى مۇھهممهد بىننى مهلىـك شـاھ                   

چاخچـاقنى  - چىـراي، سـاخاۋەتلىك، ھهزىـل      ئـۇ خـۇش   . بىنى مهھمۇد قۇۋەتلىك ۋە شهۋكهتلىك پادىشاھ ئىـدى       

ىـاھلىق قىلغـۇچى، ئىچىملىكـكه ئـامراق، شـىكار خۇمـار كىـشى              -ياخشى كۆرىدىغان، مۇسـاپىرالرغا خهيىـر     

كۈنـدۈز  -ئۇ كـېچه  . ته تهختىكه ئولتۇردى  )ئاي-7(ئۇ تارىخنىڭ بهش يۈز قىرىق يهتتىسى، ماھى رەجهپ       . ئىدى

 .ئهمما دائىم ئۇمهرالىرى بىلهن ئۇچرىشىپ تۇراتتى. ئۆتكۈزەتتىكۈلكه بىلهن كۈن -شاراپقا بېرىلىپ، ئويۇن

 )بهت-73ئهسلى ئهسهر (    

ۋاقىتكى، سـۇلتان ۋەزىـرى خاسـبېكتىن گۇمـان قىلىـپ، ئـۇنى تۇتماقنىـڭ پىكرىـدە خاسـبېككه بىـر                         

 ئـاخىرى سـۇلتان  . ئهمما مهلىك شاھ ئېهتىيات بىلهن ئىش كۆرۈپ، ئالدىراپ قول سـالمىدى        . مىكىر قىلدى 

-10(يهنى شۇ يىل ئاخىرالشماي تۇرۇپ، ئۇنى ماھى شـهۋۋال        . بهردى»ناشتىلىق«خاسبېككه ئاۋۋال ئاخشامدا    

 .دا ۋەزىپىسىدىن بوشىتىپ، كۆزدىن يىراق قىلدى)ئاي

ھهسـهن جانـدار سـۇلتاننى ئـۈچ كـۈن         . شۇنداق قىلىپ، سۇلتان ھهسهن جاندار بىلهن ئىتىپاق تـۈزدى            

سـۇلتان ئىككـى كىشىـسى بىـلهن ئـۇخالپ قالغـان ئىـدى، تۇتـۇپ بهنىـدكه                  ئۈچۈنچى كۈنى   . مېهمان قىلدى 

ــستانغا  ــارتتى ۋە ھودى ــۇرادىرى -ت ــۇلتاننىڭ ب ــشى(س ــى   )قېرىندى ــشى ئهۋەتت ــۇھهممهدكه كى ــۇلتان م ــۇ . س ئ

 .ھودىستاندىن كېلىپ تهختته ئولتۇردى

بىــر . ىدىھهســهن جانــدار مهلىــك شــاھنى شــۇ بهنىــد قىلغــانچه راۋاقتــا يــالغۇز ئــون بهش كــۈن ســاقل      
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خـاھهرى  . كېچىسى سـۇلتان ئارغامچـا بىـلهن راۋاقـتىن چۈشـتى ۋە بىـر ئـات تهييـارالپ ھودىـستانغا كهتتـى            

ئۇ مهلىك شاھنى ھېساپسىز ياخشى     . گهۋھهر نهسهب ئىسپاھاندىن ھودىستانغا كهلگهن ئىدى     ) ئىگىچىسى(

 مـۇھهممهد ئهھۋالـدىن خهۋەر      سـۇلتان . دەپ سـۇلتانغا ئـالتۇن بهردى     »لهشكهر تـوپلىغىن  «:شۇڭا ئۇ . كۆرەتتى

شـۇنىڭ بىـلهن    . ئـۇالر بېرىـپ ئـالتۇنالرنى تـاالن قىلـدى         . تېپىپ، ئاتابېك ئهرۋاننى لهشكهر بىـلهن ئهۋەتتـى       

 .مهلىك شاھ يهنه كۈچسىز ھالهتكه چۈشتى

ئۇ تارىخنىڭ بهش يۈز ئهللىك . سۇلتان مۇھهممهد ئۆلگهندىن كېيىن، سۇاليمان شاھ تهختكه ئولتۇردى    

 .نىڭ ئون بهشى ئىسپاھاندا ئالهمدىن ئۆتتى)ئاي-10(ئهۋەل-ەبئۇلبهشى ر

ۋەزىــرى مــۇزدى ســومهن ئهبــۇ نهجىــب؛  . ئــۇ ھامــاقهتراق، غۇبــار ســاقال، ئوتتــۇرا بويلــۇق كىــشى ئىــدى     

 .ياساۋۇلى خاسبېك ئىدى

 )بهت-74ئهسلى ئهسهر (    

 .دېگهن سۆز پۈتۈكلۈك ئىدى»ئىستهغىيۇس بىللهھى«مۆھىرىدە    

    *  *    * 

 )بهت-75ئهسلى ئهسهر (    

سۇلتان غىياسىدىن ئهبۇ شۇجائى سۇلتان مۇھممهد بىننى مهھمۇد بىننى مـۇھهممهد بىننـى مهلىـك                   

شاھ بىننى ئالىپ ئارىسالن مۇھهممهد بىننى مهھمۇد خۇشرۇي ۋە خۇشخۇي، ئهقلـى ۋە پىكـرى جهھهتىـدىن                 

ئېتقـادى قهتئـى ۋە مۇسـتهھكهم، لهۋزى        -تاكامۇل، كـۆڭلى سـاپ، ئهھـدىگه خىالپلىـق قىلمايـدىغان، دىنىـي            

ئۆلۈمالىرى تازىم ۋە ئىكرام    . ئۆتكۈر ۋە ئېيتقان مهنىلىرى چوڭقۇر، دانىشمهن ۋە ئۇقۇمۇشلۇق پادىشاھ ئىدى         

 .قىلىپ، ئېهسان ۋە ئىنئامنى ئۆزلىرىگه الزىم تۇتاتتى

 .ئۇ تارىخنىڭ بهش يۈز ئهللىك سهككىزى تهختىكه ئولتۇردى

ــسه  ــاالر : قىس ــدىننى      ئۆلۈم ــر جامالى ــۇ ئهمى ــدا، ئ ــتكه ئولتۇرغۇزغان ــدا تهخ ــاھنى ھهمىدان ــك ش مهلى

ــدى     ــكهن ئى ــستانغا كهت ــلهن ھودى ــدا ســۇلتان  . چاقىرتىــپ خاســبېك ۋە ئاتابېكنىــڭ رۇخــسىتى بى ــۇ چاغ ب

مۇھهممهد مۇرەسسه يولى بىلهن خاسبېكنى تۇتۇپ، پادىشاھلىقىنى خهلپىگه بېرىپ ىاسبېكنىڭ ئهۋالدىنى           

بـارلىق ئـۇمهرا    . ئـۇ شـۇ مهقـسهت بىـلهن ھهمىـدانغا كهلـدى           . تىش ئۈچۈن ئىتىپاق تـۈزدى    مهنسهپتىن بوشى 
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خاسبېك باشلىق بىر بۆلۈك سائادەتمهنلهر ئۇ كۈنى مۇرغهزار قـارا تهگىنـدە شـاراپ ئىچىـش                . ئالدىغا چىقتى 

 .بىلهن مهشغۇل بولىۋاتتاتتى

ئـۇمهراالر تىـغ    . هجىلىـس قـۇردى   دا م »مهسـئۇد راۋىقـى   «سۇلتان ئهتىـسى مـۇرغهزا راۋىقىغـا چۈشـتى ۋە           

خاسبېك سـاھىپىان سـۈپىتىدە شـۇنداق مېهمانـدارلىق         . ساالمالر كهلتۈردى -تارتىپ، يهڭ شىمايالپ شوۋغا   

قاچــانكى، بهزمه ئاخىرالشــقاندا ئــۇالر بهزمه  . قىلــدىكى، ئۇنــداق مېهمانــدارلىقىنى ھــېچكىم كۆرمىگهنــدۇر 

.  ىاسـبېك، جامالىـدىن، بـۇرادىرى ۋە زەنگـى جانـدار قالـدى      راۋاقتـا . ئهھلىنى قايتۇرۇپ بىر خىلۋەتكه كىردى   

 :جامالىدىن قاراۋۇلالرخاسبېكنى تۇتۇشتىن ئىلگىرى راۋاقتىن چۈشۈپ، ئهنگۈشتىرىنى چاپارمهنگه بېرىپ

 .دېدى_ئهمىر خاسبېك بۇ نىشانه بىلهن ئاتنى ساڭا بهرسۇن،«

 )بهت-76ئهسلى ئهسهر (

بۇ سۆز بىلهن ئۇ ياخشى ئات ئېلىـپ مىنىـپ          » مهكچىمهنشهھهرگه كىر -مهن سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه  

 .ھودىستانغا كهتتى

ئـۇالر راۋاققـا    . خاسـبېكنىڭ لهشـكىرى ھېساپـسىز تـوال ئىـدى         . راۋاقتا ئىزتىراپ ۋە غوۋغا ككتۈرۈلـدى     

شـۇ ئارىـدا سـۇلتاننىڭ كىـشىلىرى خاسـبېك ۋە زەنگـى جانـدارنىڭ بېـشىنى كېـسىپ           . قاراپ ماڭغان ئىدى  

ئانـدىن سـۇلتاننىڭ    . شـۇنىڭ بىـلهن پۈتكـۈل لهشـكهر پاراكهنـدە بولـدى           . ارىسىغا تاشـلىدى  لهشكهرلهرنىڭ ئ 

ئـون ئـۈچ مىـڭ قىزىـل        : ئهشـيا تـاپتىكى   -لهشكرى خاسبېكنىڭ خهزىنىسىگه باردى ۋە شۇنچىلىك كۆپ مال       

لالرنىـڭ  باشـقا ما  . ئهتلهس؛ شارابخانىسىدا ئۆزىگه تهييارلىغان يهتته مىڭ ئالتۇن ۋە كۈمۈش پىياله بار ئىدى           

يهنه مىڭ تۆت يۈز ئـات، قېچىـر بـار ئىـدىكى، بۇنـداق ئـات ۋە قېچىـر                   . ھېسابىنى قىياس قىلىپ بولمايتتى   

بـۇ قاتـارلىق مالنىـڭ ھهممىـسىنى        . بـۇ ئـات، قېچىـرالر ئاختىخانىـدا بـاغالقلىق ئىـدى           . ھېچ يهردە يوقتۇر  

.  مـال ئولجـا بولـۇپ باقمىغانـدۇر        بۇ چاغقىچه ھېچبىر پادىـشاھقا مۇنـداق كـۆپ        . سۇلتان ئۆز ئىلكىگه ئالدى   

 .»)چېچىلۇر(يىمىگهنگه مال يىغىلۇر، يىغمىغانغا مال يېيلۇر«: مىسالكى

شهمـسۇددىن ئېلـدەگىر، ئاتابېـك ئارىـسالن،        -قاچانكى، خاسبېك ئۆلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى     

ۋۇجـۇدى يـارىالر ھهمـدە      ئهلئۇس كۈن، فهخرىددىن زەنگـى، مۇزەففهرىدىـدىن ئالىـپ ئهرغـۇۋان ۋە بىـر مـۇنچه                 

خــارەزىم شــاھى يۈســۈپ قاتــارلىق مــۇنچه كــۆپ كىــشى ســۇاليمان شــاھ بىــلهن ئىتىپــاق بولــۇپ ھهمىــدانغا  
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شـۇ  . ىاسـبېكنىڭ لهشـكىرى پاراكهنـدە ئىـدى       . سۇلتان مۇھهممهدنىڭ يېنىـدا لهشـكهر ئـاز ئىـدى         . يۈزلهندى

د لهشـكهرلىرىنى تىنجىنىـتىش   شـۇنىڭ بىـلهن سـۇلتان مـۇھهممه    . پۇرسهتته بۇلر كېلىـپ ھۇجـۇم قىلـدى      

 .سهرۇپاي بېرىپ، ئۆزى ئىسپاھانغا كهتتى-ئۈچۈن ئالتۇن ۋە شاھانه تاج

 ھهسهن جاندار قاراۋۇلخانىدا ۋەزىرىدىن ئهمىر يار پالۋان

 )بهت-77ئهسلى ئهسهر (

 .يهنه خورىستاندىن كهلگهن بىر مۇنچه كىشى بار ئىدى. قىمارخانىدا قالغان ئىدى

 كۈندىن كېيىن شۇ قهدەر كۆپ لهشكهر بىـلهن كهلـدىكى، دەشـىت سـهھرا پۈتـۈنلهي                 سۇاليمان شاھ ئۈچ  

بـۇ ئىـشتىن   . ئۇالر ھهمىداندىن ئىككى پهرسهڭ يىراقلىقتا بىر قاينى لهشكهرگاھ قىلدى. لهشكهرگه تولدى 

ئهگهر سـۇاليمان شـاھ ئىـسپاھانغا       «ھهمىدان خهلقىگه ھېساپسىز قورقۇنىچ چۈشۈپ قېچىـشقا باشـلىدى ۋە           

مۇنــداق زور لهشــكهرىي كــۈچكه ھــېچ قاچــان . رىــدىغان بولــسا، بىزنىــڭ خوزىــستانغا كهتكىنىمىــز تــۈزۈكبا

بۇ خهۋەر  . دەپ مهسلىههت قىلىشىپ، سۇاليمان شاھنى پادىشاھلىققا مۇقهرەر قىلدى       » تاقابىل تۇرالماسمىز 

پهخرۇددىن (بۇالرنى «ۇالر ئ. پهخرۇددىن كاشى ۋەزىر، خارەزىم شاھ ياساۋۇل ئىدى. سۇلتان مۇھهممهدكه يهتتى

ســـۇلتان مهســـئۇدنىڭ ۋەزىـــرى شهمـــسۇددىن نهجىبنـــى ۋەزىـــر؛ . يۆتكىـــۋىتهيلى) كاشـــى ۋە خـــارەزىم شـــاھ

دەپ » تاكى بۇالر سۇاليمان شاھقا قارشى تىغ كۆتـۈرگهي       . مۇزەففهرىددىن ئالىپ ئهرغۇۋاننى ياساۋۇل قىاليلى    

يمان شـاھنىڭ خهلقىـگه يهتتـى ھهمـدە ئـۇالر           بـۇ سـۆز سـۇلتان مۇھهممهدنىـڭ ۋە سـۇال          . مهسلههت قىلىشتى 

بـۇ كـېچه سـۇاليمان      . بارلىق لهشكهر تىغ تارتىپ، سـۇلتان مـۇھهممهدنى ئېلىـپ كېلىۋىپتىپتـۇ           «ئارىسىدا  

بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان سـۇاليمان شـاھ شـۇ كـېچه ھـېچ كىـشىگه               . دېگهن سۆزلهر تارالدى  » شاھنى تۇتقۇدەك 

ئهشـيا ۋە خهزىنىلهرنـى قويـۇپ، پادىـشاھلىقنى         -لىـپ، باشـقا مـال     ئهشـيانى ئې  -ئۇقتۇرماي بىـر خهزىـنه مـال      

دىـن ئاسـان ۋە ئاسـتا سـۇغۇرلۇپ     )شـاھانه چېـدىر  (تاشالپ، خـۇددى ىېمىـردىن قىـل سـۇغارغاندەك سـهراپهردە          

ھهمـمه  . ئهتىسى ئۇمهراالر خهۋەرسىز، لهشكهرلهرنىڭ سهپراس تۇرغانلىقىنى كـۆردى       . چىقىپ يېنىپ كهتتى  

 ئهمما سۇاليمان شاھنى كۆرمهي، ئهنىدىشىگه چۈشۈپ،. ققا تۇتۇش قىلدىقىلما-لهشكهر تاالن

 )بهت-78ئهسلى ئهسهر (

ئـاخىر ئىـشنىڭ ھهقىقىتـى مهلـۇم        . دېيىـشهتتى »بۇ نېمه ۋەقهدۇر؟  «:ھهرقايسىسى ھهر تهرەپكه بېرىپ   
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هتـته كـۈن    سۇاليمان شاھ ئـاران يىگىـرمه ي      . شۇنىڭ بىلهن لهشكهرلهر ئۆز دىيارىغا يېنىپ كېتىشتى      . بولدى

 .پادىشاھلىق قىلغان ئىدى

ئـاخىر خهۋەر   . دېـدى »بـۇ مىكرىـدۇر   «:بىـراق ئىـشهنىچ قىاللمـاي     . بۇ خهۋەر سۇلتان مۇھهممهدكه يهتتى    

. ئىلگىركىدەك ياسىدى )گۇمبىزىنى(ئۇمهراالر راۋاق تاقىنى  . بۇنىڭ بىلهن ھهمىدانغا كهلدى   . راسىت بولدى 

جامالىـدىن قـۇف    .  يهنه پاىـشاھلىق تهختىـدىن ئـورۇن ئالـدى         شۇنداق قىلىپ سۇلتان  . راۋاقالر بىنا قىلدى  

 .جااللىدىن ۋە شهمسۇددىن ئهبۇ نهجىبنى ۋەزىر قىلدى. شهددەنى ياساۋۇلالرغا ئهمىر قىلدى

ئانــدىن كېــيىن خۇراســانغا لهشــكهر . ســۇاليمان شــاھ ھهمىدانــدىن يېنىــپ ئــاۋۋال مازانــدەرانغا بــاردى

رەشـىد  . بهش يـۈز كىـشى بىـلهن ئىـسپاھانغا كهلـدى          . ك بهش ئىـدى   تارىخقا بهش يـۈز ئهللىـ     . ئېلىپ كهلدى 

 :ئۇنىڭغا. قهلهمدار ھاكىم ئىدى

 :رەشىد. دەپ ئهلچى كىرگۈزدى»مېنى شهھهرگه ئېلىپ كىرسۇن«

سـۇلتان مۇھهممهدنىـڭ سـوئالىغا      . بۇ دىيار ماڭـا ئامـانهتتۇر، سـاڭا بـۇ شـهھهرنى بهرمهك خىيـانهتتۇر              «

بـۇ سـۆز    . دەپ قـاۋاپ چىقـاردى    »ل شهھهرنى قارىشلىقـسىزال سـاڭا تاپـشۇرۇمهن       شۇندىال پۈتكۈ . جاۋاپ بهرگىن 

بىــلهن ســۇاليمان شــاھ ئۈمىدســىزلىنىپ يېنىــپ باغــداتقا بــاردى ۋە خهلپهئــى مــۇتتهقىي باھىرۇلالھنىــڭ   

ئــۇ يهردە مهلــۇم مــۇددەت تهييــارلىق قىلىــپ، ســهلتهنتىنى مۇســتهھكهملهپ، ئانــدىن       . پاناھىــدا بولــدى 

سۇلتان مۇھهممهدنىڭ بۇرادىرى مهلىك شـاھ      . اردى ۋە ئاتابېك ئهلدەگىرنىڭ چېدىرىغا كىردى     ئهزەربهيجانغا ب 

 شۇنداق. ئاتابېك ئامالسىز ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلدى. شۇ يهردە ئىدى

 )بهت-79ئهسلى ئهسهر (

بۇنىڭـدىن سـۇلتان مـۇھهممهد خهۋەر تېپىـپ، لهشـكهر           . قىلىپ يهنه زور لهشكهرى قوشۇن جهم بولـدى       

 .ئوش شهھرى دىيارىدا دەريا لىۋىدە جهڭ قىلدى. ئهسالىه خىزمىتىدە ئىدى. تىپ ئهزەربهيجانغا يۈزلهندىتار

ســۇاليمان لهشــكىرى . ئارقىــدىن ئــۆزى ئــۆتتى. ئهســالىه ئالــدى بىــلهن لهشــكهرنى دەريــادىن ئۆتكــۈزدى

 .سۇاليمان ئايرىلىپ مهۋسىلگه چۈشتى. قېچىشقا باشلىدى

ئاتابېـك  . ى بىرگه ئېلىپ مېهرىبانچىلىق كۆرسىتىپ مهسىلههت قىالتتى      سۇلتان ئاتابېك ئهلدەگىرن  

سـۇلتان بـۇ يهردىـن يېنىـپ باغـداتقا          . ئۆزرە ئېيتىـپ، ئـوغلىنى سـۇلتاننىڭ خىـزمىتىگه ئىراققـا ئهۋەتتـى            
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 :كېلىپ

دەپ ئۇالرنى كۈتۈپ   » ئهلى زەينىددىن مهۋسىلدىن جهڭگه كېلىدۇ؛ مۇۋفىق گهرد بازۇ مهدەتكه كېلىدۇ         «

باغـدات شـهھرى يېنىـدىن ئۆتىـدىغان     (دېگهندەك موۋفىق گهرد بـازو كېلىـپ دەريـاي دەجـله            . ئاي تۇردى بىر  

 .ئهلى زەينىددىن سهپ تۈزۈپ ھېساپسىز لهشكىرى بىلهن مهغرىپ تهرەپكه چۈشتى. دىن ئۆتتى) دەريا

 .ئاتابېك شهرىفىدىن، فهرزەندان، قهمار ۋە گهرد بازو مهشرىق تهرەپكه چۈشتى

ۋە )قهدىمقـى زەمبىـرەك، ئـۇرۇش قـورالى       (شكهرلىرى زەينىددىن ئهلىگه ئۇدۇلالپ مهنجهنىـق     سۇلتان له 

 .قاتارلىقالرنى قويدى)قهدىمقى تاش ئېتىش قورالى(پاالخمان

. ئىراقتىن مۇزەففهرنىڭ ئوغلى جهماددىن تۆت كېمه بىلهن تۆت يـۈز پـالۋاننى ئېلىـپ يېتىـپ كهلـدى               

بـۇ يهرگه ھېساپـسىز   . ئۈچ يۈز مىـڭ لهشـكهر ئېلىـپ كهلـدى       -كىۋۇخلىدىن دەپىسنىڭ ئوغلى، نهۋرىسى ئىك    

. كېمىدە يۈرۈپ جهڭ قىالتتـى    . بىرىگه تاش ئېتىشاتتى  -ئۇالر ھهر كۈنى قوزغىلىپ بىر    . لهشكهر جهم بولدى  

 شهھهردىن بولسا،

 )بهت-80ئهسلى ئهسهر (

شـۇ تهرىقىـدە ھهر     لهشـكهرلهر   . گۇرۇھ پىيادىلهر چىقىپ پىيادىلهر سېپىگه قوشـۇلۇپ تـۇراتتى        -گۇرۇھ

 .قارشى تهرەپ بولسا سۇلتانغا ھىيله ئىشلهتمهكچى بوالتتى. كۈنى ئۆز ئارا خىرىس قىلىشاتتى

 .دەپ تىل بهردى»پاالن دەرۋازىنى خالىي قويارمىز-پاالن«خهلپه ئۇمهرالىرىدىن بهزىسى

ىن ئـۇالر ئارىـسىدا     بـۇ ۋەجىهـد   . موۋفىق گهرد بازۇ بىلهن فهرزەندان قىيمار ئارىسىدا ئاداۋەت بـار ئىـدى           

ھـېچ تهرەپـتىن    . ئۇنىڭ ئۈستىگه شـهھهر ھهم قىيىنچىلىقتـا ئىـدى        . جهڭ بولۇش ئېهتىمالغا يېقىن ئىدى    

 :توساتتىن. تهمىنات كهلتۈرەلمهس ئىدى

ھهمىـدان  . ئاتابېك ئهلدەگىر مهلىك شـاھ بىـلهن كېلىـپ ھهمىـداننىڭ دەرۋازىـسى ئالـدىغا چۈشـتى                «

تېزلىـك بىـلهن ھهمىـدانغا      . مۈلۈكنى ئېلىپ قـاچقىلى تـۇردى     -اقا ۋە مال  چ-لهشكهرلىرى شۇ سهۋەپتىن باال   

بۇنىڭدىن ھهمىداننى ئىشغال قىلىش مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى        . دەپ خهۋەر كهلدى  »بىر خهۋەر يهتكۈزۈلگهي  

كــېمه . كــېمىچىلهر قېچىــپ كهتتــى. پهملىــگهن ســۇلتان لهشــكهرلىرى بىتــاقهت بولــۇپ كــۆۋرۈكنى بــۇزدى 

 .گويا قىيامهت بولدى. تاپالمىغانالر ئۆزىنى دەرياغا تاشلىدى.  ئۆتتىتاپقانالر دەريادىن
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چـاپ قىلىـپ    -جهڭ، ئـۇر  . تاراج قىلىپ دەرۋازا ئالدىغا كهلـدى     -خهلپه لهشكىرى مهغرىپ تهرەپنى تاالن    

 . سۇلتانغا يېقىنالپ كهلدى

مـال،  (اتاخانـا   تهرىپىدە بىر ئىشىك بولـۇپ، ئـۇ يهردە لهشـكهر ۋە م           )سهرق(سۇلتان سارىيىنىڭ مهشرىق  

ئۇ ئۆينى لهشكهر سهپراس    . تاراج قىلغىلى تۇتۇندى  -ئۇنى باغدات خهلقى تاالن   . بار ئىدى )ئهشيا قويۇلغان ئۆي  

ئـاخىر سـۇلتان ئامالـسىز      . ئون بهش كىـشى بىـلهن قالـدى       -سۇلتان ساراي ئىچىدە ئون   . بولۇپ ساقالۋاتاتتى 

ئهلـى  . ئولتـۇرۇپ چېكىنـدى   )كـاجۇۋا؛ تهختىـراۋان   ئايـالالر چۈشـىدىغان، ئهتراپـى ئورالغـان         (قېلىپ مهپىـگه    

 زەينىددىن لهشكهر بىلهن

 )بهت-81ئهسلى ئهسهر (

-سۇلتاننى ئۆتكىلى قويمىـدى ۋە بـۇيرۇق قىلىـپ پۈتكـۈل ئـوق            . دەريا بويىدا، كېمه ياقىسىدا تۇراتتى    

 .ئىمارەتلهرگه ئوت قويۇپ كۆيدۈردى-ياراق، ئۆي-دورا، قورال

دەپـنه ۋە   -ئـۇالر سـۇلتاننىڭ خهزىـنه     . يهنه بىر بۆلۈك لهشكىرى بـار ئىـدى       مهشرىق تهرەپته سۇلتاننىڭ    

تـاڭ  . ئـۇالر شـۇ كـېچه تـاڭ ئـاتقۇنچه دەريـا بويىـدا يـۈردى               .  ئايالنى ئېلىپ ئارقىدىن كهلگهن ئىـدى      -ئهھىل

باغـدات لهشـكىرىنىڭ ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدىن        . ئېتىشى بىلهن كۆچۈپ، بىر پهرسهڭ يهرگه كېلىپ چۈشـتى        

-ئۇالر ھهلۋانغا يهتكهندە ئهلـى زەينىـددىن كېلىـپ سـۇلتاننىڭ پۈتكـۈل ئـوق      . ماجالى يوق ئىدى كهلگۈدەك  

ئهشـياالر ئهسـال زايه بولمىغـان       -مـال . ئايـال، شـاھانه چېـدىرىنى ئېلىـپ يانـدى         - ياراق، ئهھىـل   -دورا، قورال 

 .ئىدى

 .سۇلتان ھهم مهنزىللهرنى بېسىپ ھهمىدانغا يهتتى

سـۇلتان كېلىـپ    . مهلىك شاھ يالغۇز قېلىـپ ھودىـستانغا قـايىتتى        . تىئاتابېك ئهلدەگىر يېنىپ كهت   

مۇشــاقهتلىرى -ئۇنىــڭ كۆرســهتكهن تىرىــشچانلىقلىرى نــابۇت بولغــان؛ تارتقــان رەنىــج . ھامىــدانغا چۈشــتى

ئــۇ شــۇنىڭدىن كېــيىن شــاھلىق تهختىــدە بهرقــارار . ھېساپــسىز، ئــۆيى خــالىي، خهزىنىــسى قــۇرۇق ئىــدى

ئاخىر كۆڭۈلسىزلىك ئىشالر غالىپ كېلىپ، بىتاپ ۋە . دەدە، يازدا ھهمىداندا بوالتتىئۇ قىشتا سا . بواللمىدى

 .ئېلىپ شهھهرگه كهلدى)ساالم-سوۋغا(بىتاقهت ھالدا بىر مۇنچه تۆھپه 

ئىمام شهيباننىڭ  -بۇزۇرۇكنى كىرمانغا )ئالىي جاناب، يۈكسهك  (ئۇ باغداتتا چاغدا شهھابىددىن مهئالىي    
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بــۇ قىزنــى تارىخنىــڭ بهش يــۈز ئهللىــك تــۆتى  . ىــپ كېلىــشكه ئهۋەتــكهن ئىــدىقىــزى خــۇتبه خــاتۇننى ئېل

بهش يـۈزدىن   . شۇنىڭ بىلهن شهھهرنى پـاكىزالپ ئهينهكـتهك ھـالهتكه كهلتـۈردى          . ھهمىدانغا ئېلىپ كهلدى  

 .ياسىدى)شاھانه چېدىر(ۋە سهراپهردە)ئارمگاھ، شىپاڭ(توالراق كۇشهك

 )بهت-82ئهسلى ئهسهر (

 -ئانـدىن سـۇلتان تهختىراۋانـدا قىزنىـڭ ئالـدىغا         . لهرنـى تهرتىـپلهپ ئولتۇرغـۇزدى     )سازاندە(مۇغهننىي

بىـراق سـۇلتان كېـسهل    . ته تـۇردى »بهنىـد «قىز بهش ئاي سـۇلتاننىڭ قـول ئاسـتىدا    . ئىستىقبالىغا چىقتى 

 .ھاسىل قىاللماي، شۇ يىلى شۇ ئاغرىقى بىلهن ئۆلدى)بهھرە، لهززەت(كامى دىل بولغىنى ئۈچۈن 

 .ئوتتۇز ئىككى يىل ئۆمۈر كۆردى. يىل پادىشاھلىق قىلدىئۇ يهتته 

. ئۇ قىزىل يۈزلۈك، خـۇش سـۈرەت ۋە خـۇش قهد، كـۆزلىرى چـوڭ، سـاقىلى ئـاز ۋە ئـۇزۇن كىـشى ئىـدى                         

-ياسـاۋۇلى جهمالىـددىن قهفهسـىيدۇل     . ۋەزىرى جهاللىدىن ئهبۇل فازىل ۋە شهمـسۇددىن ئهبـۇ نهجىـب ئىـدى            

ئـالالھ ياخـشى    (»ھـافىزىينه -ۋەلالھۇ خهيرىـل  «مۆھۈرىدە.  ئاتابېك ئىدى  ئهمىن بىننى قهمار ۋە ناسىرىددىن    

 .دېگهن سۆز پۈتۈكلۈك ئىدى)ئهمهلدە بولغۇچىالرنى مۇھاپىزەت قىلغۇچىالردۇر

ھارىس سۇاليمان شاھ بىننى مـۇھهممهد بىننـى مهلىـك شـاھ            -سۇلتان مۇئىزىدددىن ۋە ئهددۇنيا ئهبۇل        

ــسالن  ــى ئالىــپ ئارى ــۇاليم -بىنن ــۇلتان س ــدى س ــشاھ ئى ــاھ پادى ــۇي   . ان ش ــرۇي، لهتىگ ــخۇي ۋە خۇش ــۇ خۇش ئ

ئهممـا نهچـچه رەت تهخىـتكه ئولتۇرغـان         . يىغىلىشالرنى دوسىت تۇتقۇچى كىشى ئىـدى     -ۋە بهزمه )قىززىقچى(

 .بولسىمۇ، سهلتهنىتىگه بهختى يار بهرمهي، ئورنىنى مۇستهھكهملىيهلمىدى

رى نهسـىردىن ئـاغۇش، ئهزالىـددىن قىيامـار ۋە          سۇلتان مۇھهممهد ئۆلگهن چاغدا ئۇمهراالرنىڭ چوڭىلى     

) سـۇاليمان شـاھنى  (ئـۇالر سـۇلتاننى  . موۋقېـف گهرد بـازۇ ھهممىـدىن قۇۋەتلىـك ئىـدى          . ئاتابېك ئايـاز ئىـدى    

 .سهلتهنهتكه ئولتۇرغۇزۇشقا مهسىلهھهت قىلدى

 )بهت-83ئهسلى ئهسهر (

ئـۇالر  . ئىـش كـۆرمهكچى بولۇشـتى     ۋە ئىنانهھنى رەيدىن چاقىرتىپ ئۇنىڭ رايى ۋە مهسىلههتى بـويىچه           

. ئاندىن مۇسۇلغا كىـشى ئهۋەتتـى     . ئۇنىڭ رايى سۇاليمان شاھقا مۇقهرەر ئىدى     . ئىنانهھنى چاقىرتىپ كهلدى  

 .ئۇ كېسهل ئىدى
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خــاجه . تارىخنىــڭ بهش يــۈز ئهللىــك بهشــى، ســۇاليمان شــاھ ھهمىــدانغا كېلىــپ تهخىــتكه ئولتــۇردى  

ئاتابېك شهمـسۇددىن   . هرىددىن ئالىپ ئهرغۇۋاننى ياساۋۇل قىلدى    مۇزەفف. شهھابىدىن سهقىنى ۋەزىر قىلدى   

 .ئىنانه رەيگه ياندى. قىلدى)تهخىت ۋارىسى(ئهلدەگىرنى خۇتبه ئوقۇتۇپ ئۆز ئورنىدا ۋەلىي ئهھىد

. مۇۋقېف گهردبازو، ئهزالىددىن قهمار ۋە ناسىرىددىن ئاغۇش ئارىسىدا ئۇزۇندىن بۇيان ئاداۋەت بار ئىـدى         

ئهزالىـددىن بىـلهن ناسـىرىددىن سـۇلتان     . ئىشرەت بىلهن مهشغۇل ئىـدى   -بولسا، دائىم ئهيش  سۇاليمان شاھ   

بىـر كـۈنى سـۇلتاننى      . سۇاليمان شاھقا ئېيتىپ گهرد بازۇنى تۇتۇش ئۈچۈن مىكىر قىلىش كويىـدا يـۈرەتتى            

تۇتمـاقچى  چۈنكى مۇشۇ سهۋەپ بىلهن بىر باھـانه تېپىـپ ئـۇنى            . گهرد بازوغا مېهمان بولغىلى ئېلىپ باردى     

ھهمىــشه . چــۈنكى گهردبازۇنىــڭ لهشــكىرى كــۆپ ئىــدى. بىــراق مهقــسىتىگه يېتهلمىــدى. بولۇشــقان ئىــدى

ئاخىر ئاتابېك ئهلـدەگىر ۋە مهلىـك ئارىـسالننى گهرد          . ئېهتىيات يۈزىسىدىن لهشكىرىنى سارايدا ياتقۇزاتتى    

 .بازۇنى بېرىپ تۇتۇپ كېلىشكه مايىل قىلدى

. خورلۇق بىــلهن بولــۇپ كېتىــپ، خهلقــتىن ئايرىلىــپ قالغــان ئىــدى ســۇاليمان شــاھ ھهمىــشه شــاراپ 

شــۇڭا ئــۇمهراالر مهســىلههت قىلىــپ ئاتابېــك ئهلــدەگىر ۋە مهلىــك  . ئۇمهراالرمــۇ خىــزمىتىگه كىرەلمهيتتــى

 :ئارىسالنغا

 تهرىپىدىن)يولدىن تانغان، گۇناھكارالر(بىز گۇمراھالر«

 )بهت-84ئهسلى ئهسهر (

سـۇاليمان شـاھنى چهنـدان رازىلىـق ۋە         . يهتكهن بولسا، ئهپۇ قىلغايسىزلهر   مېهنهت  -ھهر قانداق رەنىج  

. بىراق ئهھۋالى يۇقىرقىدەك، ئۇنى تۇتۇپ خۇراسانغا ئهۋەتمهكچىمىز      . خۇرسهنلىك بىلهن كهلتۈرگهن ئىدۇق   

 :ئۇالردىن. دېگهن سۆز بىلهن كىشى ئهۋەتكهن ئىدى» قالغان ھۆكۈم سىزلهردىندۇر

ان شـاھتىن بىـزار بولـۇپ، باشـقا بىـر پادىـشاھنى ئىختىيـار قىلـساڭالر، يهنه                  ئهجهبا، سىزلهر سـۇاليم   «

قانچىلىك ئهمىن بوالرسىزلهر؟ ئـۇ لهشـكهر تارتىـپ كهلـسىغۇ           ....كېلىپ ئۇنى تۇتۇپ خۇراسانغا ئهۋەتسهڭلهر    

 شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر سـۇاليمان شـاھ         . دېگهن جـاۋاپ كهلـدى    »ئۇنى تۇتۇپ تۇرغايسىزلهر  . ماڭا دۇرۇس بوالتتى  

بىزدىن ئۈمىدسىزلىنىپ قېچىپ كهتمىسۇن دېگهن ئهندىشه بىلهن خاتىرجهم بواللماي، ھهر كېچىـسى ھهر             

 .ياراق بىلهن ئهتراپنى ساقلىدى-جامائهدىن ھېساپسىز ئاتلىقالرنى چىقىرىپ، قورال
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. مهلىك ئارىسالن تهخىـتكه ئولتـۇردى     . بهس، مهلىك ئارسىالن ئاتابېك ئهلدەگىر بىلهن يېتىپ كهلدى       

 .سۇاليمان شاھنى تۇتۇپ بهنىدكه تارتتى ۋە ئۇنى ساقالش ئۈچۈن مهخسۇس كىشى قويدى

بىــر ئايــدىن كېــيىن مهلىــك ئارىــسالن ئاتابېــك بىــلهن ئىــسپاھانغا بارمــاقچى بولــۇپ، ســۇاليمان          

بـۇرادىرى سـۇلتان مهسـئۇد مهشـرىقته دەپنـى          . ئۇ شۇ يهردە ئۆلدى   . گه ئهۋەتتى » قهلئهيى ئهالئىددىن «شاھنى

چىرايـى قىزىلغـا    . قىرىـق بهش يىـل ئۆمـۈر كـۆردى        . ئـالته ئـاي پادىـشاھ بولـدى       ) سۇاليمان شـاھ  (ئۇ  . دىقىل

-ۋەزىرلىـرى . مايىل كۆكۈش، ساقىلى ئوتتۇراھال، بوينى قىسقا، بويى ئېگىز، بـاداڭ قورسـاق كىـشى ئىـدى               

 . ئىدىشهھابىددىن سهقى، مهھمۇد بىننى ئابدۇل ئهزىز ھامىدى، مۇزەففهردىدىن ئهرغۇۋانالر

 )بهت-85ئهسلى ئهسهر (

ســۇلتان -رۇكنىــددىن ۋە ئهددۇنيــا ئارىــسالن بىننــى تــوغرۇل بىننــى مــۇھهممهد بىننــى مهلىــك شــاھ  

. ئۇ خۇش چىراي، ياخشى خىسلهتلىك، خۇش پئېل ۋە سېخي، كهمتهر كىـشى ئىـدى             . ئارىسالن پادىشاھ ئىدى  

ە مائــاش، خــاس خهزىــنه دېگهنلهردىــن ئــۇ خىــراج ۋ. ھــېچكىم ئۇنىڭــدىن جاپــا ۋە ىــارلىق كــۆرمىگهن ئىــدى 

دۇنياۋى ئىشالردىن قول ئۈزۈپ، تائهت ئىبـادەت بىـلهن مهشـغۇل بولغـۇچى،             __زاھىد(خهۋەرسىز؛ ئهمما زاھىد  

الرنىـڭ ئهھۋالىـدىن    )شـهيىخلهر ___مهشـايىخ (مهشـايىخ -ئهۋلىيـا )ئىبادەت قىلغـۇچى  __ئابىد(ۋە ئابىد )شهيىخ

 -ماتـا (ياخـشى كىـيىملهر ۋە ماتـا      .ە يىدۇرۇش ئۈچـۈن تىرىـشاتتى     ئۇالرغا ياخشى كىيدۈرۈش ۋ   . خهۋەردار ئىدى 

ھـېچ  . قىالتتـى )بېـرىش، ئاتـا قىلىـش، ئىنئـام قىلىـش         __بهخـشش (الرنـى خهلقـقه بهخـشش     ) مال، ئهشيا، ماتا  

ئۇنىڭ مهجىلىسىدە شاراپ ۋە سۆھبهت     . پادىشاھ كىيمىگهن ۋە بهخشىش قىلمىغان ماتاالرنى كهرەم قىالتتى       

ئهمما كىشىنىڭ بىهۇدە ۋە نامۇۋاپىق سۆزلىرىگه ھهرگىز قۇالق سـالماس؛ ھېچكىمـدىن            . كامالىغا يېتهتتى 

 .ۋە جهۋىر تاپماس ئىدى)دۈشمهنلىك(يامان ھهرىكهت 

ئاتىسى سۇلتان توغرۇل ئۆلۈپ بىر يىلدىن كهمرەك ۋاقىت ئۆتۈپ، ئۇنى سۇلتان سهئىد مهسئۇد بىننى   

.  مهكتهپكه بېرىـپ ئـۆزىگه ھهمـراھ قىلىۋالغـان ئىـدى           مۇھهممهد رەھمۇتۇلالھى ئهلهيهى تهربىيهت قىلىپ،    

تارىختىن بهش يۈز قىرقتا ئۇنى قهلئه قاراۋۇلى بىـلهن باغـداتتىن ۋە ئهزەربهيجانـدىن لهشـكهر يىغىـش ھهم                   

كه باغدات ۋالىيىسى ئهمىر ھـاجى مهسـئۇد        »قهلئهيى بهكرىيهت «ھهمىداندىن تورابنى چېكىندۈرۈش ئۈچۈن   

ئۇالرنى توققۇز يىل   . ئىدى)قهلئه ۋە شهھهرنىڭ ساقچى ئهترەتلىرى باشلىقى     (تۋالھاپىز كۇ . قېشىغا ئهۋەتتى 
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 .شۇنىڭغىچه ئۆزگىچه ئهھۋال يۈز بهرمىدى. تۇرغۇزدى

 )بهت-86ئهسلى ئهسهر (

تهخىــت (مهلىــك شــاھ بىننــى مــۇھهممهد بىننــى مهھهھمــۇد ۋەلىــي ئهھىــد . ســۇلتان مهســئۇد ئۆلــدى

خاسـبېك ئارىـسالن بىننـى بهلنهكىرنىـڭ سـۆزى بىـلهن            . ئىـدى )ۇلكۈيئوغ(سۇلتان مهسئۇدقا داماد  )ۋارىسى

. بۇ چاغدا ئهمىر ھاجى مهسئۇد باغداتىن قېچىـپ كهلـگهن ئىـدى         . ھودىستاندىن كېلىپ تهخىتكه ئولتۇردى   

ئۇ سۇلتان مهھمۇددىن ئىجـازەت ئېلىـپ باغـداتقا بېرىـپ، ھىنـدى ۋىاليىتـى بىـلهن باغـداتتىن دۈشـمهننى                     

 :اپماق ئۈچۈن سۇلتانغاخاالس قىلىپ، شۆھرەت ت

ئــۆزى )مۇســۇلمانالر ئهمــرى(مــۆئىمىنىن-ئهگهر ئهمىــرۇل. بىــزگه بىــر پادىــشاھ بولمــاي چــارە يوقتــۇر«

بىرىمىـزگه  . قهلئهيـى بهكرەيـسىته ئىككـى پادىـشاھ تۇرۇپتـۇ         . ئاتالنسا، ئۇمهراالر قول قوۋۇشتۇرۇپ تۇرالماس    

 .دېدى» بارغايمهنئىجازەت بهرگىن تاكى خهلپىنىڭ تاقابىلىدا ئۇرۇش ئېلىپ

سۇلتان مهلىك مۇھهممهدنى بهنىد قىلىپ، ئۆزى ھىـسامىددىن ئهلىفـۇش بىـلهن باغـداتتنى ئالماققـا                

مۆئىمىنىننىـڭ لهشـكىرى شىكهسـىت      -ھۆكۈمىرانلىق دېمىقىنى قىززىتىپ، ئهمىـرۇل    . ھهرىكهت قىلدى 

زىرقى ئىراقنىــڭ ھــا(ئهمىــر مهســئۇد بابىــل. كېــيىن ئهلىفــۇش لهشــكىرى شىكهســىت يهپ قــاچتى. تــاپتى

ــهھرىدىن   ــدات شـــ ــايتهىتى باغـــ ــومىتىر يىراقلىقتىكـــــى قهدىمقـــــى بابىـــــل دۆلىتىنىـــــڭ   93پـــ كېلـــ

بــۇ . ئۇنىــڭ ھېساپــسىز خهزىــنه ۋە زەخىيرەســى بــار ئىــدى. ۋىاليىــتىگه ئاتابېــك قېــشىغا كهلــدى)پــايتهختى

 .قاتارلىق خىزمهت ئارقىلىق سۇلتان بىلهن يېقىن دوسىت بولدى

ئۇنىڭمۇ ھېساپسىز خهزىـنه ۋە     . ئىكرامالر بىلهن ئانىسىنىڭ قېشىغا كهلدى    -تمهلىك ئارىسالن ئىززە  

دەۋر نىشانىـسى ئۇنىـڭ     . بۇ ئهسـنادا ئهزالىـددىن ۋە ناسـىرىددىنىڭ كىشىـسى كهلـدى           . زەخىيرەسى بار ئىدى  

 .تهخىت ئۇنىڭ ھوزۇرىغا باش قويدى-بهخت. روزىهاھىغا مولچىلىق ئاتا قىلدى

 ارىسىدا پايتهخىت ھهمىدانغا يۈرۈشئهلهملهر ئ-ۋاقىتكى، ئۇ تۇغ

 )بهت-87ئهسلى ئهسهر (

جاھان ئۇنىڭ دۆلىتى ۋە ئىززىتى، تىـغ ۋە سىياسـىتى ئاسـتىدا ئاتابېـك ئهئىزەمنىـڭ رايـى ۋە                   . قىلدى

پـۇقرا  . ئهتراپ ۋە ئالهم ئۇمهرالىرى كېلىپ ياكى نامه ئهۋەتىپ باش قويـدى          . مهسىلهھهتى بىلهن روناق تاپتى   
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. سـهلتهنتى شـۇ يـول بىـلهن زىننهتلهنـدى     -تهختـى . ىق ۋە ئادىللىق سايىسىدا ئـارام ئالـدى     ۋە ئامما ياخشىل  

ــۋان ۋەزىرلىگــى خــاجه شــهھابىددىن مــۇھهممهد بىننــى ئابــدۇل   ــامۇر . ئهزىــز ســهقفه مــۇئهييهن بولــدى -دى ئ

-بۈيۈك كىرمانى خاتۇن سۇلتاننىڭ ئهقىـدى . مهملىكىتى ھهر جهھهتتىن تىنچلىق تېپىپ تهسلىم بولدى    

 .ھىرى بىلهن زىننهت تاپتىگو

تارىخنىڭ بهشيۈز ئهللىـك بهشـىنچى يىلـى سـۇلتانى ئـالهم ۋە ئاتابېـك ئهئىـزەم سـادەدىن ئىـسپاھانغا                     

ھىسامىددىن ئىنانهھ مهلىك مۇھهممهدنىڭ قېـشىغا بارغـان        . ئهمىر ئهزالىددىن قىيمار ۋالىي ئىدى    . باردى

ىـسالندىن كـۆڭلى قېلىـپ، ھىـسامىددىن ۋە ئىنـانهھ      بۇ چاغالردا ئهزالىددىن قىيمارنىڭ سـۇلتان ئار    . ئىدى

 .بىلهن بىر بولۇپ مهلىك مۇھهممهد بىننى توغرۇلغا كىشى ئهۋەتكهن ئىدى

مهلىـك مـۇھهممهد    . سۇلتان ئارىسالن، شهرىفىددىن گهرد بازۇ ۋە ئهمىر ناسىرىددىن ھهمىدانغا كهلـدى          

سـۇلتان  . ۇل يـولى بىـلهن ئالـدىغا بـاردى        ئىنـانهھ ۋە قىيمـار كـاب      . بىننى توغرۇل پارىستىن يېتىپ كهلـدى     

دا تاقابىـل بولـۇپ، قـاتتىق      »قهلئهيى بۇرزىن «ئارىسالن ۋە ئاتابېك ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپ، كابۇلغا يېقىن         

ئاخىر مهلىك مۇھهممهد توغرۇل قېچىپ ھودىستانغا؛ئهزالىددىن قىيمار قۇمغا؛ئىنانهھ رەيـگه          . جهڭ قىلدى 

. ئىنانهھنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ رەيگه باردى ۋە شـۇ يهردە تۇتـۇپ ئۆلتـۈردى            سۇلتان ئاتابېك بىلهن    . كهتتى

 .ئاتبېك ئهئزەم مهملىكهتنىڭ تهرتىپى ئۈچۈن ئىران ۋە ئهزەربهيجاندا تۇرۇپ قالدى

 ئىسالم(بۇ ئهسنادا مهلىك ئىنجارغا ئىسالم شهھهرلىرىنىڭ

 )بهت-88ئهسلى ئهسهر (

ھهۋەس )ئــاچكۆزلۈك، تامــاخورلۇق__ھهرس( ھهرس.شــهھهرلىرىنى ئىــشغال قىلىــش تــاميى چۈشــتى 

ــدى  ــكه كهل ــۇرلىرى ھهركهت ــالهم تۇغىنىــڭ     . توم ــسالم لهشــكهرلىرى ســۇلتان ئ ــان ئى بۇنىڭــدىن خهۋەر تاپق

يـازات  . سايىسىدا، ئاتابېك ئهئىزەمنىڭ رايى ۋە مهسىلهھهتىنىڭ مهدىتى بىلهن كۇپپارالر دىيارىغا يۈزلهنـدى       

-قــۇۋەت، غهيــرەت-قول؛كــۈچ__ئىلــك(ئىلكــى)پ بېرىلىــدىغان ئــۇرۇشدىــن يولىــدا ئېلىــ_جىهــاد(ۋە جىهــاد

 .بىلهن شاھادەت مىكرىنىڭ دۇرىجىنى پاك كۆڭۈللىرىگه مهھكهم باغلىدى) جاسارەت

ئهمىـر ئىنجـار، بهدكىـردار ئامالـسىز جهڭـگه          . لهشكىرى ئىـسالم كۇپپـارالر دىيارىغـا يېقىـنالپ كهلـدى          

 . ىلهن ئاقىۋىتىدىن ئهنىشه قىالتتىئاتابېك ئېهتىيات ب. چىقىشقا مهجبۇر بولدى
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بهلكـى دىنـسىزالردىن بىـر تهنمـۇ ئامـان          . لهشكىرى ئىسالمغا كۇپپـارالر ھۇجـۇمى تاقابىـل بواللمىـدى         

ئۇمهرا ۋە لهشكهرلهر ئۇ يهردىكى خهزىنه ۋە دەپـنه، ئۇسـكۇنه           -ئۆلىما. ئىنجار ئىسالمغا ئهسىر بولدى   . قالمىدى

ئىنجـار  . پاھىشه ۋە شـارابخانىالرنى ۋەيـران قىلـدى      . نى تاالن قىلدى  )رەتئىما-ئۆي(قابدۇق، خانىالر -ۋە ياراق 

 .بىلهن ئۆلتۈرۈلدى)يالتىراق قىلىچ(يالىڭاچلىنىپ سارغىيىپ، تىترەپ، تىغى ئابىدار

ــدى    ــتىگه مهشــغۇل ئى ــاد غهنىمى ــدئهتچىلهر پۇرســهت تېپىــپ قاچــاق   . ئىــسالم لهشــكهرلىرى جىه بى

ۇزرەسىدە ئـۈچ پهرسـهڭ يىراقلىقتـا ئـۈچ قـات قورغـان، خىـش بىـلهن                 لهشكهرلهر بىلهن قېچىپ بېرىپ، تاغ ئ     

ئۇالغدا تـاش ۋە گهج توشـۇپ تېزلىـك بىـلهن ئـاز مـۇددەتته ئېگىـز سـېپىل                   . گهجدە بىر گهز سېپىل ياسىدى    

پاالخمــان، مهنجهنىــق تهييــارالپ . بىــدئهتچىلهر ۋە قاچــاق لهشــكهرلهر شــۇ يهرگه ئورۇنالشــتى . بهرپــا قىلــدى

ــ ئانــدىن دەرۋازىغــا . يىغىــپ، مۇســتهھكهم بولــدى )تىــركچىلككه كېرەكلىــك نهرســىلهر (اشزەخىيىــر ۋە مهئ

 .دۇمباقلىرىنى ياڭرىتىپ، ساداسىنى كۆككه يهتكۈزدى- سۇناي ۋە ناغرا-چىقىپ كارناي

 )بهت-89ئهسلى ئهسهر (

ــۇمهرائى مــۇكهررەم جىهــاد ســهپىرىنى ئاخىرالشــتۇرۇپ، جىهــ    ــالهم، ئاتابېــك ئهئىــزەم ۋە ئ اد ســۇلتانى ئ

تـۆت ئايـدىن    . يۈزلهنـدى )ئهڭ كاتتـا ئـۇرۇش، دىـن يولىـدا ئېلىـپ بېرىلىـدىغان ئهڭ زور ئـۇرۇش                (ئهڭبهرىگه  

ئۇ يهردە پـاراۋانلىق    . بىددئهتچىلهر تولىسىنى ئۆلتۈردى  . زىيادىرەك مۇددەتته قهلئهنى ئېلىپ ۋەيران قىلدى     

ئـۇ قهلئهنـى بهد مهزھهپـلهر       ). بـار ئىـدى   بۇ جايـدا بىـر قهلـئه        .(ئاندىن قهھهباب ۋېاليىتىگه كهلدى   . ئورناتتى

جهھـان  «سۇلتان سـهئىددىن مهسـئۇد زامانىـدا بىنـا قىلىـپ، ئۇنىڭغـا            ) غهيرى مهزھهب، غهيرى دىندىكىلهر   (

. دەپ ئـات قويغـان ئىـدى      )جاھاننى بويسۇندۇرغۇچى زور پادىشاھ   __جهھهھان كۇشاھ جهھان كۇشاي   (» كۇشاھ

ئۈچ ئاي يېتىـپ، مهنجهنىـق ۋە       -لهن كېلىپ، تاغ ئاستىدا ئىككى    سۇلتان سهئىد تامام ئۇمهرا ۋە لهشكىرى بى      

شـۇ سـهۋەپلىك    . پاالخمان ئېتىپ، قهلئهنـى ئـاالي دەپ قالغانـدا، ئـۇمهراالر ئارىـسىدا ئىخـتىالپ پهيـدا بولـدى                  

شـۇنىڭ بىـلهن    . ياراق، ئهسۋاپلىرىنى ئېلىـپ چېكىـنگهن ئىـدى       -لهشكهرلهر قهلئه ئالدىدىن كۆچۈپ قورال    

 .هنه قۇۋەت تېپىپ، قهلئه ئهتراپىغا ئىمارەتلهر بىنا قىلدىبىدئهتچىلهر ي

ســۇلتان ســهئىدەك پادىــشاھ تامــام ئــۇمهرا ۋە لهشــكىرى بىــلهن ئــۇ قهلئهنــى ئىــشغال قىلىــشقا ئــاجىز  

ــدى  ــگهن ئىـ ــان    . كهلـ ــدئهتچىلهرگه زامـ ــسالن بىـ ــۇلتان ئارىـ ــت(سـ ــهت-ۋاقىـ ــان)پۇرسـ ــانلىق، (ۋە ئامـ ئامـ
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دەپ ئــات قويــدى ھهمــدە مۇســۇلمانالردىن »ئارىــسالن كۇشــاي«نىڭغــابهرمهي، قهلئهنــى ئېلىــپ ئۇ)ئــاراملىق

 .كۇتۋالالر تهيىن قىلدى

 ۋە نۇسرەت بىلهن لهشكىرى ئىـسالم      پهتىه-دۆلهت ۋە سهلتهنىتىدە بۇ ئىككى غهلبه     )باشالنغۇچ(ئىپدائى

ۈشـمهن،  د-دوسـىت . ئـالهمگه يهتتـى   -غهلبه خهۋىـرى ئهتـراپ    . دۆلىتىنىڭ تۇغى ئېگىز ئۆرلىدى   . قۇۋەت تاپتى 

 يىراق ۋە يېقىن ھهممه سۇلتان ئارىسالننىڭ

 )بهت-90ئهسلى ئهسهر (

 .پهرمانىغا باش قويدى

ــۈز ئهللىــك توققــۇز ئىــدى   ــا بهش ي ــۇمهرا ۋە ئهركــانى دەۋلهت )ســۇلتان ئارىــسالن(تارىخق دۆلهت (تامــام ئ

هزارى ھهزارغـا   بىـلهن ئىـسپاھانغا كهلـدى ۋە بىـر يىـل تـۇرۇپ، ئانـدىن مـۇرغ                )ئهربابلىرى، ئۇلۇغ كىشىلىرى  

 .ئاتابېك زەنگى پارىستىن سۇلتاننىڭ خىزمىتىگه كهلدى. باردى

نىڭ يىگىرمه ئالتىسىدە   )ئاي-5(جهمادىيهل ئهۋۋەل . خاجه شاھاببىدىن سهقى ھهمىداندا كېسهل ئىدى     

نىـڭ ئـون بىرىـدە      ) ئـاي -10(شـۇ يىلـى شـهۋۋال       .  ئـۆز ئۆيىـدە دەپـنه قىلـدى        -ئـۇنى ئـۆز مهھهلىـسىدە     . ئۆلدى

) ئـاي -11(شۇ يىلى يهنى زۇلقهئىـدە      . ى ئالهم ۋە ئاتابېك زەنگى مۇرغهزار قارا تهگىنگه كېلىپ چۈشتى         سۇلتان

ئانـدىن كېـيىن ھهمىدانـدىن      . ئهمىـر ناسـىردىددىن ئـاغۇش ھهمىدانـدا ئۆلـدى         . نىڭ يىگىـرمه بىـرى ئىـدى      

 . رەي تهرىپىگه يۈزلىنىپ داچىسغا كېلىپ چۈشتى قوزغىلىپ

ئهمىــر . نىــڭ ئــون تــۆتى ئىــدى)ئــاي-1(بىرىنچــى يىلــى، مــاھى مــۇھهررەمتارىخنىــڭ بهشــيۈز ئــاتمىش 

نىڭ يهتتىسى دۈشهنبه كۈنى فهخرىددىن ئىمىن ۋە مهئىنىددىن )ئاي-2(ماھى سهپهر . ئهزالىدىن ۋاپات بولدى  

شۇ چـاغالردا   . ۋەزىرلىك فهخىردىنگه مۇقهرەر بولغان ئىدى    . سۇلتان خىزمىتىگه ھهمىداندىن سادەگه كهلدى    

ھېساپسىز . قاتتىق بوران چىقىپ، مۇنارالرنىڭ ئۇچىنى ئۇچۇرۇپ، چېدىر ۋە ئىمارەتلهرنى ئۆرۈۋەتتى         سادەدە  

نىڭ ئون سهككىزى ئازنى كۈنى )ئاي-2(سۇلتان سهپهر ئېيى  . ئاندىن رەيگه يۈزلهندى  . خارابىلىق پهيدا بولدى  

 .ىفهخرىدىددىن كاشىنى ۋەزىر قىلد. رەي شهھىرىگه كېلىپ ئهمىر سارايغا چۈشتى

نىڭ تۆتى چارشـهنبه كـۈنى شـهرىفىددىن گهردبـازو گـۇمبىزى شهھنهشـاھتا              )ئاي-5(ئهۋۋەل-جهمادىيهل

 ئۇستىخىنىنى. قازا قىلدى
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 )بهت-91ئهسلى ئهسهر (

ئاتابېـك ئهئىـزەم ئـۈچ كـۈن تهزىـيهت      . ھهمىدانغا ئېلىپ بېرىپ مهدىرسـدە دەپىـن قىلـدى       )مېيىتىنى(

 .تامام ئۇمهراالر ھازىر بولدى. تۇتتى

پادىشاھنىڭ پاناھىـدا   )ئىراننىڭ شىمالىدا، كاسپى دېڭىزىنىڭ جهنۇبىدىكى رايون     (ىنانهھ مازانداران ئ

جهمادىيهل ئهۋەلنىڭ ئون بىرى چارشهنبه كۈنى سۇلتان رەيدىن چىقىـپ، ئىككـى يولنىـڭ ئارىـسىغا                . ئىدى

بېقىنمـاس خىيالىـدا    ئىنانهھ رەيگه   . شۇ كۈنى شاھى مازەندارران ۋە ئىنانهھنىڭ ئهلچىسى كهلدى       . چۈشتى

ئـۇ نـۆۋەت ئهلچىلهرنىـڭ      . گهرد بازونىڭ ئۆلگىنىنى ئاڭالپ، سۆزىدىن يېنىپ ئهلچـى ئهۋەتـكهن ئىـدى           . ئىدى

 :جاۋاپ مۇنداق ئىدى. سۆزى ماقۇل بولماي ياندى

 »!ئىنانهھ مازانداران شاھىنىڭ خىزمىتىگه قانائهت قىلسۇن«

بـاش  (تان ئانىسى ۋە تامام ئۇمهرا، سىپاھ سـاالر       نىڭ يهتتىسى سهيشهنبه كۈنى سۇل    )ئاي-7(رەجهپ ئېيى 

كىبهر مۇزەففهردىدىدىن ۋە قىزىـل ئارىـسالن لهشـكهرگاھتىن كۆچـۈپ نهھقـان تهرىـپىگه يـۈرۈپ                 ) قوماندان

رەجهپ ئېيىنىڭ ئون بىرى شهنبه كۈنى ئاتابېك ئهئىزەن ئۇمهراالر بىلهن          . غا كېلىپ چۈشتى  »بااليى تهيران «

ئىنانهھ ئهلچىلهرنىڭ سـۆزى بىـلهن نائۇمىـد بولـۇپ،          . تا ماكان تۇتتى  »دوالب«تانسۇل. فىروزە تېغىغا كهتتى  

ــاردى      ــشىغا ب ــاھنىڭ قې ــارەزىم ش ــۈن خ ــمهك ئۈچ ــدى  . مهدەت تىلى ــدانغا كهل ــۇلتان يهنه ھهمى ــك . س ئاتابې

ئهزەربهيجانغــا كېلىــپ، رەينىــڭ پادىــشاھلىقىنى ئــۇمهر ئهلىــگه بهردى ۋە ئىنــانهھ لهشــكىرىدىن خــاتىرجهم  

 .دۇنيا يىغىپ قهلئهنى مهھكهم قىلدى- زەخىيرە ۋە مالقىلىپ،

ئىنـانهھ خـارەزىم شـاھتىن      . سۇلتان مۇرغهزار شـىرۇقا كهلـدى     . تارىخقا بهش يۈز ئاتمىش ئىككى ئىدى     

 ئىراققا. لهشكهر ئېلىپ

 )بهت-92ئهسلى ئهسهر (

ى ئهمهلـگه   نىمۇھاسـىرە قىلغـان بولـسىمۇ، ئهممـا ئۈمىـد         »قهلئهيـى تهبهرۇك  «يۈزلىنىپ، نهچـچه كـۈن      

ئىنـانهھ قهلئهنـى تاشـالپ      . بۇ چاغدا ئۇمهر ئهلى ئاتـابېكتىن يـاردەم تىـلهپ نـامه ئهۋەتـكهن ئىـدى               . ئاشمىدى

 .بۇنىڭ بىلهن خارەزىم شاھ لهشكىرى ئىنانهھكه باقماي يېنىپ كهتتى. بهھرۇزەنجانغا يۈرۈش قىلدى

. ىـنالپ يېتىـپ كهلـگهن ئىـدى       ئاتابېك ئهئىـزەم ھهم يېق    . سۇلتان شىرۇھتىن زەنجانغا يۈرۈش قىلدى    
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ئىنـانهھ خهۋەر تېپىـپ ئهبههردىـن يانـدى ۋە خـارەزىم            . ئۇمهر ئهلى ئاتابېكنى قارشى ئېلىپ ئالـدىغا چىقتـى        

فهردىنگه بېرىپ، ھېساپسىز مۇسۇلمانالرنى تـاالن قىلىـپ، ئىككـى مىڭـگه يـېقىن تـۆگه ئېلىـپ خۇراسـان                    

. ابېــك ۋە ئــۇمهراالر ئارقىــدىن قــوغالپ رەيــگه بــاردىســۇلتان، ئات. تهرىپــى بىــلهن خــارەزىمگه يــۈرۈش قىلــدى

تارىخنىڭ بهش يـۈز ئـاتمىش ئـۈچى باھـار پهسـلىدە            . سۇلتان شۇ قىش رەيدە تۇردى    . ئىنانهھ كورگانغا كهتتى  

 .قىش پهسلىدە سۇلتان سادەگه كهلدى. ئاتابېك ئهزەربهيجانغا ياندى. نهفلى بهندانغا كهلدى

ىرىت، يهنه بىرەر شهھهرگه خىراجهت قىلىپ، ئىككى يول ئارىسىدا         ئۇمهر ئهلىدە قهلئهنى تۇتۇشتىن س    

سـۇلتان خهۋەر تېپىـپ ئـۇنى       . بىر شهھهر بىنا قىلىپ، قارشى باش كۆتۈرۈپ چىقىش ھهۋىـسى پهيـدا بولـدى             

ئهتىسى سۇلتانغا كۆرۈنـۈش قىلىـپ،      . ئۈمهر ئهلى ۋە مۇئىن سادەگه كهلدى     . مىكىر بىلهن قېشىغا چىرلىدى   

 :سۇلتان. ته ئولتۇرغان ئىدىخىلۋەت-سارايدا

خـانىلىرىنى  -دەپـنه ۋە ئـوي    -ئانـدىن ئۇنىـڭ خهزىـنه     . دەپ ئهمىر قىلدى  » !ئۇنى تۇتۇپ بهنكه تارتىڭالر   «

 .زىمىستاندا يهنه سادەگه كهلدى. ئاندىن ھهمهدانغا باردى. قهلئهنى خاجه ئهزالىدىنغا بهردى. تاالن قىلدى

 قىدىن خهۋەر تېپىپئىنانهھ سۇلتاننىڭ ئۈمهر ئهلىنى تۇتقانلى

 )بهت-93ئهسلى ئهسهر (

 .شاھى مازانداران مهدەت تىلهپ ھېساپسىز لهشكهر ئېلىپ كهلدى. رەيگه يۈرۈش قىلدى

ئـۇالر  . ھاجىب كىبرى نهسرىدىدىن ۋە جهمالىددىن قاتارلىق ئۇمهراالر سۇلتاننىڭ خىزمىتىـدە ئىـدى           

ئهممـا لهشـكهرلهرنىڭ    . ه شىكهسـىت بهردى   ئىنـانهھ بىـلهن جهڭ قىلىـپ لهشـكىرى ئىنـانهھك          . رەيگه باردى 

سـۇلتان ھهم سـادەدىن ئـۇمهراالر بىـلهن         . ئـۇمهراالر قـايىتتى   . بىتهرتىپلىكىدىن سۇلتانغا ۋەھىـمه چۈشـتى     

 .ھهمىداغا باردى

يـاراق  -ئىنانهھ شهھهرنى مهھكهمـلهپ، قـورال     . ئىنانهھ رەيدىن سادەگه، ئاندىن تا ھۇرۇفانغىچه كهلدى      

. بىــراق تامــام خــااليىق قوزغىلىــپ ئاتابېكنىــڭ ئالــدىغا چىقتــى. يــار قىلغــان ئىــدىۋە مهنجهنىقلهرنــى تهي

سـۇلتان ئـۇنى    . ئىنانهھ خىجىـل بولـۇپ ئهھىـد قىلىـپ، قهسـهم ئىچىـپ سـۇلتاننىڭ خىـزمىتىگه چىقتـى                  

ئىنـانهھنى تورانىـڭ   . ئهتىـسى سـۇلتان قېـشىغا چاقىرتىـپ ئىزدەشـتۈرگهن ئىـدى      . ئېلىپ شهھهرگه ياندى  

 .لدىدىكى بىر چېدىردىن ئۆلۈك ھالهتته تاپتىدەرۋازىسى ئا
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سـۇلتان رەيـگه كېلىـپ، خـاراپ بولغـان قهلئهلهرنـى نهسـرىددىن              . بهس، تامام ۋىاليهت تهسـلىم بولـدى      

ئـۆمرىنى ئـاالھىزەل ئـۈچ يىـل شـۇ          . ئۇ قهلئهدە ئىستىقامهت بىلهن مهشغۇل بولـدى      . بىننى ئاتابېككه بهردى  

 .هنه بىر ياردەمچىسىدىن ئايرىلدىسۇلتان ي. تهرىقىدە ئۆتكۈزۈپ ئۆلدى

سۇلتان سادەدىن ئانىسى، تامـام ئـۇمهرا ۋە ئهركـانى دۆلهت بىـلهن             . تارىخقا بهش يۈز ئاتمىش بهش ئىدى     

ئـۇ سـۇلتاننىڭ ئارقىـسىدىن      . خاجه جهاللىدىدىن بىننـى قهۋامىـددىننى ۋەزىـر قىلـدى         . ئىسپاھانغا كهلدى 

ھېسابىنى ئۇنىڭغا تاپـشۇرۇپ، مۇۋاپىـق پهيىتـته ئاتىـسىنىڭ          تامام ۋەزىرلىك   . ئىسپاھانغىچه بىلله كهلدى  

يـاز  (بوسـتاندا . سـۇلتان باھـار پهسـلىدە كىرمانغـا كېلىـپ، مـۇرغهزارى ئىـشانغا چۈشـتى               . سارىيىغا چۈشـتى  

 تامام مهملىكهت. ئاندىن ھهمىدانغا باردى)پهسلىدە

 )بهت-94ئهسلى ئهسهر (

گاھى ھهمىدانـدا، گـاھى     . ستاندا يهنه سادەگه كهلدى   سۇلتان زىمى . ئىشى شۇ تهرىقىدە ئىنتىزام تاپتى    

. دە بولدى )قورغان، قهلئه (»مۇرغهزازى سهرس «دا گاھى )يايالق، باغ (»مۇرغهزارى لهئلى بهندان  «باھار پهسلىدە 

ھازىرقى ئىراننىڭ غهربىي شىمالىدىكى قهدىمكى بىـر       (ئاخىر تارىخنىڭ بهش يۈز ئاتمىش سهككىزى تهبرىز      

 .شۇ يىلى ئابدۇل ئهزىز قهلئهدە بىننى دەرنى چاپتى. ئىد ئابادنى ماكان قىلدىدە سه)شهھهرنىڭ نامى

مهلىك ئهنجار ئهزەربهيجانغا يۈرۈش قىلىپ، ھـېچ يهردە تۇرمـاي مـۇرغهزارى            . سۇلتان ھهمىدانغا كهلدى  

ن شـۇ   ئاتابېك ئهئىزەم ۋە ئهمىر ھاجىپ كهبىر، ئهمىر مۇزەففهرىـددىن، قىزىـل ئارىـسال            . پارس بازىرىغا باردى  

ئارلىق ئۈچ  . ئۇالر سۇلتاننىڭ لهشكهر بىلهن ئهنجار ئۆزرەسىگه بېرىشقا مهسلىههت قىلىشتى        . يهرگه كهلدى 

. ئۈچ كۈن ساقلىغان بولـسىمۇ، ياخـشى بواللمىـدى        -ئىككى. سۇلتان بىتاپ بولۇپ قالدى   . كۈنلۈك يول ئىدى  

 ئـۆزگه سـاھىپ ۋە لهشـكهرلهر تامـام          شۇنىڭ بىلهن سۇلتاننى ئانىسى بىلهن قهلئهگه ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ،       

 .ئهنجارغا باردى

ئهزەربهيجانـدىكى  (شۇڭا قىرىـق كۈنـدىن كېـيىن دەريـايى ئهرەس         . سۇلتاننىڭ كېسىلى ئۇزاققا تارتتى   

يـۈزدىن بىرىمـۇ سـاقايمىدى،      . بـۇ يهردە لهشـكهرلهرگه ۋابـا تهكـكهن ئىـدى          . لېۋىگه كهلدى )بىر دەريانىڭ نامى  

قالغان ئاغرىق لهشكهر يولـدا ئۆلـۈپ       . نهھجانغا كهلدى . لتان ھهم ساقسىز ئىدى   سۇ. تااليلىرى ھاالك بولدى  

 قهلئهلهرنـى   -ئاتابېك ئهئىزەم لهشكهرى كېلىپ شـهھهر     . جىراالرغا يوشۇرۇنغان ئىدى  -ئهنجارالر تار . تۈگىدى
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ادىشاھ ۋە سۇلتان نهھجاندا ئهللىك كۈن تۇرۇپ، پ. ئاندىن قايتىپ نهھجانغا كهلدى. تاالن قىلىپ ئوت قويدى

ئۇمهرالىرىغا تون كىيـدۈرۈپ، ھهمىـدانغا يۈزلىنىـپ تهبرىـزگه يهتكهنـدە ئانىـسىنىڭ ئۆلگهنلىـك خهۋرىنـى                  

 سۇلتاننىڭ. ئاڭلىدى

 )بهت-95ئهسلى ئهسهر (

بۇ شـۇ   . شۇنىڭ بىلهن سۇلتان يهنه ھهمىدانغا كېلىپ تهزىيه بىلدۈردى       . ئانىسى نهھقاندا قالغان ئىدى   

بىـر ئايـدىن كېـيىن    . نىزامـى بىـلهن باغلىنىـشلىق ئىـدى     -مهملىكهتنىڭ قائىـدە  دۆلهتنىڭ مۇقۇملىقى ۋە    

ئۇنىڭ مېيىتىنى ھامىدانغا كهلتۈرۈپ مهدرىـسىدە      . ئاتابېك سهئىدنىڭ ھهم نهھقاندا ئۆلگهن خهۋرى كهلدى      

 .دەپىن قىلدى

دە )ايئـ -5(تارىخنىڭ بهش يۈز يهتمىش بىرى جهمـادىيهل ئهۋەل       . سۇلتاننىڭ كېسىلى ئۇزاققا سوزۇلدى   

نىـڭ  )ئـاي -6(ئـاخىر –ئهمىر سهيىد كهبىر فهخىرددىننىڭ سىڭلىسى پاتىمهنى نىكاھ قىلىىپ، جهمـادىيهل           

ئـۇ قىرىـق    . بىر ھهپتىدىن كېيىن سـۇلتان ۋاپـات بولـدى        . بېشىدا سۇلتاننى ئۇنىڭ سارىيىغا ئېلىپ باردى     

 يۈزلـۈك ۋە خـۇش چىـراي،       ئـۇ قىزىـل   . ئون بهش يىل يهتـته ئـاي بهش كـۈن پادىـشاھ بولـدى             . ئۈچ ياشتا ئىدى  

شـهھابىددىن ئوبۇلقاســىم، ئابـدۇلئهزىز ســهقىي،   –ۋەزىرلىـرى  . سـاقىلى ئـۇزۇن، پــالۋان سـۈپهت كـشى ئىــدى    

ــددىن بىننــى مهئىينىــدددىن؛ ياســاۋۇلى      ــددىن بىننــى قهۋامىــددىن ئهســابادى، فهخرى –ھامىــدى جااللىدى

لىرى مۇزەففهرىدىن، قىزىل ئارىسالن بىننـى      ئۇزەففهرىدىن بازو ۋە مۇھهممهد بىننى ئېلدەگىر؛باش قوماندان      

 .ئىلدەگىر ئىدى

*   *    *  

 )بهت-96ئهسلى ئهسهر (

بايان قىلىنىشچه، سـۇلتانى رۇكىنىـددىن ۋە ئهد دۇنيـا ئهبـۇ تالىـپ تـوغرۇل بىننـى ئارىـسالن بىننـى                          

ــل        ــى مىكائىـ ــفهر بهگ بىننـ ــى جهئىـ ــسالن بىننـ ــپ ئارىـ ــى ئالىـ ــاھ بىننـ ــك شـ ــى مهلىـ ــۇھهممهد بىننـ مـ

ئـۇ دۆلهتنىـڭ شـاھانه سـارىيىدا تۇغۇلغـان، سـائادەت مۇھىتىـدا              . سۇلتان توغرۇل پادىشاھ ئىـدى    __سهلچۇق

پهرۋىش تاپقان، ھېچبىر ھهركهت قىلماستىنال مهملىكهتكه ئېرىـشكهن ۋە سـهلتهنهت تاجىـسىنى كىـيگهن؛               

.  ئىـگه بولغـان ئىـدى      دۇنياغا-جاھاندارلىق رەنجىنى كۆرمهي شهھهرلهر ۋە مهجىلىسلهر قۇرۇپ خهزىنه، مال        
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ئۇ مۇنچه ئىززەت ۋە دۆلهت بىلهن جاھان تۇتـۇپ مهملىكهتنـى شـاتالندۇرغان، ئـالهمنى بېزىگـۈچى تهڭدىـشى                   

 .يوق خاقان ئىدى

 .قۇۋەت بهردى-ئۇنىڭغا ئهجهم ئاتابېك ئهئىزەمنىڭ بهرىكىسى، رايى ۋە تهربىيىسى كۈچ

ڭ ئىنايىتىنى قولغـا ئېلىـپ، دۈشـمهنلىرىنى        ئهتراپىدىكى تهۋە ساھابىلهرنى  -سۇلتان توغرۇل ئۆپچۆرە  

ئىككـى  -قىممىتىنى يۇقرى كۆتۈرۈپ، قۇدرەتلىك خۇداۋەندە كهرىمـگه ئىـشىنىپ، بىـر   -كۆزگه ئىلماي، قهدىر  

ئايدا ئىككى مهرتىۋە جاھانگىرلىك قىلـدى؛ بىـر مهرتىـۋە پارىـستا، يهنه بىـر مهرتىـۋە ئهزەربهيجانغـا لهشـكهر                     

ھهر دىيـار پادىـشاھنى ئۆزىنىـڭ مـۇالزىمىتىگه مـاقۇل           . تهسلىم بولـدى  )كهتمهملى(ئىككى ئىقلىم   . تارتتى

 .ھېچ ئۇمهرانىڭ مهدىتى ۋە ياردىمىنى ئالماي ۋە مۇھتاجلىق تارتماي، قانائهت ھاسىل قىلدى. قىلدى

كۆردىكى، دۆلهت ئۇنىڭ تىغىغا بويسۇنغان، بهخىت ئۇنىڭ ئۈزەڭگىسىگه بـاش قويغـان ۋە ئىختىيارىغـا               

ان ۋە زامان ئۇنىڭغا تهسلىم بولـۇپ، چارىـسىز ۋە ئـاجىزلىق بىـلهن قۇللـۇقنى قوبـۇل قىلغـان                    ئۆتكهن، جاھ 

مۇشـاقهتنى راۋا  -غهزەپ، زۇلۇم-ھېچ ئۇمهراغا قهھر. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇي ۋاپا يولىدا مهھكهم تۇردى     . ئىدى

 بىهايهت. كۆرمىدى

 )بهت-97ئهسلى ئهسهر (

 مېهرىۋانچىلىــق كۆرســىتىپ، ھهر كــۈنى مائــاش ۋە    ئۇلــۇغ ســۆزلهر ، ئېهــسان ۋە نــېمهتلهر بىــلهن    

بۇنىڭـدىن  . ھهر ئىشتا ئۇالرنىڭ يامان قهسىت ۋە ئادەتلىرىنى ئېتىبارغا ئالمىدى        . تهمىناتنى زىيادە قىلدى  

 :مهقسهد

مهرتىۋە بىلهن ئامانلىق تاپقـاي؛ دۆلىتـى       -ئىشرەت ۋە يۈكسهك ئورۇن، دەرىجه    -تاكى ھهممىسى ئهيىش  «

ــال ــڭ-ۋە كام ــل     نېمىتىنى ــۇ ئهدى ــلهر؛ ب ــدىن تىلىگهي ــۈك تهڭرى ــنى بۈي ــادە بولۇش ــف ۋە  - زىي ــام، لۇتى ئىنئ

ھهممهتنىــڭ تهقهززاســى بىــلهن تامــام جاھــان ئىقلىمنــى تــا ئىختىيارىغــا ئېلىــپ، زامــان ئۇنىــڭ تهخىــت   

ھاياتىغا مۇرادى رام  -نىڭ دۆلىتى ۋە ئۆمۈر   »59«ھاتهم ۋە رۇستهم  »58«پهرمانىغا بويسۇنغاي؛ پادىشاھ جهمشىد   

مانـا بـۇ دۆلهتنىـڭ      _ »لغاي؛ پادىشاھلىق نىشانىسى ۋە جاھاندارلىق تهرىقىسى ئۇنىڭدىن يادىكار قالغـاي         بو

 .ئاتابېك ئهئىزەمنىڭ راي ۋە تهدبىرىدۇر_ئۇلۇغى

چـۈنكى  . شۇنىڭدىن كېيىن ئۇمهراالر شـاھنىڭ دەرگاھىغـا تـا ئۆمۈرنىـڭ ئـاخىرغىچه قۇللـۇق قىلـدى               
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ــل   ــالهت، ئهقى ــسلهت ۋە كام ــم پار-ياخــشى خى ــارىتىلىش، ئىلى ــهت، ي ــا  -اس ــدا ئات ــادالهت بابى ــېكمهت ۋە ئ -ھ

 .بوۋىلىرىدىن تارتىپ ھېچ پادىشاھ ئۇنىڭدەك ئهمهس ئىدى

ياراق ئىشلىتىش،  -تهڭرىتائالال ئۇنىڭغا خهلقپهرۋەرلىك، دوسلۇق، چهۋەندازلىق، ئوقيا ئېتىش، قورال       

ــارلىق ھــۈنهر   ــدى ســهنئهتنىڭ ھهممىــسىنى -يىگىتلىــك ۋە ھۆكۈمىرانلىــق قات ــان ئى ــام قىلغ شــۇ .  ئىنئ

پاراسىتى ئۇنىڭ  -ئاقىلالر پهم . قاتارلىق خىسلهت، ياخشى ئادەت، يېقىملىق ئۇنىڭدا كامالىغا يهتكهن ئىدى        

 .ئىدراكىدىن ئاجىز ئىدى

. يۇقرىدا تىلغا ئېلىنغانلىرى پهقهت ئهل ئاغزىدا نهقىل قىلىنغىنى ئىچىدىكى ھهر مىڭدىن بىرىـدۇر        

مهزكۇر تارىخنىـڭ ئـاخىرى ۋە داۋامـى ۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن ھهقتائاالنىـڭ                . ۇرقالدىسى جاھانغا باقىيد  

مهدىتـى ئــارقىلىق ياخــشىالر تهرىپىـدىن ۋۇجۇدقــا كېلىــپ، تــا كېيىنكـى زامــانالردا بهنــدىلهرگه يهتــكهي ۋە    

 :نهزم. ئوقۇپ ئىشتكهي

 )بهت-98ئهسلى ئهسهر (

 دە ئۆرتهنىپدۇرمهن،①گهرچه ھهجرىڭ

 .كېتىپتۇرمهنتهڭرىگه تاپشۇرۇپ 

 دىلبهرىڭ ۋەسلى بىرله بولغىل شاد،

 .ئهزابى، سهن ئازاد②ماڭا فۇرقهت

 )ئايرىلىق، جۇدالىق___ھهجر(①

 )ئايرىلىق، جۇدالىق__فۇرقهت(②

خاجه ئىمام زۇھرۇددىن نىشاپۇرى ئهۋالدى سهلچۇقنىڭ بايانىنى ۋە تـارىخىي كهچۈرمىـشلىرىنى مۇشـۇ              

 .يهرگىچه يهتكۈزگهن ئىكهن

د مــۇھهممهد بىننــى ئىبــراھىم بــۇ تــارىخنى ئاخىرالشــتۇرماقنى نىــيهت قىلىــپ، ســۇلتان  ئهبــۇ ھامىــ

تـوغرۇل دەۋرىنـى تـا ئاخىرىغـا يهتكـۈزگهن ئىـكهن؛ خـاجه ئىمـام زوھۇردىـدىن سـۇلتان توغرۇلنىـڭ دەۋرىــدە            

 .كىتاپ ھالىتىگه كهلتۈرگهن ئىكهن

ىــڭ بايــان قىلىــشىچه، ســۇلتان تارىخنىــڭ بهش يــۈز توقــسان توققــۇزى، مــۇھهممهد بىننــى ئىبراھىمن    
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ئادىللىق ۋە سىياسهتلىكته ئهۋالدى سهلچۇقتا ئۇنىڭ تهڭدىـشى        . سهئىد رۇكىنىددىن توغرۇل پادىشاھ ئىدى    

. خۇلىـق، تامـام ھـۈنهر، ئهقىـل ۋە ئـادىللىقنى ئۇنىڭـدىن ئايىمىغـان ئىـدى        -تهڭرىتائالال كامـال . يوق ئىدى 

امانىـدەك؛ ئـادالهت، دانىـشمهنلىك، يېتۈكلـۈك ۋە سـاخاۋەتته           باتۇرلۇق، مهردانىلىق ۋە شـىجائهتته رۇسـتهم ز       

غهزەپ -ئـالىمالرنى دوسـىت تۇتقـۇچى، دەرۋىـشلهرنى ياخـشى كۆرگـۈچى، دۈشـمهنلىرىگه قهھـر               . يىگانه ئىدى 

 .ئوقىنى ياغدۇرغۇچى كىشى ئىدى

 )بهت-99ئهسلى ئهسهر (

- پۈتكــۈل خهلــق ھــوزۇرئاتابېــك ســهئىد شهمــسۇددىن مــۇھهممهد بىننــى ئېلــدەگىرنىڭ ھاياتلىقىــدا 

ئاتابېــك (دا ئاتابېــك ئادىــل)ئــاي-12(تارىخنىــڭ بهش يــۈز سهكــسهن بىــرى زۇلــههجه ئېيــى  . راھهتــته ئىــدى

بۇچـاغالردا سـۇلتان تـوغرۇل سـادەدە        . رەي شـهھرىدە ۋاپـات بولـدى      )شهمسۇددىن مۇھهممهد بىننـى ئېلـدەگىر     

فهتلىـغ  -ۋە قامالىـدىن ئـارىيه ئىـسپاھاندا      جهمالىددىن ئهي ئهي، سـهيفىددىن رەئـۇس        : بهزى ئۇمهراالر . ئىدى

 .ئىنانهھ خىزمىتىدە ئىدى

ئىشرەت ۋە ھوزۇر بىلهن ئۆتكۈزگهن مهملىكهت ئىشىنىڭ ئورۇنسىز،        -سۇلتان نىيهت قىلدىكى، ئهيىش   

. نا توغرا كهتكهن تهرەپلىرىنى ئورنىغا كهلتۈرۈش ۋە جاھانگىرلىك يولىدا ئـۇرۇش قىلىـش نىيـتىگه كهلـدى              

. ئاتابېك قىزىل ئارىسالن ھهم بۇنىڭغا رازىلىق بهردى      . ىچه، بۇ پادىشاھلىق تهرىقىسى ئىدى    سۇلتاننىڭ ئوي 

ئاتابېك قىزل ئارىـسالن ھېساپـسىز لهشـكهر بىـلهن ھهمىـدانغا            . شۇنداق قىلىپ ئۇمهراالرغا كىشى ئهۋەتتى    

بـۇ ئهھۋالـدا   . ئىشرەتكه مهشـغۇل بولـدى  -گۈمبهزگه چۈشۈرۈپ، ئهيىش -بوستان، راۋاق -لهشكهرنى باغ . كهلدى

بـۇ  . پاساتچىلىرى سۇلتانغا گهپ توشۇپ، سۇلتاننى بهد گۇمان قىلىپ قويدى        -ئىراقنىڭ چېقىمچى ۋە پىتنه   

ئاتابېـك قىزىـل ئارىـسالن      . پاسـاتچىالرنىڭ سـۆزى بىـلهن ئارىـدا ئىخـتىالپ پهيـدا بولـدى             -چېقىمچى، پىتنه 

. ىــدىن ســهلتهنهت ئىــشى ئۇچــۇپ كهتتــىســۇلتاننىڭ قول. ســهلتهنهتنى تامــام ئــۆز ئىختىيارىغــا ئېلىۋالــدى

ئۇمهرالىرىـدىن  . سۇلتاننىڭ بهزى خاس كىـشىلىرى مهھبـۇس قىلىنىـپ، سـۇلتاننى تهڭلىكـته قالـدۇردى              

 .جهمالىددىن ئهي ئهي ۋە سهيفىددىن رەئۇسمۇ سۇلتانغا قارشى باش كۆتۈرۈپ چىقتى

ددىن ئهي ئهي ۋە سـهيفىددىن      جهمالىـ (ۋاقىتكى، ئاتابېك قىزىل ئارىسالن سۇلتاننى ئېلىپ، ئۇالرنىـڭ         

 ئارقىسىدىن)رەئۇسنىڭ
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 )بهت-100ئهسلى ئهسهر (

سۇلتان ئـۆز خاسـلىرى     . ئاندىن رەيگه باردى  . سادەگه باردى ۋە ئاتابېك ئۇ يهردە ئىنانهھنى قىزنى ئالدى        

ئاتابېـك لهشـكىرى   . ئـايبى رەئـۇس قېـشىغا بـاردى     -بىلهن بىر كېچه پۇرسـهت تېپىـپ، يوشـۇرۇنچه سـهمنانغا          

سۇلتان دەمخانىدا بىر تاغ ئارقىسىغا بېرىپ مهھكهم بولدى ۋە نهچچه كـۈن            . هن ئارقىدىن قوغالپ كهلدى   بىل

تولىلىقىدىن شىكهسىت تېپىـپ رەيـگه      )سۇلتان لهشكىرىنىڭ (بىر كۈنى ئاتابېك لهشكهرنىڭ   . جهڭ قىلدى 

غهيـرى دىنـدىكىلهر،    (ربـۇ كهنىتـته بهد مهزھهپـتىكىله      . سۇلتاننىڭ دەمغان دەپ بىر كهنتى بار ئىـدى       . ياندى

. ئانـدىن مازانـدارانغا بـاردى     . ئۇالرنىـڭ قـورغىنىنى ئېلىـپ ۋەيـران قىلـدى         . تـۇراتتى )غهيرى مهزھهپـتىكلهر  

پاسـاتچىالر گهپ   - بـۇ يهردىمـۇ چېقىمچـى، پىتـنه         پادىشاھ مازانداران ياخشى خىزمهتته بولغان ئىدى، بىـراق       

ــدا قىلىــ     ــتىالپ پهي ــدا ئىخ ــۈزۈپ، ئارى ــۆز يهتك ــۇپ، س ــشىي، قورقۇنچىلىــق قىلىــپ   توش ــۇلتاننى ۋەھ پ، س

ــېالن قىلــدى    ــداران بىــر كــۈنى ســۇلتانغا جهڭ ئ شــۇنىڭ بىــلهن ســۇلتان  . كۆرســهتكهنلىكتىن، شــاھ مازان

شـاھ مازەنـداران ھهيـران بولـۇپ، ئارقىـدىن كىـشى            . ئاتلىنىپ شاھ مىزران يـولى بىـلهن سـهمنانغا كهلـدى          

 .كهنلىكىنى ئىزھار قىلدىئهۋەتىپ ئۆزۇر ئېيتىپ، ھهقىقهتهن بىگۇناھ ئى

ئۇمهرائى ئىراق  . دا ھهمىدانغا كهلدى  )ئاي-9(ئاتابېك تارىخنىڭ بهش يۈز سهكسهن ئۈچى رامىزان ئېيى       

ــى      ــشى ئهۋەتت ــۇلتانغا كى ــپ، س ــكهر يىغى ــشىپ، لهش ــلهن قارىشلى ــك بى ــىزلىنىپ  . ئاتابې ــك ئۈمىدس ئاتابې

ئـۇ چاغـدا ئهمىـر ئهبـۇ        . لۈك ھهمىدانـدا قالـدى    مۈ-جاي، مال -تامام ئهسۋاپ، ئۆي  . ئهزەربهيجانغا يۈرۈش قىلدى  

ســىراجىددىن قىيمــار رامىزاننىــڭ توققــۇزى تېزلىــك بىــلهن ئىــسپاھاندىن .  ئىــدى بهكــر مهرۋى شــهھرىدە

 ئهمىر ئهبۇ بهكر قايتىپ. قهتلىخ ئىنانهھ ئهزەربهيجاندىن رەيگه كهلدى. ھهمىدانغا كهلدى

 )بهت-101ئهسلى ئهسهر (

سـىراجىددىن  . ئهزىزىددىننى ۋەزىر قىلـدى   . رامىزاننىڭ ئون تۆتى ئىدى   . دىغا كهل »قهلئهيى بوستان «

. سۇلتان سـادەگه كهلـدى  . زىمىستان ئىدى . قىيمار ئهبۇ بهكر بىلهن بىرلىشىپ ئهزەربهيجانغا يۈرۈش قىلدى       

 ئهمىر ئهبۇ بهكرىنىڭ كهلگىنىنى ئاڭالپ، تارىخنىڭ بهش يۈز سهكـسهن تـۆتى           . ئهمىر ئهلهم ھهمىداندا ئىدى   

يـولالرنى توسـۇپ ئهمىـر    . جهمئىي يىگىت ۋە بۇزۇرۇگزادىلهر بىلهن بىر كۈنلۈك يول يـۈرۈپ كهھـرىگه بـاردى         

 .ئهلى ئالىپنى تۇتۇپ، نۇرغۇن يىگىت ۋە بۇزۇرۇگزادىلهرنى ئۆلتۈردى
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قهتلىخ ئىنانهھ رەيـدىن سـۇلتاننىڭ خىـزمىتىگه كېلىـپ، ئهزەربهيجانغـا يـۈرۈش              . باھار پهسلى بولدى  

ئاتابېكنىـڭ لهشـكىرى فهراۋان بىـلهن ۋەزىـر خهلپىنـى           «. نىـڭ ئـاخىرى ئىـدى     )ئـاي -2(هر ئېيى سهپ. قىلدى

سـۇلتان سـهفىد ئابـاد     . لهشكهر ئاز ئىـدى   . دېگهن خهۋەر كهلدى  » باشالپ پادىشاھلىق قهستىدە كېلىۋېتىپتۇ   

. ۋالـدى چېگرىسى بىلهن قېچىپ دىمىرەھكه كهلدى ۋە باغدات لهشكىرىگه شىكهسىت بېرىـپ، ۋەزىرنـى تۇتۇ             

 .شۇڭا ئۇ تېزلىك بىلهن ئاتالندى. قاچانكى، باغدات لهشكىرىنىڭ مهغلۇبىيهت خهۋىرى ئاتابېككه يهتتى

راۋىقـــى «ســـۇلتان. ئاتابېـــك بىـــر مهنـــزىلگه يېقىـــنالپ كهلـــدى. بهس، ســـۇلتان ھهمىـــدانغا كهلـــدى

ــدان ــتى »ھهمى ــا چۈش ــك . غ ــۇھهن «ئاتابې ــى ك ــتى»راۋىق ــدى  . گه چۈش ــاي جهڭ قىل ــر ئ ــاخىر ئ. بى ــك ئ اتابې

ئهۋۋەل -سـۇلتان جهمـادىيهل  . شـۇنىڭ بىـلهن يېنىـپ سـهفىد ئابادغـا كهتتـى      . لهشكهرلىرى تهڭقىـس بولـدى   

بـۇ  . چۈنكى سۇلتان ئۇالر ئۈستىدىن غهلبه قىلغان ئىدى      . دا ئايبى ۋە ئارىيهنى ئۆلۈمگه بۇيرۇدى     )ئاي-5(ئېيى

قهتلىـخ ئىنـانهھ    . نلىك پهيـدا بولـدى    سهۋەپتىن قهتلىخ ئىنانهھ ۋە ئهالدىننىڭ كۆڭلىدە خۇسۇمهت ۋە دۈشـمه         

 سۇلتاندىن رۇخسهت بىلهن رەشىدكه باردى ۋە ئارقىدىن سىڭلىسى مهراقىپ خاتۇننىڭ

 )بهت-102ئهسلى ئهسهر (

ئـۇالغ ھهدىـيه    -بىساتىنى ئهۋەتىپ، ئهالدىنغا ئىلتىپاتالر قىلىپ سهرۇپاي، شـاھانهھ ئـات         -جابدۇق، ئۆي 

كېـيىن شـاھ ئهزمهننىـڭ خىـزمىتىگه        . ئانـدىن ئهزەربهيجانغـا بـاردى     . قىلىپ، ئوغالنلىرىدىن بىرىنى بهردى   

 .كهلدى ۋە ئهمىر تۇغىنى قهلئهدىن خاالس قىلدى

دا لهشكىرى باغدات بىلهن ھهمىدانغا كېلىـپ، سـهنجهر بىننـى سـۇاليمان             )ئاي-7(ئاتابېك رەجهپ ئېيى  

 ئاتابېـك بىـلهن لهشـكىرى       .شاھ نامىغا خۇتبه ئوقۇتـۇپ شـاھلىق كهمىرىنـى باغلىـدى، نهچـچه كـۈن ئـۆتتى                

. قاچانكى، زىمىستان بولدى. شۇنىڭ بىلهن ئاتابېك ئىراققا يۈزلهندى. باغدات ئارىسدا ئىختىالپ پهيدا بولدى  

ئهزىزىــدىننى ئىككــى ئــوغلى ۋە قهتلىــخ تهشــتىن بىــلهن . نىــڭ يهتتىــسى ئىــدى)ئــاي-12(زۇلههجــجه ئېيــى

. دىن بــارلىق لهشــكىرى بىــلهن ئىــسپاھانغا كهلــدىئۆلــۈمگه بــۇيرۇدى، قهتلىــخ ئىنــانهھ شــۇ مهزگىلــدە رەيــ

ئۇنىـڭ بىـلهن شـهھهر دەۋرازىـسى     . ئىزدەمىرنىڭ ئوغلى ئىسپاھاننىڭ ئوغلى ئىسپاھاننىڭ پاسىبانى ئىدى      

. ئهزدەمىرنىـڭ ئـوغلى سـۇلتانغا نـامه ئهۋەتتـى         . دا نهچـچه مـۇددەت جگـڭ قىلـدى        )شهھهرگه كىرىش ئېغىزى  (

 .دەمگه بارالمىدىسۇلتان زىمىستان بولغانلىقتىن يار
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ئهزدەمىرنىڭ شـهھرىنى   )قهتىلخ ئىنانهھ .(ئىدى)ئاي-2(تارىخنىڭ بهش يۈز سهكسهن بهشى سهپهر ئېيى      

 .ئۆلتۈردى)ئهزدەمىرنى(ئېلىپ، ئۇنى 

قهتلىـخ ئىنـانهھ لهشـكهر بىـلهن        . سۇلتان ئىسپاھانغا يۈرۈش قىلىپ، يېقىـنالپ كهلـدى       . باھار بولدى 

 ئىنانهھ كونا ئـاغرىقى تۈپهيلىـدىن ئـارا يولـدىن لهشـكىرى بىـلهن قايتىـپ                 بىراق قهتلىى . ئالدىغا ئاتالندى 

ئىـسپاھان شـاھى   . ئىككـى كۈنـدىن كېـيىن ئاتابېـك قىزىـل ئارىـسالن يېتىـپ كهلـدى          . ھهمىدانغا كهلـدى  

 سۇلتان زۆرۈرۈىيهت يۈزىسىدىن

 )بهت-103ئهسلى ئهسهر (

 .تتىئاتابېك كېلىپ سۇلتاننى تۇ. ئالدىغا قارشى ئېلىشقا چىقتى

نهچچه كۈنـدىن كېـيىن سـۇلتاننى ئـوغلى مهلىـك شـاھ بىـلهن               . تارىخقا بهش يۈز سهكسهن ئالته ئىدى     

ســهلتهنهت . ئىــراق زېمىنــى ئاتــابېككه ئــوڭچه قالــدى. ئهزەربهيجانغــا ئهۋەتىــپ، كۇھرانــدا مهھبــۇس قىلــدى

ــدى   ــارار بول ــابېككه بهر ق ــۈپ ئات ــدى ســهلچۇقتىن يۆتكۈل هتنى تهخ قىلىــپ، ئاتابېــك ئهســۋابى ســهلتهن . ئهۋل

 .دا ھهمىدانغا كهلدى)ئاي-10(تارىخنىڭ يۈز سهكسهن يهتتىسى شهۋۋال ئېيى

شۇ كېچه ئاتابېـك ئهبـۇبهكىر ئهزەربهيجانغـا        . بىر كۈنى ئاتابېك قىزىل ئارىسالننى ئۆلۈك ھالهتته تاپتى       

 .تهزىيه بىلدۈرۈشتى. كهتكهن ئىدى

باھـار  . ر ئىشى ئۇمهراالرنىـڭ ئىختىيارىـدىا قالـدى       لهشكه. قهتلىخ ئىنانهھ ئانىسى بىلهن رەيگه كهلدى     

 .لهشكهر قارشى ئېلىپ ئالدىغا چىقتى. پهسلىدە قهتلىخ ئىنانهھ يهنه ھهمىدانغا قايىتىپ كهلدى

. دەۋلهئـى لهشـكهر بېـشى ئىـدى       -بهدىردىن قارا كۆز ئاتابېكى ھهمىـداننىڭ ۋالىيىـسى، موجىـددىن ئهلىيـۇل           

نــى »قهلئهيــى ھامىــدان«قارىنىــڭ كۆڭلىــدە گۇمــان پهيــدا بولــۇپ كېلىــشهلمهي، موجىــددىن )ئىككهيــلهن(

بهدىـردىن  . دېـگهن خهۋەر تارالـدى    »سۇلتان توغرۇل قهلئهدىن قۇتۇلۇپ چىقىپتۇ    «بۇ مهھهلدە . ياسىغان ئىدى 

يالغــانىنى تهكــشۈرۈپ تهھىقلىمهســتىنال موجىــددىننى شــهھهردىن قــوغالپ  -قــارا كــۆز خهۋەرنىــڭ راســىت

ئۆزگه مهھللىـلهر موجىـددىنغا     . مهھهلله يهكسان قارا كۆز تهرىپىگه ئۆتتى     . لدىچىقارماق ئۈچۈن نىيهت قى   

ئـاخىر ئۇلـۇغالر بىـر يهرگه       . شـهھهردە زىلـزىله پهيـدا بولـۇپ، يهر تهۋرىـدى          . تۆت كۈن جهڭ قىلـدى    . يۈزلهندى

 ۋاقىتكى، ئاتابېك قىزىل ئارىسالننىڭ ئۆلگهن خهۋرى ئهزەربهيجاندا .يىغىلىپ جهڭدىن قول يىغدى
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 )بهت-104ئهسلى ئهسهر (

نىڭ كۇتۋالى مهھمۇت ئاتا بهدىـردىن زەمـارى بىـلهن بىرلىـشىپ سـۇلتاننى              »قهلئهيى كۇھران «. پاش بولدى 

ئانــدىن . ئۆپچۈرىــدىن لهشــكهر يىغــدى-ئهتــراپ. ئانــدىن تهبرىــزگه كهلــدى. مهھبۇســلۇقتىن خــاالس قىلــدى

ناسـىرددىدىن  . را قىـزدىن كېلىـپ قوشـۇلدى      نۇرىددىن قا .ئۈچ مىڭ ئاتلىق بىلهن ئىراققا يۈزلهندى     -ئىككى

ــۆمهر، شــهرىفىددىن دەۋلهئــى ھهر تهرەپــتىن چېچىلىــپ كهتــكهن لهشــكهرلهرنى يىغىــپ كهلــدى    قهتلىــخ . ئ

بـاتۇرالر بىـلهن بۇالرغـا قـاراپ        -ۋە پـالۋان  )شـىر يـۈرەك   (ئىنانهھ شۇ كۈنى ئون ئىككـى مىـڭ مهردانه شـىردىل          

 .يۈرۈش قىلدى

نىڭ ئـون بهشـى ئـانه كـۈنى شـهھرى           )ئاي-6(ئاخىر-ككىزى جهمادىيهل تارىخنىڭ بهش يۈز سهكسهن سه    

سـۇلتان  . قهتلىخ ئىنانهھ قېچىپ رەيگه كهتتى    . بۇ قېتىمقى جهڭدە سۇلتان زەپهر تاپتى     . قىزدا جهڭ قىلدى  

 .ھهمىدانغا كېلىپ لهشكهر توپلىدى

تۇرغانـدا، خـارەزىم    بايان قىلىنىشچه، سۇلتان مهھبۇس بولۇپ، ئاتابېك قىزىل ئارىـسالن تهخىـتكه ئول           

شاھى ئهالئىددىن بىننى ئارىسالن خهۋەر تېپىـپ، ئهۋالدى سـهلچۇقنى يهنـى سـۇلتاننى ئـۆز ئورنىـدا قويـۇش                    

ئهممــا بــۇرادىرى ســۇاليمان شــاھتىن ئېهتىيــات قىلىــپ تهخىــر قىلىــشقا مهجبــۇر . نىيتىــدە بولغــان ئىــدى

زىم شـاھى مهدەت تېپىـپ سـۇلتانغا يـاردەم          ئاخىر سۇاليمان شاھ قايىتقاندىن كېيىـنال ئانـدىن خـارە         . بولدى

بېرىش ئۈچـۈن ئىراققـا يـۈرۈش قىلىـپ رەيـگه كهلگهنـدە، سـۇلتاننىڭ مهھبۇسـلىقتىن خـاالس بولـۇپ، ئـۆز                       

سـۇلتاننىڭ لهشـكىرى    . بىراق بۇ چاغدا قهتىلىخ ئىنانهھ رەيـدە ئىـدى        . لهشكىرىگه قوشۇلغانلىقىنى بىلدى  

قا دەسـسهپ يامـان ھالغـا چۈشـۈپ         »قىلتاق«پ پۈتۈنلهي دېگۈدەك    دا رەيگه كېلى  )ئاي-5( ئهۋۋەل   -جهمادىيهل

 خارەزىم شاھ ئهھۋالىنىڭ ئۆزگىچه ۋە ئىشنىڭ باشقىچه ھهمدە. قالدى

 )بهت-105ئهسلى ئهسهر (

 :سۇلتان لهشكىرىنىڭ ئاز ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ

. ى ئهۋەتتـى  دېگهن تامـا بىـلهن سـۇلتانغا ئهلچـ        » شاھلىق خۇتبىسى خارەزىم شاھنىڭ نامىغا بولغاي     «

 :ئارىدا ئهلچىلهر نهچچه مهرتىۋە يۈرۈپ، ئاخىر مهسلىههت

بولۇپ قارار  »خارەزىم شاھ نىيتىدىن يانىدىغان، سۇلتان بىلهن ئىتىپاق تۈزۈشكه ئهھىد قىلىدىغان         «
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قاچـانكى، خـارەزىم    . ئۇ چاغدا جهمائىتى ئهبابهكيان، قاراخان ۋە قاراگربان خىرمـان ۋىاليىتىـدە ئىـدى            . تاپتى

 . قايتىش بىلهن جامائهت ئهھدىنى بۇزدى ۋە گۇمان بىلهن ئارقىدىن باردىشاھ

ــدى     ــا ئال ــسىنى نىكاھىغ ــڭ ئانى ــخ ئىنانهھنى ــۇلتان قهتلى ــدىن . س ــهرجهھان «ئان ــى س ــن »قهلئهي دى

ھهممه ئهتراپتىن لهشكهر ئۇنىڭغا    . قهتلىخ ئىنانهھ ھهم ئهزەربهيجاندىن ھهمىدانغا باردى     . ھهمىدانغا كهلدى 

بـۇ جهڭـدە ئاتابېـك      . تۆت مهرتىـۋە جهڭ قىلـدى     -ۇرادىرى ئاتابېك ئهبۇبهكرنىڭ مهدىتى بىلهن ئۈچ     ب. يۈزلهندى

 .ئهبۇبهكرى زەپهر تاپتى

تامغـان شـاھ بىننـى مويىـد خـارەزىم          .ئىـدى )ئـاي -1(تارىخنىڭ يۈز سهكـسهن توققـۇزى مـاھى مـۇھهرەم         

دا مهئىينىـددىن   )ئـاي -3(مـاھى رەبـۇل ئهۋۋەل    . شاھتىن شىكهسـىت يهپ قېچىـپ سـۇلتان قېـشىغا كهلـدى           

 .چۈنكى ئۇ باغداتقا نامه ئهۋەتكهن ئىدى. ۋەزىرنى تۇتتى

شۇنىڭ بىلهن سـۇلتان رەيـگه بېرىـپ        . خارەزىم شاھنىڭ ئهھدىنى بۇزغانلىق خهۋىرى سۇلتانغا يهتتى      

ئانـدىن سـۇلتان يهنه مهئىينىـددىننى       . خارەزىملهرنى تۇتتى ۋە خارەزىملهرنىڭ قهلئهسـىنى ۋەيـران قىلـدى         

 .ىر قىلدىۋەز

 .سۇلتان ۋەزىرنى، پادىشاھ شهبنى رەيدە قالدۇرۇپ، ئۆزى ھهمىدانغا كهلدى

 ئىراننىڭ غهربىي(قهتىلخ ئهزەربهيجاندىن قهۋزىن

 )بهت-106ئهسلى ئهسهر (

گه كېلىپ، مۇزەففهرىددىن باردار بىـلهن ئىتىپـاق تـۈزۈپ    )قىسمىدىكى قهدىمىي بىر شهھهرنىڭ نامى   

سـۇلتان ئهمىـر ئهلهم بىـلهن       . اس كېچىدە ۋەزىر سـادە بىـلهن ھهمىـدانغا كهلـدى          پادىش. رەيگه يۈرۈش قىلدى  

قهتلىـخ ئىنـانهھ ئـۇالردىن شىكهسـىت يهپ         . دا رەيـگه ئهۋەتتـى    )ئـاي -10(بهش مىڭ ئـاتلىقنى مـاھى شـهۋۋال       

قهتلىـخ ئىنـانهھ يهنه     . نهچچه مۇددەتتىن كېيىن ئهمىر ئهلهم كېسهل بولـۇپ قالغـان ئىـدى           . دامغانغا كهتتى 

. سۇلتان رەيگه كهلـدى   . بىراق يهنه مهغلۇپ بولۇپ جۇرقانغا كهتتى     . لىپ ئهمىر ئهلهم بىلهن جهڭ قىلدى     كې

. نهچــچه كۈنــدىن كېــيىن مهئىينىــددىن ئهبــۇ بهكــرىگه خــارەزىم لهشــكىرىنىڭ خهۋرىنــى يهتكۈزۈشــتى         

ش يولىــدا مهئىينىــددىن ھهر ئېهتىمالغــا قارشــى توســاتتىن يــۈز بېرىــدىغان ھادىــسلهرنىڭ ئالــدىنى ئــېلى

ــشاتتى   ــدۇرۇپ ئېتىبارســىز قارى ــۇمهراالر كېلىــشكه  . لهشــكهرلهرنى دائىــم دېگــۈدەك ئاگاھالن ــاخىر بهزى ئ ئ
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ناگــاھ، تارىخنىــڭ بهش يــۈز توقــسۇننچى يىلــى رەبىيــۇل  . تهرغىــپ قىلىــپ خــارەزىم شــاھقا نــامه ئهۋەتتــى 

ــاي-3(ئهۋەل ــكىرى      )ئ ــسىز لهش ــاھ ھېساپ ــارەزىم ش ــۈنى خ ــشهنبه ك ــاخىرى پهي ــڭ ئ ــلهن رەي  قو-نى ــۇن بى ش

سۇلتان توغرۇل ئۆزىنى چاغلىيالماي ۋە ياكى قازادىن قۇتۇاللماي، ئـازغىنه          . دەرۋازىسىغا كېلىپ توختىتدى  

نهســهبىنى پهش قىلىــپ ئــۆزىنى لهشــكهرگه ئــۇرۇپ جهڭــگه -ئۆزىنىــڭ نــام. لهشــكهر بىــلهن تاقابىــل بولــدى

سـۇلتان بىـر نهچـچه      . ىلىـپ توسـمىدى   ھېچبىر ئۇمهرا ۋە لهشكهر ماسالشـمىدى يـاكى نهسـىههت ق          . تۇتۇندى

قۇدرەت ۋە دۆلهت،   . ۋاقىتكى خارەزىم شاھ سۇلتاننى تۇتتى    . خاس كىشىلىرى بىلهن لهشكهر ئارىسىدا قالدى     

 .نام ۋە نهسهب ئهجهلگه ھېچبىر دالدا بواللمىدى

نداق شۇ. خارەزىم شاھقا سۇلتاننى ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا مهسلىههت كۆرسهتتى      )ئىراقىيالر(ئىراقىيالر

 قىلىپ ئۇالر سۇلتان توغرۇلنىڭ

 )بهت-107ئهسلى ئهسهر (

. بېـشىنى باغـداتقا ئهۋەتتـى     . ته دارغا ئاسـتى   »رودى زەرد «بېشىنى كېسىپ، تېنىنى رەي شهھرىدە بازار     

قهدىمقى پادىشاھالردىن رۇستهم سـۈپهت     . شۇنىڭدىن كېيىن راھهت، ئاسايىش ۋە پاراۋانلىق، ئادالهت تۈگۈدى       

 :نهزىم. ك بۇزۇرۇگالر ئۇنىڭ مهرسىيىسىدە تۆۋەندىكى ئىككى بېيىتنى نهقىل كهلتۈرگهنۋە راسىت سۆزلۈ

 ①شاھا بۇ جهھان كۆڭلى ساڭا بهسى تهڭدۇر

 .كۆركى رەڭگارەڭدۇر②فىروزەئى چهرخ

 .باشىڭ تۈنۈگۈن فهلهككه تا بىر گهز ئىدى

 ).ئولدى(③تېنىڭ باشىڭغه بىر فهرسهڭ

 )تار، قىستاڭ-تهڭ(①

 )كۆك رەڭلىك ئاسمان__خفىروزەئى چهر(②

 )ئۇزۇنلۇق ئۆلچىمى(③

 :نهزىم. قالغانالرنىڭ ئهھۋالىغا تۆۋەندىكى ئىككى بېيىت نهقىل كهلتۈرۈلگهن

 ئهمدى بۇ زەمان خهلقى ئېرۇر رەڭگارەڭ،

 -دارى دەۋرۇتۇ ۋەرائۇل ھهمىدى، قىلىنىچ
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 .يوقتۇر ھهمه جهڭ

 ئىنساف ئىله ئهدل ئورنىدا جهۋرۇ سىتهم،

 .ان خهلقىغه بولماسىدۇر تهڭيارەب، بۇ جهھ

 )بهت-109ئهسلى ئهسهر (

ــى مــولال           ــتىرى بىنن ــۇر بىننــى مۇش ــولال ھوش ــپ م ــۇچى كهم ئهقىــل كاتى ــۆۋەن تۇرغ ــدىن ت ھهممى

 .نۇقسانلىرىنى ئالالھ كهچۈرگهي-نىڭ ئهيىپ)كاتىپ(شهمىس

 .چارشهنبه كۈنى تامامالندى)1841-1842مىالدىيه(يىلى-1257بۇ كىتاپ ھىجىرىيه 

 تامام

    *     *      *  

     

ــيه(-1315ھىجىرىيىنىــڭ  ــاي-2(توشــقان يىلــى ســهپهر ئېيــى )1897-1898مىالدى نىــڭ يهتتىــسىدە )ئ

ياشـلىق  80مۇھهممهد تۆمۈر خهزىنىچى بهگ خوجـام كهمىـنه پېقىـر، ھهممىـدىن تـۆۋەن تۇرغـۇچى شـاگىرت         

 :نى»تارىخى تهبهرى«مولالھ مۇھهممهدكه ئۇشبۇ

بۇ . دەپ تاپشۇرغان ئىدى  »)ياخشى بوالتتى (تۈپلىنىپ قالسا . پ كېتىپتۇ بۇ كىتاپ ناھايىتىمۇ چۇۋۇلۇ   «

. كىتاپ جهمئى ئهللىك توققۇز باب، تۆت يۈز يهتمىش ئىككى ۋاراق بولۇپ، ئۇنى رەتـلهپ مۇقـاۋىالپ چىقـتىم                 

 .ئاخىرقى مۇشۇ بهتتىكى يىرتىلىپ، ئۆچۈپ كهتكهن خهتلهرنى يېزىپ تولۇقالپ قويدۇم

ــاپنى ئوقۇ   ــۇ كىت ــى ب ــولال       كىمك ــنه م ــان كهمى ــېڭىالپ چىقق ــۈپلهپ، ي ــلهپ، ت ــابنى رەت ــۇبۇ كىت ــا، ش س

 .مۇھهممهدنى ئۆز دۇئالىرىغا خېرىدار قىلغاي

 )بهت-109ئهسلى ئهسهر (

 ئىزاھات    

     

يېـشىدا سـۇ بېـشى      25يىلـى   -910ئۇ  ). كه قاراڭ »)4(ئىزاھات«(دەقاق خاننىڭ ئوغلى  -سهلچۇقبهگ»1«

ــان)990__910( ــارىخىي مهلۇماتال. بولغ ــاتۇر،     ت ــك، ب ــايىتى قابىليهتلى ــهلچۇقبهگ ناھ ــالنغاندا س ــا ئاساس رغ
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ئهقىللىــق، خۇشــخۇي، مهرت يىگىــت بولــۇپ، قوشــۇنالر ئــۇنى ياخــشى كــۆرگهنلىكتىن ئۇنىــڭ ھهر قانــداق   

شـۇ سـهۋەپتىن ئوغـۇز      . خهلقمۇ ئۇنى ياخشى كۆرۈپ ھۆرمهتلهيدىكهن    . بۇيرۇقلىرىغا شهرتسىز بويسۇنىدىكهن  

. ېشىنىڭ ئىسيان كۆتۈرۈشىدىن ئهنسىرەپ، ئۇنى ئۆلتۈرۋېتىشنىڭ كويىغا چۈشكهن       يابغۇسى سهلچۇق سۇ ب   

سهلچۇقبهگ ئۆزىگه كېلىدىغان بـۇ خهۋىپنـى ئالـدىن سـېزىپ، ئوغـۇز تـۈركمهنلىرىگه باشـبۇغلۇق قىلىـپ،                   

يىلى يۈز ئاتلىق يىگىتنىڭ ھهمراھلىقىدا بىرمىڭ بهش يۈز تـۆگه، ئهللىـك مىـڭ قـوينى                -915مىالدىنىڭ  

رايونىغــا كهلــگهن ۋە شــۇ يهردىكــى  »جهنىــد«ســىر دەريانىــڭ ئايــاق ئېقىمىــدىكى _ئىــسالم دىيارىغــائېلىــپ 

 .مۇسۇلمانالرنىڭ تهسىرىدە مۇسۇلمان بولغان

 .يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن115يىلى -1000يىلى تۇغۇلۇپ، مىالدىنىڭ -885سهلچۇقبهگ مىالدى

ــدۇ »2« ــا بهئ ــۆپىنچه  -ئهمم ــهرلهردە ، ك ــدىكى ئهس ــاي تىلى ــدۇ  چاغات ــا ھهم ــلهن ئالالھق ــدى بى ــانا - ئال س

ئانــدىن مۇشــۇ ســۆز ئېيتىلىــپ، ئارقىــدىنال ئــاپتور دېمهكچــى بولغــان . ئېيتىلىــپ، رەســۇلالھ ســۈپهتلىنىدۇ

ــۇن باشــلىنىدۇ  ــارە ھــازىرقى تىلىمىزدىكــى   . مهزم ــۇ ئىب ــسهك «ب ــسهتكه كهل ــلهن  »مهق ــى بى ســۆزىنىڭ رول

 .ئوخشاش

كه يېتىـشىش، كىـشى روھىنىـڭ ئىـالھ، ئىالھىـي روھ            ھهقىقهتـ : تهسهۋۋۇپ تهلىماتىـدا  __ تهۋھىد»3«

 .بىلهن قوشۇلۇپ كېتىشى؛ سوپىيلىقنىڭ بهشىنچى دەۋرى

 )بهت-110ئهسلى ئهسهر (

 -965يىلىـدىن   -850(يىلى باشـالپ  -850ئۇ ئوغۇزالر مىالدىنىڭ    . سهلچۇقبهگنىڭ ئاتىسى __دەقاق»4«

يىل ھۆكـۈم   497يىلىغىچه  - 965يىلىدىن-468ى  ھازار خانلىقى شهرقى ياۋروپادا مىالد    (ھازارالر  ) يىلىغىچه

 .غا بويسۇنغاندا، ھازار قاغانلىقىدا يابغۇ بولغان)سۈرگهن

 -990مىالدىنىـڭ (تارىخي مهلۇماتلرغا ئاساسالنغاندا، سـهلچۇقبهگنىڭ ئىـسرائىل ئارىـسالن يـابغۇ            »5«

 مۇسا ئىنانىچ يـابغۇ      ،)يىلى ئۆلگهن -998مىالدىنىڭ(، مىكائىل بهگ  )يىلىغىچه يابغۇ بولغان  -1025يىلىدىن

ــابغۇ بولغــان -1032يىلىــدىن-1028مىالدىنىــڭ ( يىلــى -994مىلــدىنىڭ (، يۈســۈپ ئىنــالبهگ)يىلىغىــچه ي

» جهنىـد «ئوغـۇزالر سـىر دەريانىـڭ تـۆۋەن ئېقىمىـدىكى           . قاتارلىق تۆت ئوغلى بـار ئىـدى      ) ئالهمدىن ئۆتكهن 

ا، ئوغۇزالرنىــڭ پائــالىيىتىگه ئوغۇزالرنىــڭ شــهھرى ۋە ئۇنىڭغــا يانــداش بولغــان جــايالردا ياشــىغان چــاغالرد 
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يىلـــى -990مىالدىنىـــڭ . مهشـــهۇر بېگـــى ســـهلچۇقبهگنىڭ ئهنه شـــۇ ئوغـــۇللىرى يېتهكچىلىـــك قىالتتـــى

نى )يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن  -1040يىلىدىن  -990مىالدىنىڭ  (سهلچۇقبهگنىڭ ئوغۇللىرى ئوغۇز خانلىقى   

ئوغــۇز خانلىقىنىــڭ )يــانگى كهنىـت (ى يهنكهنىــتئـارال دېڭىزىنىــڭ شــهرقى شـىمالىدىك  . تهشـكىل قىلــدى 

شۇ چاغالردا ئوغۇزالرنىـڭ سـانى مىليونغـا يېتىـپ، ناھـايىتى جهڭگىـۋار كـۈچكه ئايالنغـان               . پايتهختى ئىدى 

 .ئىدى

-997غهزنهۋىــيلهر ســۇلتانلىقىنىڭ مىــالدى   ___)ســۇلتان مهھمــۇد غهزنهۋى (ســۇلتان مهھمــۇد » 6«

غهزنهۋىـلهر سـۇلتانلىقىغا مىالدىنىـڭ      (سۇبۇق تـېكىن  . لتانىيىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن سۇ   -1030يىلىدىن  

ئۇ ئاتىسى سۇبۇق تېكىن ئالهمـدىن ئۆتكهنـدىن        . نىڭ ئوغلى )يىلىغىچه سۇلتان بولغان  -997 يىلىدىن -977

 شۇنىڭدىن باشالپ. يېشىدا غهزنهۋىيلهر تهختىدە ئولتۇرغان27كېيىن، تهخىت ۋارىسى بولۇپ

 )بهت-111ئهسلى ئهسهر (

ــايتهختى غهزىـــنه   -963 مىالدىنىـــڭ ــالغان دۆلهت ئۆزىنىـــڭ پـ يىلـــى ئالىـــپ تـــېكىن ئاساســـىنى سـ

 .شهھىرىنىڭ نامى بىلهن غهزنهۋىيلهر سۇلتانلىقى دەپ ئاتالغان

-11يىلى  -999سۇلتان مهھمۇد غهزنهۋى غهزنهۋىيلهر تهختىگه ئولتۇرۇپ ئىككى يىلدىن كېيىن يهنى           

سـۇلتان مهھمـۇد غهزنهۋىـگه ئۇنىـۋان ۋە         )1031-991(سى قادىر باغدات خهلپى . ئايدا سۇلتان ئۇنىۋاننى ئالغان   

 .دەپ ئاتىغان»دۆلهتنىڭ ئوڭ قولى ۋە دىندارالرنىڭ تايانچىسى«تاج يولالپ، ئۇنى 

ســۇلتان مهھمــۇد غهزنهۋىــيلهرگه ســۇلتان بولغــان مهزگىلــلهردە تېروتېرىيهســى كېڭىيىــپ شــهرقىي  

. ڭ ئوتتـۇرا قىـسمى بىـلهن خـارەزىمگىچه سـوزۇلغان          ھىندىستاننىڭ پهنجاپ ۋادىسىغىچه، غهربىـي ئىراننىـ      

غهزنهۋىيلهر دەۋرىدە گۈللىنىپ، سهلچۇقالر دەۋرىدە تېخىمۇ يۈكسهلگهن ئىران ئهدەبىياتى ۋە شئېريىتىنىڭ           

داستانى ئۇنىـڭ تهشهببۇسـى بىـلهن       »شاھنامه«مهشهۇر  . ئۇلۇغ دەۋرىنى سۇلتان مهھمۇد غهزنهۋىي باشلىغان     

 .كۈنى ئالهمدىن ئۆتتى-26ئاينىڭ -5يىلى -1030دىنىڭ ئۇ مىال. يېزىلغان ئىدى

-990ئـۇ ئوغۇزالرغـا مىلـدىنىڭ       . سـهلچۇقبهگنىڭ ئـوغلى   __)ئىسرائىل ئارسـالن يـابغۇ    (ئىسرائىل»7«

 .يىلىغىچه يابغۇ بولغان-1025يىلىدىن 

اھـايىتى   ئاساسالنغاندا، سۇلتان مهھمۇد غهزنهۋىي ئىسرائىل ئارىسالن يابغۇغـا ن          تارىخىي مهلۇماتالرغا 
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ئىـسرائىل غهزىـنىگه بارغـان      . ئىشهنگهن ئىسرائىل ئوغۇزالرنىڭ بىـر قىـسمىنى ئېلىـپ غهزىـنىگه بارغـان            

ھامان تۇتقۇن قىلىنىپ، بىر قىسىم ئوغـۇز بهگلىـرى بىـلهن ھىندىـستاندىكى مۇسـتهھكهم قورغانالرنىـڭ                 

. ئــۆلگهن)يىلــى-1025نىــڭ مىالدى(ئــۇزۇن ئــۆتمهي شــۇ يهردە. بىــرى بولغــان كــاالنجىر قورغىنىغــا قامالغــان

 ئىسرائىل ئارىسالن يابغۇ ئۆلگهندىن كېيىن، ئوغۇزالرغا يۈسۈپ ئىنانىچ

 )بهت-112ئهسلى ئهسهر (

بـۇ چـاغالردا ئوغۇزالرنىـڭ پائـالىيىتىگه        . يـابغۇ بولغـان   )سهلچۇقبهگنىڭ ئوغلى مۇسا ئىنـانىچ ئـوغلى      (

بۇالر سـهلچۇقبهگنىڭ ئـوغلى مىكائىـل       (چاغرىبهگ بىلهن توغرۇلبهگ  -ئاساسهن سهلچۇقبهگنىڭ نهۋرىلىرى  

 .يېتهكچىلىك قىلىشقا باشلىغان ئىدى)بهگنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى

ئافغانىـستاندا، قهدىمكـى زامانـدا ھـازىرقى ئىراننىـڭ شـهرقىي قىـسمى،              . شهھهر نامى __خۇراسان»8«

ــونال        ــدىكى رايـ ــىنىڭ جهنۇبىـ ــامۇ دەرياسـ ــسمى، ئـ ــىمالىي قىـ ــي شـ ــي ۋە غهربىـ ــستاننىڭ غهربىـ ر ئافغانىـ

دېـگهن  )قۇيـاش يـاكى شـهرق تهرەپ      (»خـور «پارىـسچه   »خۇراسـان «. ئومۇمالشتۇرۇلۇپ خۇراسان دەپ ئاتىالتتى   

 .سۆزدىن كېلىپ چىققان

ــۇلتهمىش»9« ــالمىش(ق ــشبهگ__قۇت ــوغلى  ___)قۇتالمى ــڭ ئ ــىالن يابغۇنى ــسرائىل ئارس ــارىخىي . ئى ت

ــاش ۋالى    ــۇلتهمىش شــهرقىي ئانادولىنىــڭ ب ــا ئاساســالنغاندا، ق ــدا، ئۇنىــڭ   مهلۇماتالرغ ــۇپ تۇرغان يىــسى بول

نــاھىيىتى نۇرغــۇن كــۈچ توپلىغــان قــۇلتهمىش . قوماندانلىقىــدا يهتمىــش مىــڭ ئــاتلىق قوشــۇن بــار ئىــدى

يىلـى سـۇلتان بولغىنىغــا   -1064سـهلچۇقالر ئىمپىرىيىـسىنىڭ پــايتهختى تېهراننـى بېـسىۋېلىش ئۈچــۈن     

مىكائىلبهگنىـڭ  (ئالىپ ئارىسالن چاغرىبهگ  . نهچچه ئايال بولغان ئالىپ ئارىسالنغا قارشى ئىسيان كۆتۈردى       

نىڭ ئوغلى بولۇپ، ئۇ سۇلتان توغرۇلبهگ ئالهمدىن ئۆتۈپ يهتـته ئايـدىن كېـيىن سـهلچۇقالرغا                )چوڭ ئوغلى 

ئالىپ ئارىسالن قۇتهلمىشكه مهكتۇپ يولالپ، ئىسياننىڭ دۆلهتـكه ناھـايىتى ئېغىـر            . سۇلتان بولغان ئىدى  

ىقىنى تهكىتلهپ، ئۇنى بـۇ خهتهرلىـك يولـدىن قايتىـشقا ئۈنـدىگهن بولـسىمۇ،               بااليىئاپهتلهرنى كهلتۈردىغانل 

قــۇلتهمىش ئالىــپ ئارىــسالننىڭ ســۆزىگه قــۇالق ســالماي، تېهــران يېنىــدا بولغــان ئۇرۇشــتا ئــۆلگهن ۋە شــۇ  

ــسۇر بهگ ۋە ئىنىــسى روســۇل ئالىــپ      قېتىمقــى ئۇرۇشــتا قۇلتهمىــشنىڭ ئوغــۇللىرى ســۇاليمان شــاھ، مهن

 .ىرگه چۈشكهنئارىسالنغا ئهس
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 .سۇلتان مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ ئوغلى___سۇلتان مهسئۇد»10«

 )بهت-113ئهسلى ئهسهر (

كــۈنى -26ئاينىــڭ-5يىلــى -1030تــارىخىي مهلۇماتلرغــا ئاساســالنغاندا، ســۇلتان مهھمــۇد مىالدىنىــڭ 

رىـسىدا  مۇھهممهد بىلهن ئاكىـسى مهسـئۇد ئوتتۇ     )تهخىت ۋارىسى (ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى    

بۇ كۈرەشته مهسئۇد غهزنهۋىيلهر تهخىت ۋارىسى مۇھهممهدنىڭ كـۆزىنى         . تهخىت تالىشش كۈرىشى باشالندى   

يىلىغىــچه غهزنهۋىــيلهرگه ئاتىــسىنىڭ ئورنىغــا  -1041يىلىــدىن -1030كــور قىلىــپ تاشــالپ، مىالدىنىــڭ  

وغرۇلبهگنىـڭ خۇراسـاننى    مۇھهممهد بىلهن مهسئۇد ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش ئهينى چاغدا ت       . سۇلتان بولغان 

 .بېسىۋېلىشىغا يول ئېچىپ بهرگهن ئىدى

تـــارىخ مهنـــبهلهرگه . ســـهلچۇقبهگنىڭ ئـــوغلى___ )مىكـــائىلبهگ(مىكائىـــل بىننـــى ســـهلچۇق»11«

مىكائىـل  «بـۇ يهردە  . ئاساسالنغاندا، مىكائىلبهگنىـڭ چـاغرىبهگ ۋە تـوغرۇلبهگ ئـاتلىق ئوغـۇللىرى بولغـان             

بىـرى جهئىـفهر بهگ ئهبـۇ سـۇلتان، يهنه بىـر تـوغرۇلبهگ ئهبـۇ                . بـار ئىـدى   بىننى سهلچۇقنىڭ ئىككى ئوغلى     

بــۇ كاتىپنىــڭ كۆچــۈرۈش   . دەپ يېزىلغــان»)جهئىــفهر بهگ بــۇ ســۇلتان تــوغرۇلبهگ ئهبــۇ تالىــب     (تالىــپ

جهريانىــدىكى ســهۋەنلىكىمۇ يــاكى ئهينــى دەۋىــردە شــۇنداق ئاتالغــانمۇ، بــۇ تهكــشۈرۈپ بېقىــشقا تېگىــشلىك 

 .بويىچه ئېلىپ تۇردۇق»جهئىفهر بهگ« قوليازمىنى ئاساس قىلىپ بىز يهنىال. مهسىله

نىــــڭ ئــــوغلى، )مىكــــائىلبهگ(مىكائىــــل بىننــــى ســــهلچۇق__جهئىــــفهر بهگ ئهبــــۇ ســــۇلتان»12«

 ).گه قاراڭ»)11(ئىزاھات«(سهلچۇقبهگنىڭ نهۋرىسى

ى يىللىرىـدىك -1040سـهلچۇقالر ئىمپىريىـسىنىڭ مىالدىنىـڭ       . ئىراندىكى بىـر شـهھهر    ___رەي»13«

يىللىرى ئوغۇزالر خانى سهلچۇقنىڭ نهۋرىسى توغرۇلبهگ يېتهكچىلىكىـدىكى        -1040مىالدىنىڭ  . پايتهختى

 ئوغۇزالر نىشاپۇر، مهرۋى شاھ جاھاننى ئىگىلهپ تۇرۇپ، كۈچلۈك

 )بهت-114ئهسلى ئهسهر (

گ خۇراسان ئاق سۆڭهكلىرىنىڭ يـاردىمىگه ئېرىـشكهن تـوغرۇلبه        . سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىنى قۇردى  

يىلى تالقانـدا بولغـان جهڭـدە غهزنهۋىـيلهر سـۇلتاننى مهسـئۇدنى تارمـار كهلتۈرۈگهنـدىن                 -1040مىالدىنىڭ  

 .كېيىن، ئىرانغا ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم قىلىپ، رەي شهھرىنى بېسىۋالدى ۋە ئۇنى ئۆزىگه پهيتهخىت قىلدى
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ان تــــۈرك ئهســــرنىڭ باشــــلىرىدا ئوتتــــۇرا شــــهرقته ئىمپىراتورلــــۇق قۇرغــــ -11ســــهلچۇقالر »14«

). كۆپۈنچه ئوغۇزالردىن تهركىپ تاپقان بۇ جهمىيهت ئىچىدە باشقا تۈرك قهبىلىلىرىمۇ بار ئىدى           (جهمئىيىتى

ئوغـۇز باشـبۇغلىرىدىن بولغـان سـهلچۇقنىڭ نهۋرىلىـرى تهرىپىـدىن            )سالچۇقالر ئىمپىريىسى (بۇ جهمىئهت   

ــۇپ -11 ــدا ئاخىرالشــقان -12ئهســىردە قۇرۇل -1157يىلىــدىن-1037ىــالدىم(ئهســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمى

 .ئىسالم دۆلىتىنىڭ نامى-تۈرك) يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن

ئۇرۇشـىدا سـۇلتان مهسـئۇدنى تارمـار قىلىـپ، دۇنيـاۋىي            )گه قـاراڭ  »)17(ئىزاھات«(ئوغۇزالر دەندالقان 

يىـل ھۆكـۈم سـۈرگهن    120ئهھمىيهتكه ئىـگه شـانلىق غهلـبىگه ئېرىـشكهندىن كېـيىن، دۇنيـادا تهخمىـنهن            

ســـهلچۇقنىڭ (تـــوغرۇلبهگ بىـــلهن چـــاغرىبهگلهر. لچۇقالر ئىمپىريىـــسىنى تهشـــكىل قىلـــدىئۇلـــۇغ ســـه

ــرى ــامىنى قوللىنىــپ       )نهۋرىلى ــسى ســهلچۇقنىڭ ن ــكه چــوڭ دادى ــى قۇرۇلغــان دۆلهت ســهلچۇقالر «بــۇ يېڭ

ــى ــدى »دۆلىت ــام قوي ــان دۆلهت      . دەپ ن ــۇالر قۇرغ ــپ ئ ــهلچۇقالر دەپ ئاتىلى ــۇزالر س ــالپ، ئوغ ــۇنىڭدىن باش ش

 .دەپ ئاتىلىدىغان بولدى»ۆلىتىسهلچۇقالر د«

ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي پايتهخىـت تېهرانغـا       . سهلچۇقالر ئىمپىريىسىنىڭ پايتهختى باشتا نىشاپۇر بولدى     

 .كۆچۈرۈلدى

يىلى دۆلهت قۇشـى سـهلچۇقبهگنىڭ نهۋرىلىـرى بېـشىغا قونغـان يىـل              -1037بۇ دەل مىالدىنىڭ    »15«

 .شى شۇ يىلى چىققان ئىدىئۇلۇغ سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىنىڭ قۇيا. بولدى

 )بهت-115ئهسلى ئهسهر (

ــڭ  ــاغرىبهگ   -1037مىالدىنىــ ــسى چــ ــڭ ئاكىــ ــى توغرۇلبهگنىــ ــهلچۇقبهگنىڭ نهۋرىــــسى،  (يىلــ ســ

خۇراســاننىڭ ئهڭ مهشــهۇر، مهدەنيهتلىــك، بــاي شــهھهرلىرىنىدىن بىــرى بولغــان ) مىكائىلبهگنىــڭ ئــوغلى

ئۇنىـۋانىنى ئالغـان    »پادىـشاھالر پادىـشاھى   -كمۈلى-مهلىكۇل«شۇ چاغدا . مهۋرى شاھى جاھاننى بېسىۋالدى   

ئهينـى ۋاقىتتـا، يهنه     . چاغرىبهگنىڭ نامى بىلهن مهرۋى شاھ جاھاننىـڭ مهسـچىتلىرىدە خۇتبىـدە ئوقۇلـدى            

يىلـى نىـشاپۇر    -1038مىالدىنىـڭ   . ئامۇ دەريانىڭ سهل جهنۇبىغا جايالشقان بهلخ ئوغۇزالرنىڭ قولىغـا ئـۆتتى          

ئۇنىۋاننى ئـېلىش   »سۇلتان«) ۇقبهگنىڭ نهۋرسى، مىكائىلبهگنىڭ ئوغلى   سهلچ(توغرۇلبهگ  . بېسىۋىلىندى

 .دۇنياۋى دۆلهت بولغان غهزنهۋىيلهر ھاالكهىتىدىن دېرەك بېرەتتى
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غهزنهۋىــــــيلهر (بــــــۇ ســــــۇالله. غهزنهۋىــــــيلهر ســــــۇلتانلىقنىڭ پــــــايتهختى___غهزنهيىــــــن»16«

هرىپىـدىن قۇرۇلـۇپ، پايتهخىـت      يىلى سۇلتان مهھمۇد بىننى سـۇبۇق تـېكىن ت        -997مىالدىنىڭ  )سۇاللىسى

 .يىللىرى سهلچۇقالر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان-1050مىالدىنىڭ . غهزىنه شهھرىنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان

ــدالقان»17« ــدالقان(دەنــ ــر   ____)دەنــ ــدىكى بىــ ــىراكىس ئارلىقىــ ــلهن ســ ــان بىــ ــاھ جاھــ مهرۋى شــ

 .ويىچه ئېلىندىيېزىلغىنى ئۈچۈن شۇ ب»دەندالقان«قوليازمىدا.  نامى تۈزلهڭلىكىنىڭ

كۈنى مهرۋىـدىن   -22ئاينىڭ  -5يىلى  -1040تارىخىي مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، توغرۇلبهگ مىالدىنىڭ      

 60چىقىپ ئون ئالته مىڭ ئاتلىقتىن تهركىپ تاپقان ئوغـۇز قوشـۇنلىرىنى باشـالپ، مهرۋى شـاھ جاھانـدىن        

ــدالقان مهيــدانىغا كهلــگهن   ئوغۇزالرنىــڭ ئىزىنــى قوغلىــشىپ  شــۇ چاغــدا. كېلــومىتىر يىراقلىقتىكــى دەن

 كېلىۋاتقان سۇلتان مهسئۇدمۇ ئاتلىق ۋە پىيادە بولۇپ ئهللىك مىڭ كىشىلىك قوشۇن ۋە ئۈچ يۈز 

 )بهت-116ئهسلى ئهسهر (

. جهڭ پىلىدىن تهركىپ تاپقان ناھايىتى زور كۈچ بىلهن دەنـدالقان مهيـدانىغا يېتىـپ كهلـگهن ئىـدى                 

ئارلىقىــدىكى دەنــدالقان )ســىراكىس(وشــۇن مهرۋى بىــلهن شــهرخىلشــۇنداق قىلىــپ ئىككــى قۇدرەتلىــك ق

كـۈنى ئوتتـۇرا ئهسـىر      -23ئاينىـڭ -5يىلـى   -1040مىالدىنىـڭ   . بىرىگه قارشى سهپ تارتىشتى   -مهيدانىدا بىر 

. باشالندى»دەندالقان ئۇرۇشى «دۇنيا تارىخىدىكى ئهڭ مهشهۇر، قانلىق ئۇرۇشالرنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالغان        

لــېكىن كهچــته . باشــالنغان چاغــدا ســۇلتان مهســئۇد قوشــۇنى دەســلهپ غهلــبىگه ئېرىــشتىبىرلهشــمه جهڭ 

سـۇلتان  . سهلچۇقالر ئۇالرنىڭ بارەاھلىرىغـا ھۇجـۇم قىلىـپ، ئـۇالرنى پاجىئهلىـك مهغلـۇبىيهتكه ئـۇچراتتى               

مهسئۇد مىڭ تهسلىكته ئۇرۇش مهيدانىدىن چېكىنىـپ چىقىـپ، مـاۋارۇت دەرياسـىدىن ئۆتـۈپ، گـور رايـونى                   

 .ارقىلىق غهزنهيىنگه قايىتتىئ

تارىخي ماتىرىيالالردا خاتىرلىنىشچه، بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ناھايىتى نۇرغۇن قان تۆكۈلگهن بولسىمۇ،           

غهزنهۋىيلهرنىـڭ خۇراسـاندىكى ھۆكۈمىرانلىقىغـا خـاتىمه        . سهلچۇقالر دۇنياۋى شانلىق غهلبىگه ئېرىـشتى     

 .ۋە قۇدرىتى تۈگىدىشۆھرىتى -غهزنهۋىيلهر دۆلىتىنىڭ شان. بېرىلدى

ــڭ      ــتۇرۇپ، ئۆزىنىـ ــى ئورۇنالشـ ــدانىغا تهختىنـ ــوغرۇلبهگ جهڭ مهيـ ــيىن تـ ــقاندىن كېـ جهڭ ئاياقالشـ

 .خۇراساننىڭ ئالىي ھۆكۈمىرانى ئىكهنلىكىنى شۇ تهختىكه چىقىپ جاكارلىدى
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سۇلتان مهسئۇد دەندالقان ئۇرۇشىدا مهغلۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ھىندىـستانغا چېكىنىـپ، شـۇ يهردە         

ــۆچ ئــېلىش ئۇرۇشــى قىلمــاقچى بولغــان ئىــدى    يې ــوپالپ، ســهلچۇقالرغا قارشــى ئ ــۇ شــۇ . ڭىــدىن قوشــۇن ت ئ

كۈمـۈش قاتـارلىق    -تاۋابـاتلىرىنى ۋە يېتهرلىـك ئـالتۇن      -ئارزۇسىنى ئهمهلگه ئاشـۇرۇش مهقـسىتىدە، ئـائىله       

ىغا يېتىـپ  لېكىن ئۇ ھىندىستاندىكى سىند ۋادىس . دەپنىلهرنى ئېلىپ، غهزىينىدىن چىقىپ كهتتى    -دۇنيا

 كهلگهندە،

 )بهت-117ئهسلى ئهسهر (

-دەپنىلىرىنـى بـۇالپ   -كۈمۈش ۋە باشقا دۇنيـا    -ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى يۈز ئۆرۈپ، سۇلتاننىڭ ئالتۇن     

دەنـدالقان  (يىلـى -1041قاماققـا ئېلىنغـان سـۇلتان مهسـئۇد         . سـۇلتان مهسـئۇدنى تۇتـۇپ باغلىـدى       . تالىدى

 .ىئۆلتۈرۈلد)ئۇرۇشىدىن يهتته ئاي كېيىن

ــابغۇ (مۇســا بىننــى ســهلچۇق »18« ــوغلى____)مۇســا ئىنــانىچ ي -1028مىلــدىنىڭ . ســهلچۇبهگنىڭ ئ

 .يىلىغىچه ئوغۇز خانلىقىغا يابغۇ بولغان-1032يىلىدىن 

ــان (مهرۋ»19« ــاھ جاھ ــاي     ___)مهرۋش ــك، ب ــهۇر، مهدەنيهتلى ــدىكى ئهڭ مهش ــى دەۋرى ــاننىڭ ئهين خۇراس

 .شهھهرلىرىدىن بىرى

ئهسىردىن -3مىالدىدىن بۇرۇنقى   . ھازىرقى ئافغانىستاننىڭ غهربىدە  . ھهرقهدىمقى شه ___ھىرات»20«

ئهسىردە ئىـسكهندەر   -4مىالدىدىن بۇرۇنقى   . ئهسىرگىچه باكتىريه سۇاللىسىنىڭ پايتهختى بولغان    -1مىالدى

ئهسىرنىڭ ئاخىرىـدا ئهرەپ خهلپىلىكـى تهرىپىـدىن        -7مىالدى. زۇلقهرنهيىن تهرىپىدىن ئىستىال قىلىنغان   

ىال قىلىنغان شۇنىڭدىن كېيىن ئاسىيا قىتئهسىدە مۇھىم ئىسالم مهدەنىيهت مهركهزلىرىدىن بىـرى            ئىست

 .بولۇپ قالغان

ــۇت»21«     ــر يهئىقـ ــاقۇتبهگ(ئهمىـ ــوغلى___)يـ ــهرقىي  . چاغرىبهگنىـــڭ ئـ ــدە شـ ــاغرىبهگ دەۋرىـ چـ

 .ولغانچاغرىبهگ ۋاپاتىدىن كېيىن ئهزەربهيجانغا باش ۋالىي ب. ئانادۇلۇنىڭ باش ۋالىيسى ئىدى

ئــۇ ســۇلتان . چاغرىبهگنىــڭ ئــوغلى____)ســۇلتان مهھمــۇد ئالىــپ ئارىــسالن (ئالىــپ ئارىــسالن»22«

سهلچۇقالرغا )يىلىغىچه-1072يىلىدىن-1063مىالدىنىڭ (توغرۇلبهگ ئالهمدىن ئۆتۈپ يهتته ئايدىن كېيىن      

 .سۇلتان بولغان
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. هرلىك بىر ئهھۋالغـا دۇچ كهلـدى      ئالىپ ئارىسالن سۇلتان بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي، ئىچىكى جهھهتته خهت        

 يىلى ھىندىستاندىكى-1025مىالدىنىڭ (يهنى ئۇنىڭ مهرھۇم تاغىسى ئىسرائىل ئارىسالن يابغۇ

 )بهت-118ئهسلى ئهسهر (

كاالنجىر قورغىندا ئۆلگهننىڭ ئوغلى قۇلتهمىشبهگ ئالىپ ئارىسالنغا قارشـى ناھـايىتى نۇرغـۇن كـۈچ           

پ ئارىـسالن قۇلتهمىـشبهگنىڭ ئىـسيانىنى باسـتۇرغاندىن كېـيىن           ئالىـ . بىلهن ئىسيان كۆتـۈرگهن ئىـدى     

بۇ چاغدا ئۇكىسى يـاقۇتبهگ يېقىنـدىن ماسلىـشىپ         .(داۋاملىق ئىلگىرلهپ گورۇجىستاننى ئىشغال قىلدى    

بۇنىـڭ بىـلهن جهنـۇبى      ). ئهرمىنىستاننىڭ ۋان كۆلى بويىدىكى مۇھىم شهھهرلهرنى ئىشغال قىلغان ئىـدى         

 .ريىسىنىڭ تېروتىريىسىگه قوشۇۋېلىندىكاۋكاز سهلچۇقالر ئىمپى

ــسالن مىالدىنىــڭ   ــلهن     -1065ئالىــپ ئارى ــانىالر بى ــي قاراخ ــپ، غهربى ــىياغا كېلى ــۇرا ئاس ــى ئوتت يىل

ــالدى    ــاس س ــشقا ئاس ــىۋىتىنى ئورۇنۇتى ــلىق مۇناس ــانى    (قېرىنداش ــڭ خاق ــي قاراخانىيالرنى ــيىن غهربى كې

. ننىڭ قىـزى ئايىـشه خاتۇنغـا ئـۆيلهنگهن        مۈلكنىـڭ ھهمشىرىـسى تۇركـان خـاتۇن ئالىـپ ئارىـسال           -شهمسۇل

شهمسۇل مۈلۈكنىڭ ھهمشىرىسى تۇركان خاتۇن ئالىپ ئارىسالننىڭ ئوغلى سۇلتان مهلىك شـاھقا يـاتلىق              

-1064مىالدىنىـڭ (قىـسقا بىـر مـۇددەت ئىچىـدە         . يىلـى خـارەزىمنى بېـسىۋالدى     -1067مىالدىنىڭ  ). بولغان

سىنىڭ قولىـدىن مهكـكه بىـلهن مهدىنىـڭ ئىگـدارچىلىق           ئهرەپ پاتىمه سۇاللىـ   ) يىلىغىچه-1070يىلىدىن  

ــدى  ــۇقىنى تارتىۋال ــسۇندۇرۇلدى . ھوق ــۈرىيه بوي ــدىنىڭ   . س ــسالن مىل ــپ ئارى ــاالزگىرد  -1071ئالى ــى م يىل

كېلـومىتىر  45مېتىـر ئىگىزلىكتىكـى ۋان كۆلىنىـڭ شـىمالىدىن          1500بۇ ئۇرۇش دېڭىز يۈزىدىن     (ئۇرۇشى

ــولغىنى ئۈچــۈن، شــۇ قورغــان نامىــدا  يىراقلىققــا جايالشــقان مــاالزگىرد قورغى  ماالزگىرىــد «نىــڭ يېنىــدا ب

دا شـهرقىي رۇمـا ئۈسـتىدىن غهلـبه قىلغانـدىن كېـيىن،             )دېگهن نام بىلهن دۇنيا تارىخىغا كىرگهن     »ئۇرۇشى

 .سهلچۇقالر ئىمپىريىسىنىڭ تېروتىريىسى كېڭىيىپ، ناھىيىتى يىراقالرغا سوزۇلدى

دا دۇنيــاۋىي )گه قــاراڭ»)17(ئىزاھــات«(»نــدالقان ئۇرۇشــىدە«يىلــى ئوغــۇزالر -1040مىالدىنىــڭ »23«

 )يىلىغىچه-1157يىلىدىن-1040مىالدىنىڭ (يىل120غهلبىگه ئېرىشكهندىن كېيىن، تهخمىنهن

 )بهت-119ئهسلى ئهسهر (

ھۆكــۈم ســۈرگهن ســهلچۇقالر ئىمپىريىــسىنى تهشــكىل قىلىــپ، يېڭــى قۇرۇلغــان بــۇ ئىمپىــرىيىگه    
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 .ن مهھمۇد توغرۇلبهگنى سۇلتان قىلدىسهلچۇقبهگنىڭ نهۋرىسى سۇلتا

تــارىخىي مهنــبهلهردە خاتىرلىنىــشچه، ئهســلىدە توغرۇلبهگنىــڭ ئاكىــسى چــاغرىبهگ تولىمــۇ ئادىــل،   

ــوغرۇلبهگ سىياســىي      ــېكىن ســۇلتان ت -جهســۇر ۋە غهيرەتلىــك، ناھــايىتى ســهمىمىي كىــشى بولىــسمۇ، ل

ولـۇپ، ئۇنىـڭ ھهر جهھهتتىكـى قـابىليىتى         دېپلوماتىيگه ئۇستا، ئۇرۇش تهجىرىبىـسىگه بـاي، تهدبىرلىـك ب         

ئاكىسى چاغرىبهگدىن يۇقرى بولغاچقا، ئوغۇزالر ئۇنى سهلچۇقالر ئىمپىريىسىنىڭ تهخـتىگه ئولتۇرغۇزغـان        

 .ئىدى

ســۇلتان تــوغرۇلبهگ يېڭــى قۇرۇلغــان ســهلچۇقالر ئىمپىريىــسىنىڭ ئاساســىنى مۇســتهھكهملهش ۋە   

 .ي تهدبىرلهرنى قولالندىئۇنىڭ تېروتىريىسىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن جىددى

باغــداتقا __يىلــى سـۇلتان تــوغرۇلبهگ ئهرەپ ئابباسـىالر خهلپىلىكنىــڭ پـايتهختى   -1055مىالدىنىـڭ  

ــدى ــۈرۈش قىلـــ ــرۇل  (يـــ ــداتقا ئهمىـــ ــوغرۇلبهگنى باغـــ ــهبنامىدا تـــ ــۇر نهســـ ــايىم -مهزكـــ ــۆئىمىن قـــ مـــ

باغـدات ئهينـى چاغـدا      ). تهكلىپ بىلهن ئهكهلدۈرگهنلىكى بايان قىلىنغان    » گه قاراڭ )19(ئىزاھات«باھرۇلال

ــۈۋىهلهر     ــان بـ ــدىن قۇرۇلغـ ــسالر تهرىپىـ ــال پارىـ ــسىمۇ، يهنىـ ــايتهختى بولـ ــىيالر خهلپىلىكىنىـــڭ پـ ئابباسـ

 .ھۆكۈم سۈرەتتى) يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن-1055يىلىدىن -932مىالدىنىڭ (سۇاللىسى

يىلــى -932مىلــدىنىڭ . بۈۋىــسلهر سۇاللىــسىنى شــىئه مهزھىپىــدىكى ئېلــى بىننــى بــۈۋىهى قۇرغــان

ــۇ ســۇاللىنىڭ تېروتىريىــسىگه غهربىــي ئىــران ۋە ئىــراق كىرەتتــى    ــۈۋھىگه  . قۇرۇلغــان ب ئېلــى ئىببنــى ب

 .ئۇنىۋانىنى بهرگهن)پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى(»ئۇمهرا-ئهمرۇل«ئابباسىالر خهلپىسى قاھىر

 تارىخىي مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، ئابباسىيالر خهلپىسى قايىم

 )تبه-120ئهسلى ئهسهر (

توغرۇلبهگنىڭ باغداتقا كېلۋاتقىنىنى كۆرمهي، باغـداتتا خۇتبىـدە توغرۇلبهگنىـڭ نـامىنى ئوقۇشـنى              

. بۇنىڭ بىلهن خهلپه قايىم ھاكىميهتتىن ۋاز كېچىپ دىنىي داھىي بولۇشقا مهجبۇر بولـدى            . ئهمىر قىلغان 

ــدى       ــوق قىلىن ــسى ي ــۈۋھىيلهر سۇاللى ــلهن ب ــرىش بى ــداتقا كى ــوغرۇلبهگ باغ ــۇلتان ت ــىالر ئ. س هرەپ ئابباس

 .خهلپىلىكى قورچاق ھالغا چۈشۈپ قالدى

ــايتهختى __باغــدات»24« ــدە ئهرەپ ئابباســىيالر خهلپىلىكىنىــڭ  . ھــازىرقى ئىارقنىــڭ پ ئهينــى دەۋرى
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 .پايتهختى بولغان

تاغلىق يهر دېگهن مهنىدە، غهربىپـته دەشـتى كهبىـر، جهنۇبتـا دەشـتى              __)قهھىستان(كۇھىستان»25«

ــوت، شــهرقته نائۈمىــ  ــا     ل ــشىدىغان، ئىرانغ ــانغا تۇتى ــارقىلىق خۇراس ــۈك ئ ــر چۆلل د ۋە شــىمالدا كىچىــك بى

 .قاراشلىق تاغلىق رايوننىڭ جۇغراپىيهلىك نامى

ئـۇ تـوغرۇلبهگ    . خهلپه قايىمنىـڭ ھهربىـي يولباشـچىلىرىدىن بىـرى        ___)ئارىسالن باسىر (باسىر»26«

ىگه قارشـى ھهركهتنىـڭ باشـلىقى، يهنـى         چـۈنكى ئـۇ سـۈنئى مهزھىـپ       . باغداتقا كىرگهندە قاماققـا ئېلىنغـان     

يىلىغىـچه ھۆكـۈم سـۈرگهن      -1171يىلىـدىن -909بـۇ سـۇالله مىلـدىنىڭ       (مىسىردىكى پاتىمىلهر سۇاللىـسى   

. دا قۇرغان دۆلىتـى ئىـدى     »تۇنىس«بولۇپ، ئىسالم دىنىدىكى شىئه مهزھىپىدىكىلهرنىڭ شىمالىي ئافىرىقا      

ئهۋالدلىـرى  )ئهلىنىڭ رەپىقىسى(بهرنىڭ قىزى پاتىمهنىڭ  پاتىمه خهلپىلىكىنى قۇرغانالر مۇھهممهد پهيغهم    

يىللىـرى  -965پـاتىمه خهلپىلىكـى مىالدىنىـڭ       . بولغاچقا، بۇ دۆلهتكه پاتىمه خهلپىلىكى دەپ نام بېرىلگهن       

ــېڭهيگهن    ــايالرغىچه كـ ــارلىق جـ ــتىن قاتـ ــۈرىيه، پهلهسـ ــپ سـ ــڭ . كۈچىيىـ ــاتىمه  -973مىالدىنىـ ــى پـ يىلـ

ــستى   ــايتهختى تۇنى ــڭ پ ــۈرۈلگهن  خهلپىلىكىنى ــاھىرەگه كۆچ ــسىردىكى ق ــڭ . ن مى ــى -1171مىالدىنى يىل

تـوغرۇلبهگ باغـداتتىن قايىتقانـدىن      . نىـڭ تهرەپـدارى ئىـدى     ) ساالھىدىن ئهييۇبى تهرىپىـدىن ئاغـدۇرۇلغان     

 يىلىنىڭ-1055توغرۇلبهگ (كېيىن

 )بهت-121ئهسلى ئهسهر (

ۇل، دىيــار بهكــرى قاتــارلىق كــۈز ئايلىرىــدا باغــداتتىن چىقىــپ غهرىــپكه قــاراپ يــۈرۈش قىلىــپ مۇســ

ئارىسالن باسىر قامـاقتىن قېچىـپ چىقىـپ، ئـۆز ئهتىراپىغـا شـىئهلهردىن كـۈچ                )رايونالرنى ئىشغال قىلغان  

 .توپلىغان ھهمدە باغداتقا بېسىپ كىرىپ، خهلپه قايمغا قارشى ئىسيان كۆتۈرگهن

 -1040مىالدىنىـڭ   . ىغهربىـي ئىلكـان ناسـىرنىڭ ئـوغل       ___)مۇھهممهد ئىبنى ناسىر  (ئهبۇ نهسىر »27«

يىلى ئۆز كهنىتنى بېـسىۋالغاندىن     -1037ئۇ  . يىلىغىچه غهربىي قاراخانىيالرغا خان بولغان    -1052يىلىدىن  

يىللىرىغـا كهلگهنـدە مۇسـتهقىلىق      -1040مىالدىنىـڭ   . دەپ ئاتىغـان  »ئىلكىخان« ئۆزىنى    كېيىن، دەسلهپ 

 .دەپ ئاتىغان»تابغاچ بۇغراخان«جاكارالپ، ئۆزىنى 

ارىخي مهنــــــبهلهرگه ئاساســــــالنغاندا، ئارىــــــسالن باســــــىر خهلــــــپه قايىمغــــــا قارشــــــى  تــــــ»28«
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خهلپه قايىم باغدات يېنىـدىكى     . خهلپه قايىم ئۈستىدىن غهلبه قىلغان    )گه قاراڭ » )27(ئىزاھات«(ئىسياندا

غالىپ كهلگهن بىساسىر خۇتبىدىن خهلپه قايىم ۋە توغرۇلبهگنىڭ نـامىنى چىقىرىـپ    . بىر جايغا قامالغان  

تهخـت  ____خـۇتبه ئوقـۇش   (اشالپ، شىئهلهرنىڭ تايانچى پاتىمىنىڭ نـامىنى خۇتبىـدە قايتىـدىن ئوقۇغـان           ت

ــان        ــورۇنى بولغ ــائهت س ــۈزۈپ، جام ــىمى ئۆتك ــدۇرۇش مۇراس ــدىن قال ــاكى ئهمهل ــته ي ــلىرىنى تهيىنلهش ۋارس

پقـان تـوغرۇلبهگ    بـۇ ۋەقهدىـن خهۋەر تا     ). مهيداندا جامائهت ئالىدا ئوقۇلىدىغان بىر خىل جاكارنامه      -مهسىچت

توغرۇلبهگنىڭ كېلىۋاتقانلىقىـدىن خهۋەر تاپقـان ئارىـسالن بىـساسىر باغـداتتىن قېچىـپ              (باغداتقا كېلىپ 

ئالدى بىلهن خهلپه قـايىمنى قامـاقتىن قۇتۇلـدۇرۇپ، ئانـدىن مهملىكهتنىـڭ ئىـسياندىن بـۇرۇنقى                 )كهتكهن

 .تۈزۈمىنى ئۆز ھالىغا كهلتۈرگهن-قائىدە

الردا خاتىرلىنىشچه، توغرۇلبهگ باغداتقا ئىككىنچى قېتىم كهلگىنىدە، خهلپه        تارىخىي ماتىريال »29«

 بۇ يهردە(قايىمنىڭ قىزى

 )بهت-122ئهسلى ئهسهر (

بىـراق بـۇ ئىـشتىن خهلـپه        . سـىيىد خاتۇنغـا ئـۆيلهنمهكچى بولغـان       )سىڭلىسى دەپ بايان قىلىنغـان؟    

ــاتلىق بولــۇپ،  ئهگهر ســىيىد «:چــۈنكى خهلــپه. قــايىم ناھــايىتى ئهندىــشه قىلىــدۇ  ــوغرۇلبهگكه ي خــاتۇن ت

ئۇنىڭــدىن ئوغــۇل تۇغــۇپ قالــسا، ئابباســىيالر خهلپىلىكنىــڭ تهخىــتكه ۋارىــسلىق قىلىــش ھوقــۇقى          

 .دەپ ئويلىغان ئىدى»سهلچۇقالرغا ئۆتۈپ كېتىدۇ

ســــۇلتان : بهزى مهنــــبهلهردە ســــۇلتان توغرۇلبهگنىــــڭ ئۆيلىنىــــشى ھهمــــدە ۋاپــــاتى توغرىــــسىدا 

ــ ــنه   68يىلـــى -1063ڭ توغرۇلبهگنىـــڭ مىالدىنىـ ــدا دەپـ ــۆتكهنلىكى، ئۇنىـــڭ تېهرانـ يېـــشىدا ئالهمـــدىن ئـ

قىلىنغانلىقى؛ سـۇلتان تـوغرۇلبهگ ۋاپـات بولۇشـتىن تـۆت ئـاي بـۇرۇن خهلپىنىـڭ قىـزى سـىيىد خاتۇنغـا                       

سۇلتان توغرۇلبهگنىـڭ باغـداتتىن تېهرانغـا كېتىۋاتقانـدا         : ئۆيلهنگهنلىكى خاتىرلهنگهن بولسا، بهزىلىرىدە   

مهزكـۇر  (سۇلتان توغرۇلبهگنىـڭ سىڭلىـسى    : ئهمما مهزكۇر تهزكىرىدە  . پات بولغانلىقى خاتىرلهنگهن  يولدا ۋا 

ھـازىرقى  . قهدىمىي شهھهر (سىيىد خاتۇنغا ئۆيلىنىش ئۈچۈن تهبرىز    ) قوليازمىدا سىڭلىسى دەپ يېزىلغان؟   

ك سـهۋەبى بىـلهن     گه كهلگهنـدە كېـسهللى    )گه قـاراڭ  »)13(ئىزاھـات «(دىن رەي   ) ئىراننىڭ غهربىي شىمالىدا  

 .ئالهمدىن ئۆتكهنلىكى بايان قىلىنغان
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ئومۇمهن، سۇلتان توغرۇلبهگنىڭ ۋاقتىدا سهلچۇقالر ئىمپىريىـسىنىڭ تېرىتورىيىـسى ئۈزلىكىـسىز            

كېڭىيىـــپ، ئۇنىـــڭ تهۋەلىكىـــگه بۈگـــۈنكى ئىـــران، ئىـــراق، ئهزەربهيجـــان، ئهرمىنىـــستان، ئافغانىـــستان،  

ىزىل قۇم چۆلى قاتارلىقالر كىرگهن بولـۇپ، يهر مهيـدانى ئـۈچ مىليـون              تۈركمهنىستان، قارا قالپاقىستان، ق   

 .ئالته يۈز مىڭ كۇۋادىرات كېلومىتىر كېلهتتى

يىلى سۇلتان توغرۇلبهگنىڭ ئاكىـسى چـاغرىبهگ سـىراكتا يهتمىـش يېـشىدا             -1060مىالدىنىڭ  »30«

. تــۆت قىــزى بــار ئىــدى چاغرىبهگنىــڭ ســهككىز ئــوغلى، . ئــۇ مهرۋىــگه دەپنــى قىلىنــدى . ئالهمــدىن ئــۆتتى

 چاغرىبهگ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن ئالىپ ئارىسالن

 )بهت-123ئهسلى ئهسهر (

خۇراســانغا، قــارا ئارىــسالن كــاۋۇرتبهگ كىرمانغــا، يـــاقۇتبهگ      )ســۇلتان مهھمــۇد ئالىــپ ئارىــسالن    (

 ).كه قاراڭ»)23(ئىزاھات«.(ئهزەربهيجانغا باش ۋالىيلىققا تهيىلهنگهن

ئــۇ . ســهلچۇقالر سۇاللىــسى دەۋرىــدىكى ئاتــاقلىق دۆلهت ئىــشلىرى ئهربــابى___مۈلىــك-زامــۇلنى»31«

يىلىـدىن  -1063مىـالدى ( كېيىن بولۇپ ئالىپ ئارىسالن ۋە مهلىك شاھالرغا ئوتتۇز يىلغا يېقىن            -ئىلگىرى

-ىزامـۇل سهلچۇقالر سۇاللىسىنىڭ مهمۇرى باشقۇرىشى كـۆپ ھـالالردا ن        . باش ۋەزىر بولغان  ) يىلغىچه-1092

بولۇپمــۇ مهلىــك شــاھ دەۋرىــدە، . مۈلۈكنىــڭ تىرشــچانلىقى بىــلهن تهرتىــپكه ســېلىنىپ ئورۇنالشــتۇرۇلغان 

پهننىڭ گۈللهپ ياشنىـشىدا    -مهلىك شاھنىڭ سهلچۇقالر ئىمپىريىسىنى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشىدا، ئىلم       

شـۇ  .  بىـر ئهسـهر يازغـان      نـاملىق ئـۆلمهس   »سىياسـهتنامه «ئۇ پـارس تىلـدا      . ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان   

ــاي، ئهڭ       ــاۋات، ئهڭ بـ ــهلتهنهتلىك، ئهڭ ئـ ــك، ئهڭ سـ ــسى ئهڭ قۇدرەتلىـ ــهلچۇقالر ئىمپىرىيىـ ــاغالردا سـ چـ

مۈلىك نامى بىلهن باغدات، ئىسپاھان، نىـشاپۇر،       -ھهتتا نىزامۇل . مهدەنىيهتلىك بىر باسقۇچقا يهتكهن ئىدى    

دەپ ئاتىلىـدىغان ئـالىي مهكـتهپلهر    »هدرىـسلىرى نىـزامىيه م «ھىرات، مهرۋى، بهلىـخ قاتـارلىق شـهھهرلهردە      

 .قۇرۇلغان

سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىگه ئالىپ ئارىسالن ئىمپىراتور     . شهرقى رۇما ئىمپىراتورى  ___ئهزمايوس»32«

، ھــازىرقى ئهرمىنىــستاندىكى ۋان كۆلىنىــڭ   )يىلىغىــچه-1072يىلىــدىن-1063مىــالدى (بولغــان چاغــدا 

شــــهرقى رۇمــــا ئىمپىراتــــورى   )ئاۋغۇســــىت-26يىلــــى -1071(شــــىمالىدىكى ماالزگىرىــــد دالىــــسىدا  
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رۇمــا ) شــۇ بــويىنچه ئېلىنــدى؟  . دەپ خــاتىرلهنگهن>رۇم پادىــشاھى ئهزمــايوس <قوليازمىــدا(دىككىــنىس

مار كـالتۈرۈپ، ئىمپىراتـور دىككىـنىس رومـانى     -باشچىلىغىدىكى ناھايىتى كۈچلۈك رۇما قوشۇنلىرىنى تار   

 شۇنىڭدىن باشالپ. تىرىك تۇتىۋالغان

 )بهت-124ئهسلى ئهسهر (

رۇمــا ئىمپىريىــسى ســهلچۇقالر ئىمپىريىــسىگه قــارام دۆلهتــكه ئايلىنىــپ قالغــان ھهمــدە ھهر يىلــى   

 .كۈمۈش يولالپ، ئولپان تاپشۇرۇشقا مهجبۇر بولغان-سهلچۇقالرغا نۇرغۇن مىقداردا ئالتۇن

قوشـۇننىڭ تـاالنىتلىق    تارىخىي خاتىرلهردە ئاز سانلىق جگڭگىۋار      »ماالزگىرد ئۇرۇشى «شۇ قېتىمقى   

قومانــداننىڭ باشــچىلىقىدا، تهكهببــۇر قومانــدان باشــچىلىقىدىكى كــۆپ ســانلىق قوشــۇن ئۈســتىن غالىــپ 

 .كېلىدىغانلىقىنىڭ جانلىق مىسالى سۈپىتىدىمۇ بايان قىلىنىدۇ

ــامى؛   >1_رۇم»33« ــى ن ــڭ قهدىمك ــازىرقى تۈركىيىنى ــۇرۇنقى   >2ھ ــدىن ب ــلىدە مىالدى ــى -753ئهس يىل

ان رىـم ئىمپىراتورلىقىنىـڭ تـۇنجى ئىمپىراتـورى رومۇلـۇس تهرىپىـدىن بىنـا قىلىنغـان ۋە          تهخىتكه چىقق 

ئىمپىراتورلىقىنىـڭ دۆلهت نـامى     )رۇمـا (شۇنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان بىر شهھهر بولۇپ، كېيىنچه پۈتۈن رىم         

رىپـى، بهزىـدە    رۇما ئىمپىراتورلىقى پارچىالنغانـدىن كېـيىن، بهزىـدە ئۇنىـڭ غهربىـي ته            . بولۇپ قالغان ئىدى  

ــدى   ــۇپ قالــــ ــامى بولــــ ــڭ نــــ ــهرقىي تهرىپىنىــــ ــۇرۇنقى . شــــ ــدىن بــــ ــۇ مىالدىــــ ــى -389بولۇپمــــ يىلــــ

ســۆزى ئاساســهن ئۇنىــڭ »رۇم«ئۇنىــڭ غهربىــي قىــسمىنى ئىگىلىگهنــدىن كېــيىن )ياۋروپــالىقالر(فهرەڭــلهر

 .بۇ يهردە شهرقىي رۇم كۆزدە تۇتۇلىدۇ. شهرقىي، يهنى ئاسىيا قىسمىنىڭ نامى بولۇپ قالدى

ــ»34« ــدىكى      ___اۋائۇننهھرم ــىنىڭ ئارلىقى ــىر دەرياس ــلهن س ــامۇ دەرياســى بى ــىيادىكى ئ ــۇرا ئاس ئوتت

 .جايالرنى كۆرسىتىدىغان جۇغراپىيلىك ئاتالغۇ

تـارىخىي مهنـبهلهردە خاتىرلىنىـشچه، ئالىـپ        . غهربىـي قاراخانىالرنىـڭ بېگـى     ___يۈسۈپ بۇزەمى »35«

قوليازمىدا ئىككى  ( كىشلىك زور قوشۇننى باشالپ    ئارىسالن ماالزگرىد ئۇرۇشىدىن كېيىن، ئىككى يۈز مىڭ      

ئالغا ئىلگىرلهپ، ئامۇ دەريادىن ئۆتكهندە، دەريا بويىدا غهربىي قاراخانىيالنىڭ بېگى يۈسـۈف            )مىڭ دىيىلگهن 

 نىڭ)يۈسۈف بۇزەمى(

 )بهت-125ئهسلى ئهسهر (
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پ ئارىــسالن ئالىــ. ئۇرۇشــتا يۈســۈفبهگ مهغلــۇپ بولــۇپ ئهســىرگه چۈشــكهن . قارىــشلىقىغا ئۇچرىغــان

ئهسىرگه چۈشكهن يۈسۈفبهگنى سوراق قىلىۋاتقاندا، يۈسۈفبهگ يېنىـدا يوشـۇرۋالغان پىچـاقنى چىقىرىـپ،              

جهسـىتى مهرۋىـگه دەپنـى      . ئالىپ ئارىسالن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۆلگهن    . ئالىپ ئارىسالننىڭ قارنىنى يېرىۋەتكهن   

 .قىلىنغان

سهلچۇقالر . نىڭ ئوغلى )گه قاراڭ »)23(ھاتئىزا«(سۇلتان ئالىپ ئارىسالن  __سۇلتان مهلىك شاھ  »36«

يېـشىدا سـهلچۇقالر   17يىلـى -1072ئـۇ مىالدىنىـڭ    . ئىمپىريىسىنىڭ ئالىپ ئارىسالندىن كېينكى سۇلتانى    

ئــۇ تهخىــتكه ئولتــۇرۇپ ئىككــى يىلغــا يهتمىــگهن ۋاقىــت ئىچىــدە  . ئىمپىريىــسىنىڭ تهخــتىگه ئولتۇرغــان

شـام شـهرىف ئىـشغال قىلىنغانـدىن        . رنى ئىـشغال قىلـدى    سۇرىيه، پهلهستىن، شام شهرىف قاتارلىق جـايال      

كېــيىن پــاتىمه خهلپىلىكىنىــڭ نــامى خۇتبىــددىن چىقىرىلىــپ، خۇتبىــدە ئابباســىيالر خهلپىــسى بىــلهن 

يىلـى شـهرقى رۇمـا ئىمپىريىـسىگه        -1078مىالدىنىـڭ   . سۇلتان مهلىك شاھنىڭ نامى ئوقۇلىدىغان بولـدى      

سـۇلتان مهلىـك    . الر ئىمپىريىـسى تهرىپىـدىن ئىـشغال قىلىنـدى        قاراشلىق كاۋكازىيمۇ پۈتۈنلهي سـهلچۇق    

ــان   ــدە ئولتۇرغـــ ــاھ ئىمپىراتورلـــــۇق تهختىـــ ــدە20شـــ ــدىن-1072مىـــــالدى(يىـــــل ئىچىـــ -1092يىلىـــ

سهلچۇقالر ئىمپىريىسى ئهڭ سـهلتهنهتلىك باسـقۇچقا يهتـكهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ تېروتىرىيىـسى               )يىلىغىچه

شۇ چاغالردا ئۇلرنىڭ تېروتېريىـسى ئىچىـگه       . تىرغا يهتكهن كېڭىيىپ ئون بهش مىليون كۇۋادىرات كېلومى     

كىچىـك  (ئىران، ئافغانىستان، شىمالىي ھىندىـستان، مـاۋائۇننهھىر، جهنـۇبى كاۋكـاز، داغىـستان، ئانـا دولـۇ                

 .، ئىراق، سۈرىيه، پهلهستىن، ئهرەبىستان يېرىم ئارىلى قاتارلىقالر كىرگهن)ئاىسيا

. يېــشىدا ئالهمــدىن ئــۆتكهن37يىلــى -1092يىلــى تۇغۇلــۇپ -1055ســۇلتان مهلىــك شــاھ مىلــدىنىڭ 

 .جهسىتى ئىسپاھانغا دەپنه قىلىنغان

 ھازىرقى تۈركىيىنىڭ. قهدىمىي شهھهر_ئهنتاكىيه»37«

 )بهت-126ئهسلى ئهسهر (

 .شهرقىي جهنۇبىغا جايالشقان

 ).ھازىرقى دەمهشىق(سۈرىيىدىكى قهدىمىي بىر شهھهرنىڭ نامى ___شام»38«

سۈرىيىنىڭ غهربىـي شـىمالىدا دېڭىـز بويىـدىكى بىـر قهدىمىـي شـهھهرنىڭ               ___)ھهلهپ(ھهلهب»39«
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 .نامى

ئامۇ دەريانىـڭ تـۆۋەنكى ئېقىمـدىكى ناھـايىتى         . ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمكى دۆلهت   ___خارەزىم»40«

ئىككى خارەزىم ئهسلى شىمالىي خارەزىم ۋە جهنۇبى خارەزىمدىن ئىبارەت         . مۇنبهت تېروتىېريىگه جايالشقان  

- 10. شىمالى خارەزىمنىڭ؛ قىيات جهنـۇبى خارەزىمنىـڭ پـايتهختى ئىـدى          __ئۈرگهنىچ. قىسىمغا بۆلۈنهتتى 

ــاخىرلىرى شــىمالىي خارەزىمنىــڭ خــانى مــۆمىن ئىبنــى مــۇھهممهد تهرىپىــدىن بىــرلىككه      ئهســىرنىڭ ئ

ــدى ــدە -11. كهلتۈرۈل ــىرگه كهلگهن ــىردىن-11(ئهس ــىرگىچه-13ئهس ــهلچۇقالرنىڭ ھۆكۈمىر)ئهس ــدا س انلىقى

ــىىدى ــىرنىڭ -13. ياش ــدى   -20ئهس ــستىالسىغا ئۇچرى ــان ئى ــرى چىڭگىزخ ــۈرلهڭ  -1388. يىللى ــى تۆم يىل

. ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىـدا پـايتهختىنى خىـۋەگه كۆچـۈردى        -16.كېيىن ئۆزبېك خانلىرىغا قارىدى   . بېسىۋالدى

 .يىلى چاروسىيه ئۆزىگه قوشۇۋالدى-1873

ــاي   خۇراســاننىڭ___)مهرۋشــاھ جاھــان(مهرۋ»41« ــدىكى ئهڭ مهشــهۇر، مهدەنىيهتلىــك، ب  ئهينــى دەۋرى

 .شهھهرلىرىدىن بىرى

تارىخىي مهنـبهلهرگه ئاساسـالنغاندا، سـۇلتان مهلىـك شـاھ تهخىـتكه چىقىـشى بىلهنـال، ھهربىـي                   »42«

مىڭ ئالتۇن دىنار   700بۇنداق مائاش ئۈچۈن ھهر يىلىغا      . قوشۇنغا مائاش تارقىتىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان     

شۇ چاغالردا مهلىك شاھنىڭ لهشـكىرى كـۈچى زور دەرىجىـدە ئاشـقان بولـۇپ، زۆرۈر تېپىلىـپ                  . نكېتىدىكه

 .قالسا، مىليون كىشىلىك قوشۇننى سهپهرۋەر قىالاليدىغان ھالغا كهلگهن

 ھازىرقى سهئۇدى ئهرەبىستانى، سۇرىيه،__ئهرەپ»43«

 )بهت-127ئهسلى ئهسهر (

قاتارلىق جايالرنىڭ ئومۇمى جۇغراپىيهلىـك نـامى ۋە       »ۇبىئهرەپ مهغر «ئىراق، مىسىر ۋە ئافرىقىدىكى     

 .بۇ جايالردا ياشىغۇچى ئهرەپ تىلىدا سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنىڭ ئومۇمى ئېتنىك نامى

-1041ئـــۇ مىالدىنىـــڭ . مهلىـــك شـــاھنىڭ تاغىـــسى___ )قـــارا ئارىـــسالن كـــاۋۇرتبهگ(قـــاۋەرد»44«

مهلىـك شـاھ تهخىـتكه ئولتۇرشـى بىـلهن تهخىـت            . يىلىغىچه كىرمانغا باش ۋالىـي بولغـان      - 1073يىلىدىن

ئهممـا ئىـسيانى سـۇلتان مهلىـك شـاھ          . تارتىۋېلىش مهقسىتىدە مهلىـك شـاھقا قارشـى ئىـسيان كۆتـۈرگهن           

 .تهرىپىدىن باستۇرلۇپ، شۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ئۆلگهن
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 يىلــى ســۇلتان-1089مىالدىنىــڭ )1095__1081(غهربىــي قاراخانىيالرنىــڭ خــانى__ئهھمهدخــان»45«

مهلىك شاھ ماۋائۇننهھرىگه بېسىپ كىرىـپ بۇخـارا، سـهمهرقهنىد قاتـارلىق شـهھهرلهرنى بېـسىۋالغاندا، ئـۇ                  

غهربىـــي قاراخانىيالرنىـــڭ پـــايتهختى . شـــهھهرلهرگه ســـهلچۇق بهگلرىنـــى ھـــاكىم قىلىـــپ تهيىـــنلىگهن

رنىڭ پـايتهختى   ئهسـىر ئالغـان ۋە ئـۇنى سـهلچۇقال        )Iئهھمهدخـان (سهمهرقهنىدنى بېسىۋالغاندا ئهھمهد خاننى   

 .ئىسپاھانغا ئهۋەتىۋەتكهن

يىلــى ئىــسپىهاندىن ســهمهرقهنىدكه قايتىــپ كېلىــپ يهنه خــانلىق   -1090ئهھمهدخــان مىالدىنىــڭ 

تهختىدىن ئورۇن ئالغان چۈنكى مهلىك شـاھ ئالدىـدا ناھـايىتى يـۇقىرى ھـۈرمهت ۋە ئابرويغـا ئىـگه بولغـان                      

مهلىـك شـاھ ئهھمهدخانغـا ئىلتىپـات قىلىـپ، ئۇنىـڭ            تۈركان خاتۇننىڭ ئارىغـا چۈشۈشـى بىـلهن، سـۇلتان           

 .غهربىي قاراخانىيالرغا داۋاملىق ھۆكۈمىران بولۇشىغا قوشۇلغان

يىلــى ئىــسپاھاندىن ســهمهرقهنىدكه قايتىــپ كېلىــپ بهش يىلــدىن   -1090ئهھمهدخــان مىالدىنىــڭ 

 .مهھكىمه شهرئىينىڭ ھۆكۈمى بىلهن ئۆلتۈرۈلگهن)يىلى-1095مىالدىنىڭ (كېيىن 

 غهربىي قاراخانىيالرنىڭ خانى ئىبراھىم ___تۈركان خاتۇن»46«

 )بهت-128ئهسلى ئهسهر (

سۇلتان مهلىك شـاھ    (يىللىرى مهلىك شاھقا ياتلىق بولغان    -1085مىالدىنىڭ  . بۆرە تېكىننىڭ قىزى  

 لىرىدىن تۇركان خاتۇنغا؛ شهمسۇل مۈلۈكنىڭ تاغىسى    )مهلىكه(ئاخىر بولۇپ غهربى قاراخانى بىكه    -ئىلگىرى

سۇلتان مهلىك شاھنىڭ تهخىت ۋارىسى بولغان مهھمـۇد        ). شاھزادە ئهيسانىڭ قىزى ھىاللىيهگه ئۆيلهنگهن    

 .تۇركان خاتۇندىن تۇغۇلغان

سـۇلتان  ). 1068__1052(غهربىـي قاراخانىالرنىـڭ خـانى     ___)ئىبراھىم بـۆرە تـېكىن    (تامغاچ خان »47«

 .مهلىك شاھنىڭ خانىشى، تۇركان خاتۇننىڭ ئاتىسى

ى تارىخى مهنبهلهردە سۇلتان مهلىك شاھنىڭ غهربي قاراخانىي بېكهلىرىدىن تۇركـان خـاتۇن             بهز»48«

 .ۋە ھىاللىيهگه ئۆيلهنگهنلىكى قهيىت قىلىنىدۇ

ئۇ مىالدىنىڭ  . سۇلتان مهلىك شاھنىڭ ئوغلى   ____)سۇلتان رۇكنىدىن بهركىيارۇق  (بهركيارۇق»49«

 .ىنىڭ تهختىدە ئولتۇرغانيىلىغىچه سهلچۇقالر ئىمپىرىيىس-1104يىلىدىن-1093
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غهربىــي قاراخــانىي (ســۇلتان مهلىــك شــاھنىڭ تهخىــت ۋارىــسى ___)ســۇلتان مهھمــۇد(مهھمــۇد»50«

ئۇ ئهمدىال بهش يېرىم ياشقا كىرگهندە تهخىتكه چىقىرىلىپ، ئىككـى          ). بېكهسى تۇركان خاتۇندىن تۇغۇلغان   

 .ىتتىن چۈشۈرۈلگهنتهرىپىدىن تهخ)گه قاراڭ»)50(ئىزاھات«(ئايدىن كېيىن بهركىيارۇق

غهربـى قاراخانىالرنىـڭ خـانى      (تۇركان خاتۇننىڭ ئاتىسى تامغاچ خاننىڭ      __مۈلىك  -تاجىل»51«    

 .ۋەزىرى)ئىبراھىم بۆرە تېكىننىڭ

ــاتۇن»52« ــاھنىڭ قىــــزى ___مهھىملىــــك خــ ــۇلتان مهلىــــك شــ ــۇ ئابباســــىالر خهلپىــــسى  . ســ ئــ

 .غا ياتلىق قىلىنغان)انيىلىغىچه خهلپه بولغ-1094يىلىدىن-1075مىالدىنىڭ (مۇقتىدى

ئـۇ سـهلچۇقالر    . سـۇلتان مهلىـك شـاھنىڭ ئـوغلى       ___ )سـۇلتان مهھمـۇد تاپـار     (سۇلتان مهھمـۇد  »53«

 IIئىمپىرىيىسىنىڭ سۇلتانى مهلىك شاھ

 )بهت-129ئهسلى ئهسهر (

 - 1118يىلىـدىن -1105مىالدىنىـڭ (نى تهخىتتىن چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا    )بىر ئايال سۇلتان بولغان   (

 .تهخىتته ئولتۇرغان)چهيىلىغى

ئۇ سهلچۇقالر  . سۇلتان مهلىك شاھنىڭ ئوغلى   ___)سۇلتان مۇئىزىددىن سهنجهر  (سۇلتان سهنجهر »54«

 -1157يىلىـدىن   -1118ئورنىغـا مىالدىنىـڭ   IIسۇلتان مهھمۇد (ئىمپىريىسىنىڭ سۇلتانى مهھمۇد تاپارنىڭ     

 .سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىنىڭ تهختىگه ئولتۇرغان)يىلىغىچه 

يىلىغىـچه غهزنهۋىـيلهرگه    -1152يىلىـدىن -1117مىـالدى ___)سـۇلتان بهھـرام شـاھ     (بهھرام شاھ »55«

ئهمىلىيهتته، كېيىنكى ۋاقىتالردا بهھرام شاھ سۇلتانلىقىدىكى غهزنهۋىيلهر سـهلچۇقالرغا         . سۇلتان بولغان 

 .تاپشۇرىدىغان قارام ھالهتته ئىدى)ئولپان(باج

-1157يىلىـدىن -1153نىـشچه، سـۇلتان سـهنجهر مىالدىنىـڭ       تارىخىي ماتىرىيالالردا بايـان قىلى    »56«

ــان    ــىرلىكته تۇرغ ــدا ئهس ــۇزالر قولى ــچه ئوغ ــېقىن     (يىلىغى ــا ي ــى يىلغ ــهبنامىدا ئىكك ــۇر نهس ــۇ يهردە مهزك ب

 ).تۇرغانلىقى قهيىت قىلىنىدۇ

 ئهسلىدە تارىم ۋادىسى ۋە يهتته سۇ ئهتىراپىدا ياشايدىغان ئوغۇزالر سۇلتان سـهنجهرنىڭنىڭ رۇخـسىتى             

بۇالر قىرىق مىڭ ئائىله بولۇپ، ھهر يىلى سۇلتانغا باج ھېسابىدا          . بىلهن بهلىخ ئهتراپىدا ماكانالشقان ئىدى    
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يىلى باج ھېسابىدا تاپشۇرىدىغان قويالر ئۈسىتدە      -1153مىالدىنىڭ  . يىگىرەە بهش مىڭ تۇياق قوي بېرەتتى     

ئهھۋالـدىن  . ى ئىسياننى باسـتۇرالمىدى   بهلىخنىڭ باش ۋالىيىس  . ماجرا چىقىپ، ئوغۇزالر ئىسيان كۆتۈردى    

خهۋەر تاپقان سۇلتان سهنجهر ئۇمهراالرنىـڭ تهشهببۇسـى بىـلهن يۈزمىـڭ كىـشىلىك قوشـۇننى ئاتالنـدۇرۇپ،                  

ئىسيانچى ئوغۇزالرنى باستۇرۇش ئۈچۈن كهلگهن بولـسىمۇ، بىـراق بـۇ زور قوشـۇن ئۇرۇشـتا مهغلـۇپ بولـۇپ،                    

 يىلىغا كهلگهندە، ئوۋ قىلىش پۇرسىتىدىن-1157ۇ ئ. سۇلتان سهنجهر ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇ

 )بهت-130ئهسلى ئهسهر (

پايدىلىنىپ، باشقىالرنىڭ ياردىمى بىلهن ئهسىرلىكتىن قېچىپ قۇتىلىـدۇ ھهمـدە مهرۋىـگه كېلىـپ،        

شهھهرنىڭ ۋەيران قىلىنغانلىقىنى ۋە چۆلدەرەپ كهتكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن، بۇ ئهھۋالغا چىدىماي،           

 .تا يۈرىكى يېرىلىپ ئۆلىدۇخاپىچىلىق

ئۇ سۇلتان  . غهربىي قاراخانىيالرنىڭ خانى مۇھهممهد ئارىسالنخاننىڭ ئوغلى     ___سۇلتان مهھمۇد »57«

سهنجهرنىڭ قىزى مهملىك شاھ خاتۇندىن تۇغۇلغان بولۇپ، سـۇلتان سـهنجهر ئوغـۇزالر قولىـدا ئهسـىرلىكته                 

 .پ تۇرغانتۇرغان مهزگىلىدە، سهلچۇقالر ئىمپىرىيىسىنى باشقۇرۇ

ئىراننىــڭ رىــۋايهت دەۋرىــدىكى قهدىمكــى . دە بايــان قىلىنغــان»شــاھنامه«___پادىــشاھ جهمــشىد»58«

 .پىشىدادىيان سۇاللىسىنىڭ پادىشاھلىرىنىڭ بىرى

دە تهسۋىرلىنىـشچه، ئىراننىـڭ رىـۋايهت دەۋرىـدىكى بىـر قـانچه يـۈز يىـل                 »شـاھنامه «___رۇستهم»59«

 .ياشىغان مهشهۇر قهھرىمان

ئهركىن ئىمىننىياز قۇتلۇق: كورېكتور                

     


