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(روسىيه) بارتولىد

تهرجىمان

ئادىل ئابدۇقادىر

ھونزاده تۈزگۈچى ئىلكىتاب



لېكسىيه بىرىنچى

تاش مهڭگۈ ئورقۇن بولۇپمۇ ، يادىكارلىقلىرى تاش مهڭگۈ تۈرك

نهتىجىلىرى تهتقىقات ئۇنىڭ ھهم ( ئهسىردىكى -8) يادىكارلىقلىرى

توغرىسىدا

تهتقىقاتى جايلىرىنىڭ بهزى يادىكارلىقلىرىنىڭ تاش مهڭگۈ ئورقۇن

جهڭ نىڭ (Kul-Tègin) كۆلتېگىن ، مهسىلهن . بولمىغان يېتهرلىك

دىن 100 ئۇنىڭغا دۈشمهنلهرنىڭ ئابزاستا بىر تهسۋىرلهنگهن نهتىجىلىرى

yarikindaغىال yalmasindaئۇنىڭ ، ئاتقانلىقى ئوقى ئوقيا ئارتۇق

ھهم ساۋۇت «ئۇنىڭ بۇنى تومسىن . ئېلىنىدۇ تىلغا تهگكۈزهلىگهنلىگى

. يهشكهن تهگكۈزدى»②دهپ ئوق دوبۇلغىسىغا شهكىللىك (يېرىم)ئاي

ay يهنى ، قىلىپ سۆز ئىككى نى yalmasinda جايدا بۇ تومسىن

(شىر يهشكهن دهپ دوبۇلغا» شهكىللىك almasindaيېرىم)ئاي «(

ئهڭ ۋاقتىدىكى ھايات تومسىننىڭ قىلغان تهرجىمه تىلىدىن دانىيه

تاش مهڭگۈ تۈرك قهدىمقى «موڭغۇل ئهسىرى تهرجىمه ئاخىرقى

قارالسۇن.( سۆز»گه كىرىش ئۇنىڭغا ھهم تهرجىمىسى يادىكارلىقلىرىنىڭ

خانلىق . «xad» ئهمهس) تۈركىيچه ناملىرى ئهمهل تۈركىي نۇرغۇن

رهھبهرنىڭ قىسىم بىر مهلۇم ئالىدىغان ئۇستىگه ئهزالىرى ئوردا

تىلىدىكى پارىس ئۇ بولۇپ كىرگهن تىلىدىن ئىران ( ئاتىلىشى

(gauthiot)ئورقۇن-يېنسهي گاۋسوت . مهنبهداش «xah»بىلهن

مۇمكىن بولىشى كهلگهن شهكلىدىن قهدىمكى يېزىقىنىڭ سۇغدى يېزىقى

قارايدۇ. دهپ ،

بۇددا ، دىنى خرىستىئان بىلهن ئىدىيىلىرى دىنى زهردۇش دىنى مانى



قىلغان. مهقسهد لهشتۈرۈشنى بىر ئىدىيىلىرىنى دىنى

————————————

خهنزۇچه ئىشلىگهن نېمىسچىدىن ئهپهندىنىڭ شىمىن ①گېڭ

قىلىندى. تهرجىمه ئاساسهن تهرجىمىسىگه

سانىدىن – 1 يىلى -2003 ژورنىلى بۇالق» : مهنبه»

لېكسىيه ئىككىنچى

ئۇالر شۇنداقال ، مىللهتلهر يېقىن ئۇالرغا ھهم خهلقلهر تۈركىي

مۇناسىۋىتى تىل ۋه قېرىنداشلىق ئوتتۇرىسىدىكى

«溪» ماتېرىيالالردىكى تارىخىي يېزىلغان خهنزۇچه ئالىملىرى ياۋروپا

دهپ تهڭ بىلهن Tatabi يادىكارلىقلىرىدىكى تۈرك – ئورقۇن نى

ھهم溪دائىم (契丹) كىدان يادىكارلىقالردا خهنزۇچه چۈنكى . قارايدۇ

كىدان يادىكارلىقلىرىدا ئورقۇن ئهمما ، ئېلىنىدۇ تىلغا بىرگه

ئېلىنىدۇ. تىلغا بىرگه بىلهنtatabiدائىم

يازما خهنزۇچه دوكالتىدا قېتىملىق بىر بهرگهن لېنىنگىراتتا پېللىئوت

. ئالغان تىلغا بارلىقىنى لۇغىتى تىلى سىيانپى بىر ئىچىده يادىكارلىقالر

. كېرهك بولىشى تىلى تۈرك تىلى سىيانپى ، ئاساسالنغاندا كىتاپقا مۇشۇ

ئۇستىده مهسىله مۇشۇ يېقىندا پېللىئوت : ئىزاھلىغان مۇنداق شىردىش )

ئىكهنلىگىگه توڭغۇسالر سىيانپىالرنىڭ مهن : دېگهن مۇنداق توختالغاندا

ئىكهنلىكىنى موڭغۇل ياكى تۈرك چوقۇم ئۇالرنى بىراق ، ئىشهنمهيمهن

ژورنىلىغا ئېلمىي ئاسىيا »، « مۇئهييهنلهشتۇرهلمهيمهن



.A35 )3،[224]-1934. قاراڭ

، ئۇچرىمايدۇ ئابىدىلىرىده ئورقۇن ئىسىم بۇ دېگهن (需需 ) ئاۋار

قېتىمال بىر قىلىنغاندا بايان تارىخ بۇرۇنقى ئابىدىلىرىده ئورقۇن بهزىلهر

دهپ قهبىله مۇشۇ par-purumياكىApar-apurmنى ئۇچرايدىغان

بۇ ئهسىرىده قىلغان تهرجىمه ئاخىرىدا ھاياتىنىڭ تومسىن . قارايدۇ

– ئايرىم ھهم قىلغان تهرجىمه قىلىپ نامى مىللهتنىڭ ئىككى سۆزنى

مۇنداق شىردىش ) قويغان قوشۇپ بهلگىسىنى سوراق ھالدا ئايرىم

يىلى 1914 – بۇنى پېللىئوت ، كۆرسىتىدۇ رىمنى : purumئىزاھاليدۇ

« 拂ئهسهرلهرده خهنزۇچه بۇ : شىمىن گېڭ )، ( بولغان قىلىپ ھهل

Kam بىلدۈرىدىغان «مهنىسىنى (Schaman) 林شامان » ) . «

يېنسهي ( ئۇچرىمايدۇ ئابىدىلىرىده ئورقۇن سۆزى

ئۇ ، بولۇپ سۆز باشقاbelدېگهن سۆزدىن ئابىدىلىرىدهTengriدېگهن

ئىپادىلىگهن.( ئىالھنى ئېتىقادىدا شامان

شېۋىلىرى قايسى ھهر تىلنىڭ تۈركىي جۇغراپىيهشۇناسلىرى ئهرهپ

تارتىپ (peiqeneg) پېچېنهكلهردىن يايلىقىدىكى روسىيه شىمالىي )

پهقهت . كۆرسهتكهن دهپ ، كېتىدۇ ئوخشىشىپ )ناھايىتى جوڭگۇغىچه

بىلهن (Bulgar) بۇلغارالر ئېقىمىدىكى ئوتتۇرا دهرياسىنىڭ ۋولگا

خهلىقلهر تۈركىي باشقا ، بولۇپ ئاالھىده تىلى نىڭ (Hazar) خازارالر

فىنالرنىڭ ھهم تىلى ئۇالرنىڭ ، چۈشىنهلمهيدۇ گېپىنى ئۇالرنىڭ

مۇشۇنداق تىلىمۇ (Quwax) چۇۋاش ھازىرقى . ئوخشىمايدۇ تىلىغا

خهلقلهر تۈركىي مهيلى بىراق ، مهنسۈپ تىلغا تۈركىي ئۇ ، بولۇپ

ۋه بۇلغارالر دهرياسىنى .ۋولگا ئۇقمايدۇ تىلنى بۇ بولسۇن فىنالر ياكى



» تىلىدا چۇۋاش سۆزنىڭ بۇ . ئاتايدۇ دهپ Etil ئوخشاشال خازارالر

چۇۋاش تۈركىيشۇناسالر شۇڭا ، بار مهنىسى دېگهن دهريا» ، ئېقىن

، قالدۇقى تىلىنىڭ خازارالر ھهم بۇلغارالر قهدىمكى ئومۇمهن تىلىنى

قارايدۇ. دهپ

– تاالش مهزگىللىك ئۇزۇن توغرىلىق ئاالھىدىلىكى تىلىنىڭ چۇۋاش

تىلى فىن ھهم تىل تۈركىي تىلىنى چۇۋاش رادىلوف ، بولغان تارتىش

باشقا كېيىن . قارىغان دهپ ، بولغان ھاسىل قوشۇلىشىدىن تهركىبىنىڭ

يوقاتقان ئاللبۇرۇن شېۋىلىرى تىل تۈركىي باشقا تىلى چۇۋاش ئالىمالر

، قالغان ساقالپ قالدۇقلىرىنى تىل باسقۇچىدىكى تهرهققىيات قهدىمقى

ئوخشاش مۇشىنىڭغا )مۇ N.poppe) پوپپې ن. . قارىدى دهپ

ھهم تىل تۈركىي گهرچه تىلىنى چۇۋاش ئۇ . كهلگهن خۇالسىگه

تىل (ئالتاي سىسېتىمىسىغا تىل بىر ئوخشاش تىلىغا موڭغۇل

موڭغۇل ، تىلمۇ تۈركىي ئۇ بىراق ، بولسىمۇ مهنسۇپ سىسېتىمىسى)

مۇستهقىل سىسېتىمىسىدىكى تىل ئالتاي بهلكى ، ئهمهس تىلىمۇ

ئاكادېمىيىسى ئىتىپاقى («سوۋېت قارىغان دهپ تىل تارماق ئۈچىنچى

ئارقىلىق قىلىش .(مۇھاكىمه بهت – 405،-233 ، 1925 « ژورنىلى

تىل تۈركىي تىلى چۇۋاش تاپقان: توغرا پىكىرنى تۆۋهندىكى پوپپې ن.

بۆلۈنۈپ تىلىدىن تۈركىي ئاللىبۇرۇن تىلى موڭغۇل تىلى چۇۋاش بىراق ،

مهزگىلىدىكى تهرهققىيات خىل بىر مۇشۇنداق دهۋردىكى بولغان چىقىپ

تىلالرنىڭ تۈركىي بولغان مهلۇم بىزگه ھازىر ، بىراق . قالدۇقى تىل

ئاالھىدىلىكلىرى ئاساسلىق دىئالىكىتلىرىنىڭ بىلهن تىلى كىتابى

يوق. بولغىنى شهكىللىنىپ



، تۇرالىسا تېرهپ پۇت خۇالسه چىققان كېلىپ تىلشۇناسلىقتىن بۇ مۇبادا

بىلهن بۇلغارالر . بار ئهھمىيىتى زور ئۈچۈن تهتقىقاتى تارىخ بۇنىڭ

، بولسىمۇ ئېلىنمىغان تىلغا ئىلگىرى ئهسىردىن – 6 گهرچه خازارالر

بۇرۇن قۇرۇلۇشتىن خانلىقى تۈرك ئهسىردىكى -6 ئۇالر شۇبھىسىزكى

ھهم نوقتا بىر مۇنداق يهنه . بارغان يېتىپ ۋادىسىغا دهرياسى ۋولگا

بىر مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئىسمى ھونالرنىڭ رايۇندا بۇ ئۇالر : ئېنىقكى

-2 مىالدىيه . چىقارغان كهلتۈرۈپ ھهركىتىنى كۆچۈش زور مىللهتنىڭ

پتولىمائۇس جۇغراپىيهشۇناس ) گرتسىيه يهنى( ، ئهسىرده

بولمىغان يىراق دهرياسىدىن ۋولگا ھونالر (ptoltmaus)دهۋرىدىال

ھهم تىلى چۇۋاش (Etil) ئىپتىل) . باشلىغان بولۇشقا پهيدا جايالردا

ئۇ ئىسىم بۇ دېگهن ( ئاتىلىشى دهرياسىنىڭ ۋولگا تىلىدىكى تۈركىي

ئۇ (yayik)دهرياسى يايىق بىراق ، بولمىغان پهيدا تېخى ۋاقىتالردا

نامى دهريانىڭ بۇ ئهمما ئاتالغان بىلهن تىل تۈركىي مۇشۇ ۋاقىتالردا

سۆز . يېزىلغان قىلىپ Daix ئهسهرلىرىده پتولىمائۇسنىڭ

پتولىمائۇس ئېنىقكى، ئۆزگىرىشى غا Y تىلدا يهرلىك Dنىڭ بىشىدىكى

تۈركىي ۋىزانتىيىلىكلهر ئهسىردىكى -6 . ئىش كېيىنكى دهۋرىدىن

ئورقۇن ئهمما . يازغان دهپ dochia مۇراسىمىنى دهپنه خهلقلهرنىڭ

ھازىرقى نوقتا بىر بۇ ، بىراق . يېزىلغان دهپ yogh ئابىدىلىرىده

چۇۋاش ، كهلمهيدۇ ئۇيغۇن قانۇنىيىتىگه فونېتىكا تىلىنىڭ چۇۋاش زامان

تۇركىي باشقا ، ئوخشاش تىلىغا سىبىرىيه)تاقۇت (شهرقىي تىلىمۇ

.(گېڭ ئىپادىلىنىدۇ بىلهن s بولسا yبېشىدىكى سۆز تىلالردىكى

قازاق سۆزنىڭ قهدىمكى ئىككى ئىبارهت دىن : Daix، dochia شىمىن



تارىخىنى چىقىش كېلىپ jنىڭ كېلىدىغان بېشىدا سۆز تىلىدىكى

). بار قىممىتى پايدىلىنىش مۇھىم قىلىشتا تهتقىق

يېزىقىنى ئورقۇن شىمىن: (گېڭ ئىلگىرى ئوقۇلۇشتىن يېزىقى ئورقۇن

( ئوقىغان ئاۋال ئهڭ تومسىن تىلشۇناس دانىيىلىك يىلى – 1893

مهنسۇپ قهبىلىسىگه ئوغۇز خهلقلهر تۈركىي ئهسىردىكى -8-6 رادىلوف

سۆزى كىرىش يازغان «قۇتادغۇبىلىگ»كه (رادىلوفنىڭ قارىغاندى دهپ

كۆز ئۇنىڭ ، كېيىن ئوقۇلغاندىن تاشالر مهڭگۈ 27،بهت). –

، خهلقلهر تۈركىي ياكى ئوغۇز . ئىسپاتالندى توغرىلىقى قارشىنىڭ

قانچه بىر ئىبارهت تۈركهشلهردىن غهربتىكى ھهم تاردۇش ، تۆلهس

(بىز خهلقلهرمۇ تۈركىي يهنه باشقا ئوغۇزالردىن . بۆلۈنىدۇ قىسىمغا

، بولۇپ )بار مهنىسى ئالغان ئىچىگه ئۆز سۆزنىڭ قولالنغان ھازىر

بۇ كېيىنكى بىراق . ئىبارهت قىرغىزالردىن ، ئۇيغۇر :قارلۇق، ئۇالر

. بولمايدۇ ئىسپاتلىغىلى ئاتىغانلىقىنى دهپ تۈرك ئۆزلىرىنى قهبىلىلهرنىڭ

بارلىق ، ئۇچرىغاندهك ئهسهرلىرىده دىنى ئىسالم سۆز بۇ Turkدېگهن

ئهرهبلهر . قوللىنىلغان ئۈچۈن ئاتاش ئومۇمالشتۇرۇپ خهلقلهرنى تۇركىي

قىلىشقان كهلدى – باردى بىلهن ئۆزلىرى ئهسىرلهرده -8 ، -7

، كۆرۈپ سۆزلهيدىغانلىقىنى تىلدا بىر ئوخشاش قهبىلىلهرنىڭ تۈركىي

، ئهگىشىپ قىلىشقا بهيئهت دىنىغا ئىسالم ئاتىغان. دهپ Turkئۇالرنى

بارلىق گهرچه . باشلىغان ئاتاشقا شۇنداق ئۆزلىرىنى قهبىلىلهرمۇ تۈركىي

ئۆزلىرىنى ھازىرمۇ مىللهتلهر تۈركىي قىلىدىغان ئېتىقاد دىنىغا ئىسالم

شۇنداق دهۋرده ئهينى ، سۆزلهشمىسىمۇ تىلدا شۇ ھهم ئاتاپ شۇنداق

سۆز بۇ دېگهن تۈرك سىرتىدا دائىرىسىنىڭ دىنى ئىسالم . قىلغان



خىل بۇ يادىكارلىقلىرى يازما دىنى بۇددا . ئىشلىتىلىدۇ ئاز ناھايىتى

تىل بۇ يادىكارلىقلىرىدا يازما دىنى بۇددا . مۇستهسنا ئهھۋالدىن

. (Turk-uighur tili ، ئاتالغان دهپ Turk-uighurتىلى

» ، Ⅰ-Ⅱ، يارۇق «ئالتۇن يېزىقىدىكى ئۇيغۇر قهدىمقى باسقان رادىلوف

) بهت – 5 ، 1913 سانپېتىربۇرگ

تارىخچىسى پارىس ئهسىردىكى ، 11- باشقا ماتېرىيالالردىن خهنزۇچه

ماتېريالغا تارىخىي بىر تارقالمىغان شۇنداقال ، ئۇقمايدىغان بىز گهزدىرى

تېرىلىك ئاق ، چاچلىق قىزىل قىرغىزالرنى ئوخشاشال ئاساسهن

دېگهنىدى.

تۈرك ئهسلى مىللهتلهر سۆزلىشىدىغان تىلدا تۈركىي بهزى ھازىرقى

(Az) ئاز ئېلىنغان تىلغا يادىكارلىقلىرىدا يازما ئورقۇن ، بولۇپ ئهمهس

تىلغا بىرلىكته بىلهن قىرغىزالر دائىم قهبىله بۇ . قاتارىدىندۇر شۇنىڭ الر

گۇمان ئىكهنلىگىدىن نامى قهبىله بىر ئۇنىڭ كىشلهر بۇرۇن . ئېلىنغان

تومسىن . كهلگهندىم تۇرۇپ قاراشتا بۇ باشتىلال مهن ، قىلىشاتتى

( تېشى مهڭگۈ ئورڭۇن ئۆزىنىڭ) ئۇ . قوشۇلىدۇ پىكىرگه بۇ ھازىرمۇ

ئېنىق مهنبهسى «كېلىش ئىزاھالپ ئهسىرىده تهرجىمه ئاخىرقى ئهڭ

تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ يېنسهي . ئىدى قهبىله»دېگهن بولمىغان

خاتا روسالر (Turuhan)ناھىيىسىدىكى تورۇخان بايقالغان ئېقىنىدىن

ئوستىياك)ئادهملىرىنىڭ – yenissei-ostyakيېنسهي ئاتىغان) ھالدا

ئولتۇراقالشقان دهرياسىدا (Ob) ئوب بىلهن ئۇالر ئهمهلىيهتته قالدۇقى

، بولۇپ مۇناسىۋهتسىز تارمىقى) بىر (فىنالنىڭ الر ostyakئوستىياك) (

ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر . ئىدى مهنسۇپ سىسېتىمىسىغا ئالتاي ئۇالرمۇ ئومۇمهن



تىلنى بۇ ) ئاتىغان ياكى)assinئاسسىن)دهپ Kottكوتت( (

كېيىن ئۇنىڭدىن ، قىلغان (Castren)تهتقىق كاسترېن 1845-يىلى

(ئادهملىرى yenissei-ostyak قىلغان تهتقىق ئانۇچىنمۇ

رايۇنالرنى كهڭ مهزگىل بىر ئوخشاش (samoyed)ئادهملىرىگه سامويېد

ئاز ئېلىنغان تىلغا يادىكارلىقلىرىدا يازما ئورقۇن ، بولىشى ئىگىلىگهن

مۇمكىن. بولىشى مهنسۇپ قهبىلىگه مۇشۇ (Az)الرمۇ

مهنىگه سىياسى ( دهۋرىده تۈركلىرى – (ئورقۇن دهۋىرده ئهينى قىرغىزالر

ئۇيغۇر قهدىمقى . ئىدى بار خاقانى ئۆز ئۇالرنىڭ ، بولۇپ بولغان ئىگه

بىراق ، ئېلىنغان تىلغا جايالردىال ئايرىم تېشىدا مهڭگۈ ئورقۇن

. ئىدى مهۋجۇد ئاللىبۇرۇن مىللهت بۇ دهۋرده ئهينى شۇبھىسىزكى

، ئاتىالتتى دهپ ئېلتهبىر رهھبىرى ئالى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى

دهۋرده ئهينى . ئاتالمايتتى دهپ خاقان ئوخشاش قىرغىزالرنىڭكىگه

خهلق قاغانلىق ھهم (eltebielik budun) خهلق ئېلتهبىرلىك

قاغانى قارلۇقالرنىڭمۇ . ئىدى بار ئايرىش qaqanliq)دهپ budun)

ئىدى. يوق

مهڭگۈ ئورقۇن ئۇيغۇر ئاللىبۇرۇن سۆزلهر قىلىنغان قۇبۇل تىلىدىن سوغدى

ھهم خهلقلهر تۈركىي كېيىن شۇنداقال ، ئىشلىتىلگهن تاشلىرىدا

(katun) قاتۇن مهسىلهن . قوللىنىلغان كهڭ تهرپىدىن موڭغۇلالر

بىلهن ئېلىش تىلغا سوغدىالرنى جايدا بىر تاشتا مهڭگۈ سۆزلهر. قاتارلىق

(Berqeker بوقاراقۇلۇس چېكېر بىر بىرگه،

تىلغا )الرمۇ مۇمكىن بولىشى مهسىله )(bokarakulusئوقۇلىشىدا

ھهم ئىرانلىق «سوغدىالشقان بۇنى ماركورت . ئېلىنغان



يىلنامىسى تاشلىرى مهڭگۈ تۈرك «قهدىنقى بۇخارالىقالر»(«ماركورت

«ئۇلۇس» . قىلغان تهرجىمه دهپ ( تۆۋىنىده تهتقىقاتى»،32-بهتنىڭ

تاشتا مهڭگۈ ئىشلىتىلىشى مهنىسىده خهلق» سۆزنىڭ» بۇ دېگهن

ئىشلىتىلههن يادىكارلىقالردا يازما دىنىي قهدىمكى ئۇ (گهرچه ئۇچرىمايدۇ

(Berqeker) بېرچېكېر سۆزنىڭ بۇ دېگهن (parsi)پارس .( بولسىمۇ

، بولمايدۇ چۈشبندۈرگىلى نوقتىسىدىن تىلشۇناسلىق ئۆزگىرىشىنى گه

سوراق كهينىگه (گهرچه چۈشهندۈرۈشى خىل بۇ ماركورتنىڭ بىراق

قۇبۇل تهرىپىدىن كىشىلهر يهنىال ( بولسىمۇ قويۇلغان بهلگىسى

قىلىندى.

ئهمهس ماكانى تۈركلهرنىڭ ئهسلىدىنال تۈركىستان غهربىي ھهم شهرقىي

تۈركىي بىلهن جهريانى تۈركىيلىشىش خهلقنىڭ يهرلىك ئىدى،

ئولتۇراقلىشىشى )مۇقۇم بۇرۇلۇپ چارۋىچىلىقتىن (كۆچمهن خهلقلهرنىڭ

شهرقتىن جهريان)ئوخشاشال جاي(بۇ ئىككى . مۇناسىۋهتلىك ئارا ئۆز

. بولغان ئوخشاش نهتىجىسىمۇ ، قىلغان تهرهققىي قاراپ غهربكه

شىمىن:تۈرك (گېڭ خانلىقى ئوغۇز توققۇز بىلهن ئالدى شىنجاڭدا

خانلىقى ئۇيغۇر قهدىمكى . قۇرۇلغان ( كۆرسىتىدۇ خانلىقىنى

زېمىنغا بۇ خهلقلهر تۈركىي تۈركۈمدىكى زور ، كېيىن يىمرىلگهندىن

ئورقۇن بۇرۇن ئهڭ سۆز دېگهن بهشبالىق بالىق(شهھهر)ھهم . كىرگهن

كاشىغهرىنىڭ مهھمۇد ئهسىردىكى – 11 . ئۇچرايدۇ تاشلىرىدا مهڭگۈ

قىسقارتىلىپ تۆۋهنده شىمىن: (گېڭ دىۋانى» تىلالر ئهسىرى«تۈركىي

ئىزاھ توپا»دهپ «سېغىز سۆزگه دېگهن بالىق دا دېيلىدۇ) «دىۋانى»

بۇ قىلىدۇ. مهنبه ماتېرىياللىرىنى قۇرۇلۇش سۆز دېگهن شهھهر بېرىلگهن.



مۇقۇم ،( ئادهملهر ۋابار(تېرلىك ئهھالل چارۋىچىالرنى ئهرهبلهر خۇددى

باشقۇرغانغا ئادهملهر)دهپ توپىلىق مادار(سېغىز ئهھالل تۇرالغۇلۇقالرنى

خهلقلهر تۈركىي ئولتۇراقالشقان بهشبالىقتا دهۋرده ئهينى . ئوخشايدۇ

يۇزلهنگهن ئولتۇراقلىشىشقا مۇقىم شۇالر بىلهن ئالدى ، بولۇپ باسمىلالر

، .شۇڭا كهتكهن قوشۇلۇپ بىلهن خهلق يهرلىك ئهسلىدىكى ھهم

دهيدۇ ئهمهس خهلق تۈركىي ساپ باسمىلالرنى كاشىغهرى مهھمۇد

بهتكىچه( - 58 – 41 كىتاب لېكسىيه(ئهسلى ئۈچىنچى

خاقان تېشىدا مهڭگۈ ئورقۇن يېزىلغان نامىدا قاغانى ئوغۇز تۈرك

خالى تهھدىتتىن قانداق ھهر ، بولۇپ مۇستهھكهم ھاكىمىيىتىنىڭ

ئون كېيىنكى ئۆلگهندىن خاقان بىراق، . قىلىنغان بايان ئىكهنلىگى

. ئىگىلىدى ئورنىنى ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر (745-يىلى)قهدىمقى يىلدا

(غهرب تارمىقى غهربىي ئوغۇزالرنىڭ ، ئىلگىرى يىل بىرقانچه شۇنىڭدىن

جهھهتتىكى سىياسىي كۈرهشته بولغان بىلهن ئهرهپلهر تۈركلىرى)مۇ

قالدى. مهھرۇم خاقانىدىن ھهم بىرلىكى

ئۇرۇققا ئون تۈركلهرنىڭ غهربىي ماتېرىيالالردىن تارىخىي خهنزۇچه

بهش ، شىمالىدا دهرياسىنىڭ ئىلى ئۇرۇقنىڭ بهش ، بۆلۇنىدىغانلىقى

ئورقۇن بۇ . بىلىمىز ئىكهنلىگىنى جهنۇبىدا دهرياسىنىڭ ئىلى ئۇرۇقىنىڭ

ئىچىده بۇالرنىڭ . ئاتالغان »دهپ ئوقالر «ئون تېشىدا مهڭگۈ

بىر ئاخىرقى ئهڭ تۈركلهرنىڭ غهربىي ، بولۇپ كۈچلۈك ئهڭ تۈركهشلهر

دهۋرده ئهينى ئهرهبلهر . چىققان كېلىپ قهبىلىدىن مۇشۇ خاقانى قانچه

كىرىشنىڭ قىلىپ تاجاۋۇز رايونىغا مهدهنىيهت تۈركلهرنىڭ ئاساسلىقى

دهۋرده ئهينى . قىلمىغان يۈرۈش ئېچكىرلهپ يايالققا ئېلىپ ئالدىنى



تۈرك غهربىي ، بولۇپ دهرياسىدا چۇ چېدىرى خاقانىنىڭ (غهربىي)تۈرك

ئۆلۈپ ھهم بولىشى مهغلۇپ ئۇرۇشتا بولغان بىلهن ئهرهبلهر خاقانىنىڭ

. چىقاردى كهلتۈرۈپ يوقىلىشىنى خانلىقىنىڭ ( دهرياسى (سىر كېتىشى

تۈرك بىر باشقا يىلى – 766 . داۋامالشتى مهزگىل بىر قااليمىقانچىلىق

ئىككى دهرياسىنىڭ چۇ ئوغۇزلىرىنىڭ تۈرك قارلۇقالر، – قهبىلىسى

. ئىگىلىدى ئورنىنى قىرغىقىدىكى

. بويسۇندۇردى ئاسىيانى ئوتتۇرا يىللىرى 705 – 715 – ئهرهبلهر

. ئىدى ۋالىيسى خۇراساننىڭ مۇسلىم ئىبنى قۇتهيبى دهۋرده ئهينى

مهزگىل بىر ھهر خانلىقى) تۈرك) شهرقى تېشىدىن مهڭگۈ ئورقۇن

ئىشلىتىپ ئهسكهر ھهم ئىگىلىگهنلىكى ئورنىنى خانلىقىنىڭ تۈركهش

يېتىپ (Buzghala)قوۋۇقىغىچه بوزگاال يهنى ، قوۋۇقىغىچه تۆمۈر

ھهم سوغدى يهر بۇ دهۋرده ئهينى . بولىدۇ بىلىشكه بارغانلىقىنى

. ئىدى سىزىقى چېگرا تۇخارىستاننىڭ

يىلى – 745 ئاساسالنغاندا ماتېرىيالالرغا تارىخىي خهنزۇچه پهقهت

ئۇيغۇرالر قهدىمكى ئورنىنى خانلىقىنىڭ ئوغۇز – تۈرك موڭغۇلىيهدىكى

ئورنىمۇ خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر قهدىمكى . بىلىۋاالاليمىز ئىگىلىگهنلىكىنى

قاراقۇرۇم موڭغۇلالر كېيىنكى يهنى ، ۋادىسىدا دهرياسى ئورقۇن

قۇرۇلۇش خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر . ئىدى جايدا قۇرغان شهھىرىنى

موڭغۇلالر كۆلىمى ئۇنىڭ ، تۇرىدۇكى ئىسپاتالپ شۇنى خارابىلىكى

خانلىقى ئۇيغۇر قهدىمكى . ئىدى چوڭ خىلىال ، قارىغاندا دهۋرىدىكىگه

يىلى – 840 ، تۇردى بولۇپ مهۋجۇت يېقىن يىلغا يۈز

شىنجاڭغا ئۇالر ، كېيىن قىلىنغاندىن مهغلۇپ تهرىپىدىن قىرغىزالر



قهدهم تۇرمۇشىغا شهھهر ئوليۇتاقالشقان مۇقىم ھهم ئولتۇراقالشتى كېلىپ

ئالماشقان مىللهتلهر گهرچه قىسمىدا شهرقىي شىنجاڭنىڭ . قويدى

ئولتۇراقالشقان تۈركلهردىن تۈركۈمده بىرىنچى لېكىن ، بولسىمۇ

يازما ئورقۇن ، داۋامالشتۇرۇلدى ئهنئهنه شهكىللهنگهن ئارسىدا باسمىلالر

، مۇقهددهس ) ئىدىقۇت ئاتىلىشى خانلىقىنىڭ باسمىل يادىكارلىقلىرىدا

تىلىدىكى تۈرك . ئېلىنغان تىلغا دهپ ( مهنىده دېگهن شاۋكهتلىك شانۇ

ياۋرۇپادىكى ، ئىشلىتىلگهنده ھۆكۈمرانالرغا سۆز «قۇت»دېگهن

– 13 كېيىن ئۇنىڭدىن . ئىدى مهنىده دېگهن ئالىيلىرى) ماجىستات)

شهكلىدىكى « «ئىدىقۇت خانى ئۇيغۇر قهدىمكى رايۇننىڭ بۇ ئهسىرده

. قالدى ساقالپ يهنال نامنى بىر بۇ

تۈرك يايلىقىدىكى موڭغۇل قىسىم بىر كهلگهن كۆچۈپ شىنجاڭغا

دېگهن خهلقى» «يايالق ئهسهرلهرده تارىخىي خهنزۇچه ئوغۇزلىرى

ئهسىرنىڭ 9- بۆلىكى بۇ تۈركلهرنىڭ . ئاتالدى دهپ شاتۇ مهنىده

غهربتىكى كېيىن ئۇنىڭدىن ، ئىگىلىگهنىدى رايونىنى بېشبالىق بېشىدا

جايلىرىدا ئىچكى جۇڭگونىڭ ئاستىدا بېسىمى ئۇرۇقتىكىلهرنىڭ ئوخشاش

– 9 جايدا بۇ ئۇالر . مۇمكىن بولىشى كۆچكهن شهرققه يهنى ،

پائال قااليمىقانچىلىقىغا ئىچكى جۇڭگونىڭ يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ

، مۇستهھكهملىدى ئورنىنى خانلىق پادىشاھىنىڭ جۇڭگو ، قاتنىشىپ

شىمالىنى غهربىي جۇڭگونىڭ يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 10

ئىدى بار خانلىقىمۇ شاتۇ قاتارىدا سۇاللىلهر خانلىق كىچىك ئىگىلىگهن

تۈرك «غهربىي ساۋهننىڭ ماتېرىيالنى ئاالقىدا خانلىقىغا شاتۇ (ئۇچ

قاراڭ.( ماتېرىيالى»غا تارىخىي



قىرغىزالر ئۇيغۇرالرنى قهدىمكى يېرىمىدا كېيىنكى 9ئهسىرنىڭ –

شۇ كېلىپ بېشبالىققا ئۇالر ، كېيىن قوغلىغاندىن يايلىقىدىن موڭغۇل

ۋهقه بهرگهن يۇز ئهتراپىدا يىللىرى – 860 بۇ . ئولتۇراقالشتى جايدا

بۇ ، قۇردى خانلىقىنى ئۇيغۇر قهدىمكى جايدا بۇ ئۇالر ، بولۇپ

، تۇردى بولۇپ مهۋجۇت ئهسىرگىچه – 14 دهۋرى موڭغۇلالر خانلىق

ئىشتىن بۇ ، باردى يېتىپ رايونىغا گهنجۇ ئۇيغۇرالر قىسىم بىر يهنه

ئهسىرده – 11 تالىشىۋاتاتتى رايوننى بۇ تىبهتلهر بىلهن جۇڭگو ئىلگىرى

بۇ قولىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ تاڭغۇتالر بولغان بۆلىكى بىر تىبهتلهرنىڭ

كېيىن ئۇالر ، قۇردى دۆلىتىنى تاڭغۇت ھهم تارتىۋالدى رايوننى

گهرچه ئۇيغۇرالر جايدىكى ئۇ ، يوقىتىلدى تهرىپىدىن موڭغۇلالر

قويغان بېرىپ جهھهتتىكىمۇھىملىقىنىقولدىن سىياسىي باشالپ شۇنىڭدىن

گېڭ ۋارىسلىرى) ئۇالرنىڭ بۈگۈنكىچه تاكى لېكىن ، بولسىمۇ

خىل (بىر تىلى ئۇالرنىڭ (<ھهم ئۇيغۇرالر سىپرىت :يۈگۈزۇ> شىمىن

قهدىمكى گهنجۇ مۇشۇ پهقهت ، قالدى )ساقلىنىپ تىلى تۈرك قهدىمقى

ئۇيغۇرالر قهدىمكى ھهم يادىكارلىقلىرى يازما ئورقۇن ئارسىدىال ئۇيغۇرلىرى

قالغان. ساقلىنىپ ئۇسۇلى ساناش ساناق يادىكارلىقلىرىدىكى يازما

تارىخىي ، ئوخشاش ئوغۇزلىرىغا تۈرك قهدىمكى ئۇيغۇرالرمۇ قهدىمكى

قىممىتى ، مۇكهممهل ساقلىنىشى بىراق ، قالدۇرغان تاشالرنى مهڭگۈ

گېڭ ) قىسمى يېزىقىدىكى خهنزۇچه تاشالرنىڭ مهڭگۈ پهقهتال بارلىرى

) . كۆرسىتىدۇ »نى تېشى مهڭگۈ قاغانى ئۇيغۇر «توققۇز : شىمىن

ئۇيغۇرالرنىڭ ، ئېيتىلغىنىدهك ماتېرىيالالردا تارىخىي خهنزۇچه ئۇنىڭدا

، قىلمايدىغانلىقى ئېتىقاد دىنىغا شامان يهنىال ئوخشاش ئوغۇزلىرىغا تۈرك



ئۇالر بهلكى ، ئۇچرىمىغانلىقى ھهم تهسىرىگه دىنىنىڭ بۇددا شۇنداقال

ھهققىده قىلغانلىقى قۇبۇل دىنىنى مانى – دىن كهلگهن غهربتىن

دىنىغا نىستورىئان ھهم دىنى بۇددا ئىلگىرى شۇنىڭدىن . بار ئىسپات

، تارقالدى ئارسىدا سوغدىالر بىلهن ئالدى دىنى مانى ، ئوخشاشال

بىلهن پائالىيهتچانلىقى جهھهتتىكى سودا مىللهتنىڭ بۇ دىن بۇ كېيىن

بىلهن يادىكارلىقلىرى تاش مهڭگۈ خهنزۇچه تارقالدى سۇپىتىده دىن

ئاالقىدار قىلغانلىقىغا بهيئهت دىنىغا مانى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇنىڭدا ) بىلله

يادىكارلىقالرمۇ سوغدىچه يهنه يادىكارلىقتا شۇ ( بار ئهھۋالالر

ئۇ ) . كهتكهن بۇزلۇپ بهكال ئۇ ئهپسۇسلىنارلىقى ( بايقالدى

تارقاتقۇچىلىرى دىن سوغدى ئۇيغۇرالرنىڭ بىز ئارقىلىق يادىكارلىق

خهنزۇچه . بىلهلهيمىز قىلغانلىقىنى قۇبۇل دىنىنى مانى ئارقىلىق

ئۇستازلىرى دىنى مانى سوغدىالرنىڭ ، قارىغاندا ماتېرىيالالرغا تارىخىي

، كهلمىگهن يېنىغا ئۇيغۇرالرنىڭ چارۋىچى بىۋاسته رايونىغا سوغدىالر

قاغاننى مۇيۇ : شىمىن (گېڭ قاغانى ئۇيغۇر يىلى – 762 بهلكى

توپىالڭنى ئىچكىرىسىده جۇڭگونىڭ باشالپ ئهسكهر ( كۆرسىتىدۇ

بىلهن تارقاتقۇچىلىرى دىن مانى ، بهرگهنده ياردهم تىنچىتىشقا

ھهم جۇڭگۈ ، ئېيتقاندا نىسپهتهن مىللهتلىرىگه غهرب بۇ ، ئۇچراشقان

مۇھىم ئوخشاشال قىلىشنىڭ سودا بىلهن مىللهتلهر چارۋىچى كۆچمهن

جايلىرىدا ئىچكىرى جۇڭگونىڭ پهقهت . چۈشهندۈرىدۈ ئىكهنلىكىنى

قۇرغاندىن تۇرالغۇسى سودا يوللىرىدا سودا تۇتىشىدىغان يهرگه شۇ ھهم

زور ئۈچۈن خهلقى چارۋىچى كۆچمهن تۈرك ئاندىن سوغدىالر ، كېيىنال

تۈركلهرگه جهھهتتىن دىن سوغدىالرنىڭ . كۆرسىتهلهيتتى تهسىر



تهسىرى ئۇالرنىڭ ، ئېيتقاندا نىسپهتهن تهسىرىگه كۆرسهتكهن

سېلىشتۇرغاندا ئاھالىسىگه ياۋرۇپا – ھىند ئهسلىدىكى شىنجاڭدىكى

ياۋرۇپا – ھىند قهدىمكى بايقالغان خوتهندىن ھهم كۇچا ، چوڭ يهنىال

: شىمىن گېڭ بار يادىكارلىقلىرىال يازما دىنى بۇددا پهقهت ، تىلىدا

يادىكارلىقلىرى يازما دىنى مانى تىلىدىكى كۇچا قهدىمكى يهنه كېيىن

تىلنىڭ (بۇ يادىكارلىقالردا يازما سوغدىچه ، ئهمما . ( بايقالدى

بېكىتكىلى ئېنىق تېخى دائىرىسىنى ئورۇن جۇغراپىيهلىك ئىشلىتىلگهن

مۇشۇ شهھهرلهردىمۇ ئهتراپىدىكى شۇنىڭ ھهم قهشقهر بهلكىم ، بولمايدۇ

مانىزم باشقا دىنىدىن بۇددا ( مۇمكىن بولىشى قوللىنىلغانلىقى تىل

شىنجهڭدىن . بار مهزمۇنالمۇ ئاالقىدا دىنىغا نىستورىيان ھهم دىنى

دىنغا خىل ئۇچ بۇ يادىكارلىقلىرىدىمۇ يازما تۈرك قهدىمكى بايقالغان

ئهسهر.( ئهسلى ھهم ئهسهرلىرى (تهرجىمه ئۇچرايدۇ نهرسىلهر ئاالقىدار

ئىگه ئهھمىيهتكه زور تارىختا قىلىشى قۇبۇل دىنىنى مانى ئۇيغۇرالرنىڭ

پرىنسىپى ئېتىكا دىنىدىن شامان دهسلهپ ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ، بولۇپ

ئۆلتۈرۈشمۇ ئادهم ھهتتا دىنى شامان . كىردى دىنغا قۇرۇلغان ئاساسىغا

دهپ ، كېلىدۇ ئېلىپ مهنپهئهت ئۈچۈن ئاخىرهتلىكى كىشلهرنىڭ

ھهتتا ، ئهمهس ئۆلتۈرۈشكه ئادهم دىنى مانى ، ئهمما . قارايتتى

. قىلىنمايتتى رۇخسهت يېيىشكىمۇ گۆش ھهم ئۆلتۈرۈش جانلىقالرنى

. قىلىندى قۇبۇل تهرىپىدىن ئۇيغۇرالر پهرىقلىرىمۇ ئهقىده دىنىنىڭ مانى

يهتدىغان گۆش بۇرۇن » : دېيلىدۇ مۇنداق تاشتا مهڭگۈ ، مهسىلهن

ئادهملهرنى بۇرۇن ، ئۆزگهردى قوۋمغا يهيدىغان تېرىق ئهمدى قوۋم

،« ئايالندى دۆلهتكه ساخاۋهتچى – خهير ئهمدى دۆلهت قىرىدىغان



ئورخۇن – تۈرك بولمىغان كۆپ سانى ھهم خهنزۇچه ، سوغدىچه

بايقىلىشى تاشالرنىڭ مهڭگۈ ( قاغانى ئۇيغۇر (توققۇز يېزىلغان يېزىقىدا

يېزىقنىڭ خىل بىر يېڭى ( مهنسۇپ يېرىمىغا ئالدىنقى ئهسىرنىڭ – 9 )

ئارىسىدا )ئۇيغۇرالر كۆرسىتىدۇ يېزىقىنى ئۇيغۇر قهدىمقى : شىمىن (گېڭ

چۈشهندۈرىدۇ. تارقالغانلىقىنى

ئېلىپ يېزىقىنى ئۆز ئىراق) (ھازىرقى بابىلۇندىن مۇرىتلىرى دىنى مانى

بىرگه بىلهن شۇنىڭ بىراق ، كىردى يېزىقى) مانى شىمىن: (گېڭ

قولالندى. يېزىقىنى سوغدىالرنىڭ

كهلگهنلىكىده يېزىقىدىن سوغدى يېزىقىنىڭ ئۇيغۇرالر قهدىمكى

تهرپىدىنمۇ تارىخچىلىرى مۇسۇلمان نۇقتا بىر بۇ . يوق شۇبھ ھېچقانداق

مۇسۇلمان بېشىدىكى ئهسىرنىڭ – 13 ھهقته بۇ . ئېلىنغان تىلغا

. توختالغان تهپسىلى مهرۋهرىدى مۇبارهكشاھ فهخرىددىن تارىخچىسى

ئورقۇن يېزىقىنىڭ ئۇيغۇر قهدىمكى ، ئېيتقاندا نىسپهتهن تىلىغا تۈرك

. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ چېكىنىش بىر ئىشلىتىلىشى ئورنىدا يېزىقى

ھهم شىنجاڭ دىنىنى مانى ، ئايرىلغاندا يايلىقىدىن موڭغۇل ئۇيغۇرالر

بۇرۇنقى تېخىمۇ دىنى مانى ئېھتىمال . كهلدى ئېلىپ گهنجۇغا

كېلىشتىن شىنجاڭغا كۆچۈپ غهربكه ئۇيغۇرالر يهنى ، ۋاقىتالردا

ئۇالرنىڭ ياكى ئوغۇزلىرى تۈرك ئولتۇراقالشقان يهرده شۇ ئىلگىرىال

بۇ ، مۇمكىن بولىشى تارقالغان شىنجاڭدا دهۋرىدىال ۋارىسلىرى كېيىنكى

. كۆرسىتىلگهن تهرىپىدىن جۇغراپىيهشۇناسلىرى ئهرهب نۇقتىمۇ بىر

دهۋرى كىالسسىك ئىلىمىنىڭ جۇغراپىيه ئهرهب بولسا 10ئهسىر –

ئىسالم ھهم تهپسىالتالر نۇرغۇن ئاالقىدار دۇنياسىغا ئىسالم ، بولۇپ



بارىدىغان جۇڭگوغا ئارقىلىق زېمىنى تۈركلهرنىڭ باشلىنىپ رايونلىرىدىن

ئهسهرلىرى ئىلمىي جۇغراپىيه قىسقا ئاالقىدار ئهھۋالىغا يوللىرىنىڭ سودا

ئىچكى خاتىرىلىنىشچه كىتابلىرىدا جۇغراپىيه ئهرهب قالغان. ساقلىنىپ

قوۋمنىڭ تۈركىي ئۇچ رايونالردا كهڭ بولغان جۇڭگوغىچه دېڭىزدىن

ئىچكى ئوغۇزالر يهنى غۇزالر، ① ئۇالر: بولۇپ، ھۆكۈمرانلىقىدا

رايونالرغا بولغان ئېقىمىغىچه ئوتتۇرا دهرياسىنىڭ سىر باشالپ دېڭىزدىن

چېگراسى ئۇنىڭ ھهم شهرقى پهرغانىنىڭ قارلۇقالر ② ئولتۇراقالشقان؛

③ ئولتۇراقالشقان؛ رايونالرغىچه بولغان كۈنلۇككىچه 20 ئىچىدىكى

بولغان جۇڭگوغىچه تاكى شهرقىدىن قارلۇقالرنىڭ ئوغۇزالر توققۇز

ئولتۇراقالشقان. رايونالرغا

توغرىسىدىكى رايونالر ئولتۇراقالشقان تۈركلهر بايانالر يۇقىرىقى

بۇ ئاساسالنغاندا، ماتېرىيالالرغا تارىخىي ،خهنزۇچه بولۇپ خاتىرىلهر

دهۋر بولغان ئولتۇراقلىشىپ ئۇيغۇرالر ئاللىبۇرۇن شهرقىده شىنجاڭنىڭ

ئهرهب قالدۇرغان خاتىره ئۈستىده لىنىيه مۇشۇ بۇرۇن ئهڭ ئىدى.

بۇ ئۇنىڭ ، ئېيتقاندىمۇ نىسپهتهن خۇردادبېككه ئىبىن يازغۇچىسى

– ئالدى كۆچۈشنىڭ شىنجاڭغا ئۇيغۇرالر يهنى ، -يىلى 862 خاتىرىنى

: شۇكى خۇالسه . گۇمانالنمايمىز يازمىغانلىقىدىن – يازغان كهينىده

تارىخچىلىرى ئهرهب بىلهن ئۇيغۇرالر ماتېرىيالالردىكى تارىخىي خهنزۇچه

. قوۋمدۇر بىر ئوخشاش كۆرسىتىدىغىنى ئوغۇزالرنىڭ توققۇز ئالغان تىلغا

ئۇيغۇر)دهپ غوز(توققۇز توققۇز ئوغۇزنى توققۇز كىشلهر بۇيان ئۇزۇندىن

قاراشتىن خىل بۇ ھازىر ، بىراق . كهلگهندى قاراپ دهپ ، ئوقۇيمىز

پايدىالنغان ھهققىده ئوغۇزالر توققۇز ئېنسىكلوپېدىيىسى»، »)ئىسالم



توققۇز ئوغۇزالرنى توققۇز . كېرهك كېچىش ۋاز قاراڭ) كىتابالرغا

ماتېرىياللىرىغىمۇ تارىخ ئهرهب ئوقۇش دهپ ئۇيغۇرالر توققۇز ئوغۇزالرنى

قىسىمدىكى ،غهربىي 117 ) 9 ، باسمىسى (تولنېرىگ ئازىر ئېن . زىت

تهبرى . قىلىدۇ بايان قىلغانلىقىنى مهنبه ئوغۇزالرنى توققۇز غۇزالر

جىزاق ھازىرقى ئوغۇزالرنىڭ توققۇز كېيىن يىلىدىن – 820( 1044.3)

ئۆلكىسىگه ئۇسرۇشان جايالشقان ئارلىقىغا شهھرىنىڭ خۇجهنت بىلهن

، بولىدۇكى كۆرۈېلىشقا شۇنىڭدىن . قىلىدۇ بايان قىلغانلىقىنى تاجاۋۇز

قوشنىلىرى يېقىن ئهڭ بىۋاسته رايونىنىڭ ئىسالم دهۋردىكى ئهينى

ئوغۇزالر توققۇز ( ئهمهس ئاھالىلهر قىسمىدىكى شهرقىي (شىنجاڭنىڭ

بىر مۇنداق يهنه چۈشهندۈرىدىغان نۇقتىنى بىر بۇ . ئاتالغان دهپ

ئېلىپ رايونلىرىغا ئىسالم ئېلىنىپ ئهسىرگه ئوغۇزالر توققۇز : بار پاكىت

تولۈن مىسىر يهنى ، تولۈن ئىبن ئهخمهد تۈلۈن) ، بېرىلغان

. ئوغۇزالردىندۇر توققۇز ئۆزى ( ئاتىسى قۇرغۇچىسىنىڭ خاندانلىقىنىڭ

بۇرۇنقى بهلكى ، كهلمىگهن رايونالرغا بۇ ئۆزى خۇردادبېك ئىبن

ئىبن تهمىم ئوخشاشال ياقۇتقا ھهم ئۇ . پايدىالنغان ماتېرىيالالردىن

ئۆزى رايونالرغا بهھر ئىبن تهمىم ، ئاساسالنغان خاتىرسىگه بهھرنىڭ

. بهت) -840، 1-كىتاب ، مۇجهم» (ياقۇت»، كهلگهن بىۋاسته

مهلۇمات ۋاقىتتىن قىلغان ساياھهت تهمىم ياقۇت ئهپسۇسلىنارلىقى

ساياھهت ئۇنىڭ ، ئاساسهن پاكىتالرغا باشقا كىتابتىكى . بهرمىگهن

شىنجاڭنىڭ سۇ يهتته چاغدا (ئۇ بۇرۇن يىلالردىن -760 ۋاقتىنى قىلغان

9-ئهسىرنىڭ ، ئىدى) ھۆكۈمرانلىقىدا قارلۇقالرنىڭ قىسمى غهربىي

تارىخىي خهنزۇچه . بولىدۇ قاراشقا دهپ ، ئهمهس كېيىنمۇ بېشىدىن



كۆرسىتىلگهن ئابىدىلىرىده ئورقۇن «ئۇالر تۈركلىرىنىڭ شاتۇ ماتېرىيالالردا

بېشبالىقتىن ئىلگىرى قىلىدۇ) مهنبه ئوغۇزالرنى توققۇز يهنى ، تۈركلهر

كهلگهنلىكى جايلىرىغا ئىچكىرىكى جۇڭگونىڭ ، كۆچۈپ شهرققه

تۇرۋرتقاندىال بېشبالىقتا ئوغۇزالر توققۇز ، قارىغاندا . خاتىرلهنگهن

نام مۇشۇ يهنىال كېيىنمۇ شۇنداقال ، بولغان بىلىپ رايوننى بۇ ئهرهبلهر

توققۇز ئهمما ، كهلگهن ئاتاپ خهلقنى رايوندىكى بۇ بىلهن

بىر باشقا ئورنىنى ئۇالرنىڭ ، كۆچۈپ شهرققه ئاللىبۇرۇن ئوغۇزالرنىڭ

كۆرسىتىدۇ) ئۇيغۇرالرنى : شىمىن (گېڭ ئىگىلىگهنلىكىنى قوۋم

بىلمىگهن.

تۈركلىرىنى شاتۇ بهلكى ، ئهمهس ئۇيغۇرالرنى باشتا ئوغۇزالرنىڭ توققۇز

، يايالق»،1-كىتاب «ئالتۇن ، (مهسئودى ئاالقىدار كۆرسهتكهنلىكىگه

جۇڭگونىڭ يېرىمىدا كېيىنكى 9-ئهسىرنىڭ مهسئودنىڭ -بهت) 305

: شىمىن (گېڭ ئوغۇزالرنىڭ توققۇز ھهم قااليمىقانچىلىقى ئىچكى

تۈركلىرىنى شاتۇ ئاساسالنغاندا، ماتېرىيالالرغا تارىخىي خهنزۇچه

قااليمىقانچىلىقنى ئىچكى ، ياردهملىشىپ خاقانىغا (جۇڭگو كۆرسىتىدۇ

بۇ . بوالاليدۇ دهلىل ھېكايىسى توغرىسىدىكى بهرگهنلىكى تىنچىتىپ

ئهرهبچه ، ئهمهس خاتىرىلهردىال خهنزۇچه ، ئۇچرايدۇ كۆپ ھېكايه

. خاتىرلهنگهن ئوخشاشال ۋهقه تارىخىي بۇ ئهسهرلهردىمۇ تارىخىي

، بولسا ئاتالغان دهپ (Tughuz ghuz) ئوغۇز توققۇز ئۇنى ئهرهبلهر

ئېلىنغان. دهپ (沙陀突撅) تۈركلىرى شاتۇ ئۇ خاتىرىلىرىده جۇڭگو

ئوغۇزالرنىڭ ئاسىيا)توققۇز (مهركىزىي دهۋرده قىلغان ساياھهت تهمىم

بار مۇخلىسلىرى دىنى مانى ھهم مۇخلىسلىرى دىنى ئاتهش زېمىنىدا



ئاساسلىقى كېيىنكىلىرى ، يېزىدا كۆپرهك ئالدىنقىالر ، ئومۇمهن . ئىدى

دىنىدا مانى كېيىن ، ئېنىقكى ، بولۇپ ئولتۇراقالشقان شهھهرده

توققۇز كېيىن ئهرهبلهر . كهلگهن مهيدانغا تهرهققىياتالر بىلگىلىك

، كهتكهن ئايلىنىپ مۇخلىسلىرىغا دىنى مانى ھهممىسىنى ئوغۇزالرنىڭ

يازغۇچىسى ئهرهب كهتكهن ئۆلۈپ يىلى – 869 . قىلىدۇ بايان دهپ

بهيئهت دىنىغا مانى ئوغۇزالر توققۇز ، قىلىدۇ بايان مۇنداق جاھىز

بىلهن قارلۇقالر شۇنداقال ، ئىدى قوۋم ماھىر ئۇرۇشقا ئىلگىرى قىلىشتىن

دائىم ئهھۋالدىمۇ بولغان ئاز سانى ئۇالرنىڭ ، قالسا بولۇپ ئۇرۇش

قىلغاندىن بهيئهت دىنىغا مانى ، بىراق . يېڭىۋاالتتى ئوغۇزالر توققۇز

ماركورت . قويدى يوقىتىپ روھىنى كۈرهش تهدىرىجىي ئۇالر ، كېيىن

يىلى – 1903 . تهتقىقاتى»لېس ئاسىيا شهرقىي ھهم ياۋروپا («شهرقىي

ئۇيغۇرالرغا چارۋىچى سۆزى بۇ جاھىزنىڭ ( بهتلهر – 95 – 92 ،

يايلىقىدىكى موڭغۇل نۇقتا بۇ ھهم قارايدۇ دهپ ، ئېيتىلغان نىسبهتهن

خهۋهرنىڭ توغرىسىدىكى يوقاتقانلىقى قىرغىزالرنىڭ خانلىقىنى ئۇيغۇر

نهقىل ماركورت . ئىپادىلهيدۇ بارغانلىقىنى يېتىپ رايونىغىمۇ ئهرهبلهر

قىرغىزالر ، ئېنىقكى كۆرسىتىلگىنى ماتېرىياللىرىدا جاھىزنىڭ كهلتۈرگهن

بولغان بىلهن قارلۇقالر بهلكى ، ئهمهس ئۇرۇش بولغان بىلهن

، بولماستىن ۋهقه بهرگهن يۇز يېرىده موڭغۇل ئۇ شۇنداقال . ئۇرۇشتۇر

نهرسىنى شۇ يهنه نۇقتا بىر بۇ . ۋهقهدۇر بهرگهن يۇز شىنجاڭدا

توققۇز ئېلىنغان تىلغا ماتېرىياللىرىدا تارىخ ئهرهب ، چۈشهندۈرىدۇكى

ئولتۇراقلىشىشىتىن كېلىپ شىنجاڭغا كۆچۈپ غهربكه ئۇيغۇرالر ئوغۇزالر

غهربكه ئۇيغۇرالر . بولغان ئولتۇراقلىشىپ كېلىپ جايغا بۇ ئىلگىرىال



جاھىز . بهرگهن يۈز ئىلگىرى يىل ئۇچ ئۆلۈشتىن جاھىز كۆچۈشى

جايدا ئۇ ئوغۇزالر توققۇز ، بولىدۇكى كۆرۈۋېلىشقا خاتىرىسىدىن

بىلهن ئۇالر يهرده ئۇ ئهرهبلهر . بولغان ئۇزاق ناھايىتى ئولتۇراقالشقىلى

ئۇزۇن بىلهن قارلۇقالر قوشنىسى غهربىي ئۇالرنىڭ ھهمده ئۇچراشقان

ئۇ بىلهن تهسىرى ماتېرىيالالرنىڭ تارىخىي ئهرهبلهر . ئۇرۇشقان مهزگىل

يهنال ، ۋاقىتتىمۇ بولغان ئولتۇراقلىشىپ ئۇيغۇرالر ئاللبۇرۇن جايدا

دهپ ، ئوغۇزالر توققۇز ئولتۇراقالشقان قىسمىدا شهرقىي شىنجاڭنىڭ

قالغان ساقلىنىپ ئىچىده ماتېرىياللىرى تارىخىي ئهرهب . كهلگهن قاراپ

ساندىكى ئاز ئاالقىدار ( كۆرسىتىدۇ (ئۇيغۇرالرنى قوۋمغا بۇ

ھهم مهسئۇدى يازغۇچى ئهسىردىكى – 10 ئىچىده ماتېرىيالالرنىڭ

، مۇھىمى . بار ماتېرىياللىرى تارىخىي (an-Nadim) نادىمنىڭ

سۇاللىسى سامانىي ئىسالم ياكى خانى جۇڭگو مهيلى خاقانى ئۇيغۇر

ۋهكىللىك مهنپهئىتىگه دىنداشلىق ، بولسۇن نىسپهتهن ئهمىرلىكىهه

– 337 ، دۇردانىلىرى» («ئىلىم خاتىرىسىگه نادىمىنىڭ . قىالاليدۇ

خاقانى ئۇيغۇر ، ئاساسالنغاندا بهت)

دىنى مانى شهھىرىدىكى سهمهرقهند ھۆكۈمىرانىنىڭ سامانىي

سامانىي ئۇ ، ئاڭلىغاندا قىلغانلىقىنى زىيانكهشلىك مۇخلىسلىرىغا

دىنى ئىسالم رايونىدىكى ئوغۇزالر توققۇز ، ئهۋهتىپ كىشى ھۆكمىرانىغا

كۆپ مۇخلىسلىرىدىن دىنى مانى دۆلىتىدىكى سامانىي ئېتىقادچىلىرىنىڭ

مۇخلىسلىرى دىنى مانى يهردىكى ئۇ ناۋادا ، ئىكهنلىكىنى

. ئېيتقان ئالىدىغانلىقىنى قىساس ئۆزىنىڭ ، ئۇچراۋهرسه زىيانكهشلىككه

دىنى مانى سۇاللىسى سامانىي بىلهن تهھدىتى خاقانىنىڭ ئوغۇز توققۇز



توختاتقان. زىيانكهشلىكنى بولغان مۇخلىسلىرىغا

دىنى مانى يېزىلغان خهنزۇچه ھهم سوغدىچه ، پارىسچه شىنجاڭدىن

دىنى مانى بىزنى بولۇپ تۇنجى بۇ . تېپىلدى يادىكارلىقلىرى يازما

قىلىشنىڭ تهتقىق دىننى بۇ ئارقىلىق يادىكارلىقالر يازما قالدۇرغان ئۆزى

پهقهت كىشلهر ئىلگىرى بۇنىڭدىن . تهمىنلىدى بىلهن ئېھتىماللىقى

ئهسهرلىرى مۇنازىره يازغۇچىلىرىنىڭ دىنى ئىسالم ھهم دىنى خرىستىئان

دىنىغا بۇددا دىنى مانى . كهلگهندى بىلىپ دىننى بۇ ئارقىلىقال

ئۇنىڭ ، تىرىشىدۇ تارقىتىشقا دىن ئارىسىدا ئامما كهڭ ، ئوخشاش

سىرلىقالشتۇرۇۋېتىلگهن تهرىپىدىن دىنى ئاتهش تهرىقىتى زاھىتلىق

سۇاللىسى ساسانىيالر نۇقتا بۇ ، سىستېمىالشتۇرۇلغان قارىتىلىپ سىنىپالرغا

كۆپرهك شهكىللهرده ئاخىرقى ئهڭ قالغان ساقلىنىپ ئىراندا دهۋرىده

، ئاممىباب ناھايىتى يادىكارلىقلىرى دىنى مانى ، شۇڭا . ئىپادىلىنىدۇ

، يېزىلغان قىلىپ چۈشىنهلهيدىغان ئاسان ئاۋام قاتالمدىكى تۆۋهن

دىنى مانى پهقهت ، ئىچىده يازمىالر پارسچه بارلىق دهۋردىكى ئهينى

سام ، يېزىلغان ئىشلىتىلىپ پارىسچه سۆزلهر بارلىق يادىكارلىقلىرىدىكى

ئهمما . قوللىنىلمىغان بهلگىلهر ئىپادىلىگۈچى مهنه كهلگهن تىلىدىن

مهنه خىل بۇ يازمىالر ئاتالغان دهپ يېزىقى پهھلىۋى ، بىلىشىمىزچه

مهنه خىل بۇ . كهتكهن تولۇپ بىلهن بهلگىلهر ئىپادىلىگۈچى

يادىكارلىقلىرىدا يازما دىنى خرىستىئان پارىسچه بهلگىلهر ئىپادىلىگۈچى

بىراق ، پارىسچه ئوقۇلىشى سۆزلهرنىڭ نۇرغۇن يهنى ، ئىشلىتىلگهن

ئورنىدا سۆزلهرنىڭ پارىسچه مۇشۇ بهلگىلهر ئىپادىلىگۈچى مهنه يېزىلغاندا

يادىكارلىقلىرىنىڭ يازما دىنى مانى تۈركچه ، ئوخشاشال . قوللىنىلغان



يازما دىنى مانى تۈركچه ، چۈشىنىشلىك ، ئاممىباب تىلىمۇ

»(chusa دۇئاسى توۋا ئهسهر» ۋهكىللىك ئىچىدىكى يادىكارلىقلىرى

ساپلىقى تىلنىڭ ، ئاساسالنغاندا پىكىرىگه (Tuaniftرادلوفنىڭ

ئېشىپ يادىكارلىقالردىن ياشما تۈركچه بارلىق بولغان بار جهھهتته

چۈشىدۇ.

يېقىن دىنىغا بۇددا دىنىنىڭ مانى بىز يادىكارلىقتىن يازما بۇ

قىلىشقا ھۆرمهتسىزلىك دىنىدىكى بۇددا ، بىلهلهيمىز كېلىدىغانلىقىنى

ئوخشاش بىلهن دىنىدىكى مانى نهرسىلهر مۇقهددهس بولمايدىغان

دىننىڭ خىل ئىككى . جازالىنىدۇ قىلىنسا ھۆرمهتسىزلىك ، بولۇپ

كۆرۈۋالغىلى ئاتالغۇلىرىدىنمۇ تهسىرىنى ئارا ئۆز ھهم ئوخشاشلىقى

ئارسىغا تۈركلهر دىننىڭ بۇددا بىلهن دىنى مانى شۇڭا . بولىدۇ

. قىيىن ناھايىتى بېكىتمهك تارقالغانلىقىنى بۇرۇن قايسىنىڭ

)ياكى 佛 ) ساكيامۇنىنى تۈركلهر سۆزنى (burhan)دېگهن بۇرھان

دىنىنىڭ مانى دىنىدا مانى ئۇ . ئىشلهتكهن ئىپادىلهشكه بۇتنى

بۇددا جهھهتتىن بىر يهنه ، ئىشلىتىلگهن ئۈچۈن ئىپادىلهش ئهۋلىياسىنى

، قىلىپ قۇبۇل (nom)نى نوم سۆزى دىنىنىڭ مانى مۇخلىسلىرى دىنى

سۆزنى بۇ ، ئىشلهتكهن ئاتاشقا نامىنى كىتابالرنىڭ دىنىي ئۇنى

دىنى بۇددا بىلهن مۇخلىسلىرى دىنى مانى . قوللىنىدۇ ھېلىمۇ موڭغۇلالر

مۇخلىسلىرىغا دىنى ئىسالم ھهم دىنى نىستورىيان كېيىنكى مۇخلىسلىرىمۇ

پايدىلىنىپ تىلىدىن تۈرك ، تارقاتقاندا دىن ئارسىدا تۈركلهر ، ئوخشاش

ئىشقا بهزىده نۇقتىنى بىر بۇ ، بىراق . ياسىغان ئاتالغۇالرنى دىنىي

ئالۋاستى»دېگهنگه » ،« مهبۇد » دىنىدا شامان . ئاشۇرالمىغان



نى « پهرىزات » ،لېكىن بولسىمۇ بار ئاللبۇرۇن سۆزلهر ئوخشاش

، دىنى مانى ، شۇڭا . ئىدى يوق دىنىدا شامان ئۇقۇم ئىپادىلهيدىغان

پارىسچىدىكى مۇخلىسلىرى دىنى ئىسالم ھهم دىنى نىستورىيان

» تۈركچىده . قولالنغان قىلىپ قۇبۇل سۆزنى (firixre)دېگهن فىرىشىر

كۆرسىتىپ كاشىغهرىيمۇ مهھمۇد يوقلۇقىنى سۆزنىڭ دېگهن « پهرىشته

ئهرهب ) . بهت – 9 ، توم -3 دىۋانى»، تىلالر («تۈركىي ئۆتكهن

ئايرىپ ئانچه دىنىنى بۇددا بىلهن دىنى مانى يازغۇچىلىرى

مانى بىرونى ئهل ، مهسىلهن ، يازغۇچىالر بهزى ، شۇڭا . كېتهلمىگهن

جهھهتتىن بىر يهنه ، دهيدۇ كهڭ ناھايىتى تارقىلىشى دىنىنىڭ

مانى تۈركلهردىن باشقا ئوغۇزالردىن توققۇز ، قىلىپ ئېنىق مهسئۇدى

-1 يايالق»، («ئالتۇن كۆرسىتىدۇ دهپ يوق مۇخلىسلىرى دىنى

ئېنىقكى ئوغۇزالر توققۇز يهردىكى بۇ ) . بهت – 288 كىتاب،

ئهسىردىن -10 تهخمىنهن كېيىن شۇنىڭدىن . كۆرسىتىدۇ ئۇيغۇرالرنى

دىنىغا نىستورىيان بىلهن دىنى بۇددا ئارسىدا ئۇيغۇرالر دىنى مانى كېيىن

يۈز قاچان ، قانداق جهريان بىر بۇ ، بىراق . بهردى ئورۇن

– 11 . دېيهرلىك يوق ماتېرىيال تارىخىي ئاالقىدار بهرگهنلىكىگه

ئهينى كىتابىدىمۇ كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد يېرىمىدىكى كېيىنكى ئهسىرنىڭ

ئىسپاتاليدىغان ئىكهنلهگىنى مهۋجۇت يهنال دىنىنىڭ مانى دهۋرىده

كىشىگه قانداق ھهر باشقا كاشىغهرىي مهھمۇد گهرچه ، يوق ماتېرىيال

بىلىدىغانلىقىنى پىششىقراق ئهھۋالىنى خانلىقىنىڭ ئۇيغۇر قارىغاندا

كاشىغهرىي مهھمۇد ، ئهرزىيدىغىنى قىلىشقا دىققهت ، بىلىمىز

بىۋاسته ئۆزىنىڭ بهلكى ، تايانماي ماتېرىيالالرغا كىتابىي بىردىبىر



ئهرهب قالدۇرغان خاتىره توغرۇلۇق ئاسىيا ئوتتۇرا ئاساسهن تهكشۈرۈشىگه

ئوغۇز توققۇز ئۇيغۇرالرنى ئۇ ، شۇڭا . يازغۇچى يازغان ئهسهر تىلىدا

دېگهن ئوغۇز توققۇز بۇ . ئاتىغان دهپ ئۇيغۇر بهلكى ، ئاتىماي دهپ

ئهنئهنه كىتابىي بىر پهقهتال ئاتاشنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئارقىلىق نام

ئارسىدا تۈركلهر ئولتۇراقالشقان شىنجاڭدا چاغدا ئهينى ، ئىكهنلىكىنى

بىرهلهيدۇ. ئىپادىلهپ ئېنىق ناھايىتى يوقلۇقىنى سۆزنىڭ بۇ

مۇخلىسلىرىدىن دىنى مانى ئۇيغۇرالر دهۋرىده كاشىغهرىي مهھمۇد

. بولغان ئۆزگىرىپ مۇخلىسلىرىغا دىنى نىستورىيان ھهم دىنى بۇددا

ئاستىدا تهسىرى دىنىنىڭ ئىسالم ۋاقىتتا بۇ قوشنىسى غهربىي ئۇالرنىڭ

ئىدى

بهتكىچه( - 78– 59 كىتاب لېكسىيه(ئهسلى تۆتىنچى

بۇددا دهل . كهتمىدى يوقاپ ئىزسىز ) ئاسىيادىن (ئوتتۇرا دىنى بۇددا

غا مهنىده) دېگهن بۇتخانا : شىمىن گېڭ (wihar) ۋىخار) دىنىدىكى

مهدرىسه مهكتىپى دىنىي ئالىي دىنىنىڭ ئىسالم ، قىلىنىپ تهقلىد

دۇنياسىنىڭ ئىسالم دهسلهپ ئهڭ مهكتهپلهر خىل بۇ . كهلدى مهيدانغا

يهنى كېيىن . كهلگهندى بارلىققا جايالردا چهت قىسمىدىكى شهرقىي

خهلىپىسىنىڭ باغداد ۋه غهربى ئىراننىڭ ئاندىن ئهسىرلهرده – 11

دىنىنىڭ بۇددا . قۇرۇلدى مهكتهپلهر خىل بۇ شهھهرلىرىده مهركىزىي

بارلىققا مهدرىسلهر نۇرغۇن ئهتراپىدا ئۇنىڭ ھهم بهلخ بىلهن تهسىرى

كهلدى.

خۇراسان پهقهت بىلىشىمىزچه ھازىر مهدرىسلهر قۇرۇلغان 10ئهسىرده –

تارقىتىشتىكى دىنىنى ئىسالم بۇ . ئىدى بار ماۋهرائۇننهھردىال ھهم



ئىسالم بۇرۇنقى سۇاللىسى سامانىي ، بولۇپ بازا كۈچلۈك

قىلىپ ھۇجۇم يايالققا ، تۇرۇپ قارشى سىياسهتلىرىگه ھۆكۈمىرانلىرىنىڭ

جابنۇر ھازىرقى ، تازار (ياكى تاالس يىلى – 893 . ئىشلهتتى كۇچ

ئۇ ، كېيىن ئىگىلهنگهندىن تهرپىدىن كۈچلىرى )ئىسالم شهھرىده

«بۇخارانىڭ شاھ (نۇر ئۆزگهرتىلدى مهسچىتكه چىركاۋالر جايدىكى

قىلغان تهرجىمه شىپفىر بايانلىرى»، قىستۇرما جۇغراپىيىلىك ھهم تارىخى

يهرده بۇ ئىلگىر دىنىدىن ئىسالم نۇقتا بىر بۇ ،( بهت – 84 نۇسخا

چۈشهندۈرىدۇ. بولغانلىقىنى تارقىلىپ دىنى خرىستىيان

ئېچىلىشىدا يايالقلىرىنىڭ تۈرك ئىلگىرى دىنىدىن ئىسالم سوغدىالر

ئاھالىسىنىڭ ماۋهرائۇننهھر دىنى ئىسالم . ئوينىغان رول زور ناھايىتى

ئىشلىرىغا سوغدىالرنىڭ مۇخلىسلىرى دىنى ئىسالم ، ئايالنغاندا دىنىغا

ئېقىنىدا تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر بىلهن شۇنىڭ . قىلدى ۋارىسلىق

(yangikent) كهنت يېڭى ،(Huvara)ھهم خۇۋارا (jind) ، جېند

(يېڭكهنت، . قۇرۇلدى شهھىرى دىنى ئىسالم ئۇچ ئىبارهت تىن

Dihinu، پارىسچىدا ، دېيىلسه al – karya al hadita ئهرهپچىده

تىلىدىن سۇغد تىلىغا تۈرك كهنت ، دېيىلىدۇ كهنت يېڭى تۈركچىده

كهنتنىڭ يېڭى پهقهت ئىچىده بۇالرنىڭ . ( سۆزدۇر قىلىنغان قۇبۇل

ھازىرقى خارابىسى ئۇنىڭ يهنى ، بولىدۇ بېكىتكىلى ئېنىق ئورنىنىال

ئىگىلىگهن سۇاللىسى سامانىي . ئاتىلىدۇ دهپ (jankent) جانكهنت

كهنت يېڭى قۇرغان ئاچقۇچىالر تىنچلىق ھهم شهھىرى ئهندۇلوس

يهردىن شۇ تۇتىدۇ. ئورۇن مۇھىم پائالىيىتىده سودا ئاسىيانىڭ مهركىزىي

كىجماكالر خاتىرىلهنمىگهن ماتېرىيالالردا خهنزۇچه ، دهرياسى ئېرجىس



كىماك (تۈركچىده ئىدى بار يولى سودا تۇتىشىدىغان (kjmak)زېمىنىغا

– 1085 ، توم ئېنسىكلوپېدىيىسى»،2- «ئىسالم ، كېرهك دېيلىشى

بۆلىنىپ قهبىلىسى قىپچاق كىجماكالردىن )، قاراڭ بهتكه

بهت.( – 1099 كىتاپ چىققان(يۇقىرىقى

، قىلغان ئېتىقاد دىنىغا يهھۇدىي يوقالغۇچه تاكى دۆلىتى خازارالر

ئاخىرقى ئهسىرنىڭ – 8 تهخمىنهن ئاقسۆڭهكلىرى ئۇنىڭ ۋه خازارخان

دهۋرىده.( رهشىد ھارۇن قىلغان) قۇبۇل دىننى بۇ دهۋرىده

ئىبىن قېتىم تۇنجى ( تارىخىدىال يىلنامه باغداد پهقهد ئهپسۇسلىنارلىقى

يىمىرىلىشى» خهلىپىلىكىنىڭ ،«ئابباس ئۇچراتقان كىتابىدا مىسكۋشنىڭ

بهت -181 كىتاب – 5 ئهسلى ، قاراڭ تومىغا – 2 كىتابىنىڭ دېگهن

تارىخىي دهسلهپكى ئۇنىڭ بهت. -196 نۇسخىسى ،تهرجىمه

ئوخشاشال ئهھۋالالرغا باشقا كىتابىدىكى مىسكۋشنىڭ ئىبىن ماتېرىيالى

، كهلگهن ئهسىرىدىن سىناننىڭ ئىبىن تابىت كهتكهن يوقاپ ئاللىبۇرۇن

بايان ئىشالر ئارلىقىدىكى يىلالر -363 – 295 ھىجىرىيه ئۇنىڭدا

دىنىنى ئىسالم تۈركنىڭ ئۆيلۈك مىڭ 200 يىلى ) 960 – قىلىنغان

سۇاللىسى سامانىي ئهھۋال بۇ بىراق ، ئېلىنغان تىلغا قىلغانلىقى قۇبۇل

ئهسهرلىرىده جۇغراپىيه ئهرهب ھهم ئهسهرلهرده يېزىلغان دهۋرىده

ئىشهنچلىك ئانچه ۋهقهنىڭ تارىخىي بۇ نۇقتا بىر بۇ . ئۇچىرىمايدۇ

تۈركىي شۇ بايانالردا بۇ كېلىپ يهنه ، چۇشهندۈرىدۇ ئهمهسلىكىنى

پهقهت . قىلىنمىغان بايان ئورنى تۇرۇۋاتقان ھهم نامى قوۋمنىڭ

ئهڭ (بۇنىڭ رىۋايهتلهردىال توغرىسىدىكى ئاسىيا ئوتتۇرا كېيىنكى

ئهسهر بېشىدىكى ئهسىرنىڭ –14 قالغان ساقلىنىپ ۋارىيانتى بۇرۇنقى



بارتولىد ، نۇسخىسى ئهسلى ئهسىرىنىڭ قارشىنىڭ >جامال

قاراڭ بهتكه – 30 تومى، -1 ئهسىرىنىڭ نىڭ«تۇركىستان»نامىلىق

( ئېلىنغان نهقىل ئهسهردىن بىر باشقا ئهسىردىكى -11 ئۇ ، <بولۇپ

خهلقىگه بىلهن ئالدى ئابدۇلكهرىمنىڭ بۇغراخان سۇتۇق خاقانى تۈرك

قىلىنغان بايان قىلغانلىقى بهيئهت دىنىغا ئىسالم ، بولۇپ باش

سۇاللىسىنى سامانىي ئاخىرى ئهسىرنىڭ – 10 بۇغراخان سۇتۇق )

يهنى ، ئېلىنى تۈرك ئىسالم ئاسىيادا ئوتتۇرا ھهم بويسۇندۇرغان

ئهڭ ئۇ .( بىرى ئهزالىرىنىڭ ئوردا قۇرغان سۇاللىسىنى قاراخانىيالر

قىلغانلىقىغا قۇبۇل دىنىنى ئىسالم ئۇنىڭ ۋه بۇغراخان ۋارىيانتتا قهدىمقى

ئوتتۇرا كېيىنكى . بار تۇس ئهپسانىۋىي قويۇق خاتىرلهردىمۇ ئاالقىدار

خىل بۇ ده تهزكىرىسى» يۇرگهن«بۇغراخانالر تارقىلىپ كهڭ ئاسىيادا

. كۆپ تېخىمۇ تهركىبلهر ئهپسانىۋىي

قۇرغانلىقى قهبىله تۈركىي قايسى خانلىقنى بۇ قۇرغان بۇغراخان سۇتۇق

، باشالپ (Grgoriev)دىن گرگورىيېف رۇسىيىدىكى . ئهمهس ئېنىق

سۇاللىسى قاراخانىيالر بىلهن نامى بىر يهنه بۇغراخاننىڭ خانلىق بۇ

نام دېگهن ئىلىكخان دائىم ياۋرۇپادا ئهمما ، كهلدى ئاتىلىپ دهپ

بىلهن خان كۆپىنچه سۆز دېگهن ئىلىك بىراق . كېلىۋاتىدۇ قوللىنىپ

ئۆزىنى خانلىرى بارلىق خانلىقنىڭ بۇ شۇنداقال ، قوللىنىلمايدۇ بىلله

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد مهھمۇد مهسىله بۇ . ئاتىمىغان دهپ ئىلىك

مهھمۇد چۇنكى . بولمىدى ھهل يهنىال كېيىنمۇ بايقالغاندىن ئهسىرى

ئۇ ، بولۇپ يازغان دهۋرىده سۇاللىسى قاراخانىيالر ئهسىرىنى كاشىغهرىي

. توختالمىغان كۆپ ئۇستىده ئىشالر ئۆتمۇشتىكى



سامانىي جۇغراپىيهشۇناسلىرىمۇ ئهرهب كېيىنمۇ 960يىلدىن –

بارلىقىنى خانلىقىنىڭ تۈرك ئىسالم بىر شهرقىده سۇاللىسىنىڭ

كىتابتىن كۆپىنچىسىنىڭ بىلىمىنىڭ ئۇالر ،بۇ بىلمىگهن

ئهرهب ئهسىرىدىكى – 10 – 9 . كېرهك بولسا كهلگهنلىكىدىن

(تۈرك بايان ئومۇمىي بىر ئاددى بىزگه جۇغراپىيهشۇناسلىرى

تارىخىي ئهرهب ، باشقا قالدۇرغانلىقىدىن جايلىشىشى) قهبىلىلىرىنىڭ

ئىككى ئىچىده ئۇالرنىڭ ، مۇرهككهپ تېخىمۇ ئهھۋال ماتېرىياللىرىدىكى

372 ھىجىرىيه بىرى ئۇالرنىڭ ، بولۇپ ساقالنغان ئهسهر پارىسچه خىل

ئهسهر نامهلۇم يازغۇچىسى يىلىدىكى 983-982)- (مىالدىيه

كىتاب كېيىن يىللىرىدىن – 1040 بىرى يهنه ، « ئالهم «ھۇدۇدۇل-

ئهسهردىكى ئىككى بۇ ، ئهسهرلىرى تارىخىي گهردىزىنىڭ قىلىنغان

كىتابىدىكى كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد شۇنداقال ، ئهمهس بىردهك ماتېرىيال

بىردهك بىلهنمۇ ماتېرىيالالر ئاالقىدار بۆلۈنۈشىگه قهبىلىلهرنىڭ تۈركىي

ئهمهس.

ئهسىرده 10 ئهسهرلىرىدىن گهردىزىنىڭ ھهم « ئالهم »ھۇدۇدۇل-

بىر خاتىرىلهنگهن دهپ زېمىنى قارلۇقالرنىڭ جۇغراپىيىسىده ئهرهب

بىر باشقا ئوغۇزالرنىڭ توققۇز ) ياغمىالر ئاللىبۇرۇن جايالرنىڭ قىسىم

ھهم قهشقهر ياغمىالر . بىلىمىز ئىگىلهنگهنلىكىنى تهرىپىدىن ( قىسمى

جهنۇبىدىكى ( بىرى مهنبهلىرىدىن دهرياسىنىڭ (سىر دهرياسىنىڭ نارىن

جاھىزنىڭ بىراق بولۇپ) ئىگىلىگهن قىسمىنى بىر رايۇنىنىڭ يهتتهسۇ

بىلهن قارلۇقالر كېيىن قىلغاندىن قۇبۇل دىنىنى مانى ئوغۇزالر توققۇز

زىت)، بىلهن بۇنىڭ دېگىنى يېڭىۋاالتتى قارلۇقالر دائىم ئۇرۇشسا



خاننىڭ . ئىدى مۇناسىۋهتلىك زىچ قهشقهر بىلهن سۇاللىسى قاراخانىيالر

بۇ ، مهنىده دېگهن « پايتهختى خان ئوردۇكهنت») ئورنى تۇرىدىغان

، توم – 1 ، ئالغان تىلغا «دىۋان»دا كاشىغهرىي مهھمۇد نۇقتىنى بىر

خۇالسىگه تۆۋهندىكى ھالدا تهبئىي بولغاندا بۇنداق .( بهت – 288

سۇاللىسىنىڭ قاراخانىيالر دهل قهبىله ئىگىلىگهن قهشقهرنى : ئېرىشىمىز

مهنسۇپ ئوغۇزالرغا توققۇز ، ئېيتقاندا مۇنداقچه . قۇرغۇچىلىرىدۇر

قاراخانىيالر ياغمىالر بولغان قهبىلىسى بىر ئۇيغۇرالرنىڭ ياكى بولغان

تهپسىلى ئۈستىده نۇقتا بۇ كاشىغهرىي مهھمۇد . قۇرغان سۇاللىسنى

شىمالدا ئهڭ دهۋرىده شۇ ياغمىالرنىڭ پهقهت ئۇ ، توختالمىغان

قهبىله بىر ۋادىسىدىكى دهرياسى ئىلى يهنى ، ئولتۇراقالشقانلىقى

دهرياسى ئىلى يهنه كاشىغهرىي مهھمۇد . ئېيتقان ئىكهنلىكىنىال

چىگىل ھهم تۇخسى قهبىلىلهردىن تۈركىي باشقا ئۇنىڭدىن ۋادىسىدا

بايان بارلىقىنى الرنىڭ ( -بهت 330 كىتاب ،qigil)يۇقىرىقى

گهردىزىنىڭ ئالهم»ھهم «ھودۇدۇل- قهبىلىلهر بۇ ئهمما . قىلغان

پارىس . جايالشقان تهرهپكىرهك جهنۇپ ، ئاساسالنغاندا ئهسهرلىرىگه

دهرياسىنىڭ چۇ تۇخسىالر ئاساسالنغاندا دېگىنىگه يازغۇچىلىرىنىڭ

قىرغىقىغا شىمالىي كۆلنىڭ ئىسسىق بولسا چىگىلالر ، رايۇنىغا شىمالىي

دېگهن چىگىل كهتكهن ئۇنتۇلۇپ باشالپ ۋاقىتتىن شۇ . ئولتۇراقالشقان

ئۈچۈن ئاتاش قهبىلىلهرنى تۇركىي نۇرغۇن ئهسىرده – 11 نام بۇ

بۇالپ ماۋهرائۇننهھرنى مهلكشاھنىڭ سۇلتانى سالجۇقالر . قوللىنىلغان

قاراخانىيالر كىشىلهرنىڭ ھېكايىسىدىن توغرىسىدىكى –تالىغانلىقى

قارىغانلىقىنى دهپ تهشكىللهنگهن چىگىلالردىن قوشۇنىنى سۇاللىسىنىڭ



، ئاساسالنغاندا دېگىنىگه كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد . بىلىۋاالاليمىز

بارلىق رايونالردىكى بولغان جۇڭگوغىچه دهرياسىدىن ئامۇ ئوغۇزالر

سۇاللىسىنى قاراخانىيالر ئاتىغان دهپ چىگىلالر قهبىلىلهرنى تۇركىي

ئوتتۇرا چىگىلالرنىڭ نوقتا بىر بۇ مۇمكىن، بولىشى قۇرغان شۇالر بهلكىم

بىراق . بېرىدۇ چۈشهندۈرۈپ رولىنى سهھنىسىدىكى سىياسىي ئاسىيانىڭ

ماتېرىيال بىرهر پايدىلىق پهرهزگه بۇ كىتابىدىن كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

ئوغۇزالردىكى سۆزنىڭ بۇ دېگهن چىگىل ئۇ . بولمايدۇ تاپقىلى

جايدا (بۇ شهھىرى چىگىل : دهيدۇ مۇنداق يېشىپ مهنىسىنى

ئهتراپىغا يېقىن تاالسنىڭ ( ئولتۇراقالشقان تارمىقى بىر چىگىلالرنىڭ

بۇ جايالشقان غهربكه ئهڭ ئاللىبۇرۇن ئوغۇزالر ، بولۇپ جايالشقان

. بىلهتتى ئىكهنلىكىنى شهھهر بىر مهنسۇپ تۈركلىرىگه شهرق جاينىڭ

يېقىن قهشقهرگه تارمىقى ئىككى يهنه باشقا ئۇنىڭدىن چىگىلالرنىڭ

شهھىرى قۇياش يهنى ، ۋادىسىدا دهرياسى ئىلى ھهم كهنتته ئىككى

قىرغىقىغا جهنۇبىي دهرياسىنىڭ ئىلى دهۋرىده موڭغۇلالر رايۇنىدا)

پايتهختى ئهۋالدلىرىنىڭ ئۇنىڭ ھهم چاغاتاي شهھهر بۇ جايالشقان

مهھمۇد توغرىسىدا قارلۇقالر . ئولتۇراقالشقان ( داڭلىق بىلهن بولۇش

ئۇالرنى كىشلهر ، قهبىله چارۋىچى كۆچمهن بىر ئۇالر كاشىغهرىي

1 ، « دىۋان » ) دهيدۇ ، ئاتايدۇ دهپ ئوخشاش)تۈركمهن )ئوغۇزالرغا

گهردىزى ھهم ده « ئالهم ھۇدۇدۇل- ). بهت» – 393 ، توم –

ئىسالم ئۇالرنى توغرىلىق قارلۇقالر ( يېزىلغان دهپ ھارۇن جايدا بۇ )

، دهيدۇ شهرقىده تاالسنىڭ يهنى ، قوشنىسى يېقىن ئهڭ رايونىنىڭ

، بولۇپ بار شهھهرلىرىمۇ قىسىم بىر شىنجاڭنىڭ رايونالردىن تهۋه ئۇالرغا



ئۈچتۇرپان بۇگۈنكى يهنى 温宿 ، pengulخهنزۇچه ئىچىده) بۇنىڭ

شهھهر بۇ ده » ئالهم ھۇدۇدۇل- . ئىدى» بار مۇ ( ئهتراپىدا

ئوغۇزالردىن توققۇز ھۆكۈمىرانى ئۇالرنىڭ ، جايالشقان يېرىگه قارلۇقالر

ئىگىلىۋالغانلىقى قىرغىزالرنىڭ جاينى بۇ كېيىنال ئۇنىڭدىن . دېيىلگهن

خاتىرلهرگه »دىكى ئالهم («ھۇدۇدۇل- بار خاتىره توغرىسىدا

رايونىغا ئولتۇراق ھازىرقى ئهسىردىال – 10 قىرغىزالر ، ئاساسالنغاندا

ئهسهرلهرده تارىخىي باشقا نۇقتا بىر بۇ بىراق ، بولغان كېلىپ

، ئاساسالنغاندا خاتىرلهرگه دىكى » ئالهم «ھۇدۇدۇل- ( ئۇچرىمايدۇ

يهرگه چېگرىلىنىدىغان قىرغىزالر ھهم ئوغۇزالر توققۇز ، قارلۇقالر قهشقهر

خۇددى ( توغرىسىدا كۆچكهنلىكى شىمالغا قارلۇقالنىڭ . جايالشقان

نهرسه بىر كاشىغهرىي مهھمۇد ( ئوخشاش چىگىلالرغا ۋه ياغما

شىمالىدىكى دهرياسىنىڭ ئىلى دهۋرىده چىڭگىزخان بىراق . دېمىگهن

بىلىمىز. بولغانلىقىنى ئولتۇراقلىشىپ قارلۇقالرنىڭ ئاللىبۇرۇن رايونالردا

تۇركىي ئۇچ بۇ ئىبارهت چىگىلدىن ، ياغما ، قارلۇق ، ئىكهن شۇنداق

قۇرۇش سۇاللىسىنى سۇاللىسىنى قاراخانىيالر ئوخشاشال قهبىلىنىڭ

تىلغا ئوخشاشال ئۇالرنى كاشىغهرىي مهھمۇد كېلىپ يهنه ، بار ئېھتىمالى

قاراخانىيالر قارىغاندا ئىككىسىگه بىرىنىڭ قايسى بىراق ئالغان،

قىزىقارلىقى . ئېيتمىغان تۇىدىغانلىقىنى يېقىن تېخىمۇ سۇاللىسىگه

بۇ ، ئاتىغان ئوخشاش)دهپ ئوغۇزالرغا تۈركمهن) قارلۇقالرنى كىشىلهر

ئېنىق مهنبىئى ) كۆرۈلگهن ئهسىرده – 10 قېتىم (تۇنجى سۆزنىڭ

،«تۈركلهرگه (تۈركمهند كهلگهن پارىسچىدىن ، ئهمهس

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد قاراشمۇ بىر بۇ ، مهنىده ئوخشاش»دېگهن



شۇ ئهمما . ئهمهس ئىشهنچلىك قاراشمۇ دېگهن ( ئۇچرايدۇ كىتابىدا

تۈركلهرگه ئادهتتىكى شهكلى بهدهن تۈركمهنلهرنىڭ ، ئېنىقكى نهرسه

كېلىدۇ. يېقىن تېخىمۇ ئىرانلىقالرغا بهلكى ، ئوخشىمايدۇ

مهدهنىيىتىنىڭ ئىران ئۇالر ، سېلىشتۇرغاندا ئوغۇزالرغا قارلۇقالرنى

قلىشتىن قۇبۇل دىنىنى ئىسالم . ئۇچرىغان كۆپ تېخىمۇ تهسىرىگه

مهدهنىيىتىگه ئىران قارىغاندا خهلقلهرگه تۈركىي باشقا ئۇالر ئىلگىرى

ئىدى. يېقىن تېخىمۇ

ھۆكۈمىرانى باالساغۇننىڭ ۋادىسىدىكى يهتتهسۇ كىشلهر 12ئهسىرده –

. دهيدۇ ، ئىدى (تۈركمهن چىققان كېلىپ سۇاللىسىدىن (قاراخانىيالر

قاراشنى دېگهن قۇرغان قارلۇقالر سۇاللىسىنى قاراخانىيالر پاكىت بىر بۇ

قۇۋۋهتلهيدۇ.

مۇلىك نىزامۇل ۋهزىرى پارىسالرنىڭ توغرىسىدا شهھىرى باالساغۇن

:«بۇ قالدۇرغان خاتىره مۇنداق زامانداش) بىلهن كاشىغهرىي مهھمۇد )

كېيىن ، ئىدى شهھىرى دىنى ئىسالم يىللىرىال – 940 شهھهر

». قىلىنغان غازات كهتكهنلىكتىن چۈشۈپ قولىغا دىنسىزالرنىڭ

بولىشى قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم بۇرۇنال ياغمىالردىن قارلۇقالر

بۇنىڭ كېيىن) ئىگىلىۋالغاندىن زېمىنىنى قارلۇقالر ياغمىالر . مۇمكىن

يهرگه مۇشۇ شهھىرى باالساغۇن ، بار ۋادىسى دهريا چۇ ئىچىده

قۇبۇل دىنىنى ئىسالم دوراپ قارلۇقالرنى خانى ،(ئۇالرنى جايالشقان

ئىسپاتالنمىغان. تېخى نۇقتا بۇ بىراق . قىلغان

– 803 ، توم – 1 ئېنسىكلوپېدىيىسى»، («ئىسالم بۇغراخان سۇتۇق

ئۇ . خاقانى تۈرك قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم بولۇپ بىرىنچى ( بهت



، ئاتۇشتا بۈگۈنكى قهبرىسى ئۇنىڭ ، ئىدى ھۆكۈمرانى قهشقهرنىڭ

ھىجىرىيه ئۇ ، ئاساسالنغاندا رىۋايهتلهرگه قهدىمقى ئهڭ دائىر بۇغراخانغا

نۇقتا بىر بۇ . بولغان ۋاپات يىلى – ( 956 – 955 (مىالدىيه 344

تارىخىي دېگهن قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم يىلى – 960 تۈركلهر

تۈركلهرنىڭ قىسىم بىر يىلى – 960 ، ئهمما . كېلىدۇ زىت ماتېرىيالغا

تارىخچى باغدادلىق خاتىره دائىر قىلغانلىقىغا بهيئهت دىنىغا ئىسالم

( يېزىلغان كهينىده – ئالدى دهۋرنىڭ (مۇشۇ سىناننىڭ تابىت

تۈسى ئهپسانه ، خاتا يىلنامىللىرى قاراش بۇ . ئۇچرايدۇ كىتابىدا

سېلىشتۇرغاندا رىۋايهتكه توغرىسىدىكى بۇغراخان سۇتۇق بولغان قويۇق

ئىشهنچلىك. تېخىمۇ ،

بىر ئولتۇراقالشقان ئېقىنىدا تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر 10ئهسىرده –

. قىلدى قۇبۇل دىنىنى ئىسالم ئوغۇزالرمۇ قىسىم

بهتكىچه( - 99 – 79 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه بهشىنچى

، توغرىسىدا قىلغانلىقى قۇبۇل دىنىنى ئىسالم بۇغراخاننىڭ قهشقهر

. قالدۇرمىغان خاتىره ئىشهنچلىك ھېچقانداق تارىخچىلىرى ئىسالم

ئىسىملىك (Kalimati) كالىمات رىۋايهتلهرده دائىر ئالىملىرىغا ئىسالم

قارىغاندا قىلىنغىنىغا قهيت يىلناملىرىده باغداد كىشىنىڭ خۇداگۇي بىر

يىلالردا قىلغان قوبۇل دىنىنى ئىسالم تۈركلهر نۇرغۇن ،تهخمىنهن

تىلغا بارغانلىقى ئوردىسىغا خاقانىنىڭ (تۈك 960-يىلى (تهخمىنهن

خاتىرىلهش جىغىنى ، قاراڭ گه «نهسهبنامه» : (سامانى ئېلىنىدۇ

توغرىسىدىكى بۇغراخان ، بىراق . ( بهت ، ⅩⅩ، مهجمۇئهسى-486

كىتابالردا قهدىمكى ( ئېلىنمايدۇ تىلغا ئىسمى كىشىنىڭ بۇ رىۋايهتلهرده



، ( ئېلىنمىغان تىلغا كۆرسهتكۈچىلهر يول ئالهمدىكى پانىي بۇ ھهرگىزمۇ

قوبۇل ۋهھيىسىنى ئالالھنىڭ چۈشىده قېتىملىق بىر بۇغراخان بهلكى

،Ⅺ ، ئاتىر (ئىبن دېيىلىدۇ قىلغان بهيئهت دىنىغا ئىسالم قىلىپ

ھېلىقى ، رىۋايهتته بىر باشقا توغرىسىدىكى ئىش مۇشۇ . -54بهت)

سامانى بىر كهلگهن قېچىپ زېمىنغا خانى تۈرك ئورنىدا كىشىنىڭ

كۆرسهتكۈچىسى يول بۇغراخاننىڭ شۇ ، ئېلىنىپ تىلغا شاھزادىسى

ماس رېئاللىققا نۇرغۇن ئۇنىڭدا ، باشقا ئۇنىڭدىن . دېيىلىدۇ

رىۋايهت بۇ گهرچه . بار ۋاقىتالر ھهم ئىسىم توقۇلما كهلمهيدىغان

ئهسىرىدىن كهتكهن يوقاپ تارىخچىنىڭ بىر قهشقهرلىك 10-ئهسىردىكى

تارىخى» «قهشقهر جاپپارنىڭ ئابدۇل : شىمىن (گېڭ بولسىمۇ ئېلىنغان

، قوليازمىسى] [ئهسلىي قىسىم «بىرىنچى «تۈركىستان : بارتولد ،

) بهت. -131

(ئىسالم ئىدى قهشقهر ئورنى تۇرۇشلۇق بۇغراخاننىڭ سۇتۇق

نهۋرىسى ئۇنىڭ ،...«بهت). Ⅱ ، 844 – ئىنسكلوپىدىيىسى

»...، Ⅰ ، 803 ئىنسكلوپىدىيىسى (ئىسالم مۇسا بىننى ھارۇن بۇغراخان

، ئوخشاش بىلهن كىتاب يۇقىرىقى ) تۇردى (باالساغۇندا –بهت

شهھىرىنى ماۋرائۇ قىلىپ يۈرۈش يهردىن شۇ ھهم Ⅰ،639بهت) –

بىلله دائىم باالساغۇن بىلهن قهشقهر ، كېيىن شۇنىڭدىن . ئىگىلىدى

مهنسۇپ سۇاللىسىگه قاراخانىيالر ئوخشاشال ئۇالر . ئېلىندى تىلغا

باالساغۇن گهرچه ، ئهرزىيدىغىنى قىلىشقا دىققهت . ئىدى شهھهرلهر

شهھهر بىر ئىگه ئهھمىيهتكه ئۈچۈن سۇاللىسى قاراخانىيالر شهھىرى

تىلغا ئاز ناھايىتى ئۇ يادىكارلىقلىرىدا يازما ئىسالم ، بولسىمۇ



ياردهم بېكىتىشكه ئورنىنى جۇغراپىيىلىك ئۇنىڭ شۇنداقال . ئېلىنغان

ئهسىردىكى – 10 . يوق خهرىتىسىمۇ لىنىيه بىرهر بىرهلهيدىغان

جۇغراپىيىسى ئهرهب ») ئهسىرىده مۇقهددىسىنىڭ جۇغراپىيهشۇناس

نامى شهھهرنىڭ بۇ ( بهتلهر » ، Ⅲ، 27 ، 517 – مهجمۇئهسى

ئورنى ئۇنىڭ بىراق ، ئۇچرايدۇ ( يېزىلغان دهپ (ۋاالساكۇن

، ئهسهرلىرىده گهردىزنىڭ ھهم »ده ئالهم ھۇدۇدۇل » . كۆرسىتىلمىگهن

بۇرۇن ئۇنىڭدىن شهھىرى باالساغۇن بهلكىم ئېلىنمىغان، تىلغا شهھهر بۇ

ئهسىردىكى – 10 – 9 ھهم بولىشى ئاتالغان بىلهن نام باشقىچه

بىلهن نام ئاشۇكۈن خهرىتىسىده لىنىيه جۇغراپىيهشۇناسلىرىنىڭ ئىسالم

ئاساسلىق ۋادىسىدىكى دهريا چۇ . مۇمكىن بولىشى ئاتالغان

جۇڭگو ۋه ئهرهب ، بىلهن سۈپىتى بولۇش بىرى شهھهرلهرنىڭ

ئالىدۇ. تىلغا شهھىرىنى سۇياب دائىم يازغۇچىلىرى

ئهمهس ئېنىق تېخى مهنبهسى كېلىش ئىسىمنىڭ بۇ دېگهن باالساغۇن

كهلگهن دىن (شهھهر) بالغاسۇن تىلىدىكى موڭغۇل ئىسىم بۇ بۇرۇن

سۆز . يوق قوللىغىنى ھېچكىم قاراشنى خىل بۇ ، قارىالتتى دهپ

(گېڭ يوق ، تهڭداشمۇ غا بالىسى) =باال(ئادهمنىڭ باال تومۇرىدىكى

.( بولىدۇ مهنىده دېگهن باالسانغۇن» باالساغۇن» ، شىمىن:ئۇنداقتا

»Ⅰ، قۇزئۇلۇش(«دىۋان نامى بىر يهنه شهھهرنىڭ بۇ ئارىسىدا تۈركلهر

قۇز ياكى مهنىده) دېگهن شهھهر ، كهنت ئۇلۇش ، 60بهت –

ئهينى سۆز بۇ دېگهن ئوردۇ . ( ،Ⅰ«بهت 112 – ئوردۇ(«دىۋان

سۆز دېگهن قۇز ، ئۇچرايدۇ نامىدىمۇ شهھهرلهرنىڭ باشقا دهۋردىكى

بهرمىگهن. چۈشهنچه كاشىغهرىي«دىۋان»دا مهھمۇد توغرىسىدا



ئۇنىڭ . شهھهرلهردىندۇر قۇرغان سۇغدىالر شهھىرى باالساغۇن

ئاخىرالشمىغان تېخى دهۋرىده كاشىغهرىي مهھمۇد جهريانى تۈركلىشىش

ئاھالىلىرى شهھىرىنىڭ باالساغۇن ھهم تاالس ، ئىسغجاپ ، بولۇپ

تاشلىرىدىكىگه مهڭگۈ ئۇرخۇن . سۆزلىشهتتى تۈركچه ھهم سۇغدىچه

مهھمۇد ، ئاتىغان دهپ سۇغدات سۇغدىالرنى .«دىۋان»دىمۇ ئوخشاش

بۇخارا ھهم سهمهرقهند ئۇالر ، ئاساسالنغاندا دېگىنىگه كاشىغهرىينىڭ

سۇغدىالر . كىشلهردۇر كهلگهن يىرىدىن سۇغدىالر ئوتتۇرىسىدىكى

قۇبۇل ئادىتىنى تۈركلهرنىڭ ھهم كىيىنهتتى تۈركچه

باالساغۇن ئىسغجاپتىن ،Ⅰ«بهت) 319 – دىۋان قىلغاندى»)

باشقا ئىسىم بۇ . ئاتىلىدۇ دهپ ئارغۇ رايۇن بولغان شهھىرىگىچه

ئادهتته ئارغۇ ، كاشىغهرىي مهھمۇد . ئۇچرىمايدۇ ماتېرىيالالردا تارىخىي

. قىلىدۇ بايان دهپ ، كۆرسىتىدۇ يولنى چىغىر ئارلىقىدىكى تاغ ئىككى

ھهم دهرياسى (چۇ تېغى لوفىس ئالىكساندىر رايۇنى ئارغۇ ، ئېنىقكى

ئارلىقىغا تىزمىسى تاغ چۇئىلى (بىلهن تىزمىسى تاغ ئارلىقىدىكى تاالس

شهھىرىنىڭ باالساغۇن . قويۇلغان ئىسىم مۇشۇ ، جايالشقاچقا

دهۋرىده كاشىغهرىي مهھمۇد . ئېلىنمىغان تىلغا سوغدىالر شهرقىدىكى

مۇخلىسلىرىدىن دىنى ئىسالم ئهلۋهتته سۇغدىالر رايۇنىدىكى ئارغۇ

ئىسالم بۇرۇن تۈركلهردىن سۇغدىالرنىڭ كاشىغهرىي مهھمۇد . ئىدى

ئۇالرنىڭ شۇنداقال ، قىلمىغانلىقى – قىلغان قۇبۇل دىنىنى

مهدهنىيهت ، كېچهك – كىيىم ھهم تىل ، ئىلگىرى تۈركلىشىشتىن

توغرىسىدا كۆرسهتكهنلىكى تهسىر قانداق تۈركلهرگه جهھهتته

ئهسلىدىكى بولمىغان قهۋم تۈركىي شىنجاڭدىكى . توختالمىغان



مهھمۇد . شۇنداق ئوخشاشال ئېيتقانىدىمۇ نىسپهتهن ئاھالىگه ئولتۇراق

تۈركىي دهۋرلهرده ئۇ ، ئاساسالنغاندا «دىۋان»ىغا كاشىغهرىينىڭ

دهپ كهنجهكلهر ئۇالر ، بولۇپ بار يهنىال قهۋملهرمۇ باشقا بولمىغان

تارىخىي باشقا قهۋم بۇ ،Ⅰ«بهت). 114 – «دىۋان كهنجهك ئاتالغان)

بولغان تۈركلىشىپ كهنجهكلهر دهۋرده ئهينى ، ئۇچرىمايدۇ ماتېرىيالالردا

قالغان ساقالپ قالدۇقلىرىنى تىل ئهسلىدىكى ئۆزلىرىنىڭ يهنىال بىراق ،

جهھهتته ئاالھىدىلىك فۇنېتىكىلىق ھهم سۆزلۈكلهر قىسىم (بىر

ئىپادىلىنىدۇ.(

شهھىرى باالساغۇن بهلكى ئهمهس قهشقهر ، ئاخىرى 10ئهسىرنىڭ –

ئهينى قهشقهر . قىلدى يۇرۇش سۇاللىسىغا سامانى – دۇنياسى ئىسالم

. ئىدى ئهمهس شهھهر قىلغان تهشكىل سانلىقنى كۆپ تۈركلهر دهۋرده

بۇغراخانننىڭ سۇتۇق قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم بىلهن ئالدى

ھۇجۇم شهھىرىنى سايرام ياكى ئىسغجاپ بۇغراخان ھارۇن نهۋرىسى

ھاكىمىيىتىگه تۈرك كىچىك بىر قارىماققا سايرام . ئىگىلىۋالدى بىلهن

. 992 قالدى ئوخشاپ سۇاللىگه ھۆكۈمرانلىقىدىكى تۈركلهر ياكى

يۈرۈش غهلىبىلىك بۇخاراغا ھهم سهمهرقهند بۇغراخان ھارۇن –يىلى

شهھهرنى بۇئىككى ۋاقتىنچه ئۇنى ۋهزىيهت لېكىن ، بولسىمۇ قىلغان

ھارۇن يىلى شۇ . قىلدى مهجبۇر چېكنىشكه باالساغۇنغا تاشالپ

ماقۇلالنغان كېيىن يىلدىن توققۇز بىراق ، كهتتى ئۆلۈپ بۇغراخان

دهرياسىنىڭ زهرهپشان سۇاللىسىنىڭ سامانى بىلهن شهرتنامىسى تىنچلىق

999. بىرىلدى ئۆتكۈزۈپ قولىغا قارخانىالر زېمىنى بارلىق شىمالىدىكى

قايتىدىن بۇخارانى ھهم سهمهرقهند سۇاللىسى قارخانىالر يىلى –



ئاخىرقى سۇاللىسىنىڭ سامانى بېشىدا ئهسىرنىڭ – 10. ئىگىلىۋالدى

گۈللهندۇرمهكچى قايتا ئىشلىرىنى ئهجدادلىرىنىڭ گهرچه ھۆكۈمرانى

رايونىدىكى ماۋرهئۇننهھرى تۈركلهرنىڭ لېكىن ، بولسىمۇ بولغان

. تهۋرىتهلمىدى ھۆكۈمرانلىقىنى

قېلىشنى توسۇلۇپ ۋادىسىدا دهرياسى ئامۇ سۇاللىسى قاراخانىالر

ھۇجۇم سۇاللىسىغا غهزنهۋى مهھمۇد ئارقىدىنال ئۇالر ، ئويلىمىغاندى

، توغرىسىدا ئىش بۇ تارىخچىلىرى غهزنهۋىنىڭ مهھمۇد . قىلدى

دهپ كېلىدۇ بۇرۇن پاناق ، كىچىك كۆزى تۈركلهرنى

– 151 تۈركىستان» » (بارتولد قالدۇرۇشتى ھهدىس تهسۋىرلهپ

موڭغۇل تۈركلهر ھهدىس بىر بۇ ، ( ئاساسالنغان بهتتىكىخاتىرلهرگه

بولىدىغان قويۇشقا قارشى قاراشقا دېگهن ئهمهس مهنسۇپ ئىرقىغا

ئىسپات. كۈچلۈك

ئهنئهنۋىي ئىرانلىقالر كۆرهشكه بولغان بىلهن تۈركلهر رايونىدىكى ئىران

فىردهۋسنىڭ ئوبۇلقاسىم دهۋرده بۇ ، بولۇپ بهرگهن باھا بويىچه قارشى

سۇاللىسى سامانىالر كىتاب بۇ . كهلگهن مهيدانغا «شاھنامه»سى

دهۋرىگه غهزنهۋى مهھمۇد لېكىن ، بولسىمۇ يېزىلغان دهۋرىده

ھهم ئىرانلىقالر كىتابتا بايقىغان. كىشلهر ئاندىن كهلگهندىال

ئهسىرده – 6 . تهسۋىرلهنگهن دائىرىده كهڭ ئۇرۇشى تۇرانلىقالرنىڭ

، تۈركىستان سۆز دېگهن تۇران ، باشالپ كهلگهندىن مهيدانغا تۈركلهر

گهرچه ئۇرۇشالردا بۇ . قوللىنىلغان مهنىده دېگهن زېمىنى تۈركلهر يهنه

لېكىن ، بولسىمۇ ئىرانچه ساپ ئىسمى قهھرىمانىنىڭ تۈرانلىقالرنىڭ

بۇ . تهسۋىرلهنگهن سۈپىتىده ھۆكۈمرانى تۈركلهرنىڭ يهنىال ھهممىسى



قاراخانىالر چۈنكى ، كىرگهن سىڭىپ سۇاللىسىگىمۇ قاراخانىالر ئهنئهنه

ئىران يهنه ، قالماستىن ئۇچراپال تهسىرىگه دىنىنڭ ئىسالم سۇاللىسى

تۇران رىۋايهتتىكى ئۇالر ، ئۇچرىغان تهسىرىگىمۇ داستانچىلىقىنىڭ

، بولمىسىمۇ ئىسىم تۈركچه ئۇ گهرچه گهرچه ئىسمىنى قهھرىمانىنىڭ

بولۇپ تۇنجى بىز . ئاتىغان دهپ ، ئافراسياپ بويىچه ئاتىغنى ئۆزىنىڭ

ئالىپ قوشقىدىكى قهدىمقى تۈرك ، كىتابىدىن كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

مهھمۇد . بىلدۇق ئىكهنلىگىنى ئادهم بىر ئافراسىياپنىڭ بىلهن تۇڭا ئهر

ھهم كهلتۈرگهن نهقىل قوشقىنى خهلق قىسىم بىر «دىۋان»دا كاشىغهرىي

ئهرتۇڭانى ئالىپ تهرجىمىده ئۇ . قىلغان تهرجىمه ئهرهبچىگه ئۇنى

) . «بهت ،Ⅰ ،44– دىۋان » ) قىلغان تهرجىمه دهپ ئافراسىياپ

ئافراسىياپ رىۋايىتىده، پارسالرنىڭ توغرىسىدىكى ئافراسىياپ

قهشقهر بولۇپ، باغالنغان بىلهن جاي بىر مهلۇم تۈركىستاندىكى

ھهم «بهت) ،Ⅰ ،288– پايتهختى(«دىۋان خانلىق ئافراسىياپنىڭ

بىزېن قهھرىمان يهنه دېيىلگهن. قۇرغان ئافراسىياپ شهھىرىنى بارچۇق

» ،Ⅰ ،318– دىۋان ») دېيىلگهن ، قىلىنغان دهپنه (Bizen)بارچۇققا

قىزى ئافراسىياپنىڭ ئۇ ، ئاساسالنغاندا داستانىغا پارسالرنىڭ بهت).

ھهم قالغان بايقاپ ئۇنى ،ئافراسىياپ قىلغان توي يوشۇرۇن بىلهن

. قالغان قۇتقۇزۇپ ئۇنى رۇستهم ، تاشلىۋهتكهن قۇدۇققا بىلهن بۇيرۇق

(سامانى دهقىقى ئۆتكهن بۇرۇن ئۇنىڭدىن ھهم فىردهۋس ئېنىقكى

شۇ رىۋايهتلهرنى توغرىسىدىكى تۇرانالر ياشىغان) دهۋرىده سۇاللىسى

ئاالقىدار نۇقتىغا بىر بۇ . ئالغان تۇرمۇشىدىن تۈركلهرنىڭ دهۋردىكى

ئىسمى قهۋملهرنىڭ تۈركىي بولمىغان ئوخشاش ھهم شهھهر مىسالالردىن



hatti)تىلىغا paighevi) پهيغىۋى خهتتى يېزىقى تۈركىي ، بولۇپ بار

ئۇرخۇن ، ئوخشاشال سۆزلهرگه باشقا سۆزمۇ بۇ .دېگهن paighuئېلىنغان

شهكلى ئۆزگهرگهن سۆزنىڭ يابغۇ(yabghu)دېگهن تېشىدىكى مهڭگۈ

ئىشلهتكهن. ھۆكۈمرانلىرى قارلۇق نامنى بۇ كېرهك. بولسا

قهشقهر بويسۇندۇرۇلۇشى خوتهننىڭ جايى مۇقهددهس دىنىنىڭ بۇددا

ئوغلى)بىلهن بۇغراخاننىڭ (ھارۇن قادىرخان يۈسۈپ ھۆكۈمرانى

خاتىرىسىده توغرىسىدىكى خوتهن گهردىزنىڭ ، مۇناسىۋهتلىك

ۋاقىتقا ئىلگىرىكى بويسۇندۇرۇشتىن جاينى بۇ سۇاللىسى (خاراخانىالر

بىر ھهم چېركاۋلىرى خرىستىئان (خوتهندىمۇ ، كېرهك بولسا مهنسۇپ

، (بارتولد قىلىنىدۇ بايان بارلىقى قهبرىستانلىقىنىڭ مۇسۇلمانالر قىسىم

بولىدىكى كۆرۈۋېلىشقا بۇنىڭدىن . ( بهت – 94 ، تېكىستى ئوتقىت

تارقىلىپ دىنى ئىسالم ئاللىبۇرۇن مهزگىلىدىال دىنى بۇددا يهرگه ئۇ ،

بولغان. كىرىپ

بىلهنال سۇاللىسى قاراخانىالر مۇسۇلمان سۇاللىسىنىڭ غهزنهۋى مهھمۇد

، ئاساسالنغاندا خاتىرىسىگه گهردىزنىڭ ، قالماستىن بولۇپ مۇناسىۋىتى

مهھمۇد ۋهزىرلىرى خانىنىڭ تۈرك دىنسىز ئىككى 1026يىلى –

(گهردىزى قىلغان تهلهپ قۇدىلىشىشىنى ھهم كهلگهن يېنىغا غهزنهۋىنىڭ

ئۇ ، ئهپسۇسلىنارلىقى . بهت) – 286 ، قاراڭ ،تۈركىستان»غا «

شۇ . كۆرسىتىلمىگهن ئېنىق جاي قىلىدىغان ھۆكۈمرانلىق خان ئىككى

قىلىنغان كىتاب ئهسىرده ⅩⅣيهنه ۋهقهسى بېرىش ئهلچىلىككه قېتىمقى

مۇڭغۇلچه ھهم تۈركچه ، پارىسچه ماخاننانىڭ ئىبن جامالىدىن

چهكلىرى» خهت سۇاللىسى «لياڭ : شېمىن (گېڭ ئۇچرايدۇ لۇغىتىده



لياۋ 1024-يىلى يهنى ، يىلى – 4 تهيپىڭنىڭ ، ئاساسالنغاندا گه

شۇ خېتىنى شىنزۇڭنىڭ ئهلچى ، ئهۋهتكهن ئالچى ئاففانىستانغا خاقانى

مۇناسىۋىتى دوستلۇق ، بولۇپ بارغان ئېلىپ خانلىققا يهردىكى

تىلغا قۇدىلىشىشنى لېكىن ، بولسىمۇ قىلغان تهلهپ ئورنىتىشنى

) ئالمىغان.

(شاھ مهرۋىزنىڭ تېۋىپ ، توختالغاندا ئۈستىده مۆچهل 12 ماخاننا ئىبن

تهھلىل» توغرىسىدا «ھايۋانالر يوقالغان (ئاللىبۇرۇن مهرۋىزى ئهل زامان

تېپىلدى ھازىر كىتاب ئۇ : شېمىن گېڭ ) كىتابىدىن دېگهن

سۇلتان ، كهلتۈرۈپ نهقىل بار) تهرجىمىسى ئىنگىلىزچه ،مىندرىسكىنىڭ

خهت »دىن ھۆكۈمرانى تۈرك ھهم خانى «جۇڭگۇ غهزنهۋى مهھمۇد

يىلى -1027 مىالدىيه يىلى＝ -418 ھىجىرىيه ۋاقىت تاپشۇرۋالغان

يىلى) -1024) يىلى چاشقان ۋاقىت يېزىلغان خهت . دهيدۇ ، ئىدى

ھىجىرىيه ئۈستىده ئىش بارغان ئهلچىلىككه گهردىزى . ئىدى ئاي -5

، قالدۇرىدۇ خاتىره دهپ يىلى – 1026 مىالدىيه ＝ -417يىلى

مىالدىيه ＝ يىلى -418 ھىجىرىيه بۇ بولسا مهرۋىزى تېۋىپ

مىالدىيه يىلى چاشقان . قىلىدۇ بايان دهپ ئىش 1027-يىلقى

كېلىدۇ. باراۋهر يىلغا -1036 -ياكى 1024

رايونىنىڭ دىنى ئىسالم شىنجاڭدىكى دهۋرىدىكى سۇاللىسى قاراخانىالر

شۇ ، كۆرهلهيمىز كىتابىدىن قهشقىرىنىڭ مهھمۇد پهقهت چېگرىسىنى

ئاساسلىقى رايونى مهدهنىيهت شىنجاڭنىڭ ، ئايانكى بىزگه نهرسه

ھهم كۇچا يولى سودا شىمالىي ، بولۇپ جايالشقان يولىغا سودا ئىككى

خوتهندىن يولى سودا جهنۇبىي ، تۇتىشاتتى تۇرپانغا



كۆلىگه لوپنۇر سۈيى دهرياسىنىڭ تارىم . تۇتىشاتتى لوپنۇرغا

دىنى ئىسالم بولسا تارىم ئۇسىمى قهشقىرى مهھمۇه . قۇيۇالتتى

ئۇ ھهم دهريا چوڭ كىرىدىغان ئېقىپ زېمىنىغا ئۇيغۇرالر دۆلىتىدىن

» («دىۋان قىلغان بايان دهپ ، يوقايدۇ كىرىپ ئېقىپ قۇملۇققا

، تۇرپان تېخى دىنى ئىسالم ئهسىرده – 11 . –Ⅰ،116،بهت)

چېگرىسى شىمالىي دىنىنىڭ ئىسالم ، بولۇپ بارمىغان يېتىپ لوپنۇرغا

، كىتاب (يۇقىرىقى بۈگۈر ھهم «بهت) ،Ⅰ،339 – دىۋان كۇچا»)

كىتاب يۇقىرىقى شهھىرى) چهرچهن چېگرىسى جهنۇبىي ، -بهت) 301

ئىدى. بهت) -364 ،

خان بىلگه كۈل خانى ئۇنىڭ بولۇپ، ئېلى ئۇيغۇرالر شهرقته يهنىمۇ

بىراق قىلىنغان(«دىۋان»358-بهت) بايان ،دهپ ئاتىلىدۇ دهپ

ئادهتلهنگهن ئاتاپ Kana yusamma(«جايدا بۇ كاشىغهرىي مهھمۇد

بۇ سۆز ئهرهبچه بۇ ، بولۇپ ئىشلهتكهن سۆزنى دېگهن مهنىده) دېگهن

مهھمۇد . ئىپادىلهيدۇ كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئۆتمۈشىنى نامنىڭ

بۇ كهلسهك، ئاتالغىنىغا قانداق خانىنىڭ ئۇيغۇر دهۋرىده كاشىغهرىي

(kul) كۈل كاشىغهرىي مهھمۇد ، باشقا ئۇنىڭدىن . قىلىنمىغان بايان

باغالپ (kol)بىلهن كۆل ئۇنى ، بىلمىگهچكه مهنىسىنى سۆزنىڭ دېگهن

«كۈل«(kul)نىڭ تىلىدا تۈرك قهدىمكى : شىمىن (گېڭ قويغان

كۆلنى بولسا (kol) كۆل ، ئىدى بار مهنىسى دېگهن »شهرهپلىك

كۆرسىتهتتى.

بويسۇندۇرغانلىق خوتهننى مۇخلىسلىرىنىڭ ئىسالم كاشىغهرىيمۇ مهھمۇد

كۆرسىتىپ نۇقتىنى بىر بۇ ىدا دىۋان» ئۆز» ئۇ بىلهتتى ئىشىنى



ئهۋالدىنىڭ چىڭگىزخان جېنكشى(كېيىنكى ئۆتكهن.«دىۋان»دا

خوتهن ، ئالغاندا تىلغا ئىسىمنى مۇشۇنداق)دېگهن ئىسمىمۇ بىرسىنىڭ

بويسۇندۇرغان خوتهننى كىشى شۇ دهل ، ئاتىلىدۇ مۇشۇنداق ئهمىرى

دېگهن. ،Ⅲ،«بهت)، 279 - دىۋان دېيلىدۇ(«

ئوتتۇرىسىدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن مۇخلىسلىرى دىنى ئىسالم »دىۋان»دا

تۈرك «قهدىمكى ك.بولىكمان: ) بار قوشاقالر نۇرغۇن ئاالقىدار ئۇرۇشقا

ماقالىلهر چىقىرىلغان ئۈچۈن خاتىرىلهش قوشاقلىرى»Ⅰ،«شادنى

ئۇيغۇرالر توختالغاندا، ئۈستىده ئۇيغۇرالر ئۇنىڭدا بهت). توپلىمى»1-

يازما .ئۇيغۇر قىلىنغان بايان باغالشتۇرلۇپ دىنى بۇددا بىلهن

(toyin) تويىن ئىپادىلهيدىغان راھىبىنى بۇددا يادىكارلىقلىرىدىكى

(nom) نوم ئىشلىتىلگهن ئاتاشقا كىتابلىرىنى دىنى بۇددا ھهم سۆز دېگهن

كىرگهنلىكىدىن تارقىلىپ ئارىسىدا موڭغۇلالر كېيىن سۆزنىڭ دېگهن

جۈۋهينىمۇ تارىخچىسى پارس ئهسىردىكى –13 ئىشنى بۇ ئىبارهت

دىنىي قانداق ھهر سۆز بۇ دېگهن نوم ، كاشىغهرىي مهھمۇد . بىلهتتى

ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز كىتابلىرىنىمۇ دىنىنڭ ئىسالم ئۇ . كۆرسىتىدۇ كىتابنى

مهھمۇد قىلغانىدى. بايان دهپ –Ⅲ،100،«بهت)، دىۋان »)

خرىستىئان ھهم دىنى مانى ئۇيغۇرالرنىڭ ، كىتابىدا كاشىغهرىينىڭ

مهھمۇد پهقهت . يوق ماتېرىيال توغرىسىدا ئىشهنگهنلىكى دىنىغا

روزا دىنىنىڭ سۆزىنى«خرىستىئان (baqak)دېگهن باچاق كاشىغهرىينىڭ

تۈركلهر ، قارىغاندا –Ⅰ.345،«بهت)دېگىنىگه كۈنى»(«دىۋان

قىلىشقا دىققهت مهلۇم، بارلىقى مۇخلىسىلىرىنىڭ خرىستىئان ئارىسىدىمۇ

يادىكارلىقلىرىدىمۇ دىنى مانى تۈركچه يهنه سۆز بۇ ئهرزىيدىغىنى،



بىلدۈرىدۇ مهنىنى دېگهن » كۈنى روزا دىنىنىڭ مانى » ئۇ ئۇچرايدۇ،

قاراڭ)،دهپ chuas«قا Tuaniftدۇئاسى تۆۋه دىنى (لىكوك:«مانى

ئىرانلىقالر مۇسۇلمان سۇاللىسى قاراخانىيالر ، .قىزىقارلىقى چۈشهندۈرگهن

»،Ⅱ ،224– دىۋان (tat) تات») ئوخشاشال ئۇيغۇرالرنى دىنسىز ھهم

ھازىر ئۈستىده مهنبهسى كېلىش سۆزنىڭ بۇ . ئاتىغان دهپ بهت)

كاۋكازدىكى ھازىر سۆز بۇ ، مىللهتشۇناسلىقتا . بار تارتىش – تاالش

ئاتاشقا يهھۇدىالرنى سۆزلىشىدىغان تىلدا ئارالشما تۈرك – ئىران

ئۇ ، بولۇپ تىلى ئىران خىل بىر تىلى تات شىمىن: قوللىنىلىدۇ(گېڭ

ئاسىيادىكى ئوتتۇرا سۆز بۇ مهنسۇپ)، تارمىقىغا غهربىي تىلىنىڭ ئىران

ئاتاشقا كىشلهرنى ئىگه مهدهنىيىتىگه يېزا ئارىسىدا تۈركمهنلهر

ئهسىردىمۇ – 11 سۆز بۇ ئالىدۇ). ئىچىگه ئۆز (شۋالىقالرنىمۇ ئىشلىتىلىدۇ

ئۈچۈن نېمه سۆزنىڭ بىر ئوخشاش بولمىسا قوللىنىلغان، مهنىده مۇشۇ

ئاتاشقا ئۇيغۇرلىرىنى تۈرك ئولتۇراق ھهم ئىرانلىقالر ۋاقىتتا بىرال

. بولمايدۇ چۈشهندۈرگىلى قوللىنىلغانلىقىنى

شهھهرلىرىگه ئۇيغۇر بولمىغان ئاز كىتابىدا كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

ئىسمى، گاۋچاڭ(قۇجۇ)شهھهر ، بولۇپ بار ماتېرىيالالر ئاالقىدار

). ،–Ⅲ،165،«بهت نامى(«دىۋان-180 رايوننىڭ پۈتكۈل شۇنداقال

قۇجۇ ھهممىسىده يادىكارلىقلىرىنىڭ يازما ئۇيغۇر تېشى مهڭگۈ ئۇرخۇن

ئىدىقۇت قاراخوجا، تۇرپاندىكى بۇگۈنكى ، ئېلىنغان تىلغا شهھىرى

مهنىده) شهھىرى»دېگهن پادىشاھىنىڭ ئۇيغۇر » خارابىسى( شهھىرى

شىمالىي ئىدى. شهھهرلهر مۇھىم رايونىدىكى جهنۇبى ئۇغۇرالرنىڭ

يېڭى جانبالىق، سۈلھى، باشقا بهشبالىقتىن شهھهر ئاساسلىق قىسمىدا



قىلىپ قۇبۇل دىنىنى مانى . ئىدى بار شهھهر ئۈچ ئىبارهت بالىقتىن

ئىبارهت باتۇرلۇقتىن يهنىال ئۇيغۇرالر ، كېيىنمۇ يىلدىن 300

ماھىرلىق ئۇرۇشقا ئېتىش، ئوقيا قويمىدى. يوقىتىپ ئاالھىدىلىكىنى

ئېشىپ دىنسىزالردىن باشقا ئۇيغۇرالر ، جهھهتته

–Ⅰ،103،(بهت.( چۈشهتتى«دىۋان

دىنى ئىسالم ئۇيغۇرالرنىڭ كىتابىدىن، كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

بىلىۋاالاليمىز ئاتغانلىقىنى دهپ چۇماق مۇخلىسلىرىنى

سۆز بۇ ، يايلىقىدا روسىيه جهنۇبىي –Ⅰ،319،«بهت). («دىۋان

ئۇيغۇرالر بىلدۈرىدۇ. مهنىنى دېگهن سېتىقچى» ساتقۇچى مال «ھارۋىدا

ۋهكىللىك سودىگهرلهرگه ئۇمۇمهن مۇخلىسلىرى ئىسالم ، رايونىدا

قىالتتى.

بىر مهلۇم ، توختالغاندا ھهققىده دهرياسى ئىلى كاشىغهرىي مهھمۇد

– بىر دهرياسىدىن ئىلى ھايۋانلىرىنىڭ قوغلىغان چىققاندا ئوۋغا خاننىڭ

كهلگهنلىكىنى بارلىققا مۆچهلنىڭ 12 ئارقىلىق شۇ ، ئۆتۈپ بىرلهپ

«بهت.( ،Ⅰ ،289– قىلىدۇ(«دىۋان ھېكايه

باغدادتا كىتابى ناملىق تۈرك» لۇغهتىل دىۋانى » كاشىغهرىينڭ مهھمۇد

، ئايدا – 1 يىلى – 466 ھىجىرىيه كىتابنى ئۇ ، بولۇپ يېزىلغان

تىلغا باشلىغانلىقى يېزىشنى ئايدا – 9 يىلى – 1073 مىالدىيه يهنى

كىشىنى ئۈستىده ۋاقىت بۇ نۇقتا ئىككى بىراق، . ئېلىنغان

ئېلىنغان. تىلغا مۇقتهدى خهلىپه ئۇنىڭدا بىرىنچىسى، : گۇمانالندۇرىدۇ

خهلىپىلىك يىلى=مىالدىيه1075-يىلى – 467 ھىجىرىيه ئۇ بىراق

خاتىرلىگهنده يىل بويىچه مۆچهل 12 ئككىنچىسى، ؛ ئولتۇرغان ئورنىغا



نىڭ خاتىرلهنگهن«دىۋان» دهپ يىلى – 1077 يهنى ، يىلى يىالن ،

مىالدىيه1072- ئاي= – 5 يىلى – 464 ھىجىرىيه ئۇ ، خاتىمىسىده

قېتىم تۆت ، باشالپ يېزىشنى 2-ئايالردا«دىۋان»نى يىلى1-،

466-يىلى6-ئاينىڭ ھىجىرىيه ئارقىلىق، كۆچۈرۈش ھهم ئۆزگهرتىش

–10 -ئاينىڭ 2 يىلى -1074 كۈنى=مىالدىيه – 10

«دىۋان»نى ئۇ يهنى ، قىلغان بايان تاماملىغانلىقىنى كۈنى«دىۋان»نى

بۇرۇن ئولتۇرۇشتىن ئورنىغا خهلىپىلىك خهلىپه قىلىدىغان تهقدىم

قارشىلىقنى قارمۇ- جهھهتتىكى ۋاقىت بۇ . پۈتتۈرگهن «دىۋان»نى

نۇسخىسىدا كۆچۈرمه بىراق بولمايدۇ. چۈشهندۈرگىلى ياخشى

– 27 ئاينىڭ يىلى10- –644 (ھىجىرىيه ۋاقىت كونكىرىت

. خاتىرلهنگهن كۇنى=مىالدىيه1266–يىلى8-ئاينىڭ1–كۈنى)

ئۇ ، ئاساسالنغاندا دېگىنىگه كۆچۈرگۈچىنىڭ ، باشقا ئۇنىڭدىن

كۆچۈرگهن ئاساسهن نۇسخىسىغا ئهسهر ئهسلىي يازغۇچىنىڭ كۆچۈرمىنى

كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 11 يازغۇچىنىڭ ، قهتئىينهزهر بولۇشىدىن نېمه ،

سىغمايدۇ. قىل تاماملىغانلىقىغا ئهسهرنى بۇ يېرىمىدا

كهلگهنلىكى كۆچۈپ باغدادقا ئۈچۈن نېمه كېيىن ئۆزىنىڭ يازغۇچى

تۈركلهر قايسى ھهر ئۇنىڭ پهقهت كىتابتىن توختالمىغان، ئۈستىده

تىللىرى تۈركىي ئۇ بىلهلهيمىز. چىققانلىقىنى ئايلىنىپ رايونىنى

، تىلى ئوغۇز ، تىلى تۈركمهن ، تىلى تۈرك ئۇ مۇتهخهسىسىسى،

كىتابتىكى قىلغان. تهتقىق قىرغىزتىلىنى ھهم تىلى ياغما تىلى، چىگىل

تىلى تۈرك ياكى تىلى ئهرهب تىلىنىڭ ئانا ئۇنىڭ ماتېرىيالالردىن

تىلىغا ئهرهب ئۆزىنىڭ يازغۇچى . بولمايدۇ كۆرۋالغىلى ئىكهنلىكىنى



قانچه بىر كىتابنىڭ ، بىراق ، ئالغان تىلغا ئىكهنلىكىنى پىششىق

ئىكهنلىكىنى تۈركلهردىن چىقىشىنىڭ كېلىپ ئۆزىنىڭ يېرىده

قىلغان بايان بىلهن شهخىس ئۈچىنچى ئۆزىنى يازغۇچى . ئىپادىلىگهن

سۆزلهرنى دېگهن مۇئهللىپى» كىتابنىڭ ئالدىغا» ئىسىمنىڭ بهزىده ،

، ئاتىغان دهپ مهھمۇد ئۆزىنى قىلىپ ئاددىيال ياكى قويغان قوشۇپ

تىلغا دهپ مهھمۇد كىتابتىكى ، يوقكى ئاساسىمىز گۇمانلىنىشقا

تۆۋهندىكى ئۆزىدۇر. يازغۇچىنىڭ كۆرسىتىلىدىغىنى جايدا ئېلىنغانكى

ئاتىسى :مهھمۇدنىڭ بايانىدۇر»   ئاالقىدار ئۆزىگه يازغۇچىنىڭ جۈمله

»، شهھىرىدىن»(«دىۋان بارسخان ئهتراپىدىكى يېقىن كۆلنىڭ ئىسسىق

بېكتىلىپ ئىلگىرى ئورنى شهھىرىنىڭ بارسخان .( Ⅲبهت ، 308 –

ئالىكساندىر : قىلىدۇ بايان رىۋايهتنى بىر شۇنداق گهردىزى . بولغان

پارس ئۇ ، قىلغاندا يۈرۈش جوڭگۇغا قېتىم بىرىنچى ماكىدونىسكى

قايتارىدا ، قالدۇرۇپ ساقالشقا يهرنى شۇ بارسخاندا ئهسكهرلىرىنى

ھىندىستان ئۇ كېيىن بىراق، بېرىدۇ، ۋهده كېتىشكه ئېلىپ ئۇالرنى

گهردىزىنىڭ . ئاشۇرالمايدۇ ئىشقا ۋهدىسىنى قايتىپ، غهربكه ئارقىلىق

»(pars+Han) پارسخان بارسخان» ، ئاساسالنغاندا چۈشهندۈرۈشىگه

. مهنىده دېگهن

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ، توغرىسىدا بارسخان ئهتراپىدىكى كۆل ئىسسىق

ئافراسىياپنىڭ بىرى، : بار چۈشهندۈرۈش خىل ئىككى كىتابىدا

. ئىسمى ئېتىنىڭ خانىنىڭ ئۇيغۇر ، بىرى يهنه ، ئىسمى ئوغلىنىڭ

كهلگهنلىكى يېتىپ كۆلگه ئىسسىق بىراقال ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكىسىده

ۋهقهنى بۇ كىشلهر ئهسىرگىچه – 11 تاكى ، بولۇپ چۈشهندۈرۈلگهن



. ساقلىغان ئېسىده

،Ⅰ،«بهت)مۇنداق 102– دىۋان جهھهتته»)، بىر باشقا يهنه

قالماستىن بولۇپال تۈرك كاشىغهرىي مهھمۇد ؛ قالىمىز كېلىپ خۇالسىگىمۇ

. مۇمكىن بولىشى جهمهتىدىن خان سۇاللىسىنىڭ قارخانىالر بهلكى ،

مۇئهللىپى كىتابنىڭ ، «مهھمۇد : بار جۈملىلهر مۇنداق ، مهسىلهن

بىراق ئاتىلىدۇ، (Emir)دهپ ئهمىر -بوۋىلىرىمىز ئاتا ئېتىدۇكى:

»: دهيدۇ مۇنداق يهنه ئۇ «. قىاللمايدۇ تهلهپپۇز نى (Emir ئوغۇزالر(

تۈركلهر قولىدىن ۋارسلىرىنىڭ سامانىالر قىلىپ ئۇرۇش بوۋىلىرىمىز ئاتا-

ئۆزى يازغۇچىنىڭ ئېيتقىنى يهرده بۇ بهلكىم «. تارتىۋالغان زېمىنىنى

، قايتساق بايانالرغا نهقىلدىكى ئالدىنقى يهنه ، ئهمهستۇر

:«Toghan Tegin ibn Muhammad Qakir Tonka Han ئۇنىڭدا

ماڭا ، ئاساسهن ئېيتقانلىرىغا Nizamدادىسنىڭ ad_din israfil» (

بىر (kumak)ئاتلىق قۇماق يهنه ئۇ . بېرىشىچه)»دېيىلگهن دهپ

مهزگىل بىر ئۇنىڭغا ئىلگىرى ئۇ ، بولۇپ ئالغان تىلغا نامىنى ئهمىرنىڭ

بولغان. ھهمراھ

ئولتۇراقالشقان ۋادىسىغا دهرياسى ئىلى ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا

مۇخلىسلىرىدىن ئىسالم چىگىلالرمۇ ھهم ياغما تۇخسى، قهبىلىلهردىن

قاراۋۇللۇق ئالدىنقى دىنىنىڭ ئىسالم دهۋردىكى ئهينى . كېرهك بولسا

رايونغا يېقىن كۆلىگه بالقاش يهنى ، شىمالىغا دهرياسىنىڭ ئىلى بازىسى

بالقاش . ،Ⅰ،«بهت) 649– ئىنسكلوپىدىيىسى جايالشقان(«ئىسالم

(Taring-kǒl) كۆل تارىڭ (Taring-kul)ياكى كۆل تهرىڭ كۆلى

»، Ⅲ ، («دىۋان . ئاتىلىدۇ دهپمۇ مهنىده) كۆل»دېگهن »)چۇڭقۇر



ئىككى جايدا بولمىغان يىراق ئانچه كۆلىدىن ( –99بهت

شهھهر بىر مهنىده دهريا»دېگهن «قوش (ikiuguz)يهنى ، ئۈگۈز

(yafinq) يافىنچ دهريا بىر باشقا بىلهن دهرياسى ئىلى ئۇ ، بولۇپ

»،Ⅰ، («دىۋان قويۇلغان نام مۇشۇ ، بولغاچقا جايدا قوشۇلىدىغان نىڭ

يافىنچ خهرىتىده قىلغان قوشۇمچه «دىۋان»غا بىراق . –58بهت)

دهرياسىنىڭ ئىلى ئۈگۈز ئىككى ، جهنۇبىغا دهرياسىنىڭ ئىلى دهرياسى

ساياھهتچى ياۋرۇپالىق 1253-يىلى . سىزىلغان شىمالىغا

(Equius)شهھرىدىن ئىكۇس دهرياسىدا (Rubruquis)ئىلى رۇبرۇكس

يېزىلىشى قوشۇپ التىنچه ئۈگۈزنىڭ ئىككى بهلكىم شهھهر بۇ . ئۆتكهن

يهنه جايدا يېقىن شهھىرىگه ئۈگۈز ئىككى . مۇمكىن بولىشى

بىر دېگهن ،«بهت( Ⅲ ، 184 – قامىالنجۇ»Kamlanqu)دىۋان

دىنىنىڭ ئىسالم يهنى رايوندا، مۇشۇ شهھىرىمۇ تاالس كۈمى بار. شهھهر

ئىلى ئۇ ، خهرىتىده قىلىنغان قوشۇمچه «دىۋان»غا ئىدى. چېگىرىسىدا

جايدا باشقا بىراق ، سىزىلغان قىرغىقىغا شىمالى دهرياسىنىڭ

چېگىرىسىغا ئۇيغۇرالر شهھهر بۇ ( ،«بهت Ⅲ ، 177 – («دىۋان

(yamar)دهرياسى يامار شىمالدا يهنىمۇ . دېيىلگهن ، جايالشقان

يهنى مۇمكىن، (Emil)دهرياسى①بولىشى ئېمىل دهريا بۇ ، بولۇپ

(yabuku)الر يابۇقۇ جايغا بۇ يهنه ، چۆچهكته بۈگۈنكى ئورنى ئۇنىڭ

ئىسالم ئاالقىدار ئىسمىغا ياباقۇالرنىڭ . »دېيىلگهن ئولتۇراقالشقان

ئۈرۈشى قېتىملىق بىر بارغان ئېلىپ قارشى دىنسىزالرغا مۇخلىسلىرىنىڭ

قىلغان قۇماندانلىق تىكىن ئارسالن ئۇنىڭدا ، بار رىۋايهت ھهققىده

(Buge Budraq) بۇدراچ بۈگى ئهسكهرلىرى مۇسۇلمان 40مىڭ



بايان كهلگهنلىكى غالىپ ئۈستىدىن دىنسىز مىڭ 700 قۇماندانلىقىدىكى

ئىلى قوشاقالردا قىلىنغان بايان ئهھۋالى ئۇرۇش قېتىمقى بۇ . قىلىنىدۇ

ئۆتكهنلىكى دىن دهرياسى؟) ئېمىل دهرياسى) يامار ھهم دهرياسى

تهرهپته دىنسىزالر باسمىلالرنىڭ جهڭده قېتىمقى بۇ يهنه . خاتىرلهنگهن

ئۇرۇشقا قېتىمقى بۇ كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد . قىلىنغان بايان تۇرغانلىقى

«دىۋان» ئۇرۇش بۇ ، قارىغاندا ئالغىنىغا تىلغا قاتناشقانالرنى

ئۇرۇشقا ، بىراق . مۇمكىن بولۇشى بهرگهن يۇز بۇرۇن سهلال يېزىلىشتىن

چارۋىچىالر كۆچمهن ، بولىشى كۆپ بۇنچه سانىنىڭ قاتناشقانالر

. ئىش بولمايدىغان مۇمكىن رايونىدا

، ئهمهس مهنسۇپ قهبىلىگه تۈركىي ساپ يابۇقۇالر كاشىغهرىي مهھمۇد

تىلىنىمۇ تۈرك ، باشقا تىلىدىن ئۆز ئۇالرنىڭ ، يهنه يازغۇچى . دهيدۇ

(ساپ خىلدىكى مۇشۇ باسمىلالرمۇ . قىلىدۇ بايان بىلىدىغانلىقىنى

تېشىغا مهڭگۈ ئۇرخۇن مهنسۇپتۇر. بولمىغان)كىشلهرگه قهبىله تۈركىي

ئولتۇراقالشقان رايونىدا بهشبالىق شىنجاڭنىڭ باسمىلالر ، قارىغاندا

ئىگىلىگهن. ئۇيغۇرالر كېيىن يهرنى ئۇ ، بولۇپ قهبىله

ئېلىنغان. تىلغا تاتارالر يهنه بولمىغانالردىن ئۇرۇقىدىن تۈركىي ساپ

ئۇچرايدۇ) تاشلىرىدىمۇ مهڭگۈ ئۇرخۇن ( نام 97 كېيىنكى ئۇنىڭدىن

بولىشى موڭغۇلالر قهبىلىلهرمۇ قىسىم بىر باشقا . كۆرسىتىدۇ موڭغۇلالرنى

تىزىلغان رهتكه دهپ ئهمهس تۈركلهر ساپ قهبىلىلهر بۇ ، مۇمكىن

، بولسا شۇنداق ئهگهر . بار ياباقۇالرمۇ ئېچىده بۇنىڭ ، بولۇپ

ئهتراپى غهربته دهۋرىدىال كاشىغهرىي مهھمۇد موڭغۇلالر ، ئۇنداقتا

. بولىدۇ بولغان بېرىپ يېتىپ رايونغا بولغان قهبىله تۈركىي



ساپ دهۋرده ئهينى قىرغىزالر ئېقىنىدىكى يۇقىرىقى دهرياسىنىڭ يىنسهي

سۆزىمۇ كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ، قارالغان دهپ تۈركلهردىن

ئىبارهت قوغلىۋهتكهنلىكىدىن موڭغۇلىيىدىن تۈركلهرنى موڭغۇلالرنىڭ

، دهۋرىده تاشلىرى مهڭگۈ ئۇرخۇن تاغ ئۆتىكهن . دهلىللهيدۇ پاكىتنى

، بىراق . دېيىلگهن ، ئىدى جايدا بار چىدىرى قاغانىنىڭ تۈرك

يىراق رايونىدىن ،ئۇيغۇرالر يايلىقىغا «تاتار دهۋرىده كاشىغهرىي مهھمۇد

،Ⅰ،«بهت)دېيىلگهن. 123– («دىۋان جايالشقان» جايغا بولمىغان

قهۋم تۈركىي ئاخىرقى ئهڭ قىلغان ھۆكۈمرانلىق يايلىقىغا موڭغۇل

قىرغىزالر ، ئاساسالنغاندا ماتېرىيالالرغا تارىخىي خهنزۇچه . قىرغىزالردۇر

موڭغۇلىيىدىن قىرغىزالرنىڭ . يوقاتقان خانلىقىنى ئۇيغۇر يىلى 840

كىدانالرنىڭ بولغان ئۇرقىدىن موڭغۇل ئهسىردىكى – 10 قوغلىنىشى

جۇڭگونىڭ ئۇالر . مۇمكىن بولىشى مۇناسىۋهتلىك بىلهن كۈچىيىشى

بىلهن نامى ئۆز خانلىقنى ئۇ ھهم قۇردى خانلىقنى كۈچلۈك بىر شىمالىدا

، موڭغۇلالر سۆزنى بۇ دېگهن (قىتاي) كىدان ھازىر . ئاتىدى

غهربىي بىراق ، ئىشلىتىدۇ مۇسۇلمانالر قىسىم بىر ھهم رۇسىيىلىكلهر

جۇڭگونى ئهرهبلهرنىڭ تۈركلهر . ئىشلهتمهيدۇ ياۋرۇپادىكىلهر

تهڭداش غا S ئهرهبچىدىكى QپارسچىدىكىQin، (پارسچىدىكى

شهرقتىن ، باشقا ئۇنىڭدىن ، قىلدى قۇبۇل ئاتىشىنى دهپ كېلىدۇ(

تابغاچ ئۇچرايدىغان ئابىدىلىرىده ئۇرخۇن بۇرۇن ئهڭ كهلگهن

بۇ تاشلىرىدا مهڭگۈ ئۇرخۇن : شىمىن (گېڭ نام (Tabghaq)دېگهن

كاشىغهرىي مهھمۇد . قىلدى قۇبۇل ( ئىپادىلهيدۇ «جۇڭگو»نى سۆز

masin بىلهن Sin ،Ⅰ،«بهت)كىشلهر 378– دىۋان دهۋرىده»)



سۇڭ جهنۇبىي «masin» پهقهت) . كۆرسىتهتتى جۇڭگونى جهنۇبىي

نام دېگهن تابغاچ ئۇچۇن ھۆكۈمرانلىقىدا) سۇاللىسى

تاۋغاچ يېزىلغان)، دهپ Tavghaqتاۋغاچ دىۋان»دا قوللىنىلغان»)

ياكى مهنىسى ئۆز . in ئاتىلىدۇ دهپمۇ چىن» يۇقىرىقى ماچىن» ياكى

قهۋمنىڭ ھۆكۈمران كىشلهر ، كهلگهچكه ئىپادىلهپ جۇڭگونى ئوتتۇرا

شىنجاڭنىڭ Sin تۆۋهندىكى . ئاتىغان نى ( Hitay ) كىدان نامى

سۆز دېگهن ، Tavghai ئېنىقكى . كۆرسىتىدۇ رايونىنى جهنۇبىي

، قىلغاچقا ھۆرمهت مهدهنىيىتىگه جۇڭگو . قوللىنىلغان مهنىده باشقا

ئۇنىڭ . قولالنغان نامنى بۇ دېگهن Tavshai سۇاللىسىمۇ قاراخانىيالر

سۇاللىسىنىڭ قاراخانىيالر نام بۇ ھۆكۈمران». «ئۇلۇغ مهنىسى

تهرجىمه دهپ malikassin ئهرهبچىگه ، ئۇچرايدۇ تهڭگىسىدىمۇ

خانى.( (جۇڭگو قىلىنىدۇ

گهنجۇ يىلى – 1020 ئۇالر ، ئېلىنغان تىلغا تاڭغۇتالرمۇ »دىۋان»دا

ئارلىقىدا تاڭغۇتالرنىڭ بىلهن . ئىگىلىۋالغان زېمىنىنى ئۇيغۇرلىرى

بار شهھهر بىر ئاتىلىدىغان Katun)دهپ Sini) سىنى قاتۇن تۈركچه

، مهنىده دېگهن مازىرى» «خانىش ياكى ھهيكىلى» («خانىش ئىدى

Abmld Katun Sini , ،«بهت Ⅲ ، 101 – 240 – («دىۋان

رىسالىسى» قانۇن «مهسئۇدى بروننىڭ ئىسىم بۇ zelkiدېگهن Walidi

ئۇچرايدۇ.( كىتابىدا دېگهن

توغرىسىدىكى شهھهرلهر قىسىم بىر كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ، ئومۇمهن

تارىخىي تارقالمىغان تېخى قولىدا ئۇنىڭ ، ئىزاھاتىدىن قىسقا

ساغان مهسىلهن . بولىدۇ كۆرۋالغىلى بارلىقىنى ماتېرىيالالرنىڭ



جايدا ئۇ ، توختالغاندا ئۈستىده جاي Sighun)دېگهن Samur) سىمۇر

( ،«بهت Ⅰ ، 343 – («دىۋان ئۆلتۈرۈلگهن زهھهرلهپ بۇغراخان

ئېيتمايدۇ. ئىكهنلىكىنى بۇغراخان قايسى بىراق ، دهيدۇ

نۇرغۇنلىغان ماتېرىياللىرى تىل توپالنغان كىتابىدا كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

ھهم كىتابالردىكى) ھهم ئارسىدىكى (خهلق قوشاقلىرى تۈرك مۇنهۋۋهر

ماتېرىيالالر بۇ . ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز سۆزلۈكلىرىنى مهدهنىيهت نۇرغۇن

ھهم تۇرمۇشى مىللهتلهرنىڭ تۈركىي قايسى ھهر ئهسىردىكى – بىزنى11

ئۇنىڭ ئۇيغۇرالر ( بولسىمۇ قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم ئۇالر گهرچه

تۈركىي تهسىرىنىڭ ئىران بولۇپمۇ دىنى ئىسالم لېكىن سىرتىدا)،

، قىاللمىغانلىقى غهلبه پۈتۇنلهي ئۈستىدىن ئهنئهنىسى مىللهتلهرنىڭ

توغرىسىدا كۆرۈنىشى تهرهققىياتىنىڭ مهدهنىيهت مهنىۋىي ئۇالرنىڭ

بارلىق دىكى دىۋان» توغرىدا» بۇ . تهمىنلهيدۇ بىلهن ماتېرىيال

بۇلىكماننىڭ . ك ( بولمايدۇ توختالغىلى تهپسىلىي ئۈستىده ماتېرىيالالر

تۆۋهنده . قاراڭ) ماقالىلىرىگه تهتقىقات يۈرۈش بىر جهھهتتىكى مۇشۇ

يهنه بىز ، توختالغاندا ئۈستىده تۈركلهر غهربىي ھهم قهبىلىسى ئوغۇز

ماتېرىيالالردىن قىممهتلىك كىتابىدىكى كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

ۋولگا قوشاقالر كهلتۈرگهن نهقىل كاشىغهرىي مهھمۇد . پايدىلىنىمىز

ئۇالرنىڭ ، مهنسۇپ رايونالرغا كهڭ بولغان جۇڭگوغىچه دهرياسىدىن

مهنسۇپلىقىنى رايونغا غهربىي قايسىسىنىڭ ، رايونغا شهرقىي قايسىسىنىڭ

بولمايدۇ. بېكىتكىلى ئېنىق

بهتكىچه( – 119 – 100 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه ئالتىنچى

بولغان مهلۇم تارىختا ، كېيىن خانلىقىدىن تۈرك -8-6ئهسىردىكى



9-ئهسىرنىڭ ھهركىتى كۆچۈش غهربكه بۇرۇنقى ئهڭ ئوغۇزالرنىڭ

. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ كۆچۈشى غهربكه پىچنهكلهرنىڭ ئاخىردىكى

ئىش بۇ يازغان) ئوتتۇرىلىرىدا ئهسىرنىڭ -10 (ئۇ خاقانى كۇنىستانتىن

كاشىغهرىي مهھمۇد ھهم راشىدىن دهيدۇ. ، بهرگهن يۇز بۇرۇن 50يىل

. دهيدۇ مهنسۈپ قهبىلىسىگه ئوغۇز پىچنهكلهرنى

كهتكهن ئايرىلىپ قهبىلىلىرىدىن ئوغۇز باشقا بۇرۇنال ناھايىتى پىچنهكلهر

دېگىنىگه جۇغراپىيىشۇناسلىرىنىڭ ئهرهب ئهسىردىكى – بولۇپ،9

بۆلۈنۈپ ئوغۇزالردىن ئىلگىرىال كۆچۈشتىن ئۇالر ، ئاساسالنغاندا

ئۇالر بولۇپ، قوشنىسى شهرقىي ھازارالرنىڭ ئۇالر ۋاقىتالردا ئۇ . چىققان

ئېن يىلى – 922 . ئولتۇراقالشقان ۋادىسىغا (jayik)دهرياسى جايىك

ھازارالر پىبالر كېيىن ئۇچراتقان، پىبالرنى قالدۇق جايدا ئۇ فادىل

. كهلگهن يايلىقىغا روسىيه جهنۇبىي ، كۆچۈپ غهربكه ئارقىلىق رايونى

كېلىپ تۈركلهردىن فارابى پهيالسوپى ئهرهب داڭلىق 10ئهسىردىكى –

، ئىشلىتىپ يېزىقىنى ئۇيغۇر قهدىمكى سۇاللىسى قاراخانىيالر . چىققان

قاراخانىيالر . قولالنغان يېزىقىنى ئهرهب ھالدا تهدىرىجى كېيىن

. ئىبارىلهر يېزىقىدىكى ئۇيغۇر قهدىمكى تهڭگىسىدىمۇ سۇاللىسىنىڭ

ئوخشاش تهڭگىلهرمۇ دهۋرىدىكى موڭغۇلالر كېيىنكى . ئۇچرايدۇ

خاننىڭ يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى ، بولسىمۇ ئهرهبچه ئىسىم بولۇپ،

يېزىلغان. ئىسمى

يېزىقنىڭ قولالنغان تۈركلهر بىلهن يېزىق قوللىنىلغان ئاسىيادا ئوتتۇرا

. ئوخشاشمايدۇ شهكلى كۆرسىتىدۇ)تۈز يېزىقىنى شىمىن:ئهرهبچه (گېڭ

بىلىپ ئانچه يېزىقىنى ئۇيغۇر قهدىمكى ئوغۇزالرنىڭ نوقتىنى بۇ ئۇ



ئاسىيا ئوتتۇرا . بولىدۇ چۈشهندۈرگىلى تهرهپتىن كهتمىگهنلىكى

تاۋۇشالرنى سوزۇق بارلىق يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى تۈركلىرى

يېزىقىنى ئهرهب ئۇالر ، شۇڭا . ئادهتلهنگهن ئىپادىلهشكه

( ى ) يا ھهم ( و ) ۋاۋ ، ( ا ) ئهلف ئهرهبچه ئىشلهتكهندىمۇ

ئالدىنقى ئهمما ئىپادىلىگهن، تاۋۇشالرنى سوزۇق ئارقىلىق ھهرپلىرى

ھهتتا ، ئىپادىلهنگهن ئاز ناھايىتى تاۋۇشالر سوزۇق تىلىدا تۈركىي ئاسىيا

بهلكى ، ئهمهس di دائىم مۇ i شهخستىكى ئۈچىنچى زامان ئۆتكهن

. يېزىلغان dقىلىپ

، ئۇچرىمىغان تهسىرىگه مهدهنىيىتىنىڭ دىنى ئىسالم قىسىمدا شهرقىي

نۇرغۇن شىمالدا غهربىي ، باشقا ئۇيغۇرالردىن – تۈركلهر مهدهنىيهتلىك

ئىسالم چاغدا ئهينى .ئۇالر ئىدى بار تۈركلهر چارۋىچى كۆچمهن

دىنىنىڭ ئىسالم ھهتتا ، قالماستىن ئۇچرىمايال تهسىرىگه مهدهنىيىتىنىڭ

ئېرتىش ، بېشىدا ئهسىرنىڭ – 11 . بېلمهيتتى نىمىلىكىنىمۇ

دهرياسى ئېرتىش . ئېرىشتى تهرهققىياتالرغا زور ، باشالپ دهرياسىدىن

ئۆزگىرىش ئىسمىدىكى ئۇالرنىڭ ئۆزگىرىشىنى قوۋمنىڭ ۋادىسىدىكى

قانچه بىر دهريا بۇ تېشىدا مهڭگۈ ئۇرخۇن . بىلىۋاالاليمىز ئارقىلىق

قوۋمنىڭ قايسى جايدا ئۇ لېكىن ، بولسىمۇ ئېلىنغان تىلغا يهرده

ئوغۇزالر غهربىي دهۋىرده ئهينى . ئهسكهرتىلمىگهن ئولتۇراقالشقانلىقى

بارغان. يېتىپ دهرياسىغىچه ئېرتىش زېمىنى خانىنىڭ تۈركهش ياكى

تۈركىي توغرۇلۇق سۆز بۇ . ئهمهس تۈركچه شۇبھىسىزكى ئېرتىش

جۇغراپىيهشۇناسلىرى ئهرهب . بار ئىزاھات ئازراق ئارىسىدا خهلقلهرنىڭ

قهبىله بۇ . دهيدۇ جايالشقان دهرياسىغا ئېرتىش كىماكالرنى



بولغان (kama)غىچه كاما ياكى ۋولگا غهربته ، شىمالى ئوغۇزالرنىڭ

ئىپتىل دهرياسى كاما چاغدا ئهينى ) ئىگىلىگهن رايونالرنى كهڭ

، قارىالتتى) دهپ ئېقىنى يۇقىرىقى دهرياسنىڭ ۋولگا يهنى ، دهرياسى

قانچه بىر ئىبارهت ئهمهك(kǝmǝ)لهردىن ھهم قىپچاق كىماكالر

بۇ دېگهن كىماك كىتابىدا كاشىغهرىينڭ مهھمۇد . بۆلىنىدۈ قهبىلىگه

، ئاساسالنغاندا خاتىرىسىگه كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد . ئۇچرىمايدۇ ئىسىم

مهھمۇد ، ئولتۇراقالشقان ئهمهكلهر ۋادىسىدا دهرياسى ئېرتىش

»، («دىۋان قارىغان دهپ بۆلىكى بىر قىپچاقالرنىڭ ئۇالرنى كاشىغهرىي

). Ⅰبهت ، 273 –

، بولۇپ ئېلىنغان )تىلغا kangli ) قاڭلىمۇ بىرگه بىلهن قىپچاقالر

نامى قهبىله سۆز بۇ دېگهن قاڭلى كىتابىدا كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

قىپچاقالر قاڭلى ئۇنىڭدا ، ( ،«بهت Ⅲ ، 280– دىۋان ئهمهس»)

بۇ ، باشقا ئۇنىڭدىن . دېيىلگهن نامى شهخسنىڭ چوڭ بىر ئىچىدىكى

بار مهنىسى دېگهن ھارۋا» كاشىغهرىي«چوڭ مهھمۇد توغرىسىدا سۆز

قىپچاقالرنىڭ ئهسىرىدىن، بهيھهقىنىڭ تارىخچىسى پارىس . دېگهن

جهنۇپتا ، ئىلگىرى كۆپ يېزىشتىن «دىۋان»نى كاشىغهرىي مهھمۇد

خارهزىمنىڭ ھهم بارغانلىقى يېتىپ چېگىرىسىغا رايونى دىنى ئىسالم

كۆچۈشى جهنۇپقا قىپچاقالرنىڭ . بىلىمىز ئايالنغانلىقىنى قوشنىسىغا

ئالغان تىلغا كاشىغهرىي مهھمۇد ، ئېنىقكى ئىش ئاالقىدار بىلهن

نامىدىكى بۇالق ئىلىك ياكى بۇالق ( ،«بهت Ⅰ ، 317 – («دىۋان

ئالغان ئهسىرگه قىپچاقالر ئۇالرنى . مۇناسىۋهتلىك بىلهن قهبىله تۈركىي

يهردىمۇ بۇ . قالغان قۇتۇلۇپ قىلغاچقىال ياردهم خۇدا ئۇالرغا ، بولۇپ



بىر ، ئوخشاش جايالرغا باشقا ئهسىرىدىكى كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

. قىلىنغان تېما ئىش توغرىسىدىكى ۋهقه تارىخىي

ئوغۇزالرنىڭ ئهسىردىكى يېقىن-11: ئېھتىمالغا نوقتا بىر مۇنداق

.بۇ كهلگهن بېسىمىدىن قىپچاقالرنىڭ كۆچۈشى جهنۇبقا غهربكه،

ئوغۇزالرنىڭ ئالغان، تىلغا جۇغراپىيهشۇناسلىرى ئهرهب ئارقىلىق

ئولتۇراقالشمىغان كىشىلهر ئىلگىرى ئۇنىڭدىن 10-ئهسىرده

ئىبارهت ئىگىلىگهنلىكىدىن ئارىلىنى (manghyxlak)يېرىم مهنغايشالق

تاكى باشالپ شۇنىڭدىن ئارال بۇ بولىدۇ. چۈشهندۈرگىلى ۋهقهنى

، كېيىن ئۇنىڭدىن تۇردى. قولىدا ئوغۇزالرنىڭ ئىگىلىگۈچه تۈركمهنلهر

.ئۆكتهبىر چىقاردى قوغالپ قازاقالر كهلگهن شىمالدىن تۈركمهنلهرنى

كىيىن تولد بار ) بولدى تهۋه قازاقىستانغا ئارال بۇ كىيىن ئىنقىالبىدىن

ئارالدىن بۇ لىكلهر (Nogaier) نوگيهر 16-ئهسىرده تۈركمهنلهرنى

قوغالپ قارمۇقالر كېيىنكىلهرنى ئهسىردىن -17 چىقارغانلىقىنى، قوغالپ

مۇئهييهنلهشتۇردى.( چىقارغانلىقىنى

10-ئهسىردىكى ئىپادىسى؛ ئۆزگىرىشىنىڭ مىللهت 11ئهسىردىكى -

يايلىقى غۇز ئاساسهن، نامىغا ئوغۇزالرنىڭ جۇغراپىيهشۇناسلىرى ئهرهب

دهپ قىپچاق) دهشتى يايلىقى) قىپچاق كېيىن نام ئاتىغان دهپ

قهبىله قىپچاقالر نام جۇغراپىيىلىك بۇ بولۇپ، ئۆزگهرتىلگهنلىكىده

يادىكارلىقلىرىدا يازما ئىسالم يهنىال بولمىغاندىمۇ، مهۋجۇت بولۇپ

يىمىرىلگهندىن خانلىقى ھازار خۇددى نوختا بىر .بۇ ئىدى ئىشلىتىلگهن

ئىش ئاتالغاندهكال دهپ دېڭىزى ھازار يهنىال دېڭىز قارا كېىيىنمۇ

جهنۇبي ۋه تېررىتورىيىسى ئوغۇز دهرياسىدىكى سىر بىلهن .شۇنىڭ ئىدى



ئوغۇزالر )ئۇالرنى تېرىتورىيىسى پىچنهكلهرنىڭ رۇسىيىدىكى

ئىگه مۇناسىۋهتكه زىچ بىلهن ئۇالر ھهم قىپچاقالرنىڭ ( قوغلىۋهتكهن

قىپچاقالرنىڭ نهتىجىده، چۈشتى. قولىغا قاڭلىالرنىڭ بولغان

ئىچىگه ئۆز زېمىننى كهڭ بولغان غهربكىچه شهرىقتىن تېررىتورىيىسى

ئىگىلىدى ئۇالر يايالقنىمۇ شىمالىدىكى رايوننىڭ كهڭ بۇ ئالدى.

باشالنغان شىمالدىن ئوخشاش). تېررىتورىيىسىگه قازاقالرنىڭ (ھازىرقى

رۇسالر قىپچاقالر غهرپته، ئاخىرالشتى. بىلهن شۇنىڭ كۆچۈشى مىللهتلهر

لېكىن بولسىمۇ، باغلىغان مۇناسىۋهت بىلهن ياۋروپالىقالر غهربىي ھهم

قىپچاق ئوخشاشال بولسۇن ياۋروپالىقالر ياكى بولسۇن رۇسالر مهيلى

پولوۋسىر ئۇالر يادىكارلىقلىرىدا يازما .رۇس بىلمهيتتى سۆزنى بۇ دېگهن

كومان ئۇالرنى بولسا ياۋروپالىقالر غهربىي ئاتالدى، (polocer)دهپ

يازما ئسالم سۆز بۇ دېگهن كومان ئاتىدى. (komane)دهپ

ئۇچرىمايدۇ. يادىكارلىقلىرىدا

ھهم بىنگ بار) ئهسىرى ماركورتنىڭ توغرسىدا، قهبىلىسى قىپچاق

كىتابىنى دېگهن تهتقىقاتى» دىئالېكتى تۈرك شهرقىي » ماركورتنىڭ؛

يازغۇچىلىرى مۇسۇلمان .(ماركوت يىلى -1914 بېرلىن، كۆرسىتىدۇ،

قىپچاقالرغا قهبىلىسىنى ھۇن قىسىمدىكى شهرقىي ئهڭ ئالغان تىلغا

غهربىي ئىسىمنى بۇ دېگهن ھۇن شۇنداقال قارايدۇ، دهپ مهنسۇپ

بىز ئهكسىچه، مۇالھىزىسىنىڭ ماركورت بىلىدۇ. پىششىق ياۋروپالىقالر

ياكى بولسۇن ھهركىتى كۆچۈش غهربكه شهرىقتىن ئالغان تىلغا ئۇ مهيلى

دهپ يېتهرسىز دهلىل-ئسپاتالر بولسۇن ئۈستىده ئۆزى ھۇنالرنىڭ

قىسمىدا شهرقىي قىرغىزالرنىڭ يهنى رايوندا، بۇ گهردىزى، قارايمىز.



ئۇالر قىلىدۇ. بايان دهپ بار قوۋۇم بىر ئاتىلىدىغان (furi)دهپ

، (furi) بولۇپ قاالق تېخىمۇ قىرغىزالردىن جهھهتته مهدهنىيهت

ماركورت ، مۇمكىن بولۇشى (buri) تۇرۇكچىدىكى سۆز بۇ دېگهن

ئهسهرلىرىده ئۇفىالرنىڭ ئا برونى، يهنى يازمىالردا، نۇرغۇن ئاساسالنغان

سۆز دېگهن (furi) ئورنىدا سۆزنىڭ دېگهن مهن ،

(kuri مۇمكىن بولۇشى قىلغىلى قۇبۇل باياننى .كىيىنكى قوللىنىلغان

قاراڭ، ئهسهرگه دېگهن «جىرجىسالر» بارتولد: ئوقۇلىدۇ، دهپمۇ

تۆۋهندىكى ماركورتنىڭ بهت). -23 ،يىلى، فرۇنزې-1927

تارىخىي خهنزۇچه :ئۇ ئاجىز كۈچى قىلىش قايىل بايانلىرىنىڭمۇ

(شهرىقتىن ئهسىرده -12 (يهنى، قىپچاقالر ئاساسهن ماتېرىيالالرغا

قىلغان بايان دهپ ئىگىلىۋالدى، سۇاللىنى ھۆكۈمران بىر كهلگهن

ئىدى.

دۆلهت ھهم بىرلىكى سىاسىي قهبىلىنىڭ بىر كۆچۈشى قىپچاقالرنىڭ

ئىگىلىۋالغانلىقىدىن رايونالرنى كهڭ يهنىال تۇرۇپمۇ، يوق تهشكىالتى

خانلىرى قىپچاق ئايرىم .ئىلگىرى مىسال ئۇچرايدىغان كهم ئبارهت

ھۆكۈمرانلىق ئۇستىدىن قىپچاقالر بارلىق بىراق بولسىمۇ، بولغان

بولغان ئهزهلدىن خان بىر كهلگهن بىرلىككه يۈرگۈزىدىغان

دۇنياسىنىڭ ئىسالم دهۋرده ئهينى رايون ئىگىلىگهن .قىپچاقالر ئهمهس

رايونلىرىغا ئىسالم ئهسىردىال -12 قىپچاقالر كاۋكازدا . ئىدى سىرتىدا

قاتناشقان. تاجاۋۇزچىلىققا بولغان

سۈپىتىده ۋهكىلى مهدهنىيتىنىڭ ئىسالم رۇسىيىده جهنۇبىي خان قىپچاق

مۇتهخهسسىسلىكته جهھهتتىكى ئىشالر ھهربىي بولۇپمۇ قىلغان، خىزمهت



بولمىغان مۇسۇلمان يېرىده، قوشنا رايونىنىڭ ،ئىسالم قىلغان شۇنداق

بار شهھهرلهر قىسىم بىر ئىچىدىمۇ چىگرا بولۇپ، خانلىقى قىپچاق

كېينكى -ئهسهرنىڭ 12) خانلىقىنىڭ قىپچاق ئهسىردىكى -12 ئىدى.

پايتهختى ئورناتقان) مۇناسىۋهت بىلهن ئۇالر خارهزملىقالر يېرىمىدا

مهھمۇد جاينى بۇ )ئىدى. سۇناق-قورغان بۈگۈنكى (خارابىلىقى سۇزناق

تارىخىي ئىسالم . ئىدى ئالغان تىلغا دهپ رايونى ئوغۇزالر كاشىغهرىي

جايدا ئۇ ، بولۇپ قىلىنغان بايان ئېنىق ناھايىتى ئهسهرلىرىده

بىلله دائىم قهبىله ئىككى قاڭقىلالر(بۇ بىلهن قىپچاقالر ئولتۇراقالشقان

ئايرىماق يېرىمىدىمۇ كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 12 ، ئېلىنىدۇ تىلغا

تۈپهيلى مۇناسىۋىتى زىچ بولغان بىلهن خارهزىم ( بولغان تهس ناھايىتى

قازاق ھازىرقى ، ئهھۋالدا خىل بۇ . قىلدى قۇبۇل دىنىنى ئىسالم

قۇبۇل دىنىنى ئىسالم قوۋمنىڭ تۈركىي بىر ئولتۇراقالشقان يايلىقىدا

ئاساسالنغاندا دېگىنىگه ئاترنىڭ ئېن ( ئىش ئىبارهت قىلغانلىقىدىن

يايلىقىدا (قىپچاق يىلى -1043 مىالدىيه يىلى – 435 ھىجىرىيه

؟ ئىگه ئهھمىيهتكه قانچىلىك ئۈچۈن تارقىلىشى دىنىنىڭ ئىسالم

ئىسالم كېلىپ يهنه يهرده بۇ . بولمايدۇ دېگىلى نېمه بىر بۇنىڭغا

يىلدىكى -960) ئېلىنمىغان تىلغا ئىسمى قوۋمنىڭ قىلغان قۇبۇل دىنىنى

قىشلىقى رايونى: چارۋىچىلىق كۆچمهن ئۇالرنىڭ . ئوخشاش) ئىشقا

گهرچه . ئىدى ئېپتىل)دهرياسى ۋولگا) يازلىقى ، بولسا باالساغۇن

ئىسالم -يىلى 960 سانى ئادهم قهبىلىنىڭ بۇ ، بولسىمۇ كهڭرى زېمىنى

ئاز كۆپ قارىغاندا سانىغا ئادهم قهبىلىنىڭ قىلغان قۇبۇل دىنىنى

چېدىرلىق 10مىڭ قىلغانالرنى قۇبۇل دىنىنى ئىسالم ئاتر ئېن . ئىدى



، Ⅸ ، 355 باسمىسى (توسنبرىگنىڭ فىدا ئهبۇل ، دېسه ئىدى كىشى

دهيدۇ. ئىدى چېدىرلىق مىڭ بهش ئارانال –بهت)

شىمالدىكى غهربىي دىنىنىڭ ئىسالم كىتابىدىن، كاشىغهرىيىنىڭ مهھمۇد

بولمايدۇ. بېكىتكىلى بارغانلىقىنى يىراقلىققا قانچىلىك تهسىرىنىڭ

ئېتىقاد تۈرك ، قوشاقالر تۈركىي كهلتۈرگهن نهقىل ئۇ ئومۇمهن

قهيهر، قاتارلىقالرنىڭ ھاكىمىيىتى دۆلهت ئۆرپ-ئادهت، چۈشهنچىلىرى،

بۇ . بولمايدۇ ئېيتقىلى ئېنىق مهنسۈپلىقىنى قهبىلىگه تۈركىي قايسى

رايونالرغا ئوخشاشمىغان قوشاقلىرى تۈرك كهلتۈرگهن نهقىل كىتابتا

بىلهن تاڭغۇتالر ھهم شهھىرى سىنى قاتۇن ئىچىده ئۇنىڭ . چېتىلىدۇ

تهسۋىرلىگهن: دهرياسىنى ۋولگا ، قوشاقالر ئاالقىدار ئۇرۇشقا بولغان

تۇرار، ئېقىپ سۈيى »ئىدىل

تۇرار، سوقۇپ تۈۋىگه قىياالرنىڭ

تۇرار، تولۇپ پاقا ، بېلىق

تۇرار«. تېشىپ تېخى كۆلچهك

،«بهت.«دىۋان»ئۇيغۇرچىسى Ⅰ . 70- («دىۋان بار قوشاقالر دېگهن

،بهت.( Ⅰ .100 –

قوشاقلىرىدىن خهلق ئاساسالنغاندا «دىۋان»غا كاشىغهرىيىنىڭ مهھمۇد

شېئىرلىرىمۇ ئوردا ھهتتا شېئىرالر، كىتابىي ئارسىدىمۇ تۈركلهر باشقا

دهپ مۇالزىمى خانىشنىڭ ئۆزىنى شائىر بىر مهلۇم يهرده بىر بولغان.

قىلغان ئۇنىڭغا ، قىلىپ تهقدىم شېئىر پارچه بىر خانىشقا ھهم ئاتىغان

ئهرهبچه ئاتىلىدۇ، دهپ قوشاق شېئىر خىل بۇ . ئىپادىلىگهن خىزمىتىنى

تهرجىمه دهپ ) ،«بهت Ⅰ . 314- («دىۋان قهسىده(مهدھىيه،



ئايرىلىپ تۇيۇقتىن شهكلى شېئىر بىر باشقا قوشاق بۇ قىلىنىدۇ.

مهھمۇد ئۇچرىمايدۇ. سۆز بۇ دېگهن تۇۇق دىۋان»دا . تۇرىدۇ»

ئالغان تىلغا شائىرنى تۈرك بىر ئاتلىق چۈچۈ پهقهت كاشىغهرىي

قهبىلىدىن تۈرك قايسى ئۇنىڭ بىراق ،( ،«بهت Ⅲ . 180- («دىۋان

ئالمىغان. تىلغا ياشىغانلىقىنى زاماندا قايسى قهيهر، ئىكهنلىگىنى،

بىراقال قوشاقلىرىنى تۈرك ئىلگىرىكى مهدهنىيىتى پارس خۇددى

دىنىي ئىلگىرىكى بىراقال دىنىمۇ ئىسالم ، ئوخشاش چىقىرىۋېتهلمىگهنگه

بۇ ئۇماي( ئىالھ ئايال يهنىال ۋاقىتتا بۇ . چىقىرىۋىتهلمىگهن قاراشالرنى

مهھمۇد . قىلىناتتى ئېتىقاد ئۇچرايدۇ)غا ئابىدىلىرىده ئۇرخۇن سۆز

ئىالھ قوغدىغۇچى چاغدا قورسىقىدىكى ئانىنىڭ باال ئۇماينى كاشىغهرىي

ئېتىقاد ئۇمايغا كهلتۈرۈپ:«كىم نهقىل ماقال ھهم چۈشهندۇرگهن دهپ

»، Ⅰ . 111- («دىۋان بولىدۇ»دېگهن پهرزهنتلىك شۇ ، قىلسا

). بهت

ئۇنى ، توختالغاندا ئۈستىده سۆز (yog)دېگهن يوغ كاشىغهرىي مهھمۇد

ئۆلگۈچىنى مهنىده، )دېگهن ،«بهت Ⅲ . 105- »نهزىر»(«دىۋان

يهتته ياكى كۈنلۈك ئۈچ بېرىلىدىغان ئېلىپ كېيىن قىلغاندىن دهپنه

يهنه . قىلغان بايان دهپ كۆرسىتىدۇ، مۇراسىمىنى زىياپهت كۈنلۈك

، ھارپىسىدا ئۇرۇش قوشۇن ئىككى ساقالنغان: خۇراپىيلىق مۇنداق

ئهسكهرلهر دهپ ئېلىشىدۇ، ئارا ئۆز ئىالھلىرى يهر تهرهپنىڭ ئىككى

ئوقىنىڭ ئىالھ يهنى چىقىشتىن، چېدىردىن كېچىسى ئالدىنقى جهڭنىڭ

دهپ چهۋى ئوق ئىالھىي خىل بۇ قورقىدۇ. كېتىشىدىن تېگىپ

جهڭ ئوتتۇرسىدىكى كىشىلهر قىلىشى غهلبه ئىالھنىڭ .قايسى ئاتىلىدۇ



تۇغۇلغاندا، بوۋاق يېڭى كىشىلهر يهنه بهلگىلهيدۇ. نهتىجىسىنى

تۇغۇلدىمۇ، «بۆرى بهلكى سورىماي، دهپ قىزمۇ ئوغۇلمۇ،

سىياسىي .يهنه، )دهيتتى ،«بهت Ⅰ . 359- «دىۋان تۈلكىمۇ؟»)

بىلهن سۇاللىسى قاراخانىيالر ، جهھهتته ئىشلىتىلىشى ئاتالغۇالرنىڭ

ئىشلىتىشى ئاتالغۇ ۋارىسلىرىنىڭ سالجۇقالرنىڭ يهنى ئوغۇزالر،

دهۋىرده ئهينى تۈركلهر شهرقىي يهنى ،چىل، .مهسىلهن ئوخشىمايتتى

موڭغۇل (كىيىن ئىشلىتهتتى سۆزنى دېگهن بۇيرۇقى) (خان «يارلىق»

سۆزنى بۇ ئوغۇزالر بىراق قولالنغان)، ئىمپېرىيىسى

جهھهتتىن، بىر يهنه )؛ ،«بهت Ⅲ . 31- دىۋان بىلمهيتتى»)

«قول «تاسغۇ»، ئارقىلىق سۆز (tughragt)دېگهن تۇغراگت ئوغۇزالر

مهھمۇد توغرۇلۇق سۆز بۇ ئىپادىلهيتتى. مهنىنى دېگهن بېسىش»

كېلىش سۆزنىڭ بۇ ،مهنمۇ بىلمهيدۇ سۆزنى بۇ تۈركلهر » : قهشقىرى

ئىبن .( ،«بهت Ⅰ. 385- دىۋان دېگهن») بىلمهيمهن» مهنبهسىنى

بار سۆز ئىككىال لۇغىتىده نىڭ يازغۇچى) دهۋرىدىكى (موڭغۇل مۇھهننا

بهتته بىر سۆز ئىككى دېگهن يارلىق ،ھهم Tughraبولۇپ

ھهم سالجۇقالر پهقهت كىيىن سۆزنى بۇ Tugra.دېگهن ئۇچرايدۇ

سۆزنى بۇ ئاسىيادىكىلهر ئوتتۇرا بولۇپ ئىشلهتكهن تۈركلىرى ئوسمان

ھۆكۈمرانلىققا كىتابىدا قهشقىرى ،مهھمۇد باشقا ئۇنىڭدىن بىلمهيتتى.

،خانلىق بولۇپ قىلغان بايان ئىشالرنى –پۇرات پارچه ئاالقىدار

توققۇز ئېلىنىپ، تىلغا بايراق بولغان بهلگىسى تاشقى ھوقۇقىنىڭ

»، Ⅲ . 92- دىۋان دېيىلگهن») خان كۈچلۈك ئهڭ خان تۇغلۇق

ئىشالر توغرىسىدىكى خانى ئۇيغۇر خانى_ تۈرك دىنسىز يهنه . ( بهت



چۈشهندۈرگهنده، سۆزنى دېگهن (kamdu ) قامدۇ قىلىنغان: بايان

كهڭلىكتىكى غېرىچ بىر تهڭ) مېتىرغا (ئىككى ئۇزۇنلۇقتىكى گهز تۆت

ئورنىدا پۇل بېسىلغان، تامغىسى خانىنىڭ ئۇيغۇر ئۈستىگه رهخت پاختا

ھهم يۇيۇلىدۇ قېتىم بىر ئوڭشاپ، قېتىم بىر يىلدا ،يهتته ئىشلىتىلىدۇ

تاكى ، ،«بهت Ⅰ . 350- («دىۋان بېسىلىدۇ تامغىسى ئهمهل قايتا

. ئىشلىتهتتى)دىيىلگهن پۇل رهخت يهنىال شىنجاڭدا دهۋىرگىچه يېقىنقى

) -بهتكىچه 138-120 كىتاب ئهسلى لېكسىيه) يهتتىنچى

يابغۇالر شىمالىدا سۇاللىسىنىڭ قاراخانىيالر بىزنى قهشقىرى مهھمۇد

بىلهن ئۇيغۇرالر شهرىقته بىلهن، چېلىقمايدۇ) تارىختا كېيىن )شۇنىڭدىن

،بىراق تهمىنلهيدۇ بىلهن ماتېرىيال توغرىسىدىكى قىلغانلىقى ئۇرۇش

الر (قاراكىدان) لياۋ غهربىي يېرىمىدىكى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ -11

. توختالمايدۇ ئۈستىده ئۇرۇش بولغان بىلهن

تارىخىي ئىسالم توغرىسىدىكى كۆچكهنلىكى غهربكه كىدانالرنىڭ

خهنزۇچه مول. قارىغاندا ماتېرىيالالرغا تارىخىي ،خهنزۇچه ماتېرىياللىرى

ئاكا- ئاخىرقى سۇاللىسىنىڭ لياۋ ،كىدانالرنىڭ ماتېرىيالالردا تارىخىي

ئۇيغۇرالرنىڭ بهرگهن ياردهم ئۇالرغا رهھبهرلىكىده خاقانىنىڭ ئۇكا

ئىسالم ئېلىنىدۇ. تىلغا كۆچكهنلىكىال ئاسىياغا ئوتتۇرا ئارقىلىق زېمىنى

يۈرۈش ھهربىي بۇقېتىمقى ، ئاساسالنغاندا ماتېرىياللىرىغا تارىخىي

كىدانالرنى خانى قهشقهر بولۇپ، ئاخىرالشقان بىلهن مهغلۇبىيهت

غهلبىنى بۇ سهنجهر سۇلتانى سهلجۇقالر قىلىۋهتكهن. مهغلۇپ پۈتۈنلهي

مهلۇم ،«بهت) Ⅰ .37- :تۈركىستان بارتولد» خهلىپىسىگه) باغداد

بىلهن يول شىمالىي بۆلىكىنىڭ بىر باشقا كىدانالرنىڭ .بىراق، قىلغان



.ئۇالر قىلغان غهلبه يۈرشى ھهربىي قىلغان ئارقىلىق موڭغۇلىيه غهربىي

ھۇجۇمىغا قىرغىزالرنىڭ گهرچه ئېقىنىدا يۇقىرقى دهرياسىنىڭ يېنسهي

غهربىي ئۆتۈپ، رايوندىن بۇ يارشا بهخىتكه لېكىن بولسىمۇ، ئۇچرىغان

قاراخانىيالر (11-ئهسىرده رايونىدا چۆچهك ئىلگىرلهپ، قاراپ جهنۇبقا

ئېمىل ( قىلغان ئۇرۇش بۇجايدا قهبىلىسى يابغۇالر بىلهن سۇاللىسى

جۇۋهينىنىڭ ماتېرىيالىنى تارىخىي (ئاساسلىق قىدى بهرپا شهھىرىنى

، ⅩⅥ، 2، مهجمۇئهسى خاتىرلهش جېنى جاھانكوشاي»، «تارىخىي

-12 رايون بۇ ئېيتقاندا، ئېلىپ جهھهتلهردىن 86ھهرقايسى ).

سىرتىدا تهسىرىنىڭ ئىسالم ئوخشاشال -ئسىردىكىگه 11 ئهسىردىمۇ

ئىلگىرىكىگه يهنىال رايون قىسمىدىكى شىمالىي دىنىنىڭ ئىسالم تۇراتتى،

باالساغۇن ھۆكۈمرانلىقىدىكى سۇاللىسىنىڭ قاراخانىيالر ئوخشاشال،

ھىسابلىناتتى. رايونى شهھرى

ئىسالم تۇراتتى. جايدا يېقىن شهھرىگه باالساغۇن خانى لىياۋ غهربىي

نام خىل بۇ ئاتايتتى. دهپ گورخان ئۇنى موڭغۇلالر ھهم مۇخلىسلىرى

ئۇنىڭ ئۇچرىمايدۇ. ئوخشاشال بولسۇن كېيىن ياكى ئىلگىرى بۇنىڭدىن

سۆزنىڭ بۇ يازغۇچىالر مۇسۇلمان ئهمهس. ئېنىق مهنبهسىمۇ كېلىش

سۆز بۇ قىلىشىدۇ. بايان بارلىقىنى مهنىسى دېگهن خانى» »خانالرنىڭ

kulدىن ياكى kur تىلىدا تۈرك قهدىمكى (gur,kur)بهلكىم

ئابىدىلىرى، ئۇرخۇن سۆز بىر كىيىنكى مۇمكىن. بولۇشى كهلگهن

گورخان ئۇچرايدۇ، ئهسهرلىرىده قهشقىرىنىڭ مهھمۇد ھهم گهردىزى

رايونىغىچه ئۇيغۇرالر خارهزهمدىن بولۇپ، كهڭ زېمىن ھۆكۈمرانلىقىدىكى

. بارىدۇ يېتىپ



بىرگه بىلهن شۇنىڭ ئىدى، تىلى خهنزۇ تىلى ئوردا لياۋالرنىڭ غهربىي

.دېگهن « 驸 马 » ئىدى قولالنغان تىلىنى خهنزۇالرنىڭ ئۇالر

«ئىسپات ،ئارقىلىق payaz ( 牌子 ) كۆرسىتهتتى كۈيئوغولنى سۆز

لياۋ غهربىي (ئىپادىلنهتتى. ئوخشاش موڭغۇلالرغا (كېيىنكى ھۆججىتى»

شهھهر تېخى ئۇالر ئوخشىمايتتى، خانلىققا چارۋىچى كۆچمهن ئادهتتىكى

. ئىدى قويمىغان يولغا تۈزۈمى) قىلىش ئىداره پارچىالپ ) تۈزۈمىنى

ئارتۇق دىن 100 ئادهمنىڭ قانداق ھهر گورخان تۇنجى ئېيتىلىشىچه،

، بىراق . قىلمىغان رۇخسهت قىلىشىغا ئىگدارچىلىق ئهسكهرگه ئاتلىق

قاراخانىيالر لياۋ غهربىي قويغان يولغا ئاپتونومىيىنى تهۋهلىكىده دۆلهت

ئهمهلدىن ھۆكۈمرانلىقىنىال شهھىرىدىكى باالساغۇن سۇاللىسىنىڭ

ۋه شهھهر بۇ . قىلدى ھۆكۈمرانلىق ئۆزى گورخان يهرگه ئۇ ، قالدۇرۇپ

بولۇپ شهھىرى مۇسۇلمان يهنىال كېيىنمۇ شۇنىڭدىن تهركىبى ئاھالىنىڭ

، قهشقهر شهھهرلهردىن باشقا ئىگىلىۋالغان لياۋالر غهربىي قېلىۋهردى

بولۇپ مهۋجۇت سۇاللىسى قاراخانىيالر يهنىال ماۋهرئۈننهھرده

يهنىال خانلىقىمۇ ئۇيغۇر شهرقتىكى ، خارهزىم غهربتىكى . تۇرۇۋهردى

تۇرۇۋهردى. ئوخشاش بۇرۇنقىغا

تهركىبلىرىنىڭ مهدهنىيهت خىل ھهر قۇرۇلۇشى لياۋنىڭ غهربىي

غهربكه تهركىبلهرنىڭ بولمىغان مهدهنىيىتى ئىسالم ، بولۇپ ئۇچرىشىشى

چۇ رايونى يهتتىسۇ ، مۇمكىن بولىشى ئوينىغان رول تارقىلىشىدا

نېستورىئان تىلىدا تۈركىي ، تىلى سۇرىيه بايقالغان ۋادىسىدىن دهرياسى

ئېنىق يهنىال ھازىرمۇ كۆرنۈشى ئارقا يادىكارلىقلىرىنىڭ يازما دىنى

يازما ساندىكى كۆپ بايقالغان رايونىدىن كۆل ئىسسىق . ئهمهس



يهنى ، 14-ئهسىر ئوخشاشال ۋادىسىدىكىگه دهرياسى ئىلى يادىكارلىقالر

بىر ۋادىسىدىكى دهرياسى چۇ ، بىراق . مهنسۈپ دهۋرىگه موڭغۇل

لياۋ غهربىي يهنى ، بېشىغا ئهسىرنىڭ -13 يادىكارلىقالر يازما قىسىم

ئاكادېمىكى رۇسىيه . مهنسۈپ دهۋرگه بولۇۋاتقان مهۋجۈت يهنىال

يادىكارلىقلىرى يازما دىنى نېستورىئان رايونىدىكى kokovcovيهتتىسۇ

تهتقىق سېلىشتۈرۈپ يادىكارلىقالرنى يازما بايقالغان تۇرپاندىن بىلهن

يهتتىسۇ مۇخلىسلىرىنىڭ دىنى نېستورىئان تۇرپاندىكى ، قىلىپ

. بايقىغان كۆرگهنلىكىنى تهربىيه قارىغاندا مۇخلىسلىرىغا رايونىدىكى

دهپ كۆرسهتكهن تهسىر رايونى) شهرق(تۇرپان)غهربكه(يهتتىسۇ شۇڭا

778 ، 1909 ژورنىلى»، ئاكادېمىيىسى پهنلهر («رۇسىيه كېرهك قاراش

بهت.( –

دىنى بۇددا ئۇيغۇر باشقا، مۇخلىسلىرىدىن دىنى نېستورىئان ئۇيغۇر

تهسىرىنى ئۆز غهربكه پايدىلىنىپ مهزگىلدىن مۇشۇ مۇخلىسلىرىمۇ

بىزده ، نىسپهتهن دهۋرىگه لياۋ غهربىي . مۇمكىن بولۇشى كېڭهيىتكهن

ھۆكۈمرانلىقىنىڭ موڭغۇل .بىراق، يوق ماتېرىيال ئاالقىدار بۇنىڭغا

شهھىرىده قايالىق يىلى)لېلوك -1253 (يهنى، مهزگىلىده دهسلهپكى

مۇخلىسلىرىنى دىنى بۇددا ئۇيغۇر شىمالى) دهرياسىنىڭ )ئىلى

دهۋرىدىال لياۋ غهربىي مۇخلىسلىرى دىنى بۇددا ئۇيغۇر بۇ . ئۇچراتقان

– 12 -11 ، ئومۇمهن . مۇمكىن بولۇشى كهلگهن يېتىپ يهرگه بۇ

، بولۇپ دهۋر كۈچهيتكهن تارقىتىشنى دىن دىنى خرىستىئان ئهسىر

قۇبۇل دىنىنى خرىستىئان مهزگىلده مۇشۇ قهبىلىلىرىنىڭ موڭغۇل نۇرغۇن

ماتېرىيالالردىال تارىخىي دىنى خرىستىئان . بىلىمىز قىلغانلىقىنى



نايمان موڭغۇلالرنىڭ غهربىي ماتېرىياللىرىدىمۇ تارىخىي ئىسالم ئهمهس،

خرىستىئان قهبىلىسىنىڭ قېلى موڭغۇلالرنىڭ شهرقىي بىلهن قهبىلىسى

تهتقىقاتى پىللىئوتنىڭ . كۆرسىتىلگهن ئىكهنلىكى مۇرىتلىرى دىنى

»، ⅩⅤ ، 1914، 629 - ژۇرنىلى ئاكادېمىيىسى پهنلهر («روسىيه

قهبىلىسىنىڭمۇ (ongut،ongut) ئونگۇت موڭغۇلالرنىڭ جهنۇبىي بهت)

خرىستىئان ، ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى مۇرىتلىرى دىنى خرىستىئان

نايمانالر .چىڭگىزخاننىڭ قاتناشقان ئۇيغۇرالرمۇ تارقىتىشقا دىنىنى

ئۇيغۇر ئارقىلىق ئۇ ھهم ئېرىشكهنلىكى مۆھۈردارغا ئۇيغۇر بىر يېنىدىن

رايونىدىكى يهتتىسۇ . ئىسپاتاليدۇ نۇقتىنى بىر بۇ بىلگهنلىكى يېزىقىنى

مهڭگۈ دهلىلى، ئىكهنلىكىنىڭ ئۇيغۇرالر مۇخلىسلىرىنىڭ دىنى خرىستىئان

ۋه يادىكارلىقلىرى يازما ئۇرخۇن ئۇسۇلى ساناش ساناق تاشالردىكى

ئوخشايدۇ. ئۇسۇلىغا ساناش ساناق يادىكارلىقلىرىدىكى يازما ئۇيغۇر

شهرقىدىكى تۇرپاننىڭ مهركىزى مۇخلىسلىرىنىڭ دىنى خرىستىئان ئۇيغۇر

يهرلىك پهقهت يهردىن ئۇ ، بولۇپ (bulayik)يېزىسى بۇاليىق

،سۇغدى، سۇرىيه ) بايقالدى يادىكارلىقلىرى يازما دىنى خرىستىئان

– 4 ، 1908 بېرلىن، « ۋهسىقىلىرى ئۇيغۇر » مولى: تىلىدىكى تۈرك

ئۇيغۇر مۇخلىسىلىرى دىنى خرىستىئان رايونىدىكى يهتتىسۇ بىراق بهت)،

يېڭى قانچه بىر ) ئىشلهتكهن يېزىقىنى سۇغدى ئىشلهتمهي، يېزىقىنى

كۆپهيتكهن.( بهلگىنى

، بولۇپ باغلىنىشلىق بىلهن پائالىيىتى سودا پائالىيىتى تارقىتىش دىن

ئالفرىت:«يۇھان ) كېلىلىقالر ، ئېيتىلىشچه رىۋايهتلىرىده سۇرىيه

كىتابىغا فارادىنىڭ ،ئهبۇل بهت – 89 رىۋايهت» ھهققىده ئېپىسكوپ



دىنىنى خرىستىئان ئارقىلىق سودىگهرلىرى دىنى خرىستىئان ئاساسالنغان)

. بىلگهن

سۆزنى دېگهن سارت «سودىگهر»مهنىسىدىكى تىلىدىن تۈرك موڭغۇلالر

سۆزدىن دېگهن (soghd) سۇغد شۇنداقال ، قولالندى قىلىپ قۇبۇل

سارت ، ئوخشاش چىققانغا تۈرلهپ سۆزنى دېگهن (soghdah) سوغداق

. قولالندى تۈرلهپ سۆزنى (sartak)دېگهن سارتاق سۆزدىن دېگهن

ئۇالنمىسى ئارقا سۆز ئىپادىلهيدىغان ئادهمنى تىلىدىكى موڭغۇل يهنه

. قولالندى ياساپ سۆزنى (sartaktai) سارتاقتاي قوشۇپ taiنى -

مۇسۇلمان » ئىچىدىكى سودىگهرلهر ئاساسلىقى سۆزنى بۇ موڭغۇلالر

سۆز بۇ ، ئېيتقاندا نىسپهتهن موڭغۇلالرغا . ئىشلهتكهن ئىرانلىقالر»غا

كىشلهرنى تىپىدىكى مهدهنىيهت مۇقىم ، كۆره مىللهتتىن مۇقىم بىر

مۇسۇلمان بىرىنچى بويسۇنغان ئۆزىگه چىڭگىزخان . كۆرسىتهتتى

ئارسىالنخاننى قارلۇقالردىن شىمالىدىكى يهتتىسۇنىڭ يهنى ، پادىشاھى

ئىرانلىق جهھهتتىن تىل قارلۇقالر ئهمما . ئىدى ئاتىغان دهپ سارتاقتاي

مهنبهداش بىلهن سارت يهنه موڭغۇلالر . ئىدى تۈركلهر بهلكى ئهمهس

چىڭگىزخان سۆز بۇ . ئىشلهتكهن سۆزنى دېگهن ( sartaghulساتاغۇل (

بىلهن سۆز مۇشۇ رهشىددىن كېيىن ، بولۇپ قوللىنىلغان دهۋرىده

مۇسۇلمان»الرنى بولسا» مۇھهننا ئىبن ، كۆرسهتكهن تاجىكالرنى

. كۆرسهتكهن

لياۋ غهربىي . قىلىنغان قۇبۇل تىلىدىن پارس سۆز دېگهن (qek) چهك

دىنى ئىسالم دهۋرىدىمۇ كاشىغهرىي مهھمۇد يهنى ، دهۋرىده سۇاللىسى

يۇز . ئىدى كهتمىگهن ھالقىپ رايونىدىن باالساغۇن شىمالدا ئهڭ رايونى



كۆرۈنۈشتىن تارىختا موڭغۇلالر يهنى ، كېيىن ۋاقىتتىن يهتمىگهن يىلغا

مۇسۇلمان ، قارلۇقالر شىمالىدىكى رايونىنىڭ يهتتىسۇ ئىلگىرى

شهھهرنىڭ بۇ . كېڭهيدى شهھىرىگچه قايالىق ھهم دۆلىتى ئارسالنخان

دهرياسىدىن ئىلى لوبلۇك . بولىدۇ قىلىشقا پهرهز تهخمىنهن ئورنىنى

. ئۆتكهن شهھهردىن بۇ ، يولىدا بېرىش (ala kul) ئاالكۆلگه ئۆتۈپ

بولسا يېقىن تېخىمۇ كۆلىگه بالقاش ھازىرقى يول چوڭ چاغدىكى ئهينى

قايالىق . كۆرگهنكهن يۇزىنى كۆل يىراقتىن لوبلۇك چۈنكى ، كېرهك

. قۇرۇلغان دهۋرىده سۇاللىسى لياۋ غهربىي دۆلىتى قارلۇق ھهم شهھىرى

يهنى ، شهھهر بىر يهنه . بېقىناتتى گورخانغا كېلىپ يهنه خانى قارلۇق

Ⅱ،«غهربىي ، ئىنسكلوپىدىيىسى(1193 «ئىسالم (غۇلجا، ئىلىنىڭ

ياكى دىۋانى»دا تىلالر «تۈركىي شهھهر بۇ ( ئالمالىققا شىمالدىكى

پهيدا موڭغۇلالر ( ئۇچرىمايدۇ خاتىرلهرده دائىر سۇاللىسىگه لياۋ غهربىي

چىققان كېلىپ ئېرقىدىن تۈرك قاڭلى ياكى قارلۇقتىن ئىلگىرى بولۇشتىن

بهلكى ، بېقىنمايتتى سۇاللىسىگه لياۋ غهربىي (ئۇ ھۆكۈمرانلىق بىرسى

چىقىشى كېلىپ ئادهمنىڭ بۇ قىالتتى. تۇراتتى) قارشى ئۇنىڭغا

12 جاھانكۇشاي»( «تارىخىي جۇۋهينىنىڭ بىز زىددىيهتنى جهھهتتىكى

ئاسىيادىكى ئوتتۇرا بېشىدا ئهسىرنىڭ – ئاخىرى13 ئهسىرنىڭ –

ئهسىرنىڭ ) ماتېرىيال تارىخىي ئاساسلىق قىلىشتىكى تهتقىق ۋهقهلهرنى

نۇسخىلىرىدىن ( بولسىمۇ قهدىمكى ئوخشاشال (گهرچه ئوخشىمىغان

مۇسۇلمان ئوخشاشال ھۆكۈمرانى ئالمالىقنىڭ ئهمما كۆرۋاالاليمىز.

يېڭى بىر يهنه بولمىغان مهۋجۇت ئىلگىرى ، ئىكهن شۇنداق . ئىدى

ئىسالم دهۋرده ئهينى . بولىدۇ كهلگهن مهيدانغا خانلىقى مۇسۇلمان



ئۇيغۇرالر مهدهنىيهتلىك شهرقته ئىدى. قىيىن تارقىلىشى شهرققه دىنىنىڭ

توسۇپ تارقىلىشىنى دىنىنىڭ ئىسالم ئوخشاش سېپىلغا بىر خۇددى

كاشىغهرىي مهھمۇد دهۋرىده ئىمپېراتورلۇقى موڭغۇل . تۇراتتى

شهرقىده كۇچانىڭ چېگىرىسى دىنىنىڭ ئىسالم ، ئوخشاشال دهۋرىدىكىگه

قىسىم، «بىرىنجى «تۈركىستان بارتولد ) ئهبۇفال پهقهت . ئىدى

خىزىر تۈركلهردىن مۇسۇلمان كۇچادىكى بهت) – 95 ، تېكىست ئهسلى

مهشھۇر بىلهن نامى قهھرىمان قىلىپ غهلبه ئۈستىدىن ئۇيغۇرالر بهگنىڭ

بېرىپ ياردهم خانىغا قهشقهر خىزىربهگ قىلىدۇ. بايان بولغانلىقىنى

مهھمۇد . بهرگهن نام ئۇنىڭغا خان ، تۇرغاچقا قارشى دۈشمهنلهرگه

جهنۇبىدىكى ئويمانلىقىنىڭ تارىم دىنىنىڭ ئىسالم دهۋرىده كاشىغهرىي

ماركوپولو ئهسىردىكى – 13 ، بىراق ئىدى. چهرچهن چېگىرىسى

ئىسالم ئاللبۇرۇن ئاھاله رايونىدىكى لوپنۇر ، بولسا دهۋرىده

. ئىدى بولغان ئايلىنىپ مۇخلىسىلىرىغا

دهۋرده ئهينى تۈركلهرنىڭ ، شۇكى مهسىله مۇرهككهپ بىر يهنه

دهرىجىده قانچىلىك تۇرمۇشىغا مهدهنىيىتى ئىسالم ئاسىيادىكى

ئهرهب جهھهتتىن مهدهنىيهت گهرچه چاغدا بۇ تۈركلهر . قاتناشقانلىقى

ئۆز ئۇالر لېكىن ، بولسىمۇ ئاستىدا تهسىرى مهدهنىيىتىنىڭ ئىسالم –

پارس – ئهرهب ، بىراق . ئىدى قويمىغان يوقتىپ تىلىنى

چوڭ دهرىجىده شۇ تهسىرى كۆرسهتكهن تۈركلهرگه مهدهنىيىتىنىڭ

تىلىغا مهدهنىيهت ياكى دۆلهت ھهتتاكى تىلىمۇ تۈرك ، بولغانكى

– 13 ئاسىيادا كىچىك يهنى ، غهربته ئهڭ . ئىدى ئايلىنالمىغان

. ئىدى قوللىنىلغان قىلىپ تىلى دۆلهت يهنىال تىلى ئهرهب ئهسىرگىچه



بىلهن تىلى پارس ئاسىيادا كىچىك ئهسىردىكى – 14 نۇقتىنى بىر بۇ

، بولىدۇ كۆرۋالغىلى ئهسهردىن بىر نامهلۇم يازغۇچىسى ، يېزىلغان

پهنلهر روسىيه گۇمانلىنىمهن») بۇنىڭدىن مهن بىراق،

خۇددى ،0129 ، 18 مهجمۇئهسى»، ماقالىلهر ئىلمىي ئاكادېمىيىسى

،( ئۆتكهندهك max)كۆرسىتىپ Van Berhan) بېرچىم ۋان ماكس

ھهققىدىكى ئىلمى ئالتۇن بولغىنى پايدىلىق نۇقتىغا بىر ئالدىنقى بىراق

تهسىرىنى بولغان سۇلتانلىرىغا تۈرك شېئىرلىرىنىڭ پارس . ماتېرىيالالردۇر

دېگهندهك كهيقۇباد ، كهيخۇسرهۋ قوللىنىلغان كۆپ چاغدا ئهينى ،

كىشى تۈركچه ساپ ، بىراق . بولىدۇ كۆرۋالغىلى ئىسىملىرىدىن كىشى

ئۆزلىرىنىڭ سۇلتانالرنىڭ نۇقتا بىر بۇ . ئۇچرايدۇ ئىسىملىرىمۇ

ئېنىق قالمىغانلىقىنى ئۇنتۇپ چىققانلىقىنى كېلىپ تۈركلهردىن

دۆلىتىگىمۇ سهلجۇقالر ئىراندىكى ئهھۋال بىر بۇ . بېرىدۇ چۈشهندۈرۈپ

تىلى مهدهنىيهت ھهم تىلى دۆلهت تىلى پارس يهرده ئۇ . كېلىدۇ ماس

ھۆكۈمرانلىقىدىكى سۇاللىسى قاراخانىيالر . ئىدى قوللىنىلغان قىلىپ

ھهم مهمۇرىي تهرىپىدىن تىلى پارس دائىم تىلى ئهرهب ، تۈركىستاندا

– 10 بىراق . ئىدى چىقىرۋىتىلگهن سىقىپ ساھهسىدىن ئهدهبىيات

ئهرهب تارىخى» «بۇخارا ، دهۋرىده سۇاللىسى سامانىيالر ئهسىردىكى

تهرجىمه تىلىغا پارس ئهسىرده – 12 كىتب بۇ . ئىدى يېزىلغان تىلىدا

ئاللىبۇرۇن كىشلهرنىڭ ، تاشقىرى سهۋهبلهردىن باشقا ، قىلىنغاندا

قالغانلىقى بولۇپ خالىمايدىغان ئوقۇشنى كىتابالرنى تىلىدىكى ئهرهب

،( بهت – 2 نۇسخىسى، باسما سىپىر ، نۇرشاھ ( چۈشهندۈرۈلگهن

ئورنىنى تىلىنىڭ ئهرهب تىلى پارس تهربىيىدىمۇ تهلىم دىنى ھهتتا



دهرس تىلىدا پارس مهدرىسته كىشى بىر ، مهسىلهن . ئىگىلىگهن

خىل بۇ . ( بهت – 506 نۇسخىسى مهرگۇلوس (سامانى، سۆزلىگهن

مهجىددىن . ئۇچرايدۇ تهربىيىدىمۇ دىنى دهسلهپكى ئهھۋال

-يىلى 451 ھىجىرىيه ، يازغۇچىسى تارىخ ) ئابدۇلجاپپار

دىنىنىڭ ئىسالم ۋاقتىدا ياش بهش ئۆزىنىڭ تۇغۇلغان) نىشاپۇردا

بايان ئۆگهنگهنلىكىنى ئارقىلىق تىلى پارس بىلىملىرىنى ئاساسىي

قىلىدۇ.

– 12 ، رايونىدا قهشقهر بولۇپمۇ ، سۇاللىسىده ،قاراخانىيالر بىراق

قىلىپ تىل مهمۇرىي يهنىال تىلى ئهرهب يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ

تهرجىمه ئىنگىلىزچىغا ھۆججهتنى ئهرهبچه پارچه بىر . قوللىنىالتتى

( « < ئىدىم قىلغان ئېالن ژۇرنىلىدا شهرقشۇناسلىق لوندۇن قىلىپ

»،«لوندۇن تهتقىقات ئۈستىده بۇغراخان <تىكى قۇتادغۇبىلگ

. بېسىلغان ژۇرنىلى»غا ئىلمىي ئىنستىتۇتى شهرقشۇناسلىق ئۇنىۋېرسىتېتى

تهرجىمىسى تۈركچه يىلى، – 1923 ،Ⅲ،Ⅰبهت، 151-158-

قىلىپ تهرجىمه تومغا – 1 ژۇرنىلى»، ئىلمىي «تۈركولوگىيه

مهنسۇپ دهۋرىگه يېزىلغان «قۇتادغۇبىلىگ» ھۆججهت بۇ بېسىلغان).

نهرسىنى شۇ ھۆججهتلهر كېيىنكى ھهم ھۆججهت بۇ . ئىدى

، سهمهرقهندته بولۇپمۇ سۇاللىسىده قاراخانىيالر ، چۈشهندۈرىدۈكى

بىراق ، سۆزلىمىسىمۇ تۈركچه دېگۈدهك ھهممىسى ئاھالىلهردىن گهرچه

قالمىغان پۇتۇنلهي ئىشلىتىلىشتىن قىلىپ تىلى دۆلهت تىلى تۈرك

قوشۇپ سۆزى ۋهزىر سۆزگه دېگهن ئۇلۇغ تۈركچه ، مهسىلهن . ئىدى

خانىنىڭ سهمهرقهند ئاخىرىدىكى ئهسىرنىڭ . 12- قوللىنىلغان



(sultan ئهسسهالتىن سۇلتان نامى خاننىڭ ھهتتا تهڭگىسىگه قۇيدۇرغان

قاراخانىيالر . يېزىلغان قىلىپ سۇلتانى) asسۇلتانالرنىڭ salatin

ھهم ئىسىم تۈركچه يوقالغۇچه خانلىق تاكى خانلىرى سۇاللىسىنىڭ

ھهم ئوغۇز دهۋرىدىكى يايلىقى موڭغۇل ھهم ئىشلهتكهن نام تۈركچه

خان يېڭى يهنى ، قالغان ساقالپ ئادهتلهرنى دهۋرىدىكى خانلىق

ئۆزلىرىنىڭ نامىنى يېڭى ، ئۆزگهرتىپ نامنى كونا ئولتۇرغاندا خانلىققا

ئۈچۈن تهتقىقاتچىلىرى تارىخ ئادهت بىر بۇ . قولالنغان ئورنىدا ئىسمى

، ۋاقىت بىر ئوخشاش يهنى ، تۇغدۇرغان قىيىنچىلىقالرنى كۆپ

بىر ياكى تهئهللۇقمۇ ئادهمگه بىر تهڭگىلهر قۇيۇلغان جايدا بىر ئوخشاش

بولمايدۇ. بېكىتكىلى ئېنىق بۇنى ئادهمگىمۇ قانچه

ئهدهبىياتى ،تۈرك ئاساسالنغاندا بىلىشىمىزگه ھازىرقى سهمهرقهندته

شائىرلىرى ئوردا ھهم (خىزىرخان بولمايدۇ دېگىلى نهرسه بىر ھهققىده

خاتىره جىف ، قاراڭ تومغا -4 سهمهرقهند»نىڭ » ، توغرىسىدا

. Ⅺ، 2، بهتته -46 تېكىست ،ئهسلى Ⅺ ، مهجمۇئهسى

پارس قىلىدىغانالر يېزىقچىلىق سارايلىرىدا خان بهتته) -52 تهرجىمىسى

تىلى تۈرك . قوغدايتتى ئوردىسى خان ئۇالرنى ، ئىدى شائىرلىرى

تىلىنىڭ پارس گهرچه ، نىسپهتهن يېزىشقا ئهسهرلهرنى ئهدهبىي ئارقىلىق

، بولسىمۇ كۈچىيۋاتقان كۈنسىېرى ھهم چۇڭقۇرلىشىۋاتقان تهسىرى

– 17 . ئىدى ياخشى قهدهر بىر شارائىتى قهشقهرنىڭ دهۋرده ئهينى

، بولۇپ يېزىلغان ئهسهر تارىخىي بىر تىلىدا پارس قهشقهرده ئهسىرلهرده

نهرسىنى شۇ بۇ . كۆپ ناھايىتى خاتالىقالر گرامماتىكىلىق ئۇنىڭدىكى

، ئهمهس تىلى ئانا يازغۇچىنىڭ تىلى پارس ، چۈشهندۈرىدۈكى



(«ئىلمىي ئهمهس ھهم تىلى قوللىنىدىغان تۇرمۇشتا كۈندىلىك شۇنداقال

) . ،«بهت ⅩⅩ، Ⅱ ، 313 – توپلىمى ماقالىلهر

يىللىرى) – 1070 -1069 (مىالدىيه يىلى -462 ھىجىرىيه

ئىدى) ھاجىپ ئوردىسىدا قاراخانىيالر ئۇ يۈسۈپ) باالساغۇنلۇق

- پهند بىلهن «نامى «قۇتادغۇبىلىگ بىلهن تىلى تۈرك قهشقهرده

قاراخانىيالر دهۋردىكى ئهينى يېزىپ، داستاننى مهزمۇنىدىكى نهسھهت

(كىتابنىڭ دائىم سۆز بۇ دېگهن (بهخت) قۇت . قىلغان تهقدىم خانىغا

مهنىده دېگهن ھازىرقى«ئالىيلىرى» ( مهنىده مۇشۇ جايلىرىدىمۇ نۇرغۇن

ئهسهرلهر ئاالقىدار نهسىھهتىگه مهجبۇرىيىتى تۆره خىل بۇ . قوللىنىالتتى

تارقالغان كهڭ ناھايىتى ئالىدۇ) ئىچىگه ئۆز (ئىراننى شهرقته قهدىمكى

ئۇالردا دهل قىسمى بىر بار قىممىتى ئهسهرلهرنىڭ خىل بۇ ، بولۇپ

يازغۇچى ، بولۇپ ۋهقهلهر رىۋايهتلهردىكى ياكى تارىخىي قىلىنغان بايان

ياكى تهكىتلهيتتى قاراشنى كۆز ، نهزىرىيه مهلۇم ئارقىلىق مۇشۇالر دهل

كهمچىل ته قۇتادغۇبىلىگ» دهل» نۇقتا بىر مۇشۇ . چۈشهندۈرهتتى

كىتابتىكى ، ئېلىنمىغان تىلغا شهخسلهر تارىخىي كىتابتا ، بولۇپ

ۋهكىلى). (ئادالهتنىڭ پېرسوناژدۇر ئوخشاتما بىر پهقهتال ئىلىكخانمۇ

ئۇنىڭ ھهم ۋهزىر ھالدا ئايرىم – ئايرىم شهخسلهرمۇ باشقا ئۇنىڭدىن

ئۈلگىلىك پارسچه «قۇتادغۇبىلىگ» شۇڭا قېرىنداشلىرىدۇر. ، ئوغلى

. تۆۋهن يهنىال سهۋىيىسى ئۇنىڭ ، سېلىشتۈرغاندا ئهسهرلهرگه

نۇرغۇن ئارىسىدا تاجىكالر ھهم ئهرهبلهر ، سۆزىده كىرىش كىتابنىڭ

يوق يېزىلغانلىرىنىڭ تىلىدا تۈرك ئهمما ، يېزىلغانلىقى كىتابالرنىڭ

دىنىنى ئىسالم نۇقتا بىر بۇ . قىلىنغان بايان ئىكهنلىگى دېيهرلىك



، دىنى بۇددا يېزىلغان تىلىدا تۈرك ئىلگىرى ، كېيىن قىلغاندىن قۇبۇل

ئۇنتۇلۇپ تىز ناھايىتى ئهسهرلىرىنىڭ دىنى نېستورىئان ھهم دىنى مانى

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ، ئېنىقكى . چۈشهندۈرىدۇ كېتىلگهنلىكىنى

تۈرك – ئىسالم بولغان مهلۇم بىزگه ئارقىلىق دىۋانى» تىلالر «تۈركىي

ئهينى ، ئايلىنالمىغان ئهسهرلهرگه چوڭ قىلىپ تهرهققىي قوشاقلىرى

مهھمۇد . كېلهتتى بارلىققا قهشقهردىال پهقهت ئهسهرلهر ئهدهبىي دهۋرده

ئاھالىلهرنىڭ قهشقهردىكى ، ئاساسالنغاندا دېگهنلىرىگه كاشىغهرىينىڭ

يېقىن قهشقهرنىڭ ئهمما ، سۆزلهيتتى تۈركچىسىده خاقانىيه ھهممىسى

يهنى ، ئىشلىتىلهتتى تىلى كهنچهك كهنتلهرده ئهتراپىدىكى

تىلىنى ( ئهمهس تۈرك (ئۇالر ئاھالىنىڭ باشلىغان تۈركلىشىشىكه

كۆرسىتىدۇ.

ھهم ئۇسلۇبى قۇتادغۇبىلىگ»نىڭ : بار» مهسىله بىر مۇنداق يهرده بۇ

قانداق ئهنئهنىسىنىڭ تۈرك قهدىمكى بىلهن ئۇسۇلى ئىپادىلهش

قانچىلىك كىشلهرگه دهۋردىكى شۇ ئۇ شۇنداقال ، بار مۇناسىۋىتى

ئۈچ ھازىر «قۇتادغۇبىلىگ»نىڭ كۆرسهتكهن؟ تهسىر دهرىجىده

يېزىلغان ھىراتتا يىلى -1439 ، بىرسى ، بولۇپ بار نۇسخىسى

ئهرهب بولسا ئىككىسى قالغان ، نۇسخىسى يېزىقىدىكى ئۇيغۇر قهدىمكى

بىرى يهنه ، قاھىرهدىن بىرى ، بولۇپ نۇسخىلىرى يېزىقىدىكى

، يازغان يېزىقتا خىل قايسى ئهسهرنى يازغۇچى . بايقالغان پهرغانىدىن

مهسىله بۇ يېزىقىدىمۇ؟ ئهرهب ياكى يېزىقىدىمۇ ئۇيغۇر قهدىمكى

يېزىلغان يېزىقىدا (ئهرهب بار قاراشالر كۆز ئوخشاشمىغان ھهققىده

دېگهن قۇت شۇنداقال ئۆزى كىتابنىڭ . ( چوڭراق ئېھتىماللىقى بولۇش



قوللىنىلىشى مهنىلهرده دېگهن « ئالىيلىرى ، ھۆرمهتلىك « سۆزنىڭ

ئهنئهنىلىرىنى تۈرك تهسىرىنىڭ تىلىنىڭ پارس ھهم دىنى ئىسالم قهشقهرده

. ئىپادىلهيدۇ چېقىرۋىتهلمىگهنلىكىنى سىقىپ تۇرمۇشىدىن ئوردا

. ئۇچرايدۇ دهۋرىدىمۇ موڭغۇلالر كېيىنكى ئىسمى «قۇتادغۇبىلىگ»نىڭ

نهسھهتلهر قالغان قېلىپ چىڭگىزخاندىن ، ئاساسالنغاندا رىۋايهتلهرگه

نام ،«مۇشۇ ⅩⅢ، 015 ) مهجمۇئهسى ماقالىلهر («ئىلمىي توپلىمى

ئهرهبشاھنىڭ ئىبن يازغۇچى ئهسىردىكى – 15 . ئاتالغان بىلهن

، خۇلالف ئهل فهكھهت ، ئهرهبشاھ ئىبن ، ( ئاساسالنغاندا ئېيتقىنىغا

قۇتادغۇ )، بهت – 184 يىلى -1315 ، باسمىسى مىسىر

، سۆزدۇر ئۇيغۇرچه ئىشلهتكهن موڭغۇلالر سۆز (Qutudghu)دېگهن

قهبىلىنىڭ چىققان كېلىپ چىڭگىزخان بىلهن سۆز بۇ ئۇ جايدا بۇ بىراق

دهپ قاتتات نامىنى قهبىله دېگهن قىيات ( ئارالشتۇرۋهتكهن نامىنى

ماقالىلهر ئىلمىي ، مىلونىسكى» . پ ) بهزىلهر ، ( ئوقىغان خاتا

بۇغراخاننىڭ ، توغرىسىدا ئىسىم ،«بۇ ⅩⅢ، 021 ) مهجمۇئهسى

ئىلگىرى kutadgu)«سۆزى Biliz) قۇتادغۇبىلىز » تىلىدىكى ئۇيغۇر

قۇتادغۇبىلىزى چىڭگىزخاننىڭ نهتىجىده كۆرسهتكهن، تهسىر موڭغۇلالرغا

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد بىراق . قارايدۇ دهپ كهلگهن، بارلىققا

سۇاللىسىدىكى قاراخانىيالر ، كېيىن چىققاندىن نهشىردىن «دىۋان»ى

بىر بۇ ئىبارهت ئاتىمايدىغانلىقىدىن دهپ « ئۇيغۇر » ئۆزىنى خهلقنىڭ

تىلىنى ئهسىرىنىڭ ئۆز ھاجىپمۇ خاس يۈسۈپ . ئايدىڭالشتى نۇقتا

ئىسالم تهك «قۇتادغۇبىلىگ» ، ئوخشاشال . دېمىگهن تىلى «ئۇيغۇر»

قۇبۇل تهرىپىدىن ئۇيغۇرالر ئهسهرمۇ بۇنداق يۇغۇرۇلغان بىلهن روھى



ياكى دىنى بۇددا يهنىال ئۇيغۇرالر دهۋرده ئهينى . قىلىنمايتتى

تهسىر موڭغۇلالرغا بۇ كېيىن شۇنداقال قىالتتى، ئېتىقاد دىنىغا نېستورىئان

. كۆرسهتكهن

كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ئهسىرىنى ئۆز ھاجىپ خاس يۈسۈپ گهرچه

لېكىن ، بولسىمۇ تاماملىغان بۇرۇن يىل ئىككى ئهسىرىدىن تىلشۇناسلىق

ئهسىرىنى ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ، «دىۋان»دا

(m . Hartumann) خارتمان مهرھۇم . ئېلىنمىغان تىلغا كۆرگهنلىكى

پهرقى ئهسىرىنىڭ كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد بىلهن ھاجىپ خاس ،يۈسۈپ

، مهنسۈپ شېئىرلىرىغا ئوردا ئهسىرى ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ ، شۇكى

، مهنسۈپ ئهنئهنىسىگه قوشاقلىرى خهلق بولسا كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

بىزگه . ناتايىن بولىشى توغرا چوقۇم پىكىر خىل بۇ . ئىدى دېگهن

ئوردا قوشاقالردىن كهلتۈرۈلگهن نهقىل دا «دىۋان» ، مهلۇمكى

خاس يۈسۈپ ، ئالغاندا جهھهتتىن بىر يهنه . بار شېئىرلىرىمۇ

نهرسىلهر ئارىسىدىكى خهلق ئهسىرىدىمۇ دىداكتىك ھاجىپنىڭ

«دىۋان» جايلىرىدىمۇ قىسىم بىر نىڭ قۇتادغۇبىلىگ» . قوللىنىلغان»

مهنه ئوخشاش ئارقىلىق سۆز ئوخشاش بهزىده ، ئوخشاشال دىكىگه

«دىكى «دىۋان ئادهم ئوقىغانلىكى «قۇتادغۇبىگ»نى . ئىپادىلهنگهن

بېشى ئهخالقنىڭ » (ardam baxi-til) باشى–تىل) «ئهردهم

ئهسكه ماقالىنى دېگهن ،«بهت) Ⅰ . 281 – .«دىۋان تىلدۇر

. ئالىدۇ

(گهرچه ئىدى ئىگه تهسىرگه مۇئهييهن دهۋرده ئهينى »قۇتادغۇبىگ»

. ( بولمىسىمۇ كۆپ نۇسخىلىرى كۆچۈرمه قالغان ساقلىنىپ ھازىرغىچه



بايقالغان ئېغىزى)تىن دهرياسى (ئۇالر سارايچىلىق

نۇقتىنى بىر بۇ بۇيۇمالر چاقچۇق يېزىلغان »قۇتادغۇبىگ»شېئىرلىرى

بىلهن قۇتادغۇبىلىك يهنه تۈركىيىدىن ، باشقا ئۇنىڭدىن . ئىسپاتاليدۇ

ھهقايىق» «ئهتهبهتۇل ئهسهر بىر باشقا خاراكتېردىكى ئوخشاش

يۈكنهكى مهھمۇد ئىبن ئهھمهد يازغۇچىسى ئهسهرنىڭ . بايقالدى

سپاھسالر داد ئهمىر ئۇنى ، بولۇپ يازغان دا تىلى» «قهشقهر ئهسىرىنى

ئوخشاشال ئهسهرمۇ بۇ . قىلغان تهقدىم كىشىگه دېگهن بهگ

ھېچقانداق بىلهن تۇرمۇش رېئال ، بولۇپ كىتابى پهند-نهسھهت

– 1334 . ئىستانبۇل ، ناجىئاسىم قىلغۇچى: نهشىر ) يوق مۇناسىۋىتى

يېزىقىدىكى ئۇيغۇر قهدىمكى دېننىڭ« . ران ، قىسىم – 2 ، يىلى

. قاراڭ ئهسىرىگه »دېگهن توغرىسىدا كىتابى ئهخالق تۈركچه

-189 ،پارىژ، 1925 ، 60 ، بېسىلغان غا دۇنياسى» «مۇسۇلمانالر

نىڭ ھهقايىق» «ئهتهبهتۇل . ( بهت – 234

ھادىسه ئايرىم كېلىشىنىڭ مهيدانغا قۇتادغۇبىگ»نىڭ بايقىلىشى»

دهۋرىنى «قهشقهر» ئهدهبىياتىدا تۈرك ئۇنىڭ ، ئهمهسلىكىنى

تۈرك كېيىنكى ئۇنىڭ قارىغاندا ، بىراق . چۈشهندۈرىدۇ ئاچقانلىقىنى

. بولمىغان چوڭ تهسىرى كۆرسهتكهن ئهدهبىياتىغا

مۇناسىۋىتىنىڭ مهدهنىيهت خهنزۇالر بىلهن تۈركلهر ئىلگىرىكى دهۋرده ئۇ

نامىدىال خانالرنىڭ پهقهت بۇ ، ساقالنغان يهنىال تهسىرى

دهۋرىدىكى سۇاللىسى لياۋ غهربىي دا «دىۋان» . ئىپادىلهنمهيدۇ

سۆز بۇ . (tayangu)ساقالنغان تاياڭگۇ نامى مهنسهپ خهنزۇچه

تۈركچىدىكى ئۇ ، بولۇپ باراۋهر سۆزگه دېگهن ھاجىپ ئهرهبچىدىكى



ئۇرخۇن يهنه . مۇمكىن بولۇشى كهلگهن سۆزدىن دېگهن تايانماق

دېگهن ئايال» سۆز» دېگهن قونچۇي(مهلىكه) ئۇچرايدىغان ئابىدىلىرىده

دېگهن قونچۇي يهنىال نام دېگهن قاتۇن بىراق ، قوللىنىلسىمۇ مهنىده

) . .Ⅲ،«بهت 181 – تۇراتتى(دىۋان ئۈستۈن تېخىمۇ سۆزدىن

سۆزلۈكلهر ئىپادىلهيدىغان تۇرمۇشىنى مهدهنىيهت ماددىي »دىۋان»دىكى

چىگىپ «مهيدىگه ، تارتىدىغىنى دىققىتىنى كىشىنىڭ ئىچىده

رهخت»نى يىپهك ئىشلىتىلىدىغان سۈرتۈشكه بۇرنىنى ، قويۇلىدىغان

دېگهن ( ،Ⅰ،«بهت 122 – (ulatu)دىۋان ئۇالتۇ) ئىپادىلهيدىغان

قهدىمكى ئوتتۇرا ياكى دهۋرده قهدىمكى ، مهلۇمكى ھهممىمىزگه . سۆز

قولياغلىق بولسۇن دۇنياسىدا ئىسالم مهيلى ۋه گرېتسىيه مهيلى دهۋرده

يىراق ئهسىرده – 15 قېتىم بىرىنچى ياۋروپا غهربىي . ئىشلىتىلمهيتتى

قولياغلىق ، كېيىن ئۇچراشقاندىن بىلهن مهدهنىيىتى جوڭگۇ شهرقتىكى

باشالپ قهدىمدىن جوڭگۇدا ، ئهمما . باشلىغان ئىشلىتىشكه

موڭغۇلالرمۇ ، بىلهن تهسىرى جوڭگۇنىڭ . ئىشلىتهتتى قولياغلىقنى

قولياغلىق تۈركلهرنىڭ ئهسىرده ، 11 ئىشلهتكهن– قولياغلىق

تهسىرىدىن مهدهنىيىتىنىڭ جوڭگۇ شهرقتىكى يىراق ئىشلهتكهنلىكىنى

. كېرهك كۆرۈش

كېيىنكى مهدهنىيىتىنىڭ تۈرك – ئىسالم كېيىن دهۋرىدىن قهشقهر

بولدى. خارهزىم ئېقىنىدىكى تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر مهركىزى

-بهتكىچه( 158-139 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه سهككىزىنچى

ئهسىردىكى – 13 ياكى بولسۇن سامانىي ئهسىردىكى – 12 مهيلى

شهھىرى)گهرچه تۈركىستان (بۈگۈنكى شهھىرىنى يهسى ، بولسۇن ياقۇت



تىلغا ، بولسىمۇ مهۋجۇت ئهسىردىال – 12 نامى شهھهرنىڭ بۇ

ئهڭ . تۇغۇلغان جايدا مۇشۇ يهسهۋى ئهھمهد شهيخ . ئالمىغان

مۇشۇ كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ ھهم ياشىغان جايدا مۇشۇ بولمىغاندىمۇ

(مىالدىيه يىلى -562 ھىجىرىيه يهسهۋى ئهھمهد . قىلىنغان دهپنه جايغا

ماتېرىيالالرغا قىسىم بىر . بولغان ۋاپات يىللىرى) – 1167 -1166

سايرام شىنجاڭدىكى سايرام ،بۇ بولۇپ سايراملىق ئۇ ، ئاساسالنغاندا

ئهمهس مهۋجۇت تېخى دهۋرده ئهينى سايرام (شىنجاڭدىكى ئهمهس

«ئىلمىي قۇرغان، سايراملىقالر كۆچمهن ئهسىردىكى – 16 ئۇنى . ئىدى

بۈگۈنكى بهلكى »، ⅩⅦ، 0188) ، مهجمۇئهسى ماقالىلهر

( بهت ، Ⅰ، 891 – ئىنىسكلوپىدىيىسى ئىسالم ) چىمكهنتنىڭ

«ئاق ياكى ئىسپىجاپ ئۇ . كۆرسىتىدۇ سايرامنى شهرقىدىكى

سايرام بۇ . ئاتىالتتى (al-madima＋al-baida)«دهپمۇ شهھهر

ئۇچىرايدۇ دىۋانى»دا تىلالر «تۈركىي كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد

) . ،«بهت Ⅲ، 133 – («دىۋان

ئىسالم ( ئاتىغان دهپ يهسهۋى ئاتا ئۇنى (تۈركلهر يهسهۋى ئهھمهد

رول مۇھىم تارقىلىشىدا ئارىسىدا تۈركلهر سوپىزىمنىڭ) بولۇپمۇ دىنىنىڭ)

ئاالقىدار ئېقىمىغا تهسهۋۋۇپ يازغان تۈركچه ئۇنىڭ ، بولۇپ ئوينىغان

ئاسىيادىكى ئوتتۇرا ھازىرغىچه شۇنداقال ، ئىگه ئىناۋهتكه زور شېئىرلىرى

ئۇنىڭ ، ئهپسۇسكى . كهلمهكته قىلىپ تهقلىد ئۇنى شائىرلىرى خهلق

نۇسخىلىرى ئهسلى ئهسهرنىڭ ئۇ ، تارقالغاچقا كهڭ ئهسهرلىرى

ئۆزگىرىشىگه ۋاقىتنىڭ بهلكىم نۇسخىلىرى ھازىرقى . ساقالنمىغان

بولۇشى نۇسخىلىرى ئۆزگهرتىۋېتىلگهن تىلىمۇ ئهسلى ئۇنىڭ ، ئهگىشىپ



دهۋرلهرده كېيىنكى پۇتۇنلهي ، توغرۇلۇق يهسهۋى ئهھمهد . مۇمكىن

خىل بۇ . بىلهلهيمىز نهرسىلهرنى قىسىم بىر ئارقىلىق رىۋايهتلهر تارقالغان

بولۇپ ئۇستازى تۈرك بىر يهسهۋى ئهھمهد ، ئاساسالنغاندا رىۋايهتلهرگه

. ئارسالن باب ياكى باب ئىدى(ئارسالن باب ئارسالن ئىسمى ئۇنىڭ ،

بۇ دېگهن باب تىلىدىكى ئهرهب ئاسىيا ئوتتۇرا ، مهلۇمكى ھهممىمىزگه

.( بار مهنىسى <دېگهن ئۇستاز تارقاتقۇچى دىنى ئىسالم سۆزنىڭ>

ئىز ئهۋالد بىرىنجى يهسهۋىنىڭ ئهھمهد ئاتا مهنسۇر ئوغلى ئارسالننىڭ

ئېقىمىدىكى تهسهۋۋۇپ پارس بولسا ئۆزى يهسهۋىنىڭ . ئىدى باسارى

يۈسۈپ . ئىدى باسارى ئىز ئهۋالد ئۈچىنچى ھهمدانىنىڭ يۈسۈپ

مهرۋىده يىلى -1140 ھهم كهلگهن تۈركىستانغا ھهمداندىن ھهمدانى

مۇشۇ ، بولۇپ شهيخى ئېقىمىنىڭ سوپى مهرۋىده ئۇ كهتكهن ئۆلۈپ

كاشفىنىڭ ئهل ھۈسهين بىننى ئهلى . قىلغان يېتهكچىلىك مهزھهپكه

، بىلمهيتتى تىلىنى تۈرك ھهمدانى يۈسۈپ ، ئاساسالنغاندا خاتىرىسىگه

توسالغۇ يارىتىشىغا ئېقىمىنى تهسهۋۋۇپ تۈرك ئۇنىڭ بۇ بىراق

باسارى ئىز ئهۋالد ئىككىنچى ھهمدانىنىڭ يۈسۈپ . بواللمىغان

ھۈسهين ئىبنى ھهسهن مۇھهمهد شهيخ ئۇستازى بىۋاسته يهسهۋىنىڭ

توغرۇلۇق ئهنداقى ، كهتكهن ئۆلۈپ يىلى – 1157 ئۇ بولۇپ، ئهنداقى

قىسىم بىر سامانىي دوستى ئۇنىڭ ھهم زامانداش بىلهن ئۇنىڭ

تىلغا ھېچنېمىنى توغرۇلۇق يهسهۋى بىراق ، قالدۇرغان خاتىرلهرنى

سامانىي (nisbe)توغرۇلۇق نىسبه لهقىمى ئۇنىڭ ھهتتا ، ئالمىغان

ئىسالم توختالمىغان») ئهسىرىدىمۇ يازغان توغرۇلۇق لهقهملهر ئۆزىنىڭ

،«بهت.( ⅩⅥ، 112 – ژۇرنىلى



چوقۇنۇش بولغان يهسهۋىگه ئهھمهد ھېسابلىنىدىغان ئۇلۇغلىرىدىن تۈرك

، 14 – بولۇپ ساقالنغان زامانالرغىچه ئۇزۇن ۋادىسىدا دهريا سىر

. ئىدى سالدۇرغان قهبره ھهيۋهتلىك ئاتاپ ئۇنىڭغا تېمۇرمۇ ئهسىردىكى

باسارلىرى ئىز يهسهۋىنىڭ ئهھمهد ، بېرهلهيدۇ ئىسپاتالپ شۇنى نۇقتا بۇ

تهخهللۇس تۈركچه ھهم قىالتتى يېزىقچىلىق تۈركچه نۇرغۇنلىرى ئىچىده

بهكرىخاننى سۇاليمان ياكى ئاتا ھاكىم ئىچىده ئۇالرنىڭ . قوللىناتتى

بىلهن خارهزىم پائالىيىتى ئۇنىڭ ، بولۇپ بىرسى دهيدىغان

تىلىدا تۈرك ئوخشاش يهسهۋىگه ئهھمهد ئاتىمۇ ھاكىم . مۇناسىۋهتلىك

بىراق . ئىدى يازغان توپلىمى سۆزلۈكلىرى ئهقلىيه تهسهۋۋۇپ پارچه بىر

. يازغان شهكىلده نهسىرى ، ئهمهس شهكىلده شېئىرىي ئۇنى ئۇ ،

ئوخشاش ئهسىرىگه يهسهۋىنىڭ سۆزلۈكلىرىمۇ ئهقلىيه ئاتىنىڭ ھاكىم

ئۈچۈن ئامما كهڭ ئۇ ، بولۇپ يېزىلغان تىلىدا ئاممىباب ، چۈشىنىشلىك

ئىدى. يېزىلغان

بىلهن ئۇالر شۇنداقال ، ئېقىمى تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر ۋه خارهزىم

ئىستېالسىنىڭ موڭغۇل شهھهرلهر بولغان بار ئاالقىسى مهدهنىيهت

سهھنىسى پائالىيىتىنىڭ پهن – ئىلىم ھهم ئهدهبىيات كهينىده – ئالدى

خارهزىم دا، تارىخى» ئهدهبىيات «ئهرهب بۇلېكماننىڭ . ئىدى بولغان

نۇرغۇن قىلغان يېزىقچىلىق رايونالردا ئهتراپىدىكى ئۇنىڭ ھهم

كۈتۈپخانىسىدا ، بېلىشىمچه . ئېلىنغان تىلغا ئىسمى يازغۇچىالرنىڭ

كېڭهيتىۋېتىشى تېخىمۇ تىزىملىكنى خىل بۇ بهلكىم يازمىالر ساقالنغان

بۇ بىراق ئهسهرلهر، دىنىي كۆپى زور بۇالرنىڭ ئهلۋهتته . مۇمكىن

بۇ ، بولماستىن مۇناسىۋهتلىك بىلهنال تهسهۋۋۇپچىالر پهقهت ئهسهرلهرمۇ



يېزىلغان تىلىدا خارهزىم بىلىشىمچه مېنىڭ ئىچىده ئهسهرلهر

ئىچىده ئۆلىمالىرى خارهزىم ئهسىردىكى – 12 . بار ماتېرىيالالرمۇ

ئىگه ئهھمىيهتكه دۇنياۋى ئوخشاش شهھرىستانغا ھهم زهمهخشهرى

خارهزىم ئالىم بىر ئاتلىق قهيس ئىبن مۇھهممهد . ئىدى بار ئالىمالرمۇ

«چوڭ بىر ئاالقىدار تىلىغا تۈرك ئۈچۈن جااللىدىن شاھى

كېيىن كاشىغهرىيدىن مهھمۇد بۇ . ئىدى (يازغان كىتاب»(ئهرهبچه

بىزگىچه ئهپسۇسلىنارلىقى بولۇپ، ئهسهر ئاالقىدار تىلىغا تۈرك يېزىلغان

. ئالغان نهقىل كىتابتىن شۇ مۇھهننا ئىبن . كېلهلمىگهن يېتىپ

يۈكسهك بولۇۋاتقان مهۋجۇت خارهزىمده دهۋرده ئهينى تۈركلهر

ئۆگهنگهنلىرى ئۆزلىرىنىڭ بهلكى ، قالماستىن ئىگىلهپال مهدهنىيهتنى

. قىلدۇرغان تهرهققىي تېخىمۇ ئهدهبىياتىنى ئىسالم تۈرك ئارقىلىق

ئىدى بولمىغاندا ئهدهبىياتى خارهزىم – تۈرك دهۋرى موڭغۇل دهسلهپكى

خانلىقىنىڭ ئوردا ئالتۇن كېلىۋاتقان ئېيتىلىپ ئادهتته يهنى، خارهزم ،

چۈشىنىش ئورنىنى ئىگىلىگهن ئهدهبىياتىدا تۈرۈك دهۋرىدىكى موڭغۇل

بولدى. ئېنىق تېخىمۇ ھازىر نوقتا بۇ ئهمما توختايتتى، تهسكه

شائىر بىر چىققان كېلىپ خانلىقىدىن ئوردا ئالتۇن خارهزىمدىكى

مۇھهببهتنامه» » خارهزهمىنىڭ بولۇپ) يازغان ئهسهر بىر 1353-يىلى

تىلى چاغاتاي كېيىنكى دهۋرىدىن تېمۇر ئهسهر بۇ كۆرسىتىدۇ)، سىنى

تۇغۇلغان يازغۇچى ئهسهر بۇ يېزىلغان. تىلدا ئهدهبىي ئاتالغان دهپ

سىر بهلكى يېزىلماستىن، ده خارهزمى) تهخهللۇسى (يازغۇچىنىڭ خارهزىم

ساقالنغان مۇزېيدا (برېتانىيه يېزىلغان ئېقىمىدا تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ

ياقىسىدا»دهپ «سىر ،بهتته 312- 8193 نومۇرى نۇسخىسىنىڭ



ماقالىسىغا .سامىيلىۋىچنىڭ«مىرئهلشىر»دېگهن ئا شۇنداقال يېزىلغان،

مهن ) خارهزمىنىڭمۇ .(شائىر 17-بهت 1928-يىلى لېنىنگراد، قاراڭ،

.ھازىرقى ئىدى بار پىشۋاسى ئوخشاشال) بىكىتكهنگه كۇنىستانتىنپولدا

(پارىژ « شىرىن «خۇسرهۋ- داستانى قۇتۇبىنىڭ ساقلىنىۋاتقان

يېزىلغان تىلىدا تۈرك قهدىمكى ساقلىنىۋاتىدۇ، كۈتۈپخانىسىدا

جانبېك ئوخشاش ئهسهرلىرىگه خارهزمىنىڭ ( 312 : نومۇر نۇسخىسى،

تهقدىم تىنبهككه ئىنىسى ئۇنىڭ بهلكى ، بولماستىن يېزىلغان دهۋرىده

بۇنىڭدىن ئىدى. « شاھزاده » تېخى تىنبهك چاغدا ،ئهينى ئېتىلگهن

دهۋرىده ئاتىسى) (تىنبهكنىڭ ئۆزبىكخان ئهسهر بولىدۇكى، كۆرۈۋېلىشقا

تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر . يېزىلغان بۇرۇن -يىلىدىن 1340 يهنى ،

يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 13 ، شهھىرىده چىمكهنت ئېقىمىدىكى

بىر ئىسىملىك بارچىنلىقى ئهل ئاسىم ئىبن ھهمىد ھېسامىدىن

يېزىقچىلىق تىلدا خىل ئۈچ ئۇ ، بولۇپ ئۆتكهن قانۇنشۇناس

كىشى تونۇيتتى)بۇ كىشىنى بۇ ئۇ ) قارشى جامال . قىالاليتتى

، پاساھهتلىك ئهسهرلىرى يېزىلغان تىلىدا ئهرهب ،«ئۇنىڭ ھهققىده

ئهسهرلىرى يازغان تىلىدا تۈرك ، ئۆتكۈر ئهسهرلىرى يېزىلغان تىلىدا پارس

بىرىنچى ، (بارتولد:«تۈركىستان» دېگهن ، ئىدى» ھهقىقىي بولسا

بهت.( -151 تېكىست ئهسلى ، قىسىم

– كىشى14 تۇغۇلغان(بۇ ئالمالىقتا يىلى -1230 قارشى جامال

ئاساسلىقى كېيىنچه بىراق ، ( ياشىغان ھايات باشلىرىغىچه ئهسىرنىڭ

-1273 مىالدىيه ، يىلى – 672 ھىجىرىيه ئۇ . ياشىغان قهشقهرده

بىلهن ھېسامىدىن جايدا ئۇ ھهم بارغان چىمكهنتكه يىللىرى – 1274



،«جامال Ⅺ ، 207)، مهجمۇئهسى ماقالىلهر تونۇشقان(«ئىلمىي

ئهسىرلهرده -13 مهدهنىيىتى خانلىقنىڭ ئوردا ئالتۇن بايانلىرى قارشىنىڭ

باشلىغانلىقىنى كۆرسىتىشكه تهسىر مهدهنىيىتىگه تۈركىستان

ئاسىيالىقالر مهزگىلگىچه يېقىنقى تاكى تهسىرنى خىل بۇ چۈشهندۇرىدۇ.

-16 ئىدى. بايقىمىغان بولمىسۇن ئالىملىرى ياۋروپا ياكى بولمىسۇن

نهۋائىنىڭ ئهلىشىر شائىرى كالسسىك چاغاتاي بابۇر بېشىدا ئهسىرنىڭ

دهپ ، يېزىلغان دىئالېكتىدا شهھىرى ئهنجان پهرغانىنىڭ ئهسهرلىرىنى

ماقالىلهر («ئىلمىي رادولوف يىلى -1888 . ئىدى قارىغان

خاتاالشقانلىقىنى بابۇرنىڭ ( تۆۋىنىده «نىڭ Ⅲ،Ⅰمهجمۇئهسى

ئاساس كىشىلهرنى خىل بىر تىلىنى چاغاتاي ، بولۇپ ئىسپاتلىماقچى

يهرلىك قانداق ھهر ئۇنىڭ ، تىل) (ئهدهبىي تىل كىتابىي قىلغان

يهنه ئۇ . ئىدى قارىغان دهپ ، يوق مۇناسىۋىتى بىلهن دىئالېكت

تهسىرى مهدهنىيهت بولغان غهربكه شهرقنىڭ مهنبهسى تىلىنىڭ چاغاتاي

چاغدا (ئهينى تىلىدىن ئۇيغۇر قهدىمكى ئۇ يهنى ، مۇناسىۋهتلىك بىلهن

يېزىلغان يىلى 1310- تاكى ( بايقالمىغان تېخى تېشى مهڭگۈ ئۇرخۇن

دهپ مۇناسىۋهتلىك بىلهن تهسىر بولغان غىچه ئهنبىيا» – «قىسهسۇل

ئۇيغۇر قهدىمكى ساپ –ئهنبىيا»نى «قىسهسۇل رادولوف . ئىدى قارىغان

-14 خانلىقىدا ئوردا ئالتۇن بولسا تىلىنى چاغاتاي ، يېزىلغان تىلىدا

ئاخىرىدىكى ئهسىرنىڭ (14 – قارايدۇ دهپ ، تارقالغان ئهسىرده

ئاساسالنغاندا پىكىرىگه ئۇنىڭ . تىلى) قۇتلۇقنىڭ تۆمۈر ھهم توختامىش

. يازغان بىرسى پىششىق» تىلىغا ئهدهبىي «چاغاتاي پهرمانالرنى بۇ ،

تۈركىستانغا خانلىقىنىڭ ئوردا ئالتۇن پهقهت تىلى چاغاتاي چاغدا ئهينى



ئۇنىڭ ، شهكىللهنگهن ئاستىدىال تهسىرى مهدهنىيهت كۆرسهتكهن

بولمايتتى. قارىغىلى دهپ ئىدى ئهكسچه

تىلى ئهدهبىي چاغاتاي ، ئىدى بولمىغاندا تاجاۋۇزچىلىقى موڭغۇلالرنىڭ

. بوالتتى شهكىللهنمىگهن

قهبىلىسىنىڭ تاتار دهۋرىدىكى موڭغۇلالر ئالدىنقى راشىدىننىڭ تارىخچى

دۆلىتىنى تاتارالر ئولتۇراقالشقان دا (Buir-Nor) بۇئىرنور بىلهن نامى

تاتار ھازىر . مهلۇم ھهممىگه چۈشهندۈرۈشى باغالپ بىرىگه – بىر

ئىشلىتىلگهنلىكىنى باشالپال بۇرۇندىن ناھايىتى سۆزنىڭ بۇ دېگهن

باشالنغاندىن ئهسىر ، 8 – ئابىدىلىرىدىن (ئۇرخۇن بىلدۇق

كىتابتا »دېگهن ئالهم «ھۇدۇدۇل ئهسىردىكى -10 سۆز بۇ . ( باشالپ

ھهر . ئۇچرايدۇ «دىۋان»ىدا كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد ئهسىردىكى -11 ،

تىلىدا موڭغۇل ئهسلىده سۆز بۇ ، قارىغاندا تهرهپلهردىن قايسى

باشقا ۋه بايانى راشىدىننىڭ . كۆرسىتهتتى قهبىلىلهرنى سۆزلىشىدىغان

تارقىلىش تىلىنىڭ تۈرك ھهم تىلى موڭغۇل ، قارىغاندا ماتېرىيالالردىن

. ئوخشايتتى ياكى پهرىقلهنمهيتتى كۆپ بۈگۈنكىدىن دائىرىسى

ئورخۇن ئۇالر ، بولۇپ بار نايمانالر سۆزلىشىدىغانالردىن تىلىدا موڭغۇل

يۇقىرىقى دهرياسىنىڭ ئېرتىش تاكى موڭغۇلالردىن غهربىي دهرياسىدىكى

يىنسهي بولغان قوشنىسى شىمالىي ئۇالرنىڭ شۇنداقال ، ئېقىنىغىچه

بولغان ئويراتالرغىچه دىكى مۇرهن» «سهككىز مهنبهسى دهرياسىنىڭ

موڭغۇل ئىسىممۇ بۇ دېگهن مۇرهن» «سهككىز . ئىگىلىگهن جايالرنى

سهككىز»بولسا ئىپادىلهيدۇ») ئارالشقانلىقىنى تىلىنىڭ تۈرك بىلهن تىلى

دېگهن «دهريا» بولۇپ، تىلى موڭغۇل بولسا «مۇرهن» ، تىلى تۈرك



تىلىدا تۈرك ئولتۇراقالشقان بويىغا يىنسهي شىمالىدا ئۇيراتالرنىڭ مهنىده)

ۋادىسىدىكى دهرياسى ئېرتىش . ئىدى بار قىرغىزالر سۆزلىشىدىغانالردىن

قاڭلى، سۆزلىشىدىغانالردىن تىلدا تۈركىي بولغان قوشنا نايمانالرغا

قايالىق پايتهختى ئۇالرنىڭ ، مۇمكىن بولىشى قارلۇقالر يهنه ، قىپچاق

شىمالىي رايونىنىڭ يهتتىسۇ يېقىن ئهسىرلهرگه -12 شهھهر بۇ . ئىدى

. قۇرۇلغان قىسمىغا

)رايونى ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز قىرغىقىنىمۇ ئوڭ دهرياسى(دهريانىڭ سىر شۇڭا

چېگرسى خارهزىمنىڭ رايونالردا بولغان دېڭىزىغىچه ئارال پهرغانىدىن

رايونلىرى(ئهڭ بولغان مهنسۇپ لياۋغا غهربىي ئىلگىرى ، ھېسابلىناتتى

مهنسۇپ چىڭگىزخانغا رايونالر باشقا دۆلىتىدىن قارلۇقالر شىمالدىكى

كهلگهن شهرقتىن ئۇ ، بولۇپ مهنسۇپ ھاكىمىيهتكه كۈچلۈك ( ئىدى

مۇرىتى دىنىنىڭ نېستورىئان شۇنداقال ، ئىدى باشلىقى نايمانالرنىڭ

غهربىي ئۇ ، ئاساسالنغاندا ماتېرىيالالرغا تارىخىي قىسىم بىر . ئىدى

دىنىغا بۇددا دىنىنى ئۇالرنىڭ ، بېرىپ ئېلىپ ئۆزگهرتىش دىن لياۋدا

(غهربىي گورخان يىلى -1211 كۈچلۈك . ئۆزگهرتىۋهتكهن

. ئىگىلىۋالدى لياۋ)ھاكىمىيىتىنى

(بۇ شهھىرىده ئالمالى يىللىرى – 1214 – 1211 يهنى ، ۋاقىتتا بۇ

ئىلى ھازىرقى ، بولۇپ كهلگهن مهيدانغا بۇرۇن بۇنىڭدىن شهھهر

كىچىك بۇ ، بولۇپ قۇرۇلغان دۆلىتى مۇسۇلمانالر يىڭى بىر ( رايونىدا

، ئىدى ئوغرىسى ئات ھهم باندىت بىر ئهسلىي قۇرغۇچىسى دۆلهتنىڭ

توسالغۇ بولۇشىغا قۇرغۇچىسى سۇاللىنىڭ بىر ئۇنىڭ بۇ بىراق

مهۋجۇت ئهسىرگىچه – 14 تاكى دۆلهت كىچىك بۇ . بواللمىغان



بىر كۈچلۈك . قىلغان ئىتائهت چىڭگىزخانغا باشتىال ئۇ ، تۇرغان بولۇپ

تۇتىۋېلىپ خاننى پايدىلىنىپ پۇرسىتىدىن ئوۋالش ئوۋ قېتىملىق

قهلئهنى قوشۇنى كۈچلۈك قالغانالر ھايات باشقا بىراق ، ئۆلتۈرىۋهتكهن

مۇھاسىرىنى كېلىپ ياردهمگه موڭغۇلالردىن تاكى ، قورشىۋالغاندا

كۈچلۈك . تۇرغان قوغداپ شهھىرىنى ئالمالىق قهدهر بۇزغانغا

ئارسىالنخانغىمۇ قارلۇق ئهل بىر يهنه قاراملىقىدىكى چىڭگىزخان

مهركهزلهشتۈرۈپ كۈچىنى ئۇ ، ئىشلهتمىگهن ھهركهت ھېچقانداق

، كېيىن ئىگىلىگهندىن رايوننى بۇ . ئىگىلىگهن رايونىنى قهشقهر

ئاخىرقى ئهڭ شۇنداقال ، تۇنجى تارىختىكى رايوندا بۇ كۈچلۈك

ئېيتىشالرغا . يۈرگۈزگهن زىيانكهشلىكىنى بولغان دىنىغا ئىسالم قېتىملىق

لياۋچه غهربىي مۇسۇلمانالرنى يهردىكى شۇ كۈچلۈك ، ئاساسالنغاندا

بىر خوتهنده ئۇ . چهكلىگهن ئۆتهشنى ناماز ، مهجبۇرلىغان كىينىشكه

بىردىن ئائىلىسىگه مۇسۇلمان بىر ھهر يهنه ئۇ . ئۆلتۈرۈۋهتكهن ئىمامنى

ئهھۋالدا بۇنداق . ئورۇنالشتۇرغان كۆزهتچىلىككه ئهسكهرنى نايمان

، ئېرىشهلمىگهن ياردىمىگه ھېچقانداق شاھىنىڭ خارهزىم ،مۇسۇلمانالرمۇ

، كېيىن بارغاندىن يېتىپ قوشۇنى موڭغۇل يىلى – 1218 پهقهت

. قۇتۇلغان ئېزىلىشتىن خىل بۇ ئاندىن

ئۈزلۈكسىز ئۇرۇشنى بولغان بىلهن دىنسىزالر يهنال شاھ خارهزىم ۋاقىتتا بۇ

دهرياسىنىڭ سىر ئوبيېكتىنى بېرىش زهربه ،ئۇ داۋامالشتۇرۇۋاتاتتى

– دۇشمهن ناچار تهشكىللىنىشى ، بولمىغان كۈچلۈك ئانچه شىمالىدىكى

ئهتراپىدا ئىرگىز يهنى ، جايدا بۇ . ئىدى ئۆزگهرتكهن قىپچاقالرغا

زهربه قوغالپ مهركىتلهرنى قاچقان غهربكه بىلهن قوشۇنى شاھ خارهزىم



ئوتتۇرىسىدا قوشۇنى موڭغۇل رهھبهرلىكىدىكى شۇچى قاتناشقان بېرىشكه

بهردى. يۈز قېتىمالپ قانچه جهڭلهردىن گىرهلهشمه تاسادىپىي

بهتكىچه( – 179 -15 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه توققۇزىنچى

دهرياسى ۋولگا بىلهن خارهزىم ، يېرىمىدا ئالدىنقى 14ئهسىرنىڭ –

. ئىدى يېقىن قارىغاندا رايونىغا دهرياسى سىر مۇناسىۋىتى رايونىنىڭ

، ئهمما . ئىدى قۇيدۇرغان تهڭگه ۋاقىتتا بىرال نامىدا ئۆزبهكخان

مهنسۇپ تهبىقىسىگه (شۇچى خاننىڭ بىر باشقا دهۋرده ئهينى سۇغناقتا

ئۇنىڭ ھهم شۇچى . ئىدى قۇيدۇرۇلغان تهڭگه نامىدا كىرهك) بولسا

، رايونالردىن شىمالىدىكى لياۋنىڭ غهربىي تېررىتورىيىسى جهمهتىنىڭ

ئادهتته شۇنداقال ، شهھىرى قايالىق ، قىسمى بىر رايونىنىڭ يهتتىسۇ

دهرياسىغىچه سىر ھهم ئىلى ، ئاالكۇر ئېرتىشتىن كېلىۋاتقان ئېيتىلىپ

پالنو . ئىدى باشلىغان ئېلىشقا ئىچىگه ئۆز رايونالرنى پۈتكۈل بولغان

شۇچىنىڭ ، كهلگهنده شهرققه يىلى (plano Carpini) كارپىنى-1246

ئانچه دهرياسىدىن ئىرتىش شهرقىدىكى رايوننىڭ بۇ ئوردا ئوغلى چول

دهرياسى ئىلى يهنى ، تهرهپ غهربى . تۇراتتى جايدا بولمىغان يىراق

ئوغلى كىچىك شۇچىنىڭ جايالر ئارىلىقىدىكى دهرياسىنىڭ سىر بىلهن

ئىسمىنى ئۇنىڭ كېيىن يازغۇچىالر مۇسۇلمان . ئىدى تهۋه شىبهنگه

–ئهسىرنىڭ 16 ، شۇڭا . ئىشلهتكهن ئۆزگهرتىپ دهپ شهيبان

دۆلىتىنىڭ ئۆزبهكخان يهنى ، ئهۋالدى كېيىنىكى شىبهننىڭ بېشىدىكى

شائىرنىڭ بىر ئىسىمداش بىلهن قهبىلىسىدىكىلهر ئهرهب قۇرغۇچىسى

سۇاللىسى (شهيبانى قولالنغان ئىسىمنى دېگهن شهيبانى بولغان ئىسمى

بهتتىكى -294 ، ئىنسكلوپىدىيىسى» «ئىسالم بارتولدنىڭ توغرىسىدا



) قاراڭ. ماقالىگه

بودۇ قېرىندىشى ئۆز شىبهن ، ئاساسالنغاندا بايانىغا غازىنىڭ ئهبۇل

ئارقىلىق ( ،بهت Ⅰ، 709 – قاراڭ گه ئىنسكلوپىدىيىسى» («ئىسالم

ئۇالر يازنى ئۇ . بولغان ئىگه جايغا ئارىلىقىدىكى تېررىتورىيىسى ئوردا

دهرياسى ئىلىك يهنى شهرقىدىكى تېغىنىڭ ئۇالر بىلهن دهرياسى

شۇنداقال ، ؟) ئاراقۇم) قىشىنى ، ئۆتكۈزسه ئورادا ئىرغىر ساھىلىدىكى

ئۆتكۈزهتتى. قاراقۇمدا قىرغىقىدىكى ساراسۇ دهرياسى چۇ ، سىر

تارىخىي ئۇنىڭ ، بولۇپ يازغۇچى ئهسىردىكى – 17 غازى ئهبۇل

ئۇنىڭ بىراق ، ئهمهس ئېنىق مهنبهسى كېلىش ماتېرىياللىرىنىڭ

پىرانو دهۋرداش بىلهن شىبهن ھهم بودۇ ، ئوردا ماتېرىياللىرى

ۋارىسلىرى شىبهننىڭ . ئىگه بىردهكلىككه بىلهن خاتىرلىرى كارپىسنىڭ

خاتىرىسىگه راشىدىننىڭ . بارغان ئېلىپ پائالىيهت جايالردىمۇ باشقا

نهۋرىسى شىبهننىڭ ، ئاساسالنغاندا بهت) – 117 نۇسخىسى، (بولۇش

شىبهننىڭ . ئىدى باشلىقى قوشۇنىنىڭ مۇھاپىزهتچى يهرلىك تىرىك

قولىدا ۋارىسلىرىنىڭ ئۇنىڭ يهنىال ئهسىرگىچه – 15 تاكى زېمىنى

ئهبۇلغازى يوق) زىددىيهت (چوڭ نهسهبنامىسىنى ئۇنىڭ . ئىدى

تارىخچىنىڭ بولمىغان ئېنىق نامى بىر ئهسىردىكى – 15 ھهم كۆرگهن

خانلىقىغا شۇچى ، نهسهبنامىسى»ده ئېسىلزادىلهر ئهسىرى» نهسهبنامه

مهنسۇپ ۋارىسلىرىغا شىبهننىڭ ئىچىده قهبىلىلهر قايسى ھهر مهنسۇپ

كۆپ ئهڭ يازمىالر ئاالقىدار تۇرمىشىغا چارۋىچىلىق رايونالردىكى

خانلىق بىر ئوخشاش ھاكىمىيهت رايونىدا شىبهن بىراق ، ساقالنغان

چارۋىچى كۆچمهن بۇ . ساقالنغان كۆپرهك يىلدىن 200 نهسهبىدىال



شهھهر ۋارىسلىرى شىبهننىڭ . ئهھۋال كۆرىلىدىغان ئاز ئارىسىدا خهلق

چارۋىچى ، بولغاچقا ئوچرىغان ئاز ئهڭ تهسىرىگه مهدهنىيىتىنىڭ

چىڭگىزخان شۇڭا ، قالغان ساقالپ ئهنئهنىسىنى ئۇرۇشقاقلىق خهلقنىڭ

ئۇ ، باشلىغاندا يوقىلىشقا پۈتۈنلهي يهرده ھهممىال ھاكىمىيىتى

ئالغان. رولىنى تاجاۋۇزچى

ئىككىنچى ئۇنىڭ يهرگه (بۇ غهربىده خانلىقىنىڭ شۇچى ئهمهلىيهتته،

يهنه ئۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ ، قىالتتى ھۆكۈمرانلىق بودۇ ئوغلى

)مۇڭغۇلالر ئىدى ھۆكۈمران ئالىي ئهڭ تېررىتورىيىسىدىكى ئاتىسىنىڭ

. ئىدى كهلگهن بارلىققا گۈللىنىش زور جهھهتته مهدهنىيهت دهۋرىدىكى

ئىچىده چېگىرىسى خانلىقى بۇلغار ۋولگا يوقاتقان ئۆزلىرى موڭغۇلالر

قانائهتلهندى بىلهنال ئولپان ئالىدىغان ئورۇسالردىن ، ئولتۇراقلىشىپ

– 1223 قوشۇنى موڭغۇل . ئهۋهتتى ۋهكىل تۇرۇشلۇق جايدا ئۇ ھهم

قايتىشىدا يېرىگه چىڭگىزخاننىڭ بهنشىدىن رۇسىيىنىڭ يىلى

زىيان چوڭ ، ئۇچراپ قىلىشىغا ھۇجۇم قورشاپ ،بۇلغارالرنىڭ

قىساس بۇلغارالردىن موڭغۇلالر يىلى – 1236 بىلهن شۇنىڭ . تارتقان

، ئىگىلهپ خانلىقىنى بۇلغار بىلهنال ھۇجۇم بىر ، ئۈچۈن ئېلىش

قىلىۋهتكهن ۋهيران بىراق . قىلۋهتكهن ۋهيران پايتهختىنى ئۇالرنىڭ

ھازىرغىچىلىك يهرده ئۇ . كهلتۈرۈلگهن ئهسلىگه تېزال پايتهخت

موڭغۇلالر ھهممىسى تاشالرنىڭ مهڭگۈ ھهم قۇرلۇش قالغان ساقلىنىپ

خانلىقى شۇچى شهھىرى بۇلغار دهۋرده بىر ئاشۇ . مهنسۇپتۇر دهۋرىگه

تارقاتقان قۇيۇپ پۇل خان موڭغۇل بىردىنبىر ئىچىدىكى دائىرىسى

ئهسىرنىڭ – 14 تاكى ئاھالىلهرنىڭ تاشالردىن مهڭگۈ . شهھهردۇر



كهلگهنلىكىنى ساقالپ تىلىنى بۇرۇنقى دهۋرىدىن موڭغۇلالر باشلىرىغىچه

، بىراق . تىلىدۇر چۇۋاش بۈگۈنكى قالدۇقى تىلنىڭ بۇ ، بىلهلهيمىز

تىلى تۈرك ، ئۇچراپ تهسىرىگه تىلىنىڭ تۈرك – قىپچاق تهدىرىجى ئۇالر

ئوخشاش ئاسىياغا ئوتتۇرا ھۆكۈمرانلىقىدىكى موڭغۇلالر جايدىمۇ بۇ

موڭغۇلالر ئهسىردىكى -14 . ئايالنغان تىلىغا دۆلهت تهدىرىجى

قۇرۇلغان ئېقىنىدا ئوتتۇرا دهرياسىنىڭ ۋولگا دهۋرىده ھۆكۈمرانلىقى

تىلى تۈرك باشالپال باشتىن ، شهھىرى)لهردىمۇ (قازان شهھهر

يېڭى دهۋرىدىال بودۇ ئېقىنىدا تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ ۋولگا قوللىنىلغان،

يىلى – 1253 لۇبلوك تارقاتقۇچى دىن . قىلىنغان بهرپا شهھهرلهر

ۋادىسىدا دهرياسى ۋولگا يهنى ، يولدا بارىدىغان زېمىنىغا موڭغۇلالر

بهرگهن قۇرۇپ ئۈچۈن مۇسۇلمانالر)تاتارالر ساالسىنالر(يهنى ھهم «رۇسالر

ئوردىسىغا بودۇ ئۇالر ، كۆرگهن رايونىنى ئاھالىلهر يېڭى بىر

ئۆتكۈزۈپ دهريادىن ئهلچىلهرنى قايتقان يهردىن ئۇ ھهم بارىدىغانالرنى

(ukek)دهپ كېيف ئهتراپىدىكى ساالتۇق جاي بۇ . « قويىدىكهن

قايتىپ يېنىدىن موڭغۇلالر يىلى -1254 . كۆرسىتىدۇ جاينى ئاتالغان

شهھهرنى يېڭى بىر يهنه ئاتىلىدىغان دهپ ساراي لۇبلوك كېلهشىده

بىر قۇرغان ۋادىسىغا دهرياسى ۋولگا) ئادلىر) بودۇ بۇ . ئۇچراتقان

بودۇ ھهم ساراي پهقهت» ئۇ . ئۆتكهن شهھهردىن بۇ لۇبلوك . شهھهر

، ئالغان تىلغا ئىكهنلىكىنىال قىرغىقىدا» شهرقىي دهريانىڭ ئوردىسىنىڭ

جاينىڭ مۇشۇ . توختالمىغان تهپسىلىي ئۈستىده ئوردا ھهم شهھهر ئۇ

دهسلهپكى قىسمىدا ئوتتۇرا ئېقىمىنىڭ تارماق دهرياسى ۋولگا ، ئهتراپىدا

موڭغۇلالر ، ئېيتىلىشىچه ، بولۇپ شهھهر بىر مهنسۇپ دهۋرىگه موڭغۇل



قىلغان. ھۇجۇم قورشاپ ئۇزۇنراق يىلدىن سهككىز شهھهرنى بۇ

قوبۇل سۆزنى بۇ تۈركلهر ، بولۇپ سۆز پارسچه ساراي

موڭغۇلالر ، ئۇچرايدۇ ته «قۇتادغۇبىلگ» سۆز بۇ . ئىشلهتكهن قىلىپ

ئهتراپىدىكى ئۇنىڭ ھهم جايالر تۇرۇشلۇق خان سۆز بۇ دهۋرىده

ساراي ۋادىسىدىكى دهرياسى ۋولگا . قوللىنىلغان ئاتاشقا شهھهرلهرنى

ھهم تهڭگه . بولمىدى ھهل تېخى ساھهسىده ئىلىم ئورنى شهھىرىنىڭ

توغرىسىدىكى شهھىرى ساراي يېڭى خاتىرىلهنگهن يازمىالردا قىسىم بىر

دهپ شهھىرى ساراي شهھهرنى بىرال ياكى شهھهر ئىككى ، خاتىرىلهر

خاتىرىسىگه لۇبلوكنىڭ . چىقاردى كهلتۈرۈپ مهسىلىنى ئاتىغانلىقىدهك

خارابىسى شهھىرىنىڭ ساراي بىرىنچى قۇرغان بودۇ ، ئاساسالنغاندا

بودۇنىڭ شهھىرى ساراي بىر يهنه ، كهنىتىده سىلتىرننىي بۈگۈنكى

كارېيۋغا ، بولۇپ مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئىسمى بىرىگنىڭ قېرىندىشى

يازمىالرغا قېزىۋېلىنغان ھهم خارابه ساقالنغان جايدا ئۇ . جايالشقان

ئوينىغان. رول مۇھىم ناھهيىتى تارىختا شهھهر بۇ ، ئاساسالنغاندا

توغرۇلۇق شهھىرى ساراي خانلىقىدىكى ئوردا (ئالتۇن مهن ، ھازىر

سىلىرننىيىگه ) قاراڭ «بهتكه ،Ⅳ ، ئىنسكلوپىدىيىسى-16 «ئىسالم

قالماستىن بولۇپال شهھىرى ساراي قۇرغان بودۇ شهھىرى ساراي جايالشقان

.كارېيۋىدىكى ئىدى شهھىرى ساراي بىرىگىنىڭمۇ قېرىندىشى ،ئۇنىڭ

، بولۇپ قۇرۇلغان دهۋرىده ئۆزبىكخان ، بولسا شهھىرى ساراي يىڭى

، شۇڭا . قارايمهن دهپ ، قىلغان تهرققىي تېخىمۇ دهۋرىده جانبېك

ئۆزبهكخان شهھىرى ساراي بىرىگنىڭ ماتېرىيالالردىكى تارىخىي

710 ھىجىرىيه قولىمىزدا ھازىر . كۆرسىتىدۇ شهھىرىنى ساراي دهۋرىدىكى



تهخىتكه ئۆزبېكخان يىللىرى -1310 -1311 مىالدىيه يهنى ، يىلى –

تهڭگه قۇيۇلغان شهھىرىده ساراي يېڭى ئىلگىرى قىلىشتىن ۋارىسلىق

1305 مىالدىيه كۇنستانتىنپولدا ماڭا بىرىسى ، باشقا ئۇنىڭدىن . بار

ئهسهرنىڭ بىر ئاالقىدار سوفىزىمغا يېزىلغان سارايدا يېڭى يىلى –

سۈپهت بۇ دېگهن الجدىد) (ئهرهبچه «يىڭى» . ئېيىتقان بارلىقىنى

شهھهرلىرىنىڭ نۇرغۇن رۇسىيىنىڭ جهنۇبىى دهۋرىدىكى موڭغۇلالر سۆزى

، (يېڭى شهھهر ئىككى ئوخشاش بۇالرنىڭ . ئۇچرايدۇ تهڭگىسىده

. مۇئهييهنلهشتۈرهلمهيمىز ھازىرغىچه كۆرسىتىدىغانلىقىنى نى كونا)

«يېڭى رايونى شهھهر يېڭى ، ئهگىشىپ كېڭىيىشىگه شهھهرنىڭ

مۇمكىن. بولۇشى ئاتالغان دهپ شهھهر»

ھهم بودۇ ، ئهكسىچه رايونالرنىڭ شهرقىدىكى تېررىتورىيىسىنىڭ شۇچى

تېخىمۇ تۇرمۇشى شهھهر تېررىتورىيىسىدىكى ۋارىسلىرىنىڭ بىرىگنىڭ

تارقىتىلغان قۇيۇپ تهڭگه شهھهرلهرده نۇرغۇن . ئىدى تاپقان تهرهققىي

تهڭگىلىرى شهھهرنىڭ بىر ھهر ، ئهرزىيىدىغىنى قىلىشقا ،دىققهت

باشقا ھهم ساراي بېرى يىلالردىن يېقىنقى . ئىدى ئىگه ئۆزگىچىلىككه

ئوردا ئالتۇن كىشىلهر ، ئاساسهن قېزىلمىالرغا تېپىلغان جايالردىن

بۇ بىلىشىمچه ، بولۇپ ئىسىم يىلنامىلىرىدىكى رۇسىيه (بۇ خانلىقىنىڭ

مۇالھىزه مهدهنىيىتىنى ( ئۇچرىمايدۇ ماتېرىيالىرىدا تارىخىي شهرق ئىسىم

. قىلدى مۇالھىزه مهدهنىيىتىنى تاتارالرنىڭ ھهتتا ، باشلىدى قىلىشقا

تاكى . كېلىدۇ توغرا قىلىشقا تهتقىقىق ئۇزۇنغىچه خېلى مهسىلىنى بۇ

ئۈستۈنلۈكنى جايدا شۇ ياكى شهھهرده ئۇ مىللهت قايسى بىز

بىلهن غهلبىسى تىلىنىڭ تۈرك ۋه دىنى ئىسالم ھهم ئىگىلىگهنلىكىنى



قهدهر بىلىشىمىزگه جهريانىنى تهرهققىيات مهدهنىيهتنىڭ بۇ ئاخىرالشقان

كۈتىدۇ. قىلىنىشنى تهتقىق مهسىله بۇ

، ئىدى ئهمهس چوڭ ئانچه تهركىبى موڭغۇل خانلىقىدا ئوردا ئالتۇن

قهبىلىسىنىڭ موڭغۇلالر بىلهن خانلىقى ئوردا ئالتۇن تىلى تۈرك شۇڭا

. ئېرىشتى ئۈستۈنلىككه تېزال ناھايىتى كېيىن ئۇزۇلگهندىن مۇناسىۋىتى

پۈتكۈل ھهممىسى بىرىگالرنىڭ ئىلگىرىكى ئۇنىدىن ھهم بودۇ

مۇشۇ ئۇالر ھهم قاتنىشاتتى قىلىشقا قارار ئىشلىرىنى ئىمپېرىيىنىڭ

لۇبلوك . ئىدى قىلغان يۈرۈش ئۈستىگه موڭغۇلالر ئۈچۈن مهقسهتلىرى

تۇرۇشلۇق موڭغۇلىيىده ھهم بودۇ ئىمپېرىيىنىڭ پۈتكۈل يىلى -1253

ئىكهنلىكىنى دائىرىسىده كۈچ ئىككى ئىبارهت مهنگۈدىن خان چوڭ

دهرياسى چۇ بىلهن دهرياسى ئوردۇس چېگىرىسى ئۇنىڭ . قىلغان بايان

ماۋهرائۇننهھر يازغۇچىالرمۇ مۇسۇلمان . ئۆتهتتى رايونالردىن ئارلىقىدىكى

. قىلىشىدۇ بايان ئىكهنلىكىنى تهئهللۇق بىرىگغا ھهم بودۇ شهھىرىنىڭ

چاغاتاينىڭ ئوغلى ئىككىنچى چىڭگىزخاننىڭ كېيىن يىلدىن – 1260

ئوردا ئالتۇن ئىلگىرى ، كۈچىيىپ دۆلىتى ئالىغۇننىڭ ئهۋالدى كېيىنكى

خارهزىم ئالغۇ . كېڭهيدى رايونالرغىچه قىسىم بىر تهئهللۇق خانلىقىغا

ئوترار قولىدىن بىرىگنىڭ كېيىن يىلدىن قانچه بىر ئىگىلهپ شهھىرىنى

بىر رايون بىر بۇ . قىلىۋهتتى ۋهيران ئۇنى ھهم تارتىۋالدى شهھىرىنى

. بولدى مهنسۇپ خانلىقىغا ئوردا ئالتۇن يهنه كېيىنال يىلدىن قانچه

كېڭىيهلمىدى. شهرققه داۋاملىق خانى خانلىقىنىڭ ئوردا ئالتۇن ، بىراق

خانلىقى ئوردا ئالتۇن دهۋرىدىال (1266-1257)ھۆكۈمرانلىقى بىرىگ

تهرپىدىن شهخس نۇمۇرلۇق ئىككىنچى ئىمپېرىيىسىدىكى موڭغۇل



(«ئىسالم ئىدى ئۆزگهرگهن ھۆكۈمرانلىققا مۇستهقىل

مهنگۈ خان كېيىنكى گهرچه ،( ،«بىرىگ» Ⅰ، ئىنسكلوپىدىيىسى»737

تهڭگه بىلهن نامى ئۆز باشالپ ئولتۇرغاندىن ئورنىدا ھۆكۈمرانلىق تۆمۈر

نام خانالرمۇ باشقا بارلىق جهمهتىدىكى شۇچى ، بولسىمۇ قۇيدۇرغان

شىبهننىڭ ھهم (ئوردا ئىدى قارام خانلىقىغا ئوردا ئالتۇن جهھهتتىنال

ئهمهلىيهتته مۇناسىۋىتىنىڭ قاراملىق )، ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ۋارىسلىرىنىمۇ

ئالتۇن تارىخچىالر قىسىم بىر . ئىدى يوق مهنىسى رېيال ھېچقانداق

ۋارىسلىرىنىڭ كېيىنىكى ئوردىنىڭ ، خانلىقى ئوردا كۆك خانلىقىنى ئوردا

ئۇنىڭغا بىراق ، ئاتىشىدۇ دهپ خانلىقى ئوردا ئاق تېررىتورىيىسىنى

«ئاق» تۈركچىدىكى«كۆك»، ، قوللىنىلماي ئىباره موڭغۇلچه

ئوردا «كۆك ماتېرىيالالردا تارىخىي قىسىم بىر . قوللىنىلغان

ئاتاشقا تېررىتورىيىسىنى ۋارىسلىرىنىڭ ئوردىنىڭ نام بۇ خانلىقى»دېگهن

ئېنىق نامى بىر ياشىغان باشلىرىدا ئهسىرنىڭ – 15 . قوللىنىلغان

كاتالوگى يازمىسنىڭ پارىسچه ئوۋنىڭ لى ھهقته (بۇ تارىخچى بولمىغان

بۇ ،1312 -1290) توغتاخان : دهيدۇ )مۇنداق قاراڭ 1062-بهتكه

مهكتۈپتا يوللىغان خانلىقىغا فىرانسىيه يىلى – 1305 خانى موڭغۇل نام

(Nogai) نوغاي شاھزاده ، دهۋرده ئولتۇرغان تهختته ئۇچرايدۇ)

بىلهن توغتاخان ، كۆتۈرۈپ توپىالڭ ( ئۆلتۈرۈلگهن 1300،يىلى –

شهرقته)، ئوردا) ئاق خانلىق كېيىن ئۇرۇشتىن ئوتتۇرىسىدىكى شاھزاده

ماتېرىيالغا بۇ . كهتكهن بۆلۈنۈپ دهپ (غهربته) ئوردا كۆك

مهنسۇپ ۋارىسلىرىغا نوغاينىڭ بولسا خانلىقى ئوردا ئاق ، ئاساسالنغاندا

ماس ئهمهلىيهتكه تارىخىي ھهرگىزمۇ بولغاندا بۇنداق ، بولىدۇ



شۇچىنىڭ پارىسالرنىڭ ئهسىردىكى – 15 بۇ ھهم كهلمهيدۇ

. چۈشهندۈرىدۇ كهتمهيدىغانلىقىنى بىلىپ ئانچه تارىخىنى ۋارىسلىرىنىڭ

. ئىدى ئاتىغان دهپ ئوردا ئاق تېررىتورىيىسنى شىبهننىڭ غازى ئهبۇل

خانلىقى ئوردا ئالتۇن ، باشقا تېررىتورىيىلىرىدىن شىبهننىڭ ھهم ئوردا

قارىغاندا تېررىتورىيىسىگه ئهۋالدلىرىنىڭ باشقا چىڭگىزخاننىڭ باشتىال

ھهم ئوردا ئۆزلىرىنىڭ جايالردا ئايرىم . ئىدى دۆلهت مۇستهھكهم كۆپ

ھهممىسى ئۇالرنىڭ بىراق ، ئىدى بار پادىشاھلىقالر بار قوشۇنى

دهرياسىدىن دوناي ئهمما ، قىالتتى ئېتىراپ ھۆكۈمرانلىقىنى خانلىقنىڭ

پۈتكۈل بولغان ئېقىنىغىچه تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر ھهتتا خارهزىمغىچه

ھېچقانداق دهرۋرىدىكى موڭغۇلالر تېررىتورىيىسىده خانلىقى ئوردا ئالتۇن

ئهمهس. مهۋجۇت سۇالله

موڭغۇلالرمۇ خانلىقىدىكى ئوردا ئالتۇن ئوخشاشال جايالردىكىگه باشقا

بۇ ئىلگىرى بۇنىڭدىن ، كهلدى ئېلىپ يېزىقىنى ئۇيغۇر قهدىمكى

مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىلىدىغانلىقىنى رايونىدىكىلهرنىڭ قىپچاقالر يېزىقىنى

يېزىلغان يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى بولغان بار ھازىر . تهس ناھايىتى

ئاخىرلىرىغا ئهسىرنىڭ يادىكارلىقلىرى-14 خانلىقىنىڭ ئوردا ئالتۇن

توختامىش(ئىسالم نهرسىلهردىن مهنسۇپ دهۋرگه شۇ . مهنسۇپ

كېيىنكى تىن قاراڭ) ،«بهتكه Ⅳ،P، 874- ئىنسكلوپىدىيىسى

ئۇيغۇر قهىمكى نامى خاننىڭ ئۈستىدىكى ئۇنىڭ . بار تهڭگىلهر

قۇيدۇرغان سالهي يېزىقى ئۇيغۇر قهدىمكى . يېزىلغان يېزىقىدا

چۈشهندۈرۈپ نهرسىنى شۇ تهڭگىلهر بۇ . ئۇچرايدۇ تهڭگىلهردىال

تۈركچىلىرىمۇ ، بولۇپ موڭغۇلچه بهزىده نامى خاننىڭ ، بىرىدۇكى



يېزىققا يېزىلغان ئهرهبچه پهقهت ئۇالر ، مۇمكىن بولىشى

ئىسمى جانبىكنىڭ ، مهسىلهن . ئوقۇلغان تهلهپپۇزدا ئوخشىمايدىغان

قىلىپ (Qambek) (1357-1341) يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى

تېخى –ئهسىرلهردىمۇ 15 تىلى مۇڭغۇل ، غازى ئهبۇل . يېزىلغان

ئوردا ئالتۇن ، كهمچىل دهلىل ئۇنىڭغا بىراق . دېگهن ، قوللىنىالتتى

، قۇيۇلمىغان تهڭگه ئىشلىتىلىپ يېزىق مۇڭغۇلچه دهۋرىده خانلىقى

تهڭگىلهر نهقىشلهنگهن سۆزلهر دېگهن بولسۇن» «قۇتلۇق تۈركچه بهلكى

مهنسۇپ دهۋرلهرگه كېيىنىكى قهدهر بىر ، تهڭگه (نامسىز بايقالدى

ئۇ بارغان) ئوردىسىغا ئۆزبهكخاننىڭ (ئۇ بهتۇ ئىبىن . مۇمكىن) بولىشى

توغرىسىدا ئايالالر ئىچىدىكى ئوردا . ئاڭلىغان تۈركچىنىال پهقهت يهرده

خاتۇن uluكۈچۈك hatun ) ) ، خاتۇن ئۇلۇ ئۇ ، توختالغاندا

( خانىش» «كىچىك ، خانىش» «چوڭ ) kuqukيهنى hatun ،

ئهۋالدلىرىدىن سهئىد خان . ئالغان تىلغا نامالرنى تۈركچه دېگهندهك

تىلى تۈك . ئاتايتتى دهپ ئاتا ئۇستازالرنى ھهم مهسلىھهتچى بولغان

، ئالدىدا بهتۇتهنىڭ ئىبىن شهھىرىده ئازاق . ئىشلىتىلهتتى دۇئاالرغىمۇ

(ئازاق ئهمىر ، ئۆزبهكخان) (يهنى سۇلتان ئولىماسى قىسىم بىر

ئۈچۈن ئولتۇرغانالر ھهم ئىدى) خارهزىملىقالردىن ئهمىرى شهھىرىنىڭ

قىلىپ تهرجىمه تۈركچىگه ئۇنى ئارقىدىن ، قىلغان دۇئا ئهرهبچه

ئۈستىده زىياپهت قېتىملىق بىر ئهمهس مهسچىتته بۇ ئهلۋهتته . بهرگهن

ئالدى كىشىلهر كېيىن ئوقۇغاندىن ئايهتلىرىنى قۇرئان ئۇ . بولغان

ئوقۇغان. ناخشا تۈركچه ، پارسچه كېيىن ئۇنىڭدىن ، ئهرهبچه بىلهن

تهسىر بۇلغارالرغا ۋادىسىدىكى دهرياسى ۋولگا تارقىلىپ دىنىنىڭ ئىسالم



تهسىرى تۈركلىرىنىڭ ئاسىيا ئوتتۇرا ۋه خازهرىم كۆپرهك كۆرسىتىشى

قىپچاقالر – تۈركلهر يهرلىك . مۇمكىن بولۇشى مۇناسىۋهتلىك بىلهن

غهربىي ۋه (روسىيه تهرهپتىن ئىككى بۇرۇنال خېلى دهۋرىدىن مۇڭغۇلالر

خىل بۇ . ئۇچرىغان تهسىرىگه دىنىنىڭ خرستىئان (كېلىدىغان ياۋروپا

بىر بۇ . تۇرغان بولۇپ مهۋجۇت يهنىل دهۋرىدىمۇ مۇڭغۇلالر تهسىر

لۇغىتىدىن تىلى قىپچاق ئاخىرىدىكى ئهسىرنىڭ -13 نۇقتىنى

كاتولىك ھهم ئىنجىلدىكى ئىچىده ئۇنىڭ . بولىدۇ كۆرۈۋالغىلى

ناھايىتى ئۇ ، بولۇپ بار تهرجىمىسى تۈركچه شېئىرالرنىڭ دىنىدىكى

پىششىق تىلىنى تۈك تارقاتقۇچىنىڭ دىن بۇ . قىلىنغان تهرجىمه ياخشى

بېرىدۇ. چۈشهندۈرۈپ بىلىدىغانلىقىنى

خرستىئان ئهسلىي ، بولۇپ ئىگه ئهۋزهللىككه دىنى ئىسالم خانلىقتا

. ئىدى بار كىرگهنلهرمۇ دىنىغا ئىسالم كېيىن ، قىلىپ ئېتقات دىنىغا

قىلىدىغانالردىن ئېتىقاد دىنىغا خرستىئان ھهم دىنى ئىسالم خانلىقتىكى

مۇسۇلمان يىلى – 1261 . ئىدى قىلىنغان كهچۈرۈم باج بىردهك

دىنىي پراۋوسالۋىيه شهھىرىده ساراي ۋاقىتتا ئولتۇرغان تهختته بىرىگخان

ئىدى. قۇرۇلغان رايونق

كېيىن توغرىسىدا ئىشى قىلغانلىق ئېتىقاد دىنىغا ئىسالم بىرىگنىڭ

دېگىنىگه غازىنىڭ ئهبۇل . قويۇلدى ئوتتۇرىغا قاراشالر ئوخشىمىغان

ئىككى ، ئولتۇرغاندا ئورنىغا خانلىق بىرىگخان ، ئاساسالنغاندا

ئېتىقاد دىنىغا ئىسالم تۈپهيلى مۇناسىۋىتى سودىگهرنىڭ بۇخارالىق

ئىلگىرىال ئولتۇرۇشتىن تهختىكه ئۇ ، قاراشالردا بىر يهنه . قىلغان

دىنىنى ئىسالم بىلهن تهسىرى شهيىخلهرنىڭ بۇخارالىق ھهم خۇنهجد



كىتابىدا راشىدىننىڭ ئۇنىڭغا، . دېيىلگهن ، قىلغان قوبۇل

دىنسىز ئۇنى ، چېتىلغان بىرىگخانغا رىۋايهت ھهققىدىكى ئوغۇزخان

، كىتابىدىن لوبلۇكنىڭ . تهسۋىرلىگهن دهپ ، ئهممىگهن ئانىسىنى

ھهم مهلۇم ئايالنغانلىقى مۇرىتىغا ئىسالم دهۋردىال ھايات بودۇ بىرىگنىڭ

خان . قىلىغان بايان ئىشلهتمهيدىغانلىقى گۆشى چوشقا ئوردىدا ئۇنىڭ

مۇرىتلىرى ئىسالم غۇالملىرىمۇ ، توقال ئۇنىڭ ھهتتا ، ئهمهس ئۆزىال

، ئىمام بىردىن ئهمىرلىرىنىڭ ھهم ئايالى بىر ھهر ئۇنىڭ . ئىدى

بار مهكتهپلهرمۇ ئۈگىتىدىغان قۇرئان بالىلىرىغا ، بولۇپ مۇئهززىنلىرى

قهتئىي بىلهن دىن ئىسالم يهنه بىرگه بىلهن شۇنىڭ . ئىدى

دهريا ئۇالر ، مهسىلهن . ئىدى بار ئادهتلهرمۇ كونا سىغىشالمايدىغان

ئهلچىلىرى مىسىر . يۇمايتتى قۇچا – قاچا ھهم يۇمايتتى كىر سۈيىده

تېپىلغاندا زۆرۈر ، يۇماي كىر ئوردىدا ، كېيىن ئۇققاندىن بۇنى

يۇياتتى. ئوغرىلىقچه

ئىمانسىزالر يهنه خانلىقىغا ئوردا ئالتۇن ، كېيىن ئۆلگهندىن بىرىگ

ھاكىمىيهتته ئۆزبهكخان خانلىقىغا ئوردا ئالتۇن . قىلدى ھۆكۈمرانلىق

دىنى ئىسالم دهۋرگىچه 1313-1340-يىللىرى) (1312-ياكى ئولتۇرغان

سهئىد ئۇستازىنىڭ ئۆزبهكخاننىڭ بهتۇته ئىبىن . ئىدى ئۈستۈنلۈكته

ئىكهنلىكى ھهمىد ئابدۇل ئىسمىنىڭ ئۇنىڭ ، ئىكهنلىكىنى ئهۋالدىدىن

مۇزېيىدا برېتانىيه قاراشتا) بىر يهنه . قالدۇرغان خاتىره ھهققىده

يازمىالرنىڭ پارىسچه ئوۋ: لى ،26،190 :«تولۇقلىما» يازما ساقالنغان

«تۈركىستان» بارتولد ، تۆۋىنىده نىڭ -163 مۇندهرىجىسى

نۇسخىسى، شهجهرىسى»تهرجىمه مىراس«تۈرك ، تهرجىمىسى ئىنگىلىزچه



(ئهسلى ئاتا سهئىد شهيخ (تۈركىستانلىق بهت – 232 ، لوندۇن،1838

ئاتىنىڭ كهنجى قىلىنغان دهپنه تاشكهنتكه ، ئهھمهد ئىسمى

، قىلغان قۇبۇل دىنىنى ئىسالم ئۆزبهكخان ئارقىلىق ( ئوقۇغۇچىسى

قويۇپ ئىسىم دهپ ئۆزبهكخان مۇھهممهد سۇلتان خانغا ئاتا سهئىد

توخۇ يهنى ، يىلى -720 ھىجىرىيه ئىش بۇ . دېيىلگهن ، قويغان

ئهۋلىيانىڭ ، رىۋايهتته بىر يهنه . بهرگهن يۈز يىلى) -1312) يىلىدا

پۇقرالىرى ئۆزبىكخاننىڭ كهلگهن رايونىغا ماۋهرائۇننهھر ئاڭالپ سۆزىنى

ئاڭلىماي نهسىھهتىنى شهيخنىڭ ، ئاتاشقان بىلهن نامى خان ئۆزلىرىنى

ئاتالغان دهپ مهنىده) قالماق(«قېلىش»دېگهن قالغانلىرى تۈركىستاندا

(ئهبۇل ماتېرىيالالردىمۇ تارىخىي باشقا يهنه ، بىراق . دېيىلگهن ،

دېگهن ئۆزبهكخان نامى ئۆزبهكلهرنىڭ ) ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز غازىنىمۇ

. قىلىنغان قهيت دهپ ، كهلگهن نامدىن

دۆلهتلهرىنى ۋارىسلىرىنىڭ شۇچى تارىخچىالر 15ئهسىردىكى –

كېيىنكى ، ئاسىيادا ئوتتۇرا . ئاتاشقان ئۈلۈسى»دهپ (ئۈلۈس)«ئۆزبهك

چاغاتاي ئۇنى ، قوللىنىپ نامىدا قهبىله كىشلهر ئۆزبهكنى دهۋرلهرده

قارمۇ بىلهن ئىسمى) ئوغلىنىڭ ئىككىنچى (چىڭگىزخاننىڭ نام دېگهن

تۈركىستاندىكى نام دېگهن چاغاتاي . قويغان ئورۇنغا قارشى –

خاننىڭ يهرلىك شۇ ئۇالر ، بولۇپ قوللىنىلغان ئاتاشقا خهلقنى چارۋىچى

قىالتتى. تهشكىل كۈچىنى ئارمىيه ئاساسىي

بهتكىچه( – 200-180 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه ئونىنچى

(جۇجى، شاھزادىنىڭ ئۇچ لېكىن ، بولسىمۇ كهڭرى گهرچه زېمىنى

ئهمهس يىراق ئارا ئۆز ئوردىلىرى كۆرسىتىدۇ) چاغاتاي،ئوگداينى



ئېقىنىدا يۇقىرى دهرياسىنىڭ ئېرتىش ئوردىسى جوجىنىڭ . ئىدى

دهپنه يهرگه شۇ ئۇ ئاساسالنغاندا ماتېرىيالالرغا دهسلهپكى ئهڭ بولۇپ،

كېيىن مازىرى ئۇنىڭ ئېيتىشىچه كېيىنكىلهرنىڭ . ئىكهن قىلىنغان

(بارتولد ئىكهن كېلىنگهن يۆتكهپ زېمىنىغا شبهننىڭ يهنى ، سارسۇغا

بۇ بهت). – 392 ، تهرجىمىسى ئىنگىلىزچه «تۇركىستان»

ئۆز كېيىن ئۆلگهندىن دادىسى يهنى ، يوسۇنىغا موڭغۇلالرنىڭ

جۇجى . كېلىدۇ ئۇيغۇن ئادىتىگه قالدۇرۇشتهك ئوغلىغا ئوردىسىنى

رايۇنىنى دهرياسى ئېرتىش ئوردا ئوغلى ئۇنىڭ ، كېيىن ئۆلگهندىن

(«ئىسالم ئوگداينىڭ ئوغلى ئۈچىنچى چىڭگىزخاننىڭ . باشقۇردى

جهنۇبقىراق ئوردىسى بهت) – 898 Ⅰ«توم ئىنىسكلوپىدىسى،

ئارال دهريا بۇ . ئىدى بويىدا دهرياسىنىڭ ئىمىل ، بولۇپ جايالشقان

دېيىشىگه راشىدىننىڭ جاي قىلىنغان دهپنه ئوگداي . قۇيۇالتتى كۆلىگه

ئېگىز بىر يىراقلىقتىكى كۇن ئىككى دهرياسىدىن ئېرتىش ئاساسالنغاندا

تاغدىن مۇشۇ ئېقىنى بىر دهرياسىنىڭ ئېرىتىش ، بولۇپ تاغدا

. باشلىنىدىكهن

بېكىتكىدهك ئېنىق دائىرىسىنى زېمىننىڭ قىلغان ھۆكۈمرانلىق ئوگداي

ئۇنىڭ يۇرتى ئوگداينىڭ ئېيتىشىچه جۇۋهينىنىڭ ماتېرىيال تارىخىي

« ئىچىده چېگىرىسىنىڭ كۈپۈك بىلهن ۋاقتىدا،«ئىمىل ھايات دادىسى

دېگۈدهك ⅩⅣ ، 31 ) . مهجمۇئهسى خاتىرلهش (جىپنى ئىكهن

غهربكه بىرسى دهريانىڭ ئىككى بۇ باشلىنىدىغان جايدىن بىر ئوخشاش

يۇرتى خانىنىڭ چاغىتاي كىتابىدا جۇۋهينى . ئاقاتتى شهرققه بىرسى ،

ئالماس ئوردىسى ئۇنىڭ ، بولۇپ ئېيتقان ئېنىق قهدهر بىر زېمىنىنى ھهم



» زېمىنى ئۇنىڭ . ئىكهن رايونىدا قۇياس ئهتراپىدىكى شهھىرى

بارىدىكهن». بۇخاراغىچه ۋه سهمهرقهند باشالپ چېگىرىسىدىن ئۇيغۇرالر

ئوردىسى خانىنىڭ چاغاتاي ھهم قۇياس ماتېرىيالالردا تارىىخىي باشقا

قۇياسنىڭ . دېيىلگهن رايوندا قىرغىقىدىكى جهنۇبىي دهرياسىنىڭ ئىلى

مهھمۇد ئىكهنلىكىنى شهھهر جايالشقان تهرىپى»گه ئارقا «بارىسخاننىڭ

ئۇ ، ئالغان تىلغا بهت) 330 – Ⅰ«توم («دىۋان، دىۋاندا كاشىغهرىي

بهت) – 129 Ⅲ«توم («دىۋان، يىرىده بىر باشقا دىۋاننىڭ يهنه

، ئاتىلىدۇ دهپ قاياس رايونالر تۇرىدىغان ياۋچىالر ھهم توخسى

سابلىغ : ئۇالر ، بولۇپ بار سېپىلى شهھهر ئۇچ يهرده ئۇ . دېگهن

كىتابىدا جۇۋهينى . ئىبارهت قاراقاياستىن ، قاياس ئۇزۇن ، قاياس

ئوردىلىرىنىڭ ۋارىسالرنىڭ قانچه بىر كيىنكى ئۇنىڭدىن ھهم چاغاتاي

ئېيتقان ئاتلىدىغانلىقىنى دهپ ئوي) چوڭ «uluюEV»(تىلىدا تۈرك

تۈركچه ناملىرىنىڭ ئوردىنىڭ ئۇچرىغان دهسلهپ ئوخشاش )مۇشىنىڭغا

دهپىن ۋارىسلىرى كېيىنكى ئۇنىڭ ھهم چاغاتاي قىزىقارلىق). ئاتىلىشى

ئهمهس. ئېنىق جاي قىلىنغان

ئېرتىش ئوردىلىرى ئوغلىنىڭ ئۇچ چىڭگىزخاننىڭ ، بولغاندا بۇنداق

بولغان جهنۇبىغىچه دهرياسىنىڭ ئىلى ئېقىنىدىن يۇقىرى دهرياسىنىڭ

بولىدۇ. بولغان ئىچىده دائىره كىچىك نىسپهتهن

چاغاتايغا رايونى ماۋهرئۇننهھر بولغان بۇخاراغىچه ۋه سهمهرقهند گهرچه

مهھمۇد تهيىنلىگهن ئوگداي يهرلهرگه ئۇ لېكىن بولسىمۇ، مهنسۇپ

ھىجىرىيه كېيىن . قىالتتى ھۆكۈمرانلىق تۇراتتى) خۇجهنتته ) يالۋاچ

ئۇكىسىنىڭ چاغاتاي يىلى –1239 –1238 مىالدىيه يهنى يىلى –636



بېگى تۇتۇق باشقا ، قالدۇرۇپ يالۋاچنى مهھمۇد ئالمايال رۇخسىتىنى

زېمىنى چاغاتاينىڭ رايونى ماۋهرئۇننهھر بىلهن بۇنىڭ . تهيىنلىدى

مهھمۇد يهنه ئوگداي دېيىشىچه راشىدىننىڭ ئهمما . قالدى بولۇپ

ئۇيغۇر بهشبالىق) باشالپ قاراغۇجىدىن مهسئۇدبهگنى ئوغلى يالۋاچنىڭ

ھهم سهمهرقهند قايالىق، ئالمىلىق، كاشغهر، ، ئۇدۇن ، ئىلى) خانلىقى

. قويغان باشقۇرۇشقا رايونالرنى بولغان دهرياسىغىچه ئامۇ بۇخارادىن

. تهيىنلىگهن بهگلىكىگه تۇتۇق پايتهختنىڭ ، بولسا يالۋاچنى مهھمۇد

كهتكهن. ئۆلۈپ تۇرۇپ ۋهزىپىسىده شۇ يىلغىچه – 1254 ئۇ

بولغان مهدىرىسىسى ئالى ئىسالم نامىدىكى ئۆز كاشىغهرده مهسئۇدبهگ

بۇخارا بىرى يهنه ئۇنىڭ ، بولۇپ قۇرغان مهسئۇدىيهنى ئىككىنچى

كاشىغهرگه ئوغلى ئۈچىنچى ئۇنىڭ بېشىدا ئهسىرنىڭ – 14 . ئىدى

، شۇكى ئهرزىيدىغىنى قىلىشقا دىققهت . ئولتۇراقالشقان كېلىپ كۆچۈپ

ئۆزگىرىشلهرنى سىياسىي بېشىدىن ئۆز سودىگهر مۇسۇلمان خارهزىملىك بۇ

ئۇنى ھهم قالغان ساقالپ ئورنىنى ئۆزنىڭ كېيىنمۇ ئۆتكۈزگهندىن

بايان رايونىنى شىنجاڭ ۋاقىتتىكى ئهينى . قالدۇرغان ئهۋالدلىرىغا

رايونالرنى شهرقىدىكى ئۇنىڭ ھهم خوتهن ماركوپولو ، قىلغاندا

خاتىرىسى ساياھهت »:ماركوپولونىڭ (يۈئىر ، دېگهن زېمىنى قۇبالينىڭ

رايونالر ئهتراپىدىكى كاشىغهرنىڭ ئۇنىڭدا Ⅰ،بىراق .196) . »لوندۇن

قىلىپ ئېنىق ئۇ توغرۇلۇق يهركهند . دېيىلگهن قاراشلىق ئېلىگه» «تۈرك

ماركوپولو يهرده بۇ ) دېگهن زېمىنى تهئهللۇق جىيهنگه خاننىڭ ئۇنى

قىزىقارلىقى: . ( قارىغان دهپ جىيهنى خاننىڭ قايدۇنى خاتالىشىپ

ئۇرۇشقاندا ئارا ئۆز قايدۇ بىلهن قۇبالي ئېلىنى ئۇيغۇرالر راشىددىن



دهپ ساقلىغان مۇناسىۋهتنى بىلهن تهرهپ ئىككىال ، تۇرۇپ ئوتتۇرىدا

نهشىر بولۇشنىڭ «جامىئۇتتهۋارىخ»، (راشىددىن قىلىدۇ بايان

خانلىقنىڭ ئىدقۇت يهنىال جاي ئۇ ئېنىقكى . بهت) – 502 نۇسخىسى،

ئهل چىڭگىزخانغا يىلى – 1209 بارچۇق . ئىدى ھۆكۈمرانلىقىدا

. قاتناشقان ئۇرۇشقا قارشى كۈچلۈككه يىلى – 1218 ، بولۇپ بولغان

ئاخىرىدا . قاتناشقان قىلىشقا يۈرۈش ئۈستىگه شاھ خارهزىم يهنه كېيىن

. قاتناشقان ئۇرشىغا بويسۇندۇرۇش خانلىقىنى تاڭغۇت غهربىي يهنه

ئوغلى ئۈچ . كهتكهن ئۆلۈپ چاغدا ئولتۇرغان تهختكه ئوگداي بارچۇق

ئوغلى چوڭ . قىلغان ۋارىسلىق ئورنىغا ئۇنىڭ ئارقىدىن ئارقا-

دهۋرىده ھۆكۈمرانلىقى ) 1246 تۇراكنا(1241- ئايالى ئوگداينىڭ

بىر دهۋرىده ھۆكۈمرانلىقى مۆنكى ئوغلى ئىككىنچى . كهتكهن ئۆلۈپ

مهسچىتته ئىشنىدىغانالرنى دىنىغا ئىسالم بهشبالىقتىكى كۈنى جۇمه

تهپسىالتىنى ) قىلىنغان ھۆكۈم ئۆلۈمگه ئۈچۈن بولغانلىقى ئۆلتۈرمهكچى

كېيىن ئوغلى ،ⅩⅣ،ئۈچىنچى 341) . كۆرۈڭ كىتابىدىن جۇۋهينىنىڭ

باشقا ئاالقىدار خانلىقىغا ئىدىقۇت . ئولتۇرغان ئورنىغا ئاكىسىنىڭ

ئارقىلىق زېمىنى قايدۇنىڭ تهرهپتىن بىر يوق.خان ماتېرىيالالر تارىخىي

ئوتتۇرا تهرهپتىن بىر يهنه ، كېڭهيتسه زېمىنىنى تهئهللۇق ئۆزىگه

ھهم ھىالكۇ ۋاقتىدا ھايات قايدۇ خانلىقى موڭغۇل ئاسىيادىكى

غهربتىكى ھهم جهنۇپ ئۆزىنىڭ ئارقىلىق زېمىنى ۋارىسلىرىنىڭ جوجىنىڭ

شهرقتىكى ھالدا تهدىرىجى ئۇلۇسى جۇقى . ئىدى كېڭهيتكهن زېمىنىنى

زېمىننى شهرقىدىكى ئېقىمىنىڭ تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ سىر يهنه ، زېمىننى

ئوردا يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ –13) قويدى چىقىرىپ قولدىن



ماتېرىيال تارىخىي تهپسىلىي ئاالقىدار تۇرغانلىقىغا قهيهرده ۋارىسلىرىنىڭ

قونچى ۋارىسى ئوردا ، ئاساسالنغاندا بايانىغا (راشىددىنىڭ ، يوق

ماركوپولۇ . ئولتۇراقالشقان جايغا يېقىن شىمالغا غهربىي ھهم غهرب

«ياۋا كىشلهر جايدىكى ئۇ ، يېقىن شىمالغا زېمىنىنى قونچىنىڭ

ھايات قايدۇ قونچى . قىلىدۇ بايان دهپ ، ياشايدۇ ھايۋان»الردهك

بايان ئوغلى ئورنىغا ئۇنىڭ بولۇپ، كهتكهن ئۆلۈپ ۋاقتىدىال

ئولتۇرغان.

موڭغۇلالرنىڭ قىسىم بىر ئاسىيادا ئوتتۇرا بېشىدا 14ئهسىرنىڭ –

ئوردا ئالتۇن نۇقتا بىر (بۇ ئىدى بار خانلىقلىرى مهزگىلىدىكى دهسلهپكى

– 14 ) قارشىنىڭ جهمال نۇقتا بىر بۇ زىت). بىلهن خانلىقى

يېزىلغان ئهرهبچه پۈتۈنلهي بىلهن )ئهسىرى يېزىلغان بېشىدا ئهسىرنىڭ

ئهرهبچه ھهممىسى ھۆكۈمرانالرنىڭ . ئۇچرايدۇ يادنامىلىرىده مازار

پارىس دهۋرىدىكى بۇرۇنقى (موڭغۇلالردىن قولالنغان نامنى )Malikشاھ)

خان ھهم سۇلتان بهزىده ئوخشاش)، خانلىقلىرىغا ئاسىيا ئوتتۇرا ھهم

پهرغانىنىڭ قارشى جامال . ئىشلهتكهن قوشۇپ نامالرنى دېگهن

ئوغلى ئۇنىڭ ئۆزكهنتته . ئالىدۇ تىلغا شاھنى مهلىك ئىلچى ھۆكۈمرانى

ھىجىرىيه665- ئۇ . بار مازىرى شاھنىڭ مهلىك سهتىلمىش ۋارىسى ھهم

يادنامىسىده (مازار كهتكهن ئۆلۈپ –يىلى 1227 -1226 مىالدى يىلى

.arch، Ⅲ ) . بار خهتلهر Puotok,Turkدېگهن kruzkaljub ،

كېلىپ تۈركلهردىن ھۆكۈمرانالر بۇ ، قارىغاندا ئاتىلىشىدىن ھهم ئىسمى

ئاتا ئهۋلىيا بولۇپ قهدىمى تولىمۇ نامالر ۋه ئىسىم قىسىم بىر . چىققان

Baliю Bulge ulyю IKbal كهتكهن ئۆلۈپ يىلى -1262 مازىرىغا



» مهجمۇئه قىلىنغان») دهپىن خان يهرلىك بىر hanئىسىملىك

جامال . يېزىلغان ئهرهبچه ھهممىسى يادناملىرىنىڭ .(Ⅻ،P،5مازار

يادنامىسىنى مازار بىر ئىشلىگهن ئهرهبچه جهندده ئۆزى ئهسىرىده قارشى

سۇغناقنىڭ خارهزىمى كامالىدىن ئهۋلىيالىرىدىن (تۈرك كهلتۇرىدۇ نهقىل

. كهتكهن) ئۆلۈپ يىلى – 1273 ئادهم ئۇ . ئىشلىگهن يادنامىسىنى

دهرياسى سىر ، بولمىغان يىراق ئانچه خۇجهندتىن يهنه قارشى جامال

ئهرهبچه قىلىنغان تهرجىمه پارىسچىغا مازاردىكى بۇ جايالشقان بويىغا

خوتهن يهنه ئۇ بىرگه بىلهن شۇنىڭ . كهلتۈرىدۇ نهقىل شىئېرنى

بېغىشالنغان گه ئهمهس) ئېنىق تىگېن(ۋاقتى مۇنىش سۇلتانى

شاھ ، ئاھ تىلهيمىز. كۆرۈشىڭىزنى ئۆمۈر ئۇزۇن :«سىزنىڭ پارىسچه

»دگهن تىلىشىدۇ دهپ كۆرگۈسى ئۆمۈر ئۇزۇن مۇنىش ھهممىسى تۈركلهر

جۇمله بىر ئاخىرىدا ئهڭ . كهلتۈرىدۇ نهقىل شىئېرنى بىر مهنىدىكى

(Turki yarlak kari bolmix munmix Tegin gandan تۈركچه

،Ⅰ ،151– نهشىرى رۇسچه biziتۈركىستان» ey xah guyad ) ، «

بهت(

چۈشهندۈرۈشكه مهۋجۇتلىقىنى خانلىقالرنىڭ يهرلىك 13ئهسىردىكى –

تېپىلغان جايلىرىدىن قايسى ھهر ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا يهنه بولىدىغان

قۇيۇلغان نامىغا خانالرنىڭ يهرلىك دېگۈدهك تهڭگىلهر بۇ . بار تهڭگىلهر

نامىغا دۇۋا ، قايدۇ . ئاتالمىغان نامى ئۇالرنىڭ لېكىن ، بولسىمۇ

مهڭگۈ خانلىقىنىڭ ئوردا ئالتۇن ئهمما . يوق تهڭگىلهر قۇيۇلغان ئاتاپ

ھازىرغىچه . قۇيۇلغان تهڭگه ئاتاپ نامىغا ئۇنىڭ دهۋرىده خان تۆمۈر

خانالر يهرلىك بىلهن يهرلهر قىلغان ھۆكۈمرهنلىق بىۋاسته خان



ماتېرىيالالر تارىخىي ئاالقىدار دائىرىسىگه چېگىرا يهرلهرنىڭ باشقۇرغان

دېيهرلىك. يوق

ئۇ ، بولۇپ ئهتراپتا يېقىن شهھرىگه ئالمالىق ئوردىسى چاغاتاينىڭ

خانالر يهرلىك بولغان ئهل ئۆزلىكىدىن چىڭگىزخانغا يهرلهرگه

زىيارهت قاييالىقنى روبروك يىلى . 1253 – قىالتتى ھۆكۈمرانلىق

بولۇپ شهھهر چوڭ بىر «بۇ ئۇ . تۇرغان كۈن 12 يهرده ئۇ ھهم قىلغان

مۇسۇلمانالر بۇ قىزىقارلىقى . دېگهن قىزىيدىكهن» ناھايىتى بازارلىرى ،

شهھهرنىڭ بۇ . ئىكهن بار مهسچىت ئۈچ مهنسۈپ ئۇيغۇرالرغا شهھىرىده

. بوالتتى ياخشى تېىىمۇ بولسا بولغان بايقىغىلى خارابىلىقىنى

روبروك . بولمايدۇ بېكىتكىلى ئېنىق ئورنىنىمۇ ئۇنىڭ ئهپسۇسلىنارلىقى

ئۇ ، بولۇپ كهلگهن رايونىغا ئولتۇراق ئاھالىلهر بىر شىمالىدا قاييالىقنىڭ

ھهم ئىكهن مۇرىدلىرى خرىستىيان ھهممىسى يهردىكىلهرنىڭ

شىمالىدىكى يهتتسۇنىڭ ھازىرغىچه بىراق ئىكهن. بار چىركاۋلىرىمۇ

بايقالمىدى. يادىكارلىقلىرى دىنى نىستورىيان رايونالردا

روبروك رايونالردا جهنۇبىدىكى ،قاييالىقنىڭ شىمالى دهرياسىنىڭ ئىلى

بۇ بىراق ، ئۇچراتقان شهھىرىنى مۇسۇلمانالر بىر چىرايلىق يهنه

سۆزلهيدىكهن پارىسچه ، سۆزلهشمهستىن تۈركچه ئاھالىسى شهھهرنىڭ

ماۋهرائۇننهھر يېقىندىال ئۇالر . بهت) – 139 تهرجىمىسى )روكىينىڭ

. مۇمكىن بولشى خهلق كهلگهن كۆچۈپ جهنۇبىدىن رايوننىڭ

شىمالىدىكى دهرياسىنىڭ ئىلى چاغدا ئهينى ، ئېيتقاندا ئومۇمالشتۇرۇپ

. يۇزلهنگهن قاراپ خارابلىشىشقا شهھهرلهر جايالشقان تۈزلهڭلىككه

ئۈچۈن قىلىش يايالق بىراق ئىدى، بار شهھهرلهر رايوندا بۇ ئىلگىرى



كۆپ جايالرنىڭ بۇ يهنه روبروك . بۇزىۋهتكهن جاينى بۇ تاتارالر

ئادهتتىكى ئارقىلىق ئىسىم بۇ (روبروك تۈركمهنلهرنىڭ قىسمىنى

بايان ئىگىلىۋالغانلىقىنى ( كېرهك بولسا كۆرسهتمهكچى تۈركلهرنى

خارابلىشىپ مهدهنىيىتىنىڭ رايوننىڭ بۇ روبروكنىڭ . قىلىدۇ

ئىسپاتاليدۇ چاڭدې خهنزۇالردىن سۆزلىرىنى ھهققىدىكى كهتكهنلىكى

موڭغۇل يىلى – 1259 ئۇ ، بولۇپ دهۋرداش بىلهن روبروك (چاڭدې

مۇشۇ ئهۋهتكهنده يېنىغا ھىالگۇنىڭ ئىنىسى ئۇنى مونكى خانى

»نى خاتىرىسى بېرىش ئهلچىلىككه «غهربكه ئۇ . ئۆتكهن رايوندىن

بىرتچىنهيدنىڭ تهرجىمىسىنى ئىنگىلىزچه ئۇنىڭ ، قالدۇرغان يېزىپ

ئىلگىرى چاڭدې كۆرۈڭ). كىتابىدىن دېگهن « تارىخى ئهسىر »ئوتتۇرا

بار قۇرلۇشلىرىمۇ سۇغۇرۇش ھهم ئىدى كۆپ ئادهم رايونىدا لياۋ غهربىي

دهپ ، ئىدى بار خارابىلهرمۇ قهدىمى نۇرغۇن يهنه شۇنداقال . ئىدى

قىلىدۇ. بايان

شهھهرلهرگه ئاسىيادىكى ئوتتۇرا ، «ئىزاھات»ىدا قارشىنىڭ جامال

ياشىغان ئهسىرده . 16 – بار ماتېرىيالالر قىزىقارلىق نۇرغۇن ئاالقىدار

تۇغۇلغان باالساغۇندا قارشىنى جامال ھهيدهر مۇھهممهت ئهدىب

، ئالغاندا تىلغا كىشلهرنى مهشھۇر شهھهردىكى بىر ھهر بولغاچقا

باالساغۇندىن ، ئالغان تىلغا ئادهمنى دهك 10 ئاران سهمهرقهنتتىن

ئېلىش تىلغا كىشلهرنى نۇرغۇن ياشىغان شهھهرده بىر ۋاقىتتا بىرال بولسا

دهپ ، يانباسقان باالساغۇنغا ئۇ ، سىغمايدۇ ئهقىلگه

نۇسخىسى«تارىخىي تهرجىمه ئىنگىلىزچه .(روسنىڭ ئهيىپلهيدۇ

نۇسخىسى يازما بىر بىردىن -بهت)«ئىزاھات»نىڭ 364 رهشىدى»،



تۇرمۇش مهدهنىيهت شهھىرىنىڭ باالساغۇن كىشلهر ئىلگىرى بايقىلىشتىن

يازما بۇ قىلىشاتتى. ئارزۇ بايقاشنى ئهسهرلىرىنى ئهدهبىي ، تارىخى

ئۇنىڭدا ، بولمىدى قىلغاندهك ئارزۇ ئهھۋال كېيىن بايقالغاندىن

تۇغۇلغان شهھهرده بۇ . ئىدى ئىلىنمىغان تىلغا شهھىرى باالساغۇن

ئۇستازى پهقهت يازغۇچى ئالغاندا تىلغا كىشلهرنى يهرلىك مهشھۇر

ئهخمهت رۇكىنددىن ئوغلى ئۇنىڭ ھهم باالساغۇنى ئهييۇپ شهمسىددىن

رۇسچه تۈركىستان» ») توختىلىدۇ ئۈستىدىال باالساغۇنى

ئۇ يىلى – 1259 ئېلىپ تىلغا قۇزبالىقنى يهنه –Ⅰ،141،بهت)، نهشىرى

جايدىكى بۇ . دهيدۇ ، قىلىنغان دهپن خانى ئالمالىق بىر يهرگه

«توم Ⅰ كىتابىدىكى(«دىۋان كاشىغهرىينىڭ مهھمۇد بهلكىم باالساغۇن

ئهسىردىكى – 13 يهنه ئىسىم بۇ ) ئوردۇ قۇز بهت) –112 ھهم -60،

بىراق ، مۇمكىن بولىشى ئۇچرايدۇ) ماتېرىيالالردىمۇ تارىخىي خهنزۇچه

بولغان بىلهن ئىسمى ئۆز شهھهرنىڭ بۇ قارشى جامال ئهجهپلىنهرلىكى

كۆرۈۋېلىشقا ئىسمىدىن ئۇستازىنىڭ ئۇنىڭ نوقتىنى بىر بۇ باالساغۇننى)

، كىتابىدا قارشى جامال باشقا ئۇنىڭدىن ، ئىشلهتمىگهن ( بولىدۇ

جاينىڭ دېگهن il alargu ئۇچرىمايدىغان ماتېرىيالالردا تارىخىي باشقا

يهر جايالشقان ئوردىسى خاننىڭ چاغاتاي بۇ . ئالىدۇ تىلغا ئىسمىنى

مهپهش قۇتبىدىن سودىگهر ، ۋهزىرى خانىنىڭ چاغاتاي ، بولۇپ

جاينى تۇغۇلغان ئۇنىڭ بۇنى ، ئادهم يهرلىك مۇشۇ ئهخمهت

») بولىدۇ كۆرۋالغىلى دىن l alargawi ئىسمى بىلدۇرىدىغان

– 1260 ئادهم بۇ . Ⅰ،بهت) ،140– نۇسخىسى رۇسچه تۈركىستان»

ئۆلۈپ شهھهرده بىر رايونىدىكى ئالمالىق ۋاقىتتا تهختتىكى ئارغۇ يىلى



قىلىنغان. دهپن مهسچىتكه سالغان ئۆزى ھهم كهتكهن

خوتهن، كاشىغهر، ئالمالىق، شهھهرلهر) قىسىم بىر قارشى جامال

قىسقىچه ،بارچكهند)ئۈستىده شاش تهۋه رايونىغا پهرغانه ھهم خۇجهند

شهخسلهرنى ھهم ئۆلىما مهشھۇر شهھهردىكى بىر ھهر . قالدۇرغان خاتىره

دادىسى (ئۇنىڭ تۇغۇلۇپ ئالمىلىقتا قارشى جامال تونۇشتۇرغان،

ئوتتۇرا ھهم كهلگهن كۆچۈپ كاشىغهرگه كېيىن ) باالساغۇنلۇق

(ئهينى كاشىغهر ئۇ . بارغان شهھهرلهرگه قىسىم بىر باشقا ئاسىيادىكى

چوڭ ناھايىتى (بۇرۇندىنال خۇجهندنىڭ ئىدى)ھهم سايلىقتا بىر ۋاقىتتا

ناھايىتى يهنال سودىنىڭ ئهمما ، بولغانلىقىنى ۋهيران ئىدى) شهھهر

، توختالغاندا ئۈستىده كاشىغهر ئۇ . قىلغان بايان جانلىنىدىغانلىقىنى

بۇ . ئېيتىدۇ ئۇچرىغانلىقىنى تاجاۋۇزىغا جۇتالىقالرنىڭ شهھهرنىڭ بۇ

شىنجاڭدا كېيىن سۆز بۇ . ئۇچراتتۇق تۇنجى يهرده بۇ بىز ئىسىمنى

ئۇ ، بولۇپ قوللىنىلغان ئىپادىلهشكه قازاقالرنى تۈركىستاندىكى غهربىي

بىلهن بۇالڭچىلىق چىققان ئايرىلىپ قهبىلىلىرىدىن ھهم خانلىرى ئۆز

پهسلىده قىش جۇتالىقالر . كۆرسهتكهن خهلقلهرنى چارۋىچى شوغۇلالنغان

يهنه . ئېلىنمىغان تىلغا ئىكهنلىگى يىل قايسى ، بولۇپ كىرگهن بېسىپ

، ئاغدۇرمايدىغانلىقى يهر بىلهن ھايۋان تېرىشقا يهر رايونىدا كاشىغهر

(ئهسلى قىلغان بايان ئىشلىتىدىغانلىقىنى سايمانلىرى باغۋهنچىلىك ئهمما

نهشىرى، رۇسچه »،«تۈركىستان» «پالتا kulaudمهنىسى ، ئهسهرده

كهم ھايۋانلىرى تېرىقچىلىق ئېنىقكى كاشىغهرده ھازىر . بهت) –144،

. ئهمهس

رايونىنىڭ تۈركىستان بولسىمۇ ئاستا گهرچه ، -13ئهسىرده



چىڭگىزخان ، كېتىۋاتاتتى ئوڭۇشلۇق تۈركلىشىشى ھهم ئىسالملىشىشى

موغۇلالر ، بولۇپ ئهكسىچه دهۋرىدىكىنىڭ كۈچلۈك ئهھۋال دهۋرىده

كىيىملهرنى مۇسۇلمانچه قاراكىدانالر قالغان ھايات دهۋرىده بېسۋالغان

لياۋ غهربىي (ئىلگىرى . Ⅰ،بهت ،29– يۈرشهتتى(بولتىشىنكى كىيىپ

قارشى موڭغۇلالرغا ، ئهھۋالى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىكى تېرىتورىيىسى

ئهھۋالىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىكى دائىرىسى خارهزىم چىققان

ئىدى. ياخشىراق

دهۋرىده موڭغۇلالر زىيانكهشلىك بولغان مۇسۇلمانالرغا ۋاقتىدىكى كۈچلۈك

قىزغىن يۇسۇنىنى موڭغۇلالرنىڭ چاغاتاي . تهكرارالنمىدى قايتا

ئادهتلىرىده ئىسالم مۇسۇلمانالر بهزىده ، بولغاچقا قوغدىغۇچىالردىن

بىر جۇۋهينى ، ئۆلگهنده چاغاتاي . جازالىغان ئۇالرنى تۇرغاچقا چىڭ

. قىلغان مهسخىره ئۇنى كهلتۈرۈپ نهقىل شېئىرىنى شائىرىنىڭ پارىس

كىرىشكه سۇغا ئالدىدا باشقىالر :«بۇ مىسرالىرىدا ئاخىرقى شېئىرنىڭ

بولدى غهرق دېڭىزغا ئۆزى ھازىر ئىدى. ئادهم قىاللمايدىغان جۇرئهت

بىراق ئىدى. ئهۋهز سادىر يازغۇچىسى شېئىرنىڭ (بۇ دېيىلگهن «

ئۆتكهن) تىۋىپ مۇسۇلمان ئىسىملىك مهجىددىن دهۋرىده چاغاتاي

تهسىرى ئهمدنىڭمۇ ھهبهش قۇتبىددىن سودىگهر چوڭ باشقا ئۇنىڭدىن

ئۆزىنىڭ ئۇ ، ئىدىكى چوڭ شۇنداق تهسىرى ئۇنىڭ . ئىدى چوڭ

كىشلهر . قويغان قىلىپ ھهمراھ ئوغۇللىرىغا چاغاتاينىڭ ئوغۇللىرىنى

قهستلهپ سهككاكىنى(خارهزىملىق) يۈسۈپ ئۆلىما مهشھۇر ئۇنى

ئىسالم چاغدىكى ئهينى .سهككاكىنىڭ دېيىشىدۇ ئۆلتۈرىۋهتكهن

«مىفتاھۇل كىتابى ئالغان نام دهپ قامۇس دۇنياسىدا



مۇھهممهد ئوقۇغۇچىسى ، باشقا ئاچقۇچى)دىن ئۇلۇم»(ئىلىملهرنىڭ

بار(بروككلمان: خېتى (يازغان تۈركلهردىن (غهربىي زادىگه ساچاقلى

»،Ⅰ،296) تارىخى. ئهدهبىيات «ئهرهب

پائالىيىتى ئىلمىي ئۆلىمالىرىنىڭ مۇسۇلمان تۈركىستان ۋاقىتتىكى بۇ

بۇراق بىلهن مۇبارهكشاھ . ئهمهس كۆپ بىلىدىغانلىرىمۇ ھهققىده

نىڭ كىرگهنلهر) ئىسالمغا بولۇپ تۇنجى جهمهتىده خان چاغاتاي (ئۇالر

قارشى جامال . بىلمهيمىز كىملىكىنى ئۇستازلىرىنىڭ دىنىي

. دهيدۇ ، ئىدى مۇسۇلمان خاتۇنمۇ ئېرگهن ئانىسى مۇبارهكشاھنىڭ

چۇ بويىچه ئادىتى موڭغۇلالرنىڭ ئۇ ، ئىدى ئهمهس مۇسۇلمان قايدۇ

قىلىنغان. دهپن تاققا ئارلىقىدىكى دهرياسى ئىلى بىلهن دهرياسى

بولىدىغان چۈشهندۈرۈشكه مۇھىملىقىنى تىلىنىڭ تۈرك چاغدىكى ئهينى

نهسهبى چىڭگىزخاننىڭ كىتابىدا راشىددىننىڭ ماتېرىيال تارىخىي

نويان ئۇلۇغ نويان، يىكى تۈركچه ، موڭغۇلچه توختالغاندا ئۈستىده

ئىمېرىيىنىڭ تىلىنى تۈرك مۇسۇلمانالر چاغدا ئهينى . قوللىنىلغان تهڭ

كارىپنى پورانو يىلى . 1246- ئويلىمىغان قىلىشنى تىلى ھۆكۈمهت

ئارقىلىق« ئۇ كىشلهر ، قايتقىنىدا ياۋرۇپاغا ، ئايرىلىپ موڭغۇلىيهدىن

پروفېسور . ئهۋهتكهن پاپىغا خهتنى بىر يېزىلغان دا تىلى» ساراسىن

تىلىدا پارس ئۇ ، ئاي – 11 يىلى -1246 ۋاقتى خهتنىڭ بۇ پىللىئوت

. دهيدۇ ئهمهس تىلى پارس تىلى يازغۇچىنىڭ خهتنى ، يېزىلغان

يېزىلمىغان نامى خاننىڭ ، باشالنغان تىلىدا تۈرك بېشى خهتنىڭ

» (taluinung پهرمانى خانىنىڭ دۇنيا پۈتۈن ھهم ئۇلۈس پهقهت«ئۇلۇغ

تۈركچه خهتته . باشالنغان hanدهپ yarliюunz ulю ulusnung)



سودىگىرى تۈرك ئاسىيالىق ئوتتۇرا يازغۇچى خهتنى . ئۇچرايدۇ سۆزلهرمۇ

يازغان تىلدا كىتابى قولالنغان ئورتاق چاغدا ئهينى خهتنى ئۇ ، بولۇپ

) بهت. -30– 3، پاپا» ھهم موڭغۇلالر (پىللىئوت«

بهتكىچه( – 222-201 كىتاب (ئهسلى لېكسىيه بىرىنچى ئون

نهسهبىدىكىلهرنىڭ چاغاتاي بىلهن ئوگداي بېشىدا 14ئهسىرنىڭ –

. قااليمىقانالشتۇرۋهتتى رايونىنى ئاسىيا ئوتتۇرا مالىمانچىلىقى ئىچكى

يېزا ھهم تۇرمۇشى شهھهر يىللىق ئۇزۇن تۈركىستان بىلهن ماۋهرئۇننهھر

تېز ناھايىتى كېيىن ئۇرۇشتىن ، بولغاچقا ئىگه ئهنئهنىسىگه ئىهىلىك

بۇنىڭغا ئهھۋالى رايونالرنىڭ شىمالدىكى بىراق . كېلىۋالدى ئهسلىگه

(1348-1301) ئۆمهرى ئهل تارىخچىسى ئهرهب . ئوخشىمايتتى

: دهيدۇ مۇنداق كهلتۈرۈپ نهقىل سۆزىنى بىرسىنىڭ بارغان تۈركىستانغا

قارىماققا يىراقتىن ئىكهن، بار خارابىلىقالر نۇرغۇن تۈركىستاندا »

، بولسا يېقىنالشقاندا بىراق ، كۆرنىدىكهن كهنتلهر يېشىللىق ئهتراپى

ئاھالىلهر يهردىكى بۇ ، ئۇچرايدىكهن خارابىلىقالرغا تاشالندۇق پهقهت

شوغۇلالنمايدىكهن» بىلهن دېھقانچىلىق ، قىلىدىكهن چارۋىچىلىق

» ⅩⅥ ، تالالنما ھۆججهتلىرىدىن شهرق ساقالنغان (فرانسىيىده

). بهت -257 ، قىسىم بىرىنچى

كېبىك(1318-1326-يىللىرى ۋارىسى كېيىنكى بۇقىنىڭ ئىسهن

ئوتتۇرا ۋاقتى ئولتۇرغان تهخىتته ئۇنىڭ ، بولۇپ ئولتۇرغان تهخىتته

قۇبۇل مهدهنىيىتىنى ئىسالم تهدرىجى خانلىرىنىڭ موڭغۇل ئاسىيادىكى

يات كېبىكمۇ ، ئوخشاش ئهجدادلىرىغا . ئىگه ئهھمىيهتكه زور قىلىشىدا

نهخشىپ ھهم ئولتۇراقالشقان كېلىپ ماۋهرائۇننهھرىگه ئۇ . ئىدى دىندا



ساراي بىر ئهتراپىدا ئېقىمى) تۆۋهنكى دهرياسىنىڭ كاشغهر )

ساراينى بىلهن سۆزى (karxi) قارشى موڭغۇلالر . سالدۇرغان

» دىۋانى تىلالر «تۈركى ھهم «قۇتادغۇبىلىك» سۆز بۇ . ئىپادىلهيتتى

سۆزنى تۈركچه بۇ ئۇچرايدۇ. ،Ⅰ«دا 354، 215، 376) »)دىۋان

قهدىمكى ئويمانلىقىدىكى تارىم شىنجاڭنىڭ تۈركلهر ئېنىقكى

. قىلغان قۇبۇل تىلىدىن ئاھالىلهرنىڭ

تهڭگىللىرىگه پارس بىلهن نامى خاننىڭ ئىجادىيىتى بىر يهنه كېبىكنىڭ

. بولدى تارقىتىش قۇيۇپ دهرھهم ھهم دىنار كىچىك – چوڭ ئوخشاش

بۇ ، ئوخشاش بۇرۇنقىغا . كېلهتتى توغرا دهرھهمگه ئالته دىنار بىر

قاتارلىق تىرمىز ، ئوترار ، سهمهرقهند ، بۇخارا تهڭگىلهر

خىل بۇ كېيىن . تارقىتىلدى قۇيۇپ شهھهرلهرده چوڭ ماۋهرائۇننهھردىكى

ئۇيغۇر قهدىمكى باشقا ئۇنىڭدىن . ئاتالدى دهپ كېبكى تهڭگه

تهڭگىلهرگه بۇ . بايقالدى تهڭگىلهر نامسىز يېزىلغان تۈركچه يېزىقىدا

خهتلهر دېگهن بولسۇن» «قۇتلۇغ ئوخشاش خانلىقىدىكىگه ئوردۇ ئالتۇن

موڭغۇلچه تهڭگىلىرىگه خانلىقىنىڭ چاغاتاي بىراق . ئىدى ئويۇلغان

شۇنىڭدىن ، ئهجهپلهندۈرىدىغىنى كىشىنى . ئىدى يېزىلغان سۆزلهر

يېزىقىدا ئهرهب تهڭگىلهرگه دهۋرىدىكى تۆمۈرىيلهر كېيىن سهلال

تىلىدىكى تۈرك بۇ ، ئىدى يېزىلغان دهپ ugemannسۆزۈم) موڭغۇلچه)

»Ⅶ ، 366 توپلىمى.( («ماقالىلهر كېلىدۇ. تهڭداش sөzumگه

ئىسالم (1334 -1326) تارماشرىن ئۇكىسى ئۇنىڭ ، ۋارىسى كېبكنىڭ

بهيئهت دىنىغا ئىسالم ئۇ . ئۇچرىغان ئهڭ تهسىرىگه مهدهنىيىتىنىڭ

ئۆيىده كىگىز ئۆزىنىڭ كۇنىسى قىش بىر تارماشرىن بىراق ، قىلغان



قىلغان. قۇبۇل بهتۇتهنى ئىبن ساياھهتچىسى ئهرهب

يهنىال موڭغۇلچىنى نهسهبىدىكىلهرنىڭ خان چاغاتاي چاغدىكى ئهينى

بهتۇته ئىبن . يوق ماتېرىيال تارىخىي چۈشهندۇرگىدهك بىلىدىغانلىقىنى

بىلهن بهتۇته ئىبن . قىلىدۇ بايان سۆزلىگهنلىكىنى تۈركچه تارماشرىن

دىنى خاننىڭ ، ئالقىشلىغان بىلهن تىلى تۈرك ئۇنى كۆرۈشكهنده

ھهر خان . سۆزلىگهن تىلىدا پارىس ياغى ھۈسهممىددىن ئىمام ئۇستازى

. «زىكرى»ئوقۇغان تىلىدا تۈرك چىققۇچه كۈن كېيىن بامداتتىن كۈنى

ئۇيغۇر سۆزلهر تۈركچه قىسىم بىر كهلتۈرگهن نهقىل كىتابىدا بهتۇته ئىبن

موڭغۇل يهنى ئىدى. سۆزلهر قىلىنغان قوبۇل موڭغۇلچىگه تىلىدىن

تىلىدا پارىس بۇ ئىشلىتهتتى، al tamюa ھهممىسى خانلىقىلىرىنىڭ

muhurdar ياكى ۋه nixanqi ياكى al tamюaqi قىسقارتىلىپ

مهسئۇل ئىشلىرىغا ئاالقه – خهت «تامغۇچى»پۈتكۈل . يېزىالتتى دهپ

تهرجىمانلىق بهتۇتهگه ئىبن ئۇ ، بىلهتتى تىلىنى ئهرهب ، بولۇپ

. بهرگهن قىلىپ

. قالدى پېتىپ قااليمىقانچىلىققا ئىچكى يهنه تۈركىستان بىلهن بۇنىڭ

بۇ نهتىجىده . داۋامالشتى يىلالرغىچه – 1347 ، - 1346 تاكى بۇ

، ئاخىرالشتۇرۇپ ھۆكۈمرانلىقىنى بولغان رايونىغا ماۋهرائۇننهھر خاننىڭ

ئايرىلىپ پۈتۈنلهي رايونالرنىڭ شهرقىي بىلهن رايونى ماۋهرائۇننهھر

چىقاردى. كهلتۈرۈپ كېتىشىنى

رايونغا شهرقى ئورنىنى تۇرۇشلۇق خان كېيىن ئۆلگهندىن تارماشرىن

جىنكىش . ئاجىزلىدى مهزگىل بىر تهسىرى دىنىنىڭ ئىسالم . كۆچۈردى

تهڭگىلىرىمۇ ئۇنىڭ ، يىلغىچه – 1338 (تاكى ئولتۇرغان تهختكه



دىنى كاتولىك ، ۋاقتىدا ( قۇيۇلغان رايونىدا ماۋهرائۇننهھر

نامى بىر . سالدى چېركاۋ ھهيۋهتلىك بىر ئالمالىقتا مىسسئۇنىرلىرى

دائىم ئۇ ، ئاساسالنغاندا قىلىشىغا بايان مۇسۇلماننىڭ بولمىغان ئېنىق

ئۈستىده سودا راھىبى)بىلهن دىنى (بۇددا باخشىالر

داۋاملىشالمىغان روھ قارشى دىنىغا ئىسالم بىراق . مهسلىھهتلىشىدىكهن

كېلىپ شهيخ بىر تۈركتىن بېشىدا يىلنىڭ . 1340 – ئىكهن

بۇ ئولتۇردى. تهختكه رايونىدا (ماۋهرائۇننهھر نهۋرىسى (چىڭگىزخاننىڭ

ئهۋلىيا بۇخارالىق (ئۇزۇنغىچه بولغان سۇلتان (كېيىن شهيخ بىر

تۇتقان ئۇستاز ئۆزىگه (1319 – 1318) نهقىشبهندىنى باھاۋىددىن

. ئىكهن

ئاالخ خهلىل سۇلتان ئىلگىرى ، ئاساسالنغاندا تهتقىقاتىغا پۇل قهدىمكى

743 – 742 ھىجىرىيه ئۇ ، بولۇپ ئولتۇرغان تهختته بىرسى دهيدىغان

تهڭگه نامىدا ئۆز بۇخارادا يىللىرى 1342- 1344) –(مىالدىيه

(ئۇنىڭ قازانخان ئوغلى ياساۋۇرنىڭ پهقهت تارىخچىالرغا . قۇيدۇرغان

خهلىل بىلهن قازانخان . مهلۇم بايقالغان) تهڭگىلهر نامىدىكى

بېكىتكىلى ھازىر ئهمهسلىكىنى ياكى ئادهملىكى بىر ئاالخنىڭ

بولمايدۇ.

ھوقۇقى ھۆكۈمرانلىق ماۋهرائۇننهھرنىڭ ، كېيىن ئۆلگهندىن قازانخان

چاغاتاي ئىلگىرىكى . كهتتى ئۆتۈپ قولىغا ئهمىرلىرىنىڭ تۈرك

جهھهتتىن سىياسىي ۋاقىتتا بۇ رايونالر شهرقىدىكى خانلىقىنىڭ

ئۇ . ئىدى بولغان ئايرىلىپ پۈتۈنلهي بىلهن رايونى ماۋهرائۇننهھر

. ئىدى بار ئهمىرلىرى ئىگه ھوقۇققا ئهسلى ، خانلىرى ئۆز جايالرنىڭ



. چىقىراتتى يۆلهپ ئورنىغا خانلىق خاننى بىرهر دائىم كېيىنكىلهر

ئهمىرلىرىنىڭ ئاسىيا ئوتتۇرا ، تارىخى ئاسىيه ئوتتۇرا كېيىنكى شۇنىڭدىن

ئىچىدىن ئۇالرنىڭ . ئىسپاتلىدى ئىكهنلىگىنى ئىگه ھوقۇققا ئهمهلىي

ئىمپېريه بىر چوڭ ئۇ . چىقتى شهخسلهر داڭلىق ئوخشاش تۆمۈرگه

(گهرچه قىلدى ۋارىسلىق ھۆكۈمرانلىقىغا ئۇنىڭ كېيىنكىلهر قۇردى،

تهدىرىجى ئۇالر ئهمما ،( بولسىمۇ كهتكهن كىچىكلهپ زېمىنى ئۇالرنىڭ

يۈرگۈزۈشتهك ھۆكۈمرانلىق قويۇپ تىكلهپ خاننى قورچاق ھالدا

ھالدا تهدىرىجى خانالر ، بولسا شهرقتهرهپته . كهچتى ۋاز ئۇسۇلدىن

بىرىنچى قىلغان بۇنداق . تارتىۋالدى ھوقۇقىنى بارلىق ئهمىرلهرنىڭ

1329 (مىالدىيه يىلى – 730 ھىجىرىيه ئۇ ، بولۇپ تۆمۈر تۇغلۇق خان

ئولتۇردى ئورنىغا خانلىق يېشىدا 18 ، يىللىرى)تۇغۇلۇپ -1330 –

يىلى.( – مىالدىيه1348-1347 ، يىلى -748 )ھىجىرىيه

ئېنىق ۋاقتىنى پارچىالنغان تولۇق ئاخىرقى ئهڭ خانىنىڭ چاغاتاي

بولمايدۇ. بېكىتكىلى

جهھهتتىن سىياسىي بىلهن ماۋهرائۇننهھر باشالپ قاچاندىن ئالمالىقنىڭ

ماتېرىيال تارىخىي تهپسىلىي ھهققىده كهتكهنلىكى ئايرىلىپ پۈتۈنلهي

ئالمالىقتىن مارىگنۇللى تارقاتقۇچى دىن يىلىدىكى -1341. يوق

زىيانكهشلىككه تارقاتقۇچى دىن بىر ئىلگىركى گهرچه ، ئۆتكهنده

دىن ئهركىن قۇرۇپ چېركاۋ ئۆزىنىڭ لېكىن ، بولسىمۇ ئۇچرىغان

– ئاڭلىغان جوڭگۇدا «قهدىمكى : يۈئېر قىلىدۇ) بايان تارقاتقۇچىلىقىنى

ئالمالىققا ئۇ (ئهمما . بهت -180 ، توم »ئۈچىنچى كۆرگهنلىرىم

ئهلى . ئالمىغان تىلغا نامىنى خاننىڭ قىلىۋاتقان ھۆكۈمرانلىق



، قىلغۇچى زىيانكهشلىك دىنىغا خرىستىئان ئۇ ) كېيىن سۇلتاندىن

ئۇ ماتېرىياللىرىدا تارىخىي مۇسۇلمان . نهسهبىدىن كېيىنكى ئوگداينىڭ

ھۆكۈمرانلىق پۇالد مۇھهممهد .) دېيىلگهن ھۆكۈمران زالىم بىر

– يىلى8 – 746 (ھىجىرىيه يىلى -1345 ھازىر . قىلغان

تهڭگه چۈشۈرۈلگهن ئىسمى مۇھهممهدنىڭ ، قۇيۇلغان ئاي)ئالمالىقتا

تهڭگه ئاخىرىقى ئهڭ قۇيۇلغان ئالمالىقتا بايقالغان ھازىرغىچه بۇ . بار

ئۇنتۇپ موڭغۇلالر كېيىن ئىسمىنى خانالرنىڭ بۇ . ھېسابلىنىدۇ بولۇپ

موڭغۇلالرنىڭ ھهيدهر مۇھهممهد ئهسىردىكى – 16 . كهتكهن

، دېگهن ئوغلى بۇقىنىڭ ئىسهن تۆمۈرنى تۇغلۇق ئاساسهن رىۋايىتىگه

كېيىن يىلدىن -1318 بولسىمۇ قانچه ھهر بۇقىنىڭ ئىسهن ئهمما

. ئهمهس مۇمكىن ياشىشى

ئاتىسى تۆمۈرنىڭ تۇغلۇق ماتېرىيالالردا تارىخىي بۇرۇنقى قهدهر بىر

يوقىتىش زىددىيهتنى بۇ . دېيلىدۇ دۇۋا ئوغلى بىر باشقا خوجىنىڭ ئهمىر

ئىدى بۇقا ئىسهن ئىسمى بىر يهنه خوجىنىڭ ئهمىر ئهبۇلغازى ئۈچۈن

كېيىنكى ياكى بولسۇن ماتېرىيالالر تارىخىي بۇرۇنقى مهيلى . دهيدۇ

خان تۆمۈرنىڭ تۇغلۇق بولسۇن ماتېرىيالالر تارىخىي دهۋردىكى

ئېرى ئانىسى ئۇنىڭ . ئىسپاتلىيالمايدۇ چىققانلىقىنى كېلىپ نهسهبىدىن

ئېرى ئاساسالنغاندا ئېيتىشالرغا باشقىچه ياكى كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ

مۇشۇ تۆمۈر تۇغلۇق . قىلغان توي بىلهن ئهمىر بىر ۋاقتىدىال ھايات

تۇغلۇق . بولغان ئوغلى ئۇنىڭ ھهم بولغان چوڭ ئۆيىده ئهمىرنىڭ

دۇغالت ئۇ ، دېيىلسه چىققان كېلىپ جهمهتىدىن خان تۆمۈرنى

خانلىقىنىڭ چاغاتاي شهرقتىكى چۈنكى . بولىدۇ مهنسۇپ جهمهتىگه



خان تهرىپىدىن جهمهتى دۇغالت ئۇ شۇڭا ، يوق ئهۋالدى خان ھهقىقىي

تىكلهنگهن. قىلىپ

تۆمۈر ، باشقا دىن (زهپهرنامه) ئهسهر تارىخىي يېزىلغان تىلىدا پارىس

بىر يېزىقىدا ئۇيغۇر قهدىمكى ، بۇيرۇپ باخشىغا پۈتۈكچى ئۇيغۇر

ئۆزبېك بىر ياشىغان بېشىدا ئهسىرنىڭ – 16 بۇنى . تۈزدۈرگهن يىلنامه

بىر كىتابنىڭ بۇ قولىدا ئۇنىڭ ئېنىقكى . ئالغان تىلغا يازغۇچى

بۇ سۆز بۇ دېگهن ( كهلگهن (سانسىكىرتچىدىن باخشى . بار نۇسخىسى

ئۇيغۇر قهدىمكى بهلكى ، كۆرسهتمهستىن راھىپىنى دىنى بۇددا يهرده

ئهمهلدارنى پۈتۈكچى يازىدىغان ئاالقىلهرنى – خهت يېزىقىدا

، قالماستىن بولۇپال دهۋرىده خان چاغاتاي ئهمهل خىل بۇ . كۆرسىتىدۇ

كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 15) ۋارىسلىرى كېيىنكى ئۇنىڭ ۋه تۆمۈر

كىتابتا بۇ . ئىدى قالغان ساقلىنىپ يهنىال دهۋرىدىمۇ ( يېرىمىگىچه

قولالنغان ھهيدهر مۇھهممهد ھهم ئىسكهندهر بولمىغان ئېنىق نامى

ھهققىدىكى قهھرىمانالر ھهم رىۋايهت ، ئوخشاش ئهنئهنىسىگه يايالق

بولۇشى ئىگىلىگهن قىسمىنى كۆپ بايانالردىن تارىخىي رىۋايهتلهر

. مۇمكىن

تارىخچىلىرى ئاسىيا ئوتتۇرا دهۋرىدىكى تۆمۈرىيلهر ھهم موڭغۇل

موڭغۇلالرنىڭ . يازمىدى ئهسهرلهرنى ئوخشاش ئهسىرىگه راشىددىننىڭ

ھهم جۇڭگو كىتاب (بۇ بايقالدى ئاسىيادىن ئوتتۇرا سى »ئالتۇننامه»

نۇقتىنى بىر بۇ ئهمما . ئهدىبيلهشتۈرۋېتىلگهن) تهرىپىدىن پارىسالر

جانلىق تۇرمۇشىنى يايالق راشىددىننىڭ . يوق ماتېرىيال ئىسپاتلىغۇدهك

نامىنى ئىچىدىكى تۈركلهر كىتابنىڭ بۇ بېرىشى تهسۋىرلهپ



كىتابنى بۇ تۈركلهر غهربىي ئاسىيادىكى كىچىك بىراق . چىقىرىۋهتكهن

راشىددىننىڭ تۈركىستاندا . بىلگهن بۇرۇن تۈركىستاندىكىلهردىن

تارىخىي ئاالقىدار تۆمۈرىيلهرگه يهزدىننىڭ شهرفىدىن ن بىله ئهسىرى

يېزىلغان يىلى – 1425 مىالدىيه ، يىلى – 828 ھىجىرىيه ) كىتابى

خانى ئۆزبېك بېشىدا ئهسىرنىڭ – 16 قېتىم تۆتىنچى (« «زهپهرنامه

«ئوغۇزنامه» . قىلدۇرۇلغان تهرجىمه تۈركچىگه تهرىپىدىن كۈچكۈنچى

ئاسانال كىشلهر ، سېلىشتۇرسىال نۇسخىسىنى پارسچه راشىددىنىڭ بىلهن

(seng) ئهسهر تهرجىمه ئوغۇزنامه»نىڭ ، يازما» ئهسلى پارىسچىنىڭ

«سۇغا بىلهن بۇنى . قويغان يېزىپ دهپ (seg) سهگ ھالدا خاتا نى

كهتكهن چۈشۈپ سۇغا » جۈمله بۇ دېگهن « تاش كهتكهن چۈشۈپ

.) قالغان بولۇپ ئىت«

چىڭگىزخاننىڭ ئهجدادلىرىنى ئۆز سۇاللىسى تۆمۈرىيلهر خۇددى

ئهسىرده – 14 ، ئوخشاش دېگىنىگه مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئهجدادلىرى

يهتتسۇنىڭ ، فهرغانه ، باشقا شىنجاڭدىن ) ئىگىلىۋالغان زېمىننى كهڭ

قهبىلىسىنىڭ دوغالت ( كۆلگىچه ئىسسىق تارتىپ جهنۇبىدىن

ئۆزلىرىنىڭ ، )ۋهكىلى قهبىلىسى موڭغۇل كهتكهن (تۈركلىشىپ

دهپ ، ئېرىشكهن زېمىنالرغا بۇ خانىدىن چاغاتاي ئورتۇبۇ ئهجدادى

زامانغىچه شۇ ياشىغان ئۇ تاكى ، راشىددىن ئهمما . قىلىدۇ بايان

دهيدۇ. باقمىغان، چىقىپ ئادهم بار نامى بىرهر قهبىلىسىدىن دوغالت

ئوتتۇرا مهيلى چاغدىكى ئهينى ، ئهرزىيدىغىنى قىلىشقا دىققهت

قهبىلىلىرىنىڭ موڭغۇل بولسۇن غهربى ياكى شهرقى ئاسىيانىڭ

چارۋىچى ئهل ئىككى بۇ تارىخچىالر . كهتكهنلىكى تۈركلىشىپ



. قالدۇرمىغان خاتىره ھهققىده ئهھۋالى تهشكىلى نهسهب خهلقلهرنىڭ

قهبىلىلىرىنىڭ تۈرك بۇرۇنقى ئىچىده ناملىرى نهسهب قىسىم بىر ئايرىم

قهبىلىسى قىپچاق دۆلىتىده تۆمۈرىيلهر . ئۇچرىمايدۇ ئاساسهن نامى

ئۇغۇرالر . ئۇچرىمايدۇ نامى قهبىلىسىنىڭ قارلۇق ئهمما ، ئېلىنغان تېلغا

ئهمهلدارى پۈتۈكچى تۈرك ۋارىسلىرىنىڭ كېيىنكى ئۇنىڭ ۋه تۆمۈر پهقهت

ئهسكهرتىلىدۇ قهبىلىسى ھهم نهسهبى ئۇالرنىڭ ، ئېلىنىدۇ تىلغا قاتارىدا

تىلغا جايالر ياشاۋاتقان قهبىلىسى ئۇالرنىڭ ھهم ئۇالر ئهمما ،

بهرگهن بۆلۈپ چاغاتايغا چىڭگىزخان پهقهت راشىدىن . ئېلىنمايدۇ

تىلغا ئىكهنلىكىنى 4000 سانىنىڭ ئارمىيىسىنىڭ موڭغۇل مونتىزىم

قهۋملىرى چارۋىچى ئاسىيا ئوتتۇرا ئهسىردىكى – 14 بىراق . ئالىدۇ

نۇرغۇن كېيىن بۇ ئىدى. بار قهبىلىلىرى موڭغۇل نۇرغۇن ئىچىده

چۈشهندۈرۈپ ئولتۇراقالشقانلىقىنى كېلىپ تۈركىستانغا موڭغۇلالرنىڭ

بولمىغان ئوخشاش قهبىلىدىكىلهر بىر ئوخشاش ئېنىقكى ، بېرىدۇ

ھهم نامى نهسهبنىڭ بىر ئوخشاش . ئولتۇراقالشقان بۆلىنىپ رايونالرغا

مهنسۇپ خانلىققا شهرقتىكى ھهم ئىچىده قهۋم مهنسۇپ تۆمۈرىيلهرگه

قهبىلىسىمۇ دوغالت نهسهبتىكىلهردىن بۇنداق . ئۇچرايدۇ ئىچىده قهۋم

(تۆمۈرنىڭ داۋۇت ئهمىر ئېرىشكهن ئىشهنچىگه چۇڭقۇر تۆمۈرنىڭ . بار

، چىققان كېلىپ قهبىلىدىن مۇشۇ ئېرى) تۈركهننىڭ كۈچلۈك ئاچىسى

ئىدى. بار خانلىقتىمۇ شهرقتىكى قهبىلىسى بارالس

تۆمۈرىيلهر ئىسىم بۇ دېگهن چاغاتاي ، ئهرزىيدىغىنى قىلىشقا دىققهت

رايوندىكى شهرقىي گهرچه . كۆرسىتهتتى خهلقنى چارۋىچى ئىلىدىكى

مۇھىم تارىختا خانالر بولغان ئهۋالدلىرى كېيىنكى چاغاتاينىڭ



ئۆزىنى خهلق چارۋىچى رايوندىكى شهرقىي ، بولسىمۇ ئىگه ئهھمىيهتكه

ئوتتۇرا . ئاتايتتى دهپ موغۇلىستان بولسا رايوننى تۇرۋاتقان ، موغۇل

دهپ Mongol يادىكارلىقالردا تىلىدىكى موڭغۇل گهرچه ئاسىيادا

تهلهپپۇز تاۋۇشى دىماق قىلىنغاندا تهلهپپۇز ، يېزىلسىمۇ

موغۇل ئۆزلىرىنى موڭغۇلالرمۇ تۈرىدىغان ئافغانىستاندا . قىلىنمايتتى

ئۆز بىردىنبىر ئىچىدىكى موڭغۇلالر كۆچكهن غهربكه ئۇالر . ئاتايدۇ دهپ

ئوتتۇرا ئۆزىنى موڭغۇلالر . ھېسابلىنىدۇ بولۇپ قالغانالر ساقالپ تىلىنى

دهپ ۋهكىللىرى ھهقىقىي ئهنئهنىسىنىڭ چارۋىچىلىق ئاسىيادىكى

ئىرق) ئارالشما karaunas كهمسىتىپ) چاغاتايالرنى ئۇالر ، قارىغاچقا

ئېلى موڭغۇل ئاسىيا ئوتتۇرا چاغاتاي جهھهتتىن بىر يهنه . ئاتايدۇ دهپ

دهپ jefeئوغرى) موڭغۇلالرنى) قارالغان دهپ ۋهكىلى ئهنئهنىلىرىنىڭ

ئاسىيا ئوتتۇرا ئهسىردىكى – 15 سۆز بۇ ئهمهلىيهتته . ئاتايدۇ

تهرك دۆلىتىنى ئۆز ، ئوخشاش «قازاق»دېگىنىگه تۈركلىرىنىڭ

ئۇرۇش بىلهن كېيىنكىسى ئۇالر شۇنداقال ، كۆرسىتىدۇ ئهتكهنلهرنى

قهبىلىدۇر. چارۋىچى ھالىتىدىكى

دهرىجىدىكى قانچىلىك تىلىنىڭ موڭغۇل -15-14ئهسىرلهردىكى

چاغاتايالرنىڭ بىلهن موڭغۇلالر شۇنداقال ، ئىكهنلىكىنى تىلى موڭغۇل

تۈركلهر بىلهن موڭغۇلالر قارشىلىقنىڭ – قارمۇ ئوتتۇرىسىدىكى

ئهمهسلىكىنى ياكى ئىكهنلىكى قارمۇ-قارشىلىق ئوتتۇرىسىدىكى

بېشىدا ئهسىرنىڭ -16 تىلىنىڭ موغۇلالر ماتېرىيالالر بهزى . بىلمهيمىز

موغۇل تاغىسى ئۆز بابۇر . ئىسپاتاليدۇ ئىكهنلىكىنى تىلى موڭغۇل يهنىال

سۆز بۇ . قىلىدۇ بايان ئىكهنلىكىنى ئاالچى لهقىمى ئهخمهتخاننىڭ



ئۆلتۈرگۈچى ئادهم «قاتىل، تىلىدىكى موڭغۇل قالماق ۋه تىلى موڭغۇل

بېشىدا ئهسىرنىڭ – 16 نۇقتا بىر بۇ ، بولۇپ مهنىده دېگهن «

بېرهلهيدۇ. چۈشهندۈرۈپ ئىشلهتكهنلىكىنى تىلى موڭغۇل موغۇلالرنىڭ

قهۋم بىر ئوخشاش قىرغىزالر بىلهن موغۇلالر ھهيدهر مۇھهممهد بىراق

ئهمهس ئوخشاش ئارا ئۆز جهھهتتىن دىن پهقهت ئۇالر ، دهيدۇ

بىراق . ( دىنسىز بولسا كېيىنكىسى ، مۇسۇلمان ئالدىنقىسى )

تۈركلهر ، ئېيتقاندا ئېلىپ نۇقتىسىدىن تىل ئهۋالدى ئهخمهتخاننىڭ

ئۆلگهن) يىلى – سهئىدخان(1533 ئوغلى ئۇنىڭ ، تېگىشلىك بولۇشقا

مۇغۇلىستان ھهيدهر مۇھهممهد . يازغان شېئىرالرنى تۈركچه ، پارسچه

موغۇلىستاننى ئۇ . ئايرىۋېتىدۇ ئارا ئۆز زېمىنىنى شىنجاڭنىڭ بىلهن

چېگرا ئۆزبىكىستان بىلهن موغۇلىستان ) كۆلى بالقاش غهربته

ئىمىل شىمالدا ، رايونىغىچه قالماقالر شهرقته جاي)، ئايرىلىدىغان

كاشىغهردىن ھهم پهرغانه جهنۇبتا ، دهرياسىغىچه ئېرتىش بىلهن دهرياسى

– 16 . قارايدۇ دهپ كۆرسىتىدۇ رايونىنى شىنجاڭ بولغان بالقۇنغىچه

سىقىپ رايوندىن ئۇ قىرغىزالر بىلهن قالماقالر موغۇلالرنى ئهسىرده

مۇھهممهد . قالدى قېلىپ رايونى كاشىغهرىيه بىراق ، چىقىرىۋهتتى

بار موغۇل مىڭدهك 30 جايدا ئۇ ئاساسالنغاندا بايانىغا ھهيدهرنىڭ

قېلىشقا ساقالپ تۇرمۇشىنى چارۋىچىلىق رايونى كاشىغهرىيه ، ئىدى

، كېيىن يوقالغاندىن خانلىق كېلىپ ئهسىرگه – 17 ، بولۇپ پايدىسىز

، كهتتى سىڭىپ ئىچىگه ئاھاله يهرلىك تېزال ناھايىتى موغۇلالر

جهھهتتىن تىل رايونىدا شىنجاڭ جهنۇبىي . قالمىدى ئىسمىمۇ ئۇالرنىڭ

پهرق ئاالھىده ئوتتۇرىسىدا ئاھاله ئولتۇراق بىلهن خهلق چارۋىچى



بار دهۋرىده كاشىغهرىي مهھمۇد ئهسىردىكى – 11 . ئىدى قالمىغان

ئۇنتۇلۇپ ئاللبۇرۇن سۆزىمۇ Ⅰ«بهت) ، 399 («دىۋان– كهنچهك بولغان

ئېلى چاغاتايالر باشتىنال رايونىدا موڭغۇلالر . ئىدى كهتكهن

يوق قارشىلىق قارمۇ ئوتتۇرىسىدا تاجىكالر بىلهن تۈركلهر ئىچىدىكىدهك

نۇرغۇن ئۇسۇلىدا تۇرمۇش قهبىلىلهرنىڭ تهرهپتىكى شهرق گهرچه . ئىدى

مهدهنىيىتىنىڭ ئىسالم چارۋىچىالر جايدىكى ئۇ ، بولۇپ ئوخشىماسلىق

يوق زىددىيهت ئوتتۇرىسىدا ئۇالر ، بولسىمۇ ئۇچرىغان ئاز تهسىرىگه

. ئىدى

بىلهن ئهل لېكىن ، بولسىمۇ كهڭ مهنىسى سۆزنىڭ دېگهن ئۈلۈس

. مۇ بار( سۆزمۇ دېگهن ئايماق تىلىدىكى موڭغۇل (ئېنىقكى تۈمهن

ئون ، «كۆپ سۆزنىڭ «تۈمهن»دېگهن . ئىدى ئىگه مهنىگه ئوخشاشال

جهنۇبىي تۈركلهر ئۇنى ، بولۇپ بار مهنىلىرى مىڭ»دېگهن

«تۈمهن» . قىلغان قۇبۇل تىلىدىن ئاھالىنىڭ يهرلىك شىنجاڭدىكى

كۆپرهك ، كۆره قوشۇندىن ھهربىي بىلهن چارۋىچىالر سۆز بۇ دېگهن

خوتهن ، كاشىغهر ھهيدهر مۇھهممهد . كۆرسىتىدۇ ئاھالىنى ئولتۇراق

ئايماق ③ قوشۇن – قاۋچىن ② دېھقانالر - تۈمهن : ① رايۇنلىرىدا

، بار دهرىجىمۇ تۆت ئىبارهت ئۆلماالردىن ھهم ئهمهلدار ④ چارۋىچىالر

بۇخارادا زاماندا يېقىنقى سۆز بۇ دېگهن تۈمهن . قىلىنىدۇ بايان دهپ

ئۇ ، بولۇپ كۆرسهتكهن ئاھالىنى ياشىغۇچى تۈزلهڭلىكته كۆپىنچه

قارمۇ بىلهن سۆز دېگهن (kuhistani) ئاھاله ياشىغۇچى رايوندا تاغلىق

. قوللىنىلغان –قارشى

قارىغاندا قىسىمدىكىگه غهربىي مۇغۇلىستاندا ياقتۇرماسلىق شهھهرلهرنى



تۈمۈرىيلهرنىڭ يېرىمىدا كېيىنكى ئهسىرنىڭ – 15 . ئىدى كۈچلۈك

نام بىلهن بىناكارلىق شهھىرىده ھىرات ھهم سهمهرقهند ۋارىسلىرى

پۇقرالىرىنىڭ يۇنۇسخان بولغان موغۇلالردىن ، ۋاقىتتا قازىنىۋاتقان

كېچىشكه ۋاز ئويىدىن تۇرۇش شهھىرىده ئاقسۇ تۈپهيلى قارشىلىقى

بىلهن «مۇغۇلىستان كېيىنكى چاغدا ئهينى گهرچه . بولدى مهجبۇر

، كېيىن يىلدىن قانچه بىر ، « ھىسابالنسىمۇ شهھهر بىر سېلىشتۈرغاندا

تۇرغاندىن جايدا ئۇ ، ئىگىلىۋېلىپ تاشكهنتنى بىلهن سايرام يۇنۇسخان

بۆلهك بىر ئهھمهد ئوغلى ئۇنىڭ ، بار) مازىرى ئۇنىڭ (تاشكهنتته كېيىن

ئهكسىچه ئاتىسىنىڭ ئهخمهد . ئايرىلدى ئۇنىڭدىن بىلهن موغۇلالر

. 1502 ئىدى جهڭچىسى يايالق بىر ئاخىرى - باشتىن ئۇ ، بولۇپ

ئوخشاشال ئۇ ، ئۇچراتقاندىمۇ ئۇنى بابۇر جىيهنى ئۇنىڭ –يىلى

ئى شۇنداق

بهت( – 247 – كىتاب223 ئهسلى لېكسىيه) ئىككىنچى ئون

ناھايىتى ئهدهبىياتى ،تۈرك دهۋرىده ئهۋالدلىرى كېيىنكى تۆمۈرىلهرنىڭ

دهۋرىدىال دهسلهپكى خانلىقىنىڭ چاغاتاي . يۈكسهلدى دهرىجىده زور

ئۇ –يىلى شاھ(1336 كابۇل دهۋرىش . ئىدى يېزىلغان شېئىرالر تۈركچه

قالدۇرغان) يهنه كېيىن بىراق . چىقىرىلغان يۆلهپ تهختكه قىلىپ خان

داڭلىق يهنىال ئهسىردىمۇ -15 شېئىرلىرى ئۇنىڭ ، بولۇپ يازغان شېئىر

ئانا ئۇنىڭ ، بولۇپ ئهۋالدى كېيىنىكى چىڭگىزخاننىڭ ئۇ . ئىدى

تىلىدا تۈرل ئېنىقكى شېئىرلىرى ئۇنىڭ شۇڭا ، ئىدى تۈركچه تىلى

بارالس سهيفىدىن ئهمىر قوللىغۇچىلىرىدىن تۆمۈرنىڭ . يېزىلغان

كېيىن كهتكهندىن ئۆلۈپ .تۆمۈر يازغان شېئىرالرنى تۈركچه ، پارىسچه



مهيدانغا قاتارلىقالر لۇتفى ، سهككاكى شائىرالردىن داڭلىق تېخىمۇ

باھا يۇقىرى ناھايىتى لۇتفىغا نهۋائى شائىر كىالسسىك . كهلگهن

خاتىرىلهش 500يىللىقىنى تۇغۇلغانلىقىنىڭ نهۋهئى (1927-يىلى بهرگهن

، 1928-يىلى ، «لېنگراد ، ئهلىشىر «مىسر توپلىمى ماقالىلىرى ئىلمىي

(«سهككاكى . تارىخى ئهدهبىياتى تۈرك ئاسىيا «ئوتتۇرا ساملىيوۋىچنىڭ

سۇلتان خهلىل نهۋرىسى تۆمۈرنىڭ ھۆكۈمرانى سهمهرقهندنىڭ شېئىرلىرىدا

. مهدھىيىلىگهن نى ئولتۇرغان) تهخىتته -1409-1405)يىللىرى

ئۇ . ئىدى مهدھىيلگهن كۆپ تېخىمۇ ئۇلۇغبهكنى كېيىن ئۇنىڭدىن

ئۆزى بولغان شائىرلىرىدىن تۈرك شېئىرىدا بىر يازغان ئاتاپ ئۇلۇغبهككه

ئوخشاش سىزگه ھهم شائىرى تۈرك ئوخشاش «ماڭا : توختاپ ھهققىده

» ئايلىنىۋهرگهن ئوقىدا ئۆز كائىنات ، ئىلگىرىمۇ تۇغۇلۇشتىن شاھ ئالىم

باھاسىغا يۇقىرى ئۇلۇغبهكنىڭ شېئىرلىرىنىڭ ئۆز لۇتفىمۇ . دېگهن

ئۇنىڭ ئۇلۇغبهك . قىلىدۇ بايان ئېرىشكهنلىكىنى

ساۋاجنىڭ سالمان شائىرى پارىس ئهسىردىكى 14- شېئىرلىرىنى

. دهيدۇ ، ئىدى دهرىجىده قېلىشمىغۇدهك ئهسهرلىرىدىن شېئىرىي

سۇاللىسىنىڭ تۆمۈرىيلهر دهۋرىدىمۇ ئۇلۇغبهك ھهم شاھ شاھرۇخ

شاھ مىران ئىبىن ئهخمهت سهيد شائىرى تۈك بولغان ئهۋالدلىرىدىن

يىلى – 1436-1435 مىالدىيه ، يىلى -839 ھىجىرىيه ئۇ . ياشىغان

ئهسهرنىڭ . قىلغان ھهدىيه شاھقا شاھرۇخ يېزىپ «تهئهششۇقنامه»

ئهسىردىكى -14 تهرهپلهردىن بهزى شېئىر بۇ ، قارىغاندا ئىسمىدىن

خارهزمىنىڭ شائىر ياشىغان دهۋرىده خانلىقى ئوردا ئالتۇن

تۆمۈرىيلهر . يېزىلغان قىلىپ تهقلىد سىگه «مۇھهببهتنامه»



-16 ئاخىرى ئهسىرنىڭ -15 يهنى ، دهۋرى ئاخىرقى سۇاللىسىنىڭ

تۈرك ۋارىسى) بىر يهنه شاھنىڭ مىران بابۇر) بېشىدا ئهسىرنىڭ

بابۇرنىڭ . يازدى نى «بابۇرنامه» ئهسهر تارىخىي تىلىداداڭلىق

مهزگىلگىچه (ئۇزۇن بايسۇنقار ئىنىسى ئۇنىڭ ، ئاساسالنغاندا بايانىغا

. ئىكهن شائىرالردىن بار نامى مۇ قىلغان) ھۆكۈمرانلىق سهمهرقهندگه

چاغاتاي بارلىق نهۋائى ياشىغان يېرىمىدا كېيىنىكى -ئهسىرنىڭ 15

يىراق ئهسهرلىرىال نهۋائىنىڭ پهقهت . چۈشتى بېسىپ شائىرلىرىنى

. ئىدى قازانغان نام تارقىلىپ دائىرىسىگه سۇاللىسىنىڭ تۆمۈرىيىلهر

ئاز بىراق ، بولسىمۇ قىممهتلىك ناھايىتى گهرچه ئهسهرلىرى بابۇرنىڭ

ئالىملىرى ياۋروپا پهقهت ، قالغان ساقلىنىپ نۇسخىلىرىال ساندىكى

خاالس. كهتمىگهن ئۇنتۇلۇپ ئۇ بايقىغاچقىال

تېمىالرنى پارىسچه ئۇ . قوغدىغۇچىسى مهدهنىيىتىنىڭ پارس نهۋائى

خانلىرىنىڭ پارس ھهتتا ئۇ . كهلدى كۆچۈرۈپ شېئىرلىرىغا تۈرك

ئاالھىده تىلىغا تۈرك ھهم شېئىرلىرى تۈرك ئۇ . يازغان تارىخىنىمۇ

تىلىدىن پارس تىلىنىڭ تۈرل كىتابىدا بىر ، بولۇپ بهرگهن ئهھمىيهت

ئىلگىرىكى ئۇنىڭدىن نۇقتىنى بىر بۇ . ئىسپاتلىغان ئهۋزهللىكىنى

ئالمىغان. تىلغا شائىرى تۈرك بىر ھېچقانداق

بىر كهتكهن ئايرىلىپ خاندىن ئۇبۇلخهيرى ئهسىردىكى -15 قازاقالر

ھازىرىقى قاچانالردا قىرغىزالرنىڭ . شهكىللهنگهن ئۆزبېكلهردىن قىسىم

شهرقىنى دهرياسىنىڭ سىر ھهم جهنۇبى يهتتىسۇنىڭ ئورنى تۇرۇۋاتقان

يۈرۈشلىرىگه ئۇلۇغبهكنىڭ بىلهن تۆمۈر . نامهلۇم ئىگىلىۋالغانلىقى

ئۇالر رايۇنىدا يهتتىسۇ . ئېلىنمىغان تىلغا قىرغىزالر خاتىرىلهرده ئاالقىدار



قىرغىزالر ئهسىرده – 16 . ئېلىنغان تىلغا ئهسىرده -16 قېتىم تۇنجى

ئاللىبۇرۇن كاشىغهرىيىدىكى ، ھۆكۈمرانلىقىدا خانلىرىنىڭ قازاق دائىم

. قىالتتى ئۇرۇش بىلهن خانلىرى مۇڭغۇل بولغان تۈركلىشىپ

موڭغۇللىرى قالماق تهرهپتىن بىر ئۇالر كهلگهنده 17-18-ئهسىرلهرگه

ئاسىياغا ئوتتۇرا مهزگىل بىر كېيىنكىسى . قىالتتى ئۇرۇش بىلهن

، تاشكهنت مهنسۇپ قازاقالرغا قالماقالر 18-ئهسىرده . بولغان مهنسۇپ

بېسىۋالدى. شهھهرلهرنى قاتارلىق تۈركىستان ھهم سايرام

ئۆزلىرى بۇرۇن ئۇيهرگه ، بېسىۋالدى شىنجاڭنى قالماقالر -17ئهسىرده

ھۆكۈمرانلىق خانلىرى مۇڭغۇل تۈركلهشكهن ئاتىشۋالغان دهپ موغۇل

چاغاتاي خانلىقىدىكى تۆمۈرىيلهر ئىسىم بۇ دېگهن موغۇل . قىالتتى

خهلقنى ئومۇمىي ئىچىدىكى دۆلهت ئوخشاش ئىسىمغا دېگهن

سىياسىي . كۆرسىتهتتى قاتلىمىنى ھهربىيلهر پهقهت ، كۆرسهتمهستىن

دېگهن چاغاتاي سۆزمۇ بۇ ، كېيىن بولغاندىن ئۆزگىرىش شارائىتالردا

تهدرىجىي ئوخشاش ئىشلىتىلمىگهچكه تۈركىستاندا غهربىي سۆز

ھۆكۈمرانلىقى جۇڭگونىڭ كېيىنىكى ھهم قالماقالر . ئىشلىتىلمىدى

. ئىشلهتمىدى نامىنى مىللهت ئۆزىنىڭ تۈركلهر شىنجاڭدىكى ، ئاستىدا

ئۆزى ياكى شهھهرلىرى ئۆز پۇقراالر جايالردىكى قايسى ھهر

، كاشىغهرلىك ، مهسىلهن . قولالندى نامىنى جاي تۇرۇۋاتقان

خهنزۇ ھۆكۈمرانالر مۇسۇلمان يهرلىك . ئوخشاش دېگهنگه تۇرپانلىق

موڭغۇلالر ، باشقا ئۇنىڭدىن . قولالندى «ئاتالغۇسىنى «ۋاڭ تىلىدىكى

بولۇپمۇ ، (پهرغانىدىن خوجىالر بولغان رهھبهر دىنىي باشالپ دهۋرىدىن

مۇھىم بارغانسېرى ) كهلگهن تاجىكالردىن شىمالىدىكى پهرغانىنىڭ



قالدى. بولۇپ ئىگه مهنىگه سىياسىي

، دهيدۇ تارقاتقۇچىالر دىنى ئىسالم شىنجاڭدىكى خوجىالرنى بهزىلهر

، ئهكسىچه . يوق خاتىرىلهر ئۇنداق ماتېرىيالالردا تارىخىي بىراق

. ئىدى ئورنىدا ھۆكۈمرانلىق ئهسىردىال -15 شىنجاڭدا دىنى ئىسالم

، تارقاتقان دىنىنى ئىسالم بىلهن قىزغىنىلىق خانالر نهسهپلىك موڭغۇل

قولالنغان. ۋاستىلىرىنى زورالش ھهتتا بهزىده

تىلى كىتابى يهرلىكنىڭ جايالردا بهزى تىلى پارىس ، شىنجاڭدا

ئوتتۇرلىرىد -ئهسىرنىڭ 16) ھهيدهر مۇھهممهد . ئىشلىتىلگهن قاتارىدا

ياۋروپالىق . يېزىلغان تىلىدا پارىس ئهسىرىمۇ تارىخىي مهشھۇر نىڭ ا)

بىردىن يېزىلغان شىنجاڭدا بۇ ، ئاساسالنغاندا سۆزىگه تهتقىقاتچىالرنىڭ

تۈركچىگه ئهسهر بۇ كېيىن . ھېسابلىنىدىكهن بولۇپ ئهسهر چوڭ بىر

ھۆكۈمرانلىق تىلى تۈركىي باشالپ ئهسىردىن . 18- قىلىنغان تهرجىمه

ھېچقانداق بىراق ، قوللىنىلغان قىلىپ تىل كىتابى ئۆتۈپ ئورنىغا

كهلمىگهن. مهيدانغا ئهسهر داڭلىق

كاشىغهرىينىڭ ئهزهلدىن ھۆكۈمرانلىقى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى گهرچه

ئىلىم شىنجاڭدىكى ، بولسىمۇ ئۆتمىگهن رايونالرغا غهربىدىكى

قهدىمكى . مايىل ئاتاشقا دهپ ئۇيغۇر مىللهتنى بۇ ساھهسىدىكىلهر

دىنىغا بۇددا . ئولتۇراقالشقان گهنسۇدا ھازىر ئهۋالدلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ

-15 يېزىقىنى (بۇ ئىشلىتىدۇ يېزىقىنى ئۇيغۇر قهدىمكى . قىلىدۇ ئېتقاد

) كهتكهن. ئۇنتۇپ تۈركلهر بولغان مۇسۇلمان كېيىن ئهسىردىن

.
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